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 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة

 2222كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة

 

 األردني()بالدينار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 2223 2222 إيضاح 

    الموجودات

 33,925,943  5,322,482  3 النقد وما في حكمه

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

 584,752,382  633,993,356  5 قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 483,744  677,932  6  موظفينالقروض إسكان 

 7,238,265  7,633,232   فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 5,995,942  22,959,386  7 مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 827,752  827,752  8 الدخل الشامل  قائمةمو ودات مالية بالقيمة العادلة من خّلل 

 57,237  22,624  9 أرصد  مدينة أخرى

 422,936  422,579  32 الممتلكات والمعدات 

 736,466,227  716,716,246   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    مطلوباتال

 565,222,222  592,522,222  33 اسناد قرض 

 22,234,227  23,239,329  32 قرض البنك المركزي

 5,823,957  6,353,352   فوائد مستحقة الدفع

 2,262,443  2,352,828  33 أرصد  دائنة أخرى

 593,282,425  623,843,329   مجموع المطلوبات
     

   34  الملكيةحقوق 

 32,222,222  32,522,222   المصرح والمكتتل به والمدفوعرأس المال 

 4,326,729  4,926,798   احتياطي إ باري

 3,949,774  3,949,774   ختياريإاحتياطي 

 2,254,627  2,537,728   احتياطي خاص

 58,858  58,858   التغير المتراكم في القيمة العادلة للمو ودات المالية

 4,324,793  3,822,828   أرباح مرحلة

 22,874,783  25,795,986   الملكيةمجموع حقوق 

 736,466,227  716,716,246   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 
 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائمتشكل  زءاً من هذه ال (27 إلى رقم ( 3 "إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

 



 

 

 إلعادة تمويل الرهن العقاريالشركة األردنية 

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 2223 2222 إيضاح 
    

 33,689,663  33,542,728  35 فوائد مقبوية  

 (24,394,232  (24,339,238  36 فوائد مدفوعة 

 6,246,763  6,121,742   مجمل ربح العمليات

 (3,366,986  (3,376,749  37 مصاريف إدارية 

 (29,222  (26,252  32 هّلكات است

 (55,222  (55,222  38 رسو  ومصاريف أخرى 

 7,211,111  7,316,743   ربح السنة قبل الضريبة 

 (3,726,326  (3,723,457  22 والمساهمة الوطنية للسنةدخل اليريبة 

 1,138,336  1,112,211    السنةربح 

    

    

 2,116  2,166  39  ربح السنة من  األساسية والمخفضة حصة السهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال27( إلى رقم  3"إن اإليضاحات المرفقة من رقم  

 



 

 

 

 العقاريالشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن 

 شركة مساهمة عامة محدودة

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2222 2223 
   

 4,338,337  4,442,234  ربح السنة

   بنود الدخل الشامل األخرى 

 -  -  الدخل الشامل  قائمةالتغير في القيمة العادلة للمو ودات المالية من خّلل 

 1,138,336  1,112,211  الدخل الشامل للسنةالربح وإجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال27( إلى رقم  3"إن اإليضاحات المرفقة من رقم  



 

 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  ملكيةقوق الالتغيرات في ح قائمة
 

 )بالدينار األردني( 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  * أرباح     التغير المتراكم  احتياطيات رأس المال  

 المجموع مرحلة في القيمة العادلة  خاص اختياري إجباري المدفوع 

        

 22,861,683  1,121,641  68,868  2,261,726  3,414,661  1,127,624  32,222,222  3/3/2222الرصيد كما في 

 (3,622,222) (4,222,222  -  -  -  -  2,522,222  (34 إيضاح أرباح موزعة 

 (23,224) (23,229  -  -  -  -  -   كلفة زياد  رأس المال 

 1,112,211  4,442,234  -  -  -  -  -  إ مالي الدخل الشامل للسنة 

 -  (923,372  -  283,323  -  622,269  -  إحتياطيات

 26,646,487  1,822,828  68,868  2,616,628  3,414,661  1,427,648  32,622,222  13/32/2222الرصيد كما في 
        

 38,722,723  6,867,784  68,868  2,238,636  3,414,661  1,747,686  6,222,222  3/3/2223الرصيد كما في 

 -   (5,222,222  -  -  -  -  5,222,222  زياد  رأس المال 

 (11,466) (43,957  -  -  -  -  -   كلفة زياد  رأس المال 

 1,138,336  4,338,337  -  -  -  -  -  إ مالي الدخل الشامل للسنة 

 -  (846,256  -  236,332  -  629,944  -  إحتياطيات

 22,861,683  1,121,641  68,868  2,261,726  3,414,661  1,127,624  32,222,222  13/32/2223الرصيد كما في 
        
 

 

السدالل  المددين( لحسدا  التغيدر فدي القيمدة العادلدة   مدا يعدادل الرصديد ،تستثنى من األربداح القابلدة للتوزيدع علدى المسداهمين عندد توزيدع األربداح ،وراق الماليةالصادر  عن هيئة األ لتعليماتلوفقاً * 

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

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال27( إلى رقم  3المرفقة من رقم   "إن اإليضاحات



 

 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في دفقات النقدية الت قائمة

 

 األردني()بالدينار 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2222 2223 

   األنشطة التشغيلية

 6,244,443  6,345,693  قبل الضريبة ربح السنة 

 29,222  26,252  هّلكات است

 3,223,637  3,255,223  البنك المركزيقرض 

 55,222  55,222  مخصا مكافه  أعضاء مجلل االدار 

 339,956  75,563  مخصا مكافه  نهاية الخدمة

 42,222  42,222  مخصا معالجات طبية

   

