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 مجلس اإلدارة

 : رئيس المجلس -1
 

 تحت التصفية( -)بنك البتراءممثل عن         نواف راجي ناصرساطع /  السيد

  (14/7/2019 – 24/2/2019للفترة من )

 تحت التصفية( -السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح        ممثل عن )بنك البتراء

 ( 31/12/2019 – 24/7/2019)( ومن 23/2/2019 – 1/1/2019)للفترة من 

 

 : نائب الرئيس -2
 

 / محمد سعيد احمد شاكر الحماميالسيد 

 : االعضاء -3
 

 السيد / علي هشام علي كمال 

  / تحت التصفية( -ممثل عن )بنك البتراء            عمر احمد حسن حميديالسيد   

   تحت التصفية( -ممثل عن )بنك البتراء  السيد / حسني هارون جراندوقه غوجه  

 
 

 : المدير العام

 
 ام :القائم باعمال المدير الع

 . 31/7/2019الى   1/1/2019  للفترة من السيد / علي هشام علي كمال -

     . 31/12/2019الى  18/8/2019للفترة من السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح  -

 

 : مدقق حسابات الشركة

 . توفيق الدويكفادي  السادة التجمع لالستشارات والتدقيق /
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ئيس مجلس اإلدارةكلمة ر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حضرات السادة المساهمين المحترمين : 

يسرني أن أرحب بكم باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة 

والذي  31/12/2019وأن أقدم لحضراتكم التقرير السنوي للسنة المنتهية بتاريخ 

لمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية بذلك التاريخ هذا يتضمن ا

بأعمال تسويق عقارات وأراضي  للقياممع العلم بأن الشركة قد استمرت في المحاولة 

، بنك البتراء/ تحت التصفية من خالل اتفاقية التسويق واإلدارة المبرمة بين الطرفين 

لالستفادة من السيولة المتوفرة لتحقيق عقاراتها  كما وحاولت الشركة تسييل جزء من

إال أنه ونتيجة للتراجع الحاصل في نشاط العقارات على ضوء االوضاع اعلى دخل ، 

كن الشركة من اتمام فقد حال ذلك دون تم 2019 اإلقتصادية التي سادت خالل العام/

 .هذا التوجه 

تغالل اية فرصة تشغيلية اساالدارة في تنويع نشاطات الشركة و ويفكر مجلس  

 استثمارية  ألراضي الشركة .

 شركة كل التوفيق والنجاح لما فيه المصلحة العامة .للمتمنياً للمساهمين الكرام و

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ،،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 دارة "" تقرير مجلس اإل

 

 ( من تعليمات اإلفصاح 4والخاص بالمادة )

 

نتيجة دمج شركة اإلنماء واالستثمارات العربية المساهمة  1/6/1986تأسست الشركة بتاريخ 

المحدودة وشركة اليرموك للتسهيالت المالية المساهمة وذلك كشركة مساهمة عامة محدودة طبقاً 

( 200اخلي وسجلت لدى مراقب الشركات تحت الرقم )ألحكام قانون الشركات وألحكام النظام الد

 . 18/12/1986بتاريخ 

 أنشطة الشركة الرئيسية هي : (1

امتالك األراضي وتطويرها واستثمارها وإفرازها واستصالحها وإعدادها إلقامة المشاريع  –أ 

 اإلسكانية .

( 4وعدد موظفيها )عمان  –مقر الشركة الرئيسي في مبنى االتحاد المهني / الشميساني  –ب 

 موظفين واليوجد لها فروع داخلية أو خارجية .

 ( دينار .1,411,252للشركة )يبلغ حجم االستثمار الراسمالي  –ج 

 ( التوجد شركات تابعة للشركة .2
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 -ونبذة تعريفية عن كل منهم :  اإلدارةمجلس  أعضاء –أ -(3
 
تاريخ  الرتبة اسم العضو

 الميالد
هادة العلمية الش

 وسنة التخرج
 الخبرات العملية

اء/ تحت التصفية ( ويمثله ) بنك البتر 
 السيد/  محمد عبد الفتاح بطاح

 رئيس المجلس
 

1957 
 
 
 
 

 دبلوم محاسبة
(1979) 

-) بنك البتراء / تحت التصفية ( 
 1979مدير دائرة التدقيق من   -

 30/9/2017حتى 
مدير عام البنك  -

 2017/10/1منذ
لسيد / محمد سعيد احمد شاكر ا

 الحمامي
 نائب رئيس

 المجلس
 ماجستير 1942

 في المالية
(1976) 

مدير عام ) الشركة األردنية -
 لضمان القروض (

1997- 2008. 
مدير عام شركة اإلنماء -

 .1996-1988لالستثمارات 
 مستشار لوزير المالية-

1985-1987. 
 مستشار لشركة صناعية-

1983-1985. 
 ام شركة ماليةمدير ع-

1980- 1983. 
المؤسسة األردنية -

 .1980-1977لالستثمار

مدنية  هندسة ماجستير 1960 عضو علي هشام علي كمالالسيد/  
1983  

مدير عقاري في شركة االنماء -
 1997الى  1985من عام 

م امدير عام شركة االنماء من ع- -1
 2008الى عام  1998

 

 مثله) بنك البتراء/ تحت التصفية ( وي
 السيد/ عمر أحمد حسن حميدي

محاسبة  ماجستير 1972 عضو
2005 

تحت التصفية منذ -بنك البتراء-
16/1/1995 

 ) بنك البتراء/ تحت التصفية ( ويمثله
 حسني هارون جراندوقه غوجهالسيد/ 

 1957 عضو
بكالوريوس محاسبة 

1985 

تحت التصفية منذ -بنك البتراء-
1981 

 1980-1977بنك االردن  -
-1975تجارة جرش غرفة  -

1976 
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 -العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم :  اإلدارة أشخاصأسماء ورواتب  –ب 
 

 تاريخ الرتبة االسم
 الميالد

 العلمية ةالشهاد
 وسنة التخرج

 الخبرات العملية

 
 
 

السيدة / روال عماد الدين صالح 
 الباشا

 
 
 

 مدير مالي
 

 
 
 

1974 
 

 
 

 ماجستير
 محاسبة
2013 

 شركة جلنار لألعمال –محاسبة -
 2006 -2005الهندسية 

 " بابل " للخدمات -محاسبة  -
 2008 -2007الضريبية من 

 شركة اإلنماء -محاسبة  -
لالستثمارات والتسهيالت المالية 

2009- 2013 
 2016مدير مالي من -

 
 

 -: فأكثر( %5الذين يمتلكون ) األسهمكبار مالكي  أسماء(4
 2018 2019 االسم

 النسبة األسهمعدد  النسبة األسهمعدد 

 %61.1 1,898,193 %61.1 1,898,193 بنك البتراء/  تحت التصفية

 
 -الوضع التنافسي للشركة :(5

 .االقتصادي األمننظرًا لعالقة الشركة الخاصة مع بنك البتراء  تحت التصفية والمتمثلة بقرارات لجنة 
نسبة تذكر وليس  أييمثل  تنافسي للشركة ضمن قطاعها الالخاصة بتصفية البنك . فان الوضع ال

