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 المستقل تقرير مدقق الحسابات  

 
 السادة مساهمي 

 ثمار المساهمة العامة  ستشركة سبائك لال

 المملكة األردنية الهاشمية   -عمان  

 
 

 الرأي 

ال دققنا  لالالمرفقة    الموحدة  الماليةقوائم  لقد  سبائك  العامة  ثمار ست لشركة  من    المساهمة  تتكون  المالي  قائمةوالتي  في   ةالموحد   المركز                               كما 

التدفقات    قائمة  و  ة الموحد  التغيرات في حقوق الملكية  قائمة  و  ة الموحد  الدخل الشامل  قائمة  و    ةالموحد  الدخل  قائمة  وكال   من    2022كانون األول    31

واإليضاحات المرفقة    الموحدة  الماليةقوائم  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه ال  ةالموحد  النقدية

 بها.
 

ال أن  رأينا،  المالي  الموحدة  الماليةقوائم  في  المركز  الجوهرية  النواحي  كافة  من  بعدالة  تـُظهر  لال  الموحد  المرفقة  سبائك  المساهمة    مارثستلشركة 

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. الموحدة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 2022كانون األول  31كما في  العامة
 

 

 أساس الرأي 

المرفقة وفقاً لمعايير التـدقيق الدوليـة، وإن حـدود مسـتوليتنا بمولـ  تلـك المعـايير مواـحة فـي الفقـرة الخاصـة  الموحدة الماليةقوائم  لقد تم تدقيقنا لل

معـايير بمستولية المدقق من هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السـلو  المهنـي للمحاسـبين المهنيـين الصـادر عـن المجلـي الـدولي ل

المالية في المملكـة األردنيـة الهايـمية، وقـد تـم إلتزامنـا بهـذه قوائم  باإلاافة إلى متطلبات السلو  المهني االخرى لتدقيق ال  السلو  المهني للمحاسبين

ول عتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة إلبداء رأينا حاالمتطلبات وبمتطلبات المجلي الدولي لمعايير السلو  المهني للمحاسبين. وب 

 .الموحدةالمالية قوائم ال

 

 

 أمور التدقيق الرئيسية

وقـد تـم تنـاول هـذه للسنة الحاليـة،  الموحدةالمالية قوائم أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي في تقديرنا المهني ذات أهمية لوهرية في تدقيق ال

بـههم أمـور التـدقيق  قائمـة وفيمـا يلـي  ها، دون إبداء رأيا منفصال حول هـذه األمـور.وتكوين رأينا حولالموحدة المالية قوائم في سياق تدقيقنا لل األمور

 الرئيسية لنا:

 

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  -1

( دينـار. وحيـأ أن إحتسـاخ مخصـ  4,191,695مولودات مالية يبلغ رصـيدها    2022تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة كما في نهاية عام  

مـن أمـور  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه المولودات المالية يعتمد بشكل أساسي على تقديرات اإلدارة، فإن التهكد مـن كفايـة هـذا المخصـ  يعتبـر

والتهكـد مـن  التدقيق الرئيسية بالنسبة لنا، هذا وقد تضمنت إلراءات التدقيق التي قمنا بها االستفسار من إدارة الشركة حول آليـة احتسـاخ المخصـ 

تحصيل هـذه معقولية التقديرات والفرايات التي استندت عليها اإلدارة في عملية االحتساخ باالاافة إلى االستعالم حول اإللراءات المتخذة لمتابعة  

 المولودات المالية ومتابعة المبالغ المحصلة بعد انتهاء السنة المالية.

 
 الموجودات الضريبية المؤجلة -2

فادة اسـت دينـار، وحيـأ إن  (  142,164 مولـودات اـريبية متللـة يبلـغ رصـيدها    2022المرفقة كما في نهايـة عـام    الموحدة  الماليةائم  قوتتضمن ال

فادة من كامل رصـيد هـذه المولـودات، ست الشركة من هذه المولودات يعتمد بشكل أساسي على قدرتها تحقيق أرباح اريبية مستقبلية كافية تمكنها اال

فادة الشـركة مـن المولـودات اسـت وحيأ أن التنبت بقيمة األرباح المستقبلية يسـتند بشـكل أساسـي إلـى تقـديرات وفراـيات اإلدارة، فـإن تحديـد مـدى  

قمنـا بهـا فيمـا يخـ  المولـودات الضـريبية  الضريبية المتللة يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية بالنسبة لنا، هذا وقد تضمنت إلـراءات التـدقيق التـي

د عانة برأي المستشار الضريبي للشركة واإلطالع على الموازانات التقديرية المستقبلية المعدة من قبل إدارة الشركة، باالاافة الـى التهكـست المتللة اال

 المرفقة. الموحدة الماليةقوائم من طريقة إحتساخ هذه المولودات وطريقة عراها في ال

 

 
 المعلومات األخرى

وتقريرنا حولها. أن مجلي إدارة الشركة    الموحدةالمالية  قوائم  المعلومات األخرى هي تلك المعلومات التي يتضمنها التقرير السنوي للشركة بخالف ال

التهكيد    الموحدةالمالية  قوائم  مستول عن صحة هذه المعلومات، وإن رأينا حول ال للشركة ال يشمل هذه المعلومات وال يتضمن أي يكل من أيكال 

لوهرية أو إذا كانت تتعارض بشكل لوهري   بخصوصها، حيأ تقتصر مستوليتنا على قراءة هذه المعلومات لتحديد فيما إذا كانت تتضمن أية أخطاء

للشركة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل عملية التدقيق، وإذا تبين لنا نتيجة قيامنا بعملنا ولود خطه لوهري في هذه   الموحدةالمالية  قوائم  مع ال

للشركة. هذا ولم يتبين لنا أية أمور لوهرية تتعلق بالمعلومات    ةالموحدالمالية  قوائم  المعلومات فإنه يج  علينا اإليارة الى ذلك في تقريرنا حول ال

 للسنة الحالية.   الموحدةالمالية قوائم األخرى يج  اإليارة إليها في تقريرنا حول ال
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 الموحدة  الماليةقوائم مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن ال

المرفقة بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مستولية مجلي إدارة الشركة، وتشمل هذه   الموحدةالمالية قوائم إن إعداد وعرض ال

ال إعداد وعرض  الى  يهدف  بنظام رقابة داخلي  أية أخطاء لوهرية سواًء كانت    الموحدة  الماليةقوائم  المستولية اإلحتفاظ  بصورة عادلة وخالية من 

مرار ست ، فإنه يج  عليه تقييم مدى قدرة الشركة على االالموحدةالمالية  قوائم  كجزء من مستولية مجلي اإلدارة عن إعداد الو  نتيجة خطه أو إحتيال.

مرارية المحاسبي، ما لم ست مرارية بما في ذلك أساس اال ست ، إن لزم، عن كافة األمور المتعلقة باالالموحدةالمالية  قوائم  كمنشهة مستمرة واالفصاح في ال

 يكن هنا  نية لدى مجلي اإلدارة بتصفية الشركة أو وقف عملياتها أو لم يكن لديه خيار منطقي آخر بخالف ذلك.

 

 

 مسؤولية مدقق الحسابات

كانت  ال تتضمن أية أخطاء لوهرية سواءالموحدة  الماليةقوائم تهدف إلراءات التدقيق التي نقوم بها الى حصولنا على درلة معقولة من القناعة بهن ال

، وبالرغم من أن درلـة القناعـة التـي نحصـل عليهـا الموحدةالمالية قوائم ا يتضمن رأينا حول الًً نتيجة خطه أو إحتيال، كما تهدف الى إصدارنا تقرير

خطاء الجوهرية في حـال نتيجة إلراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية هي درلة مرتفعة من القناعة، إال أنها ال تشكل امانة إلكتشاف كافة األ

 ولودها.

