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تقرير مجلس اإلدارة السنوي السادس والثالثون

2020 م

عن أعمال الشركة من 2020/1/1 لغاية 2020/12/31

والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 

 2020/12/31

عمان - الجبيهة - حي الرشيد - ضاحية الروضة - مجّمع البنك اإلسالمي

هاتف 5150302 ، فاكس 5153264

ص ب 926848 عمان 11190  المملكة األردنية الهاشمية

 E Mail : info@jitco.com.jo: بريد إلكتروني

 www.jitco.com.jo : الموقع اإللكتروني

http://www.facebook.com/jitcojo

�شركة املركز الأردين للتجارة الدولية
امل�ساهمة العامة املحدودة

عمان - اجلبيهة - حي الر�شيد - �شاحية الرو�شة - جمّمع البنك الإ�شالمي

هاتف 5150302 ، فاك�س 5153264

�س ب 926848 عمان 11190  اململكة الأردنية الها�شمية

E Mail : jitco@zain.jo: بريد اإلكرتوين

 www.jitco.com.jo : املوقع الإلكرتوين
http://www.facebook.com/jitcojo

تقرير جمل�س الإدارة ال�شنوي الرابع والثالثون
2018 م

عن اأعمال ال�شركة من 2018/1/1 لغاية 2018/12/31
والبيانات املالية لل�شنة املالية املنتهية يف 

2018/12/31





ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني املعظم
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شركة المركز األردني للتجارة الدولية 

المساهمة العامة المحدودة

عمان – األردن

مجلس اإلدارة

)1( السيد صالح موسى صالح الشنتير                          رئيس مجلس اإلدارة

)2( السيد علي أحمد علي عوض                                نائب رئيس مجلس اإلدارة     

)3( السادة شركة البنك اإلسالمي األردني

ويمثلها السيد محمد فواز صدقي صادق اإلمام                     عضو  

)4( السادة شركة السماحة للتمويل واإلستثمار

ويمثلها الدكتور »محمد فهمي« »محمد خليل« الجعبري           عضو

)5( السيد محمد أحمد عوض القريوتي                           عضو 

)6( السيد شاهر عيد عبد الحليم سليمان                           عضو  

)7( السيد م. محمد نزار واصف المصري                          عضو 
  

المدير العام : الدكتور خميس عربي عاشور

مدققو الحسابات : المجموعة المهنية العربية
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقرير مجلس اإلدارة  السنوي السادس والثالثون
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2020

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة  المساهمين الكرام 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,,
يســرني وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة المركــز األردنــي للتجــارة الدوليــة أن نرحــب بكــم فــي اإلجتمــاع الســنوي العــادي الســادس 
ــي 31 /12/ 2020م  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــر الســنوي عــن الس ــرة التقري ــم الموق ــى هيئتك ــرض عل ــة ، لنع ــة العام ــون للهيئ والثالث
متضمنــاً نتائــج أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي والتغيــر فــي حقــوق المســاهمين والتدفقــات النقديــة المقارنــة والخطــة المســتقبلية مــع 

اإليضاحــات األصوليــة وبيانــات اإلفصــاح المطلوبــة حســب تعليمــات هيئــة األوراق الماليــة. 
حضرات السادة المساهمين الكرام .

لقــد تميــز عــام 2020 بظاهــرة لــم يســبق أن مــرت علــى األردن بــل العالــم أجمــع وهــو جائحــة الكورونــا )كوفيــد -19( . وقــد بــدأ 
تأثيرهــا فــي العالــم فــي الشــهر الثانــي )شــباط( مــن عــام 2020 ممــا أجبــر كثيــر مــن البلــدان الــى إغــالق وتوقيــف كامــل النشــاطات 
الحياتيــة ومنــع التجــوال لفتــرات متفاوتــة وشــمل هــذا المملكــة األردنيــة الهاشــمية حيــث أوقفــت كامــل األعمــال مــن حوالــي منتصــف 
شــهر آذار الــى نهايــة شــهر أيــار 2020 ، وباقــي الســنة طبقــت الحكومــة األردنيــة نظــام منــع التجــول لفتــرات متفاوتــه  وصلــت الــى 
إثنــي عشــر ســاعة يوميــاً. إضافــة الــى توقــف الســفر بيــن معظــم بلــدان العالــم وإغــالق الحــدود والمطــارات والموانــئ ممــا أثــر علــى 
حركــة اإلنســان والمــواد والتجــارة والصناعــة . كل هــذا أدى الــى إضطــراب وتوقــف فــي األعمــال كلــي وجزئــي وتعطلــت قطاعــات 
ــي الســداد  ــر ف ــن العــام ، تعث ــادة الدي ــي الســوق ، زي ــة ، ضعــف الســيولة ف ــادة البطال ــى زي مــن األعمــال بشــكل كامــل ممــا أدى ال
ونتــج عنــه تراجــع كبيــر بنتائــج الشــركات وبعضهــا حقــق خســائر . وتدخــل البنــك المركــزي فــي كثيــر مــن األحــوال لفــرض قوانيــن 

وأنظمــة عالجيــة أو وقائيــة ، كمــا فرضــت حكومــة المملكــة األردنيــة قوانيــن دفــاع لتنظيــم الحيــاة والعمــل فــي األردن . 
الخالصــة أن عــام 2020م كان عامــاً إســتثنائياً بــكل المقاييــس ومــع هــذا حاولنــا جاهديــن التغلــب علــى هــذه المصاعــب بالمثابــرة 
والجهــد . وبعــون مــن هللا وتوفيقــه ورغــم التحديــات التــي أفرزتهــا األوضــاع آنفــة الذكــر ، إال أن الشــركة إســتطاعت أن تحافــظ علــى 
نتائــج مرضيــة ، حيــث بلــغ إجمالــي مبيعــات الشــركة )7731531( ســبعة مالييــن وســبعمائة وواحــد وثالثــون ألفــاً وخمســمائة وواحــد 
وثالثــون دينــار وصافــي ربــح قبــل الضريبــة قــدره )375628( ثالثمائــة وخمســة وســبعون ألفــاً وســتمائة وثمانيــة وعشــرون دينــار 
للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31 . هــذا وقــد تــم التوصيــة الــى الهيئــة العامــة بتوزيــع أربــاح بنســبة )5%( مــن رأس مــال الشــركة .

حضرات السادة المساهمين الكرام .
بالرغــم مــن ظــروف جائحــة كورونــا الصعبــه إال أننــا ســنعمل جاهديــن علــى التعامــل معهــا بحكمــة وإقتــدار لتحقيــق أهــداف الشــركة 

وخططهــا فــي العــام 2021.
وفــي الختــام ال يســعني إال أن أشــكركم علــى ثقتكــم فــي شــركتكم وتشــريفكم لنــا بحضــور الهيئــة العامــة كمــا أتوجــه بالشــكر لزمالئــي 
أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة العامليــن فــي الشــركة علــى جهودهــم الطيبــة بتحقيــق هــذه النتائــج ، ونســأل هللا العلــي 

القديــر أن يوفقنــا لمــا فيــه الخيــر والتقــدم والرفعــة للوطــن ودوام األمــن واألمــان وللشــركة النجــاح المســتمر .

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
                                                                                            رئيس مجلس اإلدارة
صالح موسى الشنتير
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقرير مجلس اإلدارة السنوي السادس والثالثون
للسنة المالية المنتهية في31 كانون األول 2020م

المقـــدم للهيئـــة العامــة للشركة

حضرات السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم فــي هــذا االجتمــاع الســنوي العــادي وأن يضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي الســادس 
والثالثــون متضمنــاً خالصــة أعمــال الشــركة، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة للفتــرة المنتهية فــي 31 كانــون األول 2020م 
والمتمثلــة بقائمــة المركــز المالــي والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين واإليضاحــات 

حولهــا مــع تقريــر مدقــق الحســابات والخطــة المســتقبلية وتوصيــات مجلــس اإلدارة المقدمــة لهيئتكــم الموقــرة.
أوالً : نشاطـــــات الشركـــــــة:

تابعــت الشــركة خطتهــا فــي تطويــر أنشــطتها حيــث إســتمرت الشــركة بالتركيــز علــى األقســام التــي تحقــق نتائــج أفضــل 
وفيمــا يلــي نوجــز أهــم نتائــج ســير أعمــال الشــركة خــالل الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2020م.علــى 

األقســام التــي تحقــق نتائــج أفضــل . 
أ( إجمالي المبيعـات:

بلغ إجمالي مبيعات الشركة )7731531( ديناراً لسنة )2020( مقابل )8044596( ديناراً للسنة المالية السابقة . 

ب( كلفة المبيعات:
بلغت كلفة مبيعات الشركة )5946782( ديناراً لسنة )2020( مقابل )6072207( ديناراً للسنة المالية السابقة.

ج( مجمل ربح المبيعات:
حققــت الشــركة مجمــل ربــح مبيعــات ســنوي قــدره )828295( دينــاراً للعــام  )2020( مقابــل مبلــغ )929404( دينــاراً 

للســنة الماليــة الســابقة . 

د( صافي األرباح السنوية:
حققــت الشــركة صافــي ربــح قبــل الضريبــة وقــدره   )375628( دينــاراً مــن نتائــج أعمالهــا للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 كانــون األول 2020 مقابــل صافــي ربــح قــدره )622379( دينــاراً فــي نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.

ثانياً : الخطة المستقبلية للشركة: 
1- اإلستمرار بدراسة فتح فروع لمعارض الشركة في مناطق عمان الكبرى ومدن المملكة.

2- اإلستمرار في تطوير أعمال المطبعة كماً ونوعاً .
3- تكثيف الجهود لتطوير أعمال الشركة مع التركيز على األقسام األكثر ربحية .

4- الزالت الجهود مستمرة للبحث عن أفضل البدائل إليجاد مقر دائم للمطبعة ومملوك للشركة .
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ثالثاً :- تعليمات هيئة األوراق المالية :
وفقاً لتعليمات هيئة األوراق المالية وإضافة إلى ما تضمنه هذا التقرير نود أن نفصح عن اآلتي .

1 :- أ( األنشطة الرئيسية للشركة:

• تجارة الورق الخام .
• إستيراد وقص وتبكيت وتجارة ورق التصوير .

• طباعة الكتب  والمطبوعات التجارية .
• تجارة األجهزة الكهربائية واإللكترونية واألجهزة والخطوط الخلوية.

• تجارة عامة .
• خدمات تجارية .

ب( األماكن الجغرافية للشركة وعدد الموظفين فيها : 

عدد العنوانالفرع
الموظفين

14عمان - الجبيهة - حي الرشيد -  ضاحية الروضة - مجمع البنك اإلسالميالمركز الرئيسي

22عمان - الجبيهة - حي الرشيد -  ضاحية الروضة - مجمع البنك اإلسالميفرع الروضة

3عمان - جبل الحسين - شارع خالد بن الوليد - بناية رقم )189(فرع الحسين

3الزرقاء - االتوستراد - مقابل المحافظةفرع الزرقاء

2عمان - المقابلين - شارع الحريةفرع الحرية

عمان - تالع العلي - حي الصالحين - شارع إبراهيم فليح العساف - بناية رقم المطبعة
)13(26

6عمان - الرقيمالمستودعات

76المجموع

   

ج( حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة : )1360677( ديناراً.

2- الشركات التابعة : ال يوجد شركات تابعة .
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سنة الميالدمجلس اإلدارة 
تاريخ 
العضوية

الشهادة 
العلمية

سنة 
الخبرة العمليةالتخرج

السيد صالح موسى 
صالح الشنتير  
رئيس المجلس

بكالوريوس 19442019
1967تجارة

- من عام 1967 - 1976 البنك المركزي األردني .
- مــن عــام 1978 -  2012 البنــك اإلســالمي األردنــي 

ــك. ــام البن ــر ع ــب مدي ــة نائ ــا بوظيف آخره
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكوابل .

- نائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العربيــة لصناعــة 
المواســير .

السيد علي احمد 
علي عوض

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

19552019
دبلوم 
مساحة
محاسبة

1974

- من عام 1975 – 1979 بنك األردن.
- من عام 1979 – 1985 بنك األردن والخليج

- مــن عــام 1985 – 1995 البنــك اإلســالمي األردنــي – 
مســاعد مديــر فــرع .

