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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 فهـرس

 ـــــــــــــــــ

 

 صفحة 

  

 2 ر مدققي الحسابات المستقلينتقري  -

  

 1 2111 كانون األول 11كما في الموحد بيان المركز المالي  -

  

 4 2111 كانون األول 11في  المنتهية للسنةالموحد  الدخلبيان   -

  

 5 2111 كانون األول 11في المنتهية  الموحد للسنة الشامل بيان الدخل  -

  

 6 2111 كانون األول 11في المنتهية  للسنة الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية  -

  

 7 2111 كانون األول 11المنتهية في  للسنة الموحد التدفقات النقديةبيان   -

  

 21 – 8 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية  -
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 المستقلين تقرير مدققي الحسابات
 

 

 السادة مساهمي 

 المساهمة العامة ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلشركة اال

 المملكة األردنية الهاشمية  -عمان 
 

 مقدمــة

والتي تتكون  المساهمة العامة ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينللشركة اإل المرفقة الموحدةلقد دققنا البيانات المالية 

 وبيان الدخل الشامل الموحد الموحد وكال  من بيان الدخل 2111 كانون األول 11 كما فيالموحد  بيان المركز الماليمن 

في ذلك التاريخ وملخصاً ألهم  المنتهية للسنة الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية

 .واإليضاحات المرفقة بهاالموحدة السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية 
 

 الموحدة إدارة الشركة عن البيانات المالية مجلس مسؤولية

 إن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة المرفقة بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مسؤولية

الموحدة  إدارة الشركة، وتشمل هذه المسؤولية اإلحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف الى إعداد وعرض البيانات المالية مجلس

 .بصورة عادلة وخالية من أية أخطاء جوهرية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال
 

 مسؤولية مدقق الحسابات

لقد تم قيامنا بهذه . إلى إجراءات التدقيق التي قمنا بها استنادا الموحدة إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول البيانات المالية

اإلجراءات وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب اإللتزام بقواعد السلوك المهني والتخطيط لعملية التدقيق بهدف 

إجراءات التدقيق كما تشمل . الحصول على درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية ال تتضمن أية أخطاء جوهرية

نات حول المبالغ واإليضاحات الواردة في البيانات المالية تستند إجراءات التدقيق المختارة الى  .الموحدة الحصول على بيـِـّ

 .إحتيالنتيجة خطأ أو كانت  سواءً  الموحدة تقدير مدقق الحسابات وتقييمه لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية

 الموحدة مدقق لهذه المخاطر يتضمن دراسة إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض البيانات الماليةإن تقييم ال

بصورة عادلة، وهو يهدف الى إختيار اجراءات التدقيق المناسبة وال يهدف الى إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية 

يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات الهامة تتضمن إجراءات التدقيق أيضا تقي. في الشركة

نات التدقيق  ىفو. وتقييماً عاماً لطريقة عرضها الموحدة التي إستندت إليها اإلدارة في إعداد البيانات المالية إعتقادنا أن بيـِـّ

 .الموحدة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة إلبداء رأينا حول البيانات المالية
 

 الرأي

للشركة الموحد المرفقة تـُظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحدة في رأينا، أن البيانات المالية 

وتدفقاتها  الموحد وأدائها المالي 2111كانون األول  11كما في  المساهمة العامة األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين اإل

  .في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية المنتهية للسنة الموحدة النقدية
 

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية

والبيانات المالية  المرفقةالموحدة تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية 

 .ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها معهامتفقة  الواردة في تقرير مجلس االدارة
 

 

 
 
 

 (616إجازة )إبراهيم حمـودة  

 ربـــــــــــــــالـعــالـمـهـنـيـون  2114 شباط 15عمان في 

 (أعضاء في جـرانت ثورنتون) 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 3131 كانون األول 13كما في الموحد  بيان المركز المالي
 

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2112 2111 إيضاح 

    الموجودات

 8625665  652575182  1 النقد وما في حكمه

 151865111  ـ  أرصدة نقدية مقيدة السحب

 651145648  655285668  4 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل موجودات مالية

