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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنييناإلالشركة 
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١١ كانون األول ٣١كما في الموحد  بيان المركز المالي
  

  )ردنيبالدينار األ(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاح  
        الموجودات

  ٧٠٧,٦٦٣   ٤٠٥,٧٧٤   ٤  وما في حكمهالنقد 
  ـ  ٣,١٨٦,٠٠٠   ٥  أرصدة نقدية مقيدة السحب

  ـ  ٦,١٦٩,٨١١   ٦  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ٥,٨٠٢,١٧٣   ـ  ٧  للمتاجرة مالية موجودات 

  ٢,٦٦٦,٤٤٣   ٣,٣١٢,١٩٣   ٨   ذمم عمالء الوساطة
  ٣٠٨,٠٥٥   ٢٨١,٤٧٦     ذمم عمالء تمويل على الهامش

  ٨٧,٠٢٩   ٨٢٢     ذمم وسطاء 
  ٥٣٩,٠٠٠   ٣٨٩,٠٠٠     صندوق ضمان التسوية 

  ٣١٧,٨٣٥   ٢٦٤,٨٩٣   ١٩  ذمم جهات ذات عالقة مدينة
  ١٤٢,٢٨٧   ١٣٧,٠٥٦   ٩  أرصدة مدينة أخرى

  ٧,٥٥٧,٣٦٨   ـ    موجودات مالية متوفرة للبيع 
  ـ  ٤,٣٧١,٣٦٨   ١٠  الدخل الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

  ١,١٤٢,١٣١   ١,١٤٢,١٣١   ١١  عقارية استثمارات
  ٩٠,٠٠٠   ٧٠,٠٠٠     رخصة الوساطة
  ٨٧,٦٣٨   ٧٤,٠٤٨   ١٢  ممتلكات ومعدات

 ١٩,٤٤٧,٦٢٢   ١٩,٨٠٤,٥٧٢     مجموع الموجودات
        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
        المطلوبات

  ـ  ٥٥٦,٦٦١   ١٣  تسهيالت إئتمانية
  ٢٥٠,٠٨١   ٣٥٠,٤٨٦      وساطةالعمالء  ذمم

  ٣٢٦,١٩٣   ٢٢٩,٧٠١   ١٤  أرصدة دائنة أخرى
  ٥٧٦,٢٧٤   ١,١٣٦,٨٤٨     مجموع المطلوبات 

       
      ١٥  الملكيةحقوق 

  ١٦,١٢٥,٠٠٠   ١٦,١٢٥,٠٠٠     المصرح والمكتتب به والمدفوع رأس المال
  ١٠٥,٩٨٦   ١٠٥,٩٨٦     عالوة إصدار

  ١,٨٦٩,٨٢٢   ١,٨٦٩,٨٢٢     حتياطي إجباريا
  ١,٠٨٧,٢٦٢   ١,٠٨٧,٢٦٢     ختياري احتياطي ا

  )  ١,٨٧٣,٤١٣(  ) ١,٩٧٤,٤٠٥(    متراكمة خسائر
  ١٧,٣١٤,٦٥٧   ١٧,٢١٣,٦٦٥     حقوق مساهمي الشركةمجموع 
  ١,٥٥٦,٦٩١   ١,٤٥٤,٠٥٩     غير المسيطرينحقوق 

  ١٨,٨٧١,٣٤٨   ١٨,٦٦٧,٧٢٤     مجموع حقوق الملكية 
 ١٩,٤٤٧,٦٢٢   ١٩,٨٠٤,٥٧٢     الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

  

  
  
  

  "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية) ٢٦(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

  شركة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠١١ كانون األول ٣١في  للسنة المنتهية الموحد الشامل الدخل بيان

  )ردنيبالدينار األ(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاح  
        

  ـ  ٣٨,٩٩٩     فروقات تقييم موجودات مالية من خالل بيان الدخل

  ١,٠٤٧,٨٢٧   ـ    فروقات تقييم موجودات مالية للمتاجرة 

  ـ  )     ٢٨,٣٧٨(    خسائر بيع موجودات مالية من خالل بيان الدخل

  )      ٥٨,٩٩٩(  ـ    خسائر بيع موجودات مالية للمتاجرة 

  ٢٩٠,٨٧٥   ٢٢٦,٢٤٩     مقبوضة همسأأرباح توزيعات 

  ٦٠٧,٢٨٧   ٢٧١,٠٨٣     صافي عموالت وساطة

  ـ  ١٩,٥٥٣     على الهامش  إيراد فوائد تمويل عمالء

  ٦١,١٧٦   ٣٠,١٩٩      بنكية ودائع فوائد

  )    ٦٢٧,٤٧٦(  )    ٦٢٢,٤٢٧(  ١٦  مصاريف إدارية 

  )      ٢٨,٣٤٨(  )      ٥٩,٢٤٩(    تمويلمصاريف 

  )    ٦٤٨,٢٧٠(  )      ٧٢,٠٠٠(  ٨  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

  )        ٧,١٠٣(  ٨٣٥     مصاريف وإيرادات أخرىصافي 

  )         ٨,٠٩٩(  ـ  ١٧  رسوم ومصاريف أخرى 

  ٦٢٨,٨٧٠   )   ١٩٥,١٣٦(    ضريبة الربح السنة قبل ) خسارة(

  )      ٤٠,٥٨٦(  )        ٧,٠٤٣(  ٢١  ضريبة الدخلمخصص 

  ـ  )        ١,٤٤٥(  ٢١  ضريبة دخل سنوات سابقة

  ٥٨٨,٢٨٤   )   ٢٠٣,٦٢٤(    للسنة ربح والدخل الشاملال )خسارةال(
        

        :ويعود الى

  ٧٧٩,٣٦٢   )     ١٠٠,٩٩٢(    مساهمي الشركة 

  )    ١٩١,٠٧٨(  )    ١٠٢,٦٣٢(    حقوق غير المسيطرين

    )٥٨٨,٢٨٤   )  ٢٠٣,٦٢٤  

        
        

  ٠,٠٤٨   )     ٠,٠٠٦(  ١٨ السنة العائد لمساهمي الشركةربح)خسارة( من األساسية والمخفضةحصة السهم
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية) ٢٦(إلى رقم ) ١( إن اإليضاحات المرفقة من رقم"
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١١ كانون األول ٣١في  المنتهية للسنة الموحد ملكيةبيان التغيرات في حقوق ال
  