   التغير في رأس المال العامل 

 -  2,522,222  ودائع أل ل لدى البنوك

 325,753  (592,965  فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 (2,745,768  (27,245,664  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري 

 33,823  (398,267  قروض إسكان الموظفين

 (26,265  34,433  أرصد  مدينة أخرى

 (785,239  337,476  فوائد مستحقة الدفع 

 3,222,222  27,522,222  اسناد قرض

 (3,525,958  (3,723,473  يريبة الدخل المدفوعة

 (67,252  (266,362  أرصد  دائنة أخرى

 5,523,332  7,726,925  األنشطة التشغيلية من صافي التدفقات النقدية

   

   األنشطة االستثمارية

 (32,944  (45,893  الممتلكات والمعدات

 -  (34,963,446  مو ودات مالية بالكلفة المطفه  

 (32,944  (35,229,339  األنشطة اإلستثمارية  المستخدمة فيفي التدفقات النقدية اص

   

   ألنشطة التمويليةا

 (43,957  (23,229  كلفة زياد  رأس المال 

 -  (3,522,222  أرباح موزعة

 (43,957  (3,523,229  األنشطة التمويلية  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

   

 5,448,433  (8,823,463  وما في حكمه  التغير في النقد

 8,462,395  33,928,626   ئتمانية المتوقعة(الخسائر اال قبل مخصا  السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 31,428,727  6,326,371  ئتمانية المتوقعة(الخسائر اال)قبل مخصص  السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

 
 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال27( إلى رقم  3"إن اإليضاحات المرفقة من رقم  



 

 

 

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 المالية قوائمإيضاحات حول ال

 2222كانون األول  13
 

 )بالدينار األردني(

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 عـــام   .  3

لددى وزار   محددود كشدركة مسداهمة عامدة وسدجلت  5/6/3996بتداريخ  الشرركة األردنيرة إلعرادة تمويرل الررهن العقراريتهسست  

، إن مركددز تسددجيل 3996تمدوز  22( ، وحصددلت الشدركة علددى حددق الشدروع بالعمددل بتدداريخ 334تحدت رقددم   الصدناعة والتجددار 

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

سوق التمويل اإلسكاني وذلدك مدن خدّلل تمكدين البندوك المرخصدة والملسسدات الماليدة مدن  أهم غايات الشركة تطوير و تحسينمن 

زياد  مشاركتها في منح القروض اإلسكانية مدن خدّلل قيدا  الشدركة بمدنح قدروض إعداد  تمويدل متوسدطة وطويلدة األ دل، وتشدجيع 

 .القرض متوسطة وطويلة األ ل أسنادطرح وتطوير سوق رأس المال في المملكة من خّلل 
 

 

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

 

 

وتتطلدل موافقدة الهيئدة  ،2223شدباط  8إدار  الشدركة فدي  لسدتة المنعقدد  بتداريخ مجلدل الماليدة المرفقدة مدن قبدل  قوائمالتم إقرار 

 .للمساهمين العامة
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  ملخص ألهم األسس المحاسبية    .  2
 
 
 

 المالية قوائمأسس إعداد ال

المالية للشركة وفقاً للمعايير الصادر  عن مجلل معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصدادر  عدن لجندة تفسديرات  قوائمتم اعداد ال\

 التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلل معايير المحاسبة الدولية.

  تي تظهر بالقيمة العادلة.المو ودات المالية الثناء استكلفة التاريخية بالمالية وفقاً لمبدأ ال قوائمالتم إعداد 

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

ثناء المعايير الجديد  التي است، بمتماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

 التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية.أصبحت وا بة 

 
 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة  
 

                 بعددد تدداريخ المعددايير ، وسدديتم تطبيددق هددذهالدوليددة للتقددارير الماليددة المعددايير أصدددر مجلددل معددايير المحاسددبة الدوليددة عدددداً مددن 

 قدوائمفدي المسدتقبل لدن يكدون لده أي تدهثير  دوهري علدى ال المعدايير وتتوقدع إدار  الشدركة أن تطبيدق هدذه، 2222كانون األول  33

 المالية للشركة. 
 

 :  الجديد  وتواريخ تطبيقها وفيما يلي ملخا ألهم المعايير       
  

 

 تاريخ التطبيق موضوع المعيار رقم المعيار
   

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

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

المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تسدتند علدى فريديات تخضدع لددر ات متفاوتدة مدن الدقدة والتديقن، وعليده فددن النتدائج 

 ندت عليها تلك التقديرات. استالفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدار  نتيجة التغير في أوياع وظروف الفرييات التي 
 

 المالية: قوائمخدامها في اعداد الاستالتقديرات التي تم  وفيما يلي أهم

 

هّلكات السنوية اعتمادا علدى الحالدة ستاحتسا  اال تقو  االدار  باعاد  تقدير االعمار االنتا ية لّلصول الملموسة بشكل دوري لغايات -

 الدخل. قائمةخسار  التدني  ان و دت( في  العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتا ية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ
 

 ةالعمليد تتطلدل هدذه( حيدأ 9  رقدم خسائر تدني المو ودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير الماليدة الددوليتقو  إدار  الشركة بتقدير قيمة  -

الضمانات ونسدل التعثدر وأرصدد  المو دودات خدا  العديد من الفرييات والتقديرات عند إحتسا  التدفقات النقدية المستقبلية وقيم است

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

 

 

 لنقد وما في حكمه ا

حقاقات ال تتجداوز الثّلثدة اسدتثمارات القابلدة للتسدييل إلدى مبدالص محددد  وبسدتيمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولددى البندوك واال

 أشهر بحيأ ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 

 

 

 الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 راتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليل بهدف المتا ر .ستثمارات االستيتضمن هذا البند اال
 

لتغيدر فدي يتم إثبات هذه المو ودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمدة العادلدة، ويظهدر ا

ودات الدخل الشامل يمن حقوق الملكية بما في ذلك التغير في القيمة العادلة النداتج عدن فروقدات تحويدل المو د قائمةالقيمة العادلة لها في 

غير النقدية بالعمّلت األ نبية، وفي حال بيع هذه المو ودات او  زء منهدا يدتم تحويدل رصديد التغيدر المتدراكم فدي القيمدة العادلدة الخداص 

 بالمو ودات المباعة الى األرباح والخسائر المدور  بشكل مباشر.
 