 لها حصة في السوق المحلي .
 أو %10محليًا وخارجيًا يشكلون  رئيسيينعمالء  أوعلى موردين محددين و /  يوجد اعتماد ال (6

 المبيعات . أوالمشتريات و/  إجماليمن  أكثر
من منتجاتها بموجب  أي أوبها الشركة امتيازات تتمتع  أوحماية حكومية  أيةوجد ت ال –أ  (7

 .غيرها  أو واألنظمةالقوانين 
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 حقوق امتياز حصلت الشركة عليها . أوبراءات اختراع  أييوجد  ال –ب 
غيرها لها اثر مادي على عمل  أوالمنظمات الدولية  أوقرارات صادرة عن الحكومة  أيةتوجد  ال (8

 .قدرتها التنافسية  أومنتجاتها  أوالشركة 
 تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة . ال -

 -الهيكل التنظيمي للشركة :  (9
باعمال المدير  قام 2019وخالل عام/ نشاطات الشركة في الوقت الحالي  نظرًا لمحدودية –أ 

 : كل من العام
 . 31/7/2019الى   1/1/2019للفترة من   السيد / علي هشام علي كمالمجلس العضو  -
الى  18/8/2019السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح للفترة من س رئيس المجل -

  الى أن يتم تعيين مدير عام متفرغ لها .   ، 31/12/2019
 . مستخدمين اثنينو  وطابعةالمالي  مديرال الوظيفي علىويقتصر الكادر 

 -( موظفين وفئات مؤهالتهم هي كالتالي : 4عدد موظفي الشركة ) –ب 
 العدد يالمؤهل العلم

 1 ماجستير
 1 بكالوريوس

 1 ثانوي 
 1 إعدادي

 
 2019وتدريب لموظفي الشركة خالل عام / تأهيلبرامج  أي بإجراءلم تقم الشركة  –ج 

 تطوير كفاءات الجهاز التنفيذي . لمحدودية االنشطة التشغيلية للشركة والتي ال تتطلب
 تأثيرخالل السنة المالية الالحقة ولها  مخاطر من الممكن ان تتعرض لها الشركة أيةتوجد  ال (10

 مادي عليها .

 -: 2019االنجازات التي حققتها الشركة خالل عام (  11             

 (52,720صدور قرار من محكمة التمييز لصالح الشركة بالزام شركة اعمال التنمية التجارية بدفع مبلغ ) -

 ( دوالر والعمل جاري على تنفيذها.46,000بدفع مبلغ ) ، والزام المدعي عليه السيد/ صالح يعقوبدوالر 

تدخل  اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال أييوجد  ال( 12
 للشركة.ضمن النشاط الرئيسي 
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الموزعه وصافي حقوق المساهمين  واألرباحالخسائر المحققة  أو  لألرباحالسلسلة الزمنية  إن (13

 -: ذلك لمدة الخمس سنوات الماضيه هي كما يلي بالدينارو

بعد الضريبة  األرباح السنة
والمخصصات والدخل 

 الشامل

 أرباح
 موزعة

صافي حقوق 
 المساهمين

 األوراق أسعار
المالية 
 المصدرة

 ال يوجد 1,374,134 - (84,793) 2015
 ال يوجد 1,242,289 - (124,965) 2016
 ال يوجد 1,513,974 - 271,685 2017
 ال يوجد 1,592,917 - 120,857 2018
 ال يوجد 1,322,020 - (195,596) 2019

 .2019 حتى 2015المالية خالل السنوات من  األوراقالشركة غير مدرجه في سوق  إن*

 -:  أعمالهاتحليل للمركز المالي للشركة ونتائج  (  14

 2018 2019 اسم النسبة

 570,648 283,324 رأس المال العامل

 3.892% (6.298%) عائد السهم الواحد

إلى حقوق الموجودات الغير متداولة 
 المساهمين

79.650% %65.136 

 4.086% 6.323% المطلوبات للغير إلى الموجودات

 8.660% (%8.642) العائد على االستثمار

 95.914% % 93.677 نسبة الملكية

 47.424% (279.796%) العائد إلى المبيعات

 
 -الخطة المستقبلية للشركة :  (15

 وإعادةوالعقارات وتجهيزها  األراضيوضع الشركة على مسار التشغيل الطبيعي من خالل شراء 
 دخل. أعلىلالستفادة من السيولة المتوفرة للشركة وتحقيق بيعها 

بدل  ( دينار1,000لمبلغ )  باإلضافة( دينار سنويًا 6,000التدقيق للشركة تبلغ ) أتعاب إن  (16
 :متابعة ضريبة الدخل والمبيعات ، علمًا بان مدققي الحسابات هم  أتعاب

 ( . توفيق الدويك فاديع لالستشارات والتدقيق )السادة / التجم
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 وأقاربهم: اإلدارةمجلس  أعضاءمن  أيالمالية المملوكة من قبل  األوراقأ . عدد (  17
 2018 2019 الرتبة اسم العضو
 :التصفية ويمثله تحت -بنك البتراء

  ساطع نواف راجي ناصرالسيد / -
 
ابراهيم السيد / محمد عبد الفتاح -

 بطاح
 

 رئيس المجلس
 
 – 24/2/2019للفترة من )-

14/7/2019 ) 
 
 : للفترة من-
( ومن 23/2/2019 – 1/1/2019) 

(24/7/2019 – 31/12/2019) 

1,898,193 
 
 

1,898,193 
 

السيد/ محمد سعيد احمد شاكر 
 حماميال

 1,000 1,000 نائب الرئيس

 عضو  السيد / علي هشام علي كمال
 

1,000 1,000 

 تحت التصفية ويمثله -بنك البتراء
 السيد / عمر أحمد حسن حميدي

 10/1/2018من عضو 
 

1,898,193 
 
 

1,898,193 
 

 تحت التصفية ويمثله -بنك البتراء
 السيد / حسني هارون جراندوقه غوجه

 10/1/2018من عضو 
 

1,898,193 
 
 

1,898,193 
 

 . اإلدارةمجلس  أعضاء ألقاربمملوكة  أسهم أيتوجد  * ال       

 -:   وأقاربهمالعليا  اإلدارة أشخاصالمالية المملوكة من قبل   األوراقب. عدد 
 2018 2019 الرتبة االسم

 - - مدير مالي روال عماد الدين صالح الباشا

 
 .العليا اإلدارة أشخاص ألقاربمملوكة  أسهم أيتوجد  * ال
 وأقاربهمالعليا  اإلدارة وأشخاص اإلدارةمجلس  أعضاءوجد شركات مسيطر عليها من قبل ي * ال
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 -:  اإلدارةمجلس  أعضاء ومكافآتأ . مزايا     (17
                  

 اسم العضو
 

 الرتبة
بدل تنقالت         

 ) دينار(
 بدل حضور

 جلسات
 ) دينار(

 
 مالياالج

 
 تحت التصفية ويمثله: -بنك البتراء

 
 السيد / ساطع نواف راجي ناصر -
 
 السيد / محمد عبد الفتاح بطاح-
 

 رئيس المجلس :

