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FIRST FINANCE

74.11

To: Jordan Securities Commission
To: Amman Stock Exchange

cpe

Subject: Third quarter Report as Of
30/09/2020

Attached the third quarter Financial
For The (FIRST FINANCE Co.) As Of
30/09/2020
We will provide you with the
Quarterly Financial Statements for
the fiscal in English later
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Kindly accept our high
appreciation and respect
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Mr. Ibrahim Abu - Khadijeh
Vice Chairman of the Board
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول 2020

إرنست ويونغ األردن

محاسبون قانونيون

صندوق بريد 1140

عمان  -11118المملكة األردنية الهاشمية

هاتف0096265526111 /0096265800777 :
فاكس0096265538300 :

WWW.ey.com/ me

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
إلى مجلس إدارة الشركة األولى للتمويل (شركة مساهمة عامة محدودة)
عمــان  -المملكة األردنية الهاشمية

مقدمة
لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة للشركة األولى للتمويل (شركة مساهمة عامة محدودة) وشركتها
التابعة "المجموعة" كما في  30أيلول  2020والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة كما في 30
أيلول  2020وقائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التغيرات
في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية
في ذلك التاريخ واإليضاحات حولها .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ( 34التقارير المالية المرحلية) .إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية
المرحلية الموحدة المختصرة إستنادا إلى مراجعتنا.
نطاق المراجعة
لقـد جرت مراجعتنا وفقا ً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة " 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق
الحسابات المستقل للمنشأة" .إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي من األشخاص
المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق أعمال المراجعة
أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على
تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق ،وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
النتيجة
بناء على مراجعتنا لم تسترع إنتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم
إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .34

إرنسـت ويونـغ/األردن

علي حسن سمارة
ترخيص رقم 503
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
 28تشرين األول 2020
عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة
كما في  30أيلول 2020

إيضاحات

 30أيلول

 31كانون األول

2020

2019

دينـــار

دينـــار

(مراجعة غير مدققة)

(مدققة)

الموجـودات
3

1.267.198

1.121.854

النقد في الصندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة من أنشطة التمويل – بالصافي

4

37.727.880

39.812.993

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

5

3.481.244

3.447.258

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

6

4.605.380

4.627.100

855.829

928.901

حق استخدام الموجودات

315.324

380.945

موجودات ضريبية مؤجلة

12

5.902.841

5.709.179

ممتلكات ومعدات – بالصافي
أرصدة مدينة أخرى

7

3.808.148

3.051.975

استثمارات عقارية

71.770

مجموع الموجودات

58.035.614

59.080.205

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
الحسابات االستثمارية للعمالء

8

9.263.534

9.452.692

مخصص ضريبة الدخل

12

254.991

293.226

857.376

934.220

2.866.164

3.205.364

13.242.065

13.885.502

التزامات عقود اإليجار
أرصدة دائنة اخرى

9

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع

10

35.000.000

35.000.000

اإلحتياطي اإلجباري

10

3.482.369

3.482.369

االحتياطي اإلختياري

10

229.851

229.851

إحتياطي القيمة العادلة

11

()1.167.336

()1.129.317

أرباح مدورة

7.248.665

7.611.800

مجموع حقوق المساهمين

44.793.549

45.194.703

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

58.035.614

59.080.205

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  21جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة
للثالثة أشهر وللتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)

للثالثة أشهر المنتهية في

للتسعة أشهر المنتهية في

 30أيلول

 30أيلول

إيضاحات
2020

2019

2020

2019

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

االيرادات -
ايرادات التمويل

668.606

1.177.490

1.786.507

3.226.405

ينزل :حصة أصحاب الحسابات االستثمارية من
اإليرادات

()118.660

()130.868

()382.131

()370.419

حصة الشركة من اإليرادات

549.946

1.046.622

1.404.376

2.855.986

توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح او الخسائر

-

57.879

59.712

152.363

(خسائر) أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح او الخسائر

53.787

()3.617

75.253

()23.838

ايرادات أخرى بالصافي

149.779

183.850

445.024

822.226

مجموع اإليرادات

811.391

1.226.855

1.984.365

3.806.737

المصاريف -
نفقات الموظفين

()194.702

()206.717

()621.203

()652.831

مصاريف تشغيلية أخرى

()142.557

()74.810

()476.035

()438.403

600.838

()472.804

()754.546

()783.841

كلفة تمويل – التزامات مقابل عقود استئجار

()11.984

()11.882

()37.840

()39.952

مصاريف االستهالك

()65.819

()138.295

()197.965

()211.878

مجموع المصاريف

185.776

()904.508

()2.087.589

()2.126.905

(الخسارة) الربح للفترة قبل الضريبة

997.167

322.347

()103.224

1.679.832

()359.766

76.179

()259.911

()279.176

637.401

398.526

()363.135

1.400.656

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

(مصروف) وفر ضريبة الدخل

4

12

(الخسارة) الربح للفترة

فلس /دينار

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح الفترة

13

0.02

فلس /دينار
0.01

فلس /دينار
()0.01

فلس /دينار
0.04

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  21جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
للثالثة أشهر وللتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)

