
 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
 المساهمة العامة المحدودة

 
  ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱البيانات المالية كما في 

 المستقلين وتقرير مدققي الحسابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المهنيون العرب
 )العالمية (أعضاء في جرانت ثورنتون



 

- ۱ - 
 

 
 
 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
 شركة مساهمة عامة محدودة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

 الفهــرس
 ـــــــــــــــ

 
 

 صفحـة 
  
 ۳-۲ المستقلين تقرير مدققي الحسابات  -
  
 ٤ ۲۰۱٦ كانون األول ۳۱كما في  بيان المركز المالي  -
  
 ٥ ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱في  للسنة المنتهية بيان الدخل  -
  
 ٦ ۲۰۱٦كانون االول  ۳۱بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في   -
  
 ۷ ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱في  للسنة المنتهية ملكيةقوق البيان التغيرات في ح  -
  
 ۸ ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱في فقات النقدية للسنة المنتهية بيان التد  -
  
 ۲۱ - ۹ ضاحات حول البيانات المالية اي  -
 

  







 

- ٤ - 
 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
 شركة مساهمة عامة محدودة

 ۲۰۱٦ كانون األول ۳۱كما في  بيان المركز المالي
 
 األردني)(بالدينار 
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 ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ إيضاح 

    الموجودات
 ۳,۱۰۳,٤۹۰  ۱,۱۸٦,٦۱۳  ۳ النقد وما في حكمه

 ۲۱,٥۰۰,۰۰۰  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  ٤ لدى البنوك ألجل  ودائع
 ۱٤۸,۷۷۹,۷۲۸  ۲٤۸,۰۲٥,٤۹٦  ٥ قروض إعادة تمويل الرهن العقاري

 ٥۸٦,۲۰۷  ٥۸۹,۷٦۷    موظفينالقروض إسكان 
 ۲,۳۸۹,٦۲۸  ۳,۲۹٥,٦۲۲   فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

 ـ            ٥,۰۰۱,٤٥٥  ٦ موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 ۱۲٦,۲٥۰  ۷۲۰,۱٤۳  ۷ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 ۲٥,۳٤٥  ۳۰,٤۸۸  ۸ أرصدة مدينة أخرى
 ٤۳۸,۱٦۸  ٤٦۸,۲٥٦  ۹ الممتلكات والمعدات 
 ۱۷٦,۹٤۸,۸۱٦  ۲۸٦,۳۱۷,۸٤۰   مجموع الموجودات

    
    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    مطلوباتال
 ۱٤۷,۰۰۰,۰۰۰  ۲٥٦,٥۰۰,۰۰۰  ۱۰ اسناد قرض 

 ۱,۲۸۹,۳۰٦  ـ  قرض الحكومة 
 ۱٤,۸۳۱,۱٥٦  ۱٥,٥۹۰,۷۹٥  ۱۱ قرض البنك المركزي

 ۲,٤٤۳,٤۹٤  ۲,۸٤۸,۳٦۳   فوائد مستحقة الدفع
 ۱,۱۲٤,٤۹۸  ۸۸۷,۳٦۰  ۱۲ أرصدة دائنة أخرى
 ۱٦٦,٦۸۸,٤٥٤  ۲۷٥,۸۲٦,٥۱۸   مجموع المطلوبات

    
   ۱۳  الملكيةحقوق 

 ٥,۰۰۰,۰۰۰  ٥,۰۰۰,۰۰۰   المصرح والمكتتب به والمدفوعرأس المال 
 ۱,۷۰۹,۸٤۱  ۱,۸٥۲,۸۷۹   احتياطي إجباري

 ۱,۹٤۹,۷۷٤  ۱,۹٤۹,۷۷٤   ختياريإاحتياطي 
 ۸۱٤,۰۰۰  ۱,۰۱۹,۳۲۰   احتياطي خاص

 ۱,۲٥۰  )     ٤۸,۷٥۰(  التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
 ۷۸٥,٤۹۷  ۷۱۸,۰۹۹   أرباح مرحلة

 ۱۰,۲٦۰,۳٦۲  ۱۰,٤۹۱,۳۲۲   الملكيةمجموع حقوق 
 ۱۷٦,۹٤۸,۸۱٦  ۲۸٦,۳۱۷,۸٤۰   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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 األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 شركة مساهمة عامة محدودة 

 ۲۰۱٦ كانون األول ۳۱في  للسنة المنتهية بيان الدخل
 

 (بالدينار األردني)
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 ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ إيضاح 
    

 ۱۰,۰۸٤,۹۸٥  ۱۰,٤٥۲,۱۲٤  ۱٤ فوائد مقبوضة  
 )   ۷,٦٤۸,۲٦٥( )   ۸,۰٤٥,٥۷۳( ۱٥ فوائد مدفوعة 

 ۲,٤۳٦,۷۲۰  ۲,٤۰٦,٥٥۱   مجمل ربح العمليات
 )       ۹۳۸,۹۲۳( )      ۹۷۰,۸٦۳( ۱٦ مصاريف إدارية 

 )         ۱٥,۲۹۷( )        ۲٦,٤۱۷( ۹ استهالكات 
 ٥,۲٥۰  ۲۱,۱۰٤   إيرادات أخرى

 )        ٥٥,۰۰۰( )       ٥٥,۰۰۰( ۱۷ رسوم ومصاريف أخرى 
 ۱,٤۳۲,۷٥۰  ۱,۳۷٥,۳۷٥   ربح السنة قبل الضريبة 

 )       ۳٦۱,۱۸۸( )    ۳٤٤,٤۱٥( ۲۱ ضريبة دخل السنة
 ۱,۰۷۱,٥٦۲  ۱,۰۳۰,۹٦۰    السنةربح 

    
    

 ۰,۲۱٤  ۰,۲۰٦  ۱۸  ربح السنة من  األساسية والمخفضة حصة السهم
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 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱في المنتهية  لسنةل الشامل بيان الدخل
 

 (بالدينار األردني)
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 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۱,۰۷۱,٥٦۲  ۱,۰۳۰,۹٦۰  ربح السنة

   بنود الدخل الشامل األخرى 

 ٦۰,۰۰۰  )   ٥۰,۰۰۰( التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل 

 ۱,۱۳۱,٥٦۲  ۹۸۰,۹٦۰  إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 شركة مساهمة عامة محدودة 
 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱في  للسنة المنتهية ملكيةقوق البيان التغيرات في ح

 

 (بالدينار األردني) 
 

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

 ۱۰,۲٦۰,۳٦۲  ۷۸٥,٤۹۷  ۱,۲٥۰  ۸۱٤,۰۰۰  ۱,۹٤۹,۷۷٤  ۱,۷۰۹,۸٤۱  ٥,۰۰۰,۰۰۰ ۱/۱/۲۰۱٦الرصيد كما في 
 )    ۷٥۰,۰۰۰( )    ۷٥۰,۰۰۰( ـ ـ ـ ـ ـ أرباح موزعة 

 ۹۸۰,۹٦۰  ۱,۰۳۰,۹٦۰  )      ٥۰,۰۰۰( ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 ـ )    ۳٤۸,۳٥۸( ـ ۲۰٥,۳۲۰  ـ ۱٤۳,۰۳۸  ـ احتياطيات 

 ۱۰,٤۹۱,۳۲۲  ۷۱۸,۰۹۹  )     ٤۸,۷٥۰( ۱,۰۱۹,۳۲۰  ۱,۹٤۹,۷۷٤  ۱,۸٥۲,۸۷۹  ٥,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱/۱۲/۲۰۱٦الرصيد كما في 
        