 5,,252145  251515712  5 مدينةذمم عمالء وساطة 

 54,5876  6,45171   ذمم عمالء تمويل على الهامش

 2115,17  21,5622   ذمم وسطاء 

 18,5111  18,5111   صندوق ضمان التسوية 

 4265665  ـ  ذمم جهات ذات عالقة مدينة

 815854  865126  6 أرصدة مدينة أخرى

 451715168  156675857  7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 1511,5814  1511,5814  8 عقارية استثمارات

 515111  115111   مزاولة أعمال الوساطةرخصة 

 525668  415,21  , ممتلكات ومعدات

 3083318,01  3180018302   الموجوداتمجموع 
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 11751,8  1125111   وساطة دائنةذمم عمالء 

 115,22  ـ  ذمم جهات ذات عالقة

 27,5781  2725616  11 أرصدة دائنة أخرى

 4285811  4145667   مجموع المطلوبات 
    

   11 الملكيةحقوق 

 1651255111  1651255111   رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع

 1155,86  1155,86   عالوة إصدار

 158,65141  65612,,15   احتياطي إجباري

 151875262  151875262   احتياطي اختياري 

 (  157,25,68) (    26,5564)  خسائر متراكمة

 1754215621  1,51455286   صافي حقوق مساهمي الشركة

 ,15411515  154415114   حقوق غير المسيطرين

 1858245681  2154855621   مجموع حقوق الملكية 

 3083318,01  3180018302   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 

 

 

 

 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 3131 كانون األول 13في  للسنة المنتهية الموحد الدخل بيان

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2112 2111 إيضاح 

    

 6415172  56,5184   أرباح أسهم مقبوضة 

 1785651  2775761   عموالت وساطة

 555268  645155   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش 

 1115577  ـ  أرباح بيع إستثمارات عقارية

 (    1415611) 4445,61   من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة فروقات تقييم موجودات مالية
 (       65581) 4452,6   من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة بيع موجودات مالية (خسائر)أرباح 

 145171  1185511    إيراد فوائد ودائع بنكية

 (    5,65821) (  5175812) 12 مصاريف إدارية 

 (     155111) ـ  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
 (     165,81) ـ  سنوات سابقة مصاريف

 465  185725   أخرى ومصاريف إيراداتصافي 

 ,33,830  ,38110800   قبل الضريبة  ربح السنة

 (     575218) (     615161) 15 ضريبة دخل السنة

 3368036  0268333   ربح السنة

    

    :ويعود الى

 2175,56  1,5246,   مساهمي الشركة 

 (     515111) 175275   حقوق غير المسيطرين

   0268333  3368036 

    

    
 18131  18130  11 ربح السنة العائد لمساهمي الشركةحصة السهم األساسية والمخفضة من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "

  



 

- 5 - 
 

 

 

 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 مساهمة عامة محدودةشركة 

 3131كانون األول  13المنتهية في  للسنة الشامل الموحد بيان الدخل
 

 (بالدينار األردني)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2111 2112 
   

 1565,56  765521,  ربح السنة

   بنود الدخل الشامل األخرى 

 ـ ,684541  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل 

 3368036  3866180,1  إجمالي الدخل الشامل للسنة

   

   : ويعود إلى 

 2175,56  156215665  مساهمي الشركة 

 (    515111) 175275  حقوق غير المسيطرين 

  3866180,1  3368036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 3131 كانون األول 13في  المنتهية للسنة الموحد ملكيةبيان التغيرات في حقوق ال

 

 (بالدينار األردني)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مجموع حقوق  حقوق  صافي حقوق خسائر التغيير المتراكم احتياطيـــات  رأس المال 

 الملكية  غير المسيطرين  مساهمي الشركة متراكمة  في القيمة العادلة اختياري إجباري عالوة إصدار المدفوع 

          

 30803,8601  38,118130  328,338633  (   382038060) ـ 381028363  3800681,3  3138006  3683338111   3/3/3131الرصيد كما في 

 3866180,1  175275  386318663  1,5246,  ,684541  ـ ـ ـ ـ للسنة  إجمالي الدخل الشامل