- مــن عــام  1995 -1996 مديــر فــرع غــزة / البنــك 
. العربــي  اإلســالمي 

ــيتي  ــك سوس ــي بن ــر مال ــام  1996 – 1998 مدي ــن ع - م
ــرال . جن

- مــن عــام  1998 – 2015 مديــر فــرع البنــك اإلســالمي 
األردنــي .

السيد محمد فواز 
صدقي صادق 

اإلمام
عضو 

19622019

ماجستير 
ادارة اعمال 

البنوك 
والتمويل

2006

من عام 1985 – 1995 البنك األردني الكويتي .
مــن عــام 1995 - 2011 مديــر الخدمــات التجاريــة – 

البنــك اإلســالمي األردنــي .
الخدمــات  مركزيــة  مديــر   2012/1  –  2011/1 مــن 
ــا  ــدة – ليبي ــالمية – مصــرف الوح ــروع اإلس ــة للف التجاري
. مستشــار إدارة العمليــات – البنــك العربــي اإلســالمي 

الدولــي .
الخزينــة  مديــر   –  2018/3 لتاريــخ   –  2012/5 مــن 
. األردنــي  اإلســالمي  البنــك   – المصرفيــة  والعالقــات 

مساعد المدير العام – البنك اإلسالمي األردني.

الدكتور “محمد 
فهمي” “محمد 
خليل” الجعبري

عضو
19642019

دكتوراة  
مصارف 
اسالمية

2010

- البنك اإلسالمي األردني:
- من عام )1988-1992( الدائرة المحلية واألجنبية.

- من عام )1992 – 2008( دائرة التدقيق الداخلي والشرعي.
- من عام )2008 – 2010( مساعد مدير دائرة التدقيق 

الداخلي والشرعي.
- من عام )2010 – 2015( مدير دائرة التدقيق الداخلي والشرعي.

- )2015-2018/3( مدير دائرة التدقيق الداخلي.
- )2018/3( مساعد المدير العام.

- )2010-2016( عضو مجلس إدارة الشركة العالمية 
للصناعات الكيماوية. 

- عضو مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم.

السيد محمد احمد 
عوض القريوتي

عضو
بكالوريوس 19552019

1979جغرافيا

- من عام  1977 – 1982 بنك برقان / الكويت 
- مــن عــام  1982 – 1990 بيــت التمويــل الكويتــي / 

الكويــت .
- 1991 من عام  – 2015 البنك اإلسالمي األردني .

ــي الشــركة  ــذي ف ــر تنفي ــتقل غي ــس إداره مس - عضــو مجل
ــة  ــة ، والشــركة العالمي ــة لصناعــة المواســير المعدني العربي

ــة . ــوت النباتي ــة لصناعــة الزي الحديث

3- أ( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم :



11

السيد شاهر عيد 
عبد الحليم سليمان

عضو
19632019

ماجستير 
في البنوك 
الدولية / 
بريطانيا

1989

- من عام 1989 – 1999 البنك المركزي األردني .
- من عام 1999 – 2017 البنك األردني الكويتي .

- مــن عــام 2017 وحتــى تاريخــه – خبيــر مصرفــي ومالــي 
.

- عضــو مجلــس إداره فــي العديــد مــن الشــركات المســاهمة 
العامــة والخاصــة )صناعيــة ، تأمينيــة ، تجاريــة وخدمــات( 

السيد م. محمد 
نزار واصف 

المصري
19732019

بكالوريوس 
هندسة 
ميكانيك

1995
- عضــو مجلــس ادارة ســابق فــي مجموعــة مــن الشــركات 

المســاهمة العامــة .
- مستثمر في سوق عمان المالي .

ب( أسماء أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم :

اإلدارة 
سنة الوظيفةالعليا 

الميالد
تاريخ 
التعيين

الشهادة 
العلمية

سنة 
الخبرة العمليةالتخرج

د. خميس 
عربي 
محمد 
عاشور

دكتوراه 19481995المدير العام
1971كيمياء

- مــن عــام 1971 - 1980 تدريــس فــي الجامعــات 
الســعودية .

- مــن عــام 1980 - 1994 مديــر عــام مجموعــة 
شــركات الرشــيد فــي الســعودية .

ــون فــي  ــورق والكرت ــة الدائمــة لل ــة الفني - رئيــس اللجن
ــة . ــس األردني ــات والمقايي ــة المواصف هيئ

ــي  ــف ف ــة والتغلي ــواد التعبئ ــة لم ــة الفني ــو اللجن - عض
هيئــة المواصفــات والمقاييــس األردنيــة .

- رئيــس ونائــب رئيــس مجلــس ادارة وعضــو مجلــس 
ــد مــن الشــركات المســاهمة العامــة  ــي العدي ادارة ف

ــات( ــة وخدم ــة ، تجاري والخاصــة. )صناعي
- عضــو مجلــس امنــاء فــي العديــد مــن الجامعــات 

. والخاصــة  الحكوميــة  األردنيــة 
- عضــو فــي العديــد مــن جمعيــات رجــال األعمــال 

. الخيريــة  والجمعيــات 

السيد علي 
يوسف 
توفيق 

السيد أحمد

نائب 
المدير العام 
إعتباراً من 
2020/9/1

بكالوريوس 19711996
1996محاسبة

المركز األردني:-
- من عام 1996 – 2000 موظف مبيعات .

- من عام 2000  – 2016/6/21 مدير تجاري .
ــام  ــر الع - مــن 2016/6/22 – لتاريخــه مســاعد المدي

ــة . للشــؤون التجاري
- من 2020/9/1 – لتاريخه نائب المدير العام .

السيد احمد 
زكي حسن 

مدير مالي الشلعوط

1984

بكالوريوس 2006
2006محاسبة

المركز األردني :-
- محاسب من 2006/8/3 الى 2017/4/30 .

- رئيس حسابات من 2017/5/1 الى 2018/7/31.
ــى  ــن 2018/8/1 ال ــي م ــر المال ــال المدي ــم بأعم - قائ

.  2019/7/31
- المدير المالي من 2019/8/1 ولتاريخه

السيد عماد 
عبد هللا 

مصطفى  
ابو لبدة

مدير 
المطبعة 
باإلنابة

بكالوريوس 19732004
- من عام 2002 –  2006 فني طباعة .2002برمجة

- من عام 2006 -  لتاريخه مدير المطبعة باإلنابة .



12

4- المساهمين الذين تزيد مساهمتهم على 5% في رأس المال :

20202019اإلسمم

النسبةعدد األسهم
النسبةعدد األسهم%

%
106805531.41106805531.41السادة شركة البنك اإلسالمي األردني 1-

59767517.5859767517.58شركة التأمين اإلسالمية2-

34883610.2634883610.26صندوق التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين3-

1790005.26--السيد محمد نزار واصف المصري 4-

5- الوضع التنافسي للشركة : 
أ( في نشاط األجهزة الكهربائية تعتبر من الشركات الرائدة في مجال البيع نقداً وباألقساط.

ب( قسم الورق والمطبعة : يخضع للتنافس . 

6- الموردين والعمالء :
أ( ال يوجد إعتماد على موردين محددين رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المشتريات .

ب( العمالء الذين يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المبيعات :  ال يوجد

ــاص  ــام والخ ــاع الع ــة والقط ــات الحكومي ــة والمؤسس ــع المملك ــركة :- مطاب ــات الش ــيين لمبيع ــتهلكين الرئيس - المس
ــراد . واألف

7- الحمايــة الحكوميــة أو اإلمتيــازات التــي تتمتــع بهــا  الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو 

غيرهــا :
1- ال توجد حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها  الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. 

2- اليوجد أي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

8- القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا التــي لهــا أثــر مــادي علــى عمــل  الشــركة أو 
منتجاتهــا أو قدراتهــا التنافســية : 

أ( ال توجــد أي قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى عمــل  الشــركة أو 

منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية . 

ب( ال تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.
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9- أ( الهيكل التنظيمي للشركة :

ب(  عدد الموظفين في الشركة وفئات مؤهالتهم : 

اإلجماليثانوية وما دوندبلومبكالوريوسدكتوراة

11974976

ه- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة : 
يتــم التعييــن حســب حاجــة الشــركة، وحجــم التعيينــات واإلســتقاالت قليلــة. ويتــم التأهيــل والتدريــب حســب حاجــة الشــركة 
والموظــف داخــل الشــركة وخارجهــا ، ومــن البرامــج التــي يســتفاد منهــا برامــج تدريــب وتأهيــل غرفــة تجــارة عمــان 

وغرفــة صناعــة عمــان .

10- ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض لها الشركة خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير مادي عليها .
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11- اإلنجازات التي حققتها الشركة : 
أ( بلغت مبيعات الشركة لعام  2020 ما مقداره )7731531( دينار.

ب( وبلغ صافي الربح قبل الضريبة )375628( دينار .

12- ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات غيــر طبيعيــة متكــررة حدثــت خــالل الســنة الماليــة والتدخــل ضمــن نشــاط الشــركة 
الرئيســي .

13- السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق المســاهمين وأســعار األوراق 
الماليــة :

السنـة 
صافي األرباح 
المتحققة بعد 
الضريبة / دينار

األرباح الموزعة 
/ دينار   

نسبة 
التوزيع

حقوق المساهمين / 
دينار

أسعار األوراق 
المالية /دينار

2020256,806170,000% 55,242,1181,250

2019460,546272,000% 85,239,1271,320

2018427,232238,000% 75,038,4761,240

2017457,320306,000% 95,571,5821,300

14- تحليل المركز المالي للشركة :

20202019النسبة

2,344,9583,103,546رأس المال العامل

1:1,8531:1,77نسبة التداول

1:1,6101:1,571نسبة السيولة السريعة

17,501 دورة 19,830 دورةمعدل دوران الممتلكات والمعدات

7,558 دورة 8,122 دورةمعدل دوران المخزون

77,1 %52,4 %نسبة المطلوبات لحقوق الملكية

1,5421,541القيمة الدفترية للسهم

9 %5 %معدل العائد على حقوق الملكية
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15- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة : 
أ( العمل على تطوير أعمال الشركة ورفع كفاءة الدوائر األكثر جدوى .

ــداء مــن أجهــزة مــا قبــل الطباعــة الــى ماكينــات الطباعــة   ب( التطويــر المســتمر للمطبعــة بكافــة أقســامها إبت
ــم ماكينــات التشــطيب . ومــن ث

ج( عمل دراسات الجدوى اإلقتصادية إلمكانية فتح فروع لمعارض الشركة في عمان الكبرى وخارجها.
د( تطوير قسم األجهزة الكهربائية وإدخال ماركات وأصناف جديدة وحديثة.

16- أتعاب مدقق الحسابات الخارجي : 
بلغت األتعاب السنوية للمدقق للشركة شامالً ضريبة المبيعات )8700( ديناراً. 

17- مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التنفيذية :

أ - عدد األسهم المملوكة من قبل السادة أعضاء مجلس اإلدارة.

الجنسيةالمنصباإلسم
عدد األسهم

20202019

رئيس السيد صالح موسى الشنتير
1000010000أردنيالمجلس

نائب السيد علي احمد عوض
10001000أردنيالرئيس

السادة شركة البنك اإلسالمي األردنـي 
ويــمثــلهــــا السيــــــــــــد

محمـد فـواز صدقي صـادق اإلمـــام
أردنيعضو

1068055

صفر

1068055

صفر

السادة شركة السماحة للتمويل 
واإلستثمــــار ويمثلهــا الدكتـــــــور 

“محمد فهمي” “محمد خليل” الجعبري
أردنيعضو

1000

صفر

1000

صفر

10001000أردنيعضوالسيد محمد احمد القريوتي

10001000أردنيعضوالسيد شاهر عيد سليمان

151871179000أردنيعضوالسيد م. محمد نزار المصري
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ب - عدد األسهم المملوكة من قبل السادة أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

اإلسم
20202019

شخصيشخصي
75007500الدكتورخميس عربي عاشور

--السيد علي يوسف توفيق السيد 
--السيد أحمد زكي الشلعوط

--السيد عماد عبد هللا ابو لبدة
- ال يوجد أي أسهم مملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة .

- ال يوجد أي أسهم مملوكة ألقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية في الشركة .
- ال يوجد أي أسهم مملوكة للشركات المسيطر عليها من أشخاص وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم.

