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 تقــــرير مدقــــق الحسابــــات المستقل
 المحترمين صندوق الحجالسادة 

داري  صندوق ذو إستقالل مالي وا 
 المممكة األردنية الهاشمية - عمان

 
 الرأي

 
داري) صندوؽ الحجل المنفصمةالمالية  القوائـلقد قمنا بتدقيؽ   المركز المالي قائمةوالتي تتكوف مف ، (صندوؽ ذو إستقالؿ مالي وا 

لمسنة المنتيية  المنفصمةالتدفقات النقدية  وقائمة المنفصمةاإليرادات والنفقات  قائمة، وكؿ مف 9112كانوف األوؿ  11كما في  المنفصمة
، بما في ذلؾ ممخص لمسياسات المحاسبية اليامة والمعمومات المالية المنفصمة القوائـ، واإليضاحات حوؿ 9112كانوف األوؿ  11في 

 التوضيحية األخرى.
 

 11كما في  صندوؽالمرفقة تظير بصورة عادلة مف جميع النواحي الجوىرية المركز المالي لم المالية المنفصمة القوائـفي رأينا، إف 
ألحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره ، وأدائيا المالي وتدفقاتيا النقدية لمسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ وفقًا 9112كانوف األوؿ 

، وطبقًا لمعايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عف ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات صندوؽىيئة الرقابة الشرعية لم
 .ةالمالية اإلسالمي

 
 اساس الرأي 

 
لمعايير المراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عف ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية، لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا 

نا إف مسؤولياتنا وفقًا ليذه المعايير مفصمة أكثر ضمف بند مسؤولية مدقؽ الحسابات عف تدقيؽ القوائـ المالية المنفصمة الواردة في تقرير 
لصندوؽ، وفقًا لقواعد السموؾ الميني لممحاسبيف القانونييف الصادر عف المجمس الدولي لمعايير السموؾ ىذا. نحف مستقموف عف ا

الميني لممحاسبيف باإلضافة إلى متطمبات السموؾ الميني األخرى المالئمة لتدقيؽ القوائـ المالية المنفصمة في األردف، وقد إلتزمنا 
الدولي لمعايير السموؾ الميني لممحاسبيف. لقد قمنا بالحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية  بمتطمبات السموؾ الميني ومتطمبات المجمس

 .ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي
 

 أخر أمر
 
داري -صندوؽ الحج لىذه القوائـ المالية المرفقة  إف كمنشأة  لمصندوؽتمثؿ القوائـ المالية المنفصمة  ،صندوؽ ذو إستقالؿ مالي وا 

 والشركة لمصندوؽقـو بإصدار قوائـ مالية موحدة تتضمف القوائـ المالية ي الصندوؽبأف  عمماً ، اإلدارةألغراض  إعدادىامستقمة وقد تـ 
 التقارير المالية. إلعدادلممعايير الدولية  اً التابعة كمجموعة واحدة وفق

 

  



 

 

 عن القوائم المالية واألشخاص المسؤولين عن الحوكمةاإلدارة  اتمسؤولي
 

المالية اإلسالمية الصادرة  لمعايير المحاسبة لممؤسسات المالية وعرضيا بصورة عادلة وفقاً  القوائـ ىذه إف اإلدارة مسؤولة عف إعداد
 ضرورياً  والذي تعتبره اإلدارة أنظمة الرقابة الداخميةومسؤولة عف إعداد  ئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالميةعف ىي

 حتياؿ أو عف خطأ.إطاء جوىرية، سواء كانت ناشئة عف ، خالية مف أخلغرض إعداد قوائـ مالية
 عندما ينطبؽ ذلؾ، عف فصاحواإل اإلستمرارية،عمى  صندوؽالمالية تقييـ قدرة ال مقوائـل ىااإلدارة عند إعداد كما وتشمؿ مسؤولية

إذا لـ  عمالوأإيقاؼ أو  صندوؽال ما لـ تنوي اإلدارة تصفية، ستمرارية المحاسبياإل مبدأاـ ستخدا  ستمرارية و باإلذات العالقة  لمسائؿا
 ذلؾ. خالؼ منطقيبديؿ  يوجد لدييا

 

 التقارير المالية. إعداد جراءاتإشراؼ عمى عمى اإل ف األشخاص المسؤوليف عف الحوكمة ىـ المسؤوليفإ
 

 المالية القوائممسؤولية المدقق حول تدقيق 
 
المالية ككؿ خالية مف األخطاء الجوىرية، سواًء كانت ناشئة عف  القوائـىدافنا ىي الحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ فيما إذا كانت أف إ

صدار تقريرنا والذي يتضمف رأينا.اإل  حتياؿ أو الخطأ، وا 
 

لممعايير الدولية لمتدقيؽ سيكتشؼ  ف التدقيؽ الذي تـ القياـ بو وفقاً أب ولكنو ليس ضمانةالتأكيد المعقوؿ ىو مستوى عاؿ مف التأكيد، 
 ف وجد.إ، أي خطأ جوىري دائماً 

 

أو الخطأ، وتعتبر جوىرية إذا كانت، بشكؿ فردي أو إجمالي، ممكف أف تؤثر بشكؿ معقوؿ  حتياؿاإلخطاء يمكف أف تنشأ مف ف األإ
 . القوائـ الماليةساس ىذه أعمى القرارات االقتصادية المتخذة مف قبؿ المستخدميف عمى 

 

مى تطبيؽ مبدأ الشؾ الميني خالؿ جتياد الميني والمحافظة عاإلكجزء مف عممية التدقيؽ وفقًا لممعايير الدولية لمتدقيؽ، نقـو بممارسة 
 التدقيؽ، باإلضافة الى:

 

  حتياؿ أو خطأ، وكذلؾ تصميـ وتنفيذ إجراءات إتحديد وتقييـ مخاطر األخطاء الجوىرية في القوائـ المالية، سواًء كانت ناشئة عف
خطاء كتشاؼ األإف خطر عدـ إلرأينا. المخاطر، والحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة لتوفر أساسًا  تمؾ مالئمة لتقميؿتدقيؽ 

حتياؿ قد يشتمؿ عمى التواطؤ أو التزوير أو الحذؼ ف اإلأحتياؿ أعمى مف الخطر الناتج عف الخطأ، حيث إالجوىرية الناتجة عف 
 أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخمية. والتحريفاتالمتعمد 

 التدقيؽ لغايات تصميـ إجراءات تدقيؽ مناسبة حسب الظروؼ، أعماؿ الحصوؿ عمى فيـ ألنظمة الرقابة الداخمية ذات الصمة ب
 .صندوؽنظمة الرقابة الداخمية في الأوليس لغرض إبداء رأي حوؿ فعالية 

 .تقييـ مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة مف قبؿ اإلدارة 
  



 

 

  عمى أدلة التدقيؽ التي تـ الحصوؿ عمييا،  ستمرارية المحاسبي وبناءً اإل لمبدأستخداـ اإلدارة إمالئمة  مدى ستنتاج حوؿإلالتوصؿ
عمى  صندوؽحوؿ قدرة ال فيما إذا كاف ىنالؾ وجود لعدـ تيقف جوىري يتعمؽ بأحداث أو ظروؼ يمكف أف تثير شكًا جوىرياً 

جوىري، فانو يتطمب منا اف نمفت االنتباه في تقرير التدقيؽ إلى اإليضاحات ذات العالقة  ستمرار. إذا استنتجنا عدـ وجود تيقفاإل
ذا كاف اإلفصاح عف ىذه المعمومات غير مالئـ، فإننا سوؼ نقـو بتعديؿ رأينا.  ستنتاجاتنا تعتمد عمى أدلة إف إفي القوائـ المالية، وا 

قيؽ. ومع ذلؾ، فإنو مف الممكف أف تتسبب أحداث أو ظروؼ مستقبمية في التدقيؽ التي تـ الحصوؿ عمييا حتى تاريخ تقرير التد
 عمى االستمرار. صندوؽالحد مف قدرة ال

  وفيما إذا كانت القوائـ المالية تمثؿ المعامالت واألحداث  اإليضاحاتالمالية بما فييا  لمقوائـتقييـ العرض العاـ والشكؿ والمحتوى
 بشكؿ يحقؽ العرض العادؿ.

