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 ستثمارة مجموعة العصر لإلكر ش
 ة(ضباساهمة عامة محدودة )قة مكر ش

 مملكة األردنية الهاشميةال –اربد 
 
 

 
 لمجلس اإلدارة العشرون و  السادس التقرير السنوي 

 2021كانون األول  31السنة المنتهية في  نع
 

 
 

 العامة اإلدارة
 21467 الرمثا 39ب. .ص

 األردنية الهاشمية ةكلمملا
 )قفز آلي( 7395900/02 :تفاه
 7395903/02كس: اف
 www.centurygroup.jo :(Websiteنترنت )قع الشركة على اإلو م
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 ئيسر لا
  مثلها السيد عزمي رئيس الخفشوي        ستثمار رسمله لإلكة ر ش
 

 ب الرئيسئان
                          السيد رياض زهير الخشمان  الرئيس التنفيذي                                        

 
 المؤسسات

 أيهم عطاهلل الخصاونه ويمثلها السيد   شركة رم للوساطة المالية                             
  محمد عبيدات ويمثله السيد                                   األردنيالبنك التجاري 

 عماد خريسات ويمثلها السيد                              ام مؤسسة تنمية أموال األيت
 
 
 

  ستشارات تب العلمي للتدقيق والمحاسبة واإلالمكالسادة  :قو الحساباتقدم
 
 

 
 لس اإلدارةجم
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 دارة التنفيذيةإلا
 

 
 
 التنفيذي الرئيس                          الخشمان    زهير رياض /( السيد 1

 مدير العاملا            م الوشاحمحمد عبدالكري /سيدلا( 2

 المدير المالي            محمد أحمد المالح  /سيدلا  (3

 داري المدير اإل            ر                     نسة / روزي سامي بد( اآل4
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 دارةكلمة رئيس مجلس اإل

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المساهمين الكرامالسادة حضرات 
  

 
لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتها  

والعشرون لشركة مجموعة العصر  السادساإلدارة أن نرحب بكم جميعًا، ونستعرض وإياكم التقرير السنوي  مجلس يسعدني وزمالئي أعضاء
 .2020 ية للسنة السابقة، مقارنًا مع البيانات المال2021 كانون أول 31 ة المنتهية فينلإلستثمار القابضة، متضمنًا البيانات المالية للس

 
 حضرات السادة المساهمين الكرام،

 إستثمارية.ومحفظة  متالك محفظة عقاريةإتتمثل في  ستثمارة العصر لإلشركة مجموعستراتيجية إكنا قد ذكرنا في تقاريرنا السابقة أن 
 من خالل العقارات التي تملكها الشركة ثابتة، عوائد قكونها مدرة للدخل وتحق أساسًا قويًا لموجوداتها حيث تعتبر المحفظة العقارية للشركة

يجار طويلة إمؤجرة لشركات عاملة في مدينة الحسن بعقود أكبر منطقة صناعية مؤهلة في المملكة والوهي داخل مدينة الحسن الصناعية 
 أردني. دينارألف  585يبلغ حجم إيجاراتها السنوية مبلغ حيث المدة، 

 
 متالك أسهم وحصص مؤثرة في شركات حليفة تحقق منإفتتمثل ب وتنويع مصادر الدخلارية وبهدف عدم التركز أما المحفظة اإلستثم 

، وقد عملت شركة وتشارك الشركة في إدارتها لغايات تطوير عملها وضمان نجاحها رأسمالية،لى أرباح إخاللها أرباح توزيعات باإلضافة 
لى إباح بصورة متوازنة هذا باإلضافة ق النمو واألر يراتها للحفاظ على توازن موجوداتها وتحقستثماإ على توزيعمجموعة العصر لإلستثمار 

والقطاع المالي ، وكذلك زيادة  وقطاع النقل التأمين من خالل التوسع في قطاعات مختلفة كقطاع ستثمار وتنويع الدخلتوزيع مخاطر اإل
 % عن رأس مال الشركة .50د عن حصصها في شركة االتحاد العربي الدولي للتأمين لتزي

 
 ستثماراتها لتشمل:إتتوزع لإلستثمار مجموعة العصر شركة وبذلك فإن 

 منتظمة. يجاريةإارات الصناعية والتي تحقق عوائد العق (1

 واألرباح.أفضل النتائج في تطوير عمل تلك الشركات لتحقيق  والمشاركةمساهمة في شركات مساهمة عامة حليفة ال (2

األوضاع نتيجة وهذا  دينار، 1,570,933صافية قدرها  حققت خسائران الشركة  الحظن 2021لعام لبيانات المالية لى اعوباالطالع 
  العالمي.في ظل جائحة كورونا التي اثرت على االقتصاد بلدنا الحبيب  الصعبة التي يمر بها الصحيةو قتصادية اإل
 

 
 الكرام، حضرات المساهمين

هذا وقد عملت  .سنواتكافة القضايا التي كانت منظورة لدى المحاكم من  العالقة وإسقاطغالق الملفات إ سابقة على عملنا خالل السنوات ال
ردن، وتصويب أوضاع العقارات من حيث التراخيص ة في األوسع مع البنوك العاملعلى تعزيز عالقاتها بشكل أ 2021 سنةالشركة خالل 

 الشركة.ستثمارات قليل المخاطر والمحافظة على إدف تبهضد األخطار المختلفة والتأمين 
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وراق المالية والجهات فة التعليمات الصادرة عن هيئة األلتزام بكاالحوكمة واإل تعليماتبتطبيق  2021 سنةلى قيام الشركة خالل باإلضافة إ
 للشركة.فعال وتعيين مدقق داخلي  يم سنوي يمن خالل وضع أوصاف وظيفية للموظفين ووضع نظام تق اوضاعهاوترتيب  العالقة،ذات 

 المساهمين،حضرات السادة 
لى السادة المساهمين الكرام على الثقة التي منحونا إياها كما أتقدم بالشكر والتقدير لزمالئي أعضاء مجلس إ بالشكر تقدمأ الختام،في 

لى الغايات إى ما بذلوه من جهد مستمر للوصول حليفة علعاملين في المجموعة وشركاتها التابعة واللواإلدارة التنفيذية وكافة ا اإلدارة،
 المنشودة.

  
 التوفيق،وهللا ولي 

 
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                          
  الخفش عزمي رئيس                                                                        
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 اإلدارةلمجلس  العشرون  و  السادس التقرير السنوي 

المحدودة ستثمار المساهمة العامة ادي لشركة مجموعة العصر لإلن يرحب بكم في إجتماع الهيئة العامة العأ المجموعةدارة إمجلس  رسي
مع تقرير مدققي الحسابات  ،2021كانون أول  31ية للسنة المنتهية في تكم البيانات المالاعلى حضر  والعشرون ليعرض السادس القابضة()

 وما تتطلبه تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية. ،2021وشركاتها التابعة خالل السنة المالية  المجموعةمبينًا نشاطات 
حقوق  تظهر وبالتالي لم %100ية للشركات التابعة والمملوكة للشركة توحيد البيانات المال يتمالدولية  وتمشيًا مع متطلبات معايير المحاسبة

 .لألقلية في البيانات المالية الموحدة
 

 )أ( أنشطة الشركة الرئيسية: أواًل:
 لالستثمار:ان أهم أنشطة شركة مجموعة العصر 

 منتظمة. يجاريةإتحقق عوائد  والتيالعقارية ستثمارات اإل  -

 واألرباح.أفضل النتائج   في تطوير عمل تلك الشركات لتحقيق  والمشاركةساهمة عامة حليفة في شركات م ستثماراإل -
 للشركة:الموقع الجغرافي )ب( 

منطقة صناعية  الصناعية أكبرمدينة الحسن  اربد، وتعتبر –تقع شركة مجموعة العصر لإلستثمار في مدينة الحسن الصناعية 
 .المملكةمؤهلة في 

 
 ين:الموظف)جـ( عدد 

 .2021 سنةموظفين خالل  (7)عدد موظفي شركة مجموعة العصر لالستثمار 
 

 للشركة:)د( حجم اإلستثمار الرأسمالي 

 أردني(.)عشرة ماليين دينار دينار أردني  10,000,000مبلغ  2021كانون أول  31بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي بتاريخ   
 

 التابعة:الشركات  ثانيًا:

 التالية:موزعة على الشركات  2021نهاية عام  دينار أردني 645,415إلستثمارات في الشركات التابعة مبلغ صافي قيمة ا بلغ

           أردني. دينار 1  مبلغ           شركة القرن لإلستثمارات واألعمال التجارية 

                            دينار أردني.    645,414مبلغ     الشركة األهلية للتطوير العقاري 

  دينار أردني.    57,740مبلغ                          *شركة حوض المتوسط لإلستشارات 

 التجارية.لشركة القرن لالستثمارات واألعمال أن الشركة مملوكة  * علماً 

  أردني.دينار      1مبلغ                األلبسة *شركة العصر الذهبي لصناعة وتجارة 

 التجارية.شركة مملوكة لشركة القرن لالستثمارات واألعمال أن ال* علمًا 
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 :التابعة  ويلخص الجدول أدناه بعض المعلومات المتعلقة بالشركات 

 

 رأس المال إسم الشركة

 دينار

 نسبة 

 التملك

الحصة من نتائج 
 األعمال/ دينار

الموقع  أهم غاياتها
 الجغرافي

شركة القرن لالستثمارات 
 رية واالعمال التجا

اإلستثمار في أسهم وحصص  (119,713) 100% 30,000
 الشركات 

 اربد

إستثمارات عقارية شراء وبيع  (268,269) %100 450,000  االهلية للتطوير العقاري شركة ال
 وتأجير، شراء وبيع األسهم

 اربد

حوض المتوسط شركة 
  لالستشارات

إستشارات مالية وإقتصادية  (31) 100% 30,000
 ت اإلدارية والمحاسبيةوالخدما

 اربد

شركة العصر الذهبي لصناعة 
 وتجارة االلبسة

 اربد صناعة وتجارة األلبسة (15,563) 100% 5,000

 
 الزميلة:الشركات  ًا:ثالث

 :2021اإلستثمارات في الشركات الحليفة حتى نهاية السنة المالية 

  أردني. ناردي 4,999شركة العصر لأللبسة                       مبلغ 

           أردني. دينار 2مبلغ    شركة أركان لإلستشارات المالية 

         أردني.دينار  908,049 مبلغ  شركة رم لإلستثمار في النقل الجوي 

 الزميلة:ويلخص الجدول أدناه بعض المعلومات المتعلقة بالشركات  

 

 رأس المال    إسم الشركة

 دينار      

مجموعة  حصة
 دينار/العصر 

الحصة من نتائج 
 األعمال /  دينار

الموقع  تاريخ التأسيس أهم غاياتها
 الجغرافي

 اربد 12/3/1996 صناعة األلبسة 0 4,999 10,000 * لأللبسةشركة العصر 

 عمان 20/12/2016 إستثمارات مالية 0 200,000 2,500,000 ستشارات المالية لإل أركانشركة 

قل ستثمار في النرم لإلشركة 
 الجوي 

اإلستثمار في شركات  (105,353) 1,500,000 14,000,000
 النقل الجوي 

 عمان 23/5/2010

 
  الشركة.نتيجة لظروف إقتصادية خارجة عن إرادة  ،2018شركة العصر لاللبسة متوقفة عن العمل منذ عام   *
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 منهم:)أ( أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل  ًا:رابع

 الخبرات العملية الشهادات العلمية تاريخ العضوية المنصب العضو
شركة رسملة 

ويمثلها  لإلستثمار
السيد عزمي رئيس 

 الخفش

رئيس مجلس 
 اإلدارة

إعتبارًا من 
12/8/2020  

 ) سابقًا (.دبي   –مدير عام مصنع البيت للسجاد  - بكالوريوس تجارة

  –مدير مالي لدى مجموعة العبد اللطيف الصناعية  -
 ) سابقًا (.عوديةالس

 الهندسي مدير مالي وإداري لدى المكتب -
  ) سابقًا (.قبرص  –والفني المتحد  

السيد رياض 
 زهيرالخشمان

نائب رئيس 
مجلس االدارة 
 الرئيس التنفيذي 

إعتبارًا من 
12/8/2020 

رئييييييييس مجليييييييس إدارة شيييييييركة مجموعييييييية رم للنقيييييييل واإلسيييييييتثمار  - بكالوريوس حقوق 
 السياحي .

لصيييناعات البتروكيماويييية الوسييييطة س مجليييس إدارة شيييركة ارئيييي -
 سابقًا ( .)

 رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة العصر لإلستثمار ) سابقًا (  -

 ( بي الدولي للتأمين )سابقاً عر رئيس مجلس إدارة شركة اإلتحاد ال -
شركة رم للوساطة 

المالية ويمثلها السيد 
أيهم عطاهللا 

 الخصاونة

من  إعتباراً  عضو 
12/8/2020 

بكالوريوس إدارة 
نظم شبكات 

 األعمال

ولغاية  9/8/2014)لشركه رم للوساطه الماليه المدير العام -
 تاريخة(.