للثالثة أشهر المنتهية في 30
أيلول
2019
2020
دينار
دينار
(الخسارة) الربح للفترة

637.401

398.526

للتسعة أشهر المنتهية في 30
أيلول
2019
2020
دينار
دينار
()363.135

1.400.656

بنود الدخل الشامل االخر:
البنود غير القابلة للتحويل الحقا لألرباح أو
الخسائر:
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات
المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر -بعد
الضريبة

66.092

()127.485

()38.019

()423.706

مجموع الدخل الشامل للفترة

703.493

271.041

()401.154

976.950

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  21جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)

رأس المال
المدفـــــوع
دينــــــار

*

اإلحتياطي
اإلجباري
دينــــــار

االحتياطي
اإلختياري
دينــــــار

إحتياطي القيمة
العادلة
دينــــــار

األرباح المدورة
دينــــــار

المجمـــــــــوع
دينــــــار

للفترة المنتهية في  30أيلول 2020
الرصيد في بداية الفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة

35.000.000
-

3.482.369
-

229.851
-

()1.129.317
()38.019

7.611.800
()363.135

45.194.703
()401.154

الرصيد في نهاية الفترة

35.000.000

3.482.369

229.851

()1.167.336

7.248.665

44.793.549

للفترة المنتهية في  30أيلول 2019
الرصيد في بداية الفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )10

35.000.000
-

3.253.739
-

229.851
-

()683.787
()423.706
-

7.473.522
1.400.656
()1.400.000

45.273.325
976.950
()1.400.000

الرصيد في نهاية الفترة

35.000.000

3.253.739

229.851

()1.107.493

7,474,178

44.850.275

يشمل رصيد االرباح المدورة مبلغ  5.902.841دينار قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة كما في  30أيلول  5.709.179( 2020دينار كما في  31كانون االول  )2019يحظر التصرف به
بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية.

** وفقا لتعليمات هيئة االوراق المالية فانه يحظر على الشركة التصرف او توزيع مبلغ  1.167.336دينار من األرباح المدورة والذي يساوي احتياطي تقييم االستثمارات السالب الظاهر في القائمة
اعالة.

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  21جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)

إيضاحات

األنشطة التشغيلية
(الخسارة) الربح للفترة قبل الضريبة
تعديالت:
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
استهالكات
خسارة من بيع ممتلكات ومعدات
كلفة تمويل – التزامات مقابل عقود استئجار
(أرباح) خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات
ذمم مدينة من أنشطة التمويل -بالصافي
أرصدة مدينة أخرى
حسابات استثمارية للعمالء
أرصدة دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية قبل ضريبة
الدخل المدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

4

12

 30أيلول
2020
دينـــار

 30أيلول
2019
دينـــار

()103.224

1.679.832

754.546
()59.712
197.965
2.053
37.840

783.841
()152.363
211.878
191
-

()75.253
754.215

23.838
2.547.217

1.330.567
()756.173
()189.158
()184.030

()1.293.558
()2.266.961
()1.012.881
1.193.949

955.421
()507.247
448.174

()832.234
()59.132
`)891.366(x

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
توزيعات أرباح مقبوضة
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

()27.030
70
()71.770
59.712
41.524
2.506

األنشطة التمويلية
أرباح موزعة على المساهمين
تسديد التزامات ايجار
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

()155.170
()150.166
()305.336

()954.753
()954.753

145.344
1.121.854

()1.782.298
2.693.792

1.267.198

911.494

صافي النقص في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل بداية الفترة
النقد والنقد المعادل نهاية الفترة

3

()58.611
122.623
()191
63.821

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  21جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
( )1

عـــــام

تأسست الشركة األولى للتمويل في األردن كشركة مساهمة عامة محدودة )الشركة( وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة
تحت رقم ( )390بتاريخ  5آذار  ،2006وعنوانها يقع في خلدا شارع الملك عبدهللا الثاني مبنى رقم  172ص  .ب 144596
عمان  11814األردن.
بلغ رأس مــــال الشركة المصرح بــــه  50مليون دينار والذي كان قد تم تسديده بالكامل قبل ان يتم تخفيضه الى  35مليون
دينار من خالل إطفاء خسائر متراكمة بمقدار  15مليون دينار وذلك بموجب قرار الهيئة العامة للمساهمين في إجتماعها غير
العادي بتاريخ  14نيسان  2011وبعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ  22حزيران  2011وبموجب كتاب
مراقب عام الشركات رقم م ش  390/1/تاريخ  27حزيران .2011
بناءا ً على كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم /م ش  19827/390/1/تاريخ  3أيلول  ،2006بدأت الشركة أعمالها إعتباراً
من تاريخ كتاب الوزارة.
من اهم غايات الشركة الرئيسية ما يلي:
-

القيام بأعمال التمويل لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويشمل ذلك على سبيل المثال
التمويل المباشر للسلع االستهالكية والمعمرة ،التمويل العقاري بما في ذلك تمويل األراضي واإلسكان والمباني واإلنشاءات
وتمويل إنشاء المشاريع الخاصة والعامة.