بسب  الخطه أو اإلحتيال وتعتبر هـذه األخطـاء لوهريـة إذا كـان مـن المحتمـل أن تـت ر بشـكل إفـرادي أو   الموحدةالمالية  قوائم  قد تنتج األخطاء في ال

 .الموحدة الماليةقوائم إلمالي على القرارات اإلقتصادية لمستخدمي ال

 إلراءاتنا ما يلي: نعتمد عند قيامنا  بإلراءات التدقيق على تقديرنا ويكنا المهني خالل مراحل التدقيق المختلفة، وتشمل 

سواء كانت نتيجة خطه أو إحتيال، ونقوم بمراعاة تلك المخـاطر خـالل  الموحدةتقييم المخاطر المتعلقة بولود أخطاء لوهرية في البيانات المالية   ▪

عـدم ر ، منـوهين أن مخـاطحـدةالمورأينا حـول البيانـات الماليـة      الالزمة إلبداءتخطيطنا وتنفيذنا إللراءات التدقيق وحصولنا على أدلة التدقيق  

طـت إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن اإلحتيال هي أكبر من تلك المخاطر الناتجة عن األخطاء غير المقصودة لما يتضمنه اإلحتيال مـن توا

 أو تزويرأو حذف أو تحريف أو تجاوز ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

منفصـال حـول رأيـاً  مطبقة في الشركة وذلك بهدف تصميم إلراءات التدقيق المناسـبة ولـيي بهـدف إبـداءتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ال ▪

 مدى فعالية هذه األنظمة.

اصـة تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة وتقييم مدى معقولية تقديرات اإلدارة بما في ذلـك كفايـة اإلفصـاحات الخ ▪

 بها.

مرارية المحاسبي المستخدم من قبل إدارة الشركة وتحديد مدى ولود أحداث أو ظروف قـد تييـر يـكوكاً لوهريـة ست ى مالءمة أساس االتقييم مد ▪

مرارية الشـركة، فإنـه يجـ  علينـا است نادا الى أدلة التدقيق التي نحصل عليها، وإذا تبين لنا ولود يكو  حول است مرارية الشركة وذلك  است حول  

اإلفصـاحات  الموحـدةالى إفصـاحات اإلدارة الخاصـة بـذلك، وإذا لـم تتضـمن البيانـات الماليـة  الموحدةتقريرنا حول البيانات المالية  اإليارة في  

 بما يفيد عدم كفاية اإلفصاحات. الموحدةالكافية، فإنه يج  علينا تعديل تقريرنا حول البيانات المالية 

واإلفصاحات الخاصة بها، وتحديد فيما إذا كانـت هـذه البيانـات تعكـي العمليـات األساسـية   الموحدةتقييم محتوى وطريقة عرض البيانات المالية   ▪

 للشركة واألحداث الخاصة بها بشكل عادل.

اإليـراف علـى  يانات المالية الموحدة حيأ أنواألنشطة التجارية التي تتضمنها الب   بالشركات  يتعلق  فيما  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  الحصول ▪

 .تدقيق البيانات المالية الموحدة وإبداء الرأي حولها هو من مستوليتنا وحدنا

ي أنظمة إبالغ إدارة الشركة بنطاق وتوقيت عملية التدقيق باإلاافة الى نتائج التدقيق الهامة والتي تتضمن نقاط الضعف الجوهرية التي نلمسها ف ▪

 رقابة الداخلية خالل عملية التدقيق.الضبط وال

قالليتنا واإللـراءات اسـت قاللية وبكافـة األمـور التـي مـن يـهنها التـه ير علـى سـت بقواعد السلو  المهني الخاصـة باالإبالغ إدارة الشركة بإلتزامنا  ▪

 الوقائية المتخذة من قبلنا في هذا الخصوص.

، مـا لـم يكـن الموحـدةبالسنة الحالية واإلفصاح عن تلك األمور بتقريرنا حـول البيانـات الماليـة إبالغ إدارة الشركة بهمور التدقيق الهامة الخاصة   ▪

 هنا  أية قوانين أو تشريعات ال تجيز قيامنا بذلك أو إذا كانت األارار من عملية اإلفصاح تفوق المنافع المتوقعة نتيجة ذلك.

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية  

سجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن  ب   2022كانون األول    31المنتهية في    المالية  للسنة  المساهمة العامة  ثمارستسبائك لال   شركةتحتفظ  

 ، ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها. من كافة النواحي الجوهرية  المالية الواردة في تقرير مجلي اإلدارة متفقة معها قوائمالمالية المرفقة وال قوائمال
 

 

 

 

 المهنيون العرب 

 حمــــــــودة إبراهيم 2023 آذار 12 عمان في

 ( 606جــــازة رقـــم )إ 
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 ثمار  ستشركة سبائك لال

 محدودة مساهمة عامة  شركة 

   2022ول كانون األ 31كما في  ةالموحد المركز المالي قائمة

 

 )بالدينار األردني( 

ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــ  ــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2021 2022 إيضاح  

    الموجودات

 1,297,246  1,804,044  3 النقد وما في حكمه

 726,906  518,350   الدخل قائمة مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 891,371  1,018,164  4 وأرصدة مدينة أخرى  عمالء وساطة ذمم

 2,351,143  1,433,296  5 الهامش مدينة على  عمالء ذمم تمويل

 4,394  1,300  15 ذمم لهات ذات عالقة مدينة 

 -  51,518  6 حق استخدام مولودات مستهلرة 

 130,000  93,880  7 الدخل الشامل قائمة مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 -  142,000  8 مولودات مالية بالكلفة المطفهة  

 62,348  -  9 يمار في يركة زميلةاست

 746,861  585,553  10 يمارات عقارية است

 20,541  16,199  11 الممتلكات والمعدات 

 187,500  187,500   أعمال الوساطة رخصة مزاولة 

 142,164  142,164  12 مولودات اريبية متللة 

 6,560,474  5,993,968   مجموع الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق الملكية

    المطلوبات 

 194,281  277,505   عمالء وساطة دائنةذمم 

 -  53,614  6 إلتزامات عقود إيجار 

 458  6,534   على الهامش دائنة عمالء ذمم تمويل

 71,441  -   ذمم لهات ذات عالقة دائنة  

 45,490  80,251  13 أرصدة دائنة أخرى  

 311,670  417,904   مجموع المطلوبات  

    

   14 الملكية حقوق 

 6,000,000  6,000,000   رأس المال المصرح والمكتت  به والمدفوع 

 114,645  114,645   إلباريحتياطي ا

 -  ( 36,120   التغير المتراكم في القيمة العادلة للمولودات المالية

 134,159  ( 502,461   مرحلة أرباح متراكمة( خسائر  

 6,248,804  5,576,064   الملكية حقوق  صافي

 6,560,474  5,993,968   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 ثمار ستشركة سبائك لال

 شركة مساهمة عامة محدودة 

  2022كانون األول  31للسنة المنتهية في  ةالموحد  الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني( 

ــ ـــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ ـ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 2021 2022 إيضاح 

     

 324,911  307,963   عموالت وساطة 

 12,219  30,125   مقبواة  أسهمتوزيعات أرباح 

 2,371  5,637   ايرادات ادارة محافظ عمالء

 60,909  49,427   دائنة وعوائد مولودات مالية بالكلفة المطفهة فوائد 

 135,223  92,678   الدخل  قائمة أرباح بيع مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 (3,072  ( 34,397   الدخل قائمة فروقات تقييم مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 140,932  146,917   على الهامش عمالء فوائد تمويل 

 (355,198  (454,379  16 مصاريف إدارية  

 (5,316  ( 5,067  11 هالكات است 

 -  ( 433,495  5 مخص  خسائر ائتمانية متوقعة  

 -  ( 161,308  10 مخص  خسائر تدني اإلستيمارات العقارية 

 ( 4,868  -   حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة 

 10,783  8,192   ايرادات أخرى 

 318,894  (447,707)  قبل الضريبة  السنة  ربح)خسارة( 

 - ( 19,200  20 اريبة دخل سنوات سابقة  

 ( 49,385  ( 42,611  20 اريبة دخل السنة  

 ( 8,230  ( 7,102  20 اريبة المساهمة الوطنية للسنة 

 261,279  (516,620)  السنة  ربح )خسارة( 

    

    

    