- ال يوجد أي أسهم مملوكة للشركات المسيطر عليها من أشخاص اإلدارة العليا وأقاربهم .

18- فيمــا يلــي بيــان بالمزايــا والمكافــآت التــي حصــل عليهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن 
والســابقين وأشــخاص اإلدارة العليــا خــالل العــام 2020 :

أعضاء مجلس اإلدارة :

المنصباإلسم
مكافأة مجلس 
اإلدارة / دينار

بدل التنقالت 
السنوية / 

دينار

اجمالي المزايا 
السنوية / 

دينار

رئيس مجلس السيد صالح موسى الشنتير
500048009800اإلدارة

السيد علي احمد عوض 
 من 2019/4/25

نائب رئيس مجلس 
3333.33448008133.334اإلدارة

السيد محمد فواز صدقي اإلمــــــام    
ممثــل الــبـنــك اإلســالمي األردني

500048009800عضواً

الدكتور “محمد فهمي” “محمد خليل” الجعبري 
ممثل شركة السماحة للتمويل واإلستثمار

500048009800عضواً

السيد محمد احمد القريوتي
من 2019/4/25

3333.33448008133.334عضواً

السيد شاهر عيد سليمان
من 2019/4/25

3333.33448008133.334عضواً

السيد م. محمد نزار المصري
من 2019/4/25

3333.33448008133.334عضواً

السيد الدكتور/ عصام علي الحوامدة
حتى 2019/4/25

1666.666-1666.666عضواً

السيد منذر سعد الدين الزميلي
حتى 2019/4/25

1666.666-1666.666عضواً

السيد أسعد داوود الديسي 
حتى 2019/4/25

1666.666-1666.666عضواً

السيد جهاد صبحي الشريف
حتى 2019/4/25

1666.666-1666.666عضواً
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ب( أشخاص اإلدارة العليا :

المنصباإلسم
الرواتب 
السنوية / 

دينار

بدل 
التنقالت / 

دينار

نفقات 
السفر / 

دينار

اإلجمالي 
/ دينار

8675012006588015مدير عامخميس عربي عاشور

نائب المدير العام إعتبارا” من السيد علي يوسف توفيق السيد
2020/9/129935240032335

1770017700مدير مالي  السيد أحمد زكي حسن الشلعوط
السيد عماد عبد هللا مصطفى 

2290522905مدير المطبعة باإلنابةابو لبدة

مالحظة : المدير العام يستخدم سيارة الشركة .

19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة الحالية : 
     )2000( دينار جميعها تبرعات لجمعيات خيرية .

20- معامالت مع جهات ذات عالقة

2019 / دينار2020 / دينارطبيعة العالقةالجهة

البنك اإلسالمي األردني
01837179تمويلي

714829826307تجاري

علمــاً بأنــه ال يوجــد أيــة عقــود أو مشــاريع أو إرتباطــات عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو 
الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي 

الشــركة أو أقاربهــم .

21- مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي :
أ( تساهم الشركة من خالل المحافظة على نظافة مكان العمل والتخلص من النفايات بالطرق السليمة .

ب(   تقوم الشركة بتقديم خدمة البيع باألقساط لموظفي القطاع العام والخاص.
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ج( إقرارات مجلس اإلدارة
1- يقــر مجلــس اإلدارة وحســب علمــه واعتقــاده عــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة 

خــالل الســنة الماليــة التاليــة.
 2- يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في  الشركة .

التوقيعالمنصباإلسم

الرئيسالسيد صالح موسى صالح الشنتير

نائب الرئيسالسيد علي احمد علي عوض

عضوالسيد محّمد فواز صدقي صادق اإلمام

عضوالدكتور “محمد فهمي” “محمد خليل” الجعبري

عضوالسيد محمد احمد عوض القريوتي

عضوالسيد شاهر عيد عبد الحليم سليمان

عضوالسيد م. محمد نزار واصف المصري

ــر  ــواردة بالتقري ــات ال ــة وإكتمــال المعلومــات والبيان ــي بصحــة ودق ــر المال ــر العــام والمدي ويقــر مجلــس اإلدارة والمدي
ــام 2020م . الســنوي لع

    المدير المالي                                   المدير العام                            رئيس مجلس اإلدارة

 
أحمد زكي الشلعوط                         د.خميس عربي عاشور                     صالح موسى الشنتير   
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تقرير الحوكمة
إن شــركة المركــز األردنــي للتجــارة الدوليــة هــي شــركة مســاهمة عامــة تســتند علــى مــا ورد مــن نصــوص وطنيــة فــي 
قانــون »الشــركات المعــدل رقــم 34 لعــام 2017 وبنــود تعليمــات الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة لعــام 

2017 وإلــى النظــام االساســي للشــركة والقواعــد والسياســات الداخليــة فــي تطويــر حوكمتهــا الداخليــة.
تســعى شــركة المركــز األردنــي للتجــارة الدوليــة مــن خــالل التطبيــق األمثــل للحوكمــة العمــل علــى تحقيــق مجموعــة مــن 
األهــداف نذكــر منهــا، توثيــق سياســات وإجــراءات الحوكمــة وتعريــف وتوضيــح مســؤوليات الموظفيــن باإلضافــة الــى 

االمتثــال للقوانيــن المحليــة والنظــام األساســي للشــركة وغيرهــا مــن األهــداف حســب مــا تقتضيــه الحوكمــة .

1- تشكيل مجلس اإلدارة: 
ــن  ــس م ــاء المجل ــع أعض ــة وجمي ــات الحوكم ــب تعليم ــم حس ــم انتخابه ــاء يت ــبعة أعض ــن س ــس اإلدارة م ــون مجل يتك

األشــخاص المؤهليــن والذيــن يتمتعــون بالقــدر الكافــي مــن الخبــرة والمعرفــة باألمــور الماليــة والتشــريعية. 
2- مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق ما جاء في تعليمات الحوكمة .
• عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة األخرى

المنصباإلسم
السيد صالح موسى صالح الشنتير
- الشركة الوطنية لصناعة الكوابل

- الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
الرئيس

السيد علي احمد عوض
- ال يوجد

نائب الرئيس

السيد محمد فواز صدقي صادق اإلمام
- ال يوجد

عضو

الدكتور »محمد فهمي« »محمد خليل« الجعبري
- شركة جامعة البتراء للتعليم

- الشركة األردنية إلنتاج األدوية
عضو

السيد محمد احمد القريوتي
- الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

- الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
عضو

السيد شاهر عيد سليمان
- شركة البتراء لخدمات الدفع

- الجمعية األردنية لمستثمري األوراق المالية
عضو

عضو- السيد م. محمد نزار المصري
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• أسماء أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2020

مستقلغير تنفيذيالمنصباالسم

الرئيسالسيد صالح موسى صالح الشنتير

نائب الرئيسالسيد علي احمد عوض

عضوالبنك اإلسالمي األردني

عضوشركة السماحة للتمويل واالستثمار

عضوالسيد محمد احمد القريوتي

عضوالسيد شاهر عيد سليمان

عضوالسيد م. محمد نزار المصري

 • األعضاء الممثلين:

مستقلغير تنفيذيالمنصباإلسم

الدكتور »محمد فهمي« »محمد خليل« الجعبري
عضوممثل شركة السماحة للتمويل واإلستثمار

السيد محّمد فواز صدقي صادق اإلمام 
عضوممثل شركة البنك اإلسالمي األردني

• اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
1- لجنـة التـدقيـق.

2- لجنـة الترشـيحات والمكافـآت.

3- لجنـة الحوكمـة. 

4- لجنـة ادارة المخاطـر.
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أسماْء رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة :

أ( لجنة التدقيق:

رئيس / مستقلالسيد علي احمد عوض1

- من عام 1975 – 1979 بنك األردن.
- من عام 1979 – 1985 بنك األردن والخليج

- مــن عــام 1985 – 1995 البنــك اإلســالمي األردنــي – 
ــرع . ــر ف ــاعد مدي مس

البنــك   / غــزة  فــرع  مديــر   1996- عــام  1995  مــن   -
. العربــي  اإلســالمي 

- مــن عــام  1996 – 1998 مديــر مالــي بنــك سوســيتي 
جنــرال .

- من عام  1998 – 2015 مدير فرع البنك اإلسالمي 
األردني .

عضو / مستقلالسيد شاهر عيد سليمان       2

- من عام 1989 – 1999 البنك المركزي األردني .
- من عام 1999 – 2017 البنك األردني الكويتي .

- من عام 2017 وحتى تاريخه – خبير مصرفي ومالي .
ــن الشــركات المســاهمة  ــد م ــي العدي ــس إداره ف - عضــو مجل
ــات(  ــة وخدم ــة ، تجاري ــة ، تأميني ــة والخاصــة )صناعي العام

عضو   / غير السيد . د. محمد فهمي الجعبري3
مستقل

البنك اإلسالمي األردني:
من عام )1988-1992( الدائرة المحلية واألجنبية.  -
من عام )1992 – 2008( دائرة التدقيق الداخلي   -

والشرعي.
من عام )2008 – 2010( مساعد مدير دائرة التدقيق   -

الداخلي والشرعي.
من عام )2010 – 2015( مدير دائرة التدقيق الداخلي   -

والشرعي.
)2015-2018/3( مدير دائرة التدقيق الداخلي.  -

)2018/3( مساعد المدير العام.  -
)2010-2016( عضو مجلس إدارة الشركة العالمية   -

للصناعات الكيماوية. 
عضو مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم.  -

ب( لجنة الترشيحات والمكأفات:
رئيس / مستقلالسيد. محمد احمد القريوتي      1

عضو / مستقلالسيد . علي احمد عوض                2

عضو   / مستقلالسيد. صالح موسى الشنتير      3

ت - لجنة الحوكمة:
رئيس / مستقلالسيد. شاهر عيد سليمان      1
عضو / مستقلالسيد. محمد احمد القريوتي      2
عضو   / غير مستقلالسيد . محمد فواز صدقي االمام3
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ث- لجنة إدارة المخاطر :
رئيس / مستقلالسيد. شاهر عيد سليمان      1

عضو / مستقلالسيد. صالح موسى الشنتير      2

عضو   / غير مستقلالسيد . م. محمد فواز المصري  3

تنفيذيد. خميس عربي عاشور4

• المناصب التنفيذية 
المدير العام الدكتور / خميس عاشور .
نائب المدير العام السيد / علي السيد .
المدير المالي السيد / احمد الشلعوط .

مدير المطبعة باإلنابة السيد / عماد أبو لبدة .

• عـدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان مع بيان عدد مرات الحضور خالل عام 2020:
تم عقد سبعة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خالل عام 2020 حضروا جميع االجتماعات 

عدد اجتماعات اللجان كما يلي: 

لجنة التدقيق1

أربع اجتماعات وبحضور الجميع 

اجتمعت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مع المدقق الخارجي 
ومع المدقق الداخلي مرة واحدة خالل عام 2020 ، وذلك بدون 

حضور أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركة .

اجتماعانلجنة الحوكمة2
اجتماعانلجنة إدارة المخاطر3
اجتماعانلجنة الترشيحات والمكأفات4

 • الســيد محمــد موســى محمــد الشــنطي ضابــط ارتبــاط لمتابعــة االمــور المتعلقــة بتطبيــق الحوكمــة لــدى الشــركة لــدى  
هيئــة االوراق الماليــة.

 رئيس مجلس اإلدارة

شركة المركز األردني للتجارة الدولية  
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رابعاً : توصيات مجلس اإلدارة 
في ضوء ما تقدم يطيب لمجلس إدارة الشركة أن يوصي هيئتكم الموقرة مناقشة وإقرار جدول األعمال اآلتي:

1-  تالوة وقائع محضر االجتماع العادي السابق.
2-  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31م والخطة المستقبلية.

3-  سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31م.
4-  مناقشة قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.

5- الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة   ) 5%( من رأس المال .
6-  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة عملهم حسب القانون .

7-  انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2021م.
8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال حسب أحكام القانون.

وفــي الختــام  ال يســعنا إال أن نشــكركم علــى الحضــور والمشــاركة فــي هــذا االجتمــاع، مقدريــن عاليــاً ثقتكــم 
ــد  ــنبقى ننش ــا وس ــي الشــركة ولعمالئه ــن ف ــا للعاملي ــر عــن تقديرن ــا نعب ــس اإلدارة، كم ــم لمجل ــة ودعمك الغالي

ــق هللا . ــي دروب النجــاح بتوفي ــاون المشــترك والســير ف ــز التع تعزي

سائلين العلي القدير أن تحقق شركتكم كل ما تسعى إليه من تقدم وازدهار .