 الدخل. قائمةيتم اثبات األرباح الموزعة على هذه المو ودات في 

 

 

 دات مالية بالكلفة المطفأةموجو

 يتضمن هذا البند المو ودات المالية المحتفظ بها يمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثدل بددفعات مدن

 أصل الدين والفائد  على رصيد الدين القائم.
 

خدا  طريقدة الفائددد  اسدتمصداريف االقتنداء، وتطفدده عدّلو  أو خصدم الشددراء بيدتم اثبدات هددذه المو دودات عندد الشددراء بالكلفدة مضدافاً إليهددا 

 الفعلية.
 

 يددتم قيددد التدددني فددي قيمددة هددذه المو ددودات والددذي يمثددل الفددرق بددين القيمددة المثبتددة فددي السددجّلت والقيمددة الحاليددة للتدددفقات النقديددة المتوقعددة

 الدخل. قائمةالمخصومة بسعر الفائد  الفعلي في 

 

 

 العادلةالقيمة 

في حال عد  توفر أسدعار معلندة أو عدد  و دود تدداول نشدط علدى  تمثل أسعار اإلغّلق في أسواق نشطة القيمة العادلة للمو ودات المالية.

القيمدة بعض المو ودات المالية فدنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خدّلل مقارنتهدا بالقيمدة العادلدة ألدا  ماليدة مشدابهة أو مدن خدّلل احتسدا  

إظهارهدا الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة العادلدة للمو دودات الماليدة بشدكل يعتمدد عليده فدنده يدتم 

 بالكلفة.

 

 
 

 تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
 

 تزا  الشركة ببيع أو شراء المو ودات المالية(.يتم االعتراف بشراء وبيع المو ودات المالية في تاريخ المتا ر   تاريخ ال
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 الممتلكات والمعدات 

خدا  سدتثناء األرايدي( عنددما تكدون  داهز  لّلاسدتهّلكها  باسدتهّلك المتدراكم، ويدتم سدتتظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعدد تنزيدل اال

 النسل السنوية التالية:خدا  استبطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتا ي المتوقع لها ب
 

 %22-2 مباني

 %25-35 معدات وأ هز  وأثاث

 %22 وسائط نقل

 %32 أ هز  الحاسل اآللي
 

رداده ألي مدن الممتلكدات والمعددات عدن صدافي قيمتهدا الدفتريدة فدنده يدتم تخفديض قيمتهدا إلدى القيمدة الممكدن اسدتعندما يقل المبلص الممكدن 

 الدخل. قائمةردادها وتسجل قيمة التدني في است

قا، يتم مرا عة العمر االنتا ي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عا ، وفي حال إختّلف العمر اإلنتا ي المتوقع عما تم تقديره ساب

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

 

 

 القرض واسناد القرض 

 حقت بها.استالتي  لسنةالدخل خّلل ا قائمةيتم قيد الفوائد المستحقة على القروض واسناد القرض في 

 

 

 المبالغ مستحقة الدفع 

 سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم.ّل  السلعة او الخدمة من قبل الشركة استيتم إثبات المبالص مستحقة الدفع عند 

 

 

 المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتل على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة. وأنه من المحتمل قيدا  الشدركة بددفع مبدالص نقديدة لتسدديد 

 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

الماليدة عنددما تتدوفر الحقدوق القانونيدة  قدوائمفدي اليتم إ دراء تقداص بدين المو دودات الماليدة والمطلوبدات الماليدة وإظهدار المبلدص الصدافي 

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

 

 اإليرادات

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

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

 يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيأ يعكل العائد الفعلي على المو ودات.

 عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.ثمارات ستيتم تحقق توزيعات أرباح اال

 حقاق.ستيتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ اال

 

 ضريبة الدخل 
 

تحسل مصاريف الضرائل المستحقة على أساس األرباح الخايعة للضريبة، وتختلف األربداح الخايدعة للضدريبة عدن األربداح المعلندة 

المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غيدر خايدعة للضدريبة أو مصداريف غيدر قابلدة للتنزيدل فدي السدنة الماليدة وإنمدا فدي  قوائمفي ال

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

 2222 2223 

   

 9,428,389  2,335,422  حسابات  ارية لدى البنوك

 -  2,769,763  ودائع تستحق خّلل شهر 

 4,482,237  -  أشهر  3ودائع تستحق خّلل 

  5,325,363  33,928,626 

 (2,683  (2,683  مخصا خسائر ائتمانية متوقعة 

  6,322,182  31,426,411 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية االخسائر الالحركة على مخصا إن 
 

 2222 2223 

   

 2,683  2,683  رصيد أول المد 

  2,781  2,781 
       

ً  (%4,75 – %4  بنسبةفائد  الحسابات الجارية والودائع  تكتسل  .سنويا
 

 

 

 

 

 

 ودائع ألجل لدى البنوك    .  1
 

 2222 2223 

   