  )األردنيبالدينار (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  حقوق مجموع   حقوق   مجموع حقوق  خسائر      حتياطيـــاتا  المال رأس  
  الملكية    غير المسيطرين  مساهمي الشركة  * متراكمة  اختياري  جباريإ  عالوة إصدار  المدفوع  

  ١٨,٨٧١,٣٤٨   ١,٥٥٦,٦٩١   ١٧,٣١٤,٦٥٧   )  ١,٨٧٣,٤١٣(  ١,٠٨٧,٢٦٢   ١,٨٦٩,٨٢٢   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠    ١/١/٢٠١١الرصيد كما في 

  )    ٢٠٣,٦٢٤(  )    ١٠٢,٦٣٢(  )    ١٠٠,٩٩٢(  )     ١٠٠,٩٩٢(  ـ  ـ  ـ  ـ   إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ١٨,٦٦٧,٧٢٤   ١,٤٥٤,٠٥٩   ١٧,٢١٣,٦٦٥   )  ١,٩٧٤,٤٠٥(  ١,٠٨٧,٢٦٢   ١,٨٦٩,٨٢٢   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد كما في 

                  
  ١٨,٤٤٣,٠٦٤   ١,٩٠٧,٧٦٩   ١٦,٥٣٥,٢٩٥   )  ٢,٥٧١,٧٩٠(  ١,٠٨٧,٢٦٢   ١,٧٨٨,٨٣٧   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠    ١/١/٢٠١٠الرصيد كما في 

  ٥٨٨,٢٨٤   )   ١٩١,٠٧٨(  ٧٧٩,٣٦٢   ٧٧٩,٣٦٢   ـ  ـ  ـ  ـ   إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ـ  ـ  ـ  )     ٨٠,٩٨٥(  ـ  ٨٠,٩٨٥   ـ  ـ  احتياطيات

  )     ١٦٠,٠٠٠(  )     ١٦٠,٠٠٠(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  غير المسيطرين وقالتغير في حق

  ١٨,٨٧١,٣٤٨   ١,٥٥٦,٦٩١   ١٧,٣١٤,٦٥٧   )  ١,٨٧٣,٤١٣(  ١,٠٨٧,٢٦٢   ١,٨٦٩,٨٢٢   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٠الرصيد كما في 

  
  .ردينا ٣٨,٩٩٩ مجموعها بلغيالعادلة من خالل بيان الدخل  بالقيمةتخص الموجودات المالية أرباح تقييم  ٢٠١١للشركة كما في نهاية عام  متراكمةاللخسائر اتتضمن *   

  
  
  
  
  

  
  

 "هاوتقرأ مع الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية) ٢٦(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١١ كانون األول ٣١في  المنتهية للسنة الموحدبيان التدفقات النقدية 
  

  )بالدينار األردني(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

  ٥٨٨,٢٨٤   )     ٢٠٣,٦٢٤(  السنةربح  )خسارة(
  ٥٦,٢٥١   ٤٤,٠٧٣   وإطفاءات ستهالكاتا

  ـ  )      ٣٨,٩٩٩(  فروقات تقييم موجودات مالية من خالل بيان الدخل
  ٦٤٨,٢٧٠   ٧٢,٠٠٠   مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

  )  ١,٠٤٧,٨٢٧(  ـ  موجودات مالية للمتاجرة تقييم فروقات 
      

      التغير في رأس المال العامل 
  ٩٦٤,٦٨٦   ـ  موجودات مالية للمتاجرة 

  ـ  )    ٣٢٨,٦٣٩(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ٣٣٤,٤٦٧   )    ٦١٧,٣٤٥(  ذمم عمالء وساطة

  )     ٣٠٨,٠٥٥(  ٢٦,٥٧٩   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٢١٦,٨٨٠   ٨٦,٢٠٧   ذمم وسطاء

  ـ  ١٥٠,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  )      ١٠,٤٩٣(  ٥,٢٣١   أرصدة مدينة أخرى
  )    ٣١٧,٣٣٤(  )      ٩٦,٤٩٢(  أرصدة دائنة أخرى

  ١,١٢٥,١٢٩   )     ٩٠١,٠٠٩(  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
      

      ستثمارعمليات االالتدفقات النقدية من 
  ـ  )  ٣,١٨٦,٠٠٠(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

  ـ  ٣,١٨٦,٠٠٠   أرصدة نقدية مقيدة السحب
  )  ٢,٣٠٩,٥٦٥(  ـ  موجودات مالية متوفرة للبيع

  )      ١٥,١٠٤(  ـ  إستثمارات عقارية
  )      ٢٥,٠٣٣(  )       ١٠,٤٨٣(  ممتلكات ومعدات

  )  ٢,٣٤٩,٧٠٢(  )       ١٠,٤٨٣(  ستثمارالالتدفقات النقدية من عمليات اصافي 
      

      التمويلالتدفقات النقدية من عمليات 
  ـ  ٥٥٦,٦٦١   تسهيالت إئتمانية

  )    ١٠٣,٨٢٩(  ٥٢,٩٤٢   ذمم جهات ذات عالقة
  )    ١٦٠,٠٠٠(  ـ  حقوق غير المسيطرين

  )    ٢٦٣,٨٢٩(  ٦٠٩,٦٠٣   صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل 
      

  )  ١,٤٨٨,٤٠٢(  )     ٣٠١,٨٨٩(  وما في حكمه التغير في النقد
  ٢,١٩٦,٠٦٥   ٧٠٧,٦٦٣    السنةفي بداية وما في حكمه النقد 
  ٧٠٧,٦٦٣   ٤٠٥,٧٧٤    السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

  
  

  

  "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية) ٢٦(إلى رقم ) ١(المرفقة من رقم إن اإليضاحات "
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
  شركة مساهمة عامة محدودة

  الموحدةلبيانات المالية إيضاحات حول ا
   ٢٠١١ كانون األول ٣١

  
  )بالدينار األردني(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  امــــع  .  ١

  
وسجلت في سجل  ١٩٨٨تموز  ٢بتاريخ  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإلتأسست 

وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ ) ٢٠٢(الشركات المساهمة العامة تحت رقم 
، إن مركز تسجيل الشركة هو المملكة األردنية الهاشمية عنوانها العبـدلي ـ   ١٩٩١كانون الثاني  ٧

