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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
    اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودةمجموعةإلى مساهمي 

   المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
 
 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 

 
 الـــرأي 
 

والتي )"المجموعة"( العقارية المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة اإلحداثيات  لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة
وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة   2020كانون األول  31الموحدة كما في  تتكون من قائمة المركز المالي 

لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة ل
 الموحدة وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 
كانون  31في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 

 تها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.وأداءها المالي وتدفقا  2020األول  
 

 أساس الرأي 
 

عن  لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات 
)بما في واردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين تدقيق القوائم المالية الموحدة ال
الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني ذلك معايير االستقاللية الدولية( 
لمالية الموحدة في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير االخرى المالئمة لتدقيق القوائم ا

 السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.
 

 أمور التدقيق الهامة 
 

قًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وف
حول  الحالية. لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأيًا منفصالً 

 هذه األمور.
 

لكافة األمور المتعلقة بذلك. بناء  ة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافةلقد قمنا بالمهام المذكورة في فقر 
 عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة.

 
منا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار عليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول ان نتائج إجراءات التدقيق التي ق
 تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة. 



 

 

 

 . 2020وعة لعام  المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجم
 

ان   تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها. 
ان رأينا ال يشمل   المسؤولة عن المعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا.اإلدارة هي 

 المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.
 

عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّيم فيما اذا كانت فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى 
 المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية الموحدة او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة. 

 
 مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة  

 
ن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى إن اإلدارة مسؤولة ع 

 تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
 

قييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في  كما أن اإلدارة مسؤولة عن ت
ف  ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية الموحدة، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقا

 واقعي آخر سوى القيام بذلك.عملياتها أو عدم وجود أي بديل 
 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة 
 

اء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخط
 عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

 
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما خطأ 

يال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحت
 لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.

 
 أمر التدقيق الهام  

 
٪ من إجمالي موجودات 99ر7االستثمارات العقارية بلغت نسبة 

 .2020كانون األول    31المجموعة كما في  
 

تقوم المجموعة بتسجيل االستثمارات العقارية بالكلفة مطروحًا  
المتراكم وخسائر تدني القيمة المتراكمة.  منها قيمة االستهالك 

ولذلك تم اعتبار اختبار التدني السنوي لهذه االستثمارات العقارية 
قامت المجموعة خالل العام أمرًا من أمور التدقيق الهامة. 

بتسجيل مخصص تدني على الوحدات السكنية بقيمة 
 دينار.   100ر000

 

 
 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

 
جراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين إجراءات تضمنت ا

التدقيق األخرى، النظر في مدى مالءمة السياسات المحاسبية 
المتبعة لتحديد اي مؤشرات على التدني المحتمل لهذه  
االستثمارات العقارية، متضمنًا الحصول على تقارير خبراء التقييم 

بعين  والتي تمت عن طريق خبراء مستقلين، لقد تم االخذ
  االعتبار كفاءة واستقاللية خبراء التقييم.

 
إن اإلفصاحات المتعلقة بالعقارات تحت التطوير مبينة في 

 ( حول القوائم المالية الموحدة. 3إيضاح )



 
 
 

 :إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي 
 
تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات  •

ب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ تدقيق تستجي
جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو 

 ي.تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخل
 
الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي  •

 حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
 
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة. •

 
التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  •

اك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. و اذا ما وفيما إذا كان هن
توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية الموحدة ذات الصلة أو 

افية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير ك
 التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.

 
يضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل  تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك اال •

 المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل. 
 

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة  •
سؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن مسؤولون عن إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا م

 رأينا حول التدقيق.
 

إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط 
 تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم  

 
ن  نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولي

يثما كان مالئما اإلفصاح عن المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا، وح
 .اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة المطبقة

 
المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين 

 الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال إذا كان القانون أو 
عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن  ءً دا والتي بناالتعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة ج

 العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه. 



 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية 

 
 ة عليها.تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادق

 
 إرنست ويونغ/ األردن

 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم  

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
 2021  أذار  29
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 ذه القوائم المالية الموحدة جزءًا من ه  15ى رقم  إل  1رفقة من رقم  المتعتبر اإليضاحات  
 

 شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة  
 الموحدة   قائمة المركز المالي

 2020كانون األول    31كما في  
 
 2019  2020 إيضاحات  
 رادينـــــ  دينـــــار  

     الموجودات 
     -موجودات غير متداولة  

 4ر037  2ر893  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
 3ر402ر043  3ر298ر734 3 عقارات تحت التطوير

 3ر406ر080  3ر301ر627  
     –موجودات متداولة  
 11ر023  6ر447 4 أرصدة مدينة اخرى 
 13ر324  739 5 وأرصدة لدى البنوك   نقد في الصندوق 

 24ر347  7ر186  
 3ر430ر427  3ر308ر813  مجموع الموجودات

     
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     -حقوق الملكية  
     حقوق ملكية حملة االسهم 

 4ر486ر627  4ر486ر627 1 رأس المال المدفوع 
 (589ر659)  (589ر659)  خصم اإلصدار

 65ر940  65ر940  اري إجب  ي ياطإحت
 68ر946  68ر946  احتياطي اختياري 
 (2ر299)  (3ر443)  عادلةاحتياطي القيمة ال

 (703ر430)  (832ر168)  متراكمةخسائر  
 3ر326ر125  3ر196ر243  حقوق الملكية   مجموع

     
     –المطلوبات  

     مطلوبات متداولة 
 40ر665  44ر304 7 جهات ذات عالقة   مبالغ مستحقة الى
 63ر637  68ر266 6 أرصدة دائنة اخرى 
 104ر302  112ر570  مجموع المطلوبات 

 3ر430ر427  3ر308ر813  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 

 



 

 الموحدة   المالية  من هذه القوائمجزءًا    15  لى رقمإ  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 

 شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة  
 الموحدة قائمة الدخـل  

 2020كانون األول    31المنتهية في    للسنة
 
 2019  2020 ات حيضاإ 
 دينـــــار  دينـــــار  
     

 537  26  فوائد دائنة
 322  -  توزيعات أرباح أسهم
 (28ر140)  (31ر873) 8 يةمصاريف إدار 
 -  (100ر000) 3 عقاريةاستثمارات   تدني مخصص  
 3ر756  3ر395  أخرى ايرادات  

 (38)  (10)  يةمصاريف بنك
 (400)  (276)  مصاريف تسويق

 (23ر963)  (128ر738)  السنة  خسارة
     
     
 ـاردين  /  فلـس  ارفلـس / دينـ  
     

 (005/0)  (029/0) 10 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة
 
 



 

 الموحدة   المالية  من هذه القوائمجزءًا    15  لى رقمإ  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 

 شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة  
 الموحدة   الشامل  قائمة الدخـل

 2020ول  كانون األ  31  في  للسنة المنتهية
 
 2019  2020  حيضاإ  
 دينـــــار  ــاردينـــ    
       

 (23ر963)  (128ر738)    السنة    خسارة
       

 بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تحويلها يضاف:  
 : بعد الضريبة  الى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة    

      

 يمة العادلةالمالية بالقوجودات  دلة للمة العايملقاصافي التغير في  
  الشامل االخر   من خالل الدخل    

 
11 

 
 (1ر144)

 
(322) 

 (322)  (1ر144)    الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة   بنود  عمجمو 
 (24ر285)  (129ر882)    الدخل الشامل للسنة  مجموع
 
 
 



 

 الموحدة   المالية  من هذه القوائمجزءًا    15  لى رقمإ  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 

   ة المحدودةاملع اشركة اإلحداثيات العقارية المساهمة  
 الموحدة   لكيةوق الميرات في حققائمة التغ