-

التوسط بين كل من البنوك ومؤسسات االقراض والتمويل المحلية وصناديق وبنوك التنمية الدولية واإلقليمية وبين
المستفيدين من برامج هذه المؤسسات.

-

إدارة أموال الغير في المجاالت المالية واالستثمارية مقابل أتعاب محددة او حصص من عوائد هذه األموال.

-

إدارة الممتلكات والعقارات وغير ذلك من الموجودات الثابتة والمنقولة المملوكة للغير.

تـم إقرار القوائم الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة مـن قبــل مجلـس إدارة الشركة بتاريخ  27تشرين األول .2020
( )2

أسس االعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية

( )1-2أسس اإلعداد
-

تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصـرة المرفقة للتسـعة أشـهر المنتهية في  30أيلول  2020وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم (( )34التقارير المالية المرحلية).

-

تم إعـداد القوائم المـاليـة المرحليـة الموحـدة المختصـــــرة وفقـا ً لمبـدأ التكلفـة التـاريخيـة بـاســـــتثنـاء الموجودات المـاليـة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخســـائر ،والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

-

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

-

ان القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات للقوائم المالية السنوية
والمعدة وفقا ً لمعايير التقاريرالمالية الدولية ،كما ان نتائج األعمال للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول  2020ال تمثل
بالضرورة مؤشرا ً على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  31كانون األول  2020ويجب أن تقرأ مع التقرير
السنوي للشركة كما في  31كانون األول  ،2019كما لم يتم اجراء التخصيص لإلحتياطي اإلجباري على نتائج الفترة
والتي يتم اجراؤها في نهاية السنة المالية.

-

تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في  30أيلول  2020القوائم المالية للشركة األم والشركة
التابعة (شركة صكوك للتأجير التمويلي) (ويشار إليهما معا ً "المجموعة").
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
( )2 - 2

التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم
المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2019باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ً من
 1كانون الثاني :2020
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج األعمال"،
لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال.
توضح هذه التعديالت ال حد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر
أعمال غير موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتضييق تعريفات
األعمال والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو
بعد بداية أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  .2020وبالتالي ،لم يتعين على المجموعة إعادة النظر في
هذه المعامالت التي حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
تطبق التعديالت بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي ،لم ينتج أثر على
المجموعة من تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية المرحلية الموحدة.

تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7تشمل عدد من
عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة
التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط
أو أداة التحوط .نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار،
لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر (.)RFR
قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط
فعالة للغاية.
توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم اليقين قبل استبدال معيار سعر
الفائدة الحالي بسعر فائدة خا ٍل من المخاطر (".)"RFR
تم تطبيق التعديالت على الفترات المالية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  2020مع السماح بالتطبيق المبكر .ويتم تطبيق
بأثر رجعي .إال أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغائها مسب ًقا عند تطبيق الطلب ،وال يمكن تعيين أي عالقات تحوط
باالستفادة من التجارب السابقة.
بعد االنتهاء من المرحلة األولى ،يحول مجلس معايير المحاسبة الدولية تركيزه إلى المسائل التي قد تؤثر على التقارير المالية
عند استبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خا ٍل من المخاطر (" .)"RFRويشار إلى ذلك بالمرحلة الثانية من مشروع
مجلس معايير المحاسبة الدولية.
لم ينتج أثر على المجموعة من تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية المرحلية الموحدة حيث أن عدم التيقن الناشئ عن التعديل
ال يؤثر على عالقات التحوط إلى الحد الذي يتطلب إنهاء العالقة.
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
( )3

النقد في الصندوق ولدى البنوك

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة وغير مدققة)
حسابات جارية لدى بنوك اسالمية
حسابات جارية لدى بنوك تجارية
نقد في الصندوق

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

443.239
803.079
20.880

810.700
308.498
2.656

1.267.198

1.121.854

 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة وغير مدققة)

 30أيلول
2019
دينـــار
(مراجعة وغير مدققة)

443.239
803.079
20.880

211.218
672.031
28.245

1.267.198

911.494

تمثل النقد والنقد المعادل الظاهر في قائمة التدفقات النقدية كما يلي:

