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 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 
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 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0202كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 2239 2222 إيضاح 

    الموجودات

 5,333,322  8,457,532  3 النقد وما في حكمه

 2,495,389  2,495,229  4 ودائع أل ل لدى البنوك 

 532,995,749  582,224,634  5 تمويل الرهن العقاريقروض إعاد  

 554,375  535,545  6  موظفينالقروض إسكان 

 7,723,827  7,364,238   فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 5,997,627  5,995,942  7 مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 372,488  827,752  8 الدخل الشامل  قائمةمو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 23,962  32,772  9 نرصد  مدينة نخرى

 455,865  423,234  32 الممتلكات والمعدات 

 441,708,180  228,330,471   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    مطلوباتال

 532,522,222  562,222,222  33 اسناد قرض 

 38,333,232  39,238,873  32 قرض البنك المركزي

 6,635,956  6,562,733   فوائد مستحقة الدفع

 3,927,242  3,932,367  33 نرصد  دائنة نخرى

 537,354,432  589,533,953   مجموع المطلوبات
    

   34  الملكيةحقوق 

 5,222,222  5,222,222   المصرح والمكتتل به والمدفوعرنس المال 

 3,237,835  3,696,785   احتياطي إ باري

 3,949,774  3,949,774   ختياريإاحتياطي 

 3,768,775  2,238,535   احتياطي خاص

 ( 396,425  58,858   التغير المتراكم في القيمة العادلة للمو ودات المالية

 5,233,993  5,876,689   نرباح مرحلة

 36,573,952  38,622,623   الملكيةمجموع حقوق 

 441,708,180  228,330,471   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 
 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرن معها" قوائمتشكل  زءاً من هذه ال (29 إلى رقم ( 3 "إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

 



 

 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 2239 2222 إيضاح 
    

 33,893,893  33,473,334  35 فوائد مقبوية  

 ( 25,256,979  (24,592,885  36 فوائد مدفوعة 

 2,211,431  2,882,114   مجمل ربح العمليات

 (985,672  (3,263,459  37 مصاريف إدارية 

 (33,486  (38,553  32 استهالكات 

 -        (752,222  38 تبرعات  صندوق همة وطن(

 (3,852  (239,532   مخصا خسائر إئتمانية متوقعة 

 -        775   إيرادات نخرى

 (55,222  (55,222  39 رسو  ومصاريف نخرى 

 4,422,428  1,711,721   ربح السنة قبل الضريبة 

 (3,582,545  (3,433,298  23 والمساهمة الوطنية للسنةدخل اليريبة 

 1,482,121  1,103,122    السنةربح 

    

    

 2,742  2,221  22  ربح السنة من  األساسية والمخفضة حصة السهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرن معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال29( إلى رقم  3"إن اإليضاحات المرفقة من رقم  

 



 

 

 

 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 عامة محدودةشركة مساهمة 

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2222 2239 
   

 3,982,363  3,323,426  ربح السنة

   بنود الدخل الشامل األخرى 

 ( 8,277  455,263  الدخل الشامل  قائمةالتغير في القيمة العادلة للمو ودات المالية من خالل 

 1,470,282  1,772,224  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرن معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال29( إلى رقم  3"إن اإليضاحات المرفقة من رقم  

 



 

 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  ملكيةقوق الالتغيرات في ح قائمة
 

 )بالدينار األردني( 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  * أرباح     التغير المتراكم  احتياطيات رأس المال  

 المجموع مرحلة في القيمة العادلة  خاص اختياري إجباري المدفوع 

        

 32,471,440  4,211,441  ( 142,124) 3,728,774  3,414,771  1,037,834  4,222,222 3/3/0202الرصيد كما في 

 (3,742,222) (3,752,222  ـ ـ ـ ـ ـ نرباح موزعة 

 1,772,224  3,323,426  455,263  ـ ـ ـ ـ إ مالي الدخل الشامل للسنة 

 ـ          (728,732  ـ 249,742  ـ 478,972  ـ حتياطياتإ

 38,222,203  4,872,284  48,848  0,238,434  3,414,771  1,242,784  4,222,222 13/30/0202الرصيد كما في 
        

 31,143,822  1,204,482  (188,308) 3,421,132  3,414,771  0,242,001  4,222,222 3/3/0234الرصيد كما في 

 (3,742,222) (3,752,222  -      - - - - نرباح موزعة 

 1,470,282  3,982,363  (8,277  - - - - إ مالي الدخل الشامل للسنة 

 -        (825,956  -       264,365  - 563,593  - حتياطياتإ

 32,471,440  4,211,441  ( 142,124) 3,728,774  3,414,771  1,037,834  4,222,222 13/30/0234الرصيد كما في 
 

السيالل  الميدين( لحسيا  التغيير فيي القيمية العادلية   ميا يعيادل الرصييد  تستثنى من األربياح القابلية للتوزييع عليى المسياهمين عنيد توزييع األربياح  وراق الماليةلتعليمات الصادر  عن هيئة األلوفقاً * 

 .ألدوات حقوق الملكية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل

 

 

 

 

 
 

 المالية وتقرن معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال29( إلى رقم  3"إن اإليضاحات المرفقة من رقم  



 

 

 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في دفقات النقدية الت قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2222 2239 

   األنشطة التشغيلية

 5,562,928  4,734,724  قبل الضريبة ربح السنة 

 33,486  38,553  استهالكات 

 3,852  239,532  مخصا خسائر إئتمانية متوقعة

 882,443  927,643  البنك المركزيقرض 

   

   

   التغير في رأس المال العامل 

 (3,273,762  357,829  فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 (24,745,768  (53,245,768  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري 

 42,542  39,432  قروض إسكان الموظفين

 (3,375  (8,832  نرصد  مدينة نخرى

 3,222,356  (55,243  فوائد مستحقة الدفع 

 22,222,222  53,522,222  اسناد قرض

 (3,229,522  (3,524,246  يريبة الدخل المدفوعة

 82,997  75,874  نرصد  دائنة نخرى

 593,959  5,299,652  األنشطة التشغيلية من صافي التدفقات النقدية

   

   األنشطة اإلستثمارية

 (53,539  (3,922  الممتلكات والمعدات

   