 2,522,222  -  أشهر  6أشهر وقبل  3ودائع تستحق بعد 

 (4,793  -  مخصا خسائر ائتمانية متوقعة 

  -  2,146,224 
 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية االخسائر الالحركة على مخصا إن 

 

 2222 2223 

   

 4,793  4,793  رصيد أول المد  

 -  (4,793   القروض إلى مخصصاتاالئتمانية المتوقعة  الخسائرمخصا تحويل 

  -  1,643 
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 تمويل الرهن العقاري قروض إعادة            .  6
 

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

 . السكنية
 

 

 2222 2223 

   

 582,528,568  585,254,336  رصيد قروض إعاد  التمويل أول المد  

 227,222,222  366,222,222 القروض الممنوحة 

 (224,254,232  (338,754,336  القروض المسدد 

  732,622,222  686,261,117 

 (523,954  (526,644  مخصا خسائر ائتمانية متوقعة

  733,441,167  681,662,182 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية اإلخسائر الالحركة على مخصا إن 

 

 2222 2223 

   

 523,954  523,954  رصيد أول المد  

 -  2,692   للودائع أل ل لدى البنوكاالئتمانية المتوقعة  الخسائر من مخصا محول

  627,711  621,461 
 

         

 خّلل السنوات التالية : هذه القروض تستحقو          
 

 دينار أردني   السنة
   

2223   354,222,222 

2224   255,522,222 

2225   94,222,222 

2226   34,222,222 

 95,222,222    2226ما بعد 

   732,622,222 
 

 

 سنوياً. (%7,75( و  %3,5  بينتتراوح  تكتسل هذه القروض فائد  بنسل         
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 قروض إسكان الموظفين    .  7
 

 2222 2223 

   

 522,752  486,953  رصيد بداية السنة

 -  327,422  القروض الممنوحة 

 (33,823  (329,333  القروض المسدد  

  786,238  187,463 

 (5,227  (7,328  مخصا خسائر ائتمانية متوقعة 

  766,432  183,611 
 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية اإلخسائر الالحركة على مخصا إن 
 

 2222 2223 

   

 5,227  5,227  رصيد أول المد  

 -  2,323   ك وأل ل لدى البن للودائعمخصا الخسائر االئتمانية المتوقعة  من محول

  6,128  6,226 
 

 

 

 

 

 

 
 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة    .  6
 

 

 البيــان

 سعر 

 2222 الفائد 

 

2223 

    

 -  3,222,222  %7,522  33/33/2229إسناد قرض البنك األهلي استحقاق 

 3,222,222  -  %5,522 32/32/2222إسناد قرض البنك األهلي استحقاق 

 5,222,222  5,222,222  %6,484 32/33/2226إستحقاق  69سندات سلطة المياه مكفولة من الحكومة األردنية إصدار 

 -  9,967,237  %6,924 7/8/2232( استحقاق 2222-24سندات الخزينة األردنية  

    ( دينار32,763 خصم إصدار ب

 -  4,996,229  %7,669 33/33/2232( إستحقاق 2222-37سندات الخزينة األردنية  

    ( دينار3,793 خصم إصدار ب

   22,471,117  7,222,222 

 (4,262  (4,262   إئتمانية متوقعةمخصا خسائر 

   22,464,187  6,446,412 
 

 
 

 

 :هي كما يلي متوقعةالئتمانية اإلخسائر الالحركة على مخصا إن 
 

 2222 2223 

   

 4,262  4,262  رصيد أول المد  

  1,272  1,272 
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 الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل     .  8

  

المساهمة  من رأسمال الشركة األردنية لضمان القروض( %2,85  ثمارالشركة بما نسبتهستاليمثل هذا البند القيمة العادلة 

   .والمدر ة في بورصة عمان لألوراق المالية العامة،
 

 

 

 

 

   

 أرصدة مدينة أخرى    .  4
 

 2222 2223 
   

 ً  22,929  39,456  مصاريف مدفوعة مقدما

 3,398  3,348  تهمينات مسترد 

 34,732  -  مشاريع تحت التنفيذ

  22,721  66,216 
 

 
 

  الممتلكات والمعدات   . 32
 

  

 اراضـي

 

 مبانـــي

جهزة أمعـدات و

 وسائط نقـل واثاث

 أجهزة

 الحاسب اآللي

 

 المجموع
       

       :الكلفـــة

 433,723  325,252  77,722  323,863  432,628  376,422  3/3/2222في  كما الرصيد

 16,841  6,577  -  2,232  37,286  - ايافات

 (7,246) (5,482  -  (635  -  - استبعادات 

 463,134  326,347  77,722  323,278  447,894  376,422  33/32/2222الرصيد كما في 
       

       هالك المتراكم:ستاال

 628,786  332,342  72,498  332,227  235,842  -  3/3/2222في  كما الرصيد

 27,262  33,625  3,622  2,727  8,338  -  هّلك السنةاست

 (7,246) (5,482  -  (635  -  -  استبعادات 

 628,812  336,285  74,298  334,299  224,358  -  33/32/2222الرصيد كما في 

 122,664  4,872  1,722  8,464  221,617  367,122  13/32/2222صافي القيمة الدفترية كما في 

       

       :الكلفـــة

 422,163  324,275  77,722  333,368  432,628  376,422  3/3/2223في  كما الرصيد

 32,411  3,227  -  9,937  -  -  ايافات

 (3,761) (232  -  (3,442  -  -  استبعادات 

 433,723  325,252  77,722  323,863  432,628  376,422  33/32/2223في الرصيد كما 
       

       هالك المتراكم:ستاال

 183,316  97,233  66,898  329,523  227,525  ـ  3/3/2223في  كما الرصيد

 24,222  33,363  3,622  4,326  8,335  -  هّلك السنةاست

 (3,761) (232  -  (3,442  -  -  استبعادات 

 628,786  332,342  72,498  332,227  235,842  -  33/32/2223الرصيد كما في 

 122,417  31,432  6,222  4,767  341,678  367,122  13/32/2223صافي القيمة الدفترية كما في 
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 سناد القرضإ   . 33
 