حسابات جارية لدى بنوك اسالمية
حسابات جارية لدى بنوك تجارية
نقد في الصندوق

( )4

ذمم مدينة من أنشطة التمويل -بالصافي

يمثل هذا البند الذمم المدينة الناتجة من البيوع اآلجلة والتمويالت الممنوحة هي كما يلي:
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة وغير مدققة)
اجمالي ذمم تمويل
ينزل :إيرادات غير متحققة على عقود التمويل
ينزل :مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
إيرادات معلقة
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 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

69.224.173
()10.292.749

70.692.687
()10.514.032

58.931.424
()19.437.753
()1.765.791

60.178.655
()18.683.207
()1.682.455

37.727.880

39.812.993

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
إن تفاصيل الذمم المدينة من أنشطة التمويل بعد طرح اإليرادات غير المتحققة هي كما يلي:

شركات
تمويل الشركات -بضاعة
تمويل بوالص شحن
تمويل الشركات -عقارات
أفراد
أفراد بضاعة
األسهم (أوراق مالية)
العقارات
المركبات واآلليات

إجمالي الذمم المدينة
كما في  30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة وغيرمدققة)

اإليرادات غير
المتحققة كما في 30
أيلول 2020
دينـــار
(مراجعة وغيرمدققة)

صافي الذمم المدينة
كما في  30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة وغير مدققة)

صافي الذمم المدينة كما
في  31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

30.697.658
2.528.336
5.479.697

4.209.900
1.455.564

26.487.758
2.528.336
4.024.133

26.260.673
2.528.336
4.097.196

38.705.691

5.665.464

33.040.227

32.886.205

1.405.399
2.785.590
9.114.184
17.213.309
30.518.482

54.789
2.145.367
2.427.129
4.627.285

1.350.610
2.785.590
6.968.817
14.786.180
25.891.197

1.636.181
2.785.590
6.935.526
15.935.153
27.292.450

69.224.173

10.292.749

58.931.424

60.178.655

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

الرصيد في بداية الفترة /السنة
اضافات خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

18.683.207
754.546
19.437.753

18.328.886
354.321
18.683.207

فيما يلي الحركة على أرصدة ذمم مدينة من انشطة التمويل خالل الفترة :
المرحلة الثانية
دينـ ـ ـ ـ ــار

المرحلة الثالثة
دينـ ـ ـ ـ ــار

إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة
التمويالت الجديدة خالل الفترة
التمويالت المسددة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
التغي ارت الناتجة عن تعديالت

29.121.939
7.711.034
()3.411.112
2.383.557
()4.474.733
()1.080.136
()6.477.151

1.861.201
1.688.247
()322.631
()1.664.077
5.046.980
()398.096
861.472

39.709.547
26.089
()1.116.559
()719.480
()572.247
1.478.232
()427.903

70.692.687
9.425.370
()4.850.302
()6.043.582

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

23.773.398

7.073.096

38.377.679

69.224.173

للفترة المنتهية في  30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)

المرحلة األولى
دينـ ـ ـ ـ ــار
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المجمـ ـ ـ ـ ــوع
دينـ ـ ـ ـ ــار

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة خالل الفترة:

للفترة المنتهية في  30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة
خسارة التدني على التمويالت الجديدة خالل الفترة
المسترد من خسارة التدني على التمويالت المسددة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

دينـــار

دينـــار

دينـــار

المجمــــــــــوع
دينـــار

296.711
795.762
()112.821
12.657
()30.490
()225.309
328.235

190
33.559
()190
()701
36.260
()26.791
27.492

18.386.306
17.231
()174.926
()11.956
()5.770
252.100
()159.796

18.683.207
846.552
()287.937
195.931

1.064.745

69.819

18.303.189

19.437.753

فيما يلي الحركة على أرصدة ذمم مدينة من انشطة التمويل خالل السنة المنتهية  31كانون األول :2019

للسنة المنتهية في  31كانون األول ( 2019مدققة)
إجمالي الرصيد كما في بداية السنة
التمويالت الجديدة خالل السنة
التمويالت المسددة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

دينـــار

دينـــار

دينـــار

المجمــــــــــوع
دينـــار

27.292.877
14.127.456
()7.073.169
4.344.944
()2.679.368
2.802.834
()9.693.635

10.180.610
399.094
()1.381.924
()437.947
2.774.384
7.978.527
()17.651.543

35.749.420
4.408.225
()3.371.844
()3.906.997
()95.016
()10.781.361
17.707.120

73.222.907
18.934.775
()11.826.937
()9.638.058

29.121.939

1.861.201

39.709.547

70.692.687

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة خالل السنة المنتهية  31كانون األول :2019
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

السنة المنتهية في  31كانون األول ( 2019مدققة)

دينـــار

دينـــار

دينـــار

المجمــــــــــوع
دينـــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة
خسارة التدني على التمويالت الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على التمويالت المسددة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