   ألنشطة التمويليةا

 (3,752,222  (3,752,222  نرباح موزعة

   

 (3,229,562  3,345,752  وما في حكمه  التغير في النقد

 6,324,223  5,334,443  السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 4,331,111  8,122,344  السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرن معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال29( إلى رقم  3"إن اإليضاحات المرفقة من رقم  



 

 

 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 المالية قوائمإيضاحات حول ال

 0202كانون األول  13
 

 )بالدينار األردني(

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 عـــام   .  3

ليدى وزار   محيدود كشيركة مسياهمة عامية وسيالت  5/6/3996بتياريخ  الشرركة األردنيرة إلعرادة تمويرل الررهن العقراريتهسست  

  إن مركييز تسييايل 3996تميوز  22(   وحصييلت الشيركة علييى حييق الشيروع بالعمييل بتيياريخ 334تحيت رقييم   الصيناعة والتاييار 

 .33394عمان   942743 .عنوانها شارع المهدي بن بركة ص. و  المملكة االردنية الهاشميةالشركة هو 
 

سوق التمويل اإلسكاني وذليك مين خيالل تمكيين البنيوك المرخصية والملسسيات الماليية مين  تحسين من نهم غايات الشركة تطوير و

زياد  مشاركتها في منح القروض اإلسكانية مين خيالل قييا  الشيركة بمينح قيروض إعياد  تموييل متوسيطة وطويلية األ يل  وتشيايع 

 .طويلة األ لالقرض متوسطة و نسنادوتطوير سوق رنس المال في المملكة من خالل طرح 
 

 

 األردن. –إن نسهم الشركة مدر ة في بورصة عمان لألوراق المالية 
 

 

 

وتتطليل موافقية الهيئية   2223شيباط  9إدار  الشيركة فيي  لسيتة المنعقيد  بتياريخ ماليل الماليية المرفقية مين قبيل  قوائمالتم إقرار 

 .للمساهمين العامة
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  ملخص ألهم األسس المحاسبية    .  0
 
 
 

 المالية قوائمأسس إعداد ال

المالية للشركة وفقاً للمعايير الصادر  عن مالل معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصيادر  عين لانية تفسييرات  قوائمتم اعداد ال\

 التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مالل معايير المحاسبة الدولية.

  المو ودات المالية التي تدهر بالقيمة العادلة.كلفة التاريخية باستثناء المالية وفقاً لمبدن ال قوائمالتم إعداد 

 المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. قوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار ال

  بدستثناء المعايير والتعديالت اتباعها في السنة السابقةمتماثلة مع السياسات التي تم  للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

 الاديد  التي نصبحت وا بة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية.

 
 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  
 

   وسيييتم تطبيييق هييذهمعييايير الدولييية للتقيارير الماليييةعلييى الالتعيديالت و المعييايير نصيدر مالييل معييايير المحاسييبة الدوليية عييدداً ميين 

التعيديالت فيي المسيتقبل لين و المعيايير   وتتوقع إدار  الشركة نن تطبيق هذه2222كانون األول  33التعديالت بعد تاريخ و المعايير

 المالية للشركة.  قوائميكون له ني تهثير  وهري على ال
 

 : وتواريخ تطبيقها  التي تم إدخال تعديالت عليها الاديد  والمعايير المعاييروفيما يلي ملخا ألهم        
  

 

 تاريخ التطبيق  موضوع المعيار رقم المعيار
   

 2223لسنوات المالية التي تبدن في كانون الثاني ا عقود التهمين  (37المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
   

 



 المساهمة العامة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 0202كانون األول  13

 

 

 استخدام التقديرات

 قيوائمالمالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلل من ادار  الشركة القيا  ببعض التقديرات واإل تهادات التي تلثر عليى ال قوائمإن اعداد ال

المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تسيتند عليى فريييات تخضيع ليدر ات متفاوتية مين الدقية والتييقن  وعلييه فيدن النتيائج 

 الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدار  نتياة التغير في نوياع وظروف الفرييات التي استندت عليها تلك التقديرات. 
 

 المالية: قوائمالتقديرات التي تم استخدامها في اعداد ال وفيما يلي نهم

 

احتسا  االستهالكات السنوية اعتمادا عليى الحالية  تقو  االدار  باعاد  تقدير االعمار االنتا ية لالصول الملموسة بشكل دوري لغايات -

 الدخل. قائمةالعامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتا ية المتوقعة في المستقبل   ويتم اخذ خسار  التدني  ان و دت( في 
 

ه العمليي تتطليل هيذه( حيي  9  رقيم وليخسائر تدني المو ودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير الماليية اليدتقو  إدار  الشركة بتقدير قيمة  -

إستخدا  العديد من الفرييات والتقديرات عند إحتسا  التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسيل التعثير ونرصيد  المو يودات 

 .طر االئتمانية للمو ودات الماليةالمالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زياد  في در ة المخا
 

 

 

 لنقد وما في حكمه ا

ة يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق وليدى البنيوك واالسيتثمارات القابلية للتسيييل إليى مبيالص محيدد  وباسيتحقاقات ال تتاياوز الثالثي

 نشهر بحي  ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 

 

 

 الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 هذا البند االستثمارات االستراتياية المحتفظ بها على المدى الطويل وليل بهدف المتا ر .يتضمن 
 

لتغيير فيي يتم إثبات هذه المو ودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمية العادلية  ويدهير ا

امل يمن حقوق الملكية بما في ذلك التغير في القيمة العادلة النياتج عين فروقيات تحوييل المو يودات الدخل الش قائمةالقيمة العادلة لها في 

غير النقدية بالعمالت األ نبية  وفي حال بيع هذه المو ودات او  زء منهيا ييتم تحوييل رصييد التغيير المتيراكم فيي القيمية العادلية الخياص 

 مدور  بشكل مباشر.بالمو ودات المباعة الى األرباح والخسائر ال
 

 الدخل. قائمةيتم اثبات األرباح الموزعة على هذه المو ودات في 

 

 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 يتضمن هذا البند المو ودات المالية المحتفظ بها يمن نماذج نعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثيل بيدفعات مين

 على رصيد الدين القائم.نصل الدين والفائد  
 

ييتم اثبيات هييذه المو يودات عنيد الشييراء بالكلفية مضيافاً إليهييا مصياريف االقتنياء  وتطفييه عيالو  نو خصيم الشييراء باسيتخدا  طريقية الفائييد  

 الفعلية.
 