 

لقد تواصمنا مع األشخاص المسؤوليف عف الحوكمة بخصوص، نطاؽ وتوقيت التدقيؽ المخطط لو ومالحظات التدقيؽ اليامة، بما في 
 .باإلضافة إلى أمور أخرى ذلؾ أية نقاط ضعؼ ىامة في نظاـ الرقابة الداخمية التي تـ تحديدىا خالؿ تدقيقنا

 
 االخرىوالتشريعية تقرير حول المتطمبات القانونية 

 
مجمس المرفقة ونوصي  القوائـ الماليةبسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفؽ مف كافة النواحي الجوىرية مع  صندوؽحتفظ الي

 .بالمصادقة عمييا األوقاؼ
 
 
 

 األردف –بي كي إؼ 
 خػػػػطػػػػػػػاب وشػػػػركػػػػػػػػػاه

 
 مػػػحػػػػمػػػػػػػػػػد خػػػػطػػػػػػػػػاب

 (011)إجػػػػػػػػازة رقػػػػػػػػػـ 
 

 المممكة األردنية الياشمية –عماف 
 9191 كانوف الثاني 91
 

  



 صندوق الحج

داري  صندوق ذو إستقالل مالي وا 
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 وتقرأ معيا تشكؿ جزءًا ال يتجزأ مف ىذه القوائـ المالية 92إلى رقـ  1مف رقـ  إف اإليضاحات المرفقة

 

 9139كانون األول  13 كما في المنفصمة قائمة المركز المالي
 (أ)قائمة 

 
 9112  9112  إيضاحات 
 دينػػػار  دينػػػار   
      

      الموجودات
      الموجودات المتداولة
 00,101,101  110,121,001  5 النقد والنقد المعادؿ

إستثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ 
 1 الشامؿ اآلخر 

 
1,101,515  1,500,211 

 1,015,015  1,202,012  0 ذمـ مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 25,151,219  119,011,121   المتداولة مجموع الموجودات

      المتداولة غير الموجودات
 11,111,111  10,111,111  2 شيادات إيداع إستثمارية تستحؽ بعد أكثر مف عاـ

 10,111,111  91,511,111  2 إستثمار مخصص مع البنؾ اإلسالمي األردني
 9,120,592  1,001,521  11 إستثمارية قيد التنفيذمشاريع 
 51,111  51,111  11 في شركة تابعةإستثمار 

 911,111  911,111  19 دفعات عمى حساب الزيادة في االستثمار في شركة تابعة
 121,152  100,512  11 ممتمكات ومعدات

 11,121,951  10,111,255  10 إستثمارات في العقارات
 01,115,010  51,012,151   المتداولةغير  مجموع الموجودات

 111,111,102  111,102,011   الموجوداتمجموع 
      المطموبات وحقوق الممكية

      المطموبات المتداولة 
 110,212,211  101,511,100  15 صكوؾ إيداع المدخريف

 5,090,151  0,100,100  11 أمانات شؤوف الحج المؤقتة
 1,101,109  9,101,201  10 إحتياطي مواجية مخاطر اإلستثمار

 991,951  111,110  12 أرصدة دائنة أخرى
 1,022,510  -      12 إجارة منتيية بالتمميؾ

 -       122,220  91 مخصص ضريبة الدخؿ
 112,011,201  151,019,112    مجموع المطموبات

      حقوق الممكية
 0,219,150  0,219,150  11 أمانات شؤوف الحج الدائمة

 0,222,005  0,011,150  1 القيمة العادلةإحتياطي التغير في 
 101,110  101,110  91 الوفر المرحؿ

 19,215,011  19,010,115   صافي حقوق الممكية
 111,111,102  111,102,011   مجموع المطموبات وحقوق الممكية
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 وتقرأ معيا تشكؿ جزءًا ال يتجزأ مف ىذه القوائـ المالية 92إلى رقـ  1مف رقـ  إف اإليضاحات المرفقة

 
 9139كانون األول  13لمسنة المنتهية في  المنفصمةاإليرادات والنفقات قائمة 

 (ب)قائمة 
 
 9112  9112  إيضاحات 
 دينػػػار     
      

      اإليرادات
 1,012,101  5,102,110  91 أرباح المحافظ والودائع والشيادات اإلستثمارية

 229,211  1,191,010  99 صافي أرباح إستثمار مخصص مع البنؾ اإلسالمي األردني
 109,012  109,012   توزيعات أرباح أسيـ

 555,250  1,112,005  91 إيجاراتإيراد 
 10,100  10,151  90 إيرادات أخرى

 5,100,110  0,019,122   إجمالي اإليرادات
      النفقات

 (  502,221)  (  102,111)  95 مصاريؼ إدارية
 (  110,222)  (  100,001)  10و 11 إستيالكات

 (  121,205)  (  251,101)   إجمالي النفقات
 0,221,019  1,205,002   السنة قبل ضريبة الدخلوفر 

 -      (  101,191)  91 ضريبة دخؿ
 -      (    59,210)  91 ضريبة دخؿ سنوات سابقة
 0,221,019  1,101,011   وفر السنة بعد الضريبة

      
      تم توزيع وفر السنة التالي

 1,151,012  5,100,191  15 أمانات المدخريف
 212,110  201,991  11 والدائمةأمانات شؤوف الحج المؤقتة 

 021,111  129,521  10 إحتياطي مواجية مخاطر اإلستثمار
 11,102  12,911  10 أرباح إحتياطي مواجية مخاطر اإلستثمار

 1,522  1,112   أمانات أرباح محفظة المضارب 
 0,221,019  1,101,011   المجموع
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 وتقرأ معيا تشكؿ جزءًا ال يتجزأ مف ىذه القوائـ المالية 92إلى رقـ  1مف رقـ  إف اإليضاحات المرفقة

 
 9139كانون األول  13لمسنة المنتهية في المنفصمة قائمة التدفقات النقدية 

 

 (ج) قائمة
 

 9112  9112  إيضاحات 
 دينػػار     

      األنشطة التشغيمية
 0,221,019  1,205,002   قبؿ الضريبة السنة وفر

      تعديالت
 110,222  100,001  10و11 إستيالكات

      التغيرات في رأس المال العامل:
 91,211,291  10,091,019  15 المدخريف إيداع صافي

 (  1,002,001)  1,512,110   المؤقتة أمانات شؤوف الحج
 (    119,011)  (    509,250)   ذمـ مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 121,112  (    112,205)   أرصدة دائنة أخرى
 01,101  -       مبالغ مستحقة مف جيات ذات عالقة

 91,021,191  09,110,112   األنشطة التشغيمية منصافي التدفق النقدي 
      اإلستثماريةاألنشطة 

 (      51,192)  (      11,559)  11 شراء ممتمكات ومعدات
 (11,012,191)  (  1,111,059)  10 إستثمارات في العقاراتشراء 

 111,002  512,152   إحتياطي مواجية مخاطر اإلستثمار
 (  5,111,111)  (  1,111,111)   شيادات إيداع إستثمارية

 (  1,011,111)  (  1,511,111)   إستثمار مخصص مع البنؾ اإلسالمي األردني
 (  1,125,105)  (  1,129,159)   مشاريع قيد التنفيذ

 (    911,111)  -       دفعات عمى حساب الزيادة في اإلستثمار في شركة تابعة
 1,022,510  (  1,022,510)   جاره منتيية بالتمميؾا

 (91,511,129)  (11,921,911)   اإلستثماريةصافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة 
      التمويميةاألنشطة 

 (  1,901,210)  (0,221,019)   أرباح موزعة
 (  1,901,210)  (0,221,019)   األنشطة التمويميةالمستخدم في صافي التدفق النقدي 

 9,205,210  90,101,115   السنة التغير في النقد والنقد المعادؿ خالؿ
 00,120,010  00,101,101   السنةالنقد والنقد المعادؿ كما في بداية 

 00,101,101  110,121,001  5 السنةكما في نهاية  النقد والنقد المعادل
      

      نقديمعمومات عن نشاط غير 
 1,522  1,112   مبالغ محولة إلى أمانات أرباح محفظة المضارب

 -       95,901   إستبداؿ سيارة حكومية بباص
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 صندوق الحج
داري  صندوق ذو إستقالل مالي وا 
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 المنفصمة إيضاحات حول القوائم المالية

 
 عـــام 3
 

، ونشر 9111( لسنة 19األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية رقـ ) ( مف قانوف19بمقتضى المادة رقـ ) صندوؽ الحج تأسس
. وييدؼ صندوؽ الحج إلى تشجيع اإلدخار لمحج بحيث يتـ إستثمار أموالو لصالح 9111تموز  1بالجريدة الرسمية بتاريخ 

شخصية معنوية ويتمتع  المدخريف وأمانات شؤوف الحج، عمى أف يكوف اإلستثمار وفؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، ويكوف لو
داري وتنظـ شؤونو بموجب  خاص. يتـ منح المدخريف في الصندوؽ أولوية ألداء فريضة الحج بحيث نظاـ بإستقالؿ مالي وا 

% مف العدد المقرر لحجاج المممكة وذلؾ لممدخريف الذيف تزيد مدخراتيـ في الصندوؽ عمى ضعؼ تكاليؼ 91تخصص نسبة 
األنثى التي تحتاج إلى محـر فيشترط وجود مدخرات مماثمة في الصندوؽ لممحـر أو أف مدخرات األنثى  النفقات الالزمة لمحج، أما

تغطي ذلؾ الضعؼ. ويتـ اإلختيار وفؽ أسس يحددىا مجمس األوقاؼ لكؿ موسـ حج. إف مركز تسجيؿ صندوؽ الحج ىو في 
 .المممكة األردنية الياشمية ولو أف يؤسس فروعًا في أي مف محافظات المممكة –عماف 