 ( 14/7/2019 – 24/2/2019للفترة من )-

 للفترة من :-

 (1/1/2019 – 23/2/2019 ) 

 (31/12/2019 -24/7/2019و)

 

1,044.640 

 

1,777.940 

 

000 

 

280 

 

1,044.640 

 

2,057.940 

 3,400 400 3,000 نائب الرئيس السيد/ محمد سعيد احمد شاكر الحمامي

 3,340 340 3,000 عضو السيد / علي هشام علي كمال

 تحت التصفية ويمثله -بنك البتراء
 السيد / عمر أحمد حسن حميدي

 3,420 420 3,000 عضو

 تحت التصفية ويمثله -بنك البتراء

 جراندوقه غوجه السيد / حسني هارون

 3,480 480 3,000 عضو

 16,742.580 1,920 14,822.580 المجمـــــــــــــوع

 

 -العليا :  اإلدارة أشخاص ومكافآتب. مزايا ورواتب 

 الراتب السنوي  الرتبة االسم
 ) دينار(

 أخرى  مكافآت
 ) دينار(

 اإلجمالي

المدير  السيدة / روال عماد الدين صالح الباشا
 المالي

.600,71314  
 

1,267.280 
 
 

15,980.880 
 

 

 14,713.600  المجمـــــــــــــوع
 

1,267.280 
 
 

15,980.880 
 

 

 
 تم دفعها كتبرعات من قبل الشركة السنة الماضية . أية مبالغتوجد  ال(19
ليفة ال توجد أية عقود أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الح (20

 أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم .
 ال توجد للشركة أية مساهمة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي .( 21
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 : برز معالم الحاكمية المؤسسية في الشركةا( 22
 : اجتماعات مجلس االدارة -1     

 .2019خالل عام /  اً جتماعإ (16دارة الشركة )عقد مجلس إ
 مجلس االدارة :المشكلة في اللجان  -2

 : لجنة التدقيق .1
 عضاء مجلس االدارة وهم :أوتضم اللجنة ثالثة من 

 (رئيس اللجنة) محمد سعيد احمد شاكر الحماميالسيد/ -
  تحت التصفية( -ممثل )بنك البتراء عمر أحمد حسن حميديالسيد / -
 .تحت التصفية( -ممثل )بنك البتراءاندوقه حسني هارون جر السيد / -

 في الشركة  عمال المحاسبة والرقابة والتدقيقأالرقابة على مهمة اإلشراف و لجنة تتولى ال : مهامها
 . ودراسة وتقييم اجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي

  : 2019إجتماعات خالل عام / ( 5)لجنة التدقيق  تعقدعدد اإلجتماعات . 
 : يحات والمكافآتالترشلجنة  .2

 وتضم اللجنة ثالثة من أعضاء مجلس االدارة وهم :
 . )رئيس اللجنة( عبد الفتاح ابراهيم بطاحالسيد/ محمد -
 .تحت التصفية(  -ثل )بنك البتراءالسيد / عمر أحمد حسن حميدي مم-
 تحت التصفية(. -السيد / حسني هارون جراندوقه ممثل )بنك البتراء-
ستمر واعالم الهيئة في تقاللية األعضاء المستقلين بشكل ماس التأكد منلجنة ى المهامها : تتول  •

حال انتفاء صفة االستقاللية عن اي عضو من أعضاء المجلس ، وضع السياسات الخاصة بمنح 
في الشركة، تحديد احتياجات الشركة من  سنوي المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب ومراجعتها بشكل 

إلحالل على مستوى االدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم ، وضع سياسة لالكفاءات 
الخاصة بالموارد البشرية والتدريب بالشركة ومراقبة تطبيقها، إجراء تقييم  والتعاقب الوظيفي والسياسة

 .سنوي الداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 
 . 2019خالل عام /  اربعة اجتماعاتيحات والمكافآت لجنة الترش تعدد اإلجتماعات : عقد •

 : الحوكمةلجنة  .3
 وتضم اللجنة ثالثة من أعضاء مجلس االدارة وهم :

 . السيد/ محمد سعيد احمد شاكر الحمامي )رئيس اللجنة(-
 تحت التصفية(. -السيد / عمر أحمد حسن حميدي ممثل )بنك البتراء-
 .تحت التصفية( -)بنك البتراءالسيد / حسني هارون جراندوقه ممثل -
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 اعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس االدارة ، وضع إجراءات عمل لجنة مهامها : تتولى ال
طبيقها بشكل سنوي ، التأكد من تها وتقييم مدى طبيق أحكام هذه التعليمات ومراجعتخطية لت

تطبيق الحوكمة في  التزام الشركة بأحكام هذه التعليمات ، دراسة مالحظات الهيئة بخصوص
 الشركة ومتابعة ما تم بشأنها .

  2019خالل عام /  اجتماعًا واحداً  الحوكمةعدد اإلجتماعات : عقدت لجنة .  
 : لجنة ادارة المخاطر .4

 وتضم اللجنة ثالثة من أعضاء مجلس االدارة وهم :   
 السيد/ محمد سعيد احمد شاكر الحمامي )رئيس اللجنة(.-
 علي كمال . السيد / علي هشام-
 تحت التصفية(. -السيد / عمر أحمد حسن حميدي ممثل )بنك البتراء-
 وضع سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة ومراجعتها بشكل سنوي ، جنة مهامها : تتولى الل

 ومتابعة وتقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة .
  2019خالل عام /  اجتماعًا واحداً  ادارة المخاطرعدد اإلجتماعات : عقدت لجنة  . 
بتطبيق القواعد االرشادية لدليل حوكمة الشركات  اإللتزام( وفقا لتعليمات االفصاح عن مدى 23

 نبين لكم ادناه ما يلي :المدرجة 
 اجتماعات الهيئة العامة : -

رقم  الرقم
 البند

 طبق  القاعدة

 كليا

 طبق 

 جزئيا

 لم

 يطبق

 االسباب

اإلدارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور اجتماع  يوجه مجلس -3 
العادي والبريد  الهيئة العامة إما باليد أو عن طريق البريد

يوًما من التاريخ المقرر  21اإللكتروني الخاص بالمساهم، قبل 
يتم إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسبة  لعقد االجتماع، على أن

 .ن والزمانا في ذلك اختيار المكالعقد االجتماع بم

  

* 

توجيه الدعوة  يتم 
بالبريد العادي أو 

باليد وليس بالبريد 
 مااللكتروني وذلك لعد
توفر قاعدة بيانات 

  للمساهمين الكترونية

يقوم مجلس إدارة الشركة باإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع  -6 
ولمرتين على األقل  تينمحلييوميتين  صحيفتينالهيئة العامة في 

 الموقع االلكتروني للشركة.وعلى 

  