  2020كانون األول    31للسنة المنتهية في  
 

 
مال رأس ال
 المدفوع

م صخ
 اإلصدار

احتياطـي 
 إجبـاري 

احتياطـي 
 اختيـاري 

احتياطي 
 القيمة العادلة

خسائر 
 المجمــوع متراكمة

 دينــار ـارنـيد دينـــار دينـــار دينــار دينـــار دينـــار 
        2020االول  انون ك 31هية في للسنة المنت

 3ر326ر125 ( 703ر430)  ( 2ر299)  68ر946 65ر940 ( 589ر659)  4ر486ر627  2020ثاني أول كانون ال الرصيد كما في
 ( 129ر882)  ( 128ر738)  ( 1ر144)  - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 3ر196ر243 ( 832ر168)  ( 3ر443)  68ر946 65ر940 ( 589ر659)  4ر486ر627 0202كانون االول  31الرصيد كما في 

        

        2019ل كانون االو 31المنتهية في نة للس 

 3ر350ر410 ( 679ر467)  ( 1ر977)  68ر946 65ر940 ( 589ر659)  4ر486ر627  2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 ( 24ر285)  ( 23ر963)  (322)  - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 3ر326ر125 ( 703ر430)  ( 2ر299)  68ر946 65ر940 ( 589ر659)  4ر486ر627 2019كانون االول  31ي كما ف الرصيد

 



 

 الموحدة   المالية  من هذه القوائمجزءًا    15  لى رقمإ  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 

   شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
 الموحدة   قديةدفقات النقائمة الت

 2020كانون األول    31للسنة المنتهية في  
 

 2019  2020 ات إيضاح 
 دينــــار  دينــــار  

     األنشطة التشغيلية 
 (23ر963)  (128ر738)  خسارة السنة

     
     -تعديالت
 3ر309  3ر309  هالكات إست

 -  100ر000 3 عقاريةاستثمارات   تدني مخصص  
 (537)  (26)  ايراد فوائد
     

     –تغيرات رأس المال العامل  
 3ر164  3ر639  عالقة ذاتات هجمستحقة الى مبالغ 

 (5ر061)  4ر576  أرصدة مدينة أخرى 
 754  4ر629  أرصدة دائنة أخرى 

 (22ر334)  (12ر611)  دمة في األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدية المستخ
     

     األنشطة االستثمارية
 537  26  فوائد مقبوضة

 537  26  ة ماريستثالصافي التدفقات النقدية من األنشطة ا
     

 (21ر797)  (12ر585)  لنقص في النقد وما في حكمه ي اصاف
 35ر121  13ر324  النقد وما في حكمه في بداية السنة

 13ر324  739 5 السنةة  ايالنقد وما في حكمه في نه
 



 قارية المساهمة العامة المحدودة  اإلحداثيات العشركة  
 الموحدة  ليةحول القوائم الما  اتإيضاح

 2020كانون األول    31كما في  
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 عــام (1)
 

دينار  5ر000ر000دره مصرح به قبرأسمال  2005ول أيل 18تأسست شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 
 مة العا لهيئةة دينار للسهم الواحد. قررت اسهم بقيمة اسمي 3ر000ر000دينار مقسم الى  3ر000ر000قدره س مال مكتتب به ورأ
  4ر070ر627صبح يدينار ل 3ر000ر000زيادة رأسمال الشركة من  2015نيسان  20ا غير العادي الذي عقد بتاريخ تماعهجفي ا

فلس. وقد تم استكمال   400سهم بقيمة اسمية دينار واحد وبخصم إصدار مقداره  1ر070ر627ار ريق إصددينار وذلك عن ط
على تخصيص  2016نيسان  12فقت هيئة االوراق المالية بتاريخ او  وقد هذا .2015آب  20راءات زيادة رأس المال في إج
كة الثقة لالستثمارات االردنية حيث قامت شركة سهم لشر  929ر373بها البالغة  كتتب الم رسهم من أسهم المجموعة غي 416ر000

وع والمكتتب به  بح رأس المال المدفصنقدا ليسهم( ار للدين 0ر612دينار )بقيمة  254ر594الثقة لالستثمارات االردنية بتسديد مبلغ 
 .دينار  4ر486ر627
 
 . )الشركة االم(  جوردانفست الية مع شركة  القوائم الم  يدم توح، ويتدانفست )الشركة األم(جور   ةشرك٪ من قبل  54مملوكة بنسبة    الشركةان  
 

قق السكنية وشراء األراضي طة بذلك واقامة الشبت المرتلخدماافة اة العقارات وتطويرها وتقديم كمن غايات الشركة القيام بأعمال إدار 
 لمالية لحسابها الخاص.األوراق اواإلستثمار في    المجموعةت  غايا  والعقارات واالستيراد والتصدير وما يلزم لتحقيق

 
   .2021شباط  14يخ بتار  ركةالش إدارةمجلس الموحدة من قبل وائم المالية قلاذه ه ارإقر تم 
 

 المملكة األردنية الهاشمية.   –يقع المقر الرئيسي للشركة في جبل عمان، عمان  
 
 
 ةوالسياسات المحاسبيأسس اإلعداد   (2)
 
 .  الدوليةر التقارير المالية  ييقا لمعافو للمجموعة  دة  القوائم المالية الموح  عدادا تم  
 

لكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  أ امبدوفقا لموحدة لاتم اعداد القوائم المالية 
 .الموحدة  ليةائم المعادلة بتاريخ القواوالتي تظهر بالقيمة ال

 
 ة. لموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموع ة اظهار القوائم المالية الهو عم  دني الر ان الدينار ا

 
 المالية   ائملقو د امبدأ توحي

 
  اليةالتبعة اات التدة )الشركة( والشركتتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدو 

 :2020كانون األول    31( كما في  ةلمجموع با  عاً )ويشار إليهم م
 

 اسم الشركة 
 رأس المال 
 نوع الشركة كيةلملنسبة ا النشاططبيعة   المدفوع

  2019 2020  دينــار 
      

 سؤولية محدودة الم ٪100 ٪100 استثمار عقاري  1ر000 شركة سيل حسبان العقارية 
 محدودة المسؤولية  ٪100 ٪100 ري استثمار عقا 1ر000 اري قعال  ي الشمالشركة حجرة  

 سؤولية محدودة الم ٪100 ٪100 استثمار عقاري  1ر000 شركة خربة سكا العقارية  
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  رالتأثيولديها القدرة على تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر بها 

ا  ا فقط عند تحقق م. وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيهيطرة على الشركة المستثمر بهاسعلى الها درتعوائد من خالل قه الهذ على 
 يلي:
 
ذات الصلة للشركة سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها )الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات  -

 (. بها  رلمستثما
 ا بالشركة المستثمر بها.وائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطهعفي ال  قهاحقو تعرض المجموعة أو   -
 ها.ركة المستثمر بها والتأثير على عوائدالشة على  السيطر لى ممارسة  القدرة ع  -
 

ق  قائة بأخذ جميع الحجموع المقوم تبها،  في الشركة المستثمرعندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها 
 لك:  ويتضمن ذ  ركة المستثمر بهاحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشذات العالقة بعين االعتبار لت  الظروفو 
 
 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. -
 رى.خية األالترتيبات التعاقد  الحقوق الناتجة من  -
 ت المحتملة للمجموعة.يالتصو   قوق وح  حقوق التصويت الحالية -
 

ا وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في أحد  مستثمر بهطر على الشركة التقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسي
 عناصر السيطرة الثالثة. أو أكثر من عنصر من 

 
م توحيد مصاريف وإيرادات الشركة  رة وحتى توقف هذه السيطرة. يتطة السيارسمم  تداءًا من تاريخ ة إبابعالت  ةللشرك  يد القوائم الماليةيتم توح
 موحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.الشامل الفي قائمة الدخل    التابعة
 