 . (%6,42 و  (%2,5 القرض المصدر  من قبل الشركة بفائد  سنوية تتراوح بين  يمثل هذا البند اسناد          
 

 2222 2223 
   

 562,222,222  565,222,222   إسناد القرض أول المد  

 222,222,222  363,222,222  إسناد القروض المصدر  

 (399,222,222  (333,522,222  إسناد القروض المسدد 

  642,622,222  676,222,222 
 

 وتستحق السداد على النحو التالي:          
 

 دينار أردني   السنة
   

2223   354,222,222 

2224   245,522,222 

2225   94,222,222 

2226   9,222,222 

 92,222,222   2226ما بعد 

   642,622,222 

 
 

 

 

 

 قرض البنك المركزي   . 32
 

 

 

 

 

 

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 أصل القرض.
 

 

 

 أرصدة دائنة أخرى   . 31
 

 2222 2223 

   

 3,349,447  3,333,433  (22 ايضاح مخصا يريبة الدخل 

 686,935  623,739  مخصا مكافه  نهاية الخدمة 

 326,337  332,359   معالجات طبية مخصا 

 55,222  55,222  مكافه  أعضاء مجلل اإلدار مخصا 

 33,232  -  ذمم موردين دائنة

 6,493  6,635  مصاريف مستحقة

 5,394  2,432  مخصا إ ازات موظفين

 2,245  3,452  متفرقة

  2,362,828  2,272,113 

 

  



 المساهمة العامة العقاريالشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2222كانون األول  13

 

 

 حقوق الملكية    . 31

 رأس المال 
 

واحد ( مليون سهم بقيمة إسمية دينار 32,5( مليون دينار مقسم إلى  32,5بلص رأس المال المصرح والمكتتل به والمدفوع  ي -

 .2222كانون األول  33للسهم كما في 
 

( مليون سهم بقيمة إسمية دينار واحد للسهم كما 32( مليون دينار مقسم إلى  32رأس المال المصرح والمكتتل به والمدفوع   بلص -

 .2223كانون األول  33في 
 

( مليون دينار إلى 32رأسمال الشركة من   على زياد  2222وافقت الهيئة العامة للشركة في ا تماعها الذي عقد في عا   -

وتوزيعها كهسهم  33/32/2223كما في  ( مليون دينار من األرباح المرحلة2,5( مليون دينار عن طريق رسملة مبلص  32,5 

 مال الشركة. مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس

 

 احتياطي إجباري

خّلل السدنة والسدنوات السدابقة  %32ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة تمثل المبالص المتجمعة في هذا الحسا  

 وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

 

 احتياطي إختياري

خدّلل السدنوات  % 22تمثل المبالص المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من االرباح السدنوية قبدل الضدريبة بنسدبة ال تزيدد عدن 

 السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين. 

 

 احتياطي خاص

المبالص  تمثلحيأ ركزي، أعد هذا االحتياطي ألغراض موا هة مخاطر سعر الفائد  الناتج عن إعاد  استثمار قرض البنك الم

 من أرباح الشركة %22إستثمار رصيد قرض البنك المركزي أو  عنالمتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من األرباح النا مة 

 من تحويلها لحسا  اإلحتياطي اإلختياري. في نهاية كل عا  أيهما أقل بدالً 

 

 
 أرباح مرحلة

 

( مليون 3,5على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة   2222إ تماعها الذي عقد في عا  للشركة في وافقت الهيئة العامة  -

 دينار.
 

بتوزيع أرباح نقدية على  2223سيتقد  مجلل اإلدار  بتوصية للهيئة العامة للمساهمين في ا تماعها الذي سيعقد خّلل عا   -

 .مليون دينار( 32,5من رأسمال الشركة البالص   %35المساهمين بنسبة 

 
 

 

 

 
 
 

 فوائد مقبوضة    . 36

   2222 2223 
   

 32,929,782  32,426,922  قروض إعاد  التمويلفوائد 

 324,222  653,728  فوائد سندات الخزينة

 326,593  386,374  فوائد ودائع 

 55,222  54,336  فوائد إسناد قرض البنك األهلي 

 42,252  25,822  التمويلعمولة تنفيذ قروض إعاد  

 32,238  36,228  فوائد قروض إسكان الموظفين 

  13,612,628  13,784,771 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2222كانون األول  13

 

 

 فوائد مدفوعة    . 37

 2222 2223 
   

 23,335,472  23,225,367  سناد قرضفوائد إ

 3,223,637  3,255,223  قرض البنك المركزيفوائد 

 54,923  58,852  متفرقة

  21,314,218  21,141,232 
 

 

 

 

 