 0,043  (0,086) 17 السنة   ربح )خسارة(حصة السهم األساسية والمخفضة من 
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 ثمار  ستشركة سبائك لال

 شركة مساهمة عامة محدودة 

 2022كانون األول  31للسنة المنتهية في  ةالدخل الشامل الموحد  قائمة

 

 )بالدينار األردني( 

ــ ــــــــــ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 
 2022 2021 
   

 261,279  (516,620  السنة ربح  خسارة(

   بنود الدخل الشامل األخرى  

 -  (  36,120  الدخل الشامل  قائمةالتغير في القيمة العادلة للمولودات المالية من خالل 

 261,279  (552,740) الدخل الشامل للسنةوالربح  )الخسارة( إجمالي
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 ثمار ستشركة سبائك لال

 شركة مساهمة عامة محدودة 

   2022كانون األول  31للسنة المنتهية في  ةالموحد في حقوق الملكية التغيراتقائمة 

 

 )بالدينار األردني( 

 

ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 رأس المال 

 المدفوع 

 حتياطي ا

 إجباري 

التغير في القيمة العادلة  

 للموجودات المالية 

)خسائر متراكمة(  

 أرباح مرحلة 

صافي حقوق  

 الملكية  

      

 6,248,804  134,159  -  114,645  6,000,000  1/2022/ 1الرصيد كما في 

 ( 120,000) ( 120,000  -  -  -  ( 14توزيعات أرباح  إيضاح 

 ( 552,740) ( 516,620  (  36,120  -  -  إلمالي الدخل الشامل للسنة 

 5,576,064  ( 502,461) ( 36,120) 114,645  6,000,000  2022/ 31/12الرصيد كما في 

      

 5,987,525  ( 95,230) -  82,755  6,000,000  1/2021/ 1الرصيد كما في 

 261,279  261,279  -  -  -  إلمالي الدخل الشامل للسنة 

 -  ( 31,890  -  31,890  -  احتياطي إلباري 

 6,248,804  134,159  -  114,645  6,000,000  2021/ 31/12الرصيد كما في 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقرأ معها"   الموحدة الماليةقوائم ( تشكل لزءاً من هذه ال24( إلى رقم  1"إن اإليضاحات المرفقة من رقم  
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 ثمار  ستشركة سبائك لال

 شركة مساهمة عامة محدودة 

  2022كانون األول  31للسنة المنتهية في   ةالموحد التدفقات النقديةقائمة 
 

 )بالدينار األردني( 
 

ــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 
 2022 2021 

   األنشطة التشغيلية

 318,894  ( 447,707  قبل الضريبة السنة  ربح  خسارة(

 3,072  34,397  الدخل قائمة فروقات تقييم مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 5,316  5,067  هالكات است

 4,868  -  نتائج أعمال الشركة الزميلة حصة الشركة من 

 26,061  25,651  استهال  حق استخدام مولودات مستهلرة 

 245  4,926  فائدة التزامات عقود إيجار

 -  433,495  مخص  خسائر ائتمانية متوقعة 

 -  161,308  مخص  خسائر تدني اإلستيمارات العقارية 

   

   العاملالتغير في رأس المال 

 ( 186,713  174,159  الدخل  قائمةمولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ( 360,402  ( 126,793  وأرصدة مدينة أخرى   عمالء وساطة ذمم

 ( 1,016,942  490,428  ذمم تمويل عمالء على الهامش 

 ( 149,382  83,224  عمالء وساطة دائنةذمم 

 1,281  23,754  أرصدة دائنة أخرى 

 13,436  ( 5,999  ذمم لهات ذات عالقة 

 -  ( 57,906  اريبة دخل مدفوعة  

 ( 1,340,266  798,004  )المستخدمة في( األنشطة التشغيليةمن  صافي التدفقات النقدية

   

   األنشطة االستثمارية

 ( 1,416  ( 725  الممتلكات والمعدات 

 -  ( 142,000  مولودات مالية بالكلفة المطفهة 

 ( 1,416  ( 142,725  األنشطة االستثماريةالمستخدمة في  صافي التدفقات النقدية

   

   األنشطة التمويلية  

 -  ( 120,000  توزيعات أرباح  

 ( 28,403  ( 28,481  دفعات إلتزامات عقود اإليجار

 ( 28,403  ( 148,481  األنشطة التمويلية  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

   

 ( 1,370,085  506,798  وما في حكمه التغير في النقد

 2,667,331  1,297,246  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 1,297,246  1,804,044  النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وتقرأ معها"   الموحدة الماليةقوائم ( تشكل لزءاً من هذه ال24  رقم ( إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم  "
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 ثمار ستسبائك لالشركة 

 شركة مساهمة عامة محدودة 

   الموحدة الماليةقوائم إيضاحات حول ال

  2022كانون األول  31
 

 )بالدينار األردني( 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 عـــام    .  1
 

تحــت الــرقم   5/4/2007كشركة مساهمة عامــة محــدودة لــدى وزارة الصــناعة والتجــارة بتــاريخ    ثمارستسبائك لالسجلت يركة  

إدارة ،  شــارات الماليــةستاال،  يمارســتإدارة اال(. إن مركز تسجيل الشركة هو المملكة األردنية الهايمية، ومــن أهــم غاياتهــا  435 

 والحفظ األمين. اإلصدارات
 
 

 األردن. –ن لألوراق المالية إن أسهم الشركة مدرلة في بورصة عما
 
 

وتتطل    ،2023كانون الياني    28  الشركة في للسته المنعقدة بتاريخ  مجلي إدارةالمرفقة من قبل    الموحدة  الماليةقوائم  تم إقرار ال

 .للمساهمينمصادقة الهيئة العامة  المالية الموحدةقوائم هذه ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاسبيةملخص ألهم األسس     .  2

 الموحدة  الماليةقوائم أسس إعداد ال

للشركة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلي معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنــة   الموحدة  الماليةقوائم  تم اعداد ال

 تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبيقة عن مجلي معايير المحاسبة الدولية.

 يناء المولودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة. استوفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية ب الموحدة الماليةقوائم تم إعداد ال

 والذي يميل العملة الرئيسية للشركة. الموحدة الماليةقوائم ان الدينار األردني هو عملة اظهار ال

يناء المعايير الجديدة التي است، بةالسابق  السنةمتما لة مع السياسات التي تم اتباعها في    للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة  

  .أصبحت والبة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية

 

 أسس توحيد القوائم المالية 

ويركاتها التابعة الخااعة لســيطرتها، وتتحقــق الســيطرة عنــدما يكــون تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم  

للشركة األم حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستيمر فيها ولديها القدرة على الته ير على هذه العوائد من 

 لى السيطرة على الشركة المستيمر فيها، وتتم السيطرة على الشركة المستيمر فيها فقط عندما يتحقق ما يلي: خالل قدرتها ع
 

 

سيطرة الشركة األم على الشركة المستيمر فيها  الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األم القدرة على توليه النشاطات ذات الصــلة  -

 للشركة المستيمر فيها(.
 

 الشركة األم أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستيمر فيها.تعرض   -
 

 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستيمر فيها والته ير على عوائدها. -
 

 

 

 

خدام نفــي السياســات المحاســبية اســتالقــوائم الماليــة للشــركة األم وبيتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفــي تــاريخ 

اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلــف عــن تلــك المتبعــة فــي الشــركة األم فيــتم الــراء  .المتبعة في الشركة األم

.ســبية المتبعــة فــي الشــركة األملمحاالتعــديالت الالزمــة علــى القــوائم الماليــة للشــركات التابعــة لتتطــابق مــع السياســات ا



 المساهمة العامة  ثمارستشركة سبائك لال 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

 2022كانون األول  31
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 فيــه فعليــاً انتقــال ســيطرة الشــركة يتممن تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي  ةالشركات التابعة في قائمة الدخل الموحد أعماليتم توحيد نتائج  

فقــد تحتى التاريخ الذي  ةخل الموحدتم التخل  منها في قائمة الديالشركات التابعة التي    أعماليتم توحيد نتائج    .على الشركات التابعة  األم

 الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.