وهللا ولي التوفيق

مجلــــس اإلدارة
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 للتجارة الدولية األردنيالمركز شركة 
 المساهمة العامة المحدودة 

 2020  كانون األول 31كما في  القوائم المالية 
 قرير مدقق الحسابات المستقل وت
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2 

 للتجارة الدولية األردني المركز شركة 
   المساهمة العامة المحدودة

 المحتويات 
 
 صفحة  

 5 - 3 الحسابات المستقل  تقرير مدقق 
 6   2020 كانون األول 31قائمة المركز المالي كما في 

 7 2020كانون األول  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 
 8 2020كانون األول  31المنتهية في  قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة

 9 2020كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 31 - 10 2020كانون األول  31 إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28-26
29
30
31
32

54-33
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 

 شركة المركز األردني للتجارة الدولية  إلى مساهمي 
 المساهمة العامة المحدودة 

 المملكة األردنية الهاشمية  - عمان 
 

 الرأي 
والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما  ، المساهمة العامة المحدودة المركز األردني للتجارة الدولية لشركة قمنا بتدقيق القوائم المالية 

، وكل من قائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  2020كانون األول  31في 
 بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.  المالية،ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم 

 

لشركة المركز األردني للتجارة   واحي الجوهرية، المركز الماليفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع الن 
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً   النقدية، وأدائها المالي وتدفقاتها 2020كانون األول  31كما في  المساهمة العامة المحدودة الدولية

 للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
 

 أساس الرأي  
ً للمعايير  ً لهذه المعايير موضحة الحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقا

ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد   شركة ال عن حول تدقيق القوائم المالية. نحن مستقلين وفقا
والمتطلبات األخالقية ذات العالقة بأعمال تدقيق القوائم المالية باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات   السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين"

 المتطلبات. األخالقية األخرى وفقاً لهذه 
 

 التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق. بّينات نعتقد أن 
 

 أمور التدقيق الهامة 
ذه األمور  هإن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقاً لحكمنا المهني، لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية للفترة الحالية. إن 

 . تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا القوائم المالية ككل، ولتكوين رأينا حولها وليس لغرض إبداء رأياً منفصالً حول هذه األمور 
 

 خسائر ائتمانية متوقعةكفاية مخصص 
  أقساط تعتمد دينار إن كفاية المخصصات المرصودة للذمم المدينة وذمم    5  242  300بلغ صافي رصيد ذمم مدينة وذمم أقساط ما مقداره  

 بشكل رئيسي على تقديرات اإلدارة والمستشار القانوني للتحصيل مما يجعلها من األمور الهامة في التدقيق. 
 

 نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر 
المستخدمة من إدارة الشركة على عملية التحصيل للذمم بما في ذلك دراسة عينة من   الرقابة إجراءاتالتدقيق دراسة  إجراءاتتتضمن 

الضمانات المتعلقة بتلك الذمم ودراسة كفاية مخصص التدني المرصود    إلى النقد المتحصل خالل الفترة الالحقة لنهاية السنة المالية إضافة  
من خالل تقييم فرضيات اإلدارة والمستشار القانوني للتحصيل ومناقشتهم بأسس الفرضيات للتحقق من مدى كفاية   الذمم،مقابل هذه 

 ً والعوامل األساسية المؤثرة في   ،للفرضيات المعتمدة المخصصات المرصودة آخذين باالعتبار خبرتنا حول احتساب المخصصات وفقا
 . احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
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 معلومات أخرى 
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى، تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية  

 وتقريرنا حولها. 
 

 التأكيد حولها. إن رأينا حول القوائم المالية ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من 
 

فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى، آخذين باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير   المالية،فيما يتعلق بتدقيق القوائم 
متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك المعلومات  

ناًء على العمل الذي قمنا به بوجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإنه  األخرى أخطاء جوهرية. وفي حال استنتجنا ب 
 يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة، وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها. 

 
 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية  

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه الق وائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواًء  

 كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. 
 

على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك، عن األمور ذات العالقة    الشركةإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة    المالية،قوائم  عند إعداد ال
أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي   الشركة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، ما لم تنوي اإلدارة تصفية 

 غير ذلك. 
 

 شخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية. إن األ
 

 مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية  
ل  إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن االحتيا

 أ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حولها. أو الخط
 

شاف  التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائماً اكت 
 األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت. 

 

وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي، وقد تؤثر بشكل معقول على القرارات  إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ،  
    االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية. 

ً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ ال شك المهني خالل  كجزء من عملية التدقيق وفقا
 التدقيق، باإلضافة إلى: 

سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق    المالية، تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم   -
شاف األخطاء الجوهرية الناتجة  مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكت 

عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ، أو التزوير، أو الحذف المتعمد، أو سوء  
 التمثيل، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية. 

 

لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق  -
 . شركة إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في ال

 

 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة.  -
 

خدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان  االستنتاج حول مالئمة است  -
ً جوهريا حول قدرة ال على االستمرار كمنشأة   شركة هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا

انه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في  مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، ف
وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم، فإننا سنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي   المالية،القوائم 

  شركة ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة ال تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك
 على االستمرار. 

 

شكل  تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها االفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث ب  -
 يحقق العرض العادل. 

 

إلبداء رأي حول القوائم   شركةيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن الالحصول على أدلة تدق -
 . نحن نبقى وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول التدقيق. شركةالمالية. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق ال
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، حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له  (والتي هي من ضمن أمور أخرى)األشخاص المسؤولين عن الحوكمة، لقد تواصلنا مع 
 ومالحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.

 
التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، وإبالغهم عن جميع لقد زودنا أيضاً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد 

 العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت. 
 

كثر أهمية في تدقيق القوائم المالية للفترة  من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة، قمنا بتحديد األمور األ
الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة، نقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون  

رنا، لوجود أثار سلبية متوقع أن  اإلفصاح عن ذلك األمر، أو في حاالت نادرة جداً، والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقري 
 تفوق المنفعة العامة من تلك االفصاحات.  

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى 

بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الواردة في تقرير  شركة المركز األردني للتجارة الدولية تحتفظ 
 ة معها من كافة النواحي الجوهرية، ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها. مجلس اإلدارة متفق

 
 المجموعة المهنية العربية                                         المملكة األردنية الهاشمية  - عمان 

 نسيم شاهين                                                                                                               2021اذار  18في 
 812إجازة رقم                                                                                       
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 للتجارة الدولية األردني المركز شركة 
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020  كانون األول 31قائمة المركز المالي كما في 
 

 
 
 

 وتقرأ معها تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية 35إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار  إيضاحات  الموجودات 

 935 430  194 678 4 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
 447 173  245 990 5  شيكات برسم التحصيل 

 750 000  300 000 6 مالية بالكلفة المطفأة موجودات 
 021 858 4  5 242 300 7 ذمم مدينة وذمم أقساط 

 40 261  36 133 29 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 795 168  669 063 8 بضاعة

 478 182  417 046 9 أرصدة مدينة أخرى 
 340 843  314 028 10 الشامل اآلخر موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 175 881  179 331 11 استثمارات عقارية 
 459 663  389 875 12 ومعدات ممتلكات 

 9  280  622  7  988  444  مجموع الموجودات 
     حقوق الملكيةو  المطلوبات
     المطلوبات  

 1 241 167  1 415 345 13 دائنةذمم 
 1 222 025  1 210 575 14 أرصدة دائنة أخرى 

 1 446 870  000 15 أوراق دفع 
 131 433  120 406 25 مخصص ضريبة الدخل 

 4  041  495  2  746  326  مجموع المطلوبات  
    16 حقوق الملكية

 3 400 000  3 400 000  رأس المال  
 850 000  850 000  إجباري  احتياطي
 300 000  300 000  اختياري  احتياطي

 (324 537)  (247 109)  القيمة العادلة  التغير المتراكم في
 1 013 664  939 227  أرباح مدورة 

 5  239  127  5  242  118  مجموع حقوق الملكية  
 9  280  622  7  988  444    حقوق الملكية والمطلوبات  مجموع  
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 للتجارة الدولية األردني المركز شركة 
   المساهمة العامة المحدودة 

   2020  كانون األول 31للسنة المنتهية في  الشامل  قائمة الدخل 
 

 
 
 
 وتقرأ معها تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية 35إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار  إيضاحات  

 8 044 596  7 731 531 17 المبيعات
 ( 6 072 207)  ( 5 946 782) 18 كلفة الورق واألجهزة 

 ( 1 042 985)  (956 454) 19 كلفة التشغيل 
 929  404  828  295 20 مجمل الربح 

 (369 444)  (346 860) 21 مصاريف إدارية 
 (124 312)  (191 800) 7 خسائر ائتمانية متوقعة مخصص 
 (142 525)  (44 566)  تمويل المصاريف 

 (35 000)  (25 681) 14 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 (71 432)  000 31 مخصص التزامات محتملة 

 000  ( 9 500) 8 مخصص بضاعة راكدة 
 435 688  165 740 22 إيرادات أخرى 

 622  379  375  628  ربح السنة قبل ضريبة الدخل 
 (161 833)  (118 822) 25 الوطنية  والمساهمة  الدخل ضريبة 

 460  546  256  806  ربح السنة 
     

 (21 895)  77 428  للموجودات المالية  التغير المتراكم في القيمة العادلة 
     

 438  651  334  234  الربح والدخل الشامل للسنة 
     
     

 دينار   0.135  دينار   0.076 23 للسهم من ربح السنة الحصة األساسية والمخفضة 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
   المساهمة العامة المحدودة 

   2020  كانون األول  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 
 

  أرباح  التغير المتراكم  احتياطي  احتياطي  رأس  
 المجموع  مدورة  في القيمة العادلة  اختياري  إجباري  المال  
 دينـار  دينـار  دينـار  دينـار  دينـار  دينـار  

 5  038  476   806  626 ( 302 642) 300  000 834  492 000 400 3 2018كانون األول   31
 (238 000) (238 000) 000 000 000 000 أرباح موزعة 

 000 (15 508) 000 000 15 508 000 تحويالت 
 438 651 460 546 (21 895) 000 000 000 للسنة الدخل الشامل 

 5  239  127 1  013  664 ( 324 537) 300  000 850  000 000 400 3 2019كانون األول   31
 (272 000) (272 000) 000 000 000 000 أرباح موزعة 

 (59 243) (59 243) 000 000 000 000 خسائر بيع موجودات مالية 
 334 234 256 806 77 428 000 000 000 للسنة الدخل الشامل 

 5  242  118 939  227 ( 247 109) 300  000 850  000 000 400 3 2020كانون األول   31
 
 موجب تعليمات السلطات الرقابية ب

ى  يحظر التصرف بالمتغير المتراكم في القيمة العادلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخر 
إلى تعليمات هيئة  ستنادً اكما يستثنى الرصيد المدين من األرباح القابلة للتوزيع إال بمقدار ما يتحقق منه فعاًل من خالل عمليات البيع 

 األوراق المالية. 
 