مدير عمليات لدى شركة األمناء لالستثمار وإدارة المحافظ -
 (.2014-2008المالية )

وسيط مالي لدى شركة الوميض للخدمات المالية واالستثمار -
(2007-2008.) 

مؤسسة تنمية أموال 
األيتام  ويمثلها السيد 
 عماد عواد خريسات

إعتبارًا من  عضو 
12/8/2020 

بكالوريوس 
 محاسبة

 

        مؤسسة تنمية أموال األيتام  فيمدير مالي   -
 ولغاية تاريخه ( . –27/6/2010)  

    مؤسسة تنمية أموال األيتام  في  محاسب مالي -
   (  3/10/1993 – 26/6/2010 ) 

     هيئة اإلتصاالت الخاصة  في محاسب مالي  -
    (19/9/1992 – 28/9/1993  ) 

البنك التجاري 
األردني ويمثله السيد 

 محمد عبيدات 

إعتبارًا من  عضو
17/1/2021 

ماجستير إدارة    -
 والمحاسبةاألعمال 

بكالوريوس -
 اقتصاد

 غاية تاريخه(ول – 2015رئيس قسم التحليل ومراجعة االئتمان ) -

 . ( 2015-2010رئيس قسم المشاريع )  -
 (. 2010- 2007)  مدير االئتمان -
 ( 2007 – 2002مدير عالقات )  -
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 )ب( أسماء و رتب اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم :
 الخبرات العملية الشهادات العلمية تاريخ التعيين المنصب االسم

لسيد محمد عبد الكريم ا
 الوشاح

بكالوريوس إدارة  1/8/2017 المدير العام 
 أعمال

     مدير عام في شركة مجموعة العصر لإلسيتثمار  -

 ولغاية تاريخه( – 1/8/2017) 

 مستشار في الشركة العربية لإلستثمار -
  (1/4/2016 – 30/4/2017 ) 

 رئيس قسم في بنك األردن -
 (15/4/1999  - 31/8/2002 ) 

 رئيس قسم في البنك العربي -
  (20/9/1981 – 1/9/1997 ) 

 المدير المالي. السيد محمد أحمد المالح

أميييييييييييييييين سييييييييييييييير 
 مجلس اإلدارة 

 

 بكالوريوس محاسبة . 1/9/2006

 
    مدير مالي في شركة مجموعة العصر لإلستثمار  -

 ولغاية تاريخه (. – 2017  )

عصييييييييير رئييييييييييس حسيييييييييابات فيييييييييي شيييييييييركة مجموعييييييييية ال -
 (.2017 – 2006لإلستثمار) 

رئيييييس قسييييم المحاسييييبة فييييي الشييييركة األلفييييية لصييييناعة  -
 (. 2006 – 2004المالبس ) 

    مدير إداري فيي شيركة مجموعية العصير لإلسيتثمار - دبلوم تكنولوجيا أغذية   1/4/2006 المدير اإلداري  اآلنسة روزي سامي بدر  
 ولغاية تاريخه(. –2018) 

لمساهمين في شركة مجموعة العصير مسؤول شؤون ا -
 ولغاية تاريخه( – 2006لإلستثمار )

         موظفية فيي الشيركة األلفيية لصيناعة المالبيس  -
 (2004 – 2006 .) 

 
 % من رأس المال5كبار مالكي األسهم والتي تزيد نسبة مساهمتهم عن  خامسًا:

 

  2021 2020 

 النسبة سهمعدد األ النسبة عدد األسهم المساهـم الرقم

 %37,763 3,776,383 %42,714 4,271,454 شركة مجموعة رم للنقل واإلستثمار السياحي  1

 %19,910 1,991,000 %19,811 1,981,159 مؤسسة تنمية أموال األيتام 2

 %9,860 986,049 %7,048 704,851 السيد رياض زهير الخشمان 3

 %6,594 659,494 %6,579 657,970 الشركة المتحدة لإلستثمارات المالية   4

 %74,129 7,412,926 %76,154 7,615,434 المجموع 
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 للشركة:الوضع التنافسي  سادسًا:
 

 ستثمارات العقارية وامتالك وتأجير العقارات اإل - نشاطها:قطاع  (أ)
 إستثمارات في شركات مساهمة عامة  -    

 
 .في اربد و عمان يسيةاألسواق الرئ تتواجد للشركة :األسواق الرئيسية )ب(  
 
 تعمل الشركة على تأجير العقارات المملوكة لها ، واالستثمار  المحلي:)جـ( حصة الشركة من السوق   

 في شركات مساهمة عامة وال يمكن تحديد نسبة معينة.                                            
 
 ة للشركة من األسواق الخارجية.حص ال يوجد :الخارجيةحصة للشركة من األسواق  )د(  

 

 ًا:سابع

ياتها وال مبيعاتها أو ايراداتها بإستثناء في مشتر  وخارجيًا(ال تعتمد المجموعة على موردين محددين و/ أو عمالء رئيسين )محليًا  -
 المستأجرين.

 ثامنًا:
 غيرها.القوانين واألنظمة أو  ال يوجد أي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب (أ)

 الشركة.ال يوجد براءات إختراع أو حقوق إمتياز تم الحصول عليها من قبل  (ب)

 

 تاسعًا:

ال يوجد قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها  (أ)
 التنافسية.

 الدولية.معايير الجودة  ستثمارشركة مجموعة العصر لإلال تطبق  (ب)
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 )أ( الهيكل التنظيمي للشركة  عاشرًا:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة

المجلس أمين سر  

 المدير العام 
 

دير المواردم المدير اإلداري  المدير المالي   
البشرية   

 لجنة إدارة المخاطر 

 لجنة الحوكمة

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 لجنة التدقيق 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 الرئيس التنفيذي

 

 المدقق الداخلي 

 لجنة اإلستثمار 
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 2021خالل سنة  موظف 7عدد موظفي شركة مجموعة العصر لإلستثمار و الشركات التابعة )ب( 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 الحليفة يتم إدارتها ماليًا وإداريًا بواسطة موظفي الشركة األم . * الشركات التابعة و 

  
 )جـ( فئات مؤهالت موظفي شركة مجموعة العصر لإلستثمار:

 
 المجموع ماجستير بكالوريوس دبلوم ثانوية إسم الشركة

 7 0 3 1 3 مجموعة العصر لإلستثمار 
 7 0 3 1 3 المجموع

 
 .2021العصر لإلستثمار والشركات التابعة خالل سنة لموظفي شركة مجموعة  يوجد برامج تأهيل وتدريب ال )د( 
 

 حادي عشر :
 ر.ال يوجد مخاطر محددة تتعرض لها شركة مجموعة العصر لإلستثما -
 

 ثاني عشر :
 2021اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل سنة  (أ)

ع واستقرار الشركة في ظل جائحة كورونا وما كان لها من المحافظة على اوضاهي اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة 
 اثر سلبي على المنطقة والعالم.

 
 وصف لألحداث الهامة التي مرت على الشركة خالل السنة المالية  (ب)

 .باستثناء جائحة كورونا  ال يوجد أحداث هامة مرت على الشركة خالل السنة المالية
 

 ثالث عشر :
 طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة .األثر المالي لعمليات ذات 
 ولم تكن هناك أية أمور غير عاديةعملياتها بشكل دوري وعادي  2021نفذت المجموعة خالل سنة 

 إسم الشركة
 

الموظفينعدد   

2021سنة  2020سنة    
 8 7 لعصر لإلستثمارشركة مجموعة ا

 - - شركة القرن لإلستثمارات واألعمال التجارية 
 - - شركة حوض المتوسط لإلستشارات 

 - - الشركة األهلية للتطوير العقاري 
 - - شركة العصر الذهبي لصناعة وتجارة األلبسة

 - -   شركة العصر لأللبسة
 8 7 المجموع
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 رابع عشر :
 األرباح و الخسائر (أ)

أردني دينار  410,878 قدره ربحأردني مقابل  دينار 1,570,933مبلغ  2021الصافية بعد الضريبة للسنة المالية  رائالخسبلغت 
   .2020سنة 

 
 ق المساهمينوقح)ب(    

 أردني سنةدينار  11,763,014أردني مقابل مبلغ دينار  10,192,081 مبلغ  2021كانون أول  31بلغت حقوق المساهمين بتاريخ  

2020  .        

 

 اهمين مقارنًا بالسنوات السابقة . والجدول التالي يظهر التغير في حقوق المس -
 حقوق المساهمين ) دينار (

 2021 2020 2019 2018 2017 
 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ماللارأس 

 1,038,624 1,038,624 1,132,031 172,173 ,1 172,173 ,1 ياطي قانونيحتإ
 25,125 25,125 25,125 25,125 25,125 إحتياطي إختياري 

 (607,913) (624,224) 194,980 565,716 (1,005,217) اح )خسائر( مدورةأرب
 - - - - - في القيمة العادله مالتغير المتراك

 10,455,836 10,439,525 11,352,136 11,763,014 10,192,081 مجموع حقوق المساهمين
 %(14) %(0,15) % 8,7 % 6,3 (%13.3)  بة النقص / الزيادةسن
 1.045 1.043 1.135 1.176 1.019 قيمة الدفترية للسهم /دينارال

 
 سنوات حقوق المساهمين وسعر السهم لخمس  )جـ( السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي

 األرباح / الخسائر السنة
 دينــار  

 األرباح الموزعة
 دينــار

 صافي حقوق المساهمين
 دينــار

 سعر السهم

2017 (944,352) - 10,455,836 2,270 
2018 (16,311) - 10,439,525 2,340 
2019 912,611 - 11,352,136 2,660 
2020 410,878 - 11,763,014 2,440 
2021 (1,570,933) - 10,192,081 1,840 
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 عشر:خامس 
 تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية 

 
 المركز المالي  -

دينار أردني في سنة  18,589,447 مقابل أردنيدينار   18,285,424مبلغ دينار 2021كانون أول  31بلغت قيمة الموجودات بتاريخ 
دينار  8,093,343 مبلغ 2021مقابل فقد بلغت قيمة المطلوبات سنة % بال 1.64دينار أردني وتعادل  304023 هقدر  بنقص 2020

 %.18,5دينار أردني ما نسبته  1,266,910 بزيادة قدرهاأي  2020دينار أردني في سنة  6,826,433أردني مقابل مبلغ 
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 تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها: - 
 2021 2020 2019 2018 2017 

 % (9.5) % (1,6) % 9,1 % 4.1 %(15.7) سهمالعائد على ال
 % (9) % (1,5) % 8 % 3.5 %(15.4( العائد على حقوق المساهمين 

 % (9,5) % (1,6) % 9,1 % 4.1 %(15.7( العائد على رأس المال 
 %57 %60 % 64 % 63 %56 حقوق المساهمين إلى الموجودات 

 %52 %49 %37 % 41 %57 المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين
 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 رأس المال المدفوع

 (194,337) 799,384 1,933,950 1,621,223 598,674 إجمالي اإليرادات) الخسائر(
 750,015 811,336 1,014,445 1,210,345 2,169,607 إجمالي المصاريف

 (944,352) (11,952) 919,505 410,878 1,570,933 بة األرباح )الخسائر( قبل الضري
 0 (4,359) (6,894) - - ضريبة الدخل

 (944,352) (16,311) 912,611 410,878 1,570,933 صافي األرباح )الخسائر( بعد الضريبة 
 

 سادس عشر :  
 التطورات المستقبلية للشركة :

 أي توسعات أو مشروعات جديدة (أ)

الى التوسع في االستثمارات العقارية من خالل شراء عقارات جديدة  وتطوير األراضي القائمة بما  2022 نةوتسعى الشركة خالل س
 يتناسب وحاجاتها .

 . والقطاع المالي التوسع في إستثمارات الشركة في مختلف القطاعات كقطاع التأمين وقطاع النقل  كذلك 
 
 
 

 ل الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على األق (ب)

  استقطاب شركاء جدد.  مع الشركاء الحاليين وتعزيز الشراكات تعزيز وتنميتها. تعزيز الشراكات .1

تأسيس مشاريع إستثمارية جيدة والمساهمة واالستحواذ على شركات قائمة و تطوير ستثمارية جديدة. إتأسيس مشاريع  .2
  اإلستثمارات في الشركات التابعة .