 ۹,۷۲۸,۸۰۰  ٦٦٦,۲۱۰  )     ٥۸,۷٥۰( ٦۱۰,٥۰۰  ۱,۹٤۹,۷۷٤  ۱,٥٦۱,۰٦٦  ٥,۰۰۰,۰۰۰ ۱/۱/۲۰۱٥الرصيد كما في 
 )    ٦۰۰,۰۰۰( )      ٦۰۰,۰۰۰( ـ ـ ـ ـ ـ أرباح موزعة 

 ۱,۱۳۱,٥٦۲  ۱,۰۷۱,٥٦۲  ٦۰,۰۰۰  ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 ـ )     ۳٥۲,۲۷٥( ـ ۲۰۳,٥۰۰  ـ ۱٤۸,۷۷٥  ـ احتياطيات 

 ۱۰,۲٦۰,۳٦۲  ۷۸٥,٤۹۷  ۱,۲٥۰  ۸۱٤,۰۰۰  ۱,۹٤۹,۷۷٤  ۱,۷۰۹,۸٤۱  ٥,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱/۱۲/۲۰۱٥الرصيد كما في 
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 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 
 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱في  دفقات النقدية للسنة المنتهيةبيان الت

 
 (بالدينار األردني)
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 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 

   التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
 ۱,٤۳۲,۷٥۰  ۱,۳۷٥,۳۷٥  قبل الضريبة ربح السنة 
 ۱٥,۲۹۷  ۲٦,٤۱۷  استهالكات 

 ۷۲۲,٦۲٦  ۷٥۹,٦۳۹  البنك المركزيقرض 
 ۱,٦۲٥  ـ          إطفاء عالوة إصدار موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

   
   التغير في رأس المال العامل 

 ) ۱٦,٤۹۹,۹۹٥( )   ٥,٥۰۰,۰۰۰( ودائع ألجل لدى البنوك
 )      ٦۰٤,٥۳۷( )       ۹۰٥,۹۹٤( فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

 ) ۲۱,۲٤٥,۷٦۸( ) ۹۹,۲٤٥,۷٦۸( قروض إعادة تمويل الرهن العقاري 
 )        ٦۱,۹۹٥( )           ۳,٥٦۰( قروض إسكان الموظفين

 ۷۰,٦٤۷  )           ٥,۱٤۳( أرصدة مدينة أخرى
 )        ٤٦,۸۲٥( ٤۰٤,۸٦۹  فوائد مستحقة الدفع 

 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰۹,٥۰۰,۰۰۰  اسناد قرض
 )   ۱,۲۲۳,۹٤۸( )   ۱,۲۸۹,۳۰٥( الحكومةقرض 

 )      ٤٤۰,۰٦۲( )      ٦٤۷,۳۰۲( ضريبة الدخل المدفوعة
 ۷۲,۳۷٤  ٦٥,۷٤۸  أرصدة دائنة أخرى

 )  ٥,۸۰۷,۸۱۱( ٤,٥۳٤,۹۷٦  عمليات التشغيل (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية من
   

   عمليات االستثمار منالتدفقات النقدية 
 )      ۱٥,۳۹۲( )       ٥٦,٥۰٥( الممتلكات والمعدات

 ٦,۰۰۰,۰۰۰  )  ٥,۰۰۱,٤٥٥( موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 ـ )     ٦٤۳,۸۹۳( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 ٥,۹۸٤,٦۰۸  )  ٥,۷۰۱,۸٥۳( عمليات اإلستثمارمن صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) 
   

   التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
 )     ٦۰۰,۰۰۰( )     ۷٥۰,۰۰۰( أرباح موزعة

   
 )    ٤۲۳,۲۰۳( ) ۱,۹۱٦,۸۷۷( وما في حكمه  التغير في النقد

 ۳,٥۲٦,٦۹۳  ۳,۱۰۳,٤۹۰  السنةفي بداية وما في حكمه النقد 
 ۳,۱۰۳,٤۹۰  ۱,۱۸٦,٦۱۳  السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

 
 

 ) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها"۲٥) إلى رقم (۱"إن اإليضاحات المرفقة من رقم (



 
 

- ۹ - 
 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
 شركة مساهمة عامة محدودة 

  إيضاحات حول البيانات المالية 
 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱

 
 (بالدينار األردني)

_____________________________________________________________________ 
 
 

 عـــام        .۱
كش�ركة مس�اهمة وس�جلت  ٥/٦/۱۹۹٦بت�اريخ  الش�ركة األردني�ة إلع�ادة تموي�ل ال�رهن العق�اريتأسست  

) ، وحص�لت الش�ركة عل�ى ح�ق الش�روع ۳۱٤رق�م ( تح�ت لدى وزارة الص�ناعة والتج�ارة محدودةعامة 
عنوانه��ا و، المملك��ة االردني��ة الهاش��مية، إن مرك��ز تس��جيل الش��ركة ه��و ۱۹۹٦تم��وز  ۲۲بالعم��ل بت��اريخ 

 .۱۱۱۹٤عمان  ،۹٤۰۷٤۳ .شارع المهدي بن بركة ص.ب
 

سوق التمويل اإلسكاني وذلك من خالل تمكين البنوك المرخص�ة  من أهم غايات الشركة تطوير و تحسين
والشركات والمؤسسات المالية األخرى من زيادة مشاركتها ف�ي م�نح الق�روض اإلس�كانية م�ن خ�الل قي�ام 
الش��ركة بم��نح ق��روض إع��ادة تموي��ل متوس��طة وطويل��ة األج��ل، وتش��جيع وتط��وير س��وق رأس الم��ال ف��ي 

 .ض متوسطة وطويلة األجلالقر سنداتالمملكة من خالل طرح 
 
 
 
 

             ف���ي إدارة الش��ركة ف��ي جلس��تة المنعق��دة بت��اريخ مجل��س البيان��ات المالي��ة المرفق��ة م��ن قب��ل ت��م إق��رار 
 .للمساهمين وتتطلب موافقة الهيئة العامة ،۲۰۱۷كانون الثاني  ۳۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ملخص ألهم األسس المحاسبية          .۲
 
 
 

 أسس إعداد البيانات المالية
تم اعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفس�يرات \

 الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

الموج��ودات المالي��ة الت��ي تظه��ر بالقيم��ة كلف��ة التاريخي��ة باس��تثناء ال البيان��ات المالي��ة وفق��اً لمب��دأت��م إع��داد 
  العادلة.

 ان الدينار األردني هو عملة اظهار البيانات المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
 

 .متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 
 

 
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  
 

مع�ايير الدولي�ة للتق�ارير التع�ديالت عل�ى الو المع�ايير أصدر مجل�س مع�ايير المحاس�بة الدولي�ة ع�دداً م�ن 
، وتتوق��ع إدارة ۲۰۱٦ك��انون األول  ۳۱التع��ديالت بع��د ت��اريخ و المع��ايير ، وس��يتم تطبي��ق ه��ذهالمالي��ة

التعديالت ف�ي المس�تقبل ل�ن يك�ون ل�ه أي ت�أثير ج�وهري عل�ى البيان�ات و المعايير تطبيق هذهالشركة أن 
 المالية للشركة. 