االسـتثمار فـي كافـة    من أهم غاياتهـا،   .١١١٩٣، عمان ٩٣٠٢٢٠ب .مبنى اإلتحاد المهني ص
وذلك عن طريق تأسيس  ،المجاالت االقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وغيرها

كة في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسـهم والسـندات   الشركات أو المشار
  .داخل األردن وخارجه

  
  .إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية ـ األردن

  
    بتـاريخ  مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقـدة المرفقة من قبل  الموحدة تم إقرار البيانات المالية

  .للمساهمينموافقة الهيئة العامة  المالية وتتطلب هذه البيانات ،٢٠١٢ شباط ٢٧
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  :التغير في السياسات المحاسبية    .  ٢
  

  

اعتباراً من األول من كـانون  ) ٩(قامت الشركة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المالية، ووفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار، وعليه لـم يـتم   وفقاً لمتطلبات هيئة األوراق  ٢٠١١الثاني 

  .تعديل أرقام المقارنة للسنة السابقة
  

  ):٩(وفيما يلي تصنيف وقياس الموجودات المالية حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  
  

  
 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 

المحتفظ بها ضمن نماذج أعمـال تهـدف الـى تحصـيل     يتضمن هذا البند الموجودات المالية  -
 .التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم

 
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً إليها مصاريف االقتناء، وتطفأ عـالوة أو   -

 .الفعلية ء باستخدام طريقة الفائدةخصم الشرا
  

يتم قيد التدني في قيمة هذه الموجودات والذي يمثل الفرق بين القيمة المثبتـة فـي السـجالت     -
 .الموحد والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في بيان الدخل

  
  
  

  



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ٨  - 
 

  
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 

يتضمن هذا البند االستثمار في أسهم وإسناد الشركات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، وتحقيق األربـاح   -
 .من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل

 

) في بيان الدخل عند الشـراء  تقيد مصاريف االقتناء(يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة  -
بما في ذلك  الموحد ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل

التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حـال  
 ها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع فـي بيـان الـدخل   بيع هذه الموجودات أو جزء من

 .الموحد
  

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

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 

 .االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرةيتضمن هذا البند االستثمارات  -
 

الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمهـا الحقـاً    يتم إثبات هذه الموجودات عند -
 لكيـة ضمن حقـوق الم  الموحد بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل الشامل

بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بـالعمالت   الموحد
األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلـة  

 .ل مباشرالخاص بالموجودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة بشك
  

 .الموحد يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في بيان الدخل -
  

علـى الحسـابات ذات   ) ٩(لتقارير المالية رقم لهذا ويبين الجدول التالي أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي 
  :العالقة

  
  القيمـة المسجلـة     التصنيف

  معيار المحاسبة الدولي 
  )٣٩(رقم 

  التقارير المالية الدوليمعيار 
  )٩(رقم  

معيار المحاسبة   
  )٣٩(الدولي رقم 

معيار التقارير المالية 
  )٩(الدولي رقم 

          
ــة   موجودات مالية للمتاجرة ــة بالقيم موجــودات مالي

  العادلة من خالل بيان الدخل
   ٥,٨٠٢,١٧٣   ٥,٨٠٢,١٧٣  

          
موجودات مالية متـوفرة  

  للبيع
ــة  ــة موجــودات مالي بالقيم

العادلة من خالل بيان الدخل 
  الشامل

   ٧,٥٥٧,٣٦٨   ٧,٥٥٧,٣٦٨  

          
  )   ١,٨٧٣,٤١٣(  )   ١,٨٧٣,٤١٣(    خسائر متراكمة  خسائر متراكمة

  
   



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ٩  - 
 

  
  

  السياسات المحاسبية الهامة  .  ٣
  

 الموحدة أسس إعداد البيانات المالية
  

للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تم اعداد البيانات المالية الموحدة للشركة وفقاً 
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة 

  .الدولية
  

الموجودات المالية التي تظهـر   باستثناء تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية
   .بالقيمة العادلة

  
  .ان الدينار األردني هو عملة اظهار البيانات المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة

  
  

  
  

، متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 
  ).٩(قم المعيار الدولي للتقارير المالية ربإستثناء 

  
  
  
  
  

 أسس توحيد البيانات المالية
ـ  البيانات المالية للو للشركة األمتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية   اشركات التابعـة له

وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات الماليـة   اوالخاضعة لسيطرته
ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بـين   ،التابعة اتوالتشغيلية للشرك

  .التابعة اتوالشرك األم الشركة
  

وبإستخدام  األم المالية للشركة كما في نفس تاريخ البياناتعداد البيانات المالية للشركات التابعة إيتم 
الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية اذا كانت  .المتبعة في الشركة األم نفس السياسات المحاسبية

تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات 
  .التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم

  

حد من تاريخ تملكها وهو التاريخ المو الشامل التابعة في بيان الدخل اتالشرك أعماليتم توحيد نتائج 
 اتالشرك أعماليتم توحيد نتائج  .التابعة اتعلى الشركالشركة األم فيه فعلياً انتقال سيطرة  يتمالذي 

تفقـد الشـركة فيـه     الذيالموحد حتى التاريخ  الشامل تم التخلص منها في بيان الدخليالتابعة التي 
  .السيطرة على الشركات التابعة

  

 ةالشـرك  حقوق الملكية فـي  الذي ال تملكه الشركة األم منذلك الجزء  غير المسيطرينحقوق تمثل 
  .التابعة

  

  :تم توحيد بياناتها المالية مع الشركة األم يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت
  

  طبيعة النشاط  التملكنسبة   مالالرأس   اسم الشركة
        

  وساطة مالية  %٦٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠   المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

  استثمارات عقارية  %١٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠   المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 
  

  
  

   :تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
والمعدلة وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معـايير  قامت الشركة خالل العام بتطبيق المعايير الجديدة 

التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي أصـبحت سـارية المفعـول    ) IASB(المحاسبة الدولية 
  :على النحو التالي ٢٠١١إعتبارا من األول من كانون الثاني 

  
  

  موضوع التعديل  موضوع المعيار  رقم المعيار
      

  قياس وتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  األدوات المالية   )٩(المالية رقم  المعيار الدولي للتقارير
      

  تعريف الجهات ذات العالقة االفصاح عن الجهات ذات العالقة   )٢٤(معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