 
 :صندوؽال ومف أىداؼ

 

 فريضة الحج ار في سف مبكرة لتغطية نفقات أداءتشجيع األفراد المسمميف عمى اإلدخ -
 توثيؽ الصالت بيف المسمميف عف طريؽ إصدار صكوؾ إيداع في الصندوؽ محددة القيمة تقدـ في المناسبات اإلجتماعية -
 إستثمار أمواؿ الصندوؽ وفؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية وتحقيؽ أرباح لممدخريف إسيامًا في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية -
 والعقارات الوقفية مساىمة مف الصندوؽ في دعـ رسالة الوقؼ الخيري إستثمار أمواؿ الصندوؽ في تنمية األراصي -
 

 .---------------في جمستو المنعقدة بتاريخ  األوقاؼتـ إقرار البيانات المالية المرفقة مف قبؿ مجمس 
 
 
 المنفصمة أسس إعداد القوائم المالية 9
 
لممؤسسػػات الماليػػة اإلسػػالمية )أيػػوفي( ووفقػػًا  ىيئػػة المحاسػػبة والمراجعػػة عػػفالصػػادرة ووفقػػًا لممعػػايير تػػـ إعػػداد القػػوائـ الماليػػة  -

لممعػايير الدوليػة إلعػداد التقػارير الماليػة ولمقػوانيف المحميػة النافػذة وفػي حػاؿ عػدـ وجػود معػايير تعػالج بعػض األمػور يػتـ تطبيػؽ 
 .المية تحؿ محمياولحيف صدور معايير إسالدولية إلعداد التقارير المالية  المحاسبية المعايير

بإستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة مػف خػالؿ حقػوؽ المسػاىميف والتػي  تـ إعداد القوائـ المالية وفقًا لمبدأ الكمفة التاريخية -
 .تظير بالقيمة العادلة بتاريخ القوائـ المالية

 .صندوؽلرئيسية لمإف الدينار األردني ىو عممة إظيار القوائـ المالية والذي يمثؿ العممة ا -
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 التغيرات في السياسات المحاسبية 1
 

 11إف السياسات المحاسبية المتبعة مف قبؿ الشركة في إعداد البيانات المالية لمسنة المنتيية في  السياسات المحاسبية اليامة
كانوف  11تباعيا في إعداد البيانات المالية لمسنة المنتيية في إمتماثمة مع السياسات المحاسبية التي تـ  9112كانوف األوؿ 

الية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعوؿ بعد األوؿ مف كانوف ستثناء المعايير الدولية لمتقارير المإب 9112األوؿ 
  :9112الثاني 

 

 ( عقود اإليجار11المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ ). 
 ( عدـ التيقف مف معالجات ضريبة الدخؿ91تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقـ ). 
  ( ميزات الدفع المسبؽ مع التعويض السمبي2المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ )التعديالت عمى. 
 ( تعديالت الخطة أو التقميص أو التسوية12التعديالت عمى معيار المحاسبة الدولي رقـ ). 
  الدولي إلعداد )تعديالت عمى المعيار  9110 - 9115التحسينات السنوية عمى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

( ومعيار المحاسبة الدولي رقـ 19( ومعيار المحاسبة الدولي )11( والمعايير الدولية لمتقارير المالية )1التقارير المالية رقـ )
(91.) 

 

اء أثر تطبيؽ ستثنإفصاحات الواردة في القوائـ المالية المرحمية الموجزة بتباع المعايير المعدلة أعاله لـ يؤثر عمى المبالغ أو اإلإف إ
 ".اإليجارات"( 11المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ )

 
 ( "اإليجارات"36معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "عقود اإليجار" وتفسير لجنة 10( "اإليجارات" بداًل مف معيار المحاسبة الدولي رقـ )11يحؿ معيار التقارير المالية الدولي رقـ )
( "تجديد ما إذا كاف الترتيب يحتوي عمى عقد إيجار" وتفسيرات لجنة تفسير معايير 0تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقـ )

(" تقييـ محتوى العمميات التي تتضمف الصيغة القانونية 90الحوافز" ورقـ ) –( "عقود اإليجار التشغيمية 15ية رقـ )المحاسبة الدول
لمستأجريف المتعمقة باإلعتراؼ والقياس والعرض واإلفصاح لإليجارات. ويتطمب المعيار مف ا يجار" يحدد المعيار المبادئلعقود اإل

 قًا لنموذج موحد داخؿ قائمة المركز المالي.عتراؼ بمعظـ عقود اإليجار وفاإل
 

( لـ يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطمبات 11عتراؼ بعقود اإليجار لممؤجريف بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقـ )إف اإل
 يمية بإستخداـ مبادئغيمية أو تمو ( سيستمر المؤجر في تصنيؼ عقود اإليجار إما كعقود تش10معيار المحاسبة الدولي رقـ )

( عمى 11(. وبالتالي، لـ يؤثر تطبيؽ معيار التقارير المالية الدولي رقـ )10مماثمة لتمؾ التي في معيار المحاسبة الدولي رقـ )
 عقود اإليجار التي تكوف فييا الشركة ىي المؤجر.

 
 عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل –معايير التقارير المالية الدولية  لجنة تفسيرات –( 91تفسير رقم )

يوضح ىذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخؿ عند وجود درجة مف عدـ التأكد فيما يتعمؽ بالضريبة والتي تؤثر عمى 
ة (. ال ينطبؽ التفسير عمى الضرائب والرسـو غير المتضمنة في نطاؽ معيار المحاسب19تطبيؽ معيار المحاسبة الدولي رقـ )

شأة ن( وال تتضمف متطمبات خاصة لمرسـو والغرامات المتعمقة بالمعالجات الضريبية الغير مؤكدة. يجب عمى الم19الدولي رقـ )
 تحديد ما إذا كاف يجب اعتبار كؿ معالجة ضريبية غير مؤكدة عمى حدا أو إعتبارىا مع معالجات ضريبية أخرى.
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 (: ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سمبية 9ولي رقم )تعديالت عمى معيار التقارير المالية الد

(، يمكف قياس أداة الديف بالتكمفة المطفأة أو بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ 2بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقـ )
والفوائد عمى المبمغ األصمي المستحؽ )نموذج اآلخر بشرط أف تكوف التدفقات النقدية التعاقدية ىي عبارة عف دفعات ألصؿ الديف 

وأف يكوف الغرض مف األداة ىو ضمف نموذج العمؿ المناسب لذلؾ التصنيؼ.  (SPPI)العمؿ وتحميؿ التدفقات النقدية التعاقدية 
بغض النظر عف  (SPPI)( أف الموجودات المالية ينطبؽ عمييا نموذج 2توضح تعديالت معيار التقارير المالية الدولي رقـ )

الحدث أو الظرؼ الذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر لمعقد وبصرؼ النظر عف الطرؼ الذي يدفع أو يتمقى تعويضًا بسبب اإللغاء 
 المبكر لمعقد.

 
ر (: بيع أو تحويل العمالت بين المستثم98( ومعيار المحاسبة الدولي رقم")31تعديالت عمى معيار التقارير المالية الدولي رقم")

 وشركاته الحميفة أو مشاريعه المشتركة 

( فيما يتعمؽ بفقداف 92( ومعيار المحاسبة الدولي رقـ )11تركز التعديالت عمى التناقض بيف معيار التقارير المالية الدولي رقـ )
في شركة حميفة أو  السيطرة عمى الشركة التابعة والناتجة عف عممية بيع أو تحويؿ اإلستثمار في الشركة التابعة إلى إستثمار

. توضح التعديالت أنو يتـ اإلعتراؼ بكامؿ األرباح أو الخسائر الناتجة عف بيع أو تحويؿ األصوؿ التي ينطبؽ ةمشاريع مشترك
بيف المستثمر والشركة الحميفة أو المشاريع المشتركة. في  –( 1وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقـ ) -عمييا تعريؼ المنشأة

ف يتـ اإلعتراؼ باألرباح أو الخسائر الناتجة عف بيع أو تحويؿ األصوؿ التي ال ينطبؽ عمييا تعريؼ المنشأة بيف المستثمر حي
 والشركة الحميفة أو المشاريع المشتركة عمى مدى حصة المستثمر في الشركة الحميفة أو المشاريع مشتركة.

 

ىذه التعديالت إلى أجؿ غير مسمى ولكف يجب عمى الشركة التي تطبؽ قاـ المجمس الدولي لممحاسبة بتأجيؿ تاريخ تطبيؽ 
 التعديالت في وقت مبكر إف يتـ تطبيقيا بأثر مستقبمي. 