* 

يتم االعالن في  
صحيفتين يوميتين 
محليتين ولمرتين 

وفقا  االذاعةعلى و 
الحكام قانون 

 .الشركات
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شركة اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت 
 المالية  

 ) شركة مساهمة عامة محدودة (

 القوائم المالية للسنة المنتهية 

  2019األول //كانون  31في 

 وتقرير مدقق الحسابات المستقل     
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 شركة اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية

 ) المساهمة العامة المحدودة (

 االردن -عمان 

 

 

 المحتويــــــات

 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

  قائمــــة 

 قائمـة المركــز المالـــي أ

 الشامــــل قائمة الدخــل  ب

 قائمة التغير في حقـوق الملكية    ج

 قائمــة التدفقــات النقديـة د

  

  ايضـــــــاح

 ة ـإيضاحات حول القوائم المالي  19 -1
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330/1/103/1715 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 إلى المساهمين : 

 شركة اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية 

 ة محدودة "ــامعمساهمة " شركة 

 المملكة األردنية الهاشمية  -عمان 

 

 الرأي

 قائمة، والتي تتكون من م(  ع. م.اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية )المالية لشركة  القوائملقد قمنا بتدقيق 
ات في حقوق الملكية التغير وقائمةالدخل الشامل   قائمة، وكل من 2019/كانون األول /31المركز المالي كما في

بما و ( ،19 -1من رقم ) المالية القوائمالتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول  وقائمة
 ى.و المعلومات التوضيحية األخر في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما  المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع القوائمإن  رأينا،في 
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  2019/كانون األول/31 في

 ة.للتقارير المالي

 الرأي  أساس

الحقا في تقريرنا ضمن موضحة  ه المعاييرمسؤولياتنا وفقا لهذلقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن 
االخالقية ذات الصلة  وفقا للمتطلباتعن الشركة  مستقلونالمالية. نحن  القوائمفقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق 

 ت.األخرى, وفقا لهذه المتطلبابالمسؤوليات االخالقية  اللتزامنا باإلضافةالمالية  القوائمتدقيق  بأعمال

 ق.التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا لرأينا حول التدقي بيّناتنعتقد ان 

 فقرة توكيدية

هنالك قضايا منظورة لدى المحاكم أقامتها الشركة بصفتها مدعية بلغ مجموعها بحسب سجالت الشركة ما قيمته 
  ر.ما زالت هذه القضايا قيد النظ( دينار و1 802 017)

 :معلومات أخرى 

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير وان اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى ، 
السنوي وال تتضمن القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها ، وال يشمل رأينا حول القوائم المالية المعلومات 

  ها.ج حولستنتااألخرى، وإننا ال نبدي اي نوع من التأكيد أو اال

فيما يتعلق بتدقيـق القوائم الماليـة ، فان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما تصبح 
متاحة لنا، حيث نقيّم فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات 

  ة.مات األخرى تتضمن أخطاء جوهريا أو أن  المعلوالتي تم التوصل اليها من خالل تدقيقن

 المالية  القوائمعن و األشخاص المسؤولين عن الحوكمة   اإلدارة  ات مسؤولي

المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية  القوائمإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 
مالية ، خالية من أخطاء  قوائمذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد الو ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي

 طا.جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خ

على االستمرار واإلفصاح، عندما ينطبق ذلك، المالية عن تقييم قدرة الشركة  القوائمان اإلدارة مسؤولة عند إعداد 
 اإلدارة، باستثناء وجود نية لدى المحاسبيةاالستمرارية  فرضيةدام استخو باالستمراريةاالمور ذات العالقة  عن

 لك.غير ذ  و عدم وجود بديل واقعيأمالها اع إليقافلتصفية الشركة أو 

 .التقارير المالية إجراءات علىعلى االشراف  هم المسؤولين الحوكمةالمسؤولين عن األشخاص ان 
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 ة المالي القوائممسؤولية المدقق حول تدقيق 

سواًء  ،المالية  ككل خالية من األخطاء الجوهرية القوائمان اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت  
 . وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا ،أو الخطأ االحتيالكانت ناشئة عن 

لمعايير الدولية لقيام به وفقا ال الذي تمبان التدقيق  ةولكنه ليس ضمان ،التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد
 .، ان وجدأي خطأ جوهريتدقيق سيكتشف دائما لل

أن تؤثر  إجمالي، ممكنبشكل فردي أو  ،أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت االحتياليمكن أن تنشأ من  األخطاءان 
 .المالية ئمالقوا أساس هذهعلى من قبل المستخدمين بشكل معقول على القرارات االقتصادية المتخذة 

جتهاد المهني والمحافظة على تطبيق االنقوم بممارسة  للتدقيق، ةللمعايير الدوليكجزء من عملية التدقيق وفقاً 
 باإلضافة الى:ق، مبدأ الشك المهني خالل التدقي

  ك أو خطأ، وكذل احتيالالمالية ، سواًء كانت ناشئة عن  القوائمتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في
لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر مستجيبة دقيق تتصميم وتنفيذ إجراءات 

أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ،  احتيالالجوهرية الناتجة عن  األخطاء اكتشافأساساً لرأينا. ان خطر عدم 
أو تجاوز ألنظمة  أو سوء التمثيلد أو الحذف المتعم رأو التزويقد يشتمل على التواطؤ  االحتيالحيث ان 

 ة.الرقابة الداخلي

  لتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب باالحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة
 .الرقابة الداخلية في الشركة أنظمةأي حول فعالية رالظروف، وليس لغرض إبداء 

 بعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المت
 .المعدة من قبل اإلدارة

 على أدلة التدقيق التي تم  يه، وبناءاً المحاسب االستمرارية لفرضيةاإلدارة  استخدامحول مالئمة  االستنتاج
ف يمكن أن تثير شكاً أو ظرو يتعلق بأحداث، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري الحصول عليها

، فانه يتطلب منا ان نلفت جوهريتيقن استنتجنا عدم وجود  إذا. االستمرارجوهريا حول قدرة الشركة على 
المالية ، وإذا كان اإلفصاح عن هذه  القوائمات العالقة في ذفي تقرير التدقيق إلى اإليضاحات  االنتباه

تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول  استنتاجاتناأينا. ان المعلومات غير مالئم، فإننا سوف نقوم بتعديل ر
حد ة في الفإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلي ذلك،عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع 

 .على االستمرار الشركةمن قدرة 

  المالية تمثل  القوائمما إذا كانت وفياإلفصاحات المالية بما فيها  للقوائممحتوى الو والشكلتقييم العرض العام
  .المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل

ومالحظات  المخطط له  نطاق وتوقيت التدقيقبخصوص،  الحوكمةالمسؤولين عن األشخاص لقد تواصلنا مع 
  .ل تدقيقناالتدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خال

بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة  التزامنا حولبتصريح  الحوكمةالمسؤولين عن األشخاص لقد زودنا أيضاً 
كذلك وإبالغهم عن جميع  العالقات واألمور األخرى التي من الممكن ان تؤثر على استقالليتنا و باالستقاللية،