 
 

 وتقرأ معها تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية 35إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 للتجارة الدولية األردني المركز شركة 
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020  كانون األول 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  
 

 
 
 

 وتقرأ معها تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية 35إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار  إيضاحات  

     األنشطة التشغيلية 
 811 728  602 609  ل المخصصات ب لسنة قربح ا

     تعديالت 
 124 312  191 800 7 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 000  9 500  مخصص بضاعة راكدة 
 466 115  115 523 12 استهالكات  

 525 142  44 566  مصاريف التمويل 
 (121 866)  000  رأسمالية استثمارات عقارية وأرباح 

 (62 500)  000  تقيم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أرباح بيع موجودات مالية 
     التغير في الموجودات والمطلوبات 

 639 125  201 183  شيكات برسم التحصيل 
 (742 277)  (767 879)  ذمم مدينة وذمم أقساط 

 545 21  4 128  مبالغ مستحقة جهات ذات عالقة 
 466 16  107 105  بضاعة
 (831 41)  61 136  أخرى مدينة  أرصدة

 327 295  174 178  ذمم دائنة
 ( 6 672)  (37 131)  دائنة أخرى  أرصدة

 (149 573)  (129 849)  والمساهمة الوطنية   مخصص ضريبة الدخل
 909  907  576  869  من األنشطة التشغيلية التدفق النقدي 

     األنشطة االستثمارية 
 112 500  45 000  موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بيع 

 (111 606)  000  موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر شراء 
 (000 250)  450 000  موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

 (035 105)  (45 735) 12 شراء ممتلكات ومعدات 
 369 461  000  استثمارات عقاريةبيع 

 000  ( 3 450)  استثمارات عقارية شراء 
 15  320  445  815  االستثمارية األنشطةمن  التدفق النقدي 

     األنشطة التمويلية 
 (238 000)  (272 000) 16 أرباح موزعة 
 (158 194)  ( 1 446 870)  أوراق الدفع 

 (525 142)  (44 566)  مدفوعة ال مصاريف التمويل 
 ( 538 719)  ( 1 763 436)  التمويلية  المستخدم في األنشطة التدفق النقدي 

 386  508  ( 740 752)  في النقد وما في حكمهالتغير صافي  
 922 548  430 935 4 بداية السنةفي كما النقد وما في حكمه 

 430 935  194  678 4 نهاية السنة النقد وما في حكمه في 
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 للتجارة الدولية األردني المركز شركة 
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31 إيضاحات حول القوائم المالية 
 
 عــــــام (1

قررت الهيئة  ،1982 كانون األول 4( بتاريخ 177تحت الرقم ) المساهمة العامة المحدودة  للتجارة الدولية األردنيالمركز تأسست شركة 
 كأرصدة افتتاحية للشركة.  1997 األولكانون  31أرصدة  اداعتم 1997 شباط 27بتاريخ العامة غير العادية المنعقدة 

 

 .الخطوط الخلويةو  المطبعة( ،قر الو  ،جهزة الكهربائيةالتجارية )األعمال القيام بجميع األمن أهم غايات الشركة 
 

 بتقديم جميع األعمال التجارية وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.تقوم الشركة 
 

وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة   ،2021اذار  18بتاريخ  مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدةتم إقرار القوائم المالية المرفقة من قبل 
 .للمساهمين

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية  (2

كانون  31إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 :2020كانون الثاني  1الت التالية اعتبارًا من ، باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعدي 2019األول 

 
 (: تعريف "األعمال" 3تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "اندماج األعمال"، لمساعدة 3أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )
تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال. توضح هذه التعديالت المنشآت على  

الحد األدنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر اعمال غير موجودة، وتضيف 
شآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات، وادخال اختبار  توجيهات لمساعدة المن 

 تركيز القيمة العادلة االختياري.
 

د بداية تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بع
. وبالتالي، لم يتعين على الشركة إعادة النظر في هذه المعامالت التي 2020كانون الثاني  1أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد 

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

 التعديالت على القوائم المالية للشركة.لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه 
 

 (: تعريف "الجوهري" 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ۔ (۸عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) -( ۱أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب الس
معينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها او إغفالها أو إخفاءها، تأثير بشكل معقول  

لتي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات على القرارات ا
 مالية محددة حول المنشاة ".

 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
 

 (7( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )9المالية الدولي رقم )تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير 
تشمل عدد من عمليات  7ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  ۹إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

عديل معايير معدالت الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى  اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بت 
فترة  التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية المستندة الى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط، خالل ال

(. قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة RFRالسابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر )
 المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية. 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31 إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.لم 
 

 COVID-19امتيازات االيجار المتعلقة بوباء   -( "االيجارات"  16" تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( االيجارات 16بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 2020أيار  28قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ 

تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق متطلبات معيار . COVID -19والتي تتعلق بامتيازات االيجار الناتجة عن وباء "
 -19على امتيازات االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء  ( حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار16التقارير المالية الدولي رقم )

COVID  كحل عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار .  2021حزيران    30. يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل
 كتعديل على عقد اإليجار. COVID-19امتيازات االيجار الناتجة عن وباء 

 
العتقاد اإلدارة بان أثره غير مادي على القوائم  2019من عام  (16معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يق اللم تقم الشركة بتطب 

 المالية.
   
 أهم السياسات المحاسبية  (3
 

 أسس إعداد القوائم المالية  
الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية تم إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 

 الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقًا للقوانين المحلية النافذة. 
 

لدخل الشامل التي تظهر تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة ا
 بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.

 

 هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. األردنيإن الدينار 
 

 معلومات القطاعات 
خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو  

والتي تفيد بأنه يتم قياسها وفقًا للتقارير التي يتم استخدامها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار  ،تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى
 الرئيسي للشركة.

 

ة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضع 
 تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

 

 النقد وما في حكمه 
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، ويتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق 

 أرصدة البنوك الدائنة.خالل مدة ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل 
 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 يتضمن هذا البند الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

 

عالوة أو خصم الشراء باستخدام طريقة العائد ، وتطفأ االقتناءيتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة المطفأة مضافًا إليها مصاريف 
 الفعلي.
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31 إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 

السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة  يتم قيد التدني في قيمة هذه الموجودات والذي يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في  
 بسعر العائد الفعلي في قائمة الدخل الشامل.

 

 ذمم مدينة 
 دمات المقدمة ضمن النشاط الطبيعي.خة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضائع أو الن مثل الذمم المدي ت 

مخصص الخسائر االئتمانية مطروحًا منها    بالتكلفة المطفأة   بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً   ياً بالذمم المدينة طويلة األجل مبدئ   االعترافيتم  
 . المتوقعة

 
 أقساط ذمم 

والتي وذلك بشراء وبيع البضاعة باآلجل بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  االحتفاظهي الموجودات المالية التي تهدف إدارة الشركة 
 تمثل بالدفعات من أصل الدين والربح على رصيد الدين القائم في مواعيد سداد محددة وثابتة وليس لهذه الموجودات أسعار في سوق نشط.ت 

إلى التدني في قيمتها يؤدي  عنصصات ناتجة  ية مخوتنزل أ، االقتناءمضافًا إليها مصاريف وجودات عند الشراء بالكلفة ميتم إثبات هذه ال
 . الشامل الدخل قائمةي تدني في قيمتها في ، ويتم قيد أو جزء منهصل أاأل استردادعدم إمكانية 

 . قساطاألذمم رباح القادمة في حساب األيتم إثبات األرباح وفقًا لمبدأ االستحقاق موزعة على السنوات المالية لمدة العقد وتسجل 
 عند التعاقد بقيمتها اإلسمية )المتعاقد عليها(. قساطاأليتم تسجيل ذمم 

 
 بضاعة 

 يتم تسعير البضاعة بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
 يتم احتساب التكاليف المتكبدة إليصال كل صنف من أصناف البضاعة لوضعه الحالي كما يلي:

 .الوارد أواًل صادر أوالً والمصاريف المباشرة األخرى باستخدام طريقة  المنتجاتكلفة 
 تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة المقدرة إلتمام عملية البيع.

 
 آلخرموجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ا

 غير أدوات الملكية ألغراض االحتفاظ بها لتوليد األرباح على المدى الطويل وليس ألغراض المتاجرة. تمثل هذه الموجودات االستثمارات
 

عند الشراء ويعاد تقييمها الحقًا  االقتناءيتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف 
دلة بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر وضمن حقوق الملكية بما فيها التغير في القيمة العا

 الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح أو
الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل اآلخر وضمن حقوق الملكية، ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم االستثمارات الخاص 

 لملكية المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل الشامل. بأدوات ا
 

 ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني، يتم قيد األرباح الموزعة في قائمة الدخل الشامل في بند مستقل.
 

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

 
 التدني في قيمة الموجودات المالية 

ى  تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ المركز المالي لتحديد فيما إذا كانت هناك مؤشرات تدل عل
في قيمتها إفراديًا أو على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد تدني 

 خسارة التدني. 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 القيمة العادلة 
ية  إن أسعار اإلغالق )شراء موجودات/ بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات والمشتقات المال

وجود تداول نشط لبعض الموجودات والمشتقات المالية أو عدم نشاط السوق  توفر أسعار معلنة أو عدم  عدم  سوقية، في حال  التي لها أسعار  
 يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

 

 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
 

 . مالية مشابهة لهابنسبة مستخدمة في أداة تحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة 
 

 .نماذج تسعير الخيارات
 

الفعالة،  العائدبموجب خصم التدفقات النقدية وبموجب سعر  عوائدتقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها 
 ويتم إطفاء الخصم / العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة / المدفوعة في قائمة الدخل الشامل.

 

العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة  باالعتبارتهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ 
حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل  عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي

 أي تدني في قيمتها.
 

 استثمارات عقارية
بها لغرض توقع زيادة في قيمتها المستقبلية أو  االحتفاظعقارات أو أراضي أو جزء منها بغرض الحصول على إيراد دوري أو  اقتناءهي 

 لإلثنين معًا.
  العقارية بالكلفة مضافًا إليها أية مصروفات متعلقة باقتنائها، وعندما يقل المبلغ الممكن استرداده فإنه يتم تخفيض  االستثمارات يتم تسجيل 

 قيمتها إلى القيمة التي يمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل.
 

 ممتلكات ومعدات 
ات تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين بيع الممتلك

 ات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل. والمعدات أو التخلص منها ويتم إثب 
 

 عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات على صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن
 استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل. 

 

المتوقعة  ة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصاديةيتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريق
 من الممتلكات والمعدات. 

 

 القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التالية: ةيتم استهالك الممتلكات والمعدات باستخدام طريق
 

 % 
 10 وديكورات أثاث 

 10 آالت ومعدات 
 15 سيارات 

 15 أجهزة وأدوات 
 25 كمبيوترأجهزة 
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 ذمم دائنة ومستحقات 
 من قبل المورد.بها لم تتم المطالبة  أوسواء تمت  في المستقبل والخدمات المستلمة السدادمستحقة اللمبالغ المطلوبات ليتم إثبات 

 
 التقاص 

ظهار المبلغ بالصافي في القوائم المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة  يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات  المالية وا 
 لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 

 
 مخصصات 

)قانوني أو فعلي( ناتج عن حدث سابق، وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام 
 على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.  ائم المالية وتعديل قيمتها بناءً قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه، يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القو 

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

تؤخذ الزيادة في التعويضات المدفوعة عن المخصص المستدرك و ، مخصص تعويض نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل احتساب يتم
ن في قائمة في قائمة الدخل الشامل عند دفعها. ويتم أخذ مخصص االلتزامات المترتبة على الشركة من تعويض نهاية الخدمة للموظفي 

 الشامل. الدخل 
 

 مخصص إجازات الموظفين 
 .االستحقاقيتم تسجيل مخصص إجازات للموظفين وفقًا لتعليمات الشركة الداخلية ويتم تحويل المبالغ لهذا المخصص طبقًا لمبدأ 

 
 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف 

اإليرادات بمخصصات المردودات يتم احتساب إيراد المبيعات على أساس القيمة العادلة للبدل المقبوض أو المتوقع قبضه، يتم تخفيض 
 . ةوالتنزيالت على المبيعات وأية مخصصات أخرى شبيه

 يتم االعتراف بإيراد مبيعات البضاعة عند استيفاء جميع الشروط التالية:
 المشتري.  إلىعندما تقوم الشركة بنقل المنافع والمخاطر الجوهرية المرتبطة بملكية البضاعة 

تحتفظ بملكية البضاعة كتدخل إداري مستمر وعندما ال تكون الشركة في وضع تمارس فيه تحكم فعلي على هذه  عندما لم تعد الشركة 
 البضاعة.

 عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بعملية البيع.
 التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها بعملية البيع بشكل موثوق.  احتسابعندما يكون من الممكن 

بأرباح أسهم الشركات عند تحققها )إقرارها من الهيئة العامة  االعترافيتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها، ويتم 
 للمساهمين(.