قليمي والعالمي، وتطوير العمليات الداخلية بحيث ستثماري اإلالمجموعة في الوسط اإلتعزيز صورة التطوير المستمر.  .3
تصبح المجموعة مؤسسة لديها عمليات تخطيط وتطوير فّعالة وعمليات إدارية منضبطة خصوصًا في مجال إدارة 

 .ةيستراتيجستثمار وإدارة المخاطر وإدارة اإلاإل
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 سابع عشر : 
 شركة والشركات التابعة ، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له.مقدار أتعاب التدقيق لل

وقد بلغت أتعابهم السنوية عن المجموعة القابضة وشركاتها   المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة واإلستشاراتمدققو الحسابات هم 
 .دينار  1,740ات الضريبية للتدقيق ومقدار اتعاب االستشار  دينار 10,000التابعة مبلغ 
  

 ثامن عشر :
 عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة . (أ)

 المنصب العضو الرقم
 عدد األسهم

 النسبة % 2020 النسبة % 2021
 شركة رسملة لإلستثمار 1

 
 ويمثلها السيد عزمي الخفش  

 1000 رئيس مجلس اإلدارة
 

73,580 

0,010% 

0,7358% 

20,109 
 

95,766 

0,2011% 
 
0,958% 

2 
 السيد رياض الخشمان

نائب رئيس  مجلس 
 اإلدارة الرئيس التنفيذي

704,851 7,048% 986,049 9,860% 

 شركة رم للوساطة المالية 3
 ويمثلها السيد ايهم خصاونة

 1000 عضو
- 

0,010% 
- 

225,187 
- 

2,251% 
- 

 مؤسسة تنمية أموال األيتام 4
  عماد خريساتيد ويمثلها الس

 1,981,159 عضو
- 

19,811 % 
- 

1,991,000 
- 

19,91 % 
- 

 البنك التجاري األردني 5
  محمد عبيداتويمثله السيد 

 عضو
38,524 

- 
0,38 % 
- 

38,524 
- 

0,38 % 
- 

 
 

 عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة . (ب)

 

 
 
 
 
 

 عدد االسهم الصلة االسم الرقم
2021 2020 

 3,472 3,472 ابنة السيد رياض الخشمان الرا رياض الخشمان 2
 5,300 40,694 زوجة السيد عزمي الخفش السيدة خالدة عبدهللا خضر 5
 25,582 44,402 ابنة السيد عزمي الخفش ميرنا عزمي الخفش 6
 24 14 ابنة السيد أيهم الخصاونه زينه أيهم الخصاونه  7
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 ألوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.)جـ( عدد ا
 

  )د( األوراق المالية المملوكة من قبل أقارب اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.
 .من قبل أقارب اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذيةمملوكة ال يوجد أوراق مالية  -

 
 )ه( الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة .

     
عدد األسهم المملوكة من قبل  الشركة المسيطر عليها المنصب اسم العضو المسيطر

 الشركات المسيطر عليها
2021 2020 

 1 1 شركة نوفا لإلستثمارات السياحية عضو مجلس االدارة التنفيذي السيد رياض الخشمان

 20,109 1,000 شركة رسملة لإلستثمار عضو مجلس االدارة التنفيذي السيد رياض الخشمان

 
 و( الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية  .)

  
 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية. -

 
 )ز( الشركات المسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة .

  
 .اإلدارة  مجلسأعضاء  قاربال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أ -

 

 
 )ح( الشركات المسيطر عليها من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية  .

  
 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية. -

 
 
 
 

 المنصب اإلسم الرقم
2021 2020 

 األقارب شخصي األقارب شخصي 
 - 155 - 155 المدير العام السيد محمد الوشاح  1

 - 101 - 101 المدير المالي السيد محمد المالح  2
 - 83 - 83 اإلداري  المدير اآلنسة روزي بدر   3



24

2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 

 تاسع عشر :
 2021يس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئ  )أ(         

    
 الرقم
 

بدل  االســـم
 حضور

مكافآت 
المجلس عن 

2021 

 المجموع رئاسة المجلس 

 5,000 - - 5,000 السيد رياض الخشمان 1
 5,000 - - 5,000 السيد ايهم الخصاونة  2
000,9 - - السيد عزمي الخفش 3  9,000 
 5,000 - - 5,000 السيد عماد خريسات 4
 5,000 - - 5,000 السيد محمد عبيدات   5

 29,000 9,000 - 20,000 المجموع 
 

 
 2021)ب( المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خالل السنة المالية 

 
الرواتب السنوية  المنصب اإلســـم الرقم

 االجمالية
 اجمالي المزايا

 112,000 112,000 رئيس تنفيذي السيد رياض زهير  الخشمان  1
 45,200 45,200 المدير العام السيد محمد عبدالكريم الوشاح 2
 20,300 20,300 المدير المالي السيد محمد احمد المالح  3
 15,400 15,400 المدير االداري  اآلنسة روزي سامي بدر 4

 
 

 عشرون :
  2021فعتها الشركة خالل السنة المالية التبرعات والمنح التي د

 
 المبلغ الجهة

 435 مركز الحسين للسرطان
 435 المجموع
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 واحد وعشرون :
 مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة  (أ)

  
 كة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.اليوجد اية عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشر  -
 
بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو   (ب)

 أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

 
اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي  اليوجد اية عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس -

 موظف في الشركة أو أقاربهم.

 
 
 

 اثنان وعشرون :
 مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي .

ركة فييي خدميية الشيي سيياهمتتقييوم المجموعيية بالمسيياهمة فييي حماييية البيئيية وخدميية المجتمييع ميين خييالل شييركاتها التابعيية والحليفيية ، حيييث    
من خالل التواصل ميع الجامعيات األردنيية وخاصية الجامعيات فيي محافظية اربيد لتيدريب الطلبية الخيريجين  2021المجتمع خالل سنة 

 في عدة مجاالت منها األعمال اإلدارية والمحاسبية ، ومحاولة ايجاد فرص عمل لهم .
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 الحوكمـة تقـرير

ستثمارلشركة مجموعة العصر لإل   
اء تولي شركة مجموعة العصر لإلستثمار إهتمامًا كبيرًا لممارسات الحوكمة السليمة كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق أعلى معايير األد

  المهنية على جميع نشاطات الشركة ، و تتبع الشركه في مجال ذلك تعليمات الحوكمة.

وقواعد حوكمة الشركات في  2017تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام  المعلومات و التفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام -أ
 الشركة .

عن هيئة األوراق المالية بعد موائمته  والصادر  2017تم إعداد هذا التقرير إعتمادًا على تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة العامه لعام  
 سي للشركة.مع قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األسا

وتقوم الشركه بمراجعة هذا التقرير وتطويره من وقت آلخر وكلما إقتضت الحاجة وذلك بهدف مواكبة التغيرات في إحتياجاته و توقعاته ، 
حيث تم تشكيل ثالث لجان اخرى مع لجنة التدقيق بناء على تعليمات حوكمة الشركات المساهمة وهي لجنة الترشيحات والمكافآت ، لجنة 

 ارة المخاطر ولجنة الحوكمة  وكذلك تم تشكيل لجنة خامسة هي لجنة االستثمار .إد
كذلك تقوم الشركة بالتحقق من استقاللية اعضاء مجلس اإلدارة لتحقيق النسبة المطلوبة من األعضاء المستقلين ، و وضع أوصاف وظيفية 

 للموظفين ونظام تقييم سنوي فعال ، و تعيين مدقق داخلي للشركة .
إدارة تقوم الشركة بتضمين تقريرها السنوي تقرير الحوكمة للجمهور لبيان مدى إلتزام إدارة الشركة ببنود تقرير الحوكمة مع بيان مدى إلتزام 

 الشركة بتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر أسباب عدم اإللتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.

فافيه حسب تعليمات اإلفصاح و بصوره دقيقه و واضحة وفي األوقات المحدده كما و توفر المعلومات للمساهمين و المستثمرين بش
 لتمكينهم من إتخاذ قرارهم اإلستثماري .

 : 2021أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين و المستقيلين خالل عام  -ب

 

 

 

 حالة العضوية تنفيذي / غير تنفيذي مستقل / غير مستقل إسم عضو مجلس اإلدارة

 فعال تنفيذي غير مستقل رياض زهير الخشمان

 فعال فيذيغير تن مستقل شركة رم للوساطة المالية

 فعال غير تنفيذي مستقل شركة رسمله لإلستثمار

 فعال غير تنفيذي غير مستقل مؤسسة تنمية أموال األيتام 

 فعال غير تنفيذي مستقل البنك التجاري األردني
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 :2021إلعتباريين خالل عام أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة ا -ج

 

 

 المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء األشخاص الذين يشغلونها . -د

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسم الممثل إسم عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري 
مستقل / غير 

 مستقل

تنفيذي / غير 
 تنفيذي

 غير تنفيذي مستقل  السيد أيهم عطاهلل الخصاونة شركة رم للوساطة المالية  

 غير تنفيذي مستقل  السيد عزمي رئيس الخفش شركة رسمله لإلستثمار

 غير تنفيذي مستقل السيد عماد عواد الخريسات تنمية أموال األيتام  مؤسسة

 غير تنفيذي مستقل   السيد محمد عبيدات  البنك التجاري األردني

 المنصب اإلسم 

 الرئيس التنفيذي  السيد رياض زهير الخشمان  (1

 المدير العام السيد محمد عبدالكريم الوشاح (2

 المدير المالي  السيد محمد احمد المالح  (3

 المدير اإلداري  اآلنسة روزي بدر  (4
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 جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة: -هي 

 

 سامي بدر االنسة روزي  إسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة :  -و

 أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة :  -ز
 لجنة التدقيق . .1

 لجنة الترشيحات والمكافآت. .2

 لجنة إدارة المخاطر. .3

 لجنة الحوكمة . .4

 لجنة اإلستثمار . .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الشركات المساهمة العامة عضويات مجالس اإلدارة   اإلسم 

 شركة مجموعة رم للنقل واإلستثمار السياحي  .1 السيد رياض زهير الخشمان 

 شركة االتحاد العربي الدولي للتأمين   .2

 الشركة االردنية الدارة الصناديق االستثمارية  .1 السيد أيهم عطاهلل الخصاونه

 تثمار السياحي شركة مجموعة رم للنقل واإلس  .1 السيد محمد احمد عبيدات

 ال يوجد عضوية اخرى للسيد عزمي رئيس الخفش في الشركات المساهمة العامة  السيد عزمي رئيس الخفش

 في الشركات المساهمة العامة خريسات عواد عمادال يوجد عضوية اخرى للسيد    خريسات عواد عماد السيد 
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 : اسم رئيس و أعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية –ح 

 

 

 إسم  رئيس و أعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت  ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة إدارة المخاطر ، ولجنة اإلستثمار  –ط 

 *  لجنة الترشيحات و المكافآت  :

 رئيس اللجنة  -                      الخفش عزميالسيد  -

 عضو  -                     أيهم خصاونهالسيد  -

 عضو  -السيد عماد خريسات                      -

 *  لجنة الحوكمة    :

 رئيس اللجنة  -              أيهم خصاونهالسيد  -

 عضو  -          محمد عبيداتالسيد  -

 عضو -      السيد عزمي الخفش       -

 

 الخبرات المؤهالت العلمية المنصب اإلسم

 دبي          –مدير عام مصنع البيت للسجاد   بكالوريوس تجارة رئيس اللجنة السيد عزمي الخفش 
  مدير مالي لدى مجموعة العبد اللطيف الصناعية– 

 السعودية.

  مدير مالي وإداري لدى المكتب الهندسي والفني
 قبرص. –المتحد 

 

ماجستير إدارة االعمال  عضو اللجنة  عبيدات السيد محمد 
 والمحاسبة 

  رئيس قسم التحليل ومراجعة االئتمان 

 رئيس قسم المشاريع 

 ن مدير االئتما 

  مدير عالقات  

 عضو اللجنة السيد أيهم خصاونة 

 

بكالوريوس إدارة نظم 
 شبكات األعمال

  لشركه رم للوساطه الماليه لمدير العام 
 ركة األمناء لالستثمار وإدارة مدير عمليات لدى ش

 المحافظ المالية 

  وسيط مالي لدى شركة الوميض للخدمات المالية
 واالستثمار 
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 *  لجنة إدارة المخاطر   :

 رئيس اللجنة  -السيد عزمي الخفش                         -

 عضو  -                    رياض الخشمان السيد  -

 عضو  -                       عماد خريساتالسيد  -

 *  لجنة اإلستثمار   :

 ة رئيس اللجن -السيد رياض الخشمان                 -

 عضو  -السيد عزمي الخفش                   -

 :2021 عدد إجتماعات كل من اللجان خالل السنة -ي
 

  2021: تم عقد أربعة إجتماعات خالل عام  لجنة التدقيق -1
 

 ( 4عدد اإلجتماعات )  المنصب إسم عضو اللجنة

 (4اإلجتماع) (3اإلجتماع) (2اإلجتماع) (1اإلجتماع)

 √ √ √ √ يس اللجنةرئ السيد عزمي الخفش 

 √ √ √ √ عضو   محمد عبيداتالسيد 

 √ √ √ √ عضو ايهم خصاونة السيد 

 

 2021: تم عقد إجتماعين خالل عام  لجنة الترشيحات و المكافآت -2
 

 (2عدد اإلجتماعات ) المنصب إسم عضو اللجنة

 (2اإلجتماع)  (1اإلجتماع)  

 √ √ رئيس اللجنة عزمي الخفشالسيد 

 √ √ عضو  ايهم خصاونهالسيد 

 √ √ عضو          عماد خريساتالسيد 
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 2021: تم عقد إجتماعين خالل عام  لجنة إدارة المخاطر -3
 

 المنصب إسم عضو اللجنة
 (2عدد اإلجتماعات )

 (2اإلجتماع) (1اإلجتماع)

 √ √ رئيس اللجنة السيد عزمي الخفش 

 √ √ عضو   رياض الخشمانالسيد 

 √ √ عضو          خريسات  عمادالسيد 

 
  2021عام : تم عقد إجتماعين خالل  لجنة الحوكمة -4

 

 المنصب إسم عضو اللجنة
 (2عدد اإلجتماعات )

 (2اإلجتماع) (1اإلجتماع)

 √ √ رئيس اللجنة  ايهم خصاونهالسيد 

 √ √ عضو محمد عبيداتالسيد 

 √ √ عضو السيد عزمي الخفش 

 
 

 2021عقد إجتماعين خالل عام : تم  لجنة اإلستثمار -5

 

 المنصب إسم عضو اللجنة
 (2عدد اإلجتماعات )

 (2اإلجتماع) (1اإلجتماع)

 √ √ رئيس اللجنة السيد رياض الخشمان   

 √ √ عضو السيد عزمي الخفش 
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 دد إجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة ع -ك 

 –، دون حضيور أي مين أشيخاص اإلدارة التنفيذيية للشيركة 2021قق الحسابات الخارجي خالل عام د( إجتماعات مع م4تم عقد )
ات ة ألية مالحظالشيرك لإلطيالع ومناقشية كل ميا يتعليق بمالحظاته ومقترحاتيه حيول أعميال الشيركة ونتائجهيا الماليية وميدى إسيتجابة إدارة

 أو مقترحيات إن وجيدت .