 

   : وتواريخ تطبيقها  التي تم إدخال تعديالت عليها الجديدة والمعايير وفيما يلي ملخص ألهم المعايير

 
 تاريخ التطبيق  موضوع المعيار رقم المعيار

   
 ۲۰۱۷السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  الدفع على أساس األسهم (تعديالت) )۲للتقارير المالية رقم ( المعيار الدولي

   
 ۲۰۱۸السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  األدوات المالية (تعديالت) )۹المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

   
 ۲۰۱۸السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  اإليرادات من العقود مع العمالء )۱٥المالية رقم (المعيار الدولي للتقارير 

   
 ۲۰۱۹السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  اإليجارات )۱٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱۰ - 
 

 
 استخدام التقديرات

إن اع���داد البيان���ات المالي���ة وتطبي���ق السياس���ات المحاس���بية يتطل���ب م���ن ادارة الش���ركة القي���ام ب���بعض التق���ديرات 
واإلجتهادات التي تؤثر على البيان�ات المالي�ة واإليض�احات المرفق�ة به�ا. ان تل�ك التق�ديرات تس�تند عل�ى فرض�يات 

علية في المس�تقبل ق�د تختل�ف ع�ن تق�ديرات االدارة تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الف
 نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات. 

 

 وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد البيانات المالية:
 

احتس�اب االس�تهالكات  لغاي�ات تقوم االدارة باع�ادة تق�دير االعم�ار االنتاجي�ة لالص�ول الملموس�ة بش�كل دوري -
السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ 

 خسارة التدني (ان وجدت) في بيان الدخل.
 

ي�ة تل�ك ال�ذمم تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحص�يلها بع�د األخ�ذ باإلعتب�ار قابل -
 للتحصيل.

 

تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلف�ة لتق�ديرأي ت�دني ف�ي قيمته�ا وي�تم اخ�ذ ه�ذا  -
 .للسنةالتدني في بيان الدخل 

 
 
 لنقد وما في حكمه ا

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

 

 

 المبالغ مستحقة الدفع 
قب�ل الش�ركة س�واء تم�ت المطالب�ة به�ا م�ن قب�ل  يتم إثبات المبالغ مس�تحقة ال�دفع عن�د اس�تالم الس�لعة او الخدم�ة م�ن

 المورد أو لم تتم.
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.

 

العادل�ة مض�افاً إليه�ا مص�اريف االقتن�اء ويع�اد تقييمه�ا الحق�اً بالقيم�ة يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيم�ة 
العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بي�ان ال�دخل الش�امل ض�من حق�وق الملكي�ة بم�ا ف�ي ذل�ك التغي�ر ف�ي 

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

 والخسائر المدورة بشكل مباشر.
 

 يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في بيان الدخل.
 
 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
وجودات المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدي�ة التعاقدي�ة يتضمن هذا البند الم

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

ي��تم اثب��ات ه��ذه الموج��ودات عن��د الش��راء بالكلف��ة مض��افاً إليه��ا مص��اريف االقتن��اء، وتطف��أ ع��الوة أو خص��م الش��راء 
 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

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

 

 

 القيمة العادلة
في ح�ال ع�دم ت�وفر أس�عار معلن�ة أو ع�دم  القيمة العادلة للموجودات المالية.تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة 

وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالية فإنه ي�تم تق�دير قيمته�ا العادل�ة م�ن خ�الل مقارنته�ا بالقيم�ة العادل�ة 
المتعلقة بها. في حال تعذر قي�اس ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

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



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱۱ - 
 

 
  تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام الشركة ببي�ع أو ش�راء الموج�ودات 
 .المالية)

 
 

 الممتلكات والمعدات 
تظهر الممتلك�ات والمع�دات بالكلف�ة بع�د تنزي�ل االس�تهالك المت�راكم، وي�تم اس�تهالكها (باس�تثناء األراض�ي) عن�دما 
تك�ون ج�اهزة لإلس�تخدام بطريق�ة القس�ط الثاب�ت عل�ى م�دى العم�ر اإلنت�اجي المتوق�ع له�ا باس�تخدام النس�ب الس�نوية 

 التالية:
 

 %۲۰-۲ مباني
 %۲٥-۱٥ وأجهزة وأثاثمعدات 

 %۲۰ وسائط نقل
 %۳۰ أجهزة الحاسب اآللي

 

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمته�ا 
 إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل.

 

المتوقع للممتلك�ات والمع�دات ف�ي نهاي�ة ك�ل ع�ام، وف�ي ح�ال إخ�تالف العم�ر اإلنت�اجي يتم مراجعة العمر االنتاجي 
المتوقع عما تم تقديره سابقا، يتم إستهالك القيمة الدفترية المتبقي�ة عل�ى العم�ر اإلنت�اجي المتبق�ي بع�د إع�ادة التق�دير 

 اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.

 
 القرض واسناد القرض 

 التي استحقت بها. لسنةقيد الفوائد المستحقة على القروض واسناد القرض في بيان الدخل خالل ايتم 
 

 

 المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة. وأن�ه م�ن المحتم�ل قي�ام الش�ركة 

بتاريخ البيانات المالية وتعديل قيمتها بناءاً عل�ى  بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات. يتم مراجعة المخصصات
 آخر معلومات متوفرة لدى الشركة. 

 
 
 

 مكافأة نهاية الخدمة 
 يتم تكوين مخصص لمواجهة اإللتزامات القانونية والتعاقدية بنهاية الخدمة للموظفين. 

 
 

 
 التقاص

وإظه�ار المبل�غ الص�افي ف�ي البيان�ات المالي�ة عن�دما يتم إجراء تقاص ب�ين الموج�ودات المالي�ة والمطلوب�ات المالي�ة 
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك وك�ذلك عن�دما ي�تم تس�ويتها عل�ى أس�اس التق�اص أو يك�ون تحق�ق الموج�ودات 

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 

 اإليرادات
 

 الموجودات. يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على
 

 يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.
 

 يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.
 

 
 ضريبة الدخل 

 

تحس��ب مص��اريف الض��رائب المس��تحقة عل��ى أس��اس األرب��اح الخاض��عة للض��ريبة، وتختل��ف األرب��اح الخاض��عة 
للضريبة عن األرباح المعلن�ة ف�ي البيان�ات المالي�ة ألن األرب�اح المعلن�ة تش�مل إي�رادات غي�ر خاض�عة للض�ريبة أو 
مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أحياناً أو الخسائر المتراكمة المقبولة ض�ريبياً 

 يبية.أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضر
 
 



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱۲ - 
 

 
 النقد وما في حكمه  .      ۳

 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۱۱۷,۷۰۲  ۲,۳۱۱  حسابات جارية لدى البنوك
 ۲,۹۸٥,۷۸۸  ۱,۱۸٤,۳۰۲  أشهر  ۳خالل  تستحقودائع 

  ۱,۱۸٦,٦۱۳  ۳,۱۰۳,٤۹۰ 

 
 % سنوياً.۲,۱۰بنسبة فائدة الودائع  تكتسب

 
 
 
 

 ودائع ألجل لدى البنوك .٤
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۱٦,٥۰۰,۰۰۰  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  أشهر  ٦أشهر وقبل  ۳ودائع تستحق بعد 
 ـ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  أشهر  ۹اشهر وقبل  ٦ودائع تستحق بعد 
 ٥,۰۰۰,۰۰۰  ـ اشهر وقبل سنة ۹ودائع تستحق بعد 