 يتم االعتراف بالمصاريف على أساس االستحقاق. 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31 إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية 
 تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة. 

 

األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس 
نما في سنوا ت القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وا 

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

 تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.
 

قوائم إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في ال
المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الضرائب 

 لمؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية. ا
كانون  1)تاريخ التطبيق  2018( لعام 38، صدر قانون ضريبة الدخل المعدل رقم )2018كانون األول  31خالل السنة المنتهية في 

إلى تغيير نسبة ضريبة الدخل للشركات باإلضافة إلى احتساب المساهمة الوطنية لغرض سداد  (. وقد أدى القانون المعدل 2019الثاني 
 المساهمة الوطنية في القانون المعدل على أساس القطاع.  نسبحيث أنه تم تحديد  العامالدين 

 
 االقتراض  مصاريف
المستهدف   لالستخدام المباشرة المتعلقة بشراء أو إنشاء إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاهزاً  االقتراض مصاريف

. تتكون االتي تكبدت فيه السنةاألخرى تدرج كمصروف في  االقتراض مصاريفأو للبيع، تتم رسملتها كجزء من تكاليف ذلك األصل. إن 
 .تسهيالتصول على حفيما يتعلق بال الشركةلتكاليف األخرى التي تتكبدها وا المرابحةمن  االقتراض مصاريف

 
 العمالت األجنبية 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت، يتم تحويل أرصدة 
العمالت األجنبية الوسيطة السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي والمعلنة من البنك المركزي الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار 

 األردني.
 

 الجهات ذات العالقة 
العالقة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم   ذات الجهاتالعالقة من قبل إدارة الشركة وفقًا لتعريف  الجهات ذاتيتم تحديد واإلفصاح عن 

 العالقة من قبل اإلدارة.   ذات الجهات، ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع 24
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 استخدام التقديرات 
لمطلوبات  إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات وا

وكذلك  والمخصصاتعن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف  المالية واإلفصاح
خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات  العادلة وبشكلتقييم موجودات مالية بالقيمة  احتياطي

بالضرورة على التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية 
ن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات ف ي فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وا 

 المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات. 
 

 مفصلة على النحو التالي:تعتقد إدارة الشركة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية معقولة وهي 
 

  واالطفاءات  االستهالكات احتسابلملموسة بشكل دوري لغايات تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير ا
التدني في قائمة الدخل    السنوية اعتمادًا على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة

 الشامل. 
 

لشامل تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل ا
 للسنة.

 

قبل مستشاري الشركة والتي بموجبها يتم تحديد يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادًا على دراسة قانونية معدة من 
 المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

 

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل عن أرباح السنة الحالية، والتقديرات الضريبية المستحقة والمتوقعة عن السنة السابقة عن المخصص  
 صول إلى تسوية نهائية مع دائرة الدخل عن السنة السابقة.تطع في حالة الو المق

 

مستويات القيمة العادلة: يتوجب تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة كاملة  
لمقاييس   3والمستوى    2تقارير المالية. الفرق بين المستوى  وفصل قياسات القيمة العادلة كاملة وفقًا للمستويات المحددة في المعايير الدولية لل

مالحظتها مما يتطلب   يمكنال  ا إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي  القيمة العادلة يعني تقييم م
كافة العوامل التي تخص األصل أو   باالعتباروضع أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ 

  .االلتزام
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 ركة المركز األردني للتجارة الدوليةش
 المساهمة العامة المحدودة 

 2020 كانون األول   31المالية إيضاحات حول القوائم 
 
 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك  (4

 
 شيكات برسم التحصيل  (5

 
 بالكلفة المطفأة موجودات مالية  (6

 
 أقساط مدينة وذمم ذمم  (7

 
 :خسائر ائتمانية متوقعةفيما يلي الحركة التي تمت على مخصص 

 
 
 
 
 
 
 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 17 123  15 337  نقد في الصندوق 
 918 307  179 341  حسابات جارية لدى البنوك

  678  194  430  935 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   
 303 587  137 965  أشهر  3 - 1
 112 998  89 835  شهر   12 - 4

 15 588  18 190  شهر   24 - 13
 15 000  000  شهر   36 - 25

  990  245  173  447 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 750 000  300 000  محافظ استثمارية )سندات مقارضة(

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 316 181  322 681  يوم  30 -  1من 
 217 318  218 783  يوم  60 - 31من 
 183 751  179 433  يوم  90 - 61من 
 138 408  440 738  يوم  180 - 91من 
 901 502  661 186  يوم  365 - 181من 

 1 984 922  2 592 194  365أكثر من 
 3 421 191  3 306 733  ذمم مدينة أقساط قائمة 

  748  721  7  273  163  7 
 ( 2 055 650)  ( 2 247 450)  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ينزل: 

 (249 602)  (231 998)  تستحق بعد لمينزل: إيرادات مؤجلة ضمن أقساط  
  300  242  5  4 858 021 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 1 931 338  2 055 650  رصيد بداية السنة 
 124 312  191 800  المخصص للسنة 

 2  055  650  2  247  450  رصيد نهاية السنة 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

من قبل الشركة على العمالء لتحصيل المبالغ غير المسددة والمستحقة   المرفوع بها قضايا  قساطاأل  التجارية وذمممدينة  الذمم  التتضمن أرصدة  
 عليهم كما يلي:

 
 بضاعة  (8

 
 أرصدة مدينة أخرى  (9

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقيم موجودات مالية  (10

 
 عقاريةاستثمارات  (11

 
 بالكلفة وقد تم تقييم االستثمارات العقارية من قبل خبير عقاري.االستثمارات العقارية المقتناه تظهر 

 (.2009/  877دينار بموجب القضية رقم ) 183 162يوجد حجز على قطع أراضي بقيمة  
 
 
 
 
 
 
 

 2020  2019 
 الدين إجمالي   متأخرة السداد   الدين إجمالي   متأخرة السداد  

 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  ذمم قضايا 
 1 669 202  1 647 841  1 805 001  1 789 568 ذمم أقساط 

 156 640   156 640  171 015  171 015 ذمم تجارية 
 583  960  1  016  976  1  481  804  1  842  825  1 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 621 393  451 734  ورق 
 173 775  226 829  أجهزة كهربائية 

  563  678  168  795 
 000  ( 9 500)  ينزل: مخصص بضاعة راكدة 

  063  669  168  795 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 417 547  371 968  بضاعة برسم البيع
 37 607  14 762  مصاريف مدفوعة مقدما 

 14 064  17 100  ضريبة الدخل   دفعات مقدمة
 8 964  7 858  تأمينات مستردة

 000  5 058  تقادم أسهم
 000  300  أخرى 

  046  417  182  478 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 340 843  314 028  موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية 

 2020  2019 
 القيمة العادلة   الكلفة   القيمة العادلة   الكلفة  

 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  
 516  542  175  881  441  842  179  331 عقارية استثمارات 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المحدودة المساهمة العامة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 ممتلكات ومعدات  (12
  

 أثاث وديكورات 
 

 ومعدات  آالت 
 

 سيارات 
أجهزة  
 وأدوات 

 
 أجهزة كمبيوتر 

 
 المجموع 

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  
       الكلفة 

 1 521 753 45 187 102 785 170 232 978 197 225 352 2019كانون األول  31
 45 735 2 612 2 565 23 276 9 641 7 641 إضافات 

 1  567  488 47  799 105  350 193  508 987  838 232  993 2020كانون األول   31
       

       المتراكم  االستهالك 
 1 062 090 39 363 99 642 141 630 604 117 177 338 2019كانون األول  31

 115 523 3 954 1 077 11 917 84 271 14 304 السنة  استهالك
 1  177  613 43  317 100  719 153  547 688  388 191  642 2020كانون األول   31

       
       القيمة الدفترية 

 459 663 5 824 3 143 28 602 374 080 48 014 2019كانون األول  31
 389  875 4  482 4  631 39  961 299  450 41  351 2020كانون األول   31

 
 .دينار( 398 070: 2019) 2020كانون األول  31ينار كما في د 468 668 مبلغبلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل 

 
 ذمم دائنة  (13

 
 أرصدة دائنة أخرى  (14

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 1 036 963  1 249 061  ذمم موردين
 204 204  166 284  ذمم أخرى 

  345  415  1  167  241  1 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 417 547  371 968  أمانات بضاعة برسم البيع
 306 667  328 844  أمانات المساهمين

 285 728  285 728  مخصص التزامات محتملة 
 75 283  81 733  مخصص نهاية الخدمة 

 20 213  28 450  المبيعاتأمانات ضريبة 
 37 805  41 291  إجازات سنوية مخصص 

 35 000  25 681  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 27 529  29 315  أمانات للغير
 8 174  7 993  الضمان االجتماعي اشتراكات 

 6 568  7 634  مصاريف مستحقة 
 1 511  1 938  ضريبة دخل  اقتطاعات 

  575  210  1  025  222  1 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 أوراق الدفع  (15

 

،  لدفعاتاوالذي يعادل القيمة الحالية لمجموع  2019كانون األول  31القائمة على الشركة من أوراق الدفع كما في  االلتزاماتتمثل رصيد 
 .2020تم تسديد جميع االلتزامات القائمة على الشركة من أوراق الدفع خالل عام حيث 

 
 حقوق الملكية  (16

 
 رأس المال 

 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم. 3 400 000دينار مقسم إلى  3 400 000والمدفوع يبلغ رأس المال المصرح به 
 

 إجباري  احتياطي
 يجوز من األرباح السنوية قبل الضرائب خالل السنة والسنوات السابقة وال  %10تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  

 العامة الهيئة بموافقة يجوز أنه إال به المصرح الشركة رأس مال من  %25 يعادل ما المتجمع اإلجباري االحتياطي حساب يبلغ أن قبل وقفه
وهو غير قابل   به المصرح  الشركة مال  رأس مقدار يعادل ما االحتياطي هذا يبلغ أن إلى السنوية النسبة هذه  اقتطاع في االستمرار  للشركة

الخسائر إطفاء  ةغير عادي هيئة عامة تقرر في اجتماع  أناالحتياطيات األخرى  ذللهيئة العامة وبعد استنفاللتوزيع على المساهمين، 
، هذا وقد بلغ رصيد االحتياطي القانونيعاد بناؤه وفقًا ألحكام  أنمن المبالغ المتجمعة في حساب االحتياطي اإلجباري على  المتراكمة

 .2019عام  كما فيمن رأس مال الشركة  %25االجباري ما يعادل 
 

   اختياري احتياطي
خالل السنة والسنوات السابقة. يستخدم    %20بنسبة ال تزيد عن  الصافية تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية

 االحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين. 
 