 مصاريف إدارية    . 36

 2222 2223 
   

 544,342  592,323  وملحقاتها رواتل وعّلوات

 69,775  73,838  مساهمة الشركة في الضمان اال تماعي

 325,422  325,422  بدل تنقّلت أعضاء مجلل اإلدار  

 322,224  328,372  مكافآت الموظفين

 339,956  75,563  نهاية الخدمة وإ ازات مستحقةمكافه  

 45,233  45,452  تهمين صحي وحيا  وحوادث 

 42,243  42,626  مساهمة الشركة في صندوق االدخار

 38,372  39,242  أتعا  مهنية

 33,233  33,233   مساهمة الشركة في نفقات معهد الدراسات المصرفية

 32,363  34,283  مصاريف المبنى

 32,296  32,696  صيانة 

 32,222  32,222  تبرعات 

 7,629  9,822  ماء وكهرباء

 5,464  8,294  رسو  واشتراكات

 5,975  7,425  سيارات

 4,629  4,963  قرطاسية ومطبوعات

 2,622  3,837  ييافة

 2,243  2,372  إعّلنات وتسويق

 -  3,442  مصاريف سفر وإقامة 

 2,529  2,287  وبريد وهاتفبرق 

 3,222  3,222  األتعا  القانونية لمراقل عا  الشركات 

 832  736  تدريل موظفين 

 3,336  4,393  فرقةمت

  3,367,614  3,377,487 

 

 

 رسوم ومصاريف أخرى .   38

 2222 2223 
   

 66,222  66,222  مخصا مكافه  أعضاء مجلل اإلدار 

 
 

 

 السهم األساسية والمخفضة من ربح السنةحصة .   34
 

 2222 2223 
   

 4,338,337  4,442,234   ربح السنة

 32,522,222  32,522,222  المتوسط المر ح لعدد األسهم

  2,166  2,116 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2222كانون األول  13

 

 

 

 التنفيذية العليااإلدارة  رواتب ومكافآت.    22
 

   دينددار ( 336,422 مقارندده مددع دينددار ( 335,632  مددا قيمتدده 2222 عددا العليددا خددّلل بلغددت رواتددل ومكافددآت اإلدار  التنفيذيددة 

 . 2223لعا  
 

 

 

 

 

 

 

 التحليل القطاعي .    23
 

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

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

 

 الوضع الضريبي .    22
 

 

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

 2222 2223 
   

 3,349,279  3,349,447  الرصيد بداية السنة

 3,726,326  3,723,457  الدخل والمساهمة الوطنية للسنةيريبة 

 (3,525,958  (3,723,473  يريبة الدخل المدفوعة

 3,114,116  3,113,111  (31الرصيد نهاية السنة )إيضاح 
 

 

    الدخل ما يلي: قائمةتمثل يريبة الدخل الظاهر  في 
 2222 2223 
   

 3,479,728  3,462,326  يريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 246,638  243,353  الوطنية المستحقة عن أرباح السنةيريبة المساهمة 

  3,621,166  3,627,127 
 

 

  

 ملخا تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
  
 2222 2223 
   

 6,244,443  6,345,693  الربح المحاسبي

 (42,947  (379,478  ايرادات غير خايعة للضريبة

 363,956  337,563  مصاريف غير مقبولة يريبياً 

 7,376,162  7,281,667  الربح الضريبي

 

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

 %28,6  %27,7   مضافاً إليها المساهمة الوطنية( نسبة الضريبة الفعلية

 
 .2238تم تسوية الويع الضريبي للشركة حتى نهاية عا   -

بمرا عدة ولدم تقدم دائدر  يدريبة الددخل  2223و  2222، 2239 لّلعوا ف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة وكش تم تقديم -

 سجّلت الشركة حتى تاريخه.

  .وفقاً لقانون يريبة الدخل 2222لعا  عن نتائج أعمال الشركة  والمساهمة الوطنية تم احتسا  مخصا يريبة الدخل -
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2222كانون األول  13

 

 

           حقاقات الموجودات والمطلوباتاستتحليل    . 21

 ردادها أو تسويتها:ستيبين الجدول التالي تحليل المو ودات والمطلوبات وفقاً للفتر  المتوقعة ال         
          

 أقل من سنة 2222

 من سنة

 المجموع حقاقاتاستبدون  أكثر من سنتين إلى سنتين

      
      الموجودات

 6,322,182  8  -  -  5,322,472 حكمهالنقد وما في 

 733,441,167  -  223,222,222  255,522,222  353,493,356  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 766,432  -  533,245  334,649  52,236  قروض إسكان الموظفين 

 6,713,212  -  -  -  7,633,232  فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 22,464,187  -  22,952,276  7,332  -  بالكلفة المطفه مو ودات مالية 

 826,662  827,752  -  -  -  مو ودات مالية بالقيمة العادلة 

 22,721  3,348  -  -  39,456  أرصد  مدينة أخرى

 122,664  422,579  -  -  -  ممتلكات ومعدات 

 716,716,246  3,261,186  221,176,123  266,723,464  377,247,612  مجموع الموجودات 

      
      المطلوبات

 642,622,222  -  393,222,222  245,522,222  354,222,222  اسناد قرض 

 23,214,324  -  23,239,329  -  -  قرض البنك المركزي

 7,363,162  -  -  -  6,353,352  فوائد مستحقة الدفع

 2,362,828  756,332  -  -  3,394,538  أرصد  دائنة أخرى

 723,813,124  667,132  231,214,324  216,622,222  373,616,862  مجموع المطلوبات

 

 

 

 أقل من سنة 2223

 من سنة

 المجموع بدون استحقاقات أكثر من سنتين إلى سنتين

      
      الموجودات

 31,426,411  -  -  -  33,925,943  النقد وما في حكمه

 2,146,224  -  -  -  2,495,229  ك وودائع أل ل لدى البن

 681,662,182  -  297,522,222  349,222,222  338,252,382  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 183,611  -  392,539  64,288  26,937  قروض إسكان الموظفين 

 6,218,276  -  -  -  7,238,265  فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 6,446,412  -  5,995,942  -  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 826,662   827,752  -  -  -  مو ودات مالية بالقيمة العادلة 