للتييدفقات النقدييية المتوقعيية يييتم قيييد التييدني فييي قيميية هييذه المو ييودات والييذي يمثييل الفييرق بييين القيميية المثبتيية فييي السيياالت والقيميية الحالييية 

 الدخل. قائمةالمخصومة بسعر الفائد  الفعلي في 

 

 

 القيمة العادلة

في حال عد  توفر نسيعار معلنية نو عيد  و يود تيداول نشيط عليى  تمثل نسعار اإلغالق في نسواق نشطة القيمة العادلة للمو ودات المالية.

العادلة من خيالل مقارنتهيا بالقيمية العادلية ألدا  ماليية مشيابهة نو مين خيالل احتسيا  القيمية بعض المو ودات المالية فدنه يتم تقدير قيمتها 

إظهارهيا الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة العادلية للمو يودات الماليية بشيكل يعتميد علييه فدنيه ييتم 

 بالكلفة.

 

 
 

 الماليةتاريخ اإلعتراف بالموجودات 
 

 يتم االعتراف بشراء وبيع المو ودات المالية في تاريخ المتا ر   تاريخ التزا  الشركة ببيع نو شراء المو ودات المالية(.
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 الممتلكات والمعدات 

 ياهز  لسسيتخدا  تدهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعيد تنزييل االسيتهالك المتيراكم  وييتم اسيتهالكها  باسيتثناء األراييي( عنيدما تكيون 

 بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتا ي المتوقع لها باستخدا  النسل السنوية التالية:
 

 %22-2 مباني

 %25-35 معدات ون هز  ونثاث

 %22 وسائط نقل

 %32 ن هز  الحاسل اآللي
 

عندما يقل المبلص الممكين اسيترداده ألي مين الممتلكيات والمعيدات عين صيافي قيمتهيا الدفتريية فدنيه ييتم تخفييض قيمتهيا إليى القيمية الممكين 

 الدخل. قائمةاستردادها وتسال قيمة التدني في 

العمر اإلنتا ي المتوقع عما تم تقديره سابقا  يتم مرا عة العمر االنتا ي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عا   وفي حال إختالف 

 .يتم إستهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتا ي المتبقي بعد إعاد  التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعاد  التقدير

 

 

 القرض واسناد القرض 

 التي استحقت بها. لسنةخالل ا الدخل قائمةيتم قيد الفوائد المستحقة على القروض واسناد القرض في 

 

 

 المبالغ مستحقة الدفع 

 يتم إثبات المبالص مستحقة الدفع عند استال  السلعة او الخدمة من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد نو لم تتم.

 

 

 المخصصات

وننه من المحتمل قييا  الشيركة بيدفع مبيالص نقديية لتسيديد يتم إثبات المخصصات عندما يترتل على الشركة التزامات نتياة ألحداث سابقة. 

 المالية وتعديل قيمتها بناءاً على آخر معلومات متوفر  لدى الشركة.  قوائمهذه االلتزامات. يتم مرا عة المخصصات بتاريخ ال

 

 

 مكافأة نهاية الخدمة 

 يتم تكوين مخصا لموا هة اإللتزامات القانونية والتعاقدية بنهاية الخدمة للموظفين. 

 

 

 التقاص

الماليية عنيدما تتيوفر الحقيوق القانونيية  قيوائميتم إ يراء تقياص بيين المو يودات الماليية والمطلوبيات الماليية وإظهيار المبليص الصيافي فيي ال

 الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على نساس التقاص نو يكون تحقق المو ودات وتسوية المطلوبات في نفل الوقت.

 

 اإليرادات

اإليرادات المتهتية من تقديم يتم اإلعتراف باإليرادات المتهتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطر  إلى المشتري  في حين يتم اإلعتراف ب

 الخدمات مع مرور الوقت وحسل نسبة اإلنااز. وفي  ميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموثوقية كافية.

 يتم تحقق إيرادات الفوائد على نساس زمني بحي  يعكل العائد الفعلي على المو ودات.

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

 يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدن االستحقاق.

 

 ضريبة الدخل 
 

تحسل مصاريف الضرائل المستحقة على نساس األرباح الخايعة للضريبة  وتختلف األربياح الخاييعة للضيريبة عين األربياح المعلنية 

المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غيير خاييعة للضيريبة نو مصياريف غيير قابلية للتنزييل فيي السينة الماليية وإنميا فيي  قوائمفي ال

 سنوات الحقة نحياناً نو الخسائر المتراكمة المقبولة يريبياً نو بنود ليست خايعة نو مقبولة التنزيل ألغراض يريبية.
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 النقد وما في حكمه     .  1
 

 2222 2239 

   

 3,229,322  6,995,552  حسابات  ارية لدى البنوك

 3,925,323  3,464,645  نشهر  3ودائع تستحق خالل 

  8,462,395  5,334,443 

 (3,343  (2,683  مخصا خسائر إئتمانية متوقعة 

  8,147,430  4,331,122 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية اإلخسائر الالحركة على مخصا إن 
 

 2222 2239 

   

 3,343  3,343  رصيد نول المد 

 -        3,542  اإلئتمانية المتوقعة للسنة  الخسائرمخصا 

  0,281  3,311 
       

ً  % 4,875 – %2,75  بنسبةفائد  الودائع  تكتسل  .(سنويا
 

 

 

 

 

 

 ودائع ألجل لدى البنوك    .  1
 

 2222 2239 

   

 2,522,222   2,522,222  نشهر  6نشهر وقبل  3ودائع تستحق بعد 

 (4,633  (4,793  مخصا خسائر إئتمانية متوقعة 

  0,144,024  0,144,184 
 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية اإلخسائر الالحركة على مخصا إن 

 

 2222 2239 

   

 2,763  4,633  رصيد نول المد  

 3,852  382  مخصا الخسار  اإلئتمانية المتوقعة للسنة 

  1,743  1,233 
 

 

 .(سنوياً  %4,45  بنسبةفائد  الودائع أل ل  تكتسل
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 تمويل الرهن العقاري قروض إعادة            .  4
 