  ركة األم وحقوق غير المسيطرين شفي ال سهماألعلى حقوق حملة  خرى األ شاملللدخل اوكل بند من بنود ا يتم تحميل األرباح والخسائر
الحاجة، يتم تعديل القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى  ذا اقتضت ير المسيطرين. وإحتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غ 
ت والمصروفات اإليرادوا كيةوبات وحقوق المللمطلوا ودات جد المو مجموعة. يتم استبعاسياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية لل

 بعة.عة والشركات التائر المتعلقة بالمعامالت فيما بين المجمو واألرباح والخسا
 
لكية. عند فقدان  جيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق المتس يتم
 ي:لبما ي  وعةمجملتابعة، تقوم الكة الشر لى اع سيطرة  ال
 
 تابعةإلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة ال -
 قوق غير المسيطرين عتراف بحإلغاء اإل -
 إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية -
 المستلمة  اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ -
 ركة التابعةشفي ال  به  تفظادلة لالستثمار المحالعمة  يقاف بالاإلعتر  -
 السيطرةاإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان   -
 سجيلها سابقًا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائرالشركة التي تم ت  ةتصنيف حصإعادة   -
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 في السياسات المحاسبية:  التغيرات

 
 الموحدة  متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية  لمجموعةل  الموحدة  لقوائم الماليةالمتبعة في اعداد اية  حاسبالم  ت ان السياسا

 :2020ي  ون الثانانك  1من قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارًا  مجموعةال، باستثناء أن  2019كانون األول    31للسنة المنتهية في  
 

 عمال"(: تعريف "األ3الية الدولي رقم )رير الم لتقاار اي تعديالت على مع
( "اندماج األعمال"،  3سبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )أصدر مجلس معايير المحا

ال" أم ال. توضح تعريف "األعميها ق علبالمستحوذ عليها ينط ة والموجودات ألنشطلمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة ا
عمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال حد األدنى لمتطلبات األيالت الهذه التعد

األعمال   يفات تعر  قعليها جوهرية، وتضييية المستحوذ العملغير موجودة، وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت 
 مة العادلة االختياري.يز القيمخرجات، وادخال اختبار تركوال
 

تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد 
ي هذه  لنظر فعادة اإ مجموعةاليتعين على . وبالتالي، لم 2020 ي كانون الثان 1و بعد تي بدأت في أية البداية أول فترة ابالغ سنو 

 المعامالت التي حدثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
 

 .لمجموعةل  الموحدة  الماليةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم  
 

 هري"ف "الجو (: تعري8رقم )ومعيار المحاسبة الدولي  (  1)رقم  ولي  د حاسبة الالملى معيار  عالت  تعدي
عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم  -( 1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

توضيح  "جوهري" ضمن المعايير كافة و  ا هو يف مر توحيد تعالمحاسبية ل خطاءالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واأل -(8)
يف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها، تأثير  ن التعر معينة مجوانب 

قوائم المالية، والتي للك ااس تسمة على ألألغراض العاالية بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم الم
 نشأة ".حول الممحددة    علومات ماليةتوفر م

 
 .لمجموعةل  الموحدة  القوائم الماليةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على  

 
 ( 7)  ي رقم( ومعيار التقارير المالية الدول9تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

تشمل عدد من عمليات   7لتقارير المالية الدولي رقم معيار او  9رقم ئدة لمعيار التقارير المالية الدولي يير معدالت الفاامع الت يدإن تع
اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة.  تتأثر عالقة التحوط إذا  

لمعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط.  ة إلى االمستندتوقيت و / أو حجم التدفقات النقدية  عدم التيقن بشأن  من  الةح لتعديل إلى أدى ا
نتيجة لهذا التعديل، قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة  

(. قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن  RFRمخاطر )لفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من الدال معيار معدل استبال  ةقفترة السابل الالتحوط، خال 
 فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.

 
 .لمجموعةل  الموحدة  اليةمالقوائم العلى    لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت 
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 COVID-19امتيازات االيجار المتعلقة بوباء  -جارات"  ( "االي16رقم )تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي  

(  16بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 2020أيار  28قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ 
ات للمستأجر من تطبيق  ت إعفاءلتعديال. تمنح هذه اCOVID-19بامتيازات االيجار الناتجة عن وباء  لقتتع لتيوا "تيجارا"اال

( حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على امتيازات االيجار الناتجة بشكل مباشر  16متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ديل تعك COVID-19اختيار عدم اعتبار امتيازات االيجار الناتجة عن وباء  جرأستللم يجوز عملي،. كحل COVID-19عن وباء 

 على عقد اإليجار.
 

تطبيق هذه التعديالت أثر جوهري   ، مع السماح بالتطبيق المبكر. لم ينتج عن 2020حزيران  1تم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من 
 .لمجموعةل  الموحدة  القوائم الماليةعلى  

 
 حاسبية اسات المأهم السي   (2-2)
 

 وير طتحت التعقارات  
 

بعد تنزيل  موعة بالكلفة البيع ضمن النشاط الطبيعي للمج رها بهدفر والتي تم شراؤها أو يتم تطوييتم تسجيل العقارات تحت التطوي
 او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل.كم  االستهالك المترا

 
لمالية الموحدة مطروحًا  السائدة بتاريخ القوائم السوق اعار لى اس ع اءاً عر البيع ضمن النشاط الطبيعي بنق بسقتتمثل القيمة القابلة للتح

 بيع.نها تكاليف الم
 

 المتوقع لها.  يقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجيالتطوير والمتمثلة بالوحدات السكنية بطر   يتم استهالك العقارات تحت
 
 خر اآلخل الشامل  العادلة من خالل الد  قيمةلوجودات مالية با م
 
 الطويل.  ا على المدىت الملكية بغرض االحتفاظ بهوجودات االستثمارات في أدواالم  ذهل هتمث
 

ر  ي بالقيمة العادلـة، ويظهر التغليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً ودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا ايتم اثبات هذه الموج
بنود فروقات تحويل  لقيمة العادلة الناتج عن كية بما فيه التغير في اق الملو من حقشامل وضالقيمة العادلة في قائمة الدخل ال في 

ائر الناتجة عن ذلك  ات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسلعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودالموجودات غير النقدية با
ر المدورة شرة إلى األرباح والخسائم الموجودات المباعة مباي تقييطاحتيال رصيد  لشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويخل ادفي قائمة ال
 من خالل قائمة الدخل.   وليس
 
 خضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.ال ت -
 
 يتم تسجيل األرباح الموزعة في قائمة الدخل.  -
 

 مخصصات
 

ن احداث سابقة وان ئة ع ناش الموحدة ز الماليمركئمة الاريخ قت في تاالتزاما المجموعةت عندما يكون على خصصاميتم االعتراف بال
 ل يعتمد عليه.ت محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكتسديد االلتزاما
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 ضريبة الدخل  

 
 الغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة. الضرائب مب  تمثل مصاريف

 
ووفقا لمعيار   ،يةفي المملكة االردنية الهاشمبه  ولمعم ال لدخلن ضريبة الضريبة الدخل وفقًا لقانو خصص متقوم المجموعة بأخذ 

 . (12المحاسبة رقم )
 
 صاريفحقق االيرادات واالعتراف بالمت
 

حديد التزام وت ثمن لا( والذي يتضمن تحديد العقد و 15قارير الدولي رقم )وذج الخمس خطوات من معيار التيتم تسجيل اإليرادات وفقا لنم
 األداء.باإليرادات بناًء على تأدية التزام    قد واالعترافاالداء في الع

 
 فعلي على فترة عقد التأجير.حيث يعكس العائد الالتأجير على أساس زمني بيتم إثبات اإليرادات من  