 الماليـة إن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتها لم ينتج عنه تأثير جوهري علـى البيانـات   
  .للسنة الحالية والسابقة الموحدة

  
   



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٠ - 
 

  
  

 المعايير، وسيتم تطبيق هذه الدولية للتقارير الماليةكما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدداً من المعايير 
في المستقبل لن يكون له أي  المعايير، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه ٢٠١١كانون األول  ٣١بعد تاريخ 

  . للشركة الموحدة تأثير جوهري على البيانات المالية
  

  : هاوفيما يلي ملخص ألهم المعايير وتواريخ تطبيق
  

  تاريخ التطبيق  موضوع المعيار  رقم المعيار
      

  ٢٠١٣التي تبدأ في كانون الثاني السنوات المالية   البيانات المالية الموحدة  )١٠(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
      

  ٢٠١٣السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني   العمليات المشتركة  )١١(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
      

  ٢٠١٣الثاني السنوات المالية التي تبدأ في كانون   االفصاح حول االستثمار في الشركات  )١٢(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
      

  ٢٠١٣السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني   قياس القيمة العادلة   )١٣(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  
  

  النقد وما في حكمه 
لقابلة للتسييل إلى مبالغ محددة                                          لنقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات ا لنقد وما في حكمه ا يمثل ا

  . وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة
  

  الذمم المدينة
ويتم شطب الذمم في حال عدم          تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها،                       

  .إمكانية تحصيلها خصما من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى اإليرادات
  

  الممتلكات والمعدات
لمعدات         تظهر  وا لممتلكات  ل   ا كم           تبا لمترا ا االستهالك  تنزيل  بعد  عندم    ويتم    ، كلفة  هزة      ااستهالكها  جا تكون 

  :الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية طريقة القسطلالستخدام ب
  

  %٢٥  كمبيوتر
  %١٥  أجهزة مكتبية ومعدات

  %٢٠  أثاث وديكورات
  %١٥  سيارات

  
عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض             الممتلكات والمعدات        ألي من    عندما يقل المبلغ الممكن استرداده             

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

وفي حال اختالف العمر اإلنتاجي                ، في نهاية كل عام        للممتلكات والمعدات        اإلنتاجي المتوقع       يتم مراجعة العمر       
ك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة                        استهال يتم  ما تم تقديره سابقا،        ن المتوقع ع    

  .التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير
  

 المالية بالموجودات االعترافتاريخ 
تاريخ التـزام الشـركة ببيـع أو شـراء      (في تاريخ المتاجرة الموجودات المالية  وبيع يتم االعتراف بشراء
  ).الموجودات المالية

  

  
  القيمة العادلة

أو في حال عدم توفر أسعار معلنـة   .سواق نشطة القيمة العادلة للموجودات الماليةأفي  تمثل أسعار اإلغالق
مقارنتها بالقيمـة  من خالل يتم تقدير قيمتها العادلة فإنه  بعض الموجودات الماليةعدم وجود تداول نشط على 

في حال  .المتعلقة بها تدفقات النقدية المستقبليةلل أو من خالل احتساب القيمة الحاليةشابهة ألداة مالية م عادلةال
تـدني  أي كلفة بعد تنزيل تيتم إظهارها بالفإنه بشكل يعتمد عليه  للموجودات المالية العادلة ةقيمالتعذر قياس 
  .في قيمتها

  

   



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١١ - 
 

  

  
 االستثمارات العقارية 

يادة فـي قيمتهـا   باألراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول زاالستثمارات العقارية تظهر
السوقية بالتكلفة، ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها سنوياً ويتم تقدير القيمة العادلة لها من قبل خبراء التقييم 

  .مرخصين ومعتمدين لهذه الغاية
  
  

  الموجودات غير الملموسة
 

  .غير الملموسة بالتكلفةالموجودات يتم إثبات 
  

على مدى فترة اإلستفادة ويتم قيـد   فترة اإلستفادة منها محددة تكون طفاء الموجودات غير الملموسة التيإيتم 
فـال   دةغير محد فترة اإلستفادة منها تكون أما الموجودات غير الملموسة التي .اإلطفاء في بيان الدخل الموحد

تـدني فـي بيـان    ال قيمة تسجيلقيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم ل ر تدنيإجراء إختبايتم يتم إطفاؤها بل 
  .الموحد الدخل

  

    .سنوات ١٠يتم إطفاء رخصة أعمال الوساطة على فترة 
  
  
  

  الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع 
  

قبل الشـركة سـواء تمـت    يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من 
  .المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم

  

  المخصصات
المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه مـن المحتمـل قيـام     إثباتيتم 

ـ  يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البيانات الماليـة  .الشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات  دةالموح
    .وتعديل قيمتها بناءاً على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة

  
  التقاص

  

 الموحدة يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في البيانات المالية
عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقـاص أو يكـون تحقـق    

  .الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت
  
  

  اإليرادات
  

  .يتم تحقق إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء
  

  .يث يعكس العائد الفعلي على الموجوداتيتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بح
  
  

  .يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها
  
  
  

  .يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق
  
  

  العمالت االجنبية
يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تـاريخ إجـراء تلـك    

الصـرف  سعار بإستخدام أ بالعملة األجنبية الموجودات المالية والمطلوبات الماليةأرصدة  تحويليتم . العمليات
االرباح والخسـائر   يتم إثبات .المركزي األردني كالبنوالمعلنة من  الموحدة البيانات الماليةالسائدة في تاريخ 

  .الموحد لالعمالت األجنبية في بيان الدختحويل األرصدة بالناتجة عن 
  

  
  

  

 ضريبة الدخل 
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األربـاح الخاضـعة   

المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو  البياناتللضريبة عن األرباح المعلنة في 
مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أحياناً أو الخسائر المتراكمـة المقبولـة   

  .ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية
  
  
  
  

  

  



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٢ - 
 

  
 

  النقد وما في حكمه  .  ٤
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٧٦١   ٥٠,٥٠٠  نقد في الصندوقشيكات و
  ٢٥٩,٢٩٠   ١٨,٧٥٩   حسابات جارية لدى البنوك
  ٤٤٧,٦١٢   ٣٣٦,٥١٥   ودائع ألجل لدى البنوك

   ٧٠٧,٦٦٣   ٤٠٥,٧٧٤  
  

  