 .2021مجلس اإلدارة خالل عام  ماعاتتعدد إج -ل 

 خمسة اجتماعات . 2021بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 

 

 2021ة للعام يقر رئيس مجلس إدارة  شركة مجموعة العصر لإلستثمار بصحة ودقة وإكتمال المعلومات الواردة في تقريرالحوكمة للشرك
                                                                           

 رئيس مجلس اإلدارة
  عزمي الخفش                                                                         

 المنصب اسم العضو

  (5عدد االجتماعات ) 

االجتماع 
(1) 

االجتماع 
(2) 

االجتماع 
(3) 

االجتماع 
(4) 

االجتماع 
(5) 

 شركة رسمله لإلستثمار

  يمثلها السيد عزمي الخفش

 √ √ √ √ √ جلس االدارةرئيس م

نائب رئيس  مجلس  السيد رياض زهير الخشمان
 اإلدارة الرئيس التنفيذي

√ √ √ √ √ 

 شركة رم للوساطة المالية

  يمثلها السيد أيهم الخصاونة 

 √ √ √ √ √ عضو

  مؤسسة تنمية أموال األيتام

 عماد خريسات يمثلها السيد 

 √ √ √ √ √ عضو

 البنك التجاري األردني

 محمد عبيداتيمثله السيد 

 √ √ √ √ √ عضو
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أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرار الشركة اي  * يقر مجلس إدارة شركة مجموعة العصر لإلستثمار بعدم وجود 
 . التاليةخالل السنة المالية 

بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال * يقر مجلس إدارة شركة مجموعة العصر لإلستثمار 
 في الشركة  .

 
  

 رئيس مجلس اإلدارة 
 شركة رسمله لالستثمار

     ويمثلها السيد /عزمي الخفش 

 
نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 

 التنفيذي  
 السيد / رياض الخشمان 

 
      عضو مجلس االدارة 

ة شركة رم للوساطة المالي  
 خصاونةويمثلها السيد /ايهم 

  

 
 
 
 

 عضو المجلس
 البنك التجاري االردني 

محمد عبيداتالسيد /  ويمثله  

 
 

 عضو المجلس
 مؤسسة تنمية اموال االيتام 

 عماد خريسات ويمثلها السيد / 
 
 

 

 
 

 لسنوي.بصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير ا نحن الموقعين ادناهقر ن* 

 

 رئيس مجلس اإلدارة
 شركة رسمله لالستثمار

 ويمثلها السيد /عزمي الخفش 

 المدير العام
 السيد / محمد الوشاح

 المدير المالي
 السيد/ محمد المالح

 

ينيني دردرد رالرال ا يريري اجاجا جتجت تلتل ا كنكنك نبنب بلبل ا
السيد / محمد عبيداتالسيد / محمد عبيداتالسيد / ويمثله



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 العصر لالستثمارشركة جمموعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " قابضة - " مساهمة عامة حمدودة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اململكة األردنية اهلامشية  - إربد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 المستقلالحسابات  مدققالختامية وتقرير الموحدة  الماليةالبيانات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021كانون أول  31 فيكما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (1  /29 ) 



 
 
 
 

   العصر لالستثمار شركة جمموعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " قابضة - " مساهمة عامة حمدودة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اململكة األردنية اهلامشية  - إربد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   

 صفحة  الفهرس
 

  مدقق الحسابات المستقلتقرير 
 

3- 6 

  
 2021كانون أول  31في هي  كماة قائمة المركز المالي الموحد

 
 

7- 8 

 2021كانون أول  31الموحدة للسنة المالية المنتهية في  الشامل قائمة الدخل
 
 

9 

 2021كانون اول  31نة المالية المنتهية في للس قائمة التغيرات الموحدة في حقوق المساهمين
 
 

10 

 2021كانون أول  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 
 
 

11 

   السياسات المحاسبية المتبعةملخص الهم 
 
 

12-17  

  2021لعام  الموحدة الماليةإيضاحات حول البيانات 
 
 

18- 29  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 60003/2022/149 الرقم:                      
 

 مدقق احلسابات املستقل تقرير 

 
         اهليئة العامة اجملرتمنيالسادة 

       اجملرتمنيالعصر لالستثمار جمموعة  / شركةيف 
        " قابضة - حمدودة مساهمة عامة" 

 يةاململكة األردنية اهلامش -اربد
_____________________        

  
           الرأي

 
 - محدودة " مساهمة عامة مجموعة العصر لالستثمارشركة ل الموحدة المالية قوائملقد قمنا بتدقيق ال

، وكل 2021كانون األول  31في هي كما ةالموحد المركز المالي قائمة، والتي تتكون من قابضة " 
 التدفقات النقدية وقائمة ةالموحد المساهمينالتغيرات في حقوق  وقائمة ةحدالموالدخل الشامل  قائمةمن 

، بما في ذلك الموحدة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية المالية للسنة ةالموحد
 .ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

         
تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المرفقة  الموحدة المالية قوائمفي رأينا ، إن ال

المالية  سنةلل الموحدة ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية2021كانون األول  31المالي للشركة كما في 
    .التقارير الماليةإلعداد المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية 

           
  

          اساس الرأي
 
ً ل تدقيقناقد قمنا بل ً  اتنا. إن مسؤولي تدقيقلل الدولية معاييرلوفقا ً في المعايير  لهذهوفقا موضحة الحقا

في . " في هذا التقرير  الموحدة   مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية"  فقرةتقريرنا ضمن 
ً إلبداء رأينا .لتوفر اإعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة  عن  نحن مستقلينساسا

مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك األخالقي  وفقا لمتطلباتالشركة 
 وإننا قد أوفينا الموحدة  لبيانات الماليةل بتدقيقناخالقية ذات الصلة األوالمتطلبات  للمحاسبين المهنيين" 

 .وفقا لتلك المتطلبات  خرىألخالقية ااأل نابمسؤوليات
            

 هامةأمور التدقيق ال
 

 قاوائمان أمور التدقيق الهامة هي االمور التي ، ووفقاً لحكمنا المهني ، لها االهتماام األكبار فاي تادقيقنا لل
ككال ، المالياة  قاوائمالمالية   للسنة الحالية . إن هذه االمور تام وضاعها فاي االعتباار فاي ساياق تادقيقنا لل

 وهي : ولتكوين راينا حولها ، وليس لغرض ابداء راياً منفصالً حول هذه األمور 
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي تابع 
 2021لعام  المساهمة العامة المحدودة مجموعة العصر لالستثمارشركة 

 
 الستثمارات العقارية:   أولا 

 
 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام في تدقيقنا  يق الهام وصف أمر التدق
( في البيانات المالية الموحدة 2اشارة الى ايضاح رقم )

نسبة جوهرية من االستثمارات العقارية تشكل  فإن
صافي القيمة الدفترية   موجودات المجموعة حيث بلغت

" دينار مقارنة 6,727,317"  2021لها في نهاية عام 
.  2020" دينار في نهاية عام 6,662,887مع  " 

يتوجب على المجموعة إعادة تقييم تلك االستثمارات عند 
إعداد القوائم المالية الموحدة لتحديد القيمة العادلة لها . 
ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،  وذلك وفقا
وعليه تقوم المجموعة باالستعانة بخبراء عقاريين 

قدير القيمة العادلة لتلك االستثمارات العقارية مستقلين لت
وعكس أثر االنخفاض في القيمة ) إن وجد ( في قائمة 

  الدخل الموحدة لتلك الفترة .
االستثمارات وبناءا على ما سبق فاننا نعتقد ان بند 

 من امور التدقيق الرئيسية نظرا لحجمه واهميته. العقارية

االستثمارات بند لقد قمنا اثناء عملية التدقيق ل
 باالمور التالية :  العقارية

إن إجراءات التدقيق المتبعة تضمنت فهم  -
إلجراءات المجموعة المتبعة في تقييم 
االستثمارات العقارية وفحص لنظام الرقابة 

 الداخلي
مراجعة تلك التقيمات والمستندة إلى تقرير  - 

خبير عقاري وإلى تقديرات مؤسسة المدن 
 يد أي تدني في قيمتها ) إن وجد (الصناعية وق

تقييم مدى اكتمال وصحة االفصاحات المتعلقة  -
باالستثمارات العقارية وتقييم مدى االمتثال 
لمتطلبات االفصاح الواردة في المعايير الدولية 

 للتقارير المالية . 

 
 

 
ا   خلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الد :  ثانيا

 
 

 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام في تدقيقنا  التدقيق الهام وصف أمر 
(  في البيانات المالية  7اشارة الى ايضاح رقم ) 

الموحدة للمجموعة فقد بلغت قيمة الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في نهاية عام 

 " دينار مقارنة مع 9,886,588ما قيمته "  2021
 2020دينار في نهاية عام "   10,181,894" 

وقد احتفظت الشركة بهذه االستثمارات الغراض 
المتاجرة ولتحقيق االرباح من خالل تقلبات االسعار 

حيث حققت الشركة منها  السوقية قصيرة االجل
 الخسائر" دينار وكانت 330,283بقيمة "  خسائر

 الغير متحققة الناتجة عن فروقات تقيم القيمة العادلة
 " دينار 399,130مبلغ " 

وبناءا على ما سبق فاننا نعتقد ان بند الموجودات 
المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل من امور 

 التدقيق الرئيسية نظرا لحجمه واهميته. 

لقد قمنا اثناء عملية التدقيق لبند الموجودات المالية 
 التالية : باالمور  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

التحقق من ملكية الشركة لهذه الموجودات من خالل  -
االطالع على فواتير البيع والشراء والحصول على 

 شهادة ملكية  من مركز ايداع االوراق المالية . 
التحقق من وجود اي حجوزات او رهونات تحول   -

 دون قدرة الشركة على التصرف بهذه الموجودات . 
ركة قد سجلت هذه الموجودات التحقق من ان الش -

بالقيمة العادلة بتاريخ عملية الشراء والتحقق من صحة 
 التقييم الالحق واظهار هذه الفروقات في قائمة الدخل .

قمنا بتقيم مدى اكتمال وصحة االفصاحات المتعلقة  -
خالل بيان  بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

االفصاح الواردة في الدخل وتقيم االمتثال لمتطلبات 
  المعايير الدولية للتقارير المالية .
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي تابع 
 2021لعام  المساهمة العامة المحدودة مجموعة العصر لالستثمارشركة 

 
 خرى األمعلومات ال
 

المعلومات األخرى جميع المعلومات الواردة في التقرير  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى . تتضمن
وتقرير مدقق الحسابات . لم يتم تزويدنا  الموحدة باستثناء القوائم المالية 2021السنوي  للشركة لعام 

 بالمعلومات األخرى حتى تاريخ تقريرنا ، حيث من المتوقع أن يتم تزويدنا بها بعد هذا التاريخ . 
ال يغطي المعلومات األخرى ، ونحن ال ولن نبدي أي استنتاج توكيدي  الموحدة ائم الماليةإن راينا حول القو

 حولها .
مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى ، ومن خالل ذلك ،  ، تتمثلالموحدة في سياق تدقيقنا للقوائم المالية 

ً مع القوائ أو مع المعرفة التي الموحدة م المالية تحديد ما  إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريا
 حصلنا عليها أثناء عملية التدقيق أو تبدو بأنها تحتوي أخطاء جوهرية . 