 ـ ٥,۰۰۰,۰۰۰  ودائع تستحق بعد سنة
  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  ۲۱,٥۰۰,۰۰۰ 

 
 
 

 % سنوياً.٥,۳۰% إلى ۳,۷٥فائدة بنسب تتراوح بين الودائع ألجل  تكتسب
 
 
 

 

  تمويل الرهن العقاري قروض إعادة   .٥
 . لغرض إعادة تمويل القروض السكنيةيمثل هذا البند القروض الممنوحة من الشركة للبنوك المحلية 

 

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۱۲۷,٥۳۳,۹٦۰  ۱٤۸,۷۷۹,۷۲۸  رصيد قروض إعادة التمويل أول المدة 
 ۷۷,٥۰۰,۰۰۰  ۱٤٦,۰۰۰,۰۰۰  القروض الممنوحة 

 )٥٦,۲٥٤,۲۳۲( ) ٤٦,۷٥٤,۲۳۲( القروض المسددة
  ۲٤۸,۰۲٥,٤۹٦  ۱٤۸,۷۷۹,۷۲۸ 

 
 

 خالل السنوات التالية : هذه القروض تستحقو  
 
 

 دينار أردني  السنة    
   

۲۰۱۷   ٥٤,۲٥٤,۲۳۲ 
۲۰۱۸   ۸۷,۷٥٤,۲۳۲ 
۲۰۱۹   ۹٥,۲٥٤,۲۳۲ 
۲۰۲۰   ۱۰,۲٥٤,۲۳۲ 

 ٥۰۸,٥٦۸   ۲۰۲۰ما بعد 
   ۲٤۸,۰۲٥,٤۹٦ 

 
 سنوياً.% ۹,۷٥و  % ۳,۷٥ بينتتراوح  تكتسب هذه القروض فائدة بنسب 

 
 

 
 

  



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱۳ - 
 

 
 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة        .٦
 

 
 البيــان

 سعر 
 الفائدة

 
۲۰۱٦ 

 
۲۰۱٥ 

    
 ـ ٥,۰۰۱,٤٥٥   %٦,٤۸٤ ٦۹ سندات سلطة المياه مكفولة من الحكومة األردنية إصدار

    دينار) ۱,٤٥٥(بعالوة إصدار  ۱۰/۱۱/۲۰۲٦إستحقاق بتاريخ 
 
 
 
 
 
 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل         .۷
  

% من رأسمال الشركة  األردنية لضمان ۲,۸٤٦ستثمارالشركة بما نسبته إليمثل هذا البند القيمة العادلة 
   .القروض والمدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أرصدة مدينة أخرى        .۸
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۲۳,٦۹۷  ۲٦,٥٥۲  مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ۱,٦٤۸  ۱,٦٤۸  تأمينات مستردة

 ـ ۲,۲۸۸  أخرى
  ۳۰,٤۸۸  ۲٥,۳٤٥ 

 
 
 
 
 
 

 
  الممتلكات والمعدات       .۹

 

  
 اراضـي

 
 مبانـــي

معـدات 
 واجهزة واثاث

 
 وسائط نقـل

 أجهزة
 الحاسب اآللي

 
 المجموع

       
       :الكلفـــة
 ۸٥۰,٦۲٦  ۸٤,۲٦۹  ٦۳,۸۰۸  ۱۱۸,٥۳۹  ٤۰۷,٦۱۰  ۱۷٦,٤۰۰  ۱/۱/۲۰۱٦في  كما الرصيد
 ٥٦,٥۰٥  ۲,۷۰۱  ٥۰,۹۰۰  ۲,۷٦٤  ۱٤۰  ـ اضافات

 )  ٦۱,۷۲۰( )    ٤,۳٤۳( ) ٥٥,۰۰۸( )      ۲,۳٦۹( ـ         ـ إستبعادات
 ۸٤٥,٤۱۱  ۸۲,٦۲۷  ٥۹,۷۰۰  ۱۱۸,۹۳٤  ٤۰۷,۷٥۰  ۱۷٦,٤۰۰  ۳۱/۱۲/۲۰۱٦الرصيد كما في 

       

       االستهالك المتراكم:
 ٤۱۲,٤٥۸  ۷۱,٥٦٤  ٦۳,۸۰٦  ۱۱٥,٤٦۲  ۱٦۱,٦۲٦  ـ ۱/۱/۲۰۱٦في  كما الرصيد

 ۲٦,٤۱۷  ٥,٤۷۲  ۱۰,۱۸۲  ۱,۷۰۱  ۹,۰٦۲  ـ استهالك السنة
 ) ٦۱,۷۲۰( )     ٤,۳٤۳( ) ٥٥,۰۰۸( )     ۲,۳٦۹( ـ ـ إستبعادات

 ۳۷۷,۱٥٥  ۷۲,٦۹۳  ۱۸,۹۸۰  ۱۱٤,۷۹٤  ۱۷۰,٦۸۸  ـ ۳۱/۱۲/۲۰۱٦الرصيد كما في 
 ٤٦۸,۲٥٦  ۹,۹۳٤  ٤۰,۷۲۰  ٤,۱٤۰  ۲۳۷,۰٦۲  ۱۷٦,٤۰۰  ۳۱/۱۲/۲۰۱٦صافي القيمة الدفترية كما في 

       

       :الكلفـــة
 ۸٤٦,۷٦۳  ۸٤,۰۷٤  ٦۳,۸۰۸  ۱۱٦,۷۸٥  ٤۰٥,٦۹٦  ۱۷٦,٤۰۰  ۱/۱/۲۰۱٥في  كما الرصيد
 ۱٥,۳۹۲  ۱۱,۷۲٤  ـ ۱,۷٥٤  ۱,۹۱٤  ـ اضافات

 )  ۱۱,٥۲۹( )   ۱۱,٥۲۹( ـ ـ        ـ       ـ إستبعادات
 ۸٥۰,٦۲٦  ۸٤,۲٦۹  ٦۳,۸۰۸  ۱۱۸,٥۳۹  ٤۰۷,٦۱۰  ۱۷٦,٤۰۰  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥الرصيد كما في 

       

       االستهالك المتراكم:
 ٤۰۸,٦۹۰  ۷۹,۷۰۱  ٦۲,۳۲۳  ۱۱۳,۹۸۰  ۱٥۲,٦۸٦  ـ ۱/۱/۲۰۱٥في  كما الرصيد

 ۱٥,۲۹۷  ۳,۳۹۲  ۱,٤۸۳  ۱,٤۸۲  ۸,۹٤۰  ـ استهالك السنة
 ) ۱۱,٥۲۹( )  ۱۱,٥۲۹( ـ      ـ         ـ        ـ إستبعادات

 ٤۱۲,٤٥۸  ۷۱,٥٦٤  ٦۳,۸۰٦  ۱۱٥,٤٦۲  ۱٦۱,٦۲٦  ـ ۳۱/۱۲/۲۰۱٥الرصيد كما في 
 ٤۳۸,۱٦۸  ۱۲,۷۰٥  ۲  ۳,۰۷۷  ۲٤٥,۹۸٤  ۱۷٦,٤۰۰  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥صافي القيمة الدفترية كما في 

       

 
 

 
  



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱٤ - 
 

 
 