 إلى%  ٢تتراوح من سنوية ةتستحق الودائع ألجل خالل فترة شهر واحد وتستحق عليها فوائد بنسب  
٣,٧٥ .%  

  
  أرصدة نقدية مقيدة السحب  .  ٥

  

يمثل هذا البند المبلغ المقبوض على حساب بيع استثمار الشركة في رأسمال البنك اللبنـاني الكنـدي   
  . ) ١٠ايضاح رقم  (سنوياً % ٥مليون دوالر وتستحق عليها فائدة بمعدل ) ٤,٥(وهو ما يعادل 

  
  
     الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان   .  ٦

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ـ  ١,٥٠٩,٩٩٣   أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان 
  ـ  ٤,٦٥٩,٨١٨   أسهم شركات مدرجة في اسواق مالية خارجية 

  ـ  ٦,١٦٩,٨١١   
  

  
  

  
  

  موجودات مالية للمتاجرة  .  ٧
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ١,٦٦٦,٥٦٢   ـ  أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان 
  ٤,١٣٥,٦١١   ـ  أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية خارجية 

  ٥,٨٠٢,١٧٣   ـ  
  

  
  عمالء الوساطة ذمم   .  ٨

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٣,٦٤٨,٤٨٠   ٤,٣٦٦,٢٣٠   ذمم عمالء الوساطة
  )    ٩٨٢,٠٣٧(  )  ١,٠٥٤,٠٣٧(  *مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

   ٢,٦٦٦,٤٤٣   ٣,٣١٢,١٩٣  
  

  

  :مشكوك في تحصيلهاالذمم المخصص  رصيد إن الحركة على  * 
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٤٥٢,٧٠٨   ٩٨٢,٠٣٧   بداية السنةفي  كما الرصيد
  ٦٤٨,٢٧٠   ٧٢,٠٠٠   إضافات 

  )  ١١٨,٩٤١(  ـ  )إعدام ذمم(إستبعادات 
  ٩٨٢,٠٣٧   ١,٠٥٤,٠٣٧   الرصيد كما في نهاية السنة 

  

  
  

   



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٣ - 
 

  
  
  

  : يبين الجدول التالي أعمار الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها
  
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ١,٤٣٢,٤٤١   ٧٧٤,٣٦٧   مستحقة لفترة تقل عن شهر
  ٦٩٤,٦٣٩   ١,٠٦٩,٣٦٣    أشهر) ٣(عن  تقلو تزيد عن شهر مستحقة لفترة

  ٢٩١,٤٤٩   ٦٢٥,٠٤٠    أشهر) ٦(أشهر وتقل عن ) ٣( مستحقة لفترة تزيد عن
  ٢٤٧,٩١٤   ٨٤٣,٤٢٣   أشهر ) ٦( مستحقة لفترة تزيد عن

   ٢,٦٦٦,٤٤٣   ٣,٣١٢,١٩٣  
  

  

  

وفي رأي إدارة الشركة أن جميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها قابلة للتحصيل بشكل 
  .كامل

  
  

  

  أرصدة مدينة أخرى  .  ٩
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ١١٢,٩٠٠   ١١٢,٩٠٠   تأمينات كفاالت
  ٢١,٦٢١   ١٨,٧٥٢   مصاريف مدفوعة مقدماً

  ٧,٧٦٦   ٥,٤٠٤   أخرى
   ١٤٢,٢٨٧   ١٣٧,٠٥٦  

  

  
  

  

   بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية .      ١٠
 

  قيةالقيمة السو  الكلفة  نسبة الملكية  بلد التأسيس  إسم الشركة
          

  غير مدرجة  ٣,٦٦٧,٨٥٦   %٦,٣٤٥  الجزائر  بنك ترست الجزائر  
  غير مدرجة  ٧٠٣,٥١٢   %٢       انـلبن  الكندي اللبنانيالبنك  
       ٤,٣٧١,٣٦٨    

  
  

  

بيع كامل موجودات ومطلوبات البنك اللبناني الكندي لصـالح بنـك سوسـيتيه     ٢٠١١تم خالل عام 
هذا وقد قررت الهيئة العامة غير العادية للبنك بناء . مليون دوالر أمريكي) ٥٨٠(جنرال مقابل مبلغ 

علـى  % ١٠بعـد خصـم   ( مليون دوالر من ثمن البيع ) ٢٥٠(على توصية المصفي توزيع مبلغ 
على مساهمي البنك واالحتفاظ بباقي المبلغ مجمداً في حساب خاص يتم توزيعـه  ) ب الضريبة حسا

  .المصفي وموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنكطبقاً لتوصيات 
  

وحيث أن اتفاقية البيع التي صادق عليها مصرف لبنان ال تجيز ألي مساهم سحب ما قد يعود له من 
شخصياً يلتزم بموجبه إعادة أي مبلغ يكون قد تسلمه اذا تبين أن هنـاك   ثمن البيع إال اذا وقع تعهداً

  .مطلوبات مالية غير مسجلة في دفاتر البنك
  

ولما كانت الشركة االستثمارية القابضة قد رفضت التوقيع على هكذا تعهد فقد تم تأجيل دفع المبـالغ  
شهر من تاريخ ) ٢٤(ما بعد انقضاء  المستحقة لها وللمساهمين غير الموقعين على كتاب التعهد الى

، وعليه فقد تم تجميد التصرف بالمبلغ الموزع على الشركة )٨/٩/٢٠١١(التوقيع على اتفاقية البيع 
مليون دوالر في حساب خاص لدى مصرف ) ٤,٥(االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين والبالغ 

  .انتهاء تلك المدة لحين%) ٥بفائدة (بيروت  –الشرق األوسط وافريقيا 
  

هذا وقد ارتأى مجلس إدارة الشركة، ومن مبدأ الحيطة والحذر، تأجيل االعتراف بأية أرباح قد تنتج 
لحين قبض جميع متحصالت عملية البيع ) تحت التصفية(من بيع استثماره في البنك اللبناني الكندي 

مة الفدرالية في نيويورك موضوعها بشكل نهائي و قطعي، علماً بأن هناك قضية مرفوعة أمام المحك
على خلفيـة أن البنـك ربمـا كـان     ) قيد التصفية(فرض غرامات مالية على البنك اللبناني الكندي 

، رغم تأكيدات حاكم مصرف لبنان بأن البنك المذكور العمليات المصرفية المحظورةمتورطاً ببعض 
خاصة بمكافحة تبييض األموال وأنه موضع دعـم  كان ملتزماً بالقوانين اللبنانية والمعايير الدولية ال