 
 يتم إثبات إيراد الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
 أ االستحقاق.اإليرادات األخرى وفقًا لمبد  ت باثايتم  
 

 اق.أ االستحقيتم االعتراف بالمصاريف وفقًا لمبد
 

 المالية   تدني الموجودات غير
 
نخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذلك، كان هناك دليل بأن األصل قد ا قارير المالية بتقييم فيما إذابتاريخ إعداد الت المجموعةتقوم 

ألصل. إن مبلغ األصل  تحصيله لقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تفي القيمة،  راء اختبار سنوي لالنخفاضب إجيتطل أو عندما
على ويتم تحديده لألصل  لبيع وقيمته المستخدمة أيهما أ ة توليد النقد ناقصُا تكاليف ادلة لألصل أو وحدكن تحصيله هو القيمة العاالمم

وجودات  خرى أو مير عن تلك الناتجة من الموجودات األبقلة إلى حد كد تدفقات نقدية داخلية مستيولال  لالفردي، إال إذا كان األص
ه إلى  عتبر األصل منخفضًا ويتم تخفيضالنقد المبلغ الممكن تحصيله، يل أو وحدة توليد تجاوز المبلغ المدرج لألصالمجموعة. عندما ي

دام  ها باستخادلة الحالية لقات النقدية المستقبلية للقيمة العالمستخدمة، يتم خصم التدفدلة العا المبلغ الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة
 مة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل.  سوق الحالية للقيسعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات ال

 
 قياس القيمة العادلة 

 
  الموحدة  ماليةبتاريخ القوائم ال  الدخل الشامل اآلخرخالل    دات المالية بالقيمة العادلة من وجو الم  لتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مث

 (.11ا تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية في إيضاح )كم
 
لة منظمة بين  عامفي م و الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزاممثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أت

 المشاركين في السوق بتاريخ القياس. 
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ئيسية للموجودات  أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خالل األسواق الر   على فرضيةيتم قياس القيمة العادلة بناءاً 

لوبات. تحتاج المجموعة المتالك  مطو الات أدالسوق األكثر مالئمة للموجو  والمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام
 . فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة

 
ضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير  جموعة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراتقوم الم

 صرفون وفقًا لمصلحتهم اإلقتصادية. يتسوق  ي الفات على افتراض أن المشاركين  الموجودات أو المطلوب
 

ن خالل  االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية م ة يأخذ بعينإن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالي
 لموجودات بأفضل طريقة. لمشارك آخر سيستخدم ا  ااستخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه

 
لة وتوضيح استخدام استخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادوعة بمالمج تقوم

 خدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر. المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل است
 

 ييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:تقل البدائو دام الترتيب التالي ألساليب  تقوم المجموعة باستخ
 

أو تم شطبها   الموحدة المالية تم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائميجميع الموجودات والمطلوبات التي 
 ا تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل: التي لديه  خالت للمد  اءًا على أدنى مستوى باستخدام المستويات التالية للقيمة العادلة، وبن

 
 الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.   قاألسعار السوقية المعلنة في األسوا المستوى األول: 
أو اشر ل مبكة ويمكن مالحظتها بشقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلتتقنيات  المستوى الثاني:

 شر.غير مبا
ها ليست مبنية على معلومات في السوق  نتقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولك المستوى الثالث:

 يمكن مالحظتها. 
 

 صنيفاتتقييم الت عادةل إ الالقيمة العادلة من خبتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات  ةتقوم المجموع 
 نهاية كل فترة مالية.  ي )بناءًا على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( ف

 
أو   ة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات ع لغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم المجمو 

 العادلة. يمة  الق  ى المطلوبات ومستو 
 

 العمالت االجنبية 
 

 السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.    فيتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصر 
 

  مالي ز الكفي تاريخ قائمة المر لمالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة ايتم تحويل أرصدة الموجودات 
 . الموحدة
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 النقد وما في حكمه

 
الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي   ي لغرض قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد ف

 أو أقل.  أشهراستحقاق ثالثة    خ لديها تواري
 

 استخدام التقديـرات 
 

ب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات  طليتت المحاسبية المالية وتطبيق السياساإن إعداد القوائم 
ضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات ياح عن االلتزامات المحتملة.  إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أصوالمطلوبات واإلف

ير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن  قدتهادات هامة لتموعة القيام بأحكام واجوبشكل خاص يتطلب من إدارة المج
تعددة لها درجات متفاوتة  ممستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل لأوضاع وظروف تلك التقديرات في ا

يرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك  تغوذلك نتيجة ال قد تختلف عن التقديرات  من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية
 المخصصات. 

 
 
 عقارات تحت التطوير  ( 3)
 

 بند هي كما يلي:لان تفاصيل هذا ا
 2020  2019 
     دينـــــار  دينـــــار 
 1ر230ر176  1ر230ر176 )بالقيمة الدفترية والقيمة القابلة للتحقق أيهما أقل(  ي أراض

 229ر760  226ر451 بالكلفة(وحدات سكنية* )
 1ر942ر107  1ر942ر107 مشاريع تحت التنفيذ )بالكلفة(

 -  (100ر000) *عقارية تاستثمارامخصص تدني  ينزل:  
 3ر402ر043  3ر298ر734 
 
ر مت 220 غ تقريباً اجمالية تبلحة ثل في ثالث شقق بمسادينار تتم 161ر932يتضمن هذا البند وحدات سكنية بقيمة دفترية تبلغ  * 

ولم يتم نقل ملكية هذه الشقق للمجموعة  2011تشرين الثاني  30ريخ وعد البيع لهذه الشقق باسم المجموعة بتاسجيل مربع، تم ت
 علىاحتساب مخصص تدني  2020األول كانون  31في السنة المنتهية في تم  .الموحدة م الماليةئحتى تاريخ اعداد هذه القوا

 .دينار 100ر000ارية بقيمة  االستثمارات العق  قيمة
 

 :مخصص تدني استثمارات عقارية لحركة على افيما يلي ملخص 

 2020  2019 

 دينـــار  ــاردينـ 
    

 -  - ني الرصيد كما في أول كانون الثا
 -  (100ر000) ص للسنةالمخص

 -  (100ر000) كانون األول 31الرصيد كما في 
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 دينة أخرى رصدة مأ ( 4)
 
 2020  2019 
 دينـــار  ردينــــا 
    

 750  750 تأمينات مستردة
 4ر783  2ر532 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 5ر490  3ر165 أخرى 
 11ر023  6ر447 

 
 
 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك  ( 5)
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2020  2019 
 نـــاردي  دينــــار 
    

 72  78 نقد في الصندوق 
 11ر139  - ى البنوك*ودائع لد

 2ر113  661 حسابات جارية
 13ر324  739 
 
 2020عام خالل ٪ 3بمعدل فائدة سنوية حوالي شهريًا  تجدد عمان، القاهرةدى بنك ل األردني  مثل هذا البند ودائع بالديناري  * 

(2019 :3.)٪ 
 
 
 خرى أرصدة دائنة أ ( 6)
 
 2020  2019 
 نـــاردي  دينــــار 
    
 59ر126  59ر126 نات مساهمينأما
 4ر511  9ر140 أخرى 
 63ر637  68ر266 
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  جهات ذات عالقة  مبالغ مستحقة الى ( 7)
 

اد م اعتمذا ويت. هة العليا للمجموعةتنفيذيواإلدارة ال ين يجهات ذات العالقة المساهمين والشركات التي هم فيها مساهمين رئيستمثل ال
 .المجموعةالعمليات من قبل ادارة    وط المتعلقة بهذهاالسعار والشر 

 
 هي كما يلي:  دةالموح المالي ي قائمة المركز  ة الظاهرة فإن تفاصيل األرصدة مع الجهات ذات العالق