 .الوقائية ان وجدت اإلجراءات

 والتشريعية األخرى ات القانونية تقرير حول المتطلب

  المالية  القوائمتحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع 
 .بالمصادقة عليها للمساهمين  نوصي الهيئة العامةاننا و، المرفقة 

 دويك  وشركاه                        

 الدولية  ليانس أعضاء مجموعة ليدنغ ادج ا

 فادي رفيق الدويك                    2020/شباط /16          

   779اجـــــازة ممـــارســـة رقــــــــم                                 المملكة األردنية الهاشمية        –عمان 
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 قائمة ) أ (

 شركة اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية

 ساهمة العامة المحدودة () الم

 األردن -عمان 

 2018و  2019/كانون األول / 31قائمـة المركـز المالــي  كما في 

 

 الموجودات   2019     2018   

ا دينـار اردنـي  دينـار اردنـي 
ي

ض
ا

 ح

 موجـــودات متداولــــة 

 النقــد والنقــد المعـــادل  3 327 050  459 390 

 مدينون وأرصدة مدينـة أخـرى 4 31 212  163 826 

 أوراق قبض مستحقـــــة   5 000  000 

   ــــــــ ــــــــ

 مجموع الموجودات المتداولـة   358 262  623 216 

 الموجودات غير المتداولــة    

 أراضي  -استثمارات عقاريـة 6 932 211  932 211 

 

 830 103 

 

 367 100 

 

7 

 قيمة العادلة موجودات مالية بال

 من خالل بنود الدخل الشامل االخر 

 ممتلكات ومعدات بعد االستهالك 8 20 412  1 520 

   ــــــــ ــــــــ

 مجموع الموجودات غير المتداولة    1 052 990  1 037 561 

   ــــــــ ــــــــ

 مجموع الموجودات   1 411 252  1 660 777 

=======
== 

=========   

 المطلوبات وحقوق الملكيـــة    

 مطلوبــــات متداولــــة    

 أرصــدة دائنــة أخـــرى  9 74 938  52 568 

   ــــــــ ــــــــ

 مجموع المطلوبـات المتداولــة   74 938  52 568 

 المطلوبـات غير المتداولـــة    
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 أيـــــرادات مؤجلـــــة   14 294  15 292 

 ــــــوق الملكيـــــة حق   

 500 105 3  500 105 3 1
1 

 رأس المــــــــــــال 

 877 243  877 243 1
1 

 احتياطــــي اجبـــــاري 

 875 55  875 55 1
1 

 احتياطــــي اختيـــــاري 

 

(997 15    
) 

 

(638 89     ) 

 

1
2 

 فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة

 لدخل الشامل االخر من خالل بنود ا

(338 796 
1 ) 

 )خسائــر( مـــــــدورة   ( 1 993 594)

   ــــــــ ــــــــ

 صافـي حقـوق الملكيـــة    1 322 020  1 592 917 

   ــــــــ ــــــــ

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   1 411 252  1 660 777 

======= =========   

 

 لمرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها "" ان اإليضاحات ا

 



 

21 

 

 قائمة ) ب (

 شركة اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية

 ) المساهمة العامة المحدودة (

 االردن -عمان 

 للسنتين المنتهيتين الشامل  قائمة  الدخـل

 2018و  2019/كانون األول /31في 

 

 

ا 2019    2018    
ي

ض
ا

 ح 

 

 بنــود الدخل الشامـــل  دينار اردنــي ــيدينار اردن

 ايراد صيانة وتسويق عقارات الغير   2 496  569 

 إيرادات تأجير الكراج   10 681  7 185 

 941 108  000 1
3 

 مجمل ربح بيع األراضي 

   ــــــــ ــــــــ

 اجمالي إيرادات النشاط   13 177  116 695 

 504 186  410 30 1
4 

 دات أخــرىإيرا

 أربــاح رأسماليـــة   000  82 

   ــــــــ ــــــــ

 اجمالـي اإليرادات    43 587  303 281 

(633 158   ) (542 165    ) 1
5 

 مصاريف ادارية وعمومية  

 خسائر استبعاد موجودات مالية   000  (         821)

   ــــــــ ــــــــ

 سارة( ربح السنة/ الدخل الشامل)خ  (   121 955) 143 827 

 بنود الدخل الشامل األخرى    

 

(970 22    ) 

 

(641 73      ) 

 فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة  

 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر 

   ــــــــ ــــــــ

 بنود الدخل الشامل األخرى   (     73 641) (    22 970)
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   ــــــــ ــــــــ

 الدخل الشامل للسنة     (   195 596) 120 857 

=========
= 

=========
= 

  

 العائد على السهم من الدخل الشامل للسنة   000   0,039 

 المعدل المرجح لعدد األسهم   3 105 500  3 105 500 

========= =========   

         

 هذه القوائم وتقرأ معها "" ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من 
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 قائمة  ) د (

 

 شركة اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية

 ) المساهمة العامة المحدودة (

 االردن -عمان 

 قائمة التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين

   2018و  2019/كانون األول/  31في 

 

 

   2018    2019  

 البيـــــــــــان ـار اردنـي دين دينـار اردنـي 

 التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :   

 الدخل الشامل للسنـة  (   195 596) 120 857 

 تعديـــالت :   

 استهالكـات  2 383  358 

 فروقات تقييم موجودات مالية  73 641  22 970 

 سائر المدورة تعديل الرصيد االفتتاحي للخ (     75 301) (    41 914)

  ــــــــ  ــــــــ 

)خسائر( أرباح التشغيل قبل التغير في راس المال  (    194 873) 102 271 
 العامل 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  132 614  (      9 597)

 أرصدة دائنـة أخــرى  21 372  43 622 

  ــــــــ  ــــــــ 

 دفق النقدي من عمليات التشغيلصافي الت (     40 887) 136 296 

 التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :   

 ممتلكــات ومعــــدات   (      21 275) (         249)

 موجودات مالية بالقيمة العادلة  (     70 178) 821 

 أراضي  –استثمارات عقارية   000  21 059 

  ــــــــ  ــــــــ 

 صافي التدفق النقدي من عمليات االستثمار  (      91 453) 21 631 

  ــــــــ  ــــــــ 
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 صافي التغير في النقد والنقد المعادل (   132 340) 157 927 

 النقد والنقد المعادل في بداية السنة  459 390  301 463 

  ــــــــ ــــــــ

 لسنة النقد والنقد المعادل في نهاية ا 327 050   459 390 

==========  =========  

 

 " إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها "
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 شركة اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية

 ) المساهمة العامة المحدودة (

 األردن -عمان 

 إيضاحـــات حول القوائم المالية

 2019لعام  

 

 

 : تأسيس الشركة وطبيعة اعمالها  -1

 تأسيس الشركة :  -أ 

نتيجة دمج شركة اإلنماء واالستثمارات العربية المساهمة المحدودة  1986حزيران  1تأسست الشركة بتاريخ 
وشركة اليرموك للتسهيالت المساهمة وذلك كشركة مساهمة عامة محدودة طبقا الحكام قانون الشركات والحكام 