 
 

 

 
 

 :المالية للشركة األم قوائمها المالية مع القوائموفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد 
 
 

 

 

 النشاط  الشركة التابعة اسم 

 رأس المال  

 المدفوع 

 نسبة 

 مركز التسجيل  التملك 
     

 المملكة األردنية الهايمية   % 99,99 5,250,000 مالية  وساطة ذ.م.م * يركة سبائك للخدمات المالية  

 المملكة األردنية الهايمية % 100 10,000 عقاري يركة سبائك لتطوير األرااي ذ.م.م
 

قوائم باعتبارها ال تشكل ته يرا لوهرياً على الالمالية الموحدة المرفقة  قوائم  لم يتم إظهار حقوق غير المسيطرين بشكل منفصل في ال*  

 المالية الموحدة المرفقة. 

 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة  

ــدداً مــن ــة ع ــايير المحاســبة الدولي ــي مع ــدر مجل ــايير أص ــارير الماليــة المع ــة للتق ــق هــذهالدولي ــيتم تطبي ــايير ، وس ــد تــاريخ المع                                    بع

الماليــة قــوائم في المستقبل لــن يكــون لــه أي تــه ير لــوهري علــى ال المعايير  ، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه2022كانون األول    31

 للشركة. الموحدة 
 

 :  الجديدة وتواريخ تطبيقها  وفيما يلي ملخ  ألهم المعايير
 

 تاريخ التطبيق المعيار موضوع  رقم المعيار 
   

 2023السنوات المالية التي تبدأ في كانون الياني  عقود التهمين  (17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
   

 

 

 خدام التقديراتاست

التقديرات واإللتهادات التي تت ر على المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطل  من ادارة الشركة القيام ببعض قوائم  إن اعداد ال

المالية الموحدة واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرايات تخضع لدرلات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليــه قوائم  ال

ندت عليهــا تلــك اســتات التــي فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجــة التغيــر فــي أواــاع وظــروف الفراــي

 التقديرات. 

 المالية الموحدة:قوائم خدامها في اعداد الاستوفيما يلي أهم التقديرات التي تم 

ــوم االدارة ب - ــة لالصــول الملموســةإتق ــار االنتالي ــدير االعم ــر الملموســة  عــادة تق ــاتوغي  هالكاتســتاحتســاخ اال بشــكل دوري لغاي

السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاليــة المتوقعــة فــي المســتقبل، ويــتم اخــذ خســارة   واإلطفاءات

 .ةالموحد الدخل قائمةالتدني  ان ولدت( في 

حيأ تتطل  هذه العمليه   (9   رقم  ةتقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المولودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير المالية الدولي -

خدام العديد من الفرايات والتقديرات عند إحتساخ التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونس  التعير وأرصدة المولودات است

 .المالية عند التعير وتحديد فيما اذا كان هنا  زيادة في درلة المخاطر االئتمانية للمولودات المالية

 يمارات العقارية.ستعقاريين مرخصين للحصول على تقديرات حول القيمة السوقية لالمقدرين الشركة بتستعين  -

 

 

 النقد وما في حكمه 

حقاقات ال تتجــاوز اليال ــة اســتيمارات القابلة للتسييل إلــى مبــالغ محــددة وبستيميل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنو  واال

 أيهر بحيأ ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 
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 الذمم المدينة

في حال عدم إمكانية تحصــيلها خصــما مــن  الذمم، ويتم يط  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخص  

 يطبها إلى اإليرادات. التي تم الذممالمخص  المهخوذ لها ويضاف المحصل من 

 

 الدخل  قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

اال البند  هذا  السوقية ستيتضمن  األسعار  تقلبات  من  األرباح  وتحقيق  المتالرة،  ألغراض  بها  المحتفظ  الشركات  وإسناد  أسهم  في  يمار 

 قصيرة األلل.
 

العادلة  تقيد مصاريف االقتناء في   بالقيمة   قائمة  يتم ا بات هذه المولودات عند الشراء بالقيمة  الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقاً 

في   لها  العادلة  القيمة  في  التغير  ويظهر  الموحدقائمة  العادلة،  تحويل   ةالدخل  فروقات  عن  الناتج  العادلة  القيمة  في  التغير  ذلك  في  بما 

بيع المولودات غير النقدية بالعمالت األلنبية، وفي حال بيع هذه المولودات أو لزء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية ال

 . ةالدخل الموحدقائمة في 
 

 .ةالدخل الموحدقائمة يتم إ بات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه المولودات في 

 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 يتضمن هذا البند المولودات المالية المحتفظ بها امن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتميل بدفعات مــن

 الفائدة على رصيد الدين القائم.أصل الدين و
 

يتم ا بات هذه المولودات عند الشراء بالكلفة مضافاً إليهــا مصــاريف االقتنــاء، وتطفــه عــالوة أو خصــم الشــراء باســتخدام طريقــة الفائــدة 

 الفعلية.
 

والقيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة المتوقعــة يتم قيد التدني في قيمة هذه المولودات والــذي يميــل الفــرق بــين القيمــة الميبتــة فــي الســجالت 

 .الموحدة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في قائمة الدخل

 

 الدخل الشامل قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

 راتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليي بهدف المتالرة. ستيمارات اال ستيتضمن هذا البند اال
 

لتغير في يتم إ بات هذه المولودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر ا

لها في   العادلة  الشامل  قائمةالقيمة  الناتج عن فروقات تحو  ةالموحد  الدخل  العادلة  القيمة  التغير في  الملكية بما في ذلك  يل امن حقوق 

لة  المولودات غير النقدية بالعمالت األلنبية، وفي حال بيع هذه المولودات او لزء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة العاد

 الخاص بالمولودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباير. 
 

 .ةالموحد الدخل قائمةيتم ا بات األرباح الموزعة على هذه المولودات في 

 

 القيمة العادلة

تميل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للمولودات المالية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم ولــود تــداول نشــط علــى 

مــن خــالل احتســاخ القيمــة مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة ماليــة مشــابهة أو  بعض المولودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل

إظهارهــا الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة العادلة للمولودات المالية بشكل يعتمــد عليــه فإنــه يــتم 

 بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

 

 تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

 ودات المالية في تاريخ المتالرة  تاريخ التزام الشركة ببيع أو يراء المولودات المالية(.يتم االعتراف بشراء وبيع المول

 

 خدام ستموجودات حق اال

اال حق  بمولودات  باإلعتراف  الشركة  لستتقوم  قابل  فيه  األصل  يكون  الذي  اإليجار  التاريخ  عقد  بدء  تاريخ  في  يتم  ستالخدام  خدام(. 

اال بهصل حق  االستاإلعتراف  تنزيل  بعد  بالتكلفة،  تقييم  ست خدام  إعادة  عند  القيمة  تعديل  ويتم  القيمة،  في  التدني  وخسائر  المتراكم  هال  

 إلتزامات اإليجار. 
 