لغرض إعاد  تمويل القروض  التمويليوشركات الته ير  واال نبية مثل هذا البند القروض الممنوحة من الشركة للبنوك المحليةي

 . السكنية
 

 

 2222 2239 

   

 526,537,232  533,262,822  رصيد قروض إعاد  التمويل نول المد  

 222,222,222  243,522,222  القروض الممنوحة 

 (397,254,232  (392,254,232  القروض المسدد 

  480,428,428  413,020,822 

 (267,253  (523,954  إئتمانية متوقعةمخصا خسائر 

  480,221,231  412,444,714 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية اإلخسائر الالحركة على مخصا إن 

 

 2222 2239 

   

 267,253  267,253  رصيد نول المد  

 -         236,923  مخصا الخسار  اإلئتمانية المتوقعة للسنة 

  421,441  027,243 
 

         

 خالل السنوات التالية : هذه القروض تستحقو          
 

 دينار أردني   السنة
   

2223   224,254,232 

2222   333,254,232 

2223   327,222,324 

2224   322,222,222 

   480,428,428 
 

 

 سنوياً. (%7( و  %4,35  بينتتراوح  تكتسل هذه القروض فائد  بنسل         
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 قروض إسكان الموظفين    .  2
 

 2222 2239 

   

 622,724  562,382  رصيد بداية السنة

 (42,542  (39,432  القروض المسدد  

  402,740  422,380 

 (6,227  (5,227  مخصا خسائر إئتمانية متوقعة 

  434,414  441,374 
 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية اإلخسائر الالحركة على مخصا إن 
 

 2222 2239 

   

 6,227  6,227  رصيد نول المد  

 -      (822  اإلئتمانية المتوقعة للسنة  الخسائرمخصا  رد( 

  4,027  2,227 
 

 

 

 
 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة    .  7
 

 

 البيــان

 سعر 

 الفائد 

 

2222 

 

2239 
    

 5,222,222  5,222,222  %6,484 69مكفولة من الحكومة األردنية إصدار سندات سلطة المياه 

     32/33/2226إستحقاق بتاريخ 

 3,222,222  3,222,222  %5,5 32/32/2223سندات البنك األهلي إستحقاق بتاريخ 

   2,222,222  2,222,222 

 (2,373  (4,262   مخصا خسائر إئتمانية متوقعة

   4,444,412  4,447,207 
 

 
 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية اإلخسائر الالحركة على مخصا إن 
 

 2222 2239 

   

 2,373  2,373  رصيد نول المد  

 -       3,687  اإلئتمانية المتوقعة للسنة  الخسائرمخصا 

  1,222  0,171 
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 الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل     .  8

  

المساهمة  من رنسمال الشركة األردنية لضمان القروض( %2,85  ستثمارالشركة بما نسبتهإليمثل هذا البند القيمة العادلة 

   .والمدر ة في بورصة عمان لألوراق المالية العامة 
 

 

 

 

 

   

 أرصدة مدينة أخرى    .  4
 

 2222 2239 
   

 ً  22,334  22,724  مصاريف مدفوعة مقدما

 -        80422  مشتريات تحت التنفيذ

 3,648  3,648  تهمينات مسترد 

  12,770  03,420 
 

 

 
 

  الممتلكات والمعدات   . 32
 

  

 اراضـي

 

 مبانـــي

جهزة أمعـدات و

 وسائط نقـل واثاث

 أجهزة

 الحاسب اآللي

 

 المجموع
       

       :الكلفـــة

 422,832  323,223   77,722  332,887  432,628  376,422 3/3/2222في  كما الرصيد

 1,422  3,439  ـ 483  ـ ـ ايافات

 (0,124) (2,365  ـ ـ         ـ ـ إستبعادات 

 420,143  324,275  77,722  333,368  432,628  376,422  33/32/2222الرصيد كما في 

       

       االستهالك المتراكم:

 111,443  86,933  53,339  325,872  399,247  ـ         3/3/2222في  كما الرصيد

 18,443  32,663  33,779  3,653  8,458  ـ استهالك السنة

 (0,124) (2,365  ـ ـ        ـ ـ إستبعادات 

 183,317  97,233  66,898  329,523  227,525  ـ 33/32/2222الرصيد كما في 

 103,031  07,221  32,820  1,814  021,321  372,122  13/30/0202كما في  صافي القيمة الدفترية

       

       :الكلفـــة

 814,047  89,722  59,722  332,887  432,628  376,422  3/3/2239في  كما الرصيد

 43,434  33,539  38,222  ـ         ـ ـ ايافات

 422,832  323,223   77,722  332,887  432,628  376,422 33/32/2239الرصيد كما في 

       

       االستهالك المتراكم:

 131,124  82,338  39,339  322,332  389,676  - 3/3/2239في  كما الرصيد

 13,182  4,575  33,782  3,762  9,373  ـ         استهالك السنة

 111,443  86,933  53,339  325,872  399,247  ـ         33/32/2239الرصيد كما في 

 144,824  12,128  01,483  7,234  033,423  372,122  13/30/0234صافي القيمة الدفترية كما في 
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 اسناد القرض   . 33
 

 . (%6 و  (%3,3 القرض المصدر  من قبل الشركة بفائد  سنوية تتراوح بين  يمثل هذا البند اسناد          
 

 2222 2239 
   

 492,522,222  532,522,222  إسناد القرض نول المد  

 227,222,222  238,522,222  إسناد القروض المصدر  

 (387,222,222  (387,222,222  إسناد القروض المسدد 

  420,222,222  432,422,222 
 

 وتستحق السداد على النحو التالي:          
 

 دينار أردني   السنة
   

2223   399,222,222 

2222   326,222,222 

2223   327,222,222 

2224   332,222,222 

   420,222,222 

 
 

 

 

 

 قرض البنك المركزي   . 30
 

 

 

 

 

 

دينار والذي يستحق السداد  (42,275,432 ل هذا البند القيمة الحالية لسند الدين المحرر ألمر البنك المركزي األردني بقيمة ـيمث

تضاف على رصيد القرض بشكل سنوي  % 5,322. تستحق فائد  سنوية على سند الدين بمعدل 7/6/2235دفعة واحد  بتاريخ 

 وتسدد دفعة واحد  مع نصل القرض.
 