 . 1986كانون األول  18بتاريخ  200حت رقم النظام الداخلي وسجلت لدى مراقب الشركات ت

، وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة 1/2020/  26تم اقرار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  -ب
 .للمساهمين

 غايــات الشركـــة  : -ج

ا والمتاجرة بها بما فيها االستثمار في أسهم الشركات والمشاريع والسندات والقيام بالمشاريع العقارية واستمالكه
اعمال الوساطة واالدارة والصيانة وامتالك األراضي وتطويرها ومنح القروض العقارية والقيام باعمال المقاوالت 
عموما واعمـال االستيراد والتصدير والتجارة العامة وادارة المشاريع على اختالف أنواعها ، االستثمار بأراضي 

  .الشركة 

  ة.األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركان الدينار  -د 

 السياسات المحاسبية الهامة : -2 

تم عرض القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات العالقة الصادرة 
  قارير المالية، وفيما يلي ملخصا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:عن لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد الت

 معايير التقارير المالية المعدلة :   -أ 

قامت الشركة بتطبيق التعديالت على متطلبات المعايير الصادرة سابقاً عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
لية الدولية بتاريخ نفاذها والتي أصبحت سارية والتفسيرات المحاسبية الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير الما

 المفعول خالل السنة الحالية وهي:

 ( إندماج األعمال 3المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ). 

 ( األدوات المالية9المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ).   

 ( ال11المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ) ترتيبات المشتركة. 

 ( عقود اإليجار16المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ). 

 ( ضرائب الدخل 12معيار المحاسبة الدولي رقم ).  

 ( منافع الموظفين19معيار المحاسبة الدولي رقم ). 

 ( تكاليف االقتراض23معيار المحاسبة الدولي رقم ). 

 ( اال28معيار المحاسبة الدولي رقم )ستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة. 
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 استثمارات عقارية :  -ب

ان االستثمارات العقارية المشتراه ما قبل دمج شركة اإلنماء واالستثمارات العربيـة وشركـة اليرمـوك لالستثمارات 
 جرى لها عند الدمج .  ، تم تسجيلها بسعر التقييم الذي 1/6/1986والتسهيـالت الماليـة والذي تم بتاريـخ 

اما االستثمارات العقارية المشتراة بعد الدمج فقد تم اثباتها بالتكلفة  ويتم اتباع طريقة التكلفة في قياس 
، ويتم استهالكها على مدى عمرها اإلنتاجي  -عدا األراضي –االستثمارات العقارية، بعد تنزيل االستهالك المتراكم 

ها في قائمة الدخل الشامل ، ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة في اإليضاحات حول ويتم تسجيل أي تدني في قيمت
  .القوائم المالية

 استخدام التقديرات :  -ج

 يتطلـب اعداد القوائم المالية المرفقة القيام بتقديرات واجتهادات لبعض البنود في القوائم  

تقدير مخصص التدني للديون كما تقوم اإلدارة باجراء المالية عند تطبيق السياسات المحاسبية ومن أمثلة ذلك 
تقديرات مستقبلية ألمور غير مؤكدة في نهاية السنة المالية والتي قد تؤدي إلى مخاطر هامة ومن المحتمل ان 
تتسبب في اجراء تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في القوائم المالية خالل السنة 

  .من أمثلة ذلك المخصصات المختلفة والقضايا والمطالبات المقامة على الشركةالقادمة و

 الممتلكات والمعدات :  -د

االستهالك المتراكم  –باستثناء األراضي  –يتم اثبات كافة الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحا منها 
ابت في احتساب االستهالك على الممتلكات والمعدات واي تدني دائم في قيمتها ، وتتبع الشركة طريقة القسط الث

 باستخدام النسب السنوية التالية :

 

 نسبة االستهالك  البيـــــــــــــــــــــــــــان 

 % 10  اث وديكـورات ـأث

 % 20 - % 2.5  أجهزة ومعــدات 

 %20- % 10  سيارات وباصـات 

 %20  برامـج كمبيوتــر

 %15  خلطـه اسفلتيــه

 %10  المستـــــودع 

 %10 تحسينات على المأجور

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض 
  .قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وقيد قيمة التدني في قائمة الدخل

معدات فيتم حذف القيمة المسجلة لألصل المستبعد واالستهالك المتراكم في حالة استبعاد أي من الممتلكات وال 
يتم رسملة  0بتاريخ االستبعاد من الحسابات وترحل النتيجة سواء ربح أو خسارة إلى قائمة الدخل الشامل 

جارية حال العمليات ال اإلضافات والتحسينات المادية بالتكلفة ، أما مصاريف الصيانة والتصليح فيتم تحميلها على
 حدوثها. 

 تحقق الربح : -هـ

 قـارات على أساس الفرق ما بين الكلفة وسعر البيع عيتم تحقق إيرادات بيع  األراضي وال
 النقدي ، اما فوائد القروض اإلسكانية وسلف الموظفين المؤجلة فتتحقق بتاريخ تسديدها .

 ند قبضها فعليا ، اما ايرادات يتم قيد إيرادات الكراج وارباح أسهم الشركات المستثمر بها ع
الصيانة وتسويق العقارات واإليرادات األخرى والمصاريف اإلدارية فيتم قيدها على أساس 

 االستحقاق .
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 :الذمم المدينة         -و

يتم عمل تقدير للديون ل المبالغ المقّدر عدم تحصيلها، تسجل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزي
 .وك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلهاالمشك

 

 :الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع          -ز

سواء تمت الشركة  دمات من قبل يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخ
  .تم المطالبة بها من قبل المورد أو لم ت

 

 :    النقد والنقد المعادل -ح

ألهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية، فان بند النقد والنقد المعادل يتمثل في النقد في الصندوق والحسابات الجارية 
يطرح من بند النقد والنقد المعادل حسابات البنوك المكشوفة التي تتذبذب بين المدين  .والودائع لدى البنوك 

 .الل السنةوالدائن خ

 

 : االعتراف في األصول وااللتزامات المالية -ط

يتم االعتراف في األصول وااللتزامات المالية للشركة بثبات من سنة ألخرى على أساس طريقة المحاسبة بتاريخ 
 .المتاجرة

 

 :األدوات المالية -ي

الي أو أداة حقوق ملكية في منشأة تعرف األداة المالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة والتزام م
أخرى، تتألف األدوات المالية للشركة بشكل رئيسي من النقد وأرصدة البنوك والذمم المدينة والدائنة واألوراق 

  .المالية

 

 

 النقد والنقد المعادل   : -3

 

     2019     2018 

 دينـار اردنـي دينـار اردنـي البيــــــــــان 

 450 000  324 990  المصري العربي/ وديعة البنك العقاري 

 9 390  2 060  البنك العقاري المصري العربي/جاري 

 ــــــــ ــــــــ 

 459 390  327 050  المجموع  

 ========== ========== 
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرى : -4