77.962
271.699
()62.229
250.171
()4.410
()1.006
()235.476

3.238.570
97
()246.982
()19.267
4.410
()2.972.321
()4.317

15.012.354
1.852.915
()3.660.079
()230.904
2.973.327
2.438.693

18.328.886
2.124.711
()3.969.290
2.198.900

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

296.711

190

18.386.306

18.683.207
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
اإليرادات المعلقة
فيما يلي الحركة على االيرادات المعلقة:
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)
1.682.455
295.987
()212.651
1.765.791

الرصيد في بداية الفترة /السنة
إيرادات معلقة خالل الفترة /السنة
إيرادات معلقة محولة لاليرادات
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)
1.651.004
582.866
()551.415
1.682.455

هنالك تركزات ائتمانية بحوالي  6.6مليون دينار تمثل ما نسبته  ٪9.47من اجمالي الذمم المدينة ألنشطة التمويل في المرحلة
األولى والثانية ،ممنوحة ألكبر عشرة عمالء عاملين علما بأن هذه الذمم غير مغطاة بضمانات كافية لتغطية كامل الرصيد كما
في  30أيلول ( 2020حوالي  5.1مليون دينار تركزات تمثل ما نسبته  ٪6.94من اجمالي الذمم المدينة ألنشطة التمويل كما
في  31كانون األول .)2019
( )5

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ذمم أنشطة تمويل
أسهم مدرجة في بورصة عمان

( )6

 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

3.359.051
122.193

3.400.318
46.940

3.481.244

3.447.258

 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أسهم مدرجة
أسهم مدرجة في بورصة عمان
أسهم مدرجة في أسواق خارجية

أسهم غير مدرجة

-

2.384.759
440.171

3.492.000
537.752

2.824.930

4.029.752

1.780.450

597.348

4.605.380

4.627.100

تم رهن أسهم بمبلغ  1.577.630دينار لصالح بنك صفوة االسالمي مقابل سقف اعتمادات ممنوح للشركة لصالح
عمالئها ( 1.602.666دينار لصالح بنك صفوة االسالمي كما في  31كانون االول .)2019
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
( )7

أرصدة مدينة أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)
مصاريف مدفوعة مقدما ً
تأمينات مستردة
موجودات آلت ملكيتها للشركة وفاء لديون مستحقة
ذمم اخرى

( )8

45.442
347.853
2.855.407
559.446
3.808.148

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)
29.188
430.007
2.477.736
115.044
3.051.975

الحسابات االستثمارية للعمالء

يمثل هذا البند وكاالت االستثمار الواردة من العمالء تستحق خالل فترة تتراوح بين شهر الى  55شهر من تاريخ اإليداع،
لغاية استثمارها في نشاط المجموعة ،ويتراوح معدل الربح المدفوع للعمالء وفقا لمبلغ ومدة االستثمار من  ٪3.5الى
 ٪6.625للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2020من  ٪3.5الى  ٪6.625للسنة المنتهية  31كانون االول .)2019
( )9

أرصدة دائنة أخرى
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)
19.046
73.168
1.494.240
145.405
59.481
766.778
179.418
33.750
30.120
30.000
34.758
2.866.164

ذمم موردين
مصاريف مستحقة غير مدفوعة
توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة
أمانات مساهمين – رديات
أمانات ضريبة الدخل
ايراد مقبوض مقدما ً
أرباح وكاالت استثمارية مستحقة غير مدفوعة
مكافأة أعضاء مجلس االدارة
أمانات فك رهن
مخصص قضايا
ذمم دائنة أخرى

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)
19.036
63.450
1.648.466
146.349
52.558
882.456
216.999
45.000
99.394
31.656
3.205.364

( )10رأس المال المدفوع واالحتياطيات
رأس المال المدفوع
يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من ( )35مليون دينار موزعة على ( )35مليون سهم كما في  30أيلول
 2020و 31كانون األول .2019

-7-

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
االحتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحسـاب ما تم تحويله خالل السـنة والسـنوات السـابقة من األرباح السـنوية قبل الضـرائب بنسـبة
 ٪ 10وهو غير قابل للتوزيع على المســاهمين .لم تقم الشــركة باقتطاع االحتياطيات القانونية حســب أحكام قانون الشــركات
حيث أن هذه القوائم مرحلية.
االحتياطي إختياري
يمثل هذا البند المبالغ المتجمعة من ما تم تحويله من األرباح الســنوية قبل الضــرائب بنســبة ال تزيد عن  ٪20خالل الســنة
والســنوات الســابقة وفقا ً لقانون الشــركات .يســتخدم االحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق
للهيئة العامة توزيعه بالكامل او أي جزء منه كأرباح على المساهمين.
توزيعات أرباح
قررت الهيئـة العـامـة خالل اجتمـاع الهيئـة العـامـة العـادي المنعقـد بتـاريخ  23حزيران  2020بعـدم توزيع أربـاح كمـا في 30
حزيران  2020نظرا ً لجائحة كورونا وتأثيرها على االقتصاد العالمي والمحلي والخلل في األسواق العالمية والمحلية.
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  23نيســــان  2019على توزيع أرباح نقدية على المســــاهمين بقيمة
 1.4مليون دينارفي عام  2019أي ما نسبته  ٪4من رأس مال الشركة البالغ  35مليون دينار.