خدام قيمة إلتزامات اإليجار المعترف بها، باإلاافة إلى التكاليف المبايرة األولية المتكبدة، ودفعات اإليجار  ستتتضمن تكلفة أصل حق اال

أو قبل تاريخ بدء العقد، مطروحاً منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد اإليجار. في حال لم تكن الشركة متيقنة من الحصول    في  تمتالتي  

خدام االصل المعترف به على أساس القسط اليابت على مدى استهال  قيمة حق  استعلى ملكية األصل المتلر في نهاية مدة العقد، يتم  

 خدام إلى إختبار التدني في القيمة. ستل أو مدة اإليجار أيهما أقل. تخضع مولودات أصول حق االالعمر اإلنتالي لألص
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 مات عقود اإليجار  اإلتز

التي يتعين دفعها خالل مد لدفعات اإليجار  الحالية  بالقيمة  بإلتزامات عقد اإليجار  الشركة في تاريخ بدء عقد اإليجار، باإلعتراف  ة تقوم 

العقد. تتضمن دفعات اإليجار الدفعات اليابتة  والتي تتضمن الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار  ابتة( مطروحاً منها حوافز 

ار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على متيرات أو معدالت متفق عليها وفقاً لشروط العقد، والمبالغ المتوقع تحصيلها اإليج

القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي من المتكد أن تمارسه  المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً  القيمة  بمول  امانات 

 غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت الشركة تنوي أن تمارس خيار اإلنهاء وفقاً لشروط العقد.  الشركة وقيمة

 

يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على متيرات أو معدالت متفق عليها وفقاً لشروط العقد كمصاريف في الفترة التي  

 تلك المبالغ.    يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يتدي إلى دفع
 

  عند إحتساخ القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة لغايات خصم دفعات اإليجار المستقبلية معدل اإلقتراض عند بدء اإليجار إذا 

ويتم تخفيضها بقيمة   كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد. الحقاً يتم زيادة إلتزامات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة

الفعلية. الدفترية إللتزامات اإليجار إذا كان هنا  أي تعديل أو تغيير على مدة   دفعات اإليجار  القيمة  باإلاافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس 

 لق بشراء األصل. ير التقييم المتعيغ تاإليجار أو عند حدوث أي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار  ابتة أو عند 

 

 زميلةالشركات  الثمار في ستاال

 علــىتــه يراً فعــاال فيها وتمارس  ٪ من حق التصويت50٪ الى 20 تهنسبما لك الشركة  تمتوالتي    يمارات في الشركات الزميلةستتظهر اال

كلفــة مضــافا إليهــا حصــة ليمارات بمول  طريقــة حقــوق الملكيــة باست. تظهر االالمالية والتشغيلية بمول  طريقة حقوق الملكية  هاسياسات

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.  ةالدخل الموحد  قائمةعكي  تالشركة من أية تغيرات في صافي مولودات الشركة الزميلة.  

تم االعتراف بها بشكل مباير امن حقوق الملكية، تقوم الشركة بإ بات حصــتها يإذا كان هنا  تغيرات على حقوق ملكية الشركة الزميلة  

يناء اســتسمال الشركة الزميلــة بمن تلك التغيرات بشكل مباير امن حقوق الملكية. ال يتم إ بات أية خسائر تزيد عن حصة الشركة في رأ

 حصتها في التزامات الشركة الزميلة.

 
 الموجودات غير الملموسة

المولودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج بالقيمة العادلة. أما المولــودات غيــر الملموســة التــي يــتم يتم إ بات  

 كلفة.لفيتم تسجيلها با الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج
 
 الــدخل قائمــةفادة ويــتم قيــد اإلطفــاء فــي ســتفتــرة اال على مــدى فادة منها محددةستفترة اال  تكون  طفاء المولودات غير الملموسة التيإيتم  

قيمتهــا فــي ل إلراء إختبــار تــدنييتم فال يتم إطفاؤها بل غير محددة   فادة منهاستفترة اال  تكون  أما المولودات غير الملموسة التي  .ةالموحد

 .ةالموحد الدخل قائمةتدني في ال قيمةويتم تسجيل   الموحدة الماليةقوائم تاريخ ال

 
 ثمارات العقارية ستاال

 .السوقية بالكلفةيادة في قيمتها يمارات العقارية باألرااي التي يحتفظ بها من ألل تهليرها أو لحين حصول زستتظهراال

 
 

 الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع  

 الم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لــم استيتم إ بات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند  

 تتم.

 
 الممتلكات والمعدات

خدام بطريقــة القســط اليابــت ســتعنــدما تكــون لــاهزة لال هاهالكاستويتم  ،هال  المتراكمستتنزيل االكلفة بعد لباالممتلكات والمعدات  تظهر  

 خدام النس  السنوية التالية:استعلى مدى العمر اإلنتالي المتوقع لها ب
 
 

 % 25-10 ألهزة وبرامج حاسوخ

 % 25-15 ومكتبية  ألهزة كهربائية

 % 20-15 أ اث ومفرويات
 

 
 

عن صافي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يــتم تخفــيض قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن ألي من الممتلكات والمعدات رداده  استعندما يقل المبلغ الممكن  

 .ةالدخل الموحد قائمةردادها وتسجل قيمة التدني في است
 

 
 

وفــي حــال إخــتالف العمــر اإلنتــالي المتوقــع عمــا تــم تقــديره في نهاية كل عام،  للممتلكات والمعدات    المتوقع  يتم مرالعة العمر االنتالي

 .هال  القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتالي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقديراستيتم   سابقا،

 



 المساهمة العامة  ثمارستشركة سبائك لال 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

 2022كانون األول  31

- 13 - 
 

 التقاص 

عنــدما تتــوفر الحقــوق   الموحــدة  الماليــةقــوائم  ات المالية وإظهــار المبلــغ الصــافي فــي اليتم إلراء تقاص بين المولودات المالية والمطلوب

 القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق المولودات وتسوية المطلوبات في نفي الوقت.

 
 المخصصات

المخصصات عندما يترت  على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة وأنه من المحتمل قيام الشــركة بــدفع مبــالغ نقديــة لتســديد   إ باتيتم  

 المالية الموحدة وتعديل قيمتها بناًء على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.  قوائم يتم مرالعة المخصصات بتاريخ ال  هذه االلتزامات.

 
 اإليرادات

تراف بإاليرادات المتهتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة الى المشتري، في حين يتم اإلعتراف بإاليرادات المتهتية من تقديم  اإلعيتم  

 الخدمات مع مرور الوقت وحس  نسبة اإلنجاز. وفي لميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بمو وقية كافية. 

 تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء.يتم تحقق إيرادات العموالت عند  

 يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيأ يعكي العائد الفعلي على المولودات. 

 يمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستيمر بها. ستيتم تحقق توزيعات أرباح اال 

 حقاق. ستيتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ اال

 
 ضريبة الدخل

 تميل مصاريف الضرائ  مبالغ الضرائ  المستحقة والضرائ  المتللة. 

تحس  مصاريف الضرائ  المستحقة على أساس األرباح الخااعة للضريبة، وتختلف األرباح الخااعة للضريبة عن األرباح المعلنة 

للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما  المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خااعة قوائم في ال

 في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة اريبياً أو بنود ليست خااعة أو مقبولة التنزيل ألغراض اريبية. 

قيمة المولودات أو المطلوبات في ردادها نتيجة الفروقات الزمنية المتقتة بين  استإن الضرائ  المتللة هي الضرائ  المتوقع دفعها أو  

المتللة بقوائم  ال الضرائ   الضريبي على أساسها. يتم احتساخ  الربح  التي يتم احتساخ  خدام طريقة االلتزام استالمالية الموحدة والقيمة 

القوائم  بال للنس  الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام  ضريبي أو تحقق المولودات المالية وتحس  الضرائ  المتللة وفقاً 

 الضريبية المتللة. 

المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية  قوائم  يتم مرالعة رصيد المولودات والمطلوبات الضريبية المتللة في تاريخ ال

 فادة من تلك المولودات الضريبية لزئياً أو كلياً أو تسوية االلتزام الضريبي. ستاال

 
 العمالت االجنبية

إلرالعمليات    إ بات يتم   تاريخ  في  السائدة  الصرف  بهسعار  السنة  األلنبية خالل  بالعمالت  تتم  العملياتالتي  تلك  يتم تحويل أرصدة  اء   .