 

 

 أرصدة دائنة أخرى   . 31
 

 2222 2239 

   

 3,242,622  3,349,279  (23 ايضاح مخصا يريبة الدخل 

 488,272  566,958  مخصا مكافه  نهاية الخدمة 

 332,475  325,264   معالاات طبية مخصا 

 55,222  55,222  مكافه  نعضاء مالل اإلدار مخصا 

 7,396  6,493  مصاريف مستحقة

 5,394  5,394  مخصا إ ازات موظفين

 325  4,579  متفرقة

  3,430,127  3,407,010 
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 حقوق الملكية    . 31

 رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع  

( مليون سهم بقيمة اسمية دينيار واحيد 5( مليون دينار نردني مقسم الى  5بلص رنس المال المصرح والمكتتل به والمدفوع   

 .2239و  2222كانون األول  33للسهم كما في 
 

بزييياد  رنسييمال  2223 فييي إ تماعهييا الييذي سيييعقد خييالل عييا  سيييتقد  مالييل اإلدار  بتوصييية للهيئيية العاميية للمسيياهمين 

( مليييون دينييار ميين األربيياح المرحليية 5( مليييون دينييار عيين طريييق رسييملة مبلييص  32( مليييون دينييار إلييى  5الشييركة ميين  

 وتوزيعها كهسهم ماانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رنسمال الشركة بواقع سهم لكل سهم.
 

 إجبارياحتياطي 

خالل السينة والسينوات السيابقة  %32تمثل المبالص المتامعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة 

 وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
 

 احتياطي إختياري

خيالل السينوات  % 22تمثل المبالص المتامعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من االرباح السينوية قبيل الضيريبة بنسيبة ال تزييد عين 

 السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين. 
 

 احتياطي خاص

ركيزي  حيي  ييتم اقتطياع ميا نعد هذا االحتياطي ألغراض موا هة مخاطر سعر الفائد  الناتج عن إعاد  اسيتثمار قيرض البنيك الم

( دينيار  اليذي يمثيل صيافي 223,522نو مبليص   2235وحتى نهايية عيا   2232من نرباح الشركة إعتباراً من عا   %22نسبته 

 .طاعه لحسا  االحتياطي االختياريعائد االستثمار( نيهما نقل لحسا  االحتياطي الخاص بدالً من اقت

مين األربياح  %22  اإلستمرار بتحويل األرباح النا مة عن إستثمار رصييد القيرض نو قرر مالل اإلدار 35/32/2236بتاريخ 

 .33/32/2236السنوية قبل الضريبة للشركة في نهاية كل عا  نيهما نقل لحسا  اإلحتياطي الخاص إعتباراً من 
 
 

 
 

 
 

 

 أرباح موزعة

 %35على توزيع نرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع  2222وافقت الهيئة العامة للشركة في إ تماعها الذي عقد في عا  

 ( مليون دينار نردني.5من رنسمال الشركة البالص  

 

 
 

 
 

 فوائد مقبوضة    . 34

   2222 2239 
   

 32,924,873  32,666,733  قروض إعاد  التمويلفوائد 

 543,557  363,332  فوائد ودائع 

 324,222  324,222  فوائد سندات الخزينة

 75,699  62,243  فوائد إسناد قرض البنك األهلي 

 32,622  48,922  عمولة تنفيذ قروض إعاد  التمويل

 32,964  32,352  فوائد قروض إسكان الموظفين 

  13,171,111  13,843,841 

 
 

 

 

 

 فوائد مدفوعة    . 32

 2222 2239 
   

 24,323,232  23,588,279  اسناد قرضفوائد 

 928,222  954,737  قرض البنك المركزيفوائد 

 47,767  52,289  متفرقةفوائد 

  01,440,884  04,042,474 
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 مصاريف إدارية    . 37

 2222 2239 
   

 453,266  522,558  وملحقاتها رواتل وعالوات

 63,642  65,672  مساهمة الشركة في الضمان اال تماعي

 325,422  325,422  بدل تنقالت نعضاء مالل اإلدار  

 96,734  328,544  مكافآت الموظفين

 63,297  78,688  مكافه  نهاية الخدمة وإ ازات مستحقة

 44,829  45,322  تهمين صحي وحيا  وحوادث 

 33,449  36,954  مساهمة الشركة في صندوق االدخار

 24,882  38,372  نتعا  مهنية

 32,222  35,222  تبرعات 

 34,296  32,942  مصاريف المبنى

 9,629  32,633  تدريل موظفين 

 9,822  8,637  صيانة 

 8,234  7,349  ماء وكهرباء

 7,255  5,926  سيارات

 5,528  5,597  رسو  واشتراكات

 4,834  4,733  قرطاسية ومطبوعات

 4,773  2,827  ييافة

 2,345  2,237  برق وبريد وهاتف

 3,785  3,979  إعالنات وتسويق

 622  622  األتعا  القانونية لمراقل عا  الشركات 

 2,248  -       مصاريف سفر وإقامة 

 3,926  4,375  فرقةمت

  3,221,144  484,272 

 

 

 همة وطن  صندوق تبرعات  .38

فيروس كورونا وموا هة آثاره اإلقتصادية واإل تماعية وإنطالقا من  لغايات دعم الاهود المبذولة من قبل الحكومة لمكافحة وباء

لصالح صندوق تبرعات همة وطن وتم  ( دينار752,222قرر مالل إدار  الشركة التبرع بمبلص    مسلولية الشركة الماتمعية

 .6/4/2222تحويلها لحسا  همة وطن لدى البنك المركزي بتاريخ 

 

 

 رسوم ومصاريف أخرى.  34

 2222 2239 
   

 44,222  44,222  مخصا مكافه  نعضاء مالل اإلدار 

 

 

 

 حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة.  02
 

 2222 2239 
   

 3,982,363  3,323,426   ربح السنة

 5,222,222  5,222,222  المتوسط المر ح لعدد األسهم

  2,221  2,742 
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 التنفيذية العليااإلدارة  ومكافآترواتب .    03
 

   دينييييار( 324,876  مييييا قيمتييييه 2239و  2222عييييامي العليييييا خييييالل ومكافييييآت اإلدار  التنفيذييييية وعييييالوات بلغييييت رواتييييل 