( )11إحتياطي القيمة العادلة
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

الرصيد في بداية الفترة/السنة
صافي التغير خالل الفترة /السنة بعد الضريبة

()1.129.317
()38.019

()683.787
()445.530

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

()1.167.336

()1.129.317

( )12مخصص ضريبة الدخل
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

رصيد بداية الفترة /السنة
مخصص ضريبة الدخل الفترة /للسنة
ضريبة الدخل المدفوعة

293.226
469.012
()507.247

272
352.086
()59.132

رصيد نهاية الفترة /السنة

254.991

293.226

يمثل هذا المبلغ مقدار الضــــريبة الخاصــــة بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل االخر والتي ال يتم
تسجيلها ضمن االرباح أوالخسائر حيث يتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل االخر وحقوق الملكية.
تم التوصــل الى تســوية نهائية مع دائرة ضــريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام  ،2015كما قامت الشــركة بتقديم كشــف
التقـدير الـذاتي لالعوام  2016و 2017و 2018و 2019ودفع المبـالغ المســـــتحقـة عليهـا خالل المـدة القـانونيـة ،ولم تقم دائرة
ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة اعمال الشركة لتلك األعوام بعد.
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
كما قامت الشـــركة باحتســـاب مخصـــص لضـــريبة الدخل للفترة المنتهية في  30أيلول  2020وبرأي اإلدارة والمســـتشـــار
الضــريبي للشــركة ،ان المخصــصــات المقيدة في القوائم المالية الموحدة كما في  30أيلول  2020كافية لمواجهة االلتزامات
الضـريبية المتوقعة ،كون أنه قد تم اسـتغالل الديون المعدومة التي صـدر بها احكام قضـائية كمصـاريف مقبولة ضـريبيا بعد ان
تم اعدامها من قبل الشركة خالل العام .2019
تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)

 30أيلول
2019
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)

ضريبة الدخل المستحقة عن الدخل الخاضع للضريبة للفترة
أثر الموجودات الضريبية

()198.134
()61.777

()189.620
()89.556

مخصص ضريبة الدخل

()259.911

()279.176

إن تفاصيل الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:
للسنة المنتهية في 31
للفترة المنتهيـــــــــة في  30أيلول 2020
رصيد بداية

المبالغ

كانون األول 2019

المبالغ

رصيد نهاية

الضريبة

الضريبة

السنــــــــة

المضافة

المحرر/معدوم

الفترة

المؤجلة

المؤجلة

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

(مراجعة غير مدققة)

(مراجعة غير مدققة)

(مراجعة غير مدققة)

(مراجعة غير مدققة)

(مراجعة غير مدققة)

(مدققة)

الحسابات المشمولة
موجودات ضريبية مؤجلة
مخصص خسائر إئتمانية
متوقعة

18.835.064

754.546

إحتياطي تقييم استثمارات *

1.592.013

21.722

20.427.077

776.268

()13.135
()13.135

19.576.475

5.456.442

5.246.482

1.613.735

446.399

462.697

21.190.210

5.902.841

5.709.179

* يتم احتســاب الموجودات الضــريبية المؤجلة الخاصــة باحتياطي تقييم االســتثمارات باالخذ بعين االعتبار االســتثمارات
المحلية بنسبة  ٪28واالستثمارات الخارجية .٪10
إن الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة كانت كما يلي:

رصيد بداية الفترة /السنة
المضاف خالل الفترة /السنة
المحرر خالل الفترة /السنة
رصيد نهاية الفترة /السنة

 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)
5.709.179
211.273
()17.611
5.902.841
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 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)
5.644.738
423.881
()359.440
5.709.179

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
( )13حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح (الخسارة) للفترة
للثالثة أشهر المنتهية في
 30أيلول
2019
2020
(مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة)
(الخسارة) الربح للفترة (دينار أردني)
عدد االسهم (سهم)

637.401
35.000.000

حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح الفترة 0.02

للتسعة أشهر المنتهية في
 30أيلول
2019
2020
(مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة)

398.526
35.000.000

()363.135
35.000.000

1.400.656
35.000.000

0.01

()0.01

0.04

( )14األرصدة والمعامالت مع جهات ذات عالقة
إن تفاصيل األرصدة والمعامالت مع جهات ذات عالقة كانت خالل الفترة كما يلي:
أطراف
أخرى **
دينـــار

المجموع
دينـــار

بنود قائمة المركز المالي الموحدة
ذمم مدينة من أنشطة التمويل – بالصافي *
حسابات استثمارية للعمالء
ارصدة دائنة أخرى