 اسناد القرض .۱۰
 

 . %۹ و % ۲,٦القرض المصدرة من قبل الشركة بفائدة سنوية تتراوح بين  يمثل هذا البند اسناد         
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۱۱٥,۰۰۰,۰۰۰  ۱٤۷,۰۰۰,۰۰۰  إسناد القرض أول المدة 
 ۸۷,٥۰۰,۰۰۰  ۱٦٦,۰۰۰,۰۰۰  القروض المصدرة 

 ) ٥٥,٥۰۰,۰۰۰( ) ٥٦,٥۰۰,۰۰۰( القروض المسددة
  ۲٥٦,٥۰۰,۰۰۰  ۱٤۷,۰۰۰,۰۰۰ 

 
 

 وتستحق السداد على النحو التالي:          
 

 دينار أردني   السنة
   

۲۰۱۷   ٦۹,۰۰۰,۰۰۰ 
۲۰۱۸   ۹۲,٥۰۰,۰۰۰ 
۲۰۱۹   ۸٥,۰۰۰,۰۰۰ 
۲۰۲۰   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 

   ۲٥٦,٥۰۰,۰۰۰ 
 
 
 
 

 قرض البنك المركزي .۱۱
 
 

دين�ار  ٤۰,۲۷٥,٤۱۲ل هذا البند القيمة الحالية لسند الدين المحرر ألمر البنك المركزي األردني بقيم�ة ـيمث
%  ٥,۱۲. تستحق فائدة سنوية على سند الدين بمعدل ۷/٦/۲۰۳٥والذي يستحق السداد دفعة واحدة بتاريخ 

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

 
 
 أرصدة دائنة أخرى .۱۲

 

 ۲۰۱٦ 2B۲۰۱٥ 
   

 ٥۳۰,۳۷۰  ۲۲۷,٤۸۳  )۲۱(ايضاح مخصص ضريبة الدخل 
 ٤۲۳,۹۹۰  ٤۸۰,٦۹۳  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 ٥٥,۰۰۰  ٥٥,۰۰۰  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةمخصص 
 ۸٥,۱۰۰  ۹۰,۸۹۰   معالجات طبية مخصص 

 ۲٤,۹٦٤  ۲٤,۸٥۰  مخصص إجازات موظفين
 ٥,۰۷٤  ٦,۰٦۰  مصاريف مستحقة

 ـ          ـ مخصص مكافآت وحوافز الموظفين
 ـ          ـ أمانات موظفين 

 ـ          ۲,۳۸٤  أخرى
  ۸۸۷,۳٦۰  ۱,۱۲٤,٤۹۸ 

 

  



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱٥ - 
 

 
 
 

 حقوق الملكية  .۱۳
 المصرح والمكتتب به والمدفوع رأس المال 

بقيم�ة ) ملي�ون س�هم ٥) مليون دينار أردن�ي مقس�م ال�ى (٥والمدفوع (والمكتتب به بلغ رأس المال المصرح 
 . ۲۰۱٥ و ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في  اسمية دينار واحد للسهم

 
 

 احتياطي إجباري
% خ�الل ۱۰س�نوية قب�ل الض�ريبة بنس�بة المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح ال تمثل المبالغ

 .غير قابل للتوزيع على المساهمين السنة والسنوات السابقة وهو
 

 ختياريإاحتياطي 
بنس�بة ال تزي�د ع�ن  الض�ريبةتمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله م�ن االرب�اح الس�نوية قب�ل 

 وهو قابل للتوزيع على المساهمين. % خالل السنوات السابقة  ۲۰
 

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

أو  ۲۰۱٥وحت�ى نهاي�ة ع�ام  ۲۰۱۲% م�ن أرب�اح الش�ركة إعتب�اراً م�ن ع�ام ۲۰حيث يتم اقتطاع م�ا نس�بته 
) دينار (الذي يمثل صافي عائد االستثمار) أيهما أقل لحساب االحتياطي الخاص ب�دالً م�ن ۲۰۳,٥۰۰مبلغ (

 .طاعه لحساب االحتياطي االختيارياقت
قرر مجلس اإلدارة اإلستمرار بتحويل األرباح الناجمة عن إستثمار رصيد الق�رض  ۱٥/۱۲/۲۰۱٦بتاريخ 

أرب���اح الش���ركة ف���ي نهاي���ة ك���ل ع���ام أيهم���ا أق���ل لحس���اب اإلحتي���اطي الخ���اص إعتب���اراً م���ن % م���ن ۲۰أو 
۳۱/۱۲/۲۰۱٦. 

 
 
 
 
 

 

 أرباح موزعة 
 

عل�ى توزي�ع أرب�اح نقدي�ة عل�ى  ۲۰۱٦وافقت الهيئة العامة للشركة ف�ي إجتماعه�ا ال�ذي عق�د ف�ي ع�ام  -
 .أردني ) مليون دينار٥% من رأسمال الشركة البالغ (۱٥مساهمي الشركة بواقع 

 
 

 ۲۰۱۷سيتقدم مجلس اإلدارة بتوصية للهيئة العامة للمساهمين ف�ي إجتماعه�ا ال�ذي س�يعقد خ�الل ع�ام  -
 دين��ار ) ملي��ون٥(الب��الغ  رأس��مال الش��ركةم��ن  %۱۳ بتوزي��ع أرب��اح نقدي��ة عل��ى المس��اهمين بنس��بة 

 .أردني
 
 

 

 
 
 

 فوائد مقبوضة  .۱٤
   ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۹,۰۱٥,۳٥۸  ۹,٤۲٥,۷۰۰  قروض إعادة التمويلفوائد 
 ۲۳۹,٦٦۳  ٤٦,۱۸۷  فوائد سندات الخزينة

 ۸۱۳,٤٦٤  ۹٦٥,۰٦۰  فوائد ودائع 
 ۱٦,٥۰۰  ۱٥,۱۷۷  فوائد قروض إسكان الموظفين 

  ۱۰,٤٥۲,۱۲٤  ۱۰,۰۸٤,۹۸٥ 
 
 

 فوائد مدفوعة  .۱٥
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ٦,۸٥۳,۰۲٥  ۷,۲۳۹,۸٤۳  اسناد قرض
 ۷٤۳,۷۱۸  ۷۸۱,۸۱۱  قرض البنك المركزي

 ۳٦,۱۹۱  ۹,۹۰۸  قرض الحكومة 
 ۱٥,۳۳۱  ۱٤,۰۱۱  أخــرى

  ۸,۰٤٥,٥۷۳  ۷,٦٤۸,۲٦٥ 
 

 

 
 
 



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱٦ - 
 

 

 

 
 مصاريف إدارية       .۱٦

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ٤۷۰,۸۹۲  ٤۹۸,۳٤۷  وملحقاتها رواتب وعالوات
 ۳۸,٥۲۲  ٤۳,٦٥۱  مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

 ۳٤,٦۸۰  ۳۷,٦٤٥  صندوق االدخارمساهمة الشركة في 
 ۱۰٥,۹۳۰  ۱۰٥,۹۳۰  بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٦۸,۰۹۷  ٥٦,۷۰۳  مكافأة نهاية الخدمة وإجازات مستحقة
 ٦۸,۰۰۰  ٦۸,۲٥۰  تأمين صحي وحياة وحوادث 