 على التوالي. دينار ( 268,889 و
 

 

 

 

 

 

 

 التحليل القطاعي .    00
 

البنوك  إيافة إلى إعاد  تمويل عقود الته ير التمويلي العقارية تقو  الشركة بدعاد  تمويل القروض السكنية الممنوحة من قبل 

 .داخل المملكة األردنية الهاشمية الممنوحة من قبل شركات الته ير التمويلي المملوكة من قبل البنوك
 

 

 الوضع الضريبي .    01
 

 

 إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصا يريبة الدخل هي كما يلي:
   

 2222 2239 
   

 869,577  3,242,622  الرصيد بداية السنة

 3,582,545  3,433,298  دخل السنةيريبة 

 ( 3,229,522  (3,524,246  يريبة الدخل المدفوعة

 ـ          (775  يريبة دخل سنوات سابقة مسترد  

 3,012,220  3,314,274  (31الرصيد نهاية السنة )إيضاح  
 

 

    الدخل ما يلي: قائمةتمثل يريبة الدخل الداهر  في 
 2222 2239 
   

 3,354,753  3,233,398  يريبة الدخل المستحقة عن نرباح السنة

 225,792  223,922  يريبة المساهمة الوطنية 

  3,131,048  3,482,414 
 

 

  

 ملخا تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
  
 2222 2239 
   

 5,562,928  4,734,724  الربح المحاسبي

 (23,249  (47,433  ايرادات غير خايعة للضريبة

 327,347  362,398  مصاريف غير مقبولة يريبياً 

 4,211,822  4,217,143  الربح الضريبي

 

 %28     %28       مضافاً إليها المساهمة الوطنية( نسبة الضريبة القانونية

 %28,4  %29,8   مضافاً إليها المساهمة الوطنية( الفعليةنسبة الضريبة 

 
 .2238تم تسوية الويع الضريبي للشركة حتى نهاية عا   -

بمرا عية سياالت الشيركة حتيى   ولم تقيم دائير  ييريبة اليدخل 2239تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج نعمال الشركة لعا   -

 تاريخه.

  .وفقاً لقانون يريبة الدخل 2222لعا  عن نتائج نعمال الشركة  والمساهمة الوطنية تم احتسا  مخصا يريبة الدخل -
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           تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات   . 01

 يبين الادول التالي تحليل المو ودات والمطلوبات وفقاً للفتر  المتوقعة الستردادها نو تسويتها:         
          

 من سنةأقل  0202

 من سنة

 المجموع بدون استحقاقات أكثر من سنتين إلى سنتين

      

      الموجودات

 8,147,430  - - - 8,457,532 النقد وما في حكمه

 0,144,024  - - - 2,495,229 ك وودائع أل ل لدى البن

 480,221,231  - 247,222,324  333,254,232  223,752,278 قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 434,414  - 422,662  64,288  28,595 قروض إسكان الموظفين 

 7,121,238  - - - 7,364,238 فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 4,444,412  - 5,995,942 - - مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 807,742  827,752  - - - مو ودات مالية بالقيمة العادلة 

 12,770  3,648  - - 29,324 نرصد  مدينة نخرى

 103,031  423,234  - - - ممتلكات ومعدات 

 228,330,471  3,042,230  041,138,722 313,138,402 000,301,712 مجموع الموجودات 
      

      المطلوبات

 420,222,222 - 237,222,222  326,222,222  399,222,222  اسناد قرض 

 34,218,871  - 3902380873  - ـ قرض البنك المركزي

 2,422,731  - - - 6,562,733  فوائد مستحقة الدفع

 3,430,127  697,236  - - 3,235,353  نرصد  دائنة نخرى

 484,433,441 247,032  042,218,871 302,222,222 022,774,821 مجموع المطلوبات
 

 
 

 

 
 

 أقل من سنة 0234

 من سنة

 المجموع بدون استحقاقات أكثر من سنتين إلى سنتين
      

      الموجودات

 4,331,122  - - - 5,333,322  النقد وما في حكمه

 0,144,184  - - - 2,495,389  ك وودائع أل ل لدى البن

 412,444,714  - 372,275,522  368,754,232  393,965,995  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 441,374  - 454,374  64,288  35,533  قروض إسكان الموظفين 

 7,703,807  - - - 7,723,827  فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 4,447,207  - 5,997,627  - - مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 170,188  372,488  - - - مو ودات مالية بالقيمة العادلة 

 03,420  3,648  - - 22,334  نرصد  مدينة نخرى

 144,824  455,865  - - - ممتلكات ومعدات 

 441,708,180 812,223  372,707,401 328,838,402 027,140,118 مجموع الموجودات
      

      المطلوبات

 432,422,222  - 362,222,222  363,522,222  387,222,222  اسناد قرض 

 38,333,010  - 38,333,232  - - قرض البنك المركزي

 2,234,442  - - - 6,635,956  فوائد مستحقة الدفع

 3,407,010  623,939  - - 3,323,323  نرصد  دائنة نخرى

 417,341,112 201,414  378,333,010 321,422,222 341,434,044 مجموع المطلوبات
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 فجوة إعادة تسعير الفائدة    . 04  
 

 

المو ودات والمطلوبات ومالئمة االستحقاقات لتقليل الفاوات من خالل تقسييم المو يودات تتبع الشركة سياسة التوافق في مبالص 

والمطلوبات لفئات اآل ال الزمنية المتعدد  نو استحقاقات إعاد  مرا عة نسعار الفائد  نيهما نقل لتقليل المخاطر في نسعار الفائيد  

 ودراسة الفاوات في نسعار الفائد  المرتبطة بها.

 

 يتم التصنيف على نساس فترات إعاد  تسعير الفائد  نو االستحقاق نيهما نقر .  