 
 (: اإلستثمارات طويمة األجل في الشركات الحميفة والمشاريع المشتركة98تعديالت عمى معيار المحاسبة الدولي رقم )

( عمى اإلستثمارات طويمة األجؿ في 2تطمبات معيار التقارير المالية الدولي رقـ )توضح التعديالت أف عمى الشركة تطبيؽ م
الشركات الحميفة والمشاريع المشتركة التي ال يتـ اإلعتراؼ بيا وفقًا لطريقة حقوؽ الممكية ولكف في جوىرىا تشكؿ جزءًا مف صافي 

الطويؿ(. يعتبر ىذا التعديؿ مناسب حيث أف نموذج خسارة اإلستثمار في الشركات الحميفة و المشاريع المشتركة )عمى المدى 
 ( ينطبؽ عمى ىذه اإلستثمارات طويمة األجؿ.2االئتماف المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقـ )

 

الحميفة (، ال تسجؿ الشركة أي خسائر لمشركات 2توضح التعديالت أيضًا أنو عند تطبيؽ معيار التقارير المالية الدولي رقـ )
والمشاريع المشتركة، أو أي خسائر انخفاض في صافي قيمة اإلستثمار، كتعديالت عمى صافي اإلستثمار في الشركة الحميفة أو 

( اإلستثمارات في الشركات الحميفة والمشاريع 92المشروع المشترؾ التي قد تنشأ نتيجة تطبيؽ معيار المحاسبة الدولي رقـ )
 المشتركة.

 

 .عالهأثر جوىري عمى البيانات المالية لمشركة عند تطبيؽ المعايير أال تتوقع االدارة بأف يكوف ىنالؾ 
 
 أهم السياسات المحاسبية 4
 

 النقد والنقد المعادل
 ؾ.و نلدى الب اتبالحساب النقد والنقد المعادؿيتمثؿ بند 

 

 أخرىأرصدة مدينة 
المبػالغ المدفوعػػة لمػوردي الخػدمات مقابػؿ خػػدمات سػيتـ اسػتالميا فػي المسػػتقبؿ، أو يػتـ االعتػراؼ باألرصػدة المدينػػة األخػرى بقيمػة 

 .أو المبالغ المستحقة عمى المستأجريف بقيمة المبالغ التي تـ دفعيا ألطراؼ خارجية وسيتـ استردادىا في المستقبؿ
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 ممتمكات ومعدات
وأي مخصص مقابؿ التدني في القيمة، ويحتسب االستيالؾ عمى تظير الممتمكات والمعدات بالكمفة بعد تنزيؿ االستيالؾ المتراكـ 

 :حسب العمر اإلنتاجي بالسنوات وكما يميالممتمكات والمعدات باستخداـ طريقة القسط الثابت و 
 

 نسب االستيالؾ 
 % 

 9 مباني
  15 – 91 برامج وأجيزة الحاسوب

  15 – 91 ممتمكات أخرى
 

وطريقة االستيالؾ بشكؿ دوري لمتأكد مف أف طريقة وفترة االستيالؾ تتناسب مع المنافع االقتصادية يتـ مراجعة العمر اإلنتاجي 
 المتوقعة مف الممتمكات والمعدات.

تتـ مراجعة القيمة الدفترية لمممتمكات والمعدات بشكؿ دوري وفي حاؿ وجود أحداث أو تغيرات في الظروؼ السائدة تشير إلى أف 
يـ أعمى مف تمؾ التي يمكف استردادىا يتـ تخفيض قيمة ىذه الموجودات عمى القيمة الممكف استردادىا الموجودات مسجمة بق

 وتسجيؿ قيمة التدني في قائمة الدخؿ الشامؿ.
 في استبعاديتـ استبعاد الممتمكات والمعدات عند بيعيا أو عدـ وجود منافع اقتصادية مستقبمية منيا ويتـ إدراج أية أرباح أو خسائر 

 قائمة الدخؿ الشامؿ.
 

 إستثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 وذلؾ بغرض اإلحتفاظ بيا عمى المدى  صندوؽتمثؿ ىذه الموجودات اإلستثمارت في أدوات الممكية والممولة مف أمواؿ ال

 الطويؿ.
  ،يتـ إثبات ىذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إلييا مصاريؼ اإلقتناء، ويعاد تقييميا الحقًا بالقيمة العادلة

 حقوؽ الممكية. بندالقيمة العادلة ضمف ويظير التغير في القيمة العادلة ضمف بند إحتياطي 
 الوفر المتراكـاح أو الخسائر الناتجة عف ذلؾ في في حاؿ بيع ىذه الموجودات أو جزء منيا فيتـ تسجيؿ األرب. 
 .في حاؿ حصوؿ تدني في قيمة ىذه الموجودات فيتـ تسجيؿ األرباح أو الخسائر الناتجة عف ذلؾ في قائمة الدخؿ المنفصمة 
 زيادة في القيمة يمكف إسترجاع خسارة التدني التي تـ تسجيميا سابقًا في قائمة الدخؿ المنفصمة إذا ما تبيف بموضوعية أف ال

 حقوؽ الممكية. بندمف إحتياطي القيمة العادلة الظاىر ض العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجيؿ خسائر التدني مف خالؿ
 .يتـ تسجيؿ األرباح المتأتية مف ىذه الموجودات المالية في تاريخ اإلعالف عف توزيعيا في قائمة الدخؿ المنفصمة 
 ر الناتجة عف فروقات تحويؿ العممة األجنبية ليذه الموجودات في بند إحتياطي القيمة العادلة.يتـ تسجيؿ األرباح والخسائ 
  ليذه  التدنيتظير الموجودات المالية التي ال يمكف تحديد قيمتيا العادلة بشكؿ يعتمد عميو بالتكمفة، ويتـ إجراء إختبار

قيمتيا في قائمة الدخؿ المنفصمة، وال يمكف إسترجاع خسارة الموجودات في نياية كؿ فترة مالية ويتـ تسجيؿ أي تدني في 
 التدني ليذه الموجودات في الفترات الالحقة.

 
 إستثمارات في العقارات

  ىي إقتناء عقارات أو أراٍض أو جزًء منيا بغرض الحصوؿ عمى إيراد دوري أو اإلحتفاظ بيا لغرض توقع زيادة في قيمتيا
 المستقبمية أو األثنيف معًا.

 .يتـ تسجيؿ اإلستثمارات في العقارات "بغرض اإلستخداـ" وفقًا لنموذج التكمفة أو لنموذج القيمة العادلة 
 ناقصًا اإلستيالؾ المتراكـ ومخصص  بالكمفة يتـ تسجيؿ اإلستثمارات في العقارات "بغرض اإلستخداـ" وفقًا لنموذج التكمفة

وفقًا لنموذج القيمة العادلة يتـ قياس ىذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة، ويتـ تسجيؿ الزيادة في القيمة في  االتدني إف وجد، أم
 إحتياطي القيمة العادلة.
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  الناتجة عف تقييـ اإلستثمارات في العقارات وفقًا لنموذج القيمة العادلة في بند إحتياطي يتـ تسجيؿ الخسائر غير المتحققة
لة، وذلؾ إلى الحد الذي يسمح بو رصيد ذلؾ اإلحتياطي، وفي حاؿ تجاوزت الخسائر غير المحققة رصيد ىذا القيمة العاد

اإلحتياطي يتـ إثبات ما زاد عف رصيد اإلحتياطي في قائمة الدخؿ تحت بند أرباح )خسائر( غير محققة مف تقييـ اإلستثمارات 
 في العقارات.

  إثباتيا في فترة مالية سابقة وحدثت أرباح تقييـ )غير متحققة( في فترة مالية الحقة فإف في حاؿ وجود خسائر غير محققة تـ
ىذه األرباح يتـ تسجيميا في قائمة الدخؿ إلى الحد الذي يساوي الخسائر غير المحققة التي تـ تسجيميا في الفترات السابقة في 

 طي القيمة العادلة.قائمة الدخؿ وأي فائض في ىذه األرباح يتـ إضافتو إلى إحتيا
  يتـ قياس األرباح )الخسائر( المحققة مف عممية بيع أي مف اإلستثمارات في العقارات عمى أساس الفرؽ بيف القيمة الدفترية

وصافي المبمغ المتحصؿ مف عممية البيع ويتـ إثبات الناتج باإلضافة إلى حصة ىذا اإلستثمار السابقة في إحتياطي القيمة 
 في قائمة الدخؿ المنفصمة. –وجد إف  –العادلة 

 .إذا تـ إستخداـ نموذج التكمفة أو نموذج القيمة العادلة فإنو يتـ تطبيؽ النموذج عمى جميع اإلستثمارت في العقارات 
 ؿ، وال يتـ تسجيؿ اإلستثمارت في العقارات "بغرض البيع" بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة مطروحًا منيا تكاليؼ البيع أييما أق

 يتـ إستيالكيا، ويتـ إدراج الفروقات في قائمة الدخؿ المنفصمة.
  ذا لـ يتـ  19يتـ تصنيؼ اإلستثمارات في العقارات بغرض البيع إذا كاف مف المتوقع بيعيا خالؿ شير مف تاريخ إقتنائيا، وا 

 بيعيا خالؿ المدة المذكورة يتـ إعادة تصنيفيا حسبما ورد أعاله.
  التكمفةسجيؿ جميع اإلستثمارات في العقارات "بغرض اإلستخداـ" وفقًا لنموذج بت الصندوؽيقـو. 
 