 
 2020  2019 

 دينـــار  دينــــار  معامالت مع جهات ذات عالقة
    

 15ر078  17ر756 *(  ي سرئيمساهم يها من قبل  ت )شركة مسيطر عللعقارااشركة التعاون إلدارة  
 25ر587  26ر548 شركة جوردانفست )الشركة األم(  

 40ر665  44ر304 
 
 مكاتب من شركة التعاون إلدارة العقارات.بإستئجار  تقوم المجموعة  * 
 

 يلي:الموحدة هي كما    الشاملل  ظاهرة في قائمة الدخقة الإن تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات عال
 
 2020  2019 
 ــاردينـ  ــارينـد 
    

    مصروف إيجار مدفوع لشركة التعاون إلدارة العقارات
 2ر000  2ر000 رئيسي(بل مساهم  )شركة مسيطر عليها من ق    
 

 .2019و   2020  خالل األعواملعليا  التنفيذية الم تقم المجموعة بدفع رواتب ومكافآت لإلدارة  
 
 لشركات التابعة ا
 

 ة الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية:تتضمن القوائم المالي
 

  كيةنسبة المل   

 اسم الشركة 
س المال  أر 

 عة النشاططبي المدفوع
 كانون األول    31

2020 
 كانون األول  31

 نوع الشركة 2019
     دينــار 
      

 لمسؤولية محدودة ا ٪100 ٪100 ي استثمار عقار  1ر000 ريةقاشركة سيل حسبان الع
 المسؤولية   محدودة ٪100 ٪100 استثمار عقاري  1ر000 شركة حجرة الشمالي العقاري 
 محدودة المسؤولية  ٪100 ٪100 ستثمار عقاري ا 1ر000 شركة خربة سكا العقارية
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 مصاريف إدارية   ( 8)
 

 لي:بند هي كما يهذا ال  إن تفاصيل
 2020  2019 
 دينـــار  ـــاردينـ 
    

 7ر115  8ر762 ص وطوابع واشتراكاترسوم ورخ
 9ر211  10ر910 أتعاب قانونية ومهنية

 1ر482  507 طاسية ومطبوعات قر 
 2ر600  200 بريد وهاتف
 2ر000  2ر005 ايجارات
 3ر309  3ر309 استهالكات 
 120  174 صيانة
 2ر303  6ر006 أخرى 
 28ر140  31ر873 
 
 
 يبة الدخلضر  ( 9)

 
بولة ضريبيًا على اإليرادات  يف المقادة المصار وذلك بسبب زي 2019و 2020 واتللسن بة الدخلير ض اب مخصصلم يتم احتس

بحسب  ريبة مساهمة وطنية٪ تستحق كض1الى ٪ باإلضافة 20ل القانونية للمجموعة هي ن نسبة ضريبة الدخيبة. اة للضر ضعالخا
 .2019تطبيقه في األول من كانون الثاني   والذي تم  2018لسنة    (38)رقم    بةلضريقانون ا
 

 .2014المالية  ة السنة  ة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهايعلى مخالص  قامت المجموعة بالحصول
 

السجالت   دائرة بمراجعةال لم تقمو  2019و 2020 عواملمبيعات عن األضريبة الدخل وا جموعة بتقديم الكشوفات الضريبية لدائرةقامت الم
 الموحدة. القوائم المالية  المحاسبية حتى تاريخ إعداد  

 
 
 السنة  خسارة  م منحصة السه ( 10)
 
 2020  2019 
 دينار  دينار 
    

 (23ر963)  (128ر738) خسارة السنة )دينار(
 4ر486ر627  4ر486ر627 د االسهم خالل السنة )سهم( متوسط المرجح لعدال
    
 دينـار فلـس/  ـار ـس/دينفل 
    

 (005/0)  (029/0) من خسارة السنةللسهم   الحصة األساسية والمخفضة
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 القيمة العادلة   ( 11)
 
 مساهمة المجموعة في رأسمال الشركات التالية:  ثل هذا البنديم
 
نون االول  كا  31  

2020 
نون االول  كا  31 

2019 
 دينـــــار  دينـــــار  
 مدققة( )  مدققة( )  

     خل األردنشركات مدرجة / داأسهم  
 4ر037  2ر892  البنك العربي 

 4ر037  2ر892  
 
 : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرا يلي الحركة على  يمف
ون األول  كان  31  

2020  
ون األول  كان  31

2019 
 دينـــــار  ـاردينــــ  
 ( ة)مدقق  مدققة( )  
     

 4ر359  4ر037  السنة  ةدايرصيد ب
 -  -  السنة خالل  شراء  
 -  -  السنةخالل  بيع  

قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ة العادلة للموجودات المالية بالالتغير في القيم
 راآلخ

 
 (322)  (1ر144)

 4ر037  2ر893  السنة  /رصيد نهاية الفترة  
 
 
 إدارة المخاطر  ( 12)
 

 ر أسعار الفائدة مخاط
مستقبلية لألدوات المالية بسبب  لر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ار الفائدة هي المخاطإن مخاطر أسعا

 ائدة.التغيرات في أسعار الف
 
 لبنوك.لدى ا  تحمل فائدة مثل الودائعالفائدة على موجوداتها التي  معرضة لمخاطر أسعار    المجموعةان  
 

احتسابها على  ملسنة واحدة، ويت المجموعةلمفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح دخل بأثر التغيرات ااسية قائمة التتمثل حس
 كانون األول.    31متغير كما في    الموجودات المالية التي تحمل سعر فائدة
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قاء جميع  كانون األول، مع ب 31سعار الفائدة كما في ة المعقولة على أالممكنلدخل للتغيرات لجدول التالي حساسية قائمة ايوضح ا

 المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
 

  الزيادة /)النقص( -2020
 األثـر علـى
 السنة  خسارة

 دينــار  نقطة 
    العملة 

 111  100 دينار أردني
 (111)  (100) دينار أردني

    

  ادة /)النقص(الزي -2019
 علـى  األثـر

 ةخسارة السن
 دينــار  نقطة 

    العملة 
 111  100 يدينار أردن
 (111)  (100) ر أردنيدينا
 
 خاطر االئتمان م

. وترى المجموعة طراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاههي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين واألتمان مخاطر االئ
 سسات مصرفية رائدة.والودائع لدى مؤ   باألرصدة  موعةالمجاطر االئتمان حيث تحتفظ  بدرجة كبيرة لمخ  معرضة  بأنها ليست   جموعةالم
 

 مخاطر السيولة 
  ادارة مخاطر السيولةة التزاماتها في تواريخ استحقاقها، وان على توفير التمويل الالزم لتأدي المجموعةفي عدم قدرة  سيولةتتمثل مخاطر ال
مة  ءارة الموجودات والمطلوبات ومواإدالمجموعة بقوم هذه المخاطر توللوقاية من  .الالزملتمويل د الكافي وتوفر اى النقتتطلب الحفاظ عل
 .حقاقهايمكنها من سداد إلتزاماتها بتاريخ استيد كاف من النقد  ظ برصآجالها واالحتفا

 
 مخاطر العمالت  
 معرضة لمخاطر العمالت.غير    المجموعةإن  تالي فنار األردني وبالهي بالديالمجموعة  ت  إن جميع تعامال

 
 
 لمالإدارة رأس ا (13)
 

  موعةالمجن المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط تأكد مبال المجموعةف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال يتمثل الهد
 ويعظم حقوق الملكية. 