 

    2019     2018  

 اردنـي  دينـار دينـار اردنـي  البيـــــــــان 

 143 465  2 305  ذمــــم عامـــة 

 12 878  18 804  ذمــــم موظفيـن  

 1 395 622  1 790 753  ذمـم قضايــــا 

 ( 1 395 622) (  1 790 753) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 ــــــــ ــــــــ 

 156 343  21 109  صافـي الذمـــم  

 1 470  3 464  يراداتأمانات ضريبة دخل / ودائع وإ

 3 518  4 144  مصاريف مدفوعة مقدما

 1 935  1 935  تأمينــــات مستردة 

 560  560  أمانات ضريبة مبيعات قيد التسوية 

 ــــــــ ــــــــ 

 163 826  31 212  المجموع 

 ========== ========== 

   

 

 أوراق قبض مستحقــة : -5

 

    2019    2018 

 دينار اردنـي  دينار اردنـي  بيــــــــــــان ال

 11 160  11 160  أوراق قبــض مستحقــة 

 (    11 160) (    11 160) مخصص أوراق قبض مشكوك في تحصيلها

 ــــــــ ــــــــ 

 000  000  المجموع 

 ========== ========== 
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 أراضي  : –استثمــارات عقارية  -6

 

 

 ــان البيـــــــ

 2019 

 دينار أردنـي

 2018 

 دينار أردنـي

 932 211   932 211  أراضـــــــي

 ـــــــ ـــــــ 

 932 211  932 211  مجموع 

 ======== ========= 

 .(  دينار6 215 102* بلغت القيمة العادلة لالستثمارات في األراضي  )

 

 دخل الشامل االخر موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل بنود ال -7

 

    2019    2018 

 دينار اردنـي  دينار اردنـي  البيــــــــــــان 

 119 827  190 005  الكلفـــــــــــة 

 (     15 997) (    89 638) تسويـة القيمـة العادلــة   

 ــــــــ ــــــــ 

 103 830  100 367  القيمــة العادلــــة 

 ========= ========= 

 

 : أرصــدة دائنــــة أخـــــــرى -9

    2019    2018 

 دينار اردنـي  دينار اردنـي  البيــــــــــــان 

 45 011  63 100  مخصص نهاية الخدمـــة

 4 195  6 449  مصاريـــف مستحقـــة 

 2 957  2 662  مخصـص االجــــازات 

 000  2 292  شيكـــات مؤجلـــــة

 405  428  ات ضريبة المبيعـــات امان

 000  7  %5امانات ضريبــة دخـل 

 ــــــــ ــــــــ 

 52 568  74 938  المجموع

 ========== ========== 
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  الوضع الضريبي: -10

)باإلضافة لعام  2016تم تدقيق وتسوية كشوفات الدخل السنوية للسنوات السابقة وحتى عام  -أ 
  .بة الدخل والمبيعات(  من قبل دائرة ضري 2018

لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولم تتم مناقشته  حتى  2017تم تقديم كشف الدخل السنوي لعام  -ب 
   .تاريخه

 

 رأس المال واالحتياطيات :  -11

 

 رأس المال :  -أ

( سهم ، حيث 3 105 500( دينار أردني مقسـم إلى )3 105 500بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفـوع  )
 .تطرأ أية تعديالت على رأسمال الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ اعداد القوائم المالية لم

 االحتياطي اإلجباري :  -ب

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 
10%.  

 :  االحتياطي االختياري      -ج

عة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية الصافية ويخضع لموافقة الهيئة العامة تمثل المبالغ المتجم
  .للمساهمين عند اقتطاعه وتوزيعه أو التصرف به طبقاً الحكام قانون الشركات النافذ 

 

 

 : فروقات تقيم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر -12

 

    2019     2018  

 دينار اردنـي دينار اردنـي البيـــــــــــــان 

 6 973  (    15 997) رصيـد فروقـــات أول المـدة 

 (  22 970) (    73 641) فروقات تقييـم السنـة الحاليـة  

 ـــــــ ـــــــ 

 (  15 997) (    89 638) المجموع 

 ========= ========= 
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 األراضي : مجمل ربح بيع  -13

 

    2019     2018  

 دينار اردنـي دينار اردنـي البيـــــــــــــان 

 130 000  000  المبيعـــــــــــــات 

 (      21 059) 000  يطرح : كلفة األراضي المباعة 

 ـــــــ ـــــــ 

 108 941  000  مجمـل ربح بيع األراضي   

 ========= ========= 

 

 ادات أخـــرى :إير -14

 

    2019    2018 

 دينار اردنـي  دينار اردنـي  البيــــــــــــان 

 23 261  22 367  فوائد وإيرادات متفرقـــة 

 7 269  8 043  توزيــع عائـدات أسهـم

 155 974  000  ايــــراد قضايــــا 

 ـــــــ ـــــــ 

 186 504  30 410   المجموع 

 ========= ======== 
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 مصاريف إدارية وعمومية : -15

    2019     2018  

 دينار اردنـي  دينار اردنـي  البيـــــــــــان 

 46 918  51 735  رواتـب وعالوات أخرى 

 3 097  18 089  مصروف مخصص نهاية الخدمة

 14 855  14 823  بدل تنقالت مجلس اإلدارة  

 5 788  10 751  فاتمصاريف أراضي ومسق

 8 280  10 110  إيجـــــــــارات 

 7 142  9 367  الضيافـه والمحروقــات 

 6 030  6 030  اتعاب تدقيق ورسوم مهنية      

 5 738  6 014  الضمــان االجتماعــي 

 2 649  4 463  مصاريـف طبيــــة 

 5 341  4 223  رســوم ورخــــص   

 1 232  4 131  نظيـف   صيانـة وأجـور ت

 31 789  4 000  أتعاب ورسـوم قضائيـة 

 4 000  4 000  أتعــاب محامـــــاه 

 2 367  2 479  بريــد وهاتف وطوابـع 

 358  2 383  استهالك ممتلكات ومعدات 

 1 290  1 988  مواصـــــــــالت 

 2 080  1 923  بدل حضور جلسات المجلس

 986  1 308  عــات  قرطاسيـة ومطبو

 900  1 200  ترجمة المراكز الماليـــة 

 1 760  1 180  دعايــــة واعـــالن 

 962  1 081  تأميـــــــــــن 

 1 000  1 000  استشــارات مهنيـــة 

 1 240  915  ضريبة مبيعات غير قابلة للخصم

 416  803  مصاريــف سيــارات 

 1 200  600  الشركات اتعاب قانونية /مراقبة

 511  437  كهربــــاء وميـــاه 

 398  396  مصاريــف بنكيــــة 

 51  62  محروقـــــــــات

 255   51  متفرقــــــــــة

 ـــــــ ـــــــ 

 158 633  165 542  المجموع 
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 ========= ========= 

 

 تعديل الرصيد االفتتاحي للخسائر المدورة :  -16

 ة التسويات التي تمت على القضايا.ثل رصيد هذا البند قيميم

 