 

 إن فاو  إعاد  تسعير الفائد  هي كما يلي:
 

 أقل من سنة 0202

 من سنة

 المجموع عناصر بدون فائدة أكثر من سنتين إلى سنتين

      

        الموجودات

 8,147,430  38  ـ ـ 8,457,474  النقد وما في حكمه

 0,144,024  - ـ ـ 2,495,229  ودائع أل ل لدى البنوك

 480,221,231  -             247,222,324  333,254,232  223,752,278  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 434,414  -             422,663  64,288  28,594  قروض إسكان الموظفين 

 7,121,238  7,364,238  ـ ـ ـ فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 4,444,412  - 5,995,942  ـ - مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 807,742  827,752  ـ ـ - مو ودات مالية بالقيمة العادلة

 12,770  32,772  ـ ـ - نرصد  مدينة نخرى

 103,031  423,234  ـ ـ - ممتلكات ومعدات 

 228,330,471  8,211,740  041,138,727  313,138,402  031,713,444  مجموع الموجودات 

      

      المطلوبات

 420,222,222  -           237,2220222  326,222,222  399,222,222  اسناد قرض 

 34,218,871  -           39,238,873  ـ - قرض البنك المركزي

 2,422,731  6,562,733  ـ ـ - فوائد مستحقة الدفع

 3,430,127  3,932,367  ـ ـ - نرصد  دائنة نخرى

 484,433,441  8,171,282  042,218,871  302,222,222  344,222,222  مجموع المطلوبات

 38,222,203  372,730  (0,202,322) 411381402  34,713,444  فجوة إعادة تسعير الفائدة 

 

 أقل من سنة 0234

 من سنة

 المجموع عناصر بدون فائدة سنتينأكثر من  إلى سنتين

      

        الموجودات

 4,331,122  42  ـ ـ 5,333,258  النقد وما في حكمه

 0,144,184  - ـ ـ 2,495,389  ودائع أل ل لدى البنوك

 412,444,714  - 372,2750522  368,754,232  393,965,995  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 441,374  - 454,374  64,288  35,533  قروض إسكان الموظفين 

 7,703,807  7,723,827  ـ ـ - فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 4,447,207  - 5,997,627  ـ - مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 170,188  372,488  ـ ـ - مو ودات مالية بالقيمة العادلة

 03,420  23,962  ـ ـ - نرصد  مدينة نخرى

 144,824  455,865  ـ ـ - ممتلكات ومعدات 

 441,708,180  8,470,381  372,707,401 328,838,402 344,232,344 مجموع الموجودات 

      

      المطلوبات

 432,422,222   - 362,222,222  363,522,222  387,222,222  اسناد قرض 

 38,333,010  - 38,333,232  ـ - قرض البنك المركزي

 2,234,442  6,635,956  ـ ـ - فوائد مستحقة الدفع

 3,407,010  3,927,242  ـ ـ - نرصد  دائنة نخرى

 417,341,112 8,411,348  378,333,010 321,422,222 387,222,222 مجموع المطلوبات

 32,471,440 08,482  (3,181,724) 4,138,402 30,232,344 فجوة إعادة تسعير الفائدة
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  القيمة العادلة لإلدوات المالية     . 02
 

والقيروض تتهلف األدوات المالية من المو ودات المالية والمطلوبات المالية. تتضيمن المو يودات الماليية األرصيد  ليدى البنيوك 

. واألوراق المالييةوقيروض اسيكان الميوظفين  الممنوحة للملسسات المالية إلعياد  تموييل القيروض السيكنية الممنوحية مين قبلهيا

 وقرض البنك المركزي. الصادر عن الشركة وتتضمن المطلوبات المالية اسناد القرض

 
إن القيميية العادليية للمو ييودات والمطلوبييات المالييية ال تختلييف  وهرييياً عيين قيمتهييا الدفترييية حييي  نن معدييم األدوات المالييية إمييا 

 م إعاد  تسعيرها باستمرار.قصير  األ ل بطبيعتها نو يت
 

 تستخد  الشركة الترتيل التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

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

ن مالحدتهيا بشيكل مباشير نو غيير مباشير فيي المستوى الثاني: نساليل تقييم تعتمد على مدخالت تلثر عليى القيمية العادلية ويمكي

 السوق.
 

 المستوى الثال : نساليل تقييم تعتمد على مدخالت تلثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحدتها  في السوق.
 

0202 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 807,742  - - 827,752  الدخل الشامل  قائمةمن خالل  بالقيمة العادلة مو ودات مالية

 

0234 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 170,188  - - 372,488  الدخل الشامل  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة

 

 
 

 إدارة المخاطر المالية      . 07
 

 تتعرض الشركة نتياة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية: 
 

 مخاطر االئتمان

 الشركة مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنام عن عد  قدر  نو عاز الطرف اآلخر لألدا  المالية عن الوفاء بالتزاماته تااه

والقيروض التيي تمنحهيا الودائيع ليدى البنيوك  نساسيي فييتتمثيل مخياطر ائتميان الشيركة بشيكل مما قد يلدي إلى حدوث خسيائر. 

حييي  تعمييل الشيركة علييى الحييد ميين المخيياطر   الشيركة للملسسييات المالييية إلعيياد  تموييل القييروض السييكنية الممنوحيية مين قبلهييا

القيروض السيكنية  تعثيرمخياطر  علماً بان الشركة التتحميل  ويع حدود ائتمانيةو لسقراضمن خالل استخدا  معايير االئتمانية 

 .  حي  تتحملها الملسسة المالية بالكامل تمويلها من قبل الشركة المعاد
 

كميا فيي نهايية  قروض اعاد  تمويل الرهن العقاريدينار من إ مالي رصيد  ( مليون325  ما ماموعه عميليشكل رصيد نكبر 

 .2239 دينار كما في نهاية عا  مليون (75  مقابل  2222عا  

 

 

 أسعار الفائدةمخاطر 

إن األدوات المالية خايعة لمخاطر تقلبات نسيعار الفوائيد وعيد  التوافيق فيي آ يال المو يودات والمطلوبيات. وتقيو  لانية إدار  

المو ييودات والمطلوبييات فييي الشييركة بييددار  مثييل هييذه المخيياطر ميين خييالل العمييل علييى موائميية آ ييال اسييتحقاق المو ييودات 

وحي  نن معدم األدوات المالية تحميل سيعر  مستمر  ألسعار الفائد  على المو ودات والمطلوبات.والمطلوبات والقيا  بمرا عة 

 فائد  ثابت وتدهر بالكلفة المطفه   فدن حساسية نرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في نسعار الفائد  يعتبر غير  وهري.