 
تعديل على   ا ولم يطرأ أيظروف العمل، هذضوء تغيرات  الالزمة عليها فيت دياللمال وإجراء التعبإدارة هيكلة رأس ا ةالمجموع تقوم 
  في رأس المال  ل السنة. ان البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثلال خالاف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس الماألهد
بالغ مجموعها  وال الخسائر المتراكمةو دلة ياطي القيمة العاواحتي حتياطي اإلختيار حتياطي اإلجباري واإلواال وخصم االصدار المدفوع
 .ار(دين  3ر326ر125:  2019)  2020كانون األول    31كما في  دينار    3ر196ر243
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 ذة بعد لنافوغير ا  ةالصادر   والتعديالت  الجديدة  لتقارير المالية الدولية والتفسيراتمعايير ا ( 14)
 

جــة أدنــاه، وســتقوم  مدر وحــدة  المالماليــة  ئم  القــوا  خ تــاريبعــد حتــى    فــذةادرة والغيــر ناديالت الصــ التعــ إن المعــايير الماليــة والتفســيرات الجديــدة و 
 اللزامي:التطبيق اخ تارين  مءً ت ابتدايالبتطبيق هذه التعد  المجموعة

 
 ( عقود التأمين  17)ولي رقم  التقارير المالية الد   يارعم
ير  ر التقــار معيــاهــذا المعيــار محــل  التــأمين. ويحــل  المتعلقــة بعقــود    ت والقيــاس والعــرض وااليضــاحاوذجــًا شــاماًل لالعتــراف  من  المعيــار  يقــدم

لتــأمين  ن عقــود اعقــود الحيــاة وغيرهــا مــ   مثــل)ين  ود التــأمى جميــع أنــواع عقــ ينطبــق المعيــار علــ عقــود التــأمين.    –(  4الماليــة الــدولي رقــم )
حمــل  ت الماليــة التــي تضــمانات واألدواينطبــق علــى بعــ  ال  لمصدرة لعقــد التــأمين، كمــان( دون النظر للمنشأة ايأمعادة التالمباشرة وعقود إ 
 .ساطقاألة توزيع المتغيرة وطريق  دام طريقة الرسوممشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخخاصية ال

 
 .مجموعةللالموحدة    القوائم المالية  علىأثر  للمعيار  كون  أن ي  عغير المتوقمن  
 

 متداولة المتداولة مقابل غير ال  ات المطلوب   تصنيف(:  1ي رقم )ة الدولالمحاسب  تعديالت على معيار
مــن معيــار المحاســبة  (  76( الــى )69علــى فقــرات )تعــديالت  دار  بإصــ   2020الثــاني    كــانون   خــالل  بيةلمحاسللمعايير ا  المجلس الدولي  قام

 هذه التعديالت:. توضح  لمتداولةالمتداولة مقابل غير اات  بطلو صنيف المتحديد متطلبات ت( ل1الدولي رقم )
   ،لتأجيل التسوية  قلحتعريف ا-
 ،ئم الماليةيخ اعداد القواكون موجود عند تار الحق لتأجيل التسوية يجب ان ي-
 ،  جيلرسة حقها في التأتأثر باحتمالية المنشأة ممانيف ال يالتص  ان -
ر شــروط المطلوبــات  ثتــؤ اذ ال    عنــد  ة حقــوق ملكيــةاتهــا أدا فــي حــد ذ  لوبــات القابلــة للتحويــللمطا فــي متضــمنة  كانــت المشــتقات الوفي حــال  -

    .    على تصنيفها
 

 .2023 كانون الثاني  1 عي اعتبارًا من التعديالت بأثر رجسيتم تطبيق 
 

 (3ة الدولي رقم )التقارير المالييالت على معيار  تعد  -الى اإلطار المفاهيمي    إشارة
  ( انــدماج األعمــال3التقارير الماليــة الــدولي رقــم )  رياعلى مع  بإصدار تعديالت   2020أيار  خالل  ية  لمحاسبللمعايير ادولي  ال  سمجلال قام
صــدر فــي  الماليــة والــذي    اد وعــرض القــوائمة الــى اإلطــار المفــاهيمي إلعــدل اإلشار ت محتحل هذه التعديالار المفاهيمي.  إشارة الى اإلط -
تغييــر جــوهري علــى متطلبــات اإلطــار    ون د  2018  الــذي صــدر فــي اذارلماليــة و تقــارير اى اإلطــار المفــاهيمي للال  ةشار ومع اإل 1989عام 

 المفاهيمي.
 
لثاني" "اليوم ا خسائر ( لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو3الدولي رقم )المالية ارير بمعيار التقراف اء لمبدأ االعتأضاف المجلس استثنكما 

(Day 2) تفسير لجنة تفسير معايير   أو  (37)لي رقم ار المحاسبة الدو نطاق معيشمولة ضمن تزامات المحتملة الماللات و لمطلوبال
 .  كل منفصلا بشي حال تم تكبده( ف21لدولية رقم )التقارير المالية ا

 
  ثرلمحتملــة التــي لــن تتــأل او ألصــ ( ل3م )لماليــة الــدولي رقــ عيــار التقــارير اه قــرر المجلــس توضــيح التوجيهــات الحاليــة علــى ملوقــت ذاتــ فــي ا
 وائم المالية.  قالد وعرض المفاهيمي إلعدا  ل اإلطارباستبدا

 
 

 .  2022اني كانون الث 1من اعتبارًا  ستقبلي بأثر مسيتم تطبيق هذه التعديالت  
 
 .  مجموعةللالموحدة    القوائم المالية أثر جوهري على   كون للتعديالت أن ي  عغير المتوقمن 
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 ( 16دولي رقم )لا  لى معيار المحاسبةتعديالت ع  -  معنيم الع قبل االستخدال من البيتحصمواآلالت والمعدات: الالممتلكات  

( الممتلكــات واآلالت  16اســبة الــدولي رقــم )محيــار الإصــدار تعــديالت علــى معب  2020ل أيــار  خال  محاسبيةلللمعايير ا  قام المجلس الدولي 
   غاللمعدات بقيمة المبتلكات واآلالت واالمممن تخفي  كلفة  المنشئات نع موالذي يتخدام المعني ع قبل االسيالمتحصل من البعدات:  والم
 

عمــل بالطريقــة المقصــودة التــي  للالزمــة  قــع وتجهيــزه للحالــة الاألصــل إلــى المو الل إحضــار  المتحصــلة مــن بيــع منــتج تــم انتاجــه فــي الفتــرة خــ 
الربــاح أو  تاجهــا فــي قائمــة الفــة انالمنتجــات وتكبيــع هــذه    مــن   ةراف بالمبــالغ المتحصــلنشــأة االعتــ موفقــا لــذلك يجــب علــى التحــددها اإلدارة.  

 .الخسائر
 

دات والتــي تــم البــدء باســتخدامها  معــ ت والواآلال ممتلكــات البنــود  على    2022ثاني  كانون ال  1التعديالت بأثر رجعي اعتبارًا من  سيتم تطبيق  
 مرة األولى.  عديالت للالت مالية التي تطبق فيهاي السنة الففترة مالية تم عرضها  في بداية أول  

 
 .  مجموعةللالموحدة  المالية  القوائم  ري على هجو أثر   ون للتعديالت المتوقع أن يك يرمن غ 

 
 ( 37لمحاسبة الدولي رقم )معيار االت على  تعدي  -تزامات العقود  كلفة ال  –اسرة  العقود الخ 

حـــدد  والتـــي ت  (37لـــدولي رقـــم )المحاســـبة ا  ريـــاع، بإصـــدار تعـــديالت علـــى م2020يـــار  أخـــالل    لمحاســـبيةللمعـــايير الـــدولي  قـــام المجلـــس ا
 رة.  خسا اسر او سينتج عنهكان العقد الخ شأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذنلمالتكاليف التي يجب على ا

ن التكـــاليف  مـــ   الأو الخـــدمات تتضـــمن كـــ   البضـــائعبيـــع    تكـــاليف المباشـــرة المتعلقـــة بعقـــوديالت طريقـــة "التكلفـــة المباشـــرة". ان الق التعـــدتطبـــ 
 ل مباشر.  كبشوزعة المتعلقة بأنشطة العقد  اليف الماإلضافية والتك

 
شــروط  ذا تــم تحميلهــا الــى الطــرف االخــر بموجــب  ا إال إاســتبعادهيــتم  شــكل مباشــر ولــذلك  وميــة بــالعقود بال تتعلق المصاريف االدارية والعم

 العقد.  
 