المالية والمطلوبات  المالية  األلنبية  المولودات  أاستب  بالعملة  تاريخ  الصرف  سعار  خدام  في  من    المالية قوائم  الالسائدة    البنك والمعلنة 

 . ةل الموحدالدخ قائمةالعمالت األلنبية في تحويل األرصدة ب االرباح والخسائر الناتجة عن إ باتالمركزي األردني. يتم 

 

 

 

 النقد وما في حكمه.      3

 2022 2021 
   

 3,366  1,221  نقد في الصندوق

 259,880  619,267  * حسابات لارية لدى البنو 

 1,034,000  1,183,556  ** ودائع أللل لدى البنو 

  1,804,044  1,297,246 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 سنوياً.  (%3,75نسبة  ب فائدة( دينار تستحق عليها 483,774تتضمن الحسابات الجارية لدى البنو  حسابات تحت الطل  تبلغ   *    
 

الودائع أللل خالل فترة تترواح من    **     ( %6,25  -%  5,75   بينتتراوح    ةيهر وتستحق عليها فوائد بنسب (  12الى  (  3تستحق 

 سنوياً. 
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 أرصدة مدينة أخرى و عمالء وساطة ذمم.      4
 

 2022 2021 

   

 365,279  393,248  مدينة، صافي* ذمم عمالء وساطة

 326,081  468,384  مقابل كفاالت ** أرصدة نقدية مقيدة السح   

 93,000  33,000  صندوق امان التسوية 

 37,033  43,235  مصاريف مدفوعة مقدما

 50,620  53,493  مستردة أمانات اريبة دخل

 5,661  3,479  فوائد مستحقة غير مقبواة

 11,611  19,848  ذمم موظفين

 555  555  تهمينات مستردة

 1,531  2,922  متفرقة

  1,018,164  891,371 

 

 إن الرصيد أعاله يتضمن التالي:  *      
 

    2022 2021 

   

 901,553  948,299  ذمم عمالء وساطة 

 69,826  51,049  ذمم أخرى 

 (606,100  (606,100  مخص  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  393,248  365,279 
              

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي كما يلي:إن الحركة على رصيد مخص  
 

 2022 2021 

   

 686,100  606,100  الرصيد كما في بداية السنة

 (80,000  -  ديون معدومة  

  606,100  606,100 

 

 التي لم يتم أخذ مخص  لها:   ذمم عمالء الوساطة المستحقةيبين الجدول التالي أعمار         
 

 2022 2021 

   

 89,525  130,068 مستحقة لفترة تقل عن يهر

 147,080 38,894 ( أيهر 6مستحقة لفترة تزيد عن يهر وتقل عن  

 128,674 224,286 ( أيهر 6مستحقة لفترة تزيد عن  

   393,248  365,279 
 

 

 المدينة المستحقة التي لم يتم أخذ مخص  لها قابلة للتحصيل بشكل كامل.في رأي إدارة الشركة أن لميع الذمم 
 

 ( سنوياً. %2,9 -% 2فائدة بنسبة تتراوح بين  مقابل الكفاالت النقدية مقيدة السح   األرصدةتستحق  **  
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 ذمم عمالء تمويل على الهامش مدينة  .    5
 

    2022 2021 
   

 2,351,143  1,866,791  ذمم عمالء تمويل على الهامش 

 -  (433,495  مخص  الخسائر االئتمانية المتوقعة

  1,433,296  2,351,143 
              

 إن الحركة على رصيد مخص  الخسائر االئتمانية المتوقعة ذمم عمالء تمويل على الهامش هي كما يلي:
 

 2022 2021 
   

 -  -  كما في بداية السنةالرصيد 

 -  433,495  إاافات

  433,495  - 
 

 

 في رأي إدارة الشركة أن لميع ذمم عمالء تمويل على الهامش المستحقة التي لم يتم أخذ مخص  لها قابلة للتحصيل بشكل كامل.
 

 

 

 

 الموجودات المستأجرة     .  6
 

 كما يلي:  هيلتزامات عقود اإليجارإخدام مولودات واستإن الحركة على حق         

 

 إلتزامات  خدام استحق  

 عقود اإليجار  مستأجرة  موجودات 
   

 -  -  1/1/2022الرصيد كما في 

 77,169  77,169  عقود خالل السنة

 4,926  -  ائدة خالل السنة الف

 ( 28,481  -  خالل السنة  المدفوعاإليجار 

 -  ( 25,651  خالل السنة هال   ستاال

 53,614  51,518  31/12/2022كما في رصيد  ال
    

   

 26,997   يهر 12الرصيد المستحق خالل 

  26,617   يهر 12الرصيد المستحق خالل أكير من 

   53,614 
 

 

 

 

 الشامل الدخلقائمة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية .    7
 

  .األردن –غير مدرلة في بورصة عمان لألوراق المالية  ةسهم يركأ إستيمار الشركة في البنديميل هذا 
 

 

 

 بالكلفة المطفأة موجودات مالية .    8
 

 % سنوياً.7وتحمل سعر فائدة   ،يميل هذا البند كلفة إستيمار الشركة في إسناد قرض كابيتال بنك بالدوالر       
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 ثمار في شركة زميلة است.    9

، تصفية  2021تشرين الياني    9في التماعها المنعقد بتاريخ    (سبائك للتخزين والتجارة العامة قررت الهيئة العامة للشركة الزميلة  

    الشركة تصفية اختيارية، وقد تم االنتهاء من إلراءات التصفية لدى الجهات الرسمية.

         
 

 

 ثمارات عقارية است   . 10
 

 2022 2021 
   

 1,284,039  1,284,039  كلفة االستيمارت العقارية  أرااي( 

 (537,178  (698,486  في قيمة االستيمارات العقارية مخص  تدني 

  585,553  746,861 
 

 

 

يقارخ   - ما  تبلغ  العقارية  لالستيمارات  العادلة  القيمة  أن  وتبين  مرخ   عقاري  مقيم  قبل  من  العقارية  االستيمارات  تقييم  تم 

 ( دينار.161,308االستيمارات بقيمة  ( دينار، وعلى إ ره تم أخذ مخص  خسائر تدني لهذه 585,553 
 

التشريعات المحلية السارية الحصول على موافقة وزير المالية قبل التصرف باال - العقارية التي لم يمض على  ستتتطل   يمارات 

 تملكها خمي سنوات. 

 
 

 

 

 

 الممتلكات والمعدات    . 11
 

أجهزة وبرامج   

 حاسوب 

 أجهزة كهربائية

 المجموع  ومفروشات أثاث  ومكتبية 
     

     :الكلفـــة

 299,172  126,367  58,825  113,980  1/1/2022في  كما  الرصيد

 725  -  725  -  ااافات

 299,897  126,367  59,550  113,980  31/12/2022الرصيد كما في 
     

     هالك المتراكم:ستاال

 278,631  125,862  57,880  94,889  1/1/2022في  كما  الرصيد

 5,067  259  484  4,324  استهال  السنة

 283,698  126,121  58,364  99,213  31/12/2022الرصيد كما في 

 16,199  246  1,186  14,767  31/12/2022صافي القيمة الدفترية كما في 
     

     :الكلفـــة

 297,756  126,040  58,680  113,036  1/1/2021في  كما  الرصيد

 1,416  327  145  944  ااافات

 299,172  126,367  58,825  113,980  31/12/2021الرصيد كما في 
     

     هالك المتراكم:ستاال

 273,315  125,577  57,467  90,271  1/1/2021في  كما  الرصيد

 5,316  285  413  4,618  استهال  السنة

 278,631  125,862  57,880  94,889  31/12/2021الرصيد كما في 

 20,541  505  945  19,091  31/12/2021صافي القيمة الدفترية كما في 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موجودات ضريبية مؤجلة   . 12
 

 

إن إمكانية   السابقة.  من األعواموالخسائر الضريبية المدورة للشركة    الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخص     برصيد  يتعلق هذا البند

رداد هذه المولودات يتوقف على مدى قدرة الشركة تحقيق أرباح مستقبلية خااعة للضريبة وعلى قيامها بإعــدام الــذمم التــي است

 تم أخذ مخص  لها بشكل يتفق مع تعليمات إعدام الديون المنصوص عليها في قانون اريبة الدخل. 
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 أرصدة دائنة أخرى     . 13

 2022 2021 
   

 -  24,391  أمانات مساهمين  

 1,065 3,120  أمانات امان التماعي 

 1,654 710  أمانات اريبة دخل 

 4,065 2,317  مصاريف مستحقة  

 38,706 49,713  (   20مخص  اريبة الدخل والمساهمة الوطنية  إيضاح 

  80,251 45,490 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 حقوق الملكية      . 14

 رأس المال
 

ســمية دينــار واحــد لكــل ســهم إ( مليون سهم بقيمة  6( مليون دينار مقسم إلى  6يبلغ رأس المال المصرح والمكتت  به والمدفوع  

 .2021و  2022كانون األول  31كما في 

 
 

 احتياطي إجباري
 

% خالل الســنوات الســابقة وهــو  10تميل المبالغ المتجمعة في هذا الحساخ ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة 

 غير قابل للتوزيع على المساهمين .