 ٦٦,۰٥٥  ۷۳,۲٤٥  مكافآت الموظفين
 ۱٤,۳۳۰  ۱٥,۷٤۰  أتعاب مهنية

 ۸,۸۱۲  ۸,٥۰۰  صيانة 
 ۹,۲۲۲  ۹,٥۰۰  ماء وكهرباء

 ٦,۰۳٤  ٤,۹۰۰  سيارات
 ۸,۸۸٦  ۱۲,٦۲۷  مصاريف المبنى والتأمين

 ٥,۷٥۹  ٥,۷۷۰  رسوم واشتراكات
 ٤,۹۳۱  ٤,٦٥٦   قرطاسية ومطبوعات

 ۳,٦٥۰  ٤,٥۱۰  ضيافة
 ۳,۲۸۰  ۳,۳۰۰  برق وبريد وهاتف

 ۹,۰٥۹  ۷,٤۰۲  تدريب موظفين 
 ۲,۳٥۸  ۲,۱۷۸  إعالنات وتسويق

 ۷,٥۰۰  ٥,۰۰۰  تبرعات 
 ٦۰۰  ٦۰۰  األتعاب القانونية لمراقب عام الشركات 

 ۲,۳۲٦  ۲,٤۰۹  متنوعة 
  ۹۷۰,۸٦۳  ۹۳۸,۹۲۳ 

 

 

 

 
 رسوم ومصاريف أخرى   .   ۱۷

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ٥٥,۰۰۰  ٥٥,۰۰۰  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 
 

 من ربح السنة  األساسية والمخفضة حصة السهم.      ۱۸
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۱,۰۷۱,٥٦۲  ۱,۰۳۰,۹٦۰   ربح السنة
 ٥,۰۰۰,۰۰۰  ٥,۰۰۰,۰۰۰  المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ۰,۲۰٦  ۰,۲۱٤ 
 

 
 
 

  التنفيذية العليااإلدارة  رواتب ومكافآت .۱۹
               م���ا قيمت���ه ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦ع���امي العلي���ا خ���الل ومكاف���آت اإلدارة التنفيذي���ة وع���الوات بلغ���ت روات���ب 

 على التوالي. دينار ) ۳۳۳,۳٥٤(ودينار ) ٥۱٥,۳٤۸(
 
 
 
 
 
 
 

  



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱۷ - 
 

 

 

 
 التحليل القطاعي  .۲۰

 

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

 .المملكة األردنية الهاشمية
 
 
 

 

 الوضع الضريبي  .۲۱
 
 

    إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ٦۰۹,۲٤٤  ٥۳۰,۳۷۰  الرصيد كما في بداية السنة
 ۳٦۱,۱۸۸  ۳٤٤,٤۱٥  ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 )   ٤٤۰,۰٦۲( )  ٦٤۷,۳۰۲( ضريبة الدخل المدفوعة
 ٥۳۰,۳۷۰  ۲۲۷,٤۸۳  )۱۲(إيضاح  الرصيد كما في نهاية السنة

 

    تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في بيان الدخل ما يلي:
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۳٦۱,۱۸۸  ۳٤٤,٤۱٥  ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
 
 

   المحاسبي مع الربح الضريبي:ملخص تسوية الربح  

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
   

 ۱,٤۳۲,۷٥۰  ۱,۳۷٥,۳۷٥  الربح المحاسبي
 )    ۳۹,۱٥۰( )     ۳۹,۹٦۰( ايرادات غير خاضعة للضريبة
 ۱۱۱,۳٥۰  ۹۹,٦٤٥  مصاريف غير مقبولة ضريبياً 

 ۱,٥۰٤,۹٥۰  ۱,٤۳٥,۰٦۰  الربح الضريبي

 

 %۲٤ %۲٤ نسبة الضريبة القانونية
 %۲٥ %۲٥ الضريبة الفعليةنسبة 

   
 

 .۲۰۱٥تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام  -
 

وفق�اً لق�انون ض�ريبة  ۲۰۱٦ع�ن نت�ائج أعم�ال الش�ركة ع�ن ع�ام تم احتس�اب مخص�ص ض�ريبة ال�دخل  -
 الدخل وتعديالته الالحقة.

 

  



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱۸ - 
 

 
           تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات.     ۲۲

 يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:          
          

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة ۲۰۱٦
    

    الموجودات
 ۱,۱۸٦,٦۱۳  ـ ۱,۱۸٦,٦۱۳  النقد وما في حكمه

 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  ٥,۰۰۰,۰۰۰  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  ك وودائع ألجل لدى البن
 ۲٤۸,۰۲٥,٤۹٦  ۱۹۳,۷۷۱,۲٦٤  ٥٤,۲٥٤,۲۳۲  قروض إعادة تمويل الرهن العقاري

 ٥۸۹,۷٦۷  ٥٤٦,٤۱۷  ٤۳,۳٥۰  قروض إسكان الموظفين 
 ۳,۲۹٥,٦۲۲  ـ ۳,۲۹٥,٦۲۲  فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

 ٥,۰۰۱,٤٥٥  ٥,۰۰۰,۰۰۰  ۱,٤٥٥  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 ۷۲۰,۱٤۳  ۷۲۰,۱٤۳  ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 ۳۰,٤۸۸  ـ ۳۰,٤۸۸  أرصدة مدينة أخرى
 ٤٦۸,۲٥٦  ٤٦۸,۲٥٦  ـ ممتلكات ومعدات 

 ۲۸٦,۳۱۷,۸٤۰  ۲۰٥,٥۰٦,۰۸۰  ۸۰,۸۱۱,۷٦۰  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات
 ۲٥٦,٥۰۰,۰۰۰  ۱۸۷,٥۰۰,۰۰۰  ٦۹,۰۰۰,۰۰۰  اسناد قرض 

 ۱٥,٥۹۰,۷۹٥  ۱٥,٥۹۰,۷۹٥  ـ قرض البنك المركزي

 ۲,۸٤۸,۳٦۳  ـ ۲,۸٤۸,۳٦۳  فوائد مستحقة الدفع
 ۸۸۷,۳٦۰  ـ ۸۸۷,۳٦۰  أرصدة دائنة أخرى
 ۲۷٥,۸۲٦,٥۱۸  ۲۰۳,۰۹۰,۷۹٥  ۷۲,۷۳٥,۷۲۳  مجموع المطلوبات

    
 

 
 

 
 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة ۲۰۱٥
    

    الموجودات
 ۳,۱۰۳,٤۹۰  ـ ۳,۱۰۳,٤۹۰  النقد وما في حكمه

 ۲۱,٥۰۰,۰۰۰  ـ ۲۱,٥۰۰,۰۰۰  كوودائع ألجل لدى البن
 ۱٤۸,۷۷۹,۷۲۸  ۱۰۲,۰۲٥,٤۹٦  ٤٦,۷٥٤,۲۳۲  قروض إعادة تمويل الرهن العقاري

 ٥۸٦,۲۰۷  ٥٤٥,۲۰۷  ٤۱,۰۰۰  قروض إسكان الموظفين 
 ۲,۳۸۹,٦۲۸  ـ ۲,۳۸۹,٦۲۸  فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

 ۱۲٦,۲٥۰  ۱۲٦,۲٥۰  ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 ۲٥,۳٤٥  ـ ۲٥,۳٤٥  أرصدة مدينة أخرى

 ٤۳۸,۱٦۸  ٤۳۸,۱٦۸  ـ ممتلكات ومعدات 
 ۱۷٦,۹٤۸,۸۱٦  ۱۰۳,۱۳٥,۱۲۱  ۷۳,۸۱۳,٦۹٥  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات
 ۱٤۷,۰۰۰,۰۰۰  ۹۰,٥۰۰,۰۰۰  ٥٦,٥۰۰,۰۰۰  اسناد قرض 