5.355.000
132.536

67.311
9.385
-

337.143
1.705.500
-

404.454
7.069.885
132.536

بنود قائمة الدخل الموحدة
إيرادات من أنشطة التمويل
حصة أصحاب الحسابات االستثمارية من اإليرادات

217.925

5.487
-

20.338
59.495

25.825
277.420

 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)

اإلدارة التنفيذية
العليا
دينـــــــــار

موظفو
الشركة
دينـــار

 31كانون األول ( 2019مدققة)
بنود قائمة المركز المالي الموحدة
ذمم مدينة من أنشطة التمويل – بالصافي *
حسابات استثمارية للعمالء
ارصدة دائنة أخرى

12.493
5.355.000
245.208

116.952
9.385
-

277.696
1.455.500
-

407.141
6.819.885
245.208

بنود قائمة الدخل الموحدة
إيرادات من أنشطة التمويل
حصة أصحاب الحسابات االستثمارية من اإليرادات

1.993
332.894

14.368
175

22.654
44.230

39.015
377.299

*
**

بعد طرح اإليرادات غير المتحققة.
تشمل األ طراف األخرى شركات مملوكة جزئيا من أعضاء وأقارب أعضاء مجلس االدارة.

تبلغ نسبة المرابحة على الذمم المدينة من أنشطة التمويل للجهات ذات عالقة  ٪5الى .٪7
تتراوح نسبة العائد على الحسابات اإلستثمارية للعمالء من جهات ذات عالقة من  ٪3.50الى .٪6.00
بلغت رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا  276.030دينار خالل التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول 280.725( 2020
دينار خالل التسعة اشهر المنتهية في  30أيلول .)2019
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
()15

األدوات المالية

تتمثل الموجودات المالية الرئيسية للشركة في نقد وأرصدة لدى البنوك واستثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح او الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر والذمم المدينة من أنشطة التمويل
وبعض األرصدة المدينة األخرى .تتمثل المطلوبات المالية بالحسابات االستثمارية للعمالء والتزمات عقود التأجير وبعض
األرصدة الدائنة األخرى.
()16

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط
المجموعة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم المجمو عة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم المجموعة
بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري واإلحتياطي اإلختياري
وإحتياطي القيمة العادلة واألرباح المدورة والبالغ مجموعها  44.793.549دينار كما في  30أيلول  2020مقابل
 45.194.703دينار كما في  31كانون األول .2019
يبين الجدول التالي نسبة المطلوبات الى حقوق الملكية كما في  30أيلول  2020و 31كانون األول :2019
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

13.242.065
44.793.549

13.885.502
45.194.703

نسبة المطلوبات الى حقوق الملكية

٪30

٪31

()17

التزامات محتملة

كان على الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة التزامات ممكن أن تطرأ تتمثل بما يلي:
 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير مدققة)
اعتمادات *
كفاالت بنكية

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

166.064
432.300

517.300

598.364

517.300

* يتضمن هذا البند سقف اعتمادات غير مستغل لصالح عمالء الشركة بمبلغ  2.333.936دينار لدى بنك صفوة.
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
القضايا المقامة على الشركة
يوجد قضايا مقامة ضد الشركة كما في  30أيلول  2020بمبلغ  90.000دينار ( 20.000كما في  31كانون االول .)2019
في رأي اإلدارة والمستشار القانوني ،أن القضايا المقامة على الشركة ما زالت قيد النظر وتم احتساب مخصصات لهذه القضايا
بمبلغ  30.000دينار كما في  30أيلول  2020وأن المخصصات كافية لمواجهة هذه القضايا .علما ً أنه لم يتم احتساب
مخصصات للقضايا كما في كانون األول .2019
قامت الشركة برفع عدة قضايا على عمالئها المتخلفين عن الدفع ،حيث بلغ مجموع هذه القضايا حوالي  15.725.033دينار
كما في  30أيلول  14.111.554( 2020دينار كما في  31كانون االول .)2019

( )18معلومات عن قطاعات أعمال الشركة
تقوم الشركة بأعمالها من خالل نشاطين رئيسيين:
-1

نشاط التمويل
يشمل متابعة العمالء ومنحهم تمويالت.

-2

نشاط االستثمار
يشمل على االستثمار في األدوات المالية المختلفة.