 أرباح غير محققة 
ضمن حقوق مساهمي الشركة أرباح غير متحققة تخص تقييم استثمارات عقارية  ال تتضمن األرباح المدورة واالحتياطيات المختلفة الواردة

 .2020كانون األول  31كما في 
 

 أرباح موزعة ومقترح توزيعها  
دينار، وهذا خاضع لموافقة    170  000( من رأس المال نقدًا على المساهمين أي ما يعادل  %5أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع ما نسبته )

( من رأس المال نقدًا %8توزيع ما نسبته ) 2020 شباط 13الهيئة العامة للمساهمين. في حين قررت الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 
 .دينار 272 000على المساهمين أي ما يعادل 

 

 2020  2019 
 طويلة األجل   قصيرة األجل   طويلة األجل   قصيرة األجل  

 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  
 000  1 490 224  000  000 دفع أوراق 
 000  (43 354)  000  000 التمويل المؤجلة  مصاريفينزل: 

 000  000  870  446  1  000 

 2020  2019 
 القيمة الحالية   أقساط    القيمة الحالية   أقساط   

 للدفعات   الدفع   للدفعات   الدفع  
 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  تستحق خالل سنة 

2019 000  000  000  000 
2020 000  000  224 490 1  870 446 1 

 000  000  224  490  1  870  446  1 
 000  (43 354)  000  000 التمويل المؤجلة  مصاريفينزل: 

 000  000  870  446  1  870  446  1 
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 لمركز األردني للتجارة الدوليةشركة ا 
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 المبيعات  (17
، يلخص الجدول أدناه ملخص مبيعات  وبيع الورقوالطباعة  باألقساطنقدًا و مبيعات األجهزة الكهربائية يتركز النشاط الرئيسي للشركة في 

 :طبيعتهاالشركة حسب 

 
 واألجهزة لورق كلفة ا (18

 
 كلفة التشغيل  (19

 
 
 
 
 
 
 
 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 5 469 242  6 015 735  المعارض
 1 121 085  879 800  المطبعة 
 1 392 936  783 276  الورق 

 61 333  52 720  خطوط خلوية 
  531  731  7  596  044  8 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 811 634  795 168  بضاعة بداية السنة 
 6 055 741  5 830 177  المشتريات

 (795 168)  (678 563)  بضاعة نهاية السنة 
  782  946  5  207  072  6 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 457 052  451 681  رواتب وأجور وملحقاتها
 122 447  120 748  إيجار

 101 355  107 469  استهالكات
 96 558  21 655  أتعاب محاماة 

 45 989  42 259  مساهمة الشركة في الضمان 
 42 710  34 171  كهرباء ومياه  

 40 474  66 526  عموالت بيع وتحصيل 
 35 506  17 587  صيانة

 23 529  16 133  سيارات ومحروقات 
 23 349  17 964  دعاية وإعالن 

 10 930  9 405  وإنترنت  هاتف
 10 727  16 003  تأمين ومعالجات 

 9 330  11 214  طوابع
 8 889  7 921  رسوم ورخص 

 6 330  7 443  أخرى 
 2 567  2 894  قرطاسية ومطبوعات 

 2 468  2 203  تجليد
 1 623  2 046  ضيافة ونظافة 

  859  859  أمن وحماية 
 208  248  عينات
 85  25  تنقالت

  454  956  985  042  1 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 بيان عناصر حسابات مجمل الربح  (20

 
 مصاريف إدارية  (21

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  المبيعات 

الورق  كلفة 
  واألجهزة 

 كلفة  
   مجمل الربح   التشغيل 

 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  2019
 547 330  (515 898)  ( 4 406 014)  5 469 242 المعارض

 232 690  (432 374)  (456 021)  1 121 085 المطبعة 
 88 051  (94 713)  ( 1 210 172)  1 392 936 الورق 

 61 333  000  000  61 333 خطوط خلوية 
 596  044  8  (207 072 6 )  (985 042 1 )  404  929 

2020        
 600 417  (473 460)  ( 4 941 858)  6 015 735 المعارض

 134 996  (408 219)  (336 585)  879 800 المطبعة 
 40 162  (74 775)  (668 339)  783 276 الورق 

 52 720  000  000  52 720 خطوط خلوية 
 531  731  7  (782 946 5 )  (454 956 )  295  828 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 224 825  227 566  رواتب وأجور وملحقاتها
 33 600  33 600  تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 14 111  8 051  استهالكات
 14 048  13 028  تأمين ومعالجات 

 750 12  12 208  مساهمة الشركة في الضمان 
 700 8  7 750  أتعاب مهنية  
 106 7  6 235  كهرباء ومياه

 764 6  3 171  صيانة  
 280 6  4 509  سيارات ومحروقات 

 229 6  5 696  رسوم ورخص 
 590 5  5 590  إيجار
 088 5  3 441  وإنترنت  هاتف

 4 812  000  ضريبة سنوات سابقة 
 524 4  2 000  تبرعات

 579 3  2 227  أتعاب محاماة وقضائية
 007 3  267  سفر وتنقالت 

 387 2  1 997  ضيافة ونظافة 
 784 1  1 952  قرطاسية ومطبوعات 

 663 1  452  المساهمين اجتماع
 512 1  1 844  أخرى 

 600  600  أتعاب مراقب الشركات 
 485  000  دعاية وإعالن 
 000  2 700  تطوير برامج 

 000  1 976  لة للخصموقب ممصاريف ضريبية غير 
  860  346  444  369 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 إيرادات أخرى  (22

 
 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة  (23

 
 المخاطر إدارة  (24

 

 مخاطر أسعار الفائدة 
فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية ال تتعرض للتغير في بالفوائد السمحة وال تتعامل سالمية الشركة تلتزم بأحكام الشريعة اإل ن إ

 أسعار الفائدة الربوية.
 

 مخاطر تقلب أسعار العمالت 
حيث إن معظم تعامالت الشركة  تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية.  

، فإن األرصدة في  وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكيواليورو والدوالر األمريكي  األردنيهي بالدينار 
نريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية و الدوالر األم حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف   ا 

 العمالت األجنبية يعتبر غير جوهري.
 

 مخاطر االئتمان 
تمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع الشركة بأداة مالية بالتزاماته 

 التجارية واألخرى. المعارض والذمم التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من ذمم 
 

لتي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى ا
 كما يلي:

 
 

 2020  2019 
 دينــار   دينــار  

 630 212  139 684 إيراد حوافز وخدمات 
 866 121  000 أرباح إستثمارات عقارية 

 62 500  000 تقيم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أرباح بيع موجودات مالية 
 461 19  21 864  المقارضة سندات  إيراد

 581 13  3 000 أرباح توزيعات األسهم  
 150 4  1 192 إيراد استرداد ديون معدومة 

 500 1  000 إيرادات متنوعة 
 740  165  688  435 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 460 546  256 806  ربح السنة 
 3 400 000  3 400 000  المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة 

 دينار   0.135  دينار   0.076  

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 918 307  179 341  لدى البنوك أرصدة
 447 173  245 990  شيكات برسم التحصيل 

 750 000  300 000  موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 4 858 021  5 242 300  مدينة وذمم أقساط ذمم 

 40 261  36 133  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 23 028  30 316  أرصدة مدينة أخرى 

  080  034  6  790  036  7 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 مخاطر السيولة 
تكمن إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن إدارة الشركة للسيولة  

كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية واالضطرارية في التأكد قدر اإلمكان من أن الشركة تحتفظ دائمًا بسيولة  
دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة وال يوجد تأثير مادي لهذا النوع من المخاطر على الشركة وذلك بأن 

 الشركة تحافظ على وجود تسهيالت ائتمانية.
 

كانون األول على أساس السنة المتبقية لالستحقاق التعاقدي   31ه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في يلخص الجدول أدنا
 السوقية الحالية:  العوائدوأسعار 

 

 والمساهمة الوطنية  ضريبة الدخل (25
وفقًا لقانون ضريبة  2020كانون األول  31تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 .2018( لسنة 38رقم ) المعدل الدخل
 مساهمة وطنية. %1مضافا اليها  %20تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة لنشاط الشركة في األردن 

يتم مناقشتها من قبل دائرة ضريبة الدخل  ولم 2019كانون االول  31تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة المنتهية في 
 والمبيعات.

وفقًا لقانون ضريبة  2018كانون األول  31تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 .2019اب  29وتعديالته الالحقة، وتم قبول اإلقرار الضريبي لهذه السنة وفق نظام العينات بتاريخ  2014( لسنة 34الدخل رقم )

ولم يتم مناقشتها من قبل دائرة ضريبة الدخل   2017كانون األول 31تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة المنتهية في 
 والمبيعات.
 .2016سنة   ة من دائرة ضريبة الدخل لغايةلشركة على مخالصة نهائي حصلت ا

 

 :هي كما يلي والمساهمة الوطنيةإن الحركة على مخصص ضريبة الدخل 

 
 
 
 
 
 

 المجموع   أكثر من سنة   أقل من سنة   
 دينــار   دينــار   دينــار   

2020       
 1 415 345  000  1 415 345  ذمم دائنة

 1 210 575  000  1 210 575  أرصدة دائنة أخرى 
 120 406  000  120 406  مخصص ضريبة الدخل 

  326  746  2  000  326  746  2 
2019       

 1 241 167  000  1 241 167  ذمم دائنة
 1 222 025  000  1 222 025  أرصدة دائنة أخرى 

 1 446 870  000  1 446 870  أوراق دفع 
 131 433  000  131 433  ضريبة الدخل مخصص 

  495  041  4  000  495  041  4 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 119 173  131 433  رصيد بداية السنة 
 (149 573)  (129 849)  المدفوعة  والمساهمة الوطنية  ضريبة الدخل 

 161 833  118 822    والمساهمة الوطنية الدخل ضريبة مصروف  
 131  433  120  406  رصيد نهاية السنة 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 :الضريبيفيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح 

 
 مستويات القيمة العادلة  (26

 لنحو التالي:يحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استنادًا إلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على ا
 

 التزامات متطابقة في أسواق نشطة. : األسعار المعلنة )غير المعدلة( ألصول أو 1 المستوى
األسعار(   ، سواء بصورة مباشرة )مثلااللتزاموالذي يتم رصده لألصل أو    1: معلومات عن السعر المعلن المتضمن في المستوى  2  المستوى

 أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(.
 

 ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق )معلومات غير ظاهرة(. االلتزام: معلومات عن األصل أو 3 المستوى
 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  (27

 المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  األدواتتتمثل 
 

ذمم مدينة و  المطفأةموجودات مالية بالكلفة و يل البنوك وشيكات برسم التحصأرصدة لدى نقد في الصندوق و تتكون الموجودات المالية من 
وبعض األرصدة المدينة األخرى، تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة وبعض ومبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  وذمم األقساط

 .ومخصص ضريبة الدخل وأوراق الدفع األرصدة الدائنة األخرى
 

 القيمة الدفترية لهذه األدوات.إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن 
 

 التحليل القطاعي  (28
 
 معلومات عن أنشطة الشركة  -أ

ستعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي قطاعات وفقًا للتقارير التي يتم ايتم تنظيم الشركة ألغراض إدارية بحيث يتم قياس ال
 لدى الشركة وذلك من خالل القطاعات الرئيسية التالية: 

 

  نقدا وبالتقسيط.يشمل تقديم خدمات بيع األجهزة الكهربائية : المعارض
 

  وخدمات الطباعة.يشمل تقديم خدمات بيع الورق العادي : الورق والمطبعة
 

دارة الخطوط الخلوية ومتابعة تسديد العمالء. : يشمل هذا القطاع تقديم خدماتالخطوط الخلوية  شراء وا 
 

  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 622 379  375 628  الربح المحاسبي 
 215 366  211 986  مصاريف غير مقبولة ضريبيا  
 (67 108)  (21 796)  أرباح غير خاضعة للضريبية 

 770  637  565  818  الربح الضريبي 
     
     

 % 21  % 21  والمساهمة الوطنيةالدخل  ضريبةنسبة 

 اإلجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى   
 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  
        

2019        
 340  843  000  000  340 843 موجودات مالية بالقيمة العادلة 

        
2020        

 314  028  000  000  314 028 مالية بالقيمة العادلة موجودات 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 معلومات عن التوزيع الجغرافي   -ب
 تمارس الشركة نشاطاتها بشكل كامل في المملكة. 