 األدوات المالية
 األداة المالية ىي أي عقد ينتج عنو موجودا ماليا لمنشأة والتزاـ مالي أو أداة ممكية لمنشأة أخرى.

 
 الموجودات المالية

 :الموجود المالي ىو أي موجود يكوف عبارة عف 
 نقد، أو . أ

 أدوات حقوؽ ممكية في منشأة أخرى، أو . ب
حؽ تعاقدي الستالـ نقد أو موجود مالي آخر مف منشأة أخرى، أو لتبادؿ الموجودات أو المطموبات المالية مع منشأة  . ج

 أخرى بموجب شروط مف المتوقع أف تكوف إيجابية لممنشأة، أو
 منشأة.عقد مف الممكف أو ستتـ تسويتو في أدوات حقوؽ الممكية الخاصة بال . د

 

  يتـ قياس الموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إلييا في حالة الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة مف
 خالؿ الربح أو الخسارة تكاليؼ المعامالت التي تنسب مباشرة إلى امتالؾ الموجود المالي.

  المالية بالتكمفة المطفأة أو القيمة العادلة عمى أساس كؿ مما يمي:بعد االعتراؼ المبدئي، يتـ قياس جميع الموجودات 
 نموذج أعماؿ المنشأة إلدارة الموجودات المالية . أ

 النقدي التعاقدي لمموجود المالي خصائص التدفؽ . ب
 

 :يتـ قياس الموجود المالي بالتكمفة المطفأة إذا تحقؽ الشرطاف التالياف 
أعماؿ والذي يكوف اليدؼ منو االحتفاظ بالموجودات مف أجؿ تحصيؿ التدفقات تـ االحتفاظ بالموجود ضمف نموذج  . أ

 النقدية التعاقدية.
ينتج عف الشروط التعاقدية لمموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكوف مجرد دفعات لممبمغ األصمي والفائدة  . ب

 عمى المبمغ األصمي القائـ.
 خرى الحقا بالقيمة العادلة.يتـ قياس جميع الموجودات المالية األ 
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  يتـ االعتراؼ بالربح أو الخسارة مف الموجود المالي المقاس بالقيمة العادلة والذي ال يكوف جزءا مف عالقة تحوط مف ضمف
الربح أو الخسارة ما لـ يعتبر األصؿ المالي استثمار في أداة حؽ ممكية واختارت المنشأة عرض أرباح وخسائر االستثمار 

 دخؿ الشامؿ اآلخر.ضمف ال
 

 المطموبات المالية
 :المطموب المالي ىو أي مطموب يكوف عبارة عف 
 

التزاـ تعاقدي لتسميـ نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى، أو لتبادؿ الموجودات أو المطموبات المالية مع منشأة  . أ
 أخرى بموجب شروط مف المتوقع أف تكوف غير إيجابية لممنشأة.

 الممكف أو ستتـ تسويتو في أدوات حقوؽ الممكية الخاصة بالمنشأة.عقد مف  . ب
  يتـ االعتراؼ مبدئيا بالمطموبات المالية بالقيمة العادلة مضافا إلييا تكاليؼ المعامالت التي تحمؿ مباشرة عمى امتالؾ أو

 تي تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة.إصدار ىذه المطموبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مف خالؿ الربح أو الخسارة وال
  ،بعد االعتراؼ المبدئي، تقـو المنشأة بقياس جميع المطموبات المالية حسب التكمفة المطفأة باستخداـ طريقة الفائدة الفعالة

مطموبات باستثناء المطموبات مالية المصنفة بالقيمة العادلة مف خالؿ الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة وبعض ال
 المالية األخرى المحددة والتي ال تقاس حسب التكمفة المطفأة.

  يتـ االعتراؼ بالمطموبات المالية ضمف ىذه الفئة بالقيمة العادلة، ويتـ االعتراؼ بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عف التغيرات
 في القيمة العادلة ضمف الربح أو الخسارة.

 
 استثمار في شركات تابعة

% مف حؽ التصويت فييا ويسيطر عمى سياساتيا 51تثمارات في الشركة التابعة والتي يمتمؾ الصندوؽ ما يزيد عف تظير اإلس
التمويمية والتشغيمية بموجب طريقة حقوؽ الممكية. تظير اإلستثمارات بموجب طريقة حقوؽ الممكية بالكمفة مضافًا إلييا حصة 

التابعة. تعكس قائمة الدخؿ حصة الصندوؽ مف نتائج أعماؿ الشركة  كةالصندوؽ مف أية تغيرات في صافي موجودات الشر 
التابعة تـ اإلعتراؼ بيا بشكؿ مباشر ضمف حقوؽ الممكية، يقـو الصندوؽ  الشركةالتابعة. إذا كاف ىناؾ تغيرات عمى حقوؽ ممكية 

الصندوؽ. ال يتـ إثبات أية خسائر تزيد عف حصة الصندوؽ في  ممكية بإثبات حصتو مف تمؾ التغيرات بشكؿ مباشر ضمف حقوؽ
 رأسماؿ الشركة التابعة بإستثناء حصتو في إلتزامات الشركة التابعة.

 
 مشاريع قيد التنفيذ

ة تكمفة تمثؿ المشاريع قيد التنفيذ الممتمكات واآلالت والمعدات قيد اإلنشاء وتظير المشاريع قيد التنفيذ بالكمفة، حيث تتضمف الكمف
اإلنشاءات والمصاريؼ المباشرة المتكبدة أثناء عممية إنشائيا، ويتـ تحويؿ تمؾ المشاريع عند اكتماليا إلى بنود الممتمكات واآلالت 

 والمعدات الخاصة بيا.
 

 أرصدة دائنة أخرى
 لـ تتـ المطالبة بيا مف قبؿ المورد. مخدمات المستممة سواء تمت أوليتـ إثبات المطموبات لممبالغ المستحقة السداد في المستقبؿ 

 
 التقاص

ظيار المبمغ الصافي في القوائـ المالية عندما تتوفر الحقوؽ القانونية يتـ إجراء تقاص  بيف الموجودات المالية والمطموبات المالية وا 
 وبات في نفس الوقت.الممزمة لذلؾ وكذلؾ عندما يتـ تسويتيا عمى أساس التقاص أو يكوف تحقؽ الموجودات وتسوية المطم
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 ضريبة الدخل
( 19، ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقـ )9110( لسنة 10أخذ مخصص لضريبة الدخؿ وفقًا لقانوف ضريبة الدخؿ رقـ ) يتـ

حيث ينص ىذا المعيار عمى تسجيؿ الضريبة المؤجمة الناتجة عف الفرؽ ما بيف القيمة المحاسبية والضريبية لمموجودات 
 والمطموبات.

 
 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع 

  ما بيف األطراؼ ذات العالقة. االلتزاماتتمثؿ المعامالت مع األطراؼ ذات العالقة تحويؿ الموارد والخدمات أو 
 .يتـ اعتماد أسس وشروط التعامالت بيف األطراؼ ذات العالقة مف قبؿ اإلدارة 
 

 المخصصات
ف تسديد االلتزامات  التزاـ )قانوني أو صندوؽعندما يكوف عمى اليتـ االعتراؼ بالمخصصات  فعمي( ناتج عف حدث سابؽ، وا 

 محتمؿ ويمكف قياس قيمتيا بشكؿ يعتمد عميو.
 

 األحداث الالحقة
ال حقة التي يتـ تأثر القوائـ المالية باألحداث الالحقة التي تتطمب تعديؿ القوائـ المالية في حيف أنو يتـ اإلفصاح عف األحداث الال

 تتطمب تعديؿ القوائـ المالية.
 

 األجنبيةالعمالت 
يتـ تسجيؿ المعامالت التي تتـ بالعمالت األجنبية خالؿ السنة بأسعار الصرؼ السائدة في تاريخ إجراء المعامالت، كما يتـ تحويؿ 

 بتاريخ قائمة المركز المالي.أرصدة الموجودات والمطموبات المالية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرؼ السائدة 
 يتـ تسجيؿ األرباح والخسائر الناتجة عف تحويؿ العمالت األجنبية في قائمة الدخؿ الشامؿ.

 
 التقديرات استخدام

القياـ بتقديرات واجتيادات تؤثر عمى مبالغ  الصندوؽإف إعداد القوائـ المالية وتطبيؽ السياسات المحاسبية يتطمب مف إدارة 
الموجودات والمطموبات واإلفصاح عف االلتزامات المحتممة. إف ىذه التقديرات واالجتيادات تؤثر أيضا عمى اإليرادات والمصاريؼ 

ات النقدية والمخصصات وبشكؿ خاص يتطمب مف إدارة الشركة القياـ بأحكاـ واجتيادات ىامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفق
 المستقبمية الناجمة عف أوضاع وظروؼ تمؾ التقديرات في المستقبؿ. 