 66,216  3,398  -  -  55,639  أرصد  مدينة أخرى

 122,417  422,936  -  -  -  ممتلكات ومعدات 

 736,466,227  3,212,281  121,887,164  314,271,288  373,662,166  مجموع الموجودات 

      
      المطلوبات

 676,222,222  -  282,522,222  349,222,222  333,522,222  اسناد قرض 

 22,231,226  -  22,234,227  -  -  قرض البنك المركزي

 6,821,466  -  -  -  5,823,957  فوائد مستحقة الدفع

 2,272,113  838,226   -  -  3,444,235  أرصد  دائنة أخرى

 641,282,126  838,227  122,631,226  314,222,222  312,618,362  مجموع المطلوبات
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 فجوة إعادة تسعير الفائدة    . 21  

 

 

حقاقات لتقليل الفجوات من خّلل تقسديم المو دودات ستتتبع الشركة سياسة التوافق في مبالص المو ودات والمطلوبات ومّلئمة اال

حقاقات إعاد  مرا عة أسعار الفائد  أيهما أقل لتقليل المخاطر في أسعار الفائدد  استوالمطلوبات لفئات اآل ال الزمنية المتعدد  أو 

 ودراسة الفجوات في أسعار الفائد  المرتبطة بها.

 

 حقاق أيهما أقر .  ستلفائد  أو االيتم التصنيف على أساس فترات إعاد  تسعير ا

 

 إن فجو  إعاد  تسعير الفائد  هي كما يلي:
 

 أقل من سنة 2222

 من سنة

 المجموع عناصر بدون فائدة أكثر من سنتين إلى سنتين

      

      الموجودات

 6,322,182  8  -  -  5,322,472  النقد وما في حكمه

 733,441,167  -  223,222,222  255,522,222  353,493,356  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 766,432  -  533,245  334,649  52,236  قروض إسكان الموظفين 

 6,713,212  7,633,232  -  -  -  فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 22,464,187  7,332  22,952,276  -  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 826,662  827,752  -  -  -  بالقيمة العادلةمو ودات مالية 

 22,721  22,624  -  -  -  أرصد  مدينة أخرى

 122,664  422,579  -  -  -  ممتلكات ومعدات 

 716,716,246  8,433,183  221,176,123  266,731,714  368,716,811  مجموع الموجودات 

      

      المطلوبات

 642,622,222  -  393,222,222  245,522,222  354,222,222  اسناد قرض 

 23,214,324  -  23,239,329 -  -  قرض البنك المركزي

 7,363,162  6,353,352  -  -  -  فوائد مستحقة الدفع

 2,362,828  2,352,828   -  -  -  أرصد  دائنة أخرى

 723,813,124  8,122,382  231,214,324  216,622,222  361,222,222  مجموع المطلوبات

 26,646,487  724,123  32,127,342  32,331,714  1,716,811  فجوة إعادة تسعير الفائدة 

 

 أقل من سنة 2223

 من سنة

 المجموع عناصر بدون فائدة أكثر من سنتين إلى سنتين

      

        الموجودات

 31,426,411  42  -  -  33,925,923  النقد وما في حكمه

 2,146,224  -  -  -  2,495,229  ودائع أل ل لدى البنوك

 681,662,182  -  297,522,222  349,222,222  338,252,382  قروض إعاد  تمويل الرهن العقاري

 183,611  -  392,539  64,288  26,937  قروض إسكان الموظفين 

 6,218,276  7,238,265  -  -  -  فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 6,446,412  -  5,995,942  -  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفه 

 826,662  827,752  -  -  -  مو ودات مالية بالقيمة العادلة

 66,216  57,237  -  -  -  أرصد  مدينة أخرى

 122,417   422,936  -  -  -  ممتلكات ومعدات 

 736,466,227  8,127,212   121,887,164  314,271,288  361,768,124  مجموع الموجودات 

      

      المطلوبات

 676,222,222  -  282,522,222  349,222,222  333,522,222  اسناد قرض 

 22,231,226  -  22,234,227  -  -  قرض البنك المركزي

 6,821,466  5,823,957  -  -  -  فوائد مستحقة الدفع

 2,272,113  2,262,443  -  -  -  أرصد  دائنة أخرى

 641,282,126  8,277,148  122,631,226  314,222,222  311,622,222  مجموع المطلوبات

 22,861,683  264,712  3,162,112  71,288  23,368,124  فجوة إعادة تسعير الفائدة 

 

 



 المساهمة العامة العقاريالشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن 
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  دوات الماليةالقيمة العادلة لأل     . 26
 

والقدروض تتهلف األدوات المالية من المو ودات المالية والمطلوبات المالية. تتضدمن المو دودات الماليدة األرصدد  لددى البندوك 

. واألوراق الماليدةوقدروض اسدكان المدوظفين  الممنوحة للملسسات المالية إلعداد  تمويدل القدروض السدكنية الممنوحدة مدن قبلهدا

 وقرض البنك المركزي. الصادر عن الشركة القرضوتتضمن المطلوبات المالية اسناد 

 
إن القيمددة العادلددة للمو ددودات والمطلوبددات الماليددة ال تختلددف  وهريدداً عددن قيمتهددا الدفتريددة حيددأ أن معظددم األدوات الماليددة إمددا 

 مرار.استقصير  األ ل بطبيعتها أو يتم إعاد  تسعيرها ب
 

 قيمة العادلة لألدوات المالية:تستخد  الشركة الترتيل التالي لغايات تحديد ال
 

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

المستوى الثاني: أساليل تقييم تعتمد على مدخّلت تلثر علدى القيمدة العادلدة ويمكدن مّلحظتهدا بشدكل مباشدر أو غيدر مباشدر فدي 

 السوق.
 