عندما نطلع على المعلومات األخرى التي لم يتم تزويدنا بها بعد وفي حال استنتجنا وجود اخطاء جوهرية فإنه 
 .  يتوجب علينا االبالغ عن ذلك الولئك المكلفين بالحوكمة

 
 الموحدة  البيانات المالية عنالمسؤولين  عن الحوكمة األشخاص مسؤولية اإلدارة و

 
وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير  الموحدة   إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية

خالية   موحدة   من إعداد بيانات ماليةالمالية،  و عن  الرقابة الداخلية  التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لتمكنها 
 من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

            

تقييم قدرة الشركة على االستمرارية ,  الموحدة كما وتشمل مسؤولية اإلدارة عند إعداد البيانات المالية
الشركة واستخدام اساس االستمرارية واإلفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة باستمرارية 

 .المحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديالً منطقياً عن ذلك
            

.إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة
    
          

    الموحدة  حول تدقيق البيانات المالية المدققية مسؤول
 

ككل خالية من األخطاء  الموحدة   غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية
 .الجوهرية, سواًء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ،  وإصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها

           

لتأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا للمعايير إن ا
 الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.

              
يمكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في 

  .االقتصادية الموحدة   مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية
           

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ 
      :الشك المهني في جميع نواحي التدقيق , باإلضافة الى

       

 سواًء كانت ناشئة عن إحتيال الموحدة   تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ،

أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة 

أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أية 

أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو 

       .التحريفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية

 تدقيق  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات

 مناسبة حسب الظروف ، و ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي تابع 
 2021لعام  المساهمة العامة المحدودة مجموعة العصر لالستثمارشركة 

 
 

 ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة

 .المعدة من قبل اإلدارة

  وإستناداً إلى أدلة  المحاسبيالتوصل إلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية ،

ث أو التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحدا

ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا 

بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ، فنحن مطالبون بلفت اإلنتباه في تقرير تدقيقنا إلى اإليضاحات 

المعلومات غير كافياً،  ، أو إذا كان اإلفصاح عن هذهالموحدة ذات الصلة الواردة في البيانات المالية

فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ 

تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن 

  .اإلستمرار كمنشأة مستمرة

  بما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت  الموحدة   بيانات الماليةللمحتوى الو كلوالشتقييم العرض العام

   .تمثل المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل الموحدة  البيانات المالية

 للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن   الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية

حول البيانات المالية الموحدة . نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز  المجموعة إلبداء رأي

 على تدقيق المجموعة . نحن نبقى مسؤولين بالمطلق عن تقرير التدقيق . 

  لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني

هم عن جميع العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على المتعلقة باالستقاللية ، وإبالغ

 استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.

  األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني ً لقد زودنا أيضا

خرى التي من الممكن أن تؤثر على المتعلقة باإلستقاللية ، وإبالغهم عن جميع العالقات واألمور األ

 استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت . 

  من تلك األمور التي تم ايصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ، قمنا بتحديد األمور األكثر

ية . نقوم للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق األساس الموحدة أهمية في تدقيق البيانات المالية

بوصف هذه األمور في تقريرنا إال إذا كان هناك قانون أو تشريع يحول دون اإلفصاح عن ذلك األمر 

، أو في حاالت نادرة جداً ، والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ، لوجود اثار 

 سلبية متوقع أن تفوق المنفعة العامة من تلك اإلفصاحات . 
  

  المتطلبات القانونية تقرير حول
       

من كافة متفقة معها  الموحدة تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية
  .بالمصادقة عليها الهيئة العامة ونوصيالنواحي الجوهرية 

           
    

ـق  ـللتدقيــ العلمي المكتب                                    المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 ـاراتـوالمحاسبة والستش                28/02/2022

   ـالحــــــــــجمال محمد فـــ       
 " 285ـم  " ـرقـــ ةجازإ       
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 
 شركة جمموعة العصر لالستثمار  

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة 
 ية اهلامشيةاململكة األردن -إربد

 2021كانون اول   31قائمة املركز املالي  املوحدة  كما هي يف 

     

 إيضاح 
2021  2020 

 
 دينار

 
 دينار

 املوجودات
    

 املوجودات غري املتداولة
    

 6,662,887  6,727,317 2 استثمارات عقارية 

 36,159  26,809 3 الممتلكات والمعدات

 1,100,723  913,050 4 يلة استثمار في شركات زم

 17,333  9,333 5 موجودات غير ملموسة

 جمموع املوجودات غري املتداولة
 7,676,509  7,817,102 

 املوجودات املتداولة
    

 12,609  17,182 6 النقد بالصندوق و لدى البنوك

 10,181,894  9,886,588 7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 408,073  536,196  شيكات برسم التحصيل

 119,538  128,438 8 ذمم جهات ذات عالقة مدينة 

 22,050  13,336 9 صافي قيمة الذمم المدينة 

 28,181  27,175 10 أرصدة مدينة أخرى

 جمموع املوجودات املتداولة
 

10,608,915  10,772,345 

 جمموع املوجودات
 18,285,424  18,589,447 

     

 (  تشكل جزءاا ل يتجزأ من هذا البيان 19( الى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 
 شركة جمموعة العصر لالستثمار  

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة 
 اململكة األردنية اهلامشية -إربد

 2021ل  كانون او 31قائمة املركز املالي  املوحدة  كما هي يف 

 إيضاح 
2021  2020 

 دينار 
 

 دينار

 املطلوبات وحقوق املساهمني
 حقوق املساهمني    

  10,000,000          10,000,000     رأس المال المكتتب به والمدفوع     

  1,172,173            1,172,173       االحتياطي اإلجباري

  25,125                  25,125             االحتياطي االختياري 

  565,716              (1,005,217)      االرباح )الخسائر( مدورة

  11,763,014          10,192,081    11 صايف حقوق املساهمني

 املطلوبات 
    

 املطلوبات طويلة االجل
    

  686,516               630,584         2 قروض بنكية -التزامات طويلة االجل  

شيكات اجلة )المدن  -التزامات طويلة االجل 
  1,250,635            1,635,098      2 الصناعية(

 جمموع املطلوبات طويلة االجل
 

     2,265,682            1,937,151  

 املطلوبات املتداولة
    

  187,017               243,095          البنوك الدائنة

  440,000               228,000         2 شيكات آجلة الدفع قصيرة االجل )المدن الصناعية(

  289,999               250,000         2 اقساط قروض بنكية قصيرة االجل

  26,611                  33,835            8 ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

  332,656               361,497          إيرادات مقبوضة مقدماً 

  370,509               366,804          أمانات المساهمين 

  3,025,481            4,034,546       ذمم تمويل استثمارات مالية على الهامش

  217,009               309,884         12 ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 املتداولة جمموع املطلوبات
      5,827,661            4,889,282  

 جمموع املطلوبات
 

     8,093,343            6,826,433  

 جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني
    18,285,424          18,589,447  

 (  تشكل جزءاا ل يتجزأ من هذا البيان 19( الى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )
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التقرير السنوي السادس و العشرون

 

 شركة جمموعة العصر لالستثمار  

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة 

 ردنية اهلامشيةاململكة األ -إربد
 2021كانون اول  31قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املالية املنتهية يف 

   

 إيضاح 
2021   2020   

 دينار   دينار

 624,353  584,874   ايرادات استثمارات عقارية 

 16,067  13,800   إيرادات أخرى 

 32,481  -   عائدات استثمارات مالية

 423,064  -   ايرادات بيع استثمارات عقارية 

 (352,046)  (403,375) 13 المصاريف اإلدارية والعمومية  

ان خسائر متحققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بي
 (157,330)  (330,283)   الدخل

ن فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيا
 525,258  (399,130)   الدخل

 (98,237)  (105,353) 4 حصة من نتائج اعمال شركات زميلة

 (363,348)  (682,372)   مصاريف تمويل 

 (222,034)  (222,033)   استهالك االستثمارات العقارية 

 (9,350)  (9,350)   لممتلكات و المعداتاستهالك ا

 (8,000)  (8,000)   اطفاء الموجودات الغير ملموسة

 -  (9,711)   مصاريف تدني الذمم المدينة

 410,878  (1,570,933)   ربح  )خسارة( السنة قبل الضريبة 

 -  -   ضريبة الدخل 

 410,878  (1,570,933)   ربح ) خسارة( السنة بعد الضريبة 

      -الدخل الشامل االخر:
 -  -   بنود الدخل الشامل األخر

 410,878  (1,570,933)   جمموع الدخل الشامل

 دينار / سهم     دينار / سهم      

سنة ال رة(حصة السهم االساسية واملنخفضة من ربح )خسا
 )دينار / سهم ( 

  (0.157)  0.041 

          

 (  تشكل جزءاا ل يتجزأ من هذا البيان 19( الى رقم )1ة من رقم )إن اإليضاحات المرفق

          

 (9  /29 ) 
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جمموعة العصر لالستثمار  
شركة 

 

حمدودة 
" مساهمة عامة 

- 
قابضة "
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار  

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة 
 اململكة األردنية اهلامشية -إربد

 2021كانون اول  31قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف 

 2021   2020 

 دينار   دينار

    التدفق النقدي من عمليات التشغيل
 774,226  (888,561) ربح )خسارة( السنة قبل الضرائب و مصاريف التمويل

    -يضاف بنود ال تتطلب نفقات نقدية:
 239,384  239,383 االستهالكات و االطفاءات

 (525,258)  399,130 فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 98,237  105,353 حصة من نتائج اعمال شركات زميلة

 (423,064)  - ارباح  بيع استثمارات عقارية )اراضي(

 -  9,711 مصروف تدني ذمم مدينة 

 120  82,320 تعديالت -استثمارات في شركات زميلة 

 163,645  (52,664) الربح ) اخلسارة ( التشغيلية النقدية

    -يف بنود رأس املال العامل:التغري 
 (4,230)  (997) ذمم مدينة

 287,873  (8,900) ذمم جهات ذات عالقة مدينة

 (2,930)  1,006 أرصدة مدينة أخرى 

 (28,779)  (128,123) شيكات برسم التحصيل

 (1,373,087)  (103,824) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 (102,283)  28,841 مقبوضة مقدماً إيرادات 

 1,004,988  1,109,164 ذمم وأرصدة دائنة  

 (54,803)  844,503 صايف النقد من عمليات التشغيـل

    التدفق النقدي من عمليات االستثمار
 570,729  (286,463) استثمارات عقارية

 570,729  (286,463) صايف النقد من عمليات االستثمار

    النقدي من عمليات التمويل  التدفق
 (239,270)  (39,853) قرض بنكي و بنوك دائنة

 (110,000)  172,463 شيكات اجلة

 (363,348)  (682,372) مصاريف التمويل

 (8,545)  (3,705) امانات مساهمين

 (721,163)  (553,467) صايف النقد من عمليات التمويـل

 (205,237)  4,573 التدفق النقدي من العمليات 

 217,846  12,609 نقد أول المدة

 12,609  17,182 نقد آخر املدة

        
 (  تشكل جزءاا ل يتجزأ من هذا البيان 19( الى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )

 (11  /29 ) 
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار  
 " قابضة - " مساهمة عامة حمدودة

  األردنية اهلامشية اململكة -إربد 
  املتبعةهم السياسات اجملاسبية ملخص أل

 

 

 أسس إعداد البيانات املالية املوحدة  -
 

-  ً للمعاايير الصاادرة عان مجلاس معاايير  تم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعاة وفقاا
المالياة الدولياة المنبثقاة عان مجلاس المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقاارير 

 معايير المحاسبة الدولية .
تم إعداد البيانات المالية الموحادة وفقااً لمبادأ التكلفاة التاريخياة باساتثناء الموجاودات المالياة التاي تظهار  -

 بالقيمة العادلة . 
 لرئيسية للشركة .  إن الدينار األردني هو عملة إظهار البيانات المالية الموحدة والذي يمثل العملة ا -
 إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة . -

 

 
 توحيد القوائم املالية أسس  -

 
الموحاادة البيانااات الماليااة للشااركة األم والبيانااات الماليااة للشااركات التابعااة لهااا  تتضاامن البيانااات الماليااة

لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكاون للشاركة القادرة علاى الاتحكم فاي السياساات المالياة  والخاضعة
واألرصادة واإليارادات والمصاروفات فيماا باين  والتشغيلية للشركات التابعة ، وياتم اساتبعاد المعاامالت

 الشركة األم والشركات التابعة . 
 