  .مصرف لبنان المطلق
  
  
  



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٤ - 
 

  
  
  

  

   استثمارات عقارية  .  ١١
وذلك  ٢٠١١كما في نهاية عام دينار  ٢,٤١٤,٢٢٥تبلغ القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية 

 .واقع تقديرات مقدرين عقاريين مرخصين من
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ومعدات ممتلكات  .  ١٢
  

  
  كمبيوتر

أجهزة مكتبية 
  ومعدات

أثاث 
  وديكورات

  
  سيارات

  
  المجموع

            

            :الكلفـــة
 ٢٩٤,٣٢٤  ٢٩,٠٩٢  ١١١,٤٣٨   ٥١,٧٢٩ ١٠٢,٠٦٥   ١/١/٢٠١١في  كما الرصيد
  ١٠,٤٨٣   ـ  ـ  ٣,٠٢٢   ٧,٤٦١   اضافات
 ٣٠٤,٨٠٧  ٢٩,٠٩٢  ١١١,٤٣٨   ٥٤,٧٥١  ١٠٩,٥٢٦   ٣١/١٢/٢٠١١في  كما الرصيد

        

        :االستهالك المتراكم
 ٢٠٦,٦٨٦  ٢١,٦٢٠  ٨٦,١٠٥   ٣٠,٠٢٤ ٦٨,٩٣٧   ١/١/٢٠١١في  كما الرصيد

 ٢٤,٠٧٣  ٤,٢٦١  ١٠,٦٦١   ٤,٢٤٥ ٤,٩٠٦   استهالك السنة
 ٢٣٠,٧٥٩  ٢٥,٨٨١  ٩٦,٧٦٦   ٣٤,٢٦٩  ٧٣,٨٤٣   ٣١/١٢/٢٠١١في  كما الرصيد
 ٧٤,٠٤٨  ٣,٢١١  ١٤,٦٧٢   ٢٠,٤٨٢  ٣٥,٦٨٣   ٣١/١٢/٢٠١١كما في القيمة الدفترية صافي 

            

            :الكلفـــة
  ٢٦٩,٢٩٢   ٢٨,٩٦٧   ١٠٨,٢٨١   ٤٩,٢١٦   ٨٢,٨٢٨   ١/١/٢٠١٠في  كما الرصيد
  ٢٥,٠٣٢   ١٢٥   ٣,١٥٧   ٢,٥١٣   ١٩,٢٣٧   اضافات
 ٢٩٤,٣٢٤  ٢٩,٠٩٢  ١١١,٤٣٨   ٥١,٧٢٩  ١٠٢,٠٦٥   ٣١/١٢/٢٠١٠في  كما الرصيد

        

        :االستهالك المتراكم
 ١٧٠,٤٣٦  ١٧,٣٥٨  ٧٢,٥٥٨   ٢٦,٠٨٤ ٥٤,٤٣٦   ١/١/٢٠١٠في  كما الرصيد

 ٣٦,٢٥٠  ٤,٢٦٢  ١٣,٥٤٧   ٣,٩٤٠ ١٤,٥٠١   استهالك السنة
 ٢٠٦,٦٨٦  ٢١,٦٢٠  ٨٦,١٠٥   ٣٠,٠٢٤  ٦٨,٩٣٧   ٣١/١٢/٢٠١٠في  كما الرصيد
 ٨٧,٦٣٨  ٧,٤٧٢  ٢٥,٣٣٣   ٢١,٧٠٥  ٣٣,١٢٨   ٣١/١٢/٢٠١٠كما في القيمة الدفترية صافي 

  
  
  
  

      تسهيالت إئتمانية   . ١٣
  

  العملة  نوع التسهيالت
تاريخ

  سعر الفائدة  االستحقاق
  سقف

  الرصيد القائم التسهيالت
            
            

  ٥٥٦,٦٦١  ١,٠٠٠,٠٠٠  %٩,٥  ٢٠١٢  دينار أردني  قرض متجدد
            

  

    
  

  
  أرصدة دائنة أخرى.     ١٤ 
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٩٨,٣٦٥   ٤٣,٥١١   مخصص وأمانات ضريبة الدخل
  ١٢٢,٩٠١   ٨٢,٩٠١   البحث العلمي  صندوقمخصص 

  ٦٦,٤٢٨   ٥٧,٨٨٥   أمانات مساهمين
  ٦,٧٦٠   ١٤,٠٥٤   مصاريف مستحقة 

  ١٢,٧٢٨   ١٨,٢٨١   مخصص مكافآة نهاية الخدمة
  ٨,٠٩٩   ـ  مخصص رسوم الجامعات األردنية

  ١٠,٩١٢   ١٣,٠٦٩   أخرى
   ٣٢٦,١٩٣   ٢٢٩,٧٠١  

  
  



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٥ - 
 

  
  

      حقوق الملكية   . ١٥
  رأس المال

دينـار أردنـي مقسـم الـى      ١٦,١٢٥,٠٠٠يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب بـه والمـدفوع   
كـانون االول              ٣١سهم بقيمة اسـمية دينـار أردنـي واحـد للسـهم كمـا فـي         ١٦,١٢٥,٠٠٠

  . ٢٠١٠و  ٢٠١١
  

  عالوة اإلصدار
وهو ناتج عن إصدار  ٢٠١١كانون األول  ٣١أردني كما في نار دي ١٠٥,٩٨٦اإلصدار تبلغ عالوة 

  .بعض األسهم بسعر يزيد عن القيمة األسمية للسهم البالغة دينار واحد
  

  
  

  إجباري احتياطي
%  ١٠سنوية قبل الضريبة بنسبة ه من االرباح الساب ما تم تحويلتمثل المبالغ المتجمعة في هذا الح

  .خالل السنوات السابقة وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين
  

  
  

  اختياري احتياطي
ساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضـرائب بنسـبة ال   تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الح

  .وهو قابل للتوزيع على المساهمين السنوات السابقةخالل %  ٢٠ تزيد عن
  

  
  
  
  

  غير المسيطرينحقوق 
شـركة  ( التابعـة  ةالشرك يمثل هذا البند الجزء غير المملوك من قبل الشركة من حقوق الملكية في