 
  



 المساهمة العامة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 0202كانون األول  13

 

 
 

 مخاطر السيولة 

فيي تيواريخ اسيتحقاقها  وللوقايية مين هيذه التزماتهيا تتمثل مخاطر السيولة في عيد  قيدر  الشيركة عليى تيوفير التموييل اليالز  لتهديية 

توزيييع اييدول ندنيياه يلخييا الو  المخيياطر تقييو  اإلدار  بتنويييع مصييادر التمويييل وإدار  المو ييودات والمطلوبييات ومواءميية آ الهييا

 المالية: قوائمدي كما بتاريخ القاعلمتبقية لالستحقاق التعلى نساس الفتر  االمطلوبات 

 

0202 

 أقل من

 سنة

 سنةمن 

 سنتين إلى

 أكثر من

 سنتين

 بدون

 استحقاقات

 

 المجموع
      

 420,222,222  ـ 237,222,222   326,222,222  399,222,222  اسناد قرض

 34,218,871  ـ 39,238,873  - - المركزي البنك قرض

 2,422,731  ـ ـ - 6,562,733  مستحقة الدفعفوائد 

 3,430,127  247,032  ـ - 3,235,353  نرصد  دائنة اخرى

 484,433,441  247,032  042,218,871  302,222,222  022,774,821  مجموع المطلوبات

 228,330,471  3,042,230  041,138,722  313,138,402  000,301,712  مجموع الموجودات
 

 

0234 

 أقل من

 سنة

 سنةمن 

 سنتين إلى

 أكثر من

 سنتين

 بدون

 استحقاقات

 

 المجموع
      

 432,422,222  ـ 362,222,222  363,522,222  387,222,222  اسناد قرض

 38,333,010  ـ 38,333,232  - - قرض البنك المركزي

 2,234,442  - - - 6,635,956  فوائد مستحقة الدفع

 3,407,010  201,414  - - 3,323,323  اخرىنرصد  دائنة 

 417,341,112  201,414  378,333,010  321,422,222  341,434,044  مجموع المطلوبات

 441,708,180  812,223  372,707,401  328,838,402  027,140,118  مجموع الموجودات
  

 مخاطر أسعار األسهم

عين تنتج مخاطر نسعار األسهم عين التغيير فيي القيمية العادلية لالسيتثمارات فيي األسيهم. تعميل الشيركة عليى إدار  هيذه المخياطر 

ميالءه ماليية عاليية وبميا ال يزييد عين بطريق االستثمار في محيافظ اسيتثمارية مضيمونة رنس الميال وليدى ملسسيات ماليية تتمتيع  

وبيافتراض تغيير نسيعار األسيهم قاً لسياسة استثمار معتمد  مين قبيل ماليل إدار  الشيركة. من حقوق الملكية لدى الشركة وف 22%

مقابيل   2222دينيار لعيا   ( 82,775  فيدن ذليك سيوف ييلدي إليى تخفييض / زيياد  حقيوق الملكيية بقيمية %32المدر ية بمعيدل 

 .2239دينار لعا  ( 37,249 

 

 

 

 

 

 إدارة رأس المال   . 08

الشركة بددار  هيكل رنس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة ويمان إستمرارية الشركة والوفاء يقو  مالل إدار  

 بدلتزاماتها تااه الغير وذلك من خالل استثمار مو ودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة.
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 وخسائر اإلئتمان المتوقعة 34-.   جائحة كوفيد  04

( تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بناًء على الدروف اإلقتصادية الحالية 9لل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يتط 

 والمتوقعة.

على مستوى  2222( مطلع العا  39-في يوء التطورات العالمية المتسارعة الناتاة عن تفشي فيروس كورونا المستاد  كوفيد

العالم مما تسبل في حدوث نزمة إقتصادية عالمية. إتخذ البنك المركزي األردني حزمة إ راءات للتخفيف والحد من تداعيات هذا 

يمن هذه الحزمة تخفيض اسعار الفائد  على التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك والسماح  الفيروس على االقتصاد الوطني  ومن

 لها بدعاد  هيكلة القروض وبته يل األقساط المستحقة على االفراد والشركات المتهثر  من هذه الاائحة. 

ئحة على نشاط الشركة الرئيسي المتمثل وعليه قامت إدار  الشركة األردنية إلعاد  تمويل الرهن العقاري بدارسة نثر هذه الاا

بدصدار إسناد قرض في سوق رنس المال المحلي ومنح قروض إعاد  تمويل للبنوك والملسسات المالية. ونيضاً دراسة اثر إ راء 

وقدرتها ته يل األقساط المستحقة على  الاهات المقترية من الشركة( البنوك وشركات الته ير التمويلي من الناحية اإلئتمانية 

على اإللتزا  بسداد الدفعات المستحقة عليها تااه الشركة بمو ل إتفاقيات إعاد  التمويل والوقوف على مدى نثر ذلك على 

 التدفقات النقدية للشركة.

إحتسا  رصيد مخصا الخسائر اإلئتمانية وعكسه على البيانات المالية وذلك بعد رفع در ة وبناًء عليه قامت الشركة بدعاد  

. كما حرصت الشركة على التمويلي وشركات الته يرالتحوط من خالل إعاد  تصنيف  ميع ندوات الدين للبنوك المحلية واأل نبية 

 إتخاذ العديد من اإل راءات اإلحترازية التي تضمن إستمرارية العمل دن إنقطاع من خالل تفعيل وسائل العمل عن بعد.

لها الشركة تنام عن عد  قدر  ني من الاهات المقترية من الشركة على الوفاء  إن المخاطر اإلئتمانية التي قد تتعرض

 بدلتزاماتها تااه الشركة مما قد يلدي إلى عد  قدر  الشركة على الوفاء بدلتزاماتها تااه مالكي اإلسناد.

نه ال يو د نية ملشرات على المدى المالية لهذه الاهات المقترية من الشركة فد القوائموفي يوء مراقبة الويع الحالي ومتابعة 

القصير نو المتوسط تشير الى عد  قدر  هذه الاهات على الوفاء بدلتزاماتها تااه الشركة او حتى ته يلها. وخاصة إذا ما علمنا بهن 

االقساط المستحقة قيا  البنوك وشركات الته ير التمويلي بعملية ته يل االقساط المستحقة لها ال تعني بهي حال من االحوال ته يل 

 عليها تااه الشركة. 

 