ف النتائج الفعمية  إف التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة عمى فرضيات وعوامؿ متعددة ليا درجات متفاوتة مف التقدير وعدـ التيقف وا 
 اع وظروؼ تمؾ المخصصات.قد تختمؼ عف التقديرات وذلؾ نتيجة التغيرات في المستقبؿ في أوض

 

 ضمف القوائـ المالية مفصمة عمى النحو التالي: والفرضياتإف التقديرات 
 

  لتقدير المخصص الواجب  الصندوؽيتـ تكويف مخصص لقاء الذمـ المدينة اعتمادا عمى أسس وفرضيات معتمدة مف قبؿ إدارة
 تكوينو.

 ثبات يتـ تحميؿ السنة المالية بما يخصيا مف نفقة ضريبة ا لدخؿ وفقًا لألنظمة والقوانيف والمعايير المحاسبية ويتـ احتساب وا 
.  الموجودات والمطموبات الضريبية المؤجمة ومخصص الضريبة الالـز

  تقـو اإلدارة بتقييـ وجود مؤشرات عمى تدني قيمة المشاريع تحت التنفيذ واالستثمارات العقارية واألراضي تحت التطوير، وفي
تمؾ المؤشرات يتـ احتساب القيمة المستخدمة لتمؾ المشاريع باستخداـ طريقة خصـ التدفقات النقدية المتوقعة حاؿ وجود مثؿ 

 وذلؾ ألغراض احتساب قيمة التدني إف وجدت.
  تقـو اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لمممتمكات والمعدات بشكؿ دوري لغايات احتساب االستيالكات السنوية اعتمادا

عمى الحالة العامة لتمؾ الممتمكات والمعدات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبؿ، ويتـ احتساب خسائر التدني 
 .الموحدة والنفقات اإليراداتقائمة كمصروؼ في 
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  الشركة التابعةاعتمادا عمى دراسة قانونية معدة مف قبؿ محامي  الشركة التابعةيتـ تكويف مخصص لقاء القضايا المقامة ضد 
 والتي بموجبيا يتـ تحديد المخاطر المحتمؿ حدوثيا في المستقبؿ، ويعاد النظر في تمؾ الدراسات بشكؿ دوري.

 ة لمموجودات المالية والتي تظير بالكمفة لتقدير التدني في قيمتيا ويتـ تسجيؿ ىذا التدني كخسارة في تقـو اإلدارة بمراجعة دوري
 . الموحدة اإليرادات والنفقاتقائمة 

 
 النقد والنقد المعادل 5

  9112  9112 
 دينار  دينار 

    
 11,012,511  02,220,511 )*( إستثمارية / محافظردنيسالمي األالبنؾ اإل

 5,111,111  11,111,111 جؿوديعة أل /مصرؼ الراجحي
 1,515,011  0,115,200 ؿ/ وديعة الجسالمينؾ صفوة اإلب

 9,112,900  9,095,121 جؿألوديعة  /ردنيسالمي األاإلالبنؾ 
 9,925,521  9,115,121 جؿأل/ وديعة سالمي الدوليالبنؾ العربي اإل

 1,122,052  9,901,901 جاري ردني/سالمي األالبنؾ اإل
 010,511  1,015,102 صكوؾ إيداع /سالميبنؾ صفوة اإل

 521,111  212,021 اإليداع / صكوؾردنيسالمي األالبنؾ اإل
 102,220  001,100 بنؾ صفوة اإلسالمي/ جاري

 -      11,219 مصرؼ الراجحي/ جاري
 00,101,101  110,121,001 المجموع

 
وتدفع األرباح  9112لعاـ  %5 نسبتويمثؿ ىذا البند المحافظ اإلستثمارية لدى البنؾ اإلسالمي األردني وقد حققت أرباح ما  )*(

 ة كؿ ستة أشير.نياي
 

يتـ اإلعالف عنيا عند توزيع األرباح عمى ؽ الودائع ألجؿ لدى البنوؾ اإلسالمية خالؿ فترة سنة، وتستحؽ عمييا أرباح تستح −
 اإلستثمار المشترؾ )المطمقة(.حسابات 

 
 موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإستثمار في  6
 

 يمثؿ ىذا البند قيمة اإلستثمار في أسيـ البنؾ اإلسالمي األردني.
 

( 1,500,211مقابؿ ) 9112( دينار أردني لسنة 1,101,515) 9,929,212والبالغ عددىا  بمغت القيمة العادلة ليذه األسيـ
 .9112دينار أردني لسنة 

 9112  9112 
 دينار  دينار 

    
 2,119,150  1,500,211 الرصيد كما في بداية السنة

 (1,050,202)  ( 992,921) التغير في القيمة العادلة خالؿ السنة
 1,500,211  1,101,515 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 القيمة العادلة خالؿ السنة كانت كما يمي: إف الحركة عمى إحتياطي التغير في

 9112  9112 
 دينار  دينار 

    
 1,000,921  0,222,005 الرصيد كما في بداية السنة

 (1,050,202)  (  992,921) التغير في القيمة العادلة خالؿ السنة
 0,222,005  0,011,150 الرصيد كما في نهاية السنة
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 أخرىمدينة أرصدة ذمم مدينة و  7
 9112  9112 

 دينػػػار   
    

 1,012,001  1,292,001 أرباح إستثمار مستحقة وغير مقبوضة
 10,222  00,015 ذمـ مستأجريف
 1,111  9,111 تامينات مسترده

 -     901 سمؼ عمؿ
 1,015,015  1,202,012 المجموع

 
 
 شهادات إيداع إستثمارية 8
 

يمثؿ ىذا البند قيمة شيادات إيداع إستثمارية لدى بنؾ صفوة اإلسالمي، ويستحؽ عمى ىذه الشيادات أرباح سنوية تتراوح بيف 
 وتتراوح فترة إستحقاؽ ىذه الشيادات مف سنتيف إلى خمس سنوات. %(،5,25 -% 5,0)
 
 إستثمار مخصص مع البنك اإلسالمي االردني 9
 

بتوقيع عقد مع البنؾ اإلسالمي األردني يتـ بموجبو إستثمار مبالغ مودعة في الحساب  9110قاـ صندوؽ الحج خالؿ سنة 
المسمى )حساب إستثمار المخصص( وذلؾ لتنفيذ عمميات بيع المرابحة لألمر بالشراء والتأجير المنتيي بالتمميؾ وذلؾ حسب 

سالمي األردني وفي حدود ما يسمح بو رصيد حساب اإلستثمار المخصص، عممًا بأنو السياسات واإلجراءات المطبقة في البنؾ اإل
 (.99 –% مف صافي األرباح المتحققة مف ىذا الحساب )إيضاح 11يستحؽ لمبنؾ اإلسالمي األردني ما نسبتو 

 
 قيد التنفيذ إستثمارية مشاريع 31

 

 9112  9112 :)*( مول تجاري بمحافظة العقبة . أ
 دينػػػار   
    

 222,121  9,120,592 الرصيد في بداية السنة
 150,501  1,101,510 إضافات عمى المشروع
 1,501,110  - دفعات مقدمة لممقاوؿ

 9,120,592  1,012,115 المجموع
    
    :)**( :مشروع الكرك الثنية . ب
    

 -     2,515 إضافات عمى المشروع
 9,120,592  1,001,521 المجموع اإلجمالي

 

كػػانوف  11نشػػاء مػػوؿ تجػػاري بمحافظػػة العقبػػة كمػػا فػػي إل عقػػد مشػػاركة متناقصػػةيمثػػؿ ىػػذا البنػػد التكػػاليؼ المدفوعػػة عمػػى  (  )*
وبمغػت المحتجػزات عمػى  9191حيث يتوقع اإلنتيػاء منػو خػالؿ عػاـ  مميوف دينار أردني 1,1بقيمة إجمالية  9112األوؿ 

اإلسػتالـ  دويكػوف قػرار اإلفػراج عنيػا عنػ 9112كانوف األوؿ  11دينار أردني كما في  951,122نفقات المقاوؿ ما قيمتو 
 .النيائي لممشروع

إلنشػػاء مجمػػع تجػػاري فػػي محافظػػة الكػػرؾ بقيمػػة إجماليػػة  متناقصػػةيمثػػؿ ىػػذا البنػػد التكػػاليؼ المدفوعػػة عمػػى عقػػد مشػػاركة  )**(
 دينار أردني. 211,111
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 شركة تابعةإستثمار في  33
 

 
 النشاط

نسبة 
 اإليرادات المطموبات الموجودات الممكية

الحصة مف 
 نتائج األعماؿ

 دينػػػار دينػػػار دينػػػار دينػػػار %  
       

ستثمارية الوطنية لمسياحة الشركة اإل
 (15,055) - 911,109 20,125 111 سياحة، حج وعمرة والسفر والحج والعمرة