، ويتم إظهار حقوق غير المسـيطرين فـي   )المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية
حق ملكية بيان الدخل الشامل الموحد كبند منفصل وفي بيان المركز المالي الموحد كبند منفصل عن 

 .حملة اسهم الشركة
  

  
  

  مصاريف إدارية   . ١٦
  ٢٠١٠  ٢٠١١  

      

  ٢٩٩,٨٤٩   ٣٢١,٣٢٤   وملحقاتها رواتب وأجور
  ٢٤,٥٩١   ٢٦,١٨٤   أتعاب مهنية

     ٢٤,٩٢٢   ١٠,٤٥٠   رسوم صندوق حماية المستثمرين
  ٥٦,٢٥١   ٤٤,٠٧٣   وإطفاءات اتإستهالك
  ٥٢,٠٠٣   ٥٢,٠٨٠   إيجارات
  ٢٣,٠٩٢   ٢٤,٥٣٤   تأمين

  ١٧,٠٨٢   ١٥,٧٤٢   بريد وهاتف
  ٢٣,٧٤٦   ـ       غرامات

  ٢٣,٢١٧   ٢٢,٠٠٠   رسوم واشتراكات
  ١٤,٤٥٤   ٢٧,٣٩٦   ضمان اجتماعي

  ١٩,٧٥٣   ٢١,٥٠٧   صيانة 
  ٩,٦١٣   ٧,٧٨٨   قرطاسية ومطبوعات

  ١١,٠٢٥   ٢٠,٤٦٠   سفر ومواصالت
  ٤,٢٢٨   ٥,٧١٩   ضيافة
  ٢,٥٦١   ١,٠٤٨   اتإعالن

  ٢,٠١٠   ٥,٥٥٠   مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  ٦٧٨   ـ      تدريب موظفين

  ٦٩٣   ٦٦١   الهيئات العامة تكاليف
  ٤٠٠   ٤٠٠   الشركات عام االتعاب القانونية لمراقب

  ١٧,٣٠٨   ١٥,٥١١   متفرقة 
   ٦٢٧,٤٧٦   ٦٢٢,٤٢٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٦ - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسوم ومصاريف أخرى  . ١٧
  ٢٠١٠  ٢٠١١  

      

  ٨,٠٩٩  ـ  مخصص رسوم الجامعات األردنية
  

  

  
  

  ربح السنة) خسارة( حصة السهم األساسية والمخفضة من  . ١٨
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٧٧٩,٣٦٢   )    ١٠٠,٩٩٢(  لمساهمي الشركة  ةالسنة العائدربح  )ةخسار(
  ١٦,١٢٥,٠٠٠   ١٦,١٢٥,٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد االسهم

  )٠,٠٤٨   )     ٠,٠٠٦  
  
  

  

  التعالمالت مع الجهات ذات العالقة  .  ١٩
  

  :٢٠١١يلخص الجدول التالي التعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل عام          
  

 الرصيد القائم   حجم التعامل طبيعة التعامل   طبيعة العالقة  إسم الجهة
          

  ١٣٨,٤٣٩   ـ  تجاري  شركة شقيقة  الشركة القطرية العامة للتأمين
  ١٢٦,٤٥٤   ٥٣,١٠٠  تمويلي  شركة شقيقة  شركة نست لإلستثمار

         ٢٦٤,٨٩٣  
  

  

  
  

  رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا   . ٢٠
             المنتهيـة فـي   دينـار للسـنة   ٤٦,٥٣٧ بلغت رواتب ومكافأت اإلدارة التنفيذية العليا مـا مجموعـه  

  .٢٠١٠كانون االول  ٣١ المنتهية في دينار للسنة ٢٩,٢٠٥، مقابل ٢٠١١كانون األول  ٣١
  

  
  

  

  الوضع الضريبي  . ٢١
  

 .٢٠٠٩للشركة حتى نهاية عام  تم تسوية الوضع الضريبي -
 

، ٢٠١٠كانون األول  ٣١تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  -
 .الشركة حتى تاريخهولم تقم الدائرة بمراجعة سجالت 

  

      للسـنة المنتهيـة فـي              عـن نتـائج أعمـال الشـركة     تم احتساب مخصص ضـريبة الـدخل   -
 . وفقاً لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة ٢٠١١كانون األول  ٣١

  
  

        
  القطاعات التشغيلية  . ٢٢

يتركز نشاط الشركة األساسي في االستثمار في الموجودات المالية وأعمال الوساطة المالية، وفيمـا  
  : يلي معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ١,٢٧٩,٧٠٣   ٢٢٦,٨٧٠   المالية  الموجوداتمن االستثمار في  اإليرادات المتأتية
  ٦٠٧,٢٨٧   ٢٩٠,٦٣٦   من أعمال الوساطة  اإليرادات المتأتية

  
  
  

  

  التزامات محتملة   . ٢٣
    ٢٠١٠  ٢٠١١  

      

  ٨٨٦,٠٠٠   ٨٨٦,٠٠٠   كفاالت بنكية
  ١٣١,٨٧٤   ١٣١,٨٧٤   أقساط أسهم غير مسددة

  
  

  



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٧ - 
 

  
             تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  . ٢٤

  :يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها            
           

  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١١
        

        الموجودات
  ٤٠٥,٧٧٤   ـ  ٤٠٥,٧٧٤   النقد وما في حكمه

  ٣,١٨٦,٠٠٠    ٣,١٨٦,٠٠٠   ـ  أرصدة نقدية مقيدة السحب
  ٦,١٦٩,٨١١  ـ  ٦,١٦٩,٨١١   مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلموجودات 

  ٣,٣١٢,١٩٣  ـ  ٣,٣١٢,١٩٣   ذمم عمالء وساطة
  ٢٨١,٤٧٦  ـ  ٢٨١,٤٧٦   ذمم عمالء تمويل على الهامش

  ٨٢٢  ـ  ٨٢٢   ذمم وسطاء
  ٣٨٩,٠٠٠  ـ  ٣٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية

  ٢٦٤,٨٩٣  ـ  ٢٦٤,٨٩٣   ذمم جهات ذات عالقة مدينة
  ١٣٧,٠٥٦  ـ  ١٣٧,٠٥٦   أرصدة مدينة أخرى