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة (29

 

 وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة. المساهمينتمثل المعامالت مع جهات ذات العالقة المعامالت التي تمت مع 
 

 
 خالل السنة:  البنك اإلسالمي األردنيفيما يلي ملخص المعامالت مع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019  2020  طبيعة مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 دينــار   دينــار   العالقة  

 12 927  20 645  مساهم البنك اإلسالمي األردني
 6 445  1 108  شقيقة شركة  شركة المدارس العمرية

 2 938  1 346  شركة شقيقة  الشركة األردنية إلنتاج األدوية 
 15 949  11 788  شركة شقيقة  شركة التأمين اإلسالمية 

 600  1 088  شركة شقيقة  شركة السماحة للتمويل واالستثمار
 1 350  158  شركة شقيقة  الشركة الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية

 52  000  شركة شقيقة  الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
   133  36  261  40 

 2019  2020  سقف التسهيالت   طبيعة 
 دينــار   دينــار   دينــار   العالقة  بنود داخل قائمة المركز المالي 

        الموجودات 
 918 307  179 341  000  تشغيلي وتجاري  أرصدة لدى البنك

 447 173  245 990  000  تشغيلي وتجاري  شيكات برسم التحصيل 
 12 927  20 645  000  تجاري  ذمم مدينة

        
        المطلوبات 
 1 490 224  000  3 050 000  تمويلي أوراق دفع 
 (43 354)  000  000  تمويلي التمويل المؤجلة مصاريف 

 2019  2020  منافع اإلدارة التنفيذية العليا
 دينــار   دينــار   

 165  997  160  955  رواتب ومنافع أخرى
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 الموجودات والمطلوبات  استحقاقاتتحليل  (30

 

 
 
 
 

 المجموع  ألكثر من سنة  لغاية سنة  
 دينــار  دينــار  دينــار  2020

    الموجودات 
 194 678 000 194 678 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 245 990 18 190 227 800  شيكات برسم التحصيل 
 5 242 300 1 695 736 3 546 564 ذمم مدينة وذمم أقساط 

 36 133 000 36 133 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 669 063 000 669 063 بضاعة

 417 046 000 417 046 أرصدة مدينة أخرى 
 314 028 314 028 000 موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة 

 300 000 300 000 000 بالكلفة المطفأة موجودات مالية 
 179 331 179 331 000 استثمارات عقارية 
 389 875 389 875 000 ممتلكات ومعدات 

 7  988  444 2  897  160 5  091  284 مجموع الموجودات 
    المطلوبات  

 1 415 345 000 1 415 345 دائنةذمم 
 1 210 575 000 1 210 575 أرصدة دائنة أخرى 

 000 000 000 أوراق دفع 
 120 406 000 120 406 مخصص ضريبة الدخل 

 2  746  326 000 2  746  326 مجموع المطلوبات  
    
    

 5  242  118 2  897  160 2  344  958 الصافي 

 المجموع  ألكثر من سنة  لغاية سنة  
 دينــار  دينــار  دينــار  2019

    الموجودات 
 935 430 000 935 430 لدى البنوكنقد في الصندوق وأرصدة 

 447 173 30 588 416 585  شيكات برسم التحصيل 
 4 858 021 378 606 4 479 415 ذمم مدينة وذمم أقساط 

 40 261 000 40 261 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 795 168 000 795 168 بضاعة

 478 182 000 478 182 أرصدة مدينة أخرى 
 340 843 340 843 000 مالية تقيم بالقيمة العادلة موجودات 

 750 000 750 000 000 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 175 881 175 881 000 استثمارات عقارية 
 459 663 459 663 000 ممتلكات ومعدات 

 9  280  622 2  135  581 7  145  041 مجموع الموجودات 
    المطلوبات  

 1 241 167 000 1 241 167 دائنةذمم 
 1 222 025 000 1 222 025 أرصدة دائنة أخرى 

 1 446 870 000 1 446 870 أوراق دفع 
 131 433 000 131 433 مخصص ضريبة الدخل 

 4  041  495 000 4  041  495 مجموع المطلوبات  
    
    

 5  239  127 2  135  581 3  103  546 الصافي 
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 األردني للتجارة الدوليةشركة المركز 
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31 إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 محتملة  التزامات (31
كانون  31كما في  دينار 285 728 وقضايا بمبلغبنكية كفاالت  فيتتمثل  أن تطرأ ةمحتمل التزاماتالمالية  القوائمشركة بتاريخ ال على

الشركة لدى محكمة البداية   ضددعوى برفع  اآلليللحاسب  مؤسسة وسط المدينة قامتحيث  دينار(، 285 728: 2019) 2020األول 
 استئنافدينار حيث صدر قرار بإلزام الشركة بالمبلغ والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وقامت الشركة بتقديم    183  162للمطالبة بمبلغ  

دينار والرسوم  142 864بمبلغ بإلزام الشركة  2017كانون األول  5بتاريخ  االستئنافعلى قرار محكمة البداية حيث صدر قرار محكمة 
وقامت مؤسسة وسط    2018كانون الثاني    2بتاريخ    االستئنافعلى قرار محكمة    قامت الشركة بالطعن تمييزاً   ،والمصاريف والفائدة القانونية

عادة القضية لمحكمة  ،2018كانون األول  26بتقديم تمييز بتاريخ  للحاسب اآللي دينةالم وصدر قرار عن محكمة التمييز بنقد القرار وا 
وترى   االستئناف حيث قررت محكمة االستئناف اجراء خبرة محاسبية بواسطة خمسة خبراء وما زالت القضية منظورة لدى محكمة االستئناف،

 . في هذه المرحلة دينار كافياً  285 728للقضية والبالغ المستدرك المخصص  مستشار القانوني لها بأنإدارة الشركة وال
 دينار وما زالت القضايا منظورة لدى المحكمة. 3 262بمبلغ  أخرى على الشركة بتاريخ القوائم المالية قضايا

 
 إدارة رأس المال  (32

مال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم    الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس  مال يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس  
 حقوق الملكية. 

 

جراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. هذا ولم تقم الشركة بأية تعديالت ع لى  تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وا 
 السابقة.  والسنةالحالية   السنةاألهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل 

 

والتغير المتراكم في القيمة  االختياري واالحتياطي اإلجباري واالحتياطيتتمثل في رأس المال  إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال
  (. دينار 5 239 127: 2019) 2020 كانون األول 31في  كما دينار 5 242 118مجموعها والبالغ العادلة واألرباح المدورة 

 
 د ع الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بمعايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات  (33

قوم الشركة إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه، وست 
 بتطبيق هذه التعديالت ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:

 
 عقود التأمين ( ۱۷ية الدولي رقم )معيار التقارير المال

 ليةيقدم المعيار نموذجا شامال لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير الما
 المباشرة وعقود التأمينمن عقود  وغيرهاعقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع انواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة  -( 4الدولي رقم )

 إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. 
 . ن اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساطإ
 

  ار ي مع ارقام المقارنة مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة أن المنشأة طبقت مع ۲۰۲۳كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 
 (.۱۷قبل او مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )( 15ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )( ۹المالية الدولي رقم ) التقارير

 
 (: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 من معيار المحاسبة( 76إلى )( 69بإصدار تعديالت على فقرات ) ۲۰۲۰المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  قام
 داولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه التعديالت:( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المت 1الدولي رقم )

 تعريف الحق لتأجيل التسوية  -
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31 إيضاحات حول القوائم المالية 
 
 الماليةالحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم  -
 ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل  -
وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط المطلوبات على  -

 تصنيفها.
 

 .۲۰۲۳كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا من 
 

 ( ۳تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -إشارة إلى اإلطار المفاهيمي  
  - اندماج األعمال  ( 3بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) ۲۰۲۰قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار 

إشارة إلى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية والذي صدر في عام 
 مفاهيمي.دون تغيير جوهري على متطلبات اإلطار ال  2018ومع اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في آذار    1989

 
( لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم الثاني" 3كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ اإلعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

الية ( أو تفسير لجنة تفسير معايير التقارير الم37للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ( في حال تكبدها بشكل منفصل. 21الدولية رقم )

 
( لألصول المحتملة التي لن تتأثر باستبدال 3في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.
 

 . من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم ۲۰۲۲كانون الثاني    1مستقبلي اعتبارا من  سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر  
 المالية للشركة.

 
 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني 

( الممتلكات واآلالت 16بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) ۲۰۲۰بية خالل ايار قام المجلس الدولي للمعايير المحاس
والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ 

إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي تحددها المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل  
 اإلدارة. وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة األرباح أو الخسائر. 

 
على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها  ۲۰۲۲ون الثاني كان  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا من 

 في بداية اول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
 من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

 
 ( ۳۷تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -كلفة التزامات العقود  -الخاسرة العقود 

والتي تحدد التكاليف ( ۳۷، بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )۲۰۲۰قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار 
 اذ كان العقد الخسر او سينتج عنه خسارة.  التي يجب على المنشاة أن تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما

ضافية  تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة". أن التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف اإل
 والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.
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 للتجارة الدوليةشركة المركز األردني 
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31 إيضاحات حول القوائم المالية 
 

ال تتعلق المصاريف اإلدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر، ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط  
 العقد.

 

تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها كما في . 2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا من 
 بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.

 للشركة.من غير المتوقع أن يكون التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية 
 

 إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية %10اختبار   -( األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال 2018-2020كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  

يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها الشركة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط (. 9مالية الدولي رقم )على معيار التقارير ال
عة  المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفو 

 أو المقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. أو المستلمة من قبل المقترض
 

ركة  تقوم الشركة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي تطبق فيها الش
 التعديل.

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022كانون الثاني  1اعتبارًا من سيتم تطبيق هذه التعديالت 
 

 من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة
 

 IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل 
، تتضمن عددا من اإلعفاءات واإلفصاحات اإلضافية. تتطبق اإلعفاءات  ۲۰۲۱كانون الثاني  1هذه المرحلة ستصبح سارية المفعول في 

 إلى معدل العائد الخالي من المخاطر.  IBORعند انتقال األداة المالية من 
ب التعديل على المعيار كخيار عملي وللتسهيل أن يتم اعتبار التغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي، تطل

  IBORهذه التغيرات كأنها ناتجة عن تغيرات في سعر الفائدة المتغيرة. بشرط أنه، بالنسبة لألداة المالية، يتم االنتقال من السعر القياسي 
إعفاءات مؤقتة تسمح  IBORالثانية من إعادة تشكيل  إلى معدل العائد الخالي من المخاطر على اساس معادل اقتصاديا. توفر المرحلة

لعالقات التحوط للشركة باالستمرار عند استبدال معيار سعر الفائدة الحالي بمعدل العائد الخالي من المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من  
 الشركة تعديل تعيينات التحوط ووثائق التحوط. 

عادة تعريف وصف أداة التحوط و / أو البند يتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر المحوطة لإلشار  ة إلى معدل العائد الخالي من المخاطر، وا 
المحوط عليه لإلشارة إلى معدل العائد الخالي من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء تحديثات على وثائق التحوط 

رجعي، يجوز للشركة أن تختار على أساس كل  بأثربالنسبة لتقييم فعالية التحوط  بحلول نهاية السنة المالية التي يتم فيها إعادة التشكيل.
 تحوط على حدا إلعادة تغيير القيمة العادلة التراكمية إلى الصفر. 

 

وط عليه، يجوز للشركة تحديد سعر فائدة كعنصر مخاطر محوط غير محدد تعاقديا للتغيرات في القيمة العادلة او التدفقات النقدية للبند المح
بشرط أن يكون عنصر مخاطر سعر الفائدة قابال للتحديد بشكل منفصل، على سبيل المثال، هو معيار محدد يتم استخدامه على نطاق  
واسع في السوق لتسعير القروض والمشتقات المالية. تضمنت اإلعفاءات المعدالت الخالية من المخاطر الجوهرية والتي لم يتم تحديدها 

 شهرًا.   24بل، بشرط ان تتوقع الشركة بشكل معقول أن يصبح المعدل الخال من المخاطر قابال للتحديد بشكل منفصل خالل  كمقياس من ق
 

بالنسبة لعمليات التحوط الخاصة بمجموعة البنود، يجب على الشركة أن تقوم بتحويل هذه األدوات إلى مجموعات فرعية تشير إلى المعدل  
فقط بسبب إعادة التشكيل ولتلبية  IBORقات تحوط تم إيقافها قبل تطبيق المرحلة الثانية من إعادة تشكيل الخالية من المخاطر. اي عال

 ، يجب إعادتها عند التطبيق األولي.IBORالمعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط عند تطبيق المرحلة الثانية من إعادة تشكيل 
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 شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31 إيضاحات حول القوائم المالية 
 

 أرقام المقارنة  (34
 كانون األول  31  كما فيالمالية    القوائملتتناسب مع تبويب أرقام    2019  كانون األول  31كما في  المالية    القوائمتم إعادة تبويب بعض أرقام  

 . 2019وحقوق الملكية لعام  الربحولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على  2020
 

 ( على الشركة 19-فايروس كورونا )كوفيد   انتشارأثر  (35
 االقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا والذي أدى إلى اضطراب جوهري في االقتصاد العالمي ومختلف قطاعات األعمال.  تاثر

تأثير   وبالتالي انعكس ذلك على معظم القطاعات والتي تأثرت بتعليق أنشطة األعمال والحجر الصحي الموسع الذي تم فرضه باإلضافة إلى
مكافحة الفيروس. كان لتفشي هذا الوباء أثر بشكل جوهري على التغيرات في المركز المالي للشركة  إجراءات حكومية أخرى اتخذت ل

 31وباألخص على التحصيل النقدي مما انعكس على احتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على القوائم المالية للشركة كما في 
 .2020كانون األول 
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