 ۱,۲۸۹,۳۰٦  ـ          ۱,۲۸۹,۳۰٦  قرض الحكومة 
 ۱٤,۸۳۱,۱٥٦  ۱٤,۸۳۱,۱٥٦  ـ  قرض البنك المركزي

 ۲,٤٤۳,٤۹٤  ـ ۲,٤٤۳,٤۹٤  فوائد مستحقة الدفع
 ۱,۱۲٤,٤۹۸  ـ ۱,۱۲٤,٤۹۸  أرصدة دائنة أخرى
 ۱٦٦,٦۸۸,٤٥٤  ۱۰٥,۳۳۱,۱٥٦  ٦۱,۳٥۷,۲۹۸  مجموع المطلوبات

    
 

  



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۱۹ - 
 

 
 

 فجوة إعادة تسعير الفائدة    .   ۲۳  
 
 

تتبع الشركة سياسة التواف�ق ف�ي مب�الغ الموج�ودات والمطلوب�ات ومالئم�ة االس�تحقاقات لتقلي�ل الفج�وات م�ن خ�الل 
مراجعة أسعار الفائدة أيهم�ا أق�ل تقسيم الموجودات والمطلوبات لفئات اآلجال الزمنية المتعددة أو استحقاقات إعادة 
 لتقليل المخاطر في أسعار الفائدة ودراسة الفجوات في أسعار الفائدة المرتبطة بها.

 

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

 إن فجوة إعادة تسعير الفائدة هي كما يلي:
 

 المجموع عناصر بدون فائدة أكثر من سنة لغاية سنة ۲۰۱٦
     

     الموجودات
 ۱,۱۸٦,٦۱۳  ۲,۳۱۱  ـ ۱,۱۸٤,۳۰۲  النقد وما في حكمه

 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  ـ ٥,۰۰۰,۰۰۰  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  ودائع ألجل لدى البنوك
 ۲٤۸,۰۲٥,٤۹٦  ـ ۱۹۳,۷۷۱,۲٦٤  ٥٤,۲٥٤,۲۳۲  قروض إعادة تمويل الرهن العقاري

 ٥۸۹,۷٦۷  ـ ٥٤٦,٤۱۷  ٤۳,۳٥۰  قروض إسكان الموظفين 
 ۳,۲۹٥,٦۲۲  ۳,۲۹٥,٦۲۲  ـ ـ فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

 ٥,۰۰۱,٤٥٥  ۱,٤٥٥  ٥,۰۰۰,۰۰۰  ـ موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 ۷۲۰,۱٤۳  ۷۲۰,۱٤۳  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 ۳۰,٤۸۸  ۳۰,٤۸۸  ـ ـ أرصدة مدينة أخرى
 ٤٦۸,۲٥٦  ٤٦۸,۲٥٦  ـ ـ ممتلكات ومعدات 

 ۲۸٦,۳۱۷,۸٤۰  ٤,٥۱۸,۲۷٥  ۲۰٤,۳۱۷,٦۸۱  ۷۷,٤۸۱,۸۸٤  مجموع الموجودات 
     

     المطلوبات
 ۲٥٦,٥۰۰,۰۰۰  ـ ۱۸۷,٥۰۰,۰۰۰  ٦۹,۰۰۰,۰۰۰  اسناد قرض 

 ۱٥,٥۹۰,۷۹٥  ـ ۱٥,٥۹۰,۷۹٥  ـ قرض البنك المركزي
 ۲,۸٤۸,۳٦۳  ۲,۸٤۸,۳٦۳  ـ ـ فوائد مستحقة الدفع
 ۸۸۷,۳٦۰  ۸۸۷,۳٦۰  ـ ـ أرصدة دائنة أخرى
 ۲۷٥,۸۲٦,٥۱۸  ۳,۷۳٥,۷۲۳  ۲۰۳,۰۹۰,۷۹٥  ٦۹,۰۰۰,۰۰۰  مجموع المطلوبات

     
 ۱۰,٤۹۱,۳۲۲  ۷۸۲,٥٥۲  ۱,۲۲٦,۸۸٦  ۸,٤۸۱,۸۸٤  فجوة إعادة تسعير الفائدة 

 
 

 المجموع عناصر بدون فائدة أكثر من سنة لغاية سنة ۲۰۱٥
     

     الموجودات
 ۳,۱۰۳,٤۹۰  ۱۱۷,۷۰۲  ـ ۲,۹۸٥,۷۸۸  النقد وما في حكمه

 ۲۱,٥۰۰,۰۰۰  ـ ـ ۲۱,٥۰۰,۰۰۰  ودائع ألجل لدى البنوك
 ۱٤۸,۷۷۹,۷۲۸  ـ ۱۰۲,۰۲٥,٤۹٦  ٤٦,۷٥٤,۲۳۲  قروض إعادة تمويل الرهن العقاري

 ٥۸٦,۲۰۷  ـ ٥٤٥,۲۰۷  ٤۱,۰۰۰  قروض إسكان الموظفين 
 ۲,۳۸۹,٦۲۸  ۲,۳۸۹,٦۲۸  ـ ـ فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

 ۱۲٦,۲٥۰  ۱۲٦,۲٥۰  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 ۲٥,۳٤٥  ۲٥,۳٤٥  ـ ـ أرصدة مدينة أخرى

 ٤۳۸,۱٦۸  ٤۳۸,۱٦۸  ـ ـ ممتلكات ومعدات 
 ۱۷٦,۹٤۸,۸۱٦  ۳,۰۹۷,۰۹۳  ۱۰۲,٥۷۰,۷۰۳  ۷۱,۲۸۱,۰۲۰  مجموع الموجودات 

     
     المطلوبات

 ۱٤۷,۰۰۰,۰۰۰  ـ ۹۰,٥۰۰,۰۰۰  ٥٦,٥۰۰,۰۰۰  اسناد قرض 
 ۱,۲۸۹,۳۰٦  ـ ـ ۱,۲۸۹,۳۰٦  قرض الحكومة 

 ۱٤,۸۳۱,۱٥٦  ـ ۱٤,۸۳۱,۱٥٦  ـ قرض البنك المركزي
 ۲,٤٤۳,٤۹٤  ۲,٤٤۳,٤۹٤  ـ ـ فوائد مستحقة الدفع
 ۱,۱۲٤,٤۹۸  ۱,۱۲٤,٤۹۸  ـ ـ أرصدة دائنة أخرى
 ۱٦٦,٦۸۸,٤٥٤  ۳,٥٦۷,۹۹۲  ۱۰٥,۳۳۱,۱٥٦  ٥۷,۷۸۹,۳۰٦  مجموع المطلوبات

      
 ۱۰,۲٦۰,۳٦۲  )   ٤۷۰,۸۹۹( )   ۲,۷٦۰,٤٥۳( ۱۳,٤۹۱,۷۱٤  فجوة إعادة تسعير الفائدة 

 
  



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۲۰ - 
 

 
 األدوات المالية  .۲٤

 
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتض�من الموج�ودات المالي�ة األرص�دة 

 والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية إلعادة تموي�ل الق�روض الس�كنية الممنوح�ة م�ن قبله�الدى البنوك 
الص�ادر ع��ن  الق�رض. وتتض�من المطلوب��ات المالي�ة اس�ناد واألوراق المالي�ةوق�روض اس�كان الم�وظفين 

 وقرض البنك المركزي. الشركة
 

 القيمة العادلة
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً ع�ن قيمته�ا الدفتري�ة حي�ث أن معظ�م 

 األدوات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.
 

 لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم الشركة الترتيب التالي 
 

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

المستوى الث�اني: أس�اليب تقي�يم تعتم�د عل�ى م�دخالت ت�ؤثر عل�ى القيم�ة العادل�ة ويمك�ن مالحظته�ا بش�كل 
 مباشر أو غير مباشر في السوق.

 
الثالث: أساليب تقييم تعتم�د عل�ى م�دخالت ت�ؤثر عل�ى القيم�ة العادل�ة ولك�ن ال يمك�ن مالحظته�ا            المستوى 

 في السوق.
 

۲۰۱٦ 
 المستوى 

 األول
 المستوى 

 الثاني
 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 ۷۲۰,۱٤۳  ـ ـ ۷۲۰,۱٤۳  من خالل بيان الدخل الشامل  بالقيمة العادلة موجودات مالية
 

۲۰۱٥ 
 المستوى 

 األول
 المستوى 

 الثاني
 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 ۱۲٦,۲٥۰  ـ ـ ۱۲٦,۲٥۰  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 
 

 مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان هي المخاطر الت�ي ق�د ت�نجم ع�ن ع�دم ق�درة أو عج�ز الط�رف اآلخ�ر ل�ألداة المالي�ة ع�ن 

تتمث�ل مخ�اطر ائتم�ان الش�ركة بش�كل مم�ا ق�د ي�ؤدي إل�ى ح�دوث خس�ائر.  الش�ركة الوفاء بالتزامات�ه تج�اه
والقروض التي تمنحها الشركة للمؤسسات المالية إلعادة تمويل القروض الودائع لدى البنوك  أساسي في

ن خ�الل اس�تخدام م�حي�ث تعم�ل الش�ركة عل�ى الح�د م�ن المخ�اطر االئتماني�ة  ،السكنية الممنوحة من قبلها
الق��روض الس��كنية  تعث��رمخ��اطر  علم��اً ب��ان الش��ركة التتحم��ل ،وض��ع ح��دود ائتماني��ةو لإلق��راضمع��ايير 

 .  حيث تتحملها المؤسسة المالية بالكامل تمويلها من قبل الشركة المعاد
 

ق�روض اع�ادة تموي�ل دين�ار م�ن إجم�الي رص�يد  ) ملي�ون٤۱,٥( م�ا مجموع�ه عمي�ليشكل رص�يد أكب�ر 
 .۲۰۱٥دينار كما في نهاية عام  مليون )۳٥( مقابل، ۲۰۱٦كما في نهاية عام  العقاري الرهن

  



 المساهمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة 
 (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية

 ۲۰۱٦كانون األول  ۳۱كما في 

- ۲۱ - 
 

 
 

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

وإدارة الموج���ودات  اس���تحقاقها، وللوقاي���ة م���ن ه���ذه المخ���اطر تق���وم اإلدارة بتنوي���ع مص���ادر التموي���ل
عل��ى أس��اس الفت��رة المتبقي��ة توزي��ع المطلوب��ات ج��دول أدن��اه يلخ��ص الو ،والمطلوب��ات ومواءم��ة آجاله��ا

 دي كما بتاريخ البيانات المالية:قاعلالستحقاق الت
 

۲۰۱٦ 
 أقل من
 سنة

 سنة إلى
 سنتين

 أكثر من
 سنتين

 
 المجموع

     
 ۲٥٦,٥۰۰,۰۰۰  ۹٥,۰۰۰,۰۰۰  ۹۲,٥۰۰,۰۰۰  ٦۹,۰۰۰,۰۰۰  اسناد قرض

 ۱٥,٥۹۰,۷۹٥  ۱٥,٥۹۰,۷۹٥  ـ ـ قرض البنك المركزي
 ۲,۸٤۸,۳٦۳  ـ ـ ۲,۸٤۸,۳٦۳  فوائد مستحقة الدفع
 ۸۸۷,۳٦۰  ـ ـ ۸۸۷,۳٦۰  أرصدة دائنة اخرى

  ۷۲,۷۳٥,۷۲۳  ۹۲,٥۰۰,۰۰۰  ۱۱۰,٥۹۰,۷۹٥  ۲۷٥,۸۲٦,٥۱۸ 
 
 

۲۰۱٥ 
 أقل من
 سنة

 سنة إلى
 سنتين

 أكثر من
 سنتين

 
 المجموع

     
 ۱٤۷,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ۸۰,٥۰۰,۰۰۰  ٥٦,٥۰۰,۰۰۰  اسناد قرض

 ۱,۲۸۹,۳۰٦  ـ ـ ۱,۲۸۹,۳۰٦  قرض الحكومة 
 ۱٤,۸۳۱,۱٥٦  ۱٤,۸۳۱,۱٥٦  ـ ـ قرض البنك المركزي

 ۲,٤٤۳,٤۹٤  ـ ـ ۲,٤٤۳,٤۹٤  فوائد مستحقة الدفع
 ۱,۱۲٤,٤۹۸  ـ ـ ۱,۱۲٤,٤۹۸  أرصدة دائنة اخرى

  ٦۱,۳٥۷,۲۹۸  ۸۰,٥۰۰,۰۰۰  ۲٤,۸۳۱,۱٥٦  ۱٦٦,٦۸۸,٤٥٤ 
 

 
 

 مخاطر أسعار الفائدة
إن األدوات المالي���ة خاض���عة لمخ���اطر تقلب���ات أس���عار الفوائ���د وع���دم التواف���ق ف���ي آج���ال الموج���ودات 
والمطلوبات. وتقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في الشركة بإدارة مثل هذه المخ�اطر م�ن خ�الل 

على موائمة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات والقيام بمراجعة مستمرة ألسعار الفائدة عل�ى العمل 
وحي��ث أن معظ��م األدوات المالي��ة تحم��ل س��عر فائ��دة ثاب��ت وتظه��ر بالكلف��ة  الموج��ودات والمطلوب��ات.

 ري.المطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوه
   

 مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغي�ر ف�ي القيم�ة العادل�ة لالس�تثمارات ف�ي األس�هم. تعم�ل الش�ركة عل�ى 

ع�ن طري�ق االس�تثمار ف�ي مح�افظ اس�تثمارية مض�مونة رأس الم�ال ول�دى مؤسس�ات إدارة هذه المخاطر 
% م�ن حق�وق الملكي�ة ل�دى الش�ركة وفق�اً لسياس�ة ۲۰م�الءه مالي�ة عالي�ة وبم�ا ال يزي�د ع�ن بمالية تتمت�ع  

%  ۱۰وب�افتراض تغي�ر أس�عار األس�هم المدرج�ة بمع�دل استثمار معتمدة من قبل مجل�س إدارة الش�ركة. 
مقاب��ل  ،۲۰۱٦دين��ار لع��ام  ۷۲,۰۱٤ ف��إن ذل��ك س��وف ي��ؤدي إل��ى تخف��يض / زي��ادة حق��وق الملكي��ة بقيم��ة

 .۲۰۱٥دينار لعام  ٦۲٥,۱۲
 
 

 إدارة رأس المال .۲٥
يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وضمان 
إستمرارية الشركة والوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة بشكل 

 يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة.
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