 

 أرباح موزعة

المســاهمين بنســبة  علــى توزيــع أربــاح  نقديــة علــى 2022آذار  30وافقت الهيئة العامة للشركة في إلتماعها الــذي عقــد بتــاريخ 

 ( مليون دينار.6%( من رأس المال البالغ  2 

 

  
 ذمم جهات ذات عالقة    . 15

 

  طبيعة طبيعة سم ا

 الرصيد القائم  التعامل  العالقة  الجهة 

    

 1,300  تمويلي يركة يقيقة يركة القناطر لالستيمارات التجارية ذ.م.م
 

 

                    فـــي دينـــار للســـنتين المنتهيتـــين (42,000 دينـــار و ( 42,900 بلغـــت رواتـــ  ومكافـــ ت اإلدارة التنفيذيـــة العليـــا مـــا قيمتـــه 

 على التوالي.  2021و  2022كانون األول  31

 
 

 دارية إمصاريف    .16
 

 

 2022 2021 
   

 192,533 212,812  روات  وألور وملحقاتها  

 24,572 90,930  وإستشاراتأتعاخ مهنية  

 33,101 41,947  رخ  وايتراكات 

 26,061 25,651  (6استهال  حق استخدام أصول مستهلرة  إيضاح 

 25,200 23,298  تنقالت أعضاء مجلي االدارة

 245 4,926  (6فائدة إلتزام عقود اإليجار  إيضاح 

 200 600  الشركاتاألتعاخ القانونية لمراق  عام 

 53,286 54,215  مصاريف متفرقة

  454,379 355,198 
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 السنة ربح  )خسارة( حصة السهم األساسية والمخفضة من   .17

 2022 2021 
   

 261,279 (516,620  السنة ربح  خسارة(  

 6,000,000 6,000,000  المتوسط المرلح لعدد األسهم

 (0,086) 0,043 
 

 

 

 

 

 

   
 

 قطاع التشغيليال .  18

الوســاطة  أعمــال مزاولــة نشــاط ،يمار فــي العقــاراتســتنشــاط اال، يمار فــي األوراق الماليــةســتتمــارس الشــركة نشــاط اال

ــافظ االنشــاط و ــتإدارة المح ــمية يماريةس ــة الهاي ــة األردني ــة المتحــدة  اــمن حــدود المملك ــارات العربي ــة واإلم ــة العربي والمملك

 ، وذلك كما يلي:المتحدة األمريكية والواليات وفلسطين السعودية ودولة قطر
 

 

 2022 2021 
   

 147,442 131,162  يمار في األوراق الماليةستااليرادات المتهتية من نشاط اال

 2,371 5,637  اإليرادات المتهتية من نشاط إدارة محافظ عمالء

 465,843 454,880  الوساطةاإليرادات المتهتية من نشاط مزاولة اعمال 

 726,906 660,350  يمار في األوراق الماليةستمولودات نشاط اال

 3,560,014 2,732,840  مولودات نشاط مزاولة أعمال الوساطة 

 746,861 585,553  يمار في العقاراتستمولودات نشاط اال

 

 

 

 

 

 االلتزامات المحتملة    . 19

دينار بلغت    (2,794,000   التزامات محتملة مقابل كفاالت بنكية بقيمة  المرفقة  الموحدة  الماليةقوائم  يولد على الشركة بتاريخ ال -

 دينار. (238,818 تهميناتها النقدية 

 

قيمتها   - يبلغ  تابعة(  المستولية  يركة  المالية محدودة  للخدمات  مقامة اد يركة سبائك  قضية  هذا   (1,284,291 يولد  دينار، 

وأن   وااحة وصريحة  أرقام  إلى  تستند  ال   أنها  كما  وكيدية  محقة  غير  المدعي  مطالبة  أن  للشركة  القانوني  المستشار  وبرأي 

  من محكمة اإلستئناف   وقد صدر قرار برد الدعوى  والمالكين السابقين للشركة التابعة.لمدعي  المركز القانوني للشركة قوي تجاه ا

 .التمييز القرار من الخصمين، هذا وما زالت القضية منظورة لدى محكمة تمييز، وتم 2022تشرين األول  17 بتاريخ
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 الوضع الضريبي    . 20 

 مخص  اريبة الدخل هي كما يلي:إن تفاصيل الحركة التي تمت على  

 2022 2021 
   

 291  38,706  بداية السنة كما في الرصيد 

 -  19,200  اريبة دخل سنوات سابقة

 30,185  42,611  اريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 8,230  7,102  المستحقة عن أرباح السنة اريبة المساهمة الوطنية 

 -  ( 57,906  اريبة دخل مدفوعة  

 38,706  49.713  ( 13)إيضاح  الرصيد كما في نهاية السنة

 

  ما يلي: ةالموحد  الدخلقائمة تميل اريبة الدخل الظاهرة في           

 2022 2021 
   

 -  19,200  اريبة دخل سنوات سابقة 

 30,185  42,611  اريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 8,230  7,102  ريبة مساهمة وطنية المستحقة عن أرباح السنة ا

 19,200  -  إطفاء مولودات اريبية متللة

  68,913  57,615 

  

 :للشركة مع الربح الضريبي للشركة الربح المحاسبي الخسارة( ملخ  تسوية 

 2022 2021 
   

 318,894  ( 447,707  المحاسبي الربح  الخسارة(

 -  -  ايرادات غير خااعة للضريبة 

 -  -  ا مصاريف غير مقبولة اريبيً 

 318,894  ( 447,707) الضريبي  الربح )الخسارة(

 

 ملخ  تسوية الربح المحاسبي للشركة التابعة مع الربح الضريبي للشركة: 

 2022 2021 
   

 255,604  ( 271,933  المحاسبيالربح  الخسارة( 

 ( 80,000  -  ايرادات غير خااعة للضريبة 

 ً  30,170  449,478  مصاريف غير مقبولة اريبيا

 205,774  177,545  الربح الضريبي 

 

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

 

 .2018تم تسوية الواع الضريبي للشركة حتى نهاية عام  -

وقد قامت دائرة اريبة الدخل بمرالعة   2021و  2020  ،  2019  لألعوامتم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة   -

 سجالت الشركة ولم يصدر قرارها النهائي بعد. 

 الدخل. وفقاً لقانون ضريبة  2022عن نتائج أعمال الشركة لعام  والمساهمة الوطنية احتساب مخصص ضريبة الدخل تم -
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 حقاقات الموجودات والمطلوبات استتحليل    . 21
 ردادها أو تسويتها: ستيبين الجدول التالي تحليل المولودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة ال           

 

            

 المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  2022
    

    الموجودات 

 1,804,044  -  1,804,044  النقد وما في حكمه 

 518,350  -  518,350  مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 1,018,164  -  1,018,164  ذمم عمالء وساطة وأرصدة مدينة أخرى 

 1,433,296  -  1,433,296  على الهامش مدينة   عمالء ذمم تمويل

 1,300  1,300  -  ذمم لهات ذات عالقة مدينة  

 51,518  51,518  -  حق استخدام مولودات مستهلرة 

 93,880  93,880  -  مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

 142,000  142,000  -  مولودات مالية بالكلفة المطفهة  

 585,553  585,553  -  استيمارات عقارية

 16,199  16,199  -    الممتلكات والمعدات

 187,500  187,500  -    رخصة مزاولة أعمال وساطة

 142,164  142,164  -  مولودات اريبية متللة  

 5,993,968  1,220,114  4,773,854  مجموع الموجودات  

    