طها كمــا فــي  و شــر التــي لــم يــتم الوفــاء بجميــع  لى العقــود  التعديالت ع   . تطبق هذه2022ي  نكانون الثا 1الت اعتبارًا من يالتعدسيتم تطبيق 
 رة األولى.  التعديالت للم  بداية السنة المالية التي تطبق فيها

 
 .  مجموعةللالموحدة  لية  القوائم الما أثر جوهري على  للتعديالت ن يكون لمتوقع أامن غير 

 
 ء االعتراف بالمطلوبات المالية غالإل  ’% 10’اختبار    –ة  اليالم  دوات( األ9رقم )مالية الدولي  لتقارير المعيار ا
محاســبة الدوليــة  در مجلــس معــايير ال، أصــ 2020-2018ليــة لألعــوام مــن  الدو ر الماليــة  تحســينات علــى معالجــة معــايير التقــاريال مــن كجزء 

تقيــيم مــا إذا كانــت    نــدبعــين االعتبــار ع   موعــةلمجاا  هتأخــذ  وضح التعــديل الرســوم التــي ي.  (9رقم )الدولي  معيار التقارير المالية   تعدياًل على 
فقــط تلــك    ية. تشــمل هــذه الرســوميــة األصــلشــروط المطلوبــات المالن  ا جوهرًيا ع اختالفً   لية الجديدة أو المعدلة تختلفالمشروط المطلوبات ا
ة عــن  ابــ المقتــرض أو المقــرض نيبــل  ن قمــ تلمة  رســوم المدفوعــة أو المســ مــا فــي ذلــك الرض، بستلمة مــن قبــل المقتــرض والمقــ المدفوعة أو الم

 اآلخر.
 

  التـــي تطبـــق فيهـــا  لماليـــةالســـنة ا  دلهـــا فـــي أو بعـــد بدايـــةتعـــديلها أو تباطلوبـــات الماليـــة التـــي يـــتم  ديل علـــى المعـــ لتبتطبيـــق ا  المجموعـــةتقـــوم  
 .التعديل  المجموعة

 
 .لمبكرق اطبيتح بال، مع السما2022ني كانون الثا 1من   هذه التعديالت اعتباراً تم تطبيق سي
 
 .الموحدة للمجموعةم المالية  ئواالق أثر جوهري على أن يكون للتعديالت    عغير المتوقمن 
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  IBORصالح  ة الثانية من إالمرحل
اإلعفاءات واإلفصاحات ، تتضمن عدًدا من 2021كانون الثاني  1التي ستصبح سارية المفعول في  IBORن إصالح لثانية مالمرحلة ا

 إلى معدل العائد الخالي من المخاطر.  IBORعفاءات عند انتقال األداة المالية من  اإلضافية. تتطبق اإل
 

نتيجة لتغير المراجع المستخدمة لتحديد الفائدة المتغيرة يتطلب  ، جعي ئدة المر تجة عن تغير سعر الفات النقدية الناالتغيرات على التدفقا
 IBOR النسبة لألداة المالية، يتم االنتقال من االعتماد على السعر المعتمد على بشرط أنه، ب تغير أسعار الفائدة المتغيرة.تطبيق عملي ل

إعفاءات مؤقتة تسمح IBOR المرحلة الثانية من إصالح توفر  .اأساس معادل اقتصاديً  على من المخاطر نسب العائد الخالي إلى 
مرجع يعتمد على العائد الخالي من  سعر الفائدة الحالي ب عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد مجموعةباستمرارية عالقات التحوط لل

مما يتضمن إعادة تعريف المخاطر   التحوط. خدمة في توثيق عملياتلتعريفات المستتعديل ا مجموعةالتتطلب اإلعفاءات من المخاطر. 
 و /أو البند المتحوط له لربطها مع ووصف أداة التحوط الخالي من المخاطراستخدام العائد  التي يتم التحوط لها من خالل ربطها مع 

بحلول نهاية السنة  التحوطات التعديالت على توثيق إجراء استكمال وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب العائد الخالي من المخاطر 
 المالية التي يتم فيها تطبيق المرحلة الثانية.

 
إعادة احتساب القيمة العادلة لتبدأ من صفر لكل عملية تحوط بشكل  تطبيق التعديالت بأثر رجعي، يمكن ل مجموعةالعند اختيار 
 منفصل.  

 
تغير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في حال تم تحديد  مخاطر التعاقديا، للتحوطات ل فائدة غير محددسعر استخدام  مجموعةيجوز لل

مراجع سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر يتم   في حال توفرت على سبيل المثال،  مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل،
المتطلب عند عدم وجود مراجع من هذا  مجموعةيمكن اعفاء ال شتقات المالية.الم استخدامها على نطاق واسع في تسعير القروض أو
 شهر.   24ل  ان المراجع السوقية ستتوفر خال  مجموعةال  ت سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر في حال قدر 

 
ات أكثر تفصيال ليتم لى مجموع دوات إقوم بتحويل هذه األتأن  مجموعةبالنسبة لعمليات التحوط الخاصة بمجموعة البنود، يجب على ال

دل الفائدة الخالية من المخاطر المتعلقة بها. في حال تم إيقاف أية عالقات تحوط بسبب تطبيق المرحلة الثانية من إصالح  تحديد مع
IBOR  حفقط وفي حال لتلبيتها لمتطلبات معايير محاسبة التحوط، يجب إعادتها عند تطبيق المرحلة الثانية من إصالIBOR  . 
 
لمعايير التقارير   ركة تابعة كمتبنيش -اعتماد معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة  -( 1) دولي رقماللمالية ير اار التق  عيارم

 المالية الدولية ألول مرة
  دوليةلير المحاسبة امجلس معاي رصد، أ2020-2018ية الدولية لألعوام من مالر التقارير المعالجة معايي ىات علتحسينالكجزء من 

 .لية الدولية ألول مرةمعايير التقارير المااعتماد    -(  1ير المالية الدولي رقم )ار يار التق على مععدياًل ت
 

فروقات تحويل  لقياس ( 1الدولي رقم )ية لتقارير المالمعيار اأ( من ) 16د ر تطبيق الفقرة يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختا
ايير التقارير المالية  معقبل الشركة األم، بناًء على تاريخ تطبيق الشركة األم ل  منعنها   لن المعبالغ  الم  استخدامب بية المتراكماألجن  مالت عال
ار يمع)أ( من    16ذي يختار تطبيق الفقرة د ال  تثمار المشتركحليفة أو االسلركة ال أيًضا على الشيتم تطبيق هذا التعديلدولية ألول مرة.  ا

 (.1)لي رقم  و ر المالية الدالتقاري
 

ان ينتج أثر من تطبيق   المجموعةال تتوقع . طبيق المبكر، مع السماح بالت2022كانون الثاني  1تعديالت اعتبارًا من الهذه بيق سيتم تط
 .الت ديه التعهذ
 

 .المبكربيق  ح بالتط، مع السما2022ي ون الثانكان  1اعتبارًا من   ةقياس القيمة العادلي على  هذه التعديالت بأثر مستقبلبيق  تطسيتم 
 
 .المجموعةأن يكون للتعديالت تأثير مادي على    عغير المتوقن  م
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 المجموعةعلى  ( وأثره  19-أثر انتشار فايروس كورونا )كوفيد(      15)
 
كان له   االضطرابات في األسواق العالمية وما صاحب من ذلك قيود السفر مماإلى  أدى مما ي عالمال نا على االقتصادوس كورو ثر فير أ