 ـ ـ ـ (       1115261) ـ ـ 1115261  ـ ـ إحتياطي إجباري

 ـ ـ ـ ,684541  (    ,684541) ـ ـ ـ ـ من خالل بيان الدخل الشامل  بالقيمة العادلة بيع موجودات مالية

 318,038631  ,1811,,38  3081,38306  (      ,360836) ـ 381028363  380068613  3138006  3683338111  13/33/3131الرصيد كما في 

          

 ,308662823  38,3,8130  3283318663  (   3802,8,13) ـ 381028363  380608033  3138006  3683338111   3/3/3133الرصيد كما في 

 3368036  (        515111) 3128036  2175,56  ـ ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 ـ ـ ـ (         ,26551) ـ ـ ,26551  ـ ـ إحتياطي إجباري

 30803,8601  38,118130  328,338633  (  382038060) ـ 381028363  3800681,3  3138006  3683338111  13/33/3133الرصيد كما في 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "هاوتقرأ مع الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 للمغتربين األردنيينستثمارية القابضة الشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 3131 كانون األول 13في  المنتهية للسنة الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

 (بالدينار األردني)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2111 2112 

   التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 21451,4  1511,5884  قبل الضريبة السنةربح 

 465272  115142  وإطفاءات استهالكات

 1415611  (      4445,61) من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة فروقات تقييم موجودات مالية

 (     1115577) ـ أرباح بيع إستثمارات عقارية 

 155111  ـ مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

 165,81  ـ سنوات سابقة  مصاريف
   

   التغير في رأس المال العامل 

 (       65467) (       4,5161) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 ,811582  765226  ذمم عمالء وساطة

 (     2685411) (     14452,7) ذمم عمالء تمويل على الهامش

 (     2115185) (         75715) ذمم وسطاء

 2115111  ـ صندوق ضمان التسوية

 515212  (         25472) مدينة أخرىأرصدة 

 (            487) (       125841) أرصدة دائنة أخرى

 (         65672) (       575666) ضريبة الدخل المدفوعة

 245421,  4285241  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
   

   التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

 ـ 151875,11  مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات 

 ـ 151865111  أرصدة نقدية مقيدة السحب

 2215874  ـ إستثمارات عقارية

 (       458,2) (         251,7) ممتلكات ومعدات

 2185,82  455715511  عمليات االستثمار صافي التدفقات النقدية من
   

   التمويلالتدفقات النقدية من عمليات 

 (    5565661) ـ تسهيالت إئتمانية

 (    12,5851) 1,45741  ذمم جهات ذات عالقة

 (    6865511) 1,45741  عمليات التمويل ( المستخدمة في)من صافي التدفقات النقدية 
   

 45658,1  551,45517  وما في حكمه التغير في النقد

 4155774  8625665   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 0638663  683328303   السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

 
 

 

 

 

 

 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين الشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدةلبيانات المالية إيضاحات حول ا

  3131 كانون األول 13
 

 (بالدينار األردني)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 امــــع .  3
 

وساجلت فاي ساجل  1,88تماو   2بتااريخ  الشركة اإلستتثمارية القابضتة للمغتتربين األردنيتينتأسست 

    وقد حصلت الشاركة علاى حاق الشاروع فاي العمال بتااريخ( 212)الشركات المساهمة العامة تحت رقم 

 مان أهام غاياتهااوالمملكاة األردنياة الهاشامية فاي  ، إن مركز تساجيل الشاركة هاو1,,1كانون الثاني  7

وذلاك 5 االستثمار في كافاة المجااالت االقتصاادية والصاناعية والتجارياة والزراعياة والساياحية وغيرهاا

عن طريق تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسهم 

 .هوالسندات داخل األردن وخارج
 

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

       بتاااريخ  مجلااس إدارة الشااركة فااي جلسااته المنعقاادةتاام إقاارار البيانااات الماليااة الموحاادة المرفقااة ماان قباال 

 .موافقة الهيئة العامة للمساهمين المالية ، وتتطلب هذه البيانات2114شباط  15
 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة      .  3
 