تاريخ البيانات المالياة للشاركة األم وباساتخدام نفاس يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة في نفس 
السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم . اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلاف 
عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم إجاراء التعاديالت الالزماة علاى البياناات المالياة للشاركات التابعاة 

 سات المحاسبية المتبعة في الشركة األم . لتتطابق مع السيا
 

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الاذي ياتم 
فيه فعلياً انتقال سيطرة الشركة األم علاى الشاركات التابعاة . ياتم توحياد نتاائج أعماال الشاركات التابعاة 

بيااان الاادخل الموحااد حتااى التاااريخ الااذي تفقااد الشااركة فيااه الساايطرة علااى  التااي يااتم الااتخلص منهااا فااي
 الشركات التابعة . 

 
 وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية للشركة األم : 

 
 نسبة امللكية رأس املال النشاط اسم الشركة التابعة  

 % 100 450,000 استثمارات ذ.م.م لعقاريالشركة األهلية للتطوير ا
 % 100 30,000 استثمارات ذ.م.م شركة القرن لالستثمارات واالعمال التجارية

 % 100 30,000 استثمارات ذ.م.مشركة حوض المتوسط لالستشارات 
شااركة العصاار الااذهبي لصااناعة و تجااارة االلبسااة 

 ذ.م.م
 % 100 5,000 تجارة البسة

 
 

  ل يتجزأ من هذا البيانتشكل جزءاا  ( 19( الى رقم )1من رقم ) مرفقةإن اإليضاحات ال
  (12  /29 ) 



46

2021
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار  
 " قابضة - " مساهمة عامة حمدودة

  اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
  املتبعةهم السياسات اجملاسبية ملخص أل

 

 استخدام التقديرات -

مالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام ببعض التقديرات إن إعداد البيانات ال
واالجتهادات التي تؤثر على البيانات المالية وااليضاحات المرفقة بها . إن تلك التقديرات تستند على 

د تختلف فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن . وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل ق
 عن تقديرات اإلدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات .

 
 : وائم المالية الموحدةالقوفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في إعداد 

 

احتسااااب تقاااوم اإلدارة بإعاااادة تقااادير االعماااار اإلنتاجياااة لشصاااول الملموساااة بشاااكل دوري لغاياااات  -
االستهالكات السنوية اعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في 

 المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني ) إن وجدت ( في بيان الدخل .
 

ا وياتم تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجاودات المالياة والتاي تظهار بالكلفاة لتقادير أي تادني فاي قيمتها -
 . الموحد أخذ هذا التدني في بيان الدخل

 
تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخاذ باالعتباار قابلياة تلاك  -

 الذمم للتحصيل .
 
 
   يف الصندوق و لدى البنوكالنقد  -
 

ة للتسااييل إلااى مبااالغ محااددة النقااد فااي الصااندوق ولاادى البنااوك واالسااتثمارات القابلاا هااذا البنااد  يمثاال
 وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة .

 

 شيكات برسم التحصيل -
 

 تظهر الشيكات برسم التحصيل بالقيمة العادلة عند قبضها .
 
 
 
 
 
 

  البيانل يتجزأ من هذا تشكل جزءاا  ( 19( الى رقم )1من رقم ) إن اإليضاحات المرفقة
  (13  /29 ) 
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار  
 "قابضة  –" مساهمة عامة حمدودة 

  اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
  املتبعةهم السياسات اجملاسبية ملخص أل

 
 الذمم املدينة  -

 
مم فاي بالكلفة بعد تنزيل مخصاص الاذمم المشاكوك فاي تحصايلها ، وياتم شاطب الاذتظهر الذمم المدينة 

حال عدم إمكانية تحصايلها خصاماً مان المخصاص الماأخوذ لهاا ويضااف المحصال مان الاذمم التاي تام 
 شطبها إلى اإليرادات . 

 
   ذمم وارصدة دائنة اخرى -

  

 
يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المساتحقة الساداد فاي المساتقبل للبضاائع او الخادمات المساتلمة ساواء تمات 

 من قبل المورد . المطالبة بها او لم تتم 
 
  بيان الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -

 

الشاركات المحااتفظ بهاا ألغااراض المتااجرة ، وتحقيااق  ساانداتهاذا البنااد االساتثمار فااي أساهم ويتضامن 
 األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل . 
) تقيد مصااريف االقتنااء فاي بياان الادخل الموحاد  يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة

عند الشراء ( ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة ، ويظهر التغير في القيماة العادلاة لهاا فاي بياان الادخل 

بمااا فااي ذلااك التغياار فااي القيمااة العادلااة الناااتج عاان فروقااات تحوياال الموجااودات غياار النقديااة بااالعمالت 

يع هذه الموجودات أو جزء منها ياتم قياد األربااح أو الخساائر الناتجاة عان عملياة األجنبية ، وفي حال ب

 البيع في بيان الدخل الموحد . 

 يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في بيان الدخل الموحد . 

  بيان الدخل الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -
 

 هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة . يتضمن
 

يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة لها في بياان الادخل الشاامل الموحاد ضامن حقاوق 

غياار النقديااة الملكيااة بمااا فااي ذلااك التغياار فااي القيمااة العادلااة الناااتج عاان فروقااات تحوياال الموجااودات 

أو جزء منها يتم تحويل رصايد التغيار المتاراكم فاي بالعمالت األجنبية ، وفي حال بيع هذه الموجودات 

ياتم إثباات و القيمة العادلة الخاص بالموجودات المباعة إلى األربااح والخساائر المادورة بشاكل مباشار .

 األرباح الموزعة على هذه الموجودات في بيان الدخل الموحد .
 
 

  ل يتجزأ من هذا البيانتشكل جزءاا  ( 19( الى رقم )1من رقم ) إن اإليضاحات المرفقة
  (14  /29 ) 
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار  
 "قابضة  –" مساهمة عامة حمدودة 

  اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
  املتبعةهم السياسات اجملاسبية ملخص أل

 
 تاريخ االعرتاف باملوجودات املالية -
 

يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة ) تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء 
 الموجودات المالية ( .

 
 القيمة العادلة -

ر تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية . في حال عدم توفر أسعا
معلنة أو عدم وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل 
مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم المستقبلية المتعلقة بها . في حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات 
 . إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها

 
 
 االستثمار يف الشركات الزميلة  -

 
 

تظهر االستثمارات في الشركات الزميلة والتي تمتلك الشركة نسبة مؤثرة من حق التصويت فيها 
وجب طريقة حقوق الملكية ، حيث تظهر وتمارس تأثيراً فعاال على سياساتها المالية والتشغيلية بم

االستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية بالتكلفة مضافا اليها حصة الشركة من اية تغيرات في 
صافي موجودات الشركة الزميلة ويعكس بيان الدخل الشامل حصة الشركة من نتائج اعمال الشركة 

الزميلة يتم االعتراف بها بشكل مباشر  الزميلة ، اذا كان هناك تغيرات على حقوق ملكية الشركة
ضمن حقوق الملكية ، تقوم الشركة بإثبات حصتها من تلك التغيرات بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية 
، ال يتم اثبات اية خسائر تزيد عن حصة الشركة في رأسمال الشركة الزميلة بإستثناء حصتها في 

 التزامات الشركة الزميلة .
 اتاملمتلكات واملعد -

بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها االستهالكات المتراكماة وأي خساائر ناتجاة تظهر الممتلكات والمعدات 

  عن التدني في القيمة . تشمل التكلفة على جميع التكاليف المتعلقة مباشرة باالقتناء او االنشاء او االنتاج 

يض تكلفة ممتلكاات ومعادات علاى مادار وتقيد االستهالكات باستخدام طريقة القسط الثابت من اجل تخف

بنساب مئوياة تتاراوح يتم االستهالك واعمارها االنتاجية في قائمة الدخل باستثناء الممتلكات قيد االنشاء 

 .% 25 -%  2بين 

يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية متوقعاة مان 

 لتخلص منها .استخدامه او من ا

عندما يقل المبلغ الممكان اساترداده الي مان الممتلكاات والمعادات وانالت عان صاافي قيمتهاا الدفترياة 

 فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل الموحد .

 
 
 
 

  ل يتجزأ من هذا البيانتشكل جزءاا  ( 19( الى رقم )1من رقم ) إن اإليضاحات المرفقة
  (15  /29 ) 
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 شركة جمموعة العصر لالستثمار  
 "قابضة  –" مساهمة عامة حمدودة 

  اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
 املتبعة  هم السياسات اجملاسبيةملخص أل

 

حااال يااتم مراجعااة العماار اإلنتاااجي المتوقااع للممتلكااات والمعاادات وانالت فااي نهايااة كاال عااام ، وفااي 

اختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقاً ، يتم استهالك القيمة الدفترياة المتبقياة علاى العمار 

 اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتباراً من السنة التي تم فيها إعادة التقدير . 

 االستثمارات العقارية   -

الساتهالك المتاراكم ، وياتم اساتهالكها علاى مادى العمار تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل ا

% ( . ياااتم تساااجيل اإليااارادات أو المصااااريف  10 -%  6االنتااااجي المتوقاااع لهاااا بنسااابة مقااادارها ) 

التشااغيلية لهااذه االسااتثمارات وأي تاادني فااي قيمتهااا فااي بيااان الاادخل . يااتم مراجعااة العماار االفتراضااي 

أكاد مان توافاق طريقاة ونسابة االساتهالك ماع المنفعاة المساتقبلية لالستثمارات العقارياة بشاكل دوري للت

 المتوقعة لها . 

 عقود اإلجيار التشغيلي   -
 

يتم تصنيف مصروف إيجار الموجودات التي تعود جميع مخاطرها وعوائدها للمؤجر ضمن 
 المصاريف في بيان الدخل الموحد خالل فترة االيجار حسب أساس االستحقاق .

 ر  عقود االجيا -

تصاانف عقااود االيجااار كايجااارات تمويليااة عناادما تاانص شااروط االيجااار علااى تحوياال جميااع المخاااطر 
والمنااافع الجوهريااة المتعلقااة بالتملااك للمسااتأجر بشااكل جااوهري ، أمااا جميااع عقااود االيجااار االخاارى 

 فتصنف كايجارات تشغيلية كما يلي :
 الشركة كمؤجر -1

ساتثمارات العقارياة بعقاود ايجاار تشاغيلية بطريقاة يتم االعتراف باايرادات االيجاارات مان اال
القسط الثابت علاى مادة تلاك العقاود ، ياتم االعتاراف بالمصااريف االخارى بنااءاً علاى اسااس 

 االستحقاق .
 الشركة كمستأجر -2

يتم تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالية إذا ترتب على عقد االيجار تحويل جاوهري 
ية المتعلقة باألصال موضاوع العقاد إلاى المساتأجر ، وياتم تصانيف كافاة لمنافع ومخاطر الملك

عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيلية . يتم تحميل دفعات االيجار التشغيلي كمصاروف 
  على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس فترة عقد االيجار .

   مستحقة الدفع واملبالغالذمم الدائنة  -
  

 

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء يتم اثبات 

 تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم .

 
  ل يتجزأ من هذا البيانتشكل جزءاا  ( 19( الى رقم )1من رقم ) إن اإليضاحات المرفقة

  (16  /29 ) 
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 ستثمار  شركة جمموعة العصر لال
 "قابضة  –" مساهمة عامة حمدودة 

  اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
  املتبعة هم السياسات اجملاسبيةملخص أل

  املخصصات -
 

يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام ) قانوني او متوقع ( ناتج عن حدث سابق وان 
 شكل يعتمد عليه .تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها ب

 

  التقاص -
 

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في البيانات 
الموحدة عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك، وكذلك عندما يتم تسويتها على اساس التقاص او 

 الوقت. يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس 
 
 

 حتقق اإليرادات -

 
( بالقيمة العادلة للمقابل  15تقوم الشركة باالعتراف بااليراد حسب معيار االبالغ المالي الدولي رقم ) 

 المستلم عند اصدار الفاتورة
 يتم اثبات ايرادات الفوائد على اساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات .

 
 مصاريف التمويل  -

قيد الفوائد المستحقة على التسهيالت الممنوحة للشاركة فاي بياان الادخل خاالل السانة التاي اساتحقت يتم 
 فيها .

 العمالت األجنبية -

يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء 
والمطلوبات المالية بالعملة األجنبية باستخدام تلك العمليات ، يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية 

والمعلنة من البنك المركزي األردني ، يتم الموحدة أسعار الصرف السائدة في تاريخ البيانات المالية 
 .الموحد إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل 

 

 ضريبة الدخل -
لضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ، وتختلف األرباح تحسب مصاريف ا

الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير 
ً أو  للضريبة خاضعة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أحيانا

 المتراكمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية .الخسائر 
 

 
 
 

  ل يتجزأ من هذا البيانتشكل جزءاا  ( 19( الى رقم )1من رقم ) إن اإليضاحات المرفقة
  

 (17  /29 ) 
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 شركة جمموعة العصر لالستثمار    

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة   

 اململكة األردنية اهلامشية -دإرب  

 2021ايضاحات حول البيانات املالية املوحدة لعام   

              -إيضاح عام: 1-

  
وسجلت في سجل  1995/06/22( بتاريخ  شركة مجموعة العصر لالستثمار ) المساهمة العامة المحدودةتأسست 

 . ( 286الشركات المساهمة العامة ) قابضة ( تحت الرقم ) 
                  

           غايات الشركة :  
                  
 إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها . -
         استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية . -
         كات التابعة لها .تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشر -
                  
تم إقرار البيانات المالية المرحلية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في  جلسته المنعقدة بتاريخ   -

2022/02/28 . 
                  