لكة  لى الممرحالت المسافرين من واردني إيقاف جميع الوزراء األ سوقرر مجلما ك .تقييدجة للنتيمختلف القطاعات أثر سلبي على 
 ة للمملك  ر الصحي المؤسسي للقادمينالى الحج  السفر. باإلضافةأيلول والتشديد على إجراءات    4حتى   2020آذار    17ابتداًء من 

 
  وأداء عمليات  لى ع مباشرة  يراو غ  شرةمبا ق اثرت بطر ي تلاتالية الدفاع أوامر السابقة لا فترةلاألردني خالل اوزراء رئيس ال صدرأ

 : المجموعة
 
 لسنة 1 رقم تماعيالجا الضمان  قانون  امأحكب العمل وقفي ،1992لسنة  13الدفاع رقم  ون قان بوجمب الصادر 1 رقم اعفالد مرأ .1

 الشيخوخة تأمين  بيقتط قيعلتلك ذ ملشوي تماعي االج ان للضم العامة ةمؤسسال اتطبقه التي  لتعليمات وا األنظمةو  وتعديالته 2014
  لخاضعين ا لالعما جميع على  2020 عامل وأيار ونيسان  ارآذ رهشألل الفترة لخال ي اع مالجتا مان لضا قانون  في  ليهع  صوصالمن
 .  الخاص  القطاع  منشآت   في   لالعم  نون قا  ألحكام

 
لخاص ع اطاشآت القنسسات وممؤ  في  العاملين ور جأد ، تحد1992سنة ل 13فاع رقم دن الانو قالصادر بموجب  6رقم مر الدفاع أ .2

 ي:كما يلل  العم  ون نلقا  عةخاضى  ر في أي جهة اخو 
 
  اجره رة على تخفيلحيجوز االتفاق بإرادة العامل اانه  أجورهم كاملة، على  مل هم في مكان العأعمالؤدون لعاملون الذين يق احتيس •

ب تارو ل  امالش  ي فا كان التخاال إذر  خياهذا الل  يتم اللجوء  التاد وان  لمعامل  ر العامن اج  ٪30  ر التخفي ااوز مقديتج على ان ال
 شأة.لمنلا  ة العليار االد
 

ل او تلك ح لها بالعمصر كلي في المؤسسات والمنشآت المبشكل اعمالهم "عن بعد" اء ذين يقومون بأدهم الأجور  يستحق العاملون  •
 . عملها بالر المصرح لطيل او غيعرار التة بقالمشمول 

 
ا رح لهطيل وغير المصعالت ررابق شمولةالم او تلكا هلرح المص آت شؤسسات والمني المجزئي ف كل" بشون "عن بعدملاستحق العي •

 صالمنصو  الجرلواحدة، او وفق اجر الساعة األ يقل عن الحد األدنى المحدد بما الالعمل الفعلية و  اعاتعمل اجورهم حسب سبال
 .الدفاع  رامفي  عليه  

 
تلك المشمولة   ل او مبعن يالمكلف يرملين غعاللبة النسبة يل بصورة جزئبالعما رح لهالمصت ات والمنشآسسؤ ل في الملعماحب صال •

 لهؤالء عتادن قيمة االجر المم ٪50قل عن ي ر العمل للسماح له بدفع ما اللوزي العمل، التقدم بطلب ب طيل ولم يصرح لهاالتع بقرار
 جور. ألدنى لاال  حدالجر عن الا  ن العمال ماه  ضتقال ما يى ان ال يقعمال علال
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 لي:كما ي  2020ر  أيا  31 خبتاري  6 قملدفاع ر ار  متم تعديل أ

 
  أجره خفيتكلي على في مكان العمل او عن بعد بشكل عمله  مع العامل الذي يؤدي االتفاق ،افي القطاعات األكثر تضرر  •

  ن قبل صاحب العمل ون إجبار أو ضغط موبد  2020  زيران من عامحر و ري اياكل من شه  عن  ٪30تى  حقد تصل  سبة  الشهري بن
لألجور شريطة   ألدنى اامل من اجر عن الحد على أن ال يقل ما يتقاضاه الع الدفاع،مر ردة بأوات الوباوالعقسؤولية مالطائلة  ت تح

 .نشأةرة العليا في المإلدااباجور   ان يبدأ التخفي 
 

مل  حاب العصألتصادية قالاذلك بسبب الظروف أو وزارة العمل، و لعامل ا ةاشتراط موافق ودون  لشهريةا املون العي  من فالتخ •
يث ال تتجاوز نسبة التخفي  ال مل بحع لذين ال يتطلب منهم ة لديمومة الحد االدنى من دخل العاملين اقت الحاجالو  نفسوب
ك  دنى لألجور كل ذللحد االا نعد التخفي  عبعامل اجر الال يقل على ان  2020لسنة ران ن شهري ايار وحزيعلك ( وذ٪ 50)

 .ضررار تة أكثالمصنف  كتلام غير ع ل  كفي القطاعات بش
 
ل جر العاماوبما ال يقل  ٪60 سبة تصل إلىري بنهخفي  أجر العامل الشتب صاحب العملل يحق ،اقطاعات األكثر تضرر في ال •

 . مل االعمل أو الع  وزارةوافقة  شتراط ميا ودون اهر ينار ش( د150د التخفي  عن )بع
 
ة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المستحق 2020ام ة للعالسنوي تزاد اإلجايرص من  ٪ 50ما نسبته  لصاحب العمل بحسم حقي •

 .الدفاعل بقانون  عماية الن بدالفترة الممتدة مالل  فأكثر خ ةة ثالثين يوما متصلة او متقطعل لمدمة أو عن بعد بشكل كاالمنشأ
 
 ل تخفيفمن خال كذلو  ريةمرافي االست ردني ألد ااصقتالمختلف قطاعات ا اعدةلمسات مختلفة رى من جهخات أرار قدار صوتم اما ك

 ذلك:  ات. مثاال علىالقطاع   األعباء المالية على تلك
 
ن و د بدفراواال ت لشركاعلى ا وض المستحقةالقر  اطبتأجيل أقسملة العاردنية ألوك اميع البناألردني بإلزام جالمركزي  قرار البنك .1

 أخرى.  افيةإض  م أي أعباءتحميله
 .  وحةاها على التسهيالت الممني تتقاضئدة التفاالر  سعاأ   دني بتخفياألر   ركزي ملا  كقرار البن .2
  .ل عملياتهاتمويل  يفائدة متدنعار  بأس  والخاص  مالعالقطاعين  اجات التمويلية لاالحتيير  ردني بتوفاألركزي  رار البنك المق .3
 .ةتصاديقالا  لقطاعات ا  ودعم  ليلتمو   هجبرنام  مويلت  كلف  ي فتخب  كزي ر الم  كالبن  قرار .4
 
القادمين من جميع ن ي للمسافريجر المؤسسي واالكتفاء بالحجر المنزلحال إجراءات  بإلغاء 2020لول أيهر ل شخال  حكومةالت قام
 حة والضيافة.ياالس  ت قطاعاتأثير على نشاط  ن لهمما كا  ت الوجها
 
  .مختلف القطاعات  على مباشر وغير مباشر عكاس نكان لها ا تي لف الراهنة والظرو التشغيلية با وانشطتهاالمجموعة ارات ثماست تتأثر لم
  منحيث  هنةا لر االظروف  في ضوء اطهبنشاتمرارها اس من ينهاكمالمناسبة لت ت ءاراخاذ اإلجتال للمجموعةبإعداد دراسة  اإلدارة مت قا

.ةرافيوالجغ ةياالقتصاد  ات القطاع   مختلف  على  ياً حال  رتؤث ي تلاو  لعالميةا  ت التطوراب  ةييلشغالت  طةاألنش  تتأثر  أن   الممكن   
 