 
 دفعات عمى حساب الزيادة في اإلستثمار في شركة تابعة 39
 

 ماؿ رأس فعلر وذلؾ  9112خالؿ عاـ يمثؿ ىذا المبمغ ما تـ تحويمو لمشركة اإلستثمارية الوطنية لمسياحة والسفر والحج والعمرة 
حتى تتـ اإلجراءات القانونية  المبمغ في حساب منفصؿ لذلؾ تـ تسجيؿرأس الماؿ  لرفعالشركة ،ىذا ولـ تتـ اإلجراءات القانونية 

 لدى دائرة مراقبة الشركات. الالزمة
 

 ممتمكات ومعدات 31
 المجموع ممتمكات أخرى برامج وأجيزة حاسوب 
 دينار دينار دينار 

9139    
    الكمفة

 191,101 109,511 121,505 9112 الثاني كانوف 1الرصيد كما في 
 01,292 12,022 9,101 السنةإضافات خالؿ 

 ( 10,111) ( 10,111) -    ستبعادات خالؿ السنة إ
 111,200 100,222 125,225 9139كانون األول  13الرصيد كما في 

    االستهالك المتراكم 
 115,120 11,215 12,099 9112 الثاني كانوف 1الرصيد كما في 

 52,121 91,920 11,012 خالؿ السنة إستيالكات
 (11,090) (11,090) -    ستبعادات خالؿ السنة إ

 121,151 21,595 111,211 9139كانون األول  13الرصيد كما في 

 100,512 11,010 20,150 الصافي
    

9138    
    الكمفة

 912,210 111,190 112,521 9112كانوف الثاني  1الرصيد كما في 
 51,192 19,100 01,259 إضافات خالؿ السنة

 191,101 109,511 121,505 9138كانون األول  13الرصيد كما في 
    االستهالك المتراكم 

 05,020 01,191 10,111 9112 الثاني كانوف 1الرصيد كما في 
 52,111 95,200 11,051 خالؿ السنة إستيالكات

 115,120 11,215 12,099 9138كانون األول  13الرصيد كما في 

 121,152 05,511 115,191 الصافي
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 إستثمارات العقارات 34
 المجموع  (*) مباني  أراضي 
 دينار  دينار  دينار 

9139      
      الكمفة

 11,115,205  5,121,002  2,119,590 9112 الثاني كانوف 1الرصيد كما في 
 1,111,059  290,059  000,111 إضافات خالؿ السنة

 10,210,090  1,112,911  2,212,590 9139كانون األول  13الرصيد كما في 
      االستهالك المتراكم 

 115,095  115,095  - 9112 الثاني كانوف 1الرصيد كما في 
 112,100  112,100  - خالؿ السنة إستيالكات

 951,009  951,009  - 9139كانون األول  13الرصيد كما في 
 10,111,255  5,050,092  2,212,590 الصافي

      
9138      
      الكمفة

 9,500,250  1,922,290  1,922,290 9112كانوف الثاني  1الرصيد كما في 
 11,012,191  1,220,591  1,201,111 إضافات خالؿ السنة

 11,115,205  5,121,002  2,119,590 9138كانون األول  13الرصيد كما في 
      االستهالك المتراكم 

 00,111  00,111  - 9112 الثاني كانوف 1الرصيد كما في 
 52,122  52,122  - خالؿ السنة إستيالكات

 115,095  115,095  - 9138كانون األول  13الرصيد كما في 
 11,121,951  5,100,091  2,119,590 الصافي

 

حيث أف كامؿ أمواؿ  طابقيف مف المبنى اإلستثماري الممموؾ لمصندوؽ في شارع الجامعة إداراة صندوؽ الحج تشغؿ (*)
 كأنيا وعاء إستثماري واحد. أمانات شؤوف الحج الدائمة اعتبرتإيداعات المدخريف و مف   صندوؽ الحج
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 صكوك إيداع المدخرين 35
 

لصالح المدخريف، ويحؽ لممدخريف إسترداد  وبنؾ صفوة اإلسالمي تـ إصدارىا مف قبؿ صندوؽ الحج بواسطة البنؾ اإلسالمي األردني يمثؿ ىذا البند قيمة صكوؾ اإليداع التي
 قيمة الصكوؾ أو أي جزء منيا مع أرباحيا في أي وقت وفقًا لمتعميمات الصادرة بيذا الخصوص.

 

ضافتيا إلى حساباتيـ في نياية كؿ عاـ، وذلؾ كما يمي:يتـ قيد أرباح اإلستثمار المتحققة عمى حسابات المدخريف   وا 
 

 المجموع بنؾ الصفوة اإلسالمي البنؾ اإلسالمي األردني 
 9112 9112 9112 9112 9112 9112 

 دينػػػار دينػػػار دينػػػار دينػػػار دينػػػار دينػػػار 
       

 21,102,511 110,212,211 -     019,912 21,102,511 110,910,059 الرصيد في بداية السنة
 91,112,251 11,005,220 010,901 1,225,020 91,019,011 92,021,911 صافي إيداعات المدخريف

 1,151,012 5,100,191 0,212 19,251 1,105,511 5,111,901 حصة حسابات المدخريف مف أرباح اإلستثمار
 110,212,211 101,001,121 019,912 001,202,9 110,910,059 01,222,9191 الرصيد في نهاية السنة

 
% وكما 5بنسبة  9112لعاـ  حجز مبمغ الضريبة عمى أرباح المدخريف تقررفقد  9191كانوف الثاني  91بتاريخ المنعقد وبناًء عمى قرار مجمس إدارة صندوؽ الحج في إجتماعو 

 يمي:
 

 9112 
  
  

 101,001,121 كوؾ ايداع المدخريفصرصيد 
عمى أرباح اإلستثمار الموزعة عمى المدخريف لعاـ  مقتطعة %5ضريبة دخؿ  :يطرح

9112 (951,011 ) 

 101,511,100 كوك ايداع المدخرينصرصيد 
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 أمانات شؤون الحج 36
 

يمثؿ ىذا البند ما تـ تحويمو مف حسابات أمانات شؤوف الحج )حسابات بنكية وأسيـ( في وزارة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات 
اإلسالمية بناًء عمى نظاـ صندوؽ الحج النافذ كمساىمة في الصندوؽ إلستثمارىا وتحقيؽ عائد عمييا، ويقـو الصندوؽ بتحويؿ ما 

إلى الوزارة إلنفاقيا عمى والعمرة ؤوف الحج الوفر السنوي المستحؽ ألمانات شمف صافي  ؤوف الحج/ دائرة شتحتاجو وزارة األوقاؼ
 تطوير وتحسيف الخدمات التي تقدـ لمحجاج.

 

ضافتيا إلى حساباتيـ في نياية كؿ عاـ، ىذا وتصنؼ  يتـ قيد أرباح اإلستثمار المتحققة عمى حسابات أمانات شؤوف الحج وا 
 إلى أمانات مؤقتة ودائمة كما ىو موضح أدناه:أمانات شؤوف الحج 

 9112  9112 
 دينػػػار   

    أمانات شؤون الحج المؤقتة
    

 1,212,110  5,090,151 الرصيد في بداية السنة
 11,511,111  19,111,111 مبالغ نقدية محولة مف وزارة األوقاؼ إلى صندوؽ الحج

 (12,511,111)  (11,951,111) وزارة األوقاؼ مبالغ نقدية محولة مف صندوؽ الحج إلى
 212,110  201,991 حصة أمانات شؤوف الحج مف أرباح اإلستثمار

 5,090,151  0,100,100 الرصيد في نهاية السنة
    

 0,219,150  0,219,150 الدائمةأمانات شؤون الحج 

 
 إحتياطي مواجهة مخاطر اإلستثمار 37
 

% وىو غير قابؿ لمتوزيع 11تمثؿ المبالغ المتجمعة في ىذا الحساب ما تـ إقتطاعو مف الوفر السنوي الصافي بنسبة ال تزيد عف 
ىذه النسبة إذا بمغ رصيد اإلحتياطي القيمة اإلسمية لمصكوؾ الصادرة عف الصندوؽ  عمى المدخريف، ويتـ التوقؼ عف إقتطاع

 والمشتراه مف المدخريف، ويتـ إستخداـ ىذا اإلحتياطي لمواجية أية خسائر قد تنشأ عف إستثمار أمواؿ الصندوؽ.
 

اطي إلى صندوؽ الزكاة التابع لوزارة في حاؿ تصفية الصندوؽ وفؽ أحكاـ القانوف وتسديد جميع إلتزاماتو يؤوؿ رصيد اإلحتي
 األوقاؼ.