    المطلوبات 

 277,505  -  277,505    عمالء وساطة دائنةذمم 

 53,614  26,617  26,997  التزامات عقود ايجار  

 6,534  -  6,534  على الهامش دائنة  عمالءتمويل  ذمم

 80,251  -  80,251  أرصدة دائنة أخرى  

 417,904  26,617  391,287  مجموع المطلوبات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  2021
    

    الموجودات 

 1,297,246  -  1,297,246  وما في حكمه النقد 

 726,906  -  726,906  مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 891,371  -  891,371  ذمم عمالء وساطة وأرصدة مدينة أخرى 

 2,351,143  -  2,351,143  على الهامش مدينة   عمالء ذمم تمويل

 4,394  4,394  -  ذمم لهات ذات عالقة مدينة  

 130,000  130,000  -  مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

 62,348  62,348  -  يمار في يركة زميلة است 

 746,861  746,861  -  استيمارات عقارية

 20,541  20,541  -    الممتلكات والمعدات

 187,500  187,500  -    مزاولة أعمال وساطةرخصة 

 142,164  142,164  -  مولودات اريبية متللة  

 6,560,474  1,293,808  5,266,666  مجموع الموجودات  

    

    المطلوبات 

 194,281  -  194,281    عمالء وساطة دائنةذمم 

 458  -  458  على الهامش دائنة  عمالءتمويل  ذمم

 71,441  -  71,441  لهات ذات عالقة دائنة ذمم 

 45,490   -  45,490  أرصدة دائنة أخرى  

 311,670  -  311,670  مجموع المطلوبات 
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 ألدوات المالية القيمة العادلة ل   . 22

  المالية   ألوراقاو  وما في حكمهالنقد  تتهلف األدوات المالية من المولودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن المولودات المالية  

 . واألرصدة الدائنة األخرى وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة ،والذمم المدينة
 

تختلف لوهرياً عن قيمتها الدفترية حيأ أن معظم األدوات المالية إما قصيرة إن القيمة العادلة للمولودات والمطلوبات المالية ال  

 مرار. استاأللل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها ب

 تستخدم الشركة الترتي  التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

 دوات المالية.المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفي األ

في   مباير  غير  أو  مباير  بشكل  ويمكن مالحظتها  العادلة  القيمة  على  تت ر  مدخالت  على  تعتمد  تقييم  أسالي   الياني:  المستوى 

 السوق.

 المستوى اليالأ: أسالي  تقييم تعتمد على مدخالت تت ر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوق. 

 

2022 

 المستوى

 األول 

 المستوى

 الثاني 

  المستوى

 المجموع  الثالث 
     

 518,350  -  -  518,350  الدخل قائمة من خالل بالقيمة العادلة مولودات مالية 

 93,880  93,880  -  -  الدخل الشامل  قائمة من خالل  بالقيمة العادلة مولودات مالية

  518,350  -  93,880  612,230 

 

2021 

 المستوى

 األول 

 المستوى

 الثاني 

المستوى  

 المجموع  الثالث 
     

 726,906  -  -  726,906  مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 130,000  130,000  -  -  مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  

  726,906  -  130,000  856,906 

 

تعكي القيمة المبينة في المستوى اليالأ كلفة يراء هذه المولودات وليي قيمتها العادلة بســب  عــدم ولــود ســوق نشــط لهــا، هــذا 

 وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنس  طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه المولودات وأنه ال يولد تدني في قيمتها.

 

 

 .   إدارة المخاطر المالية 23
 

 خدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية: استتتعرض الشركة نتيجة 
 

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجــاه الشــركة 

حيــأ تعمــل  ،الــذمم المدينــةالودائع لــدى البنــو  و تتميل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي فيمما قد يتدي إلى حدوث خسائر. 

واع حدود ائتمانية لعمالئهــا مــع التعامل مع البنو  التي تتمتع بسمعة ليدة و االئتمانية عن طريق الشركة على الحد من المخاطر

 .الماليةقوائم يتميل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرلة للمولودات المالية في ال .مراقبة الديون غير المسددة
 

، مقابــل 2022دينــار مــن إلمــالي رصــيد الــذمم المدينــة كمــا فــي نهايــة عــام (  349,062شكل رصيد أكبر عميل مــا مجموعــه  ي

 .2021( دينار كما في  نهاية عام 349,062 

 

تقوم الشركة بمنح تسهيالت لعمالء التعامل علــى الهــامش والتــي تعــرض الشــركة لخســارة فــي حــال عــدم قيــام العميــــل باإليفــاء 

عميل كافيــة لتســديد الخســائر بالكامــل.  ومــن ألــل تقليــل هــذه المخــاطر تقــوم الشــركة بالتزاماته ولم تكن الضمانات المقدمة من ال

بمراقبة حسابات التعامل بالهامش وفي حال انخفاض قيمة الضمانات عن الحدود المقررة فانه يطلــ  مــن العميــل إيــداع اــمانات 

 إاافية أو قيام إدارة الشركة بيع أو تخفيض المركز الخاص بالعميل.
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 مخاطر أسعار الفائدة 

وحيــأ  أو القيمة العادلة لألدوات الماليــة. ربح الشركةتنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال ته ير التغيرات في أسعار الفائدة على 

أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة  ابت وتظهر بالكلفة المطفهة، فإن حساســية أربــاح الشــركة وحقــوق الملكيــة للتغيــر فــي 

 أسعار الفائدة يعتبر غير لوهري.
 

 

 

 

 األجنبية  العمالتأسعار  مخاطر

تقلبات أسعار العمالت األلنبية. حيأ إن معظم تعــامالت تتميل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذخ قيمة األدوات المالية بسب   

حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكيــة للتغيــر فــي   فإن  ريال القطريالو  الشركة هي بالدينار األردني وبعضها بالدوالر األمريكي

 .غير لوهريأسعار صرف العمالت األلنبية يعتبر  
 

 

 مخاطر السيولة

حقاقها ولتجنــ  هــذه اســتتتميل مخاطر السيولة في عدم قــدرة الشــركة علــى تــوفير التمويــل الــالزم لتهديــة التزاماتهــا فــي تــواريخ 

المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة المولودات والمطلوبات وموائمة آلالها واالحتفــاظ برصــيد كــاف مــن النقــد 

 وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول. 
 

قــوائم حقاق التعاقــدي كمــا بتــاريخ الســتمخصومة( على أســاس الفتــرة المتبقيــة لالالويلخ  الجدول أدناه توزيع المطلوبات  غير  

 :الموحدة المالية
 
 

 المجموع أكثر من سنة  أقل من سنة  2022

    

 277,505  -  277,505   عمالء وساطة دائنةذمم 

 53,614  26,617  26,997  التزامات عقود ايجار 

 6,534  -  6,534  ذمم تمويل عمالء على الهامش دائنة

 80,251  -  80,251  أخرىأرصدة دائنة 

  391,287  26,617  417,904 
 

 

 

 

 

 

 المجموع أكثر من سنة  أقل من سنة  2021

    

 194,281  - 194,281   عمالء وساطة دائنةذمم 

 458  - 458  على الهامش دائنة عمالء  تمويل ذمم

 71,441  - 71,441  ذمم لهات ذات عالقة دائنة 

 45,490  - 45,490  أرصدة دائنة أخرى

 311,670  ـ 311,670  
 

 

 مخاطر أسعار األسهم           

يمارات فــي األســهم. تعمــل الشــركة علــى إدارة هــذه المخــاطر عــن ســتعن التغير في القيمة العادلة لال  ر األسهماتنتج مخاطر أسع

% فــإن 10وبافتراض تغير أسعار األسهم المدرلة بمعدليمارات في عدة مناطق لغرافية وقطاعات اقتصادية.  ستطريق تنويع اال

 .2021لعام ( 72,690 مقابل   2022دينار لعام  (51,835  لشركة بقيمةالدخل ل تخفيض/  زيادةذلك سوف يتدي إلى 

  

 

 إدارة رأس المال   . 24

مرارية الشركة والوفاء استيقوم مجلي إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وامان  

 لمساهمي الشركة.  مقبواًل  ايمار مولودات الشركة بشكل يوفر عائدً استبإلتزاماتها تجاه الغير من خالل 

 