 الموحدة أسس إعداد البيانات المالية
 

تم اعداد البيانات المالية الموحادة للشاركة وفقااً للمعاايير الصاادرة عان مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة 

والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسايرات التقاارير المالياة الدولياة المنبثقاة عان مجلاس معاايير المحاسابة 

 .الدولية
 

الموجاودات الماليااة التاي تظهاار كلفااة التاريخياة باسااتثناء الماليااة الموحادة وفقاااً لمبادأ ال تام إعااداد البياناات

  .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 
 

 

 

 

 أسس توحيد البيانات المالية

تتضاامن البيانااات الماليااة الموحاادة البيانااات الماليااة للشااركة األم والبيانااات الماليااة للشااركات التابعااة لهااا 

لاى الاتحكم فاي السياساات المالياة والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السايطرة عنادما يكاون للشاركة القادرة ع

والتشااغيلية للشااركات التابعااة، ويااتم اسااتبعاد المعااامالت واألرصاادة واالياارادات والمصااروفات فيمااا بااين 

 .الشركة األم والشركات التابعة
 

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعاة كماا فاي نفاس تااريخ البياناات المالياة للشاركة األم وبإساتخدام 

اذا كانات الشاركات التابعاة تتباع سياساات محاسابية  .السياساات المحاسابية المتبعاة فاي الشاركة األمنفس 

تختلف عن تلك المتبعة في الشاركة األم فياتم اجاراء التعاديالت الال ماة علاى البياناات المالياة للشاركات 

 .التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم
 

تائج أعمال الشركات التابعة في بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكهاا وهاو التااريخ الاذي ياتم يتم توحيد ن

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعاة التاي . فيه فعلياً انتقال سيطرة الشركة األم على الشركات التابعة

لسايطرة علاى الشاركات يتم التخلص منها في بيان الادخل الموحاد حتاى التااريخ الاذي تفقاد الشاركة فياه ا

 .التابعة
 



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 3131كانون األول  13كما في 

- , - 
 

 
 .الشركة التابعةالذي ال تملكه الشركة األم من حقوق الملكية في ذلك الجزء  حقوق غير المسيطرينتمثل 

 

 :وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد بياناتها المالية مع الشركة األم
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %61 451115111  م.م.ذالمغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 استثمارات عقارية %111 156115111  م.م.ذالمغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 
 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
 

الشااركة خااالل العااام بتطبيااق المعااايير الجدياادة والمعدلااة وتفساايراتها الصااادرة عاان مجلااس معااايير المحاساابة قاماات 

 :على النحو التالي 2111التي أصبحت سارية المفعول إعتبارا من األول من كانون الثاني ( IASB)الدولية 
 
 

 

 

 موضوع المعيار رقم المعيار
  

 البيانات المالية الموحدة (11)رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

 العمليات المشتركة (11)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

 االفصاح حول االستثمار في الشركات (12)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

 قياس القيمة العادلة  (11)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

 (2111عام الكما عدلت في )منافع الموظفين  (,1)رقم  المحاسبة الدوليمعيار 
  

 (2111عام الكما عدلت في ) المنفصلةالبيانات المالية  (27)رقم  المحاسبة الدوليمعيار 
  

 (2111عام الكما عدلت في )االستثمار في الشركات الزميلة والعمليات المشتركة  (28)رقم  المحاسبة الدوليمعيار 
 

إن تطبياق المعااايير الجدياادة والمعدلااة وتفساايراتها لاام ينااتج عنااه تااأثير جااوهري علااى البيانااات الماليااة للساانة الحاليااة 

 .والسابقة
 

كما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدداً من التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية وعلى المعايير 

، وتتوقااع إدارة الشااركة أن 2111كااانون األول  11المحاساابية الدوليااة، وساايتم تطبيااق هااذه التعااديالت بعااد تاااريخ 

 . ثير جوهري على البيانات المالية للشركةتطبيق هذه التعديالت في المستقبل لن يكون له أي تأ
 

 : وفيما يلي ملخص ألهم المعايير التي تم إدخال تعديالت عليها
 

 

 موضوع المعيار رقم المعيار
  