 تقييم تعتمد على مدخّلت تلثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مّلحظتها  في السوق.المستوى الثالأ: أساليل 
 

2222 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 826,662  -  -  827,752  الدخل الشامل  قائمةمن خّلل  بالقيمة العادلة مو ودات مالية

 

2223 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 826,662  -  -  827,752  الدخل الشامل  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خّلل قائمة
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 خدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية: استتتعرض الشركة نتيجة 
 

 مخاطر االئتمان

 الشركة االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عد  قدر  أو عجز الطرف اآلخر لألدا  المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاهمخاطر 

والقدروض التدي تمنحهدا الودائدع لددى البندوك  تتمثدل مخداطر ائتمدان الشدركة بشدكل أساسدي فديمما قد يلدي إلى حدوث خسدائر. 

حيددأ تعمددل الشدركة علددى الحددد مددن المخدداطر  ،القددروض السددكنية الممنوحددة مدن قبلهدداالشدركة للملسسددات الماليددة إلعدداد  تمويدل 

القدروض السدكنية  تعثدرمخاطر  تتحمل علماً بان الشركة ال ،ويع حدود ائتمانيةو لإلقراضخدا  معايير استمن خّلل االئتمانية 

 .  حيأ تتحملها الملسسة المالية بالكامل تمويلها من قبل الشركة المعاد
 

كمدا فدي نهايدة  عاد  تمويل الرهن العقاريإقروض دينار من إ مالي رصيد  ( مليون322  ما مجموعه عميليشكل رصيد أكبر 

 .2223 دينار كما في نهاية عا  مليون (325  مقابل، 2222عا  

 

 

 مخاطر أسعار الفائدة

إن األدوات المالية خايعة لمخاطر تقلبات أسدعار الفوائدد وعدد  التوافدق فدي آ دال المو دودات والمطلوبدات. وتقدو  لجندة إدار  

حقاق المو ددودات اسددتالمو ددودات والمطلوبددات فددي الشددركة بددددار  مثددل هددذه المخدداطر مددن خددّلل العمددل علددى موائمددة آ ددال 

وحيأ أن معظم األدوات المالية تحمدل سدعر  الفائد  على المو ودات والمطلوبات.والمطلوبات والقيا  بمرا عة مستمر  ألسعار 

 فائد  ثابت وتظهر بالكلفة المطفه ، فدن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائد  يعتبر غير  وهري.

 
  



 المساهمة العامة العقاريالشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2222كانون األول  13

 

 
 

 مخاطر السيولة 

حقاقها، وللوقايدة مدن هدذه اسدتفدي تدواريخ التزماتهدا تتمثل مخاطر السيولة في عدد  قددر  الشدركة علدى تدوفير التمويدل الدّلز  لتهديدة 

توزيددع جدددول أدندداه يلخددا الو ،المخدداطر تقددو  اإلدار  بتنويددع مصددادر التمويددل وإدار  المو ددودات والمطلوبددات ومواءمددة آ الهددا

 المالية: قوائمدي كما بتاريخ القاعحقاق التستلمتبقية لّلعلى أساس الفتر  االمطلوبات 

 

2222 

 أقل من

 سنة

 سنةمن 

 سنتين إلى

 أكثر من

 سنتين

 بدون

 حقاقاتاست

 

 المجموع
      

 642,622,222  -  393,222,222  245,522,222  354,222,222  اسناد قرض

 23,214,324  -  23,239,329 -  -  المركزي البنك قرض

 7,363,162  -  -  -  6,353,352  فوائد مستحقة الدفع

 2,362,828  756,332   -  -  3,394,538  أرصد  دائنة اخرى

 723,813,124  667,132  231,214,324  216,622,222  373,616,862  مجموع المطلوبات

 716,716,246  3,261,186  221,176,123  266,723,464  377,247,612  مجموع الموجودات

 

2223 

 أقل من

 سنة

 سنةمن 

 سنتين إلى

 أكثر من

 سنتين

 بدون

 استحقاقات

 

 المجموع
      

 676,222,222  -  282,522,222  349,222,222  333,522,222  اسناد قرض

 22,231,226  -  22,234,227  -  -   المركزي البنك قرض

 6,821,466  -  -  -  5,823,957  فوائد مستحقة الدفع

 2,272,113  838,226  -  -  3,444,235  أرصد  دائنة اخرى

 641,282,126   838,227  122,631,226  314,222,222  312,618,362  مجموع المطلوبات

 736,466,227  3,212,281  121,887,164  314,271,288  373,662,166  مجموع الموجودات

 

 

 
 

 مخاطر أسعار األسهم

عدن ثمارات فدي األسدهم. تعمدل الشدركة علدى إدار  هدذه المخداطر سدتمخاطر أسعار األسهم عدن التغيدر فدي القيمدة العادلدة لّلتنتج 

مدّلءه ماليدة عاليدة وبمدا ال يزيدد عدن بثمارية مضدمونة رأس المدال ولددى ملسسدات ماليدة تتمتدع  اسدتثمار في محدافظ ستطريق اال

وبدافتراض تغيدر أسدعار األسدهم ثمار معتمد  مدن قبدل مجلدل إدار  الشدركة. استسياسة من حقوق الملكية لدى الشركة وفقاً ل 22%

مقابدل  ،2222ديندار لعدا   ( 82,775  فددن ذلدك سدوف يدلدي إلدى تخفديض / زيداد  حقدوق الملكيدة بقيمدة %32المدر دة بمعددل 

 .2223دينار لعا  ( 82,775 
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مرارية الشركة والوفاء استيقو  مجلل إدار  الشركة بددار  هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة ويمان 

 لمساهمي الشركة. مقبواًل  اثمار مو ودات الشركة بشكل يوفر عائدً استبدلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خّلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