        -استثمارات عقارية :  2-

 
 الكلفـة

 األراضي 
 

 مباني 
 

أجهزة 
  تكييف 

Ÿا:مو 

 
 دينار

 
 دينار

 
 دينار

 
 دينار

 
 8,358,725  256,891  4,580,828  3,521,006 2020كانون اول  31الرصيد في 

 

 286,463  -  286,463  - إضافات 

 

 8,645,188  256,891  4,867,291  3,521,006 2021كانون اول  31الرصيد في

 

        خمصص االستهالك املرتاكم

 

 1,695,838  218,357  1,477,481  - 2020كانون اول  31ي الرصيد ف

 

 222,033  25,688  196,345  - إضافات 

 

 1,917,871  244,045  1,673,826  - 2021كانون اول  31الرصيد في

 

 6,727,317  12,846  3,193,465  3,521,006 2021كانون اول  31صافي القيمة الدفترية في 

 

 6,662,887  38,534  3,103,347  3,521,006 2020كانون اول  31رية في صافي القيمة الدفت

         - 
" دينار بموجب مقدرين عقار مرخصين وتقديرات  8,275,385تبلغ القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية " 

 شركة مؤسسة المدن الصناعية  .
كة المدن الصناعية االردنية مقابل التسهيالت الممنوحة منهم يوجد اراضي و مباني مرهونه لصالح البنوك و شر -

 للشركة.
- 

 تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في استهالك الممتلكات العقارية و حسب االعمار المقدرة لها.  

  
 (18  /29 ) 
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 شركة جمموعة العصر لالستثمار
 " قابضة - " مساهمة عامة حمدودة

 ة اهلامشيةاململكة األردني -إربد 
 1202لعام   املوحدة املاليةإيضاحات حول البيانات 

 استثمارات عقارية  ...... ايضاحتابع -2
 

بتوقيااع اتفاقيااة تملااك آراضااي وأبنيااة فااي داخاال مدينااة الحساان  15/02/2016قاماات الشااركة بتاااريخ  -

 الصناعية وذلك مع شركة المدن الصناعية األردنية وعلى النحو التالي :  

 13,575متر مربع واألراضي العائدة لها بمساحة  7,828بمساحة إجمالية  14ني عدد مبا -

 متر مربع . 851  متر مربع وباإلضافة إلى مساحات مشتركة بمساحة

 متر مربع . 33,372قطع أراضي بمساحة  إجمالية  -

علاى النحاو " ديناار تام االتفااق علاى دفعهاا  4,007,090بلغت القيماة اإلجمالياة لالتفاقياة "  -

 التالي :  

 " دينار ) تم تمويلها من خالل قرض بنكي ( 1,202,127% دفعة أولى وقيمتها "  30

 . 01/05/2016( شهور ابتداءاً من  3% دفعة تستحق الدفعة كل )  12

باالتفاق مع مؤسسة المدن الصناعية االردنية على شراء االراضي و  2019قامت الشركة خالل عام   -

 يلي : دينار كما 909,230بلغت  داخل مدينة الحسن الصناعية و بقيمه اجماليةالمباني 

 2,439بمسااحه بلغات  13+  11على ارض رقم  7مبنى )هنجر صناعي ( في قطاع رقم   -

 .متر مربع

متاار  1,300بمساااحه بلغاات   2علااى ارض رقاام  7مبنااى )هنجاار صااناعي( فااي قطاااع رقاام  -

 مربع .

 متر مربع. 1,265بمساحة بلغت  7رقم  في القطاع 10ارض رقم   -

دينااار و تساايلم مؤسسااة الماادن  272,770قاماات الشااركة بتسااديد الدفعااه االولااى و البالغااه   -

ديناار  636,460الصناعية االردنية بقاي الاثمن بموجاب شايكات بنكياة مؤجلاة بلغات قيمتهاا 

  . 30/8/2022و لغاية تاريخ  30/11/2019تستحق كل ثالثة شهور اعتبارا من تاريخ 

الماادن الصااناعية االردنيااة لشااراء  لشااركةو بناااء علااى مااا ساابق فااان قيمااة الشاايكات المؤجلااة المساالمة  -

 دينار مقسمة الى مايلي : 1,863,098االراضي و المباني الجديدة و السابقة اصبحت بقيمة 

 المبلغ / دينار 
 1,635,098 شيكات اجلة  ) المدن الصناعية ( -التزامات طويله االجل 

 228,000 شيكات اجلة  ) المدن الصناعية( -التزامات قصيرة االجل 

 1,863,098 المجموع 

و ان قيمااة القااروض البنكيااة التااي حصاالت عليهااا الشااركة التمااام عمليااات شااراء االراضااي و المباااني  -

 دينار مقسمة الى مايلي : 880,584الجديدة و السابقة اصبحت بقيمة 

 المبلغ / دينار 
 630,584 الجزء طويل االجل من القروض البنكية

 250,000 الجزء قصير االجل من القروض البنكية

 880,584 المجموع 
 

  (19  /29 ) 
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2021
 التقرير السنوي السادس و العشرون

 
 شركة جمموعة العصر لالستثمار    

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة   

 اململكة األردنية اهلامشية -إربد  

 2021املوحدة لعام  ايضاحات حول البيانات املالية  

       
     املمتلكات واملعدات 3-

 الكلفـة 

أثاث ومعدات 
 مكتبية

 

 ا:موŸ  املركبات

 
 دينار

 
 دينار

 
 دينار

 
 25,138 2020كانون اول  31الرصيد في 

 
53,000  78,138 

 - االستبعادات 
 

-  - 

 25,138 2021كانون اول  31الرصيد في 
 

53,000  78,138 

   
 

   

 
 خمصص االستهالك املرتاكم

 
 

   

 
 22,104 2020كانون اول  31الرصيد في 

 
19,875  41,979 

 - االستبعادات 
 

-  - 

 1,400 استهالك السنة  
 

7,950  9,350 

 23,504 2021كانون اول  31الرصيد في 
 

27,825  51,329 

       

 
كانون اول  31صافي القيمة الدفترية في 

2021 1,634 

 

25,175  26,809 

 
كانون اول  31صافي القيمة الدفترية في 

2020 3,034 

 

33,125  36,159 

              

- 
 تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في استهالك الممتلكات و المعدات و حسب االعمار المقدرة لها .  

              

              
              

  

 (20  /29 ) 
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 شركة جمموعة العصر لالستثمار    

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة   

 ية اهلامشيةاململكة األردن -إربد  

 2021ايضاحات حول البيانات املالية املوحدة لعام   

         استثمارات يف شركات زميلة -4

  
 البيان

2021  2020           

           دينار  دينار  

ك   ي النقل الجوي م خ شر
           1,013,402  908,049 ة رم لالستثمار ف 

كة العرص لاللبسة ذ م م              87,319  4,999 شر
كة اركان لالستشارات المالية ذ م م                2  2 شر

             1,100,723  913,050 المجموع  

                      
             :يلة ت التي تمت على حسابات الستثمار في الشركات الزمفيما يلي الحركا **
                      

 اسم الشركة  
الرصيد بداية 

 السنه
 

احلصة من 
 نتائج االعمال

 
 تعديالت

 

الرصيد يف 
     نهاية السنة

 دينار   
 

 دينار

 
 دينار

 
     دينار

ي النقل الجوي م خ  
 -  (105,353)  1,013,402 رم لالستثمار ف 

 
908,049 

كة العرص لاللبسة ذ م م      (82,320)  -  87,319 شر

 

4,999 

كة اركان لالستشارات المالية ذ م م      -  -  2 شر
 

2 
 (82,320)  (105,353)  1,100,723 المجموع    

 

913,050 

  
                      

كات الزميلة : يلخص الجدول ادناه بعض المعلومات المتعل -              قة بالشر

راس املال  اسم الشركة  
  دينار / سهم

حصة جمموعة  
العصر 

  دينار/سهم

 تاريخ التأسيس اهم الغايات 

كة العرص لاللبسة ذ م م    3/12/1996   صناعة االلبسة  4,999  10,000 شر

كة اركان لالستشارات المالية ذ م م    12/20/2016   استثمارات مالية   200,000  2,500,000 شر

  
ي النقل الجوي م خ

 1,500,000  14,000,000 رم لالستثمار ف 
  

االستثمار في الشركات 
   المتخصصة في النقل الجوي

5/23/2010 

                      
- 

امت بانهاء عدات كما قالممتلكات و المصانع و المقررت ادارة شركة العصر لاللبسة التوقف عن العمل و قد قامت فعال ببيع كافة  2018خالل عام 
 دينار/ سهم . 10,000دينار/ سهم الى  500,000خدمات كافة العاملين لديها كما قامت بتخفيض راسمال الشركة من 

                      
   (21  /29 ) 
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2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 شركة جمموعة العصر لالستثمار  

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة 
 اململكة األردنية اهلامشية -إربد

 2021ايضاحات حول البيانات املالية املوحدة لعام 
   املوجودات الغري ملموسة 5-
         دينار البيان  
         40,000 2020كانون اول  31الرصيد يف   
         - إضافات   
         40,000 2021كانون اول  31الرصيد يف   
          االطفاءات  
         22,667 2020كانون اول  31الرصيد يف   
         8,000 إضافات   
         30,667 2021كانون اول  31الرصيد يف   
         9,333 2021كانون اول  31صايف القيمة الدفرتية يف   
         17,333 2020كانون اول  31صايف القيمة الدفرتية يف   
   الصندوق و لدى البنوكالنقد يف  6-

 البيان 
2021  2020      

 دينار 
 

 دينار
 

    

      11,859  16,432 نقد لدى البنوك 

      750  750 النقد في الصندوق 

 Ÿ12,609  17,182 ا:مو      

    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 7-

 البيان  
 عدد االسهم 

 2020   االسهم  عدد 2021 

 دينار   2020 دينار 2021  
 2,059,253  1,311,626 2,353,692  1,499,167 شركة رم للوساطه الماليه م.ع.م  
 3,064,029  1,856,989 2,461,216  1,598,190 شركة االتحاد العربي الدولي للتامين م.ع.م  
 3,603,448  1,047,514 4,092,443  1,251,512 .مالشركة االردنية الدارة الصناديق االستثمارية م.ع  
 1,446,444  3,527,911 972,237  2,627,669 شركة مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي م.ع.م  
 8,000  20,000 7,000  20,000 شركة االلبسة االردنية  م.ع.م  
 720  2,000 -  - شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م  
 -  - -  - شركة الكيبالت المتحدة م ع م  

   Ÿا:مو 
  

9,886,588   10,181,894 

             فيما يلي االسهم المحجوزة لعضوية مجالس االدارة : *

           عدد االسهم الشركة  

            20,000       شركة االلبسة االردنية  م.ع.م  
            20,000       للتامين م.ع.م شركة االتحاد العربي الدولي  
            10,000       شركة مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي م.ع.م  
           500 الشركة االردنية الدارة الصناديق االستثمارية م.ع.م  
   (22  /29  ) 
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار  

 " قابضة -" مساهمة عامة حمدودة 
 األردنية اهلامشية اململكة -إربد

 2021ايضاحات حول البيانات املالية املوحدة لعام 
 معامالت مع جهات ذات عالقة 8-

  
 : 2021فيما يلي ملخص التعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل عام  - 

 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة  اسم اجلهه 
 الرصيد القائم

   
 ينمد

 
 دائن

 
شركة مجموعة رم للنقل واالستثمار 

 -  10,461  تمويل    شركة ذات عالقة   السياحي م.ع.م

 -  78,946  تمويل    شركة زميلة   شركة اركان لالستشارات المالية ذ م م 

  شركة االلبسة االردنية  م.ع.م 
للشركة عضوية  
 -  32,431  تمويل    في مجلس ادارتها

 
االردنية الدارة الصناديق الشركة 

 -  6,600  تمويل    شركة ذات عالقة   االستثمارية م.ع.م

 
شركة االتحاد العربي الدولي للتامين م 

  ع م
للشركة عضوية  
 33,835  -  بوالص تامين    في مجلس ادارتها

  Ÿ33,835  128,438     ا:مو 

            

    صايف قيمة الذمم املدينة 9-
  

 البيان 
 2021  2020    

    دينار  دينار   
    342,050  343,047   ذمم مدينة أخرى   

    (320,000)  (329,711)   مخصص تدني الذمم المدينة   

  Ÿ22,050  13,336   ا:مو    
               
    وفيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تدني الذمم المدينة  :  -
  

 بيانال
 2021  2020    

    دينار  دينار   
     320,000      320,000       الرصيد كما في بداية السنة   
     -                     9,711            اضافات  

  Ÿ320,000       329,711       ا:مو     
               
    أرصدة مدينة أخرى 10-

  
 البيان

 2021  2020      

       دينار  دينار   

        16,664          16,579          تأمينات مستردة   

        6,568            5,647            مصاريف مدفوعة مقدماً   

        4,949            4,949            أمانات ضريبة الدخل  

  Ÿ28,181          27,175          ا:مو        

                  
 (23  /29 ) 
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار
 "قابضة  –" مساهمة عامة حمدودة 

 اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
 1202لعام  املوحدة املالية إيضاحات حول البيانات 

 
 ساهمنيحقوق امل -11

 راس املال   -
 

 " ديناار / ساهم  مليون 10ما مجموعه "   2018فوع في نهاية عام غ راس المال المصرح به والمديبل

 وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم .

 احتياطي اجباري -
 

 % ( 10) تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة

 المساهمين . خالل السنة والسنوت السابقة وهو غير قابل للتوزيع على  
 

 احتياطي اختياري -
 

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة ال تزيد عن     

 % ( خالل السنة وهو قابل للتوزيع على المساهمين . 20) 
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار    
 

 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة   
 

 اململكة األردنية اهلامشية -إربد  
 

 2021ايضاحات حول البيانات املالية املوحدة لعام   
 

      
 

     ذمم وارصدة دائنة اخرى 12-
 

  
 البيان

 2021  2020  
  دينار   دينار   
  -  192,156  تامينات استثمار/شركة العصر  
  94,747  96,288   صات اخرىمخص  
  12,530  16,275   مصاريف مستحقة  
  28,295  5,165   ذمم و امانات موظفين  
  73,606  -   ذمم دائنة اخرى  
  3,565  -   امانات الضمان االجتماعي  
  4,266  -  اخرى -شيكات مؤجلة الدفع   
  Ÿا:مو 

 
309,884  217,009  

            
 

            
 

 املصاريف اإلدارية  والعمومية  13-

  
 البيان

 2021  2020  
  دينار  دينار   
  241,793  239,467  رواتب وأجور وملحقاتها   
  20,068  23,241   مصاريف ضريبية  
  13,293  16,025   رسوم و رخص و اشتراكات  
  10,200  10,200   مصاريف ايجارات  
  8,480  5,276   ن صحيتامي  
  4,102  3,708   سفر و تنقالت  
  23,010  31,978   أخرى   
  19,190  33,831   أتعاب مهنية   
  1,410  794   مصاريف اجتماع الهيئة العامة  
  10,500  29,000   بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة   
  -  9,855   مصاريف سنوات سابقة  

  Ÿ352,046  403,375   ا:مو  
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار
 قابضة " –" مساهمة عامة حمدودة 

 اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
 1202لعام ايضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 

 ييب للشركة والشركات التابعة  الوضع الضر -14

 لإلستثمارشركة جمموعة العصر 
 

تم مناقشة و تسوية الملفات الضريبية من قبل دائرة ضريبة الادخل للشاركة لغاياة نهاياة العاام  -

الى مرحلاة االعتاراض مان قبال ادرة الشاركة  2019و تم تحويل ملف الشركة لعام  2018

ضامن  2020داخل دائرة ضريبة الدخل كما قامت الشركة بتقديم اقرار ضريبة الادخل لعاام 

 ة القانونية و لم يتم مناقشة الملف من قبل دائرة ضريبة الدخل و المبيعات بعد.المهل

بساابب تجاااوز المصاااريف المقبولااة  2021لاام يااتم احتساااب مخصااص ضااريبة دخاال لعااام   -

 .ضريبياً عن االيرادات الضريبية للشركة

 
 شركة حوض املتوسط لالستشارات

 

     ل دائاارة ضااريبة الاادخل للشااركة لغايااة نهايااةتاام مناقشااة و تسااوية الملفااات الضااريبية ماان قباا -

 ضمن المهلة القانونية 2020و تم تقديم كشف التقدير الذاتي للشركة عن عام   2019العام 
بسابب تجااوز المصااريف المقبولاة ضاريبياً  2021لم يتم احتساب مخصاص ضاريبة دخال لعاام  -

 عن االيرادات الضريبية للشركة.

 

 واألعمال التجارية  لالستثمارات شركة القرن
 

    تاام تسااويه ملفااات ضااريبة الاادخل للشااركة لاادى دائاارة ضااريبة الاادخل و المبيعااات حتااى نهايااة  -

 ضمن المهلة القانونية. 2020و تم تسليم االقرار الضريبي لعام  2019عام 
بسابب تجااوز المصااريف المقبولاة ضاريبياً  2021لم يتم احتساب مخصاص ضاريبة دخال لعاام  -

 يرادات الضريبية للشركة.عن اال

 

 الشركة األهلية للتطوير العقاري  
 

لاادى دائاارة ضااريبة الااادخل  2018تاام قبااول كشااوفات التقااادير الااذاتي للشااركة لغايااة عاااام  -

ضاامن  2020و عااام   2019والمبيعااات وقاماات الشااركة بتقااديم اقاارار ضااريبة الاادخل لعااام 

 يبة الدخل والمبيعات حتى تاريخه.المهلة القانونية ولم يتم مناقشته من قبل دائرة ضر
بسبب تجاوز المصاريف المقبولة ضريبياً  2021لم يتم احتساب مخصص ضريبة دخل لعام  -

 عن االيرادات الضريبية للشركة.

 
 (26  /29 ) 

 

 



60

2021
التقرير السنوي السادس و العشرون

 شركة جمموعة العصر لالستثمار
 قابضة " –" مساهمة عامة حمدودة 

 اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
 2021لعام ول البيانات املالية املوحدة ايضاحات ح

 

 

 للشركة والشركات التابعة    تابع ايضاح ..الوضع الضرييب -14

 

 ر الذهيب لصناعة وجتارة االلبسة  شركة العص
 

 

لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعاات و  2018تم قبول كشوفات التقدير الذاتي للشركة  لعام   -

ضمن المهلة القانونية و  2020و عام  2019الدخل لعام  قامت الشركة بتقديم اقرار ضريبة

 لم يتم مناقشته من قبل دائرة ضريبة الدخل و المبيعات بعد

بساابب تجاااوز المصاااريف المقبولااة  2021لاام يااتم احتساااب مخصااص ضااريبة دخاال لعااام  -

 ضريبياً عن االيرادات الضريبية للشركة.
 
 

15-   السنة  خسارة() حصة السهم االساسية واملخفضة من ربح 
 

 

    

  
 2020   2021  اسم الشركة

 دينار   دينار    

   السنة  ربح )خسارة(  
      

(1,570,933) 
 

 

             
410,878  

 
 سهم  سهم      

 10,000,000  10,000,000   المتوسط المرجح لعدد االسهم خالل العام  

 دينار / سهم  دينار / سهم      

 السهم االساسية والمخفضة من ربح حصة  
 السنة )خسارة(

(0.157) 
  

0.041  
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار  

 
 قابضة " -" مساهمة عامة حمدودة 

 
 اململكة األردنية اهلامشية  -إربد 

 
 1202إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة لعام 

 شركات التابعةالقوائم املالية لل 16-
     

  الشركات التابعة 
نسبة 
  التملك

نوع تقرير 
 المدقق

أمور أخرى في 
 تقرير المدقق 

 ـــ غير متحفظ  %100  الشركة االهلية للتطوير العقاري 

فقرة حول الخسائر  غير متحفظ  %100 رات واالعمال التجاريةاشركة القرن لالستثم 
 المتراكمة

 ـــ غير متحفظ  %100  ستشاراتشركة حوض المتوسط لال 

فقرة حول الخسائر  غير متحفظ  %100 شركة العصر الذهبي لصناعة وتجارة االلبسة 
 المتراكمة

 الشركة االهلية للتطوير العقاري
 

مدققة من قبال المكتاب العلماي للتادقيق واالستشاارات حياث صادر  2021لعام  إن القوائم المالية للشركة
ولها ،وتشمل القوائم المالية الموحدة قوائم الشركة التابعاة )الشاركة االهلياة للتطاوير تقرير غير متحفظ ح

" ديناار / ساهم  والباالغ مجماوع  450,000العقاري ( شركة ذات مسؤولية محدودة والبالغ رأسمالها " 
" دينااااار وصااااافي حقااااوق 1,608,284" دينااااار ومجمااااوع مطلوباتهااااا " 2,253,698موجوداتهااااا " 

"  72,623"  2021المتراكمااة فااي نهايااة الساانة الماليااة  ارباحهااا" دينااار , و  645,414" المساااهمين
 دينار .

 شركة القرن لالستثمارات واالعمال التجارية
 

مدققة من قبال المكتاب العلماي للتادقيق واالستشاارات حياث صادر  2021لعام  إن القوائم المالية للشركة
م المالية الموحدة قوائم الشركة التابعة ) شركة القرن لالساتثمار تقرير غير متحفظ حولها ، وتشمل القوائ

" ديناار / ساهم والباالغ  30,000واالعمال التجارية ( شركة ذات مسؤولية محدودة والباالغ رأسامالها " 
" دينااار وصااافي  1,393,507" دينااار ومجمااوع مطلوباتهااا "  1,249,103مجمااوع موجوداتهااا " 

                    2021" دينااار ماادين وخسااائرها المتراكمااة فااي نهايااة الساانة الماليااة  144,404حقااوق المساااهمين "
 " دينار . 204,404" 

 

 حوض املتوسط لالستشاراتشركة 
 

مدققة من قبال المكتاب العلماي للتادقيق واالستشاارات حياث صادر  2021لعام  إن القوائم المالية للشركة
ئم المالية الموحدة قوائم الشركة التابعة ) شركة حوض المتوساط تقرير غير متحفظ حولها ، وتشمل القوا

" ديناار / ساهم والباالغ مجماوع  30,000لالستثمار( شاركة ذات مساؤولية محادودة والباالغ رأسامالها " 
 " دينار وصافي حقوق المسااهمين" 62,562" دينار ومجموع مطلوباتها "  120,271"   موجوداتها 
 " دينار . 2,291"  2021ها المتراكمة في نهاية السنة المالية " دينار  وخسائر 57,709

 شركة العصر الذهيب لصناعة وجتارة االلبسة
 

مدققة من قبال المكتاب العلماي للتادقيق واالستشاارات حياث صادر  2021لعام  إن القوائم المالية للشركة
ة التابعاة ) شاركة العصار الاذهبي تقرير غير متحفظ حولها ، وتشمل القوائم المالية الموحدة قوائم الشارك

" دينااار / سااهم  5,000"  لصااناعة وتجااارة االلبسااة ( شااركة ذات مسااؤولية محاادودة والبااالغ رأساامالها
" دينار وصافي حقاوق  41,621" دينار ومجموع مطلوباتها "  23,227والبالغ مجموع موجوداتها " 

                    2021نهاياااااة السااااانة المالياااااة " ديناااااار مااااادين وخساااااائرها المتراكماااااة فاااااي  18,394المسااااااهمين "
 " دينار . 23,394" 
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 شركة جمموعة العصر لالستثمار
 "قابضة  –" مساهمة عامة حمدودة 

 اململكة األردنية اهلامشية -إربد 
 1202لعام ايضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 األدوات املالية -17
 

 القيمة العادلة -أ
 

تقااوم الشااركة ماان خااالل ممارسااة أنشااطتها االعتياديااة باسااتعمال العديااد ماان األدوات الماليااة وإن القيمااة 
 (.32الدفترية لهذه األدوات تقارب قيمتها العادلة بتاريخ الميزانية وفقاً للمعيار المحاسبي رقم )

 
 خماطر تقلبات األسعار -ب

 

 تقلبات أسعار العمالت -1
 

كة بالادينار األردناي والادوالر األمريكاي حياث أن ساعر صارف الادينار مرباوط إن معظام تعاامالت الشار
 ( دينار أردني0.71بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ويساوي الدوالر األمريكي )

 
 خماطر أسعار الفائدة -2

 

 إن معظاام األدوات الماليااة الظاااهرة فااي الميزانيااة العامااة غياار خاضااعة لمخاااطر أسااعار الفائاادة باسااتثناء
 التسهيالت البنكية من قروض وجاري مدين.

 
 

 خماطر االئتمان والسيولة -جـ
 

تتعامل الشركة مع مؤسسات مصرفية ذات مالءة جيدة وتحتفظ باألرصادة النقدياة لاديها وقاد تام إظهارهاا 
 في الذمم المدينة بالقيمة العادلة

 
 إدارة رأس املال  -18

لمال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وضمان يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس ا

لتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة بشكل إستمرارية الشركة والوفاء با

 ائد مقبول لمساهمي الشركة .عيوفر 

 

 أرقام املقارنة  -19
 

الية دون التأثير على المركز المالي تم تعديل بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب وأرقام السنة الح

 ونتائج أعمال الشركة.
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