يبين الجدول التالي توزيع اإليرادات والموجودات والمطلوبات بين هذين النشاطين:
التمويل
دينـــار
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
إجمالي الربح
حصة أصحاب الحسابات االستثمارية من
اإليرادات

1.786.507
()382.131

االستثمار
دينـــار
134.965
-

المجموع
دينـــار
1.921.472
()382.131

ايرادات غير موزعة
مصاريف غير موزعة
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

445.024
()1.333.043
()754.546

الخسارة قبل الضريبة

()103.224

وفر ضريبة الدخل للفترة

()259.911
()363.135

الخسارة للفترة
معلومات أخرى
موجودات القطاع
موجودات غير موزعة

38.995.078

8.086.624

المجموع
مطلوبات القطاع

9.263.534

مطلوبات غير موزعة

-

47.081.702
10.953.912
58.035.614
9.263.534
3.978.531
13.242.065

المجموع
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
التمويل
دينـــار
 30أيلول ( 2019مراجعة غير مدققة)
إجمالي الربح
حصة أصحاب الحسابات االستثمارية من
اإليرادات

()370.419

ايرادات غير موزعة
مصاريف غير موزعة
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

()783.841

3.226.405

االستثمار
دينـــار
128.525
-

-

المجموع
دينـــار
3.354.930
()370.419
822.226
()1.343.064
()783.841

الربح قبل الضريبة

1.679.832

مصروف ضريبة الدخل

()279.176
1.400.656

الربح للفترة
معلومات أخرى
موجودات القطاع
موجودات غير موزعة

43.118.415

4.687.369

المجموع
مطلوبات القطاع

9.389.591

مطلوبات غير موزعة

-

47.805.784
10.973.732
58.779.516
9.389.591
4.539.650
13.929.241

المجموع
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
()19
أ-

مستويات القيمة العادلة
القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

ان بعض الموجودات المالية للشركة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية (طرق التقييم
والمدخالت المستخدمة).
القيمة العادلة

الموجودات المالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر

 30أيلول
2020
دينـــار
(مراجعة غير
مدققة)

 31كانون األول
2019
دينـــار

مستوى القيمة
العادلــــــــة

طــــــريقة التقييم
والمدخالت
المستخدمة

مدخالت هامة
غير ملموسة

العالقة بين
المدخالت الهامة
غير الملموسة
والقيمة العادلة

(مدققة)

أسهم مدرجة

122.193

46.940

المستوى األول

ذمم أنشطة تمويل

3.359.051

3.400.318

المستوى الثالث

االسعار المعلنة في
االسواق المالية
استنادا الى أحدث
تخميين

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل االخرى:
أسهم مدرجة

2.824.930

4.029.752

المستوى األول

أسهم غير مدرجة

1.780.450

597.348

المستوى الثالث

مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

8.086.624

8.074.358
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االسعار المعلنة في
االسواق المالية
باستخدام طرق تقييم
مناسبة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 30أيلول ( 2020مراجعة غير مدققة)
ب -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة:
باستثناء ما يرد الجد ول أدناه فإن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية المرحلية الموحدة لشركة تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة الشركة
تعتقد أن القيمة الدفترية للبنود المبينة أدناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود إما الستحقاقها قصير األجل أو أن أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل الفترة .
 30أيلول 2020
(مراجعة غير مدققة)
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
دينـــار
دينــار

 31كانون األول 2019
(مدققة)
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
دينـــار
دينـــار

النقد في الصندوق ولدى بنوك ومؤسسات مالية
ذمم مدينة من أنشطة التمويل – بالصافي

1.267.198
37.727.880

1.267.198
37.727.880

1.121.854
39.812.993

1.121.854
39.812.993

مجموع موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة

38.995.078

38.995.078

40.934.847

40.934.847

الحسابات االستثمارية للعمالء
أرصدة دائنة أخرى

9.263.534
2.866.164

9.263.534
2.866.164

9.452.692
3.205.364

9.452.692
3.205.364

مجموع مطلوبات مالية غير محددة بالقيمة العادلــة

12.129.698

12.129.698

12.658.056

12.658.056

()20

مستوى القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثالث

المستوى الثالث
المستوى الثالث

أرقام المقارنة

تم اعادة تصنيف بعض أرصدة عام  2019لتتوافق مع أرقام األرصدة في  30أيلول  .2020لم تؤثر إعادة التصنيف على الربح وحقوق الملكية للسنة.
( )2 1

أثر فيروس كورونا

قرر رئيس وزراء حكومة المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ  17أذار  2020فرض قانون الدفاع وتعليق عدد كبير من أنشطة األعمال في المملكة كجزء من اإلجراءات االحترازية التي
اتبعتها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .إن مدى ومدة أثر الجائحة غير محدد وتعتمد على تطورات مستقبلية ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي مثل معدل انتشار الفيروس
ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة الحتوائه .في ضوء االضطراب االقتصادي الحالي ال يمكن عمل تقديرات موثوقة حول أثر الفيروس حتى تاريخ إقرار هذه القوائم المالية المرحلية ،ان
التطورات المستقبلية قد تؤثر على نتائج الشركة المستقبلية وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي .قامت اإلدارة بتحديث عوامل االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
للفترة المنتهية في  30أيلول  ،2020كما ان اإلدارة بصدد استكمال تقييم أثر فيروس كورونا على أنشطة الشركة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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