 9112  9112 
 دينػػػار   
    

 211,121  1,101,109 الرصيد في بداية السنة
 021,111  129,521 إحتياطي مواجية مخاطر اإلستثمار

 11,102  12,911 أرباح إحتياطي مواجية مخاطر اإلستثمار
 1,101,109  9,101,201 الرصيد في نهاية السنة
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 أخرى دائنةأرصدة  38
 9112  9112 

 دينػػػار   
    

 -    951,011 أمانات ضريبة الدخؿ لتوزيعات أرباح اإلستثمار عمى المدخريف
 122,191  90,109 إيراد إيجارات مقبوضة مقدماً 

 11,511  12,119 أمانات متفرقة
 0,120  5,222 أمانات أرباح محفظة المضارب

 1,109  95 أمانات ضماف إجتماعي
 091  -  أمانات بنؾ صفوة معمقة

 090  11 أخرى
 991,951  111,110 المجموع

 
 

 ة منتهية بالتمميك إجار  39
 

حوض  1920منتيية بالتممؾ مف قبؿ الصندوؽ والمقاـ عمى قطعة أرض رقـ  إجارةيمثؿ ىذا البند قيمة المبنى الذي تـ استئجاره 
قسط متساوي  15يسدد اإللتزاـ عمى مدى ـ.  9,020قرية وادي السير مف أراضي غرب عماف والبالغ مساحتيا  19الرونؽ رقـ 

الجزء  يمثؿ المنتيية بالتمميؾ والذي لبند اإلجارة عممًا بأف المبمغ المسجؿ دينار أردني شيريًا شاماًل األرباح. 10,999بقيمة 
نياء عقد وقد تـ سداد كامؿ الرصي .المي ىو دوف إضافة أرباح اإلجارةالمموؿ لشراء المبنى مف البنؾ اإلس د في ىذا العاـ وا 

 ة المنتيية بالتمميؾ.اإلجار 
 
 

 الوفر المرحل 91
 

كمضارب مما تـ تحويمو مف أرباح اإلستثمار في السنوات السابقة وبنسبة تمثؿ المبالغ المتجمعة في ىذا الحساب حصة الصندوؽ 
 %، وقد قرر مجمس اإلدارة التوقؼ عف أية تحويالت ليذا البند.91ال تزيد عف 

 
 

 أرباح المحافظ والودائع والشهادات اإلستثمارية 93
 9112  9112 

 دينػػػار   
    

 1,195,091  1,219,911 البنؾ اإلسالمي األردنيأرباح المحافظ والودائع اإلستثمارية لدى 
 500,009  011,010 أرباح شيادات إيداع إستثمارية لدى بنؾ صفوة اإلسالمي

 11,219  121,101 أرباح الودائع اإلستثمارية لدى مصرؼ الراجحي 
 111,501  910,150 أرباح الودائع اإلستثمارية لدى بنؾ صفوة اإلسالمي

 01,101  11,150 الدولي اإلستثمارية لدى البنؾ العربي اإلسالميأرباح الودائع 
 1,012,101  5,102,110 المجموع
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 أرباح إستثمار مخصص مع البنك اإلسالمي األردنيصافي  99
 9112  9112 

 دينػػػار   
    

 1,111,111  1,951,500 أرباح متحققة مف إستثمار مخصص مع البنؾ اإلسالمي األردني
 (  111,111)  (  195,150) % مف صافي األرباح المتحققة(11حصة البنؾ اإلسالمي األردني )يطرح: 
 229,211  1,191,010 الصافي

 
 

 إيراد إيجارات 91
 9112  9112 

 دينػػػار   
    

 21,001  021,511 إيراد مجمع الصويفية 
 111,211  115,152 إيراد مجمع الجاردنز 

 101,019  150,151 المدينة -اإلستثماري إيراد المجمع 
 -      21,100 يراد مجمع الزرقاء إ

 555,250  1,112,005 المجموع
 
 

 أخرىإيرادات  94
 9112  9112 

 دينػػػار   
    

 255  1,091 إيرادات بيع نسخ عطاء
 11,512  19,011 متفرقة

 10,100  10,151 المجموع
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 مصاريف إدارية 95
 9112  9112 
 دينػػػار   
    

 929,515  111,009 رواتب وأجور ومكافآت
 92,111  01,950 مساىمة الصندوؽ في الضماف اإلجتماعي

 92,020  00,215 كيرباء
 01,121  01,120 إيجارات )*(

 11,051  11,101 لجاف اإلدارة التنفيذيةمكافآت أعضاء 
 11,112  19,111 رسـو ورخص

 92,001  92,111 نظافة
عالف  12,012  95,500 دعاية وا 
 15,191  99,590 صيانة عامة

 12,052  15,115 والمجاف المنبثقة عنو مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة
 10,100  15,110 تنقالت

 11,191  10,211 أمف وحراسة
 1,111  19,909 مياه

 0,990  11,192 قرطاسية ومطبوعات
نترنت  0,211  5,091 بريد وىاتؼ وا 

 0,951  0,511 أتعاب مينية
 1,211  0,911 تدريب وندوات ومؤتمرات

 1,120  1,119 تأميف سيارات
 1,155  1,520 ضيافة

 1,210  1,011 صيانة سيارات
 -     1,911 مكافآت أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية

 1,992  115 وقود سيارات
 11,111  1,110 متفرقة

 502,221  102,111 المجموع
 

 عمى ىذا البند. (11)ال تنطبؽ متطمبات معيار اإلبالغ لمتقارير المالية  )*(
 
 

 الوضع الضريبي 96
 

وتعديالتو حيث تـ تكويف مخصص ضريبة  9110بموجب قانوف وأحكاـ ضريبة الدخؿ لعاـ يتـ إحتساب مخصص لضريبة الدخؿ 
 59,210ضريبة دخؿ لإليجارات عف األعواـ السابقة بواقع مبمغ أردني و دينار  101,191بواقع مبمغ دخؿ اإليجارات لمعاـ الحالي 

 .دينار أردني 951,011بواقع مبمغ  9112لعاـ مدخريف عمى الاألرباح الموزعة  حجز مبمغ الضريبة عمىتـ دينار أردني كما 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 97
 

 والمطموبات المالية.تتمثؿ األدوات المالية في الموجودات المالية  -
ستثمار في موجود مالي بالقيمة العادلػة  األرصدة المدينة األخرىالذمـ المدينة و و  البنؾالنقد لدى تتكوف الموجودات المالية مف  - وا 

سػػػتثمار مخصػػػص مػػػع البنػػػؾ اإلسػػػالمي األردنػػػي والمبػػػالغ  مػػػف خػػػالؿ الػػػدخؿ الشػػػامؿ اآلخػػػر وشػػػيادات اإليػػػداع اإلسػػػتثمارية وا 
ستثمار في شركة تابعة والدفعات عمى حساب اإلستثمار في الشركة التابعة  .المستحقة مف جيات ذات عالقة وا 

حتياطي مواجية مخاطر اإلستثمار واإلجارة المنتيية بالتمميؾتتكوف المطموبات المالية مف  - واألرصػدة  صكوؾ إيداع المدخريف وا 
 .ائنة األخرىالد

 .ال تختمؼ بشكؿ جوىري عف القيمة الدفترية ليذه األدواتلألدوات المالية  العادلةإف القيمة  -



 

-10- 

 إدارة المخاطر 98
 

 مخاطرة أسعار الفائدة
 .وذلؾ لتعاممو مع مؤسسات مصرفية إسالمية المالية خاطر أسعار الفائدة عمى موجوداتو ومطموباتولم غير معرض صندوؽإف ال

 
 االئتمانمخاطر 
 ،صػندوؽالمخاطر التي قد تنجـ عف تخمؼ أو عجز المدينوف واألطراؼ األخرى عف الوفاء بالتزاماتيػا تجػاه ال ىي االئتمافمخاطر 

لديػػػو  و باألرصػػػدة لػػػدى مؤسسػػػات مصػػػرفية رائػػػدة صػػػندوؽحػػػتفظ اليحيػػػث  ،االئتمػػػافلمخػػػاطر  رضمعػػػ غيػػػر بأنػػػو الصػػػندوؽرى يػػػو 
 مخصص لمواجية مخاطر اإلستثمار.

 
 مخاطر السيولة

 ،المتعمقػػة بػػاألدوات الماليػػة بااللتزامػاتعػػدـ تمكنيػا مػػف الوفػػاء  احتماليػػةإلػػى  صػندوؽمخػاطر السػػيولة ىػػي المخػاطر التػػي تعػػرض ال
 .المدخريفمف قبؿ  المدخرات الالزمةالحصوؿ عمى عمى إدارة مخاطر السيولة وذلؾ عف طريؽ  صندوؽعمؿ الي
 

 العمالت مخاطر
العمػػالت بأنيػػا الخطػػر النػػاتج عػػف تذبػػذب قيمػػة األدوات الماليػػة نتيجػػة التغيػػر فػػي سػػعر صػػرؼ العمػػالت، إف معظػػـ تعػػرؼ مخػػاطر 

ف سػعر صػرؼ الػدينار  صندوؽتعامالت ال دوالر  1.01مربػوط بسػعر ثابػت مػع الػدوالر األمريكػي )األردنػي ىي بالػدينار األردنػي وا 
 جوىري عمى القوائـ المالية.لكؿ دينار( وبالتالي فإف مخاطر العمالت غير 

 
 