  ٤,٣٧١,٣٦٨   ٤,٣٧١,٣٦٨   ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  ١,١٤٢,١٣١   ١,١٤٢,١٣١   ـ  إستثمارات عقارية
  ٧٠,٠٠٠   ٧٠,٠٠٠   ـ  رخصة الوساطة
  ٧٤,٠٤٨   ٧٤,٠٤٨   ـ         ممتلكات ومعدات

  ١٩,٨٠٤,٥٧٢   ٨,٨٤٣,٥٤٧   ١٠,٩٦١,٠٢٥   مجموع الموجودات 
        

        المطلوبات
  ٥٥٦,٦٦١   ـ  ٥٥٦,٦٦١   تسهيالت إئتمانية 

  ٣٥٠,٤٨٦   ـ  ٣٥٠,٤٨٦   عمالء وساطةذمم 
  ٢٢٩,٧٠١   ـ  ٢٢٩,٧٠١   أرصدة دائنة أخرى 
  ١,١٣٦,٨٤٨   ـ  ١,١٣٦,٨٤٨   مجموع المطلوبات

        

  ١٨,٦٦٧,٧٢٤   ٨,٨٤٣,٥٤٧   ٩,٨٢٤,١٧٧   الصافي 
  

  
  

  

  
  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٠

        

        الموجودات
  ٧٠٧,٦٦٣   ـ  ٧٠٧,٦٦٣   النقد وما في حكمه

  ٥,٨٠٢,١٧٣  ـ  ٥,٨٠٢,١٧٣   موجودات مالية للمتاجرة
  ٢,٦٦٦,٤٤٣  ـ  ٢,٦٦٦,٤٤٣   عمالء وساطةذمم 

  ٣٠٨,٠٥٥   ـ  ٣٠٨,٠٥٥   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٨٧,٠٢٩  ـ  ٨٧,٠٢٩   ذمم وسطاء

  ٥٣٩,٠٠٠  ـ  ٥٣٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  ٣١٧,٨٣٥  ـ  ٣١٧,٨٣٥   ذمم جهات ذات عالقة مدينة

  ١٤٢,٢٨٧  ـ  ١٤٢,٢٨٧   أرصدة مدينة أخرى
  ٧,٥٥٧,٣٦٨   ٧,٥٥٧,٣٦٨   ـ  موجودات مالية متوفرة للبيع

  ١,١٤٢,١٣١   ١,١٤٢,١٣١   ـ  إستثمارات عقارية
  ٩٠,٠٠٠   ٩٠,٠٠٠   ـ  رخصة الوساطة
  ٨٧,٦٣٨   ٨٧,٦٣٨   ـ        ممتلكات ومعدات

  ١٩,٤٤٧,٦٢٢   ٨,٨٧٧,١٣٧   ١٠,٥٧٠,٤٨٥   مجموع الموجودات 
        

        المطلوبات
  ٢٥٠,٠٨١   ـ  ٢٥٠,٠٨١   عمالء وساطةذمم 

  ٣٢٦,١٩٣   ـ         ٣٢٦,١٩٣   أرصدة دائنة أخرى 
  ٥٧٦,٢٧٤   ـ         ٥٧٦,٢٧٤   مجموع المطلوبات

        

  ١٨,٨٧١,٣٤٨   ٨,٨٧٧,١٣٧   ٩,٩٩٤,٢١١   الصافي 
 

  

  



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٨ - 
 

  
  األدوات المالية  . ٢٥
  

تتضـمن الموجـودات الماليـة    . تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات الماليـة 
وتتضـمن المطلوبـات   . األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والذمم المدينة واألوراق الماليـة 

    .المالية الذمم الدائنة
  

  القيمة العادلة
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفتريـة حيـث أن   

  .معظم األدوات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار
  

  

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

تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل           .  الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر                          
أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة، حيث تعمل الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية                                     

طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة                                عن  
يتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية                            .  الديون غير المسددة         
  .الموحدة في البيانات المالية

  

دينار من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية                    ٦٦٠,٢٨٦يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه         
  .٢٠١٠كما في نهاية عام  ٤٧٤,٠٦٣مقابل  ،٢٠١١عام 

  
  

  مخاطر السيولة
  

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ                                        
استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات                                 

  . لقابلة للتداولوموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية ا
  

على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق          )  غير مخصومة   ( ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات                   
  :الموحدة التعاقدي كما بتاريخ البيانات المالية

    
  المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١١

        
  ٥٥٦,٦٦١   ـ  ٥٥٦,٦٦١   تسهيالت إئتمانية

  ٣٥٠,٤٨٦   ـ  ٣٥٠,٤٨٦   عمالء وساطةذمم 
  ٢٢٩,٧٠١   ـ  ٢٢٩,٧٠١   أرصدة دائنة أخرى

  ١,١٣٦,٨٤٨   ـ  ١,١٣٦,٨٤٨   
  

  المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١٠
        

  ٢٥٠,٠٨١   ـ  ٢٥٠,٠٨١   عمالء وساطةذمم 
  ٣٢٦,١٩٣   ـ  ٣٢٦,١٩٣   أرصدة دائنة أخرى

  ٥٧٦,٢٧٤   ـ  ٥٧٦,٢٧٤   
  

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
أو القيمة      ربح الشركة     الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على                        أسعار  تنتج مخاطر    

وحيث أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة                            . العادلة لألدوات المالية             
  .المطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري

    
   



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة
  ) تتمه( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٩ - 
 

    
  

  األجنبية العمالتأسعار  مخاطر
  

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت                                 
حيث إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر                                    .  األجنبية   

فإن األرصدة في الدوالر األمريكي ال                  ،  صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي                      
حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في                 إن  تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية و              

  .غير جوهريأسعار صرف العمالت األجنبية يعتبر
      

  مخاطر أسعار األسهم
  

تعمل الشركة على . عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم ر األسهماتنتج مخاطر أسع
. إدارة هذه المخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية

زيادة / فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخفيض %  ١٠وبافتراض تغير أسعار األسهم المدرجة بمعدل 
 ٥٨٠,٢١٧مقابل  ٢٠١١دينار كما في نهاية عام  ٦١٦,٩٨١كة بقيمة للشر الموحد الدخل الشامل

 .٢٠١٠دينار كما في نهاية عام 

  
  
  

  إدارة رأس المال.     ٢٦
  

  يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة 
من خالل استثمار موجودات الشركة  وضمان إستمرارية الشركة والوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك

   .بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة

  
  

  
  

  

  