 األدوات المالية :  -17

 القيمة العادلة:   -أ

  .إن القيمة الدفترية لألدوات المالية المتمثلة في النقد، الذمم المدينة والدائنة، تقارب قيمتها العادلة

األدوات المالية، كما تبين بعض السياسات المحاسبية وتبين اإليضاحات حول هذه القوائم المالية القيم العادلة لهذه 
 . الطرق المستخدمة في تقييم هذه األدوات

 مخاطر االئتمان:   -ب

 . تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات ائتمان مناسب

 مخاطر السعر:  -ج

   :مخاطر سعر السوق 

إن األدوات  .ات المالية نتيجة التغير في أسعار السوقوتعرف بأنه الخطر الذي ينتج عنه تقلب في قيمة األدو
 .المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطرة سعر السوق 

  : مخاطر  تقلبات العملة 

يعرف خطر تقلبات العملة بأنه الخطر الناتج عن تذبذب في قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في سعر صرف 
لمخاطرة المتعلقة باألدوات المالية المسماة بالدوالر األمريكي متدنية نظراً لثبات سعر صرف الدينار إن ا .العمالت 

   .األردني مقابل الدوالر األمريكي، أما مخاطر العمالت األخرى فيتم معالجتها في القوائم المالية

  : مخاطرة سعر الفائدة 

التسهيالت والتسهيالت  ءخاضعة لمخاطر أسعار الفوائد باستثناان األدوات المالية في قائمة المركز المالي غير 
 .البنكية الخاضعة لتعليمات الجهات الرقابية ذات العالقة

 

 االلتزامات المحتملة : -18

هناك قضية مقامة من قبل وكيل المالك األصلي ألرض مدارس النخبة والمملوكة سابقاً من قبل شركة اإلنماء حول 
ة من قبل الشركة سابقاً ، حيث صدر قرار محكمة االستئناف لصالح الشركة بتاريخ اإليجارات المقبوض

المتضمن رد االستئناف  المقدم من قبل وكيل المدعي وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف  22/5/2019
يل المدعي وال الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه، حيث تم تمييز قرار الحكم الصادر بهذه القضية من قبل وك

 . زالت القضية منظورة امام محكمة التمييز

 

 عـــــــام :  -19

يراعى اثر تعليمات هيئة األوراق المالية وقانون الشركات األردني فيما يتعلق باحتساب االحتياطيات والمخصصات 
ة واحتجاز جزء من على األرباح المتحققة فقط مع مراعاة القيود المفروضة على توزيع األرباح غير المتحقق

  .األرباح المدورة لمقابلة القيم السالبة في قائمة التغير في حقوق الملكية
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إي
ض
 اح

 

رأس 
 المــــال

 

 

احتياطـــي 
 اجبـــاري

 

 احتياطي اختياري

 

فروقات تقييم موجودات   
 مالية

بالقيمة العادلة من خالل 
 بنود الدخل الشامل االخر

 

 )خسائر(
 مدورة  

 

 

 المجمــــوع 

دينار                               البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 اردنـــــي 

دينار  دينـار اردنــي  دينـار اردنــي  دينار اردنـــــي دينار اردنـــــي
 اردنـــي 

 105 500   2017/كانون األول /31الرصيد كما في 
3 

 791 231   875 55  973 6 (165 886 1)  974 513 
1  

 143 827  143 827  000  000  000  000   ربح السنة / الدخل الشامل   

 000  (    12 086) 000  000   12 086  000   المحول إلى االحتياطي اإلجباري            

تعديل الرصيد االفتتاحي للخسائر 
 المدورة       

  000  000  000  000 (914 41    ) (914 41    
) 

        بنـود الدخـل الشامل األخرى 

 فروقات تقييم موجودات مالية  بالقيمة 

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
 االخر

   

 000 

   

 000 

  

 000 

 

(970 22   ) 

   

 000 

 

(970 22   
) 

 ــــــــ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ  ــــــــ   

 105 500   2018/كانون األول /31الرصيد كما في 
3 

 877 243   875 55 (997 15   ) (338 796 1)  917 592 
1 

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
 ( 9المالية )

  000  000  000  000  059 68  059 68 

تعديل الرصيد االفتتاحي للخسائر 
 المدورة

1
6 

 000  000  000  000 (360 143) (360 143) 

 ــــــــ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ  ــــــــ   

 105 500   2018/ 31/12الرصيد المعدل كما في 
3 

 877 243  875 55 (997 15     ) (639 871 1 )  616 517 
1 

   121 955) (   121 955) 000  000  000  000   )خسارة( السنة / الدخل الشامل   
) 
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 قائمـة ) ج (           

 شركة اإلنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية

 () شركة مساهمة عامة محدودة  

 األردن -عمــــان 

 قائمة التغير فــي حقوق الملكية للسنتين  المنتهيتين  

  2018و   2019/كانون األول /31في 

 

 " ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها "

 

 

 

 

 

 

 

 

        بنـود الدخـل الشامل األخرى 

 فروقات تقييم موجودات مالية  بالقيمة 

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
 االخر

   

 000 

   

 000 

  

 000 

 

(641 73     ) 

   

 000 

 

(641 73     
) 

 ــــــــ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ  ــــــــ   

 105 500   2019/كانون األول /31في  الرصيد كما
3 

 877 243   875 55 (638 89   ) (594 993 1)  020 322 
1 

  =======
== 

========= =========== ============ ========
== 

=======
=== 
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 بعد االستهالك  :   –ممتلكات ومعدات     -8

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

  

أجهزة 
 ومعدات

 

برامج 
 كمبيوتر

 

ت سيارا
 وباصات

 

خلطة 
 اسفلتيه

 

 المستودع

تحسينات 
على 

 المأجـــور 

 

أثاث 
 وديكورات

 

 االجمالــــي

دينار  دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني البيـــــــــــــــــــــــــان
 أردني

 دينار أردني دينار أردني دينار أردني

         التكلفــــــة 

 87 577  11 606  1 115  1 559  4 608  50 088   2 665  15 936  31/12/2018رصيد 

 21 275  000  465  000  000  20 750  000  60  اضافــــــات   

 ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ــــــــ  ـــــــ ــــــ 

 108 852  11 606  1 580  1 559  4 608  70 838  2 665  15 996  31/12/2019رصيد 

         االستهالك المتراكم

     2 659) (  15 446)  31/12/2018رصيد 
 ) 

(084 50    ) (607 4     ) (558 1   
 ) 

(246      ) (457 11   )  (057 86  
) 

 (    2 383) (          9) (      158) 000  000  (      2 075) 000  (       141) استهالك السنـــة

 ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ــــــــ  ـــــــ ــــــ 

     2 659) (  15 587) 31/12/2019رصيد 
 ) 

(159 52    ) (607 4     ) (558 1   
 ) 

(404      ) (466 11   )  (440 88  
) 

صافي القيمة الدفترية 
2019 

 409  6  679 18  1  1  176 1  140  412 20 

صافي القيمة الدفترية 
2018 

 490  6  4  1  1  869  149  520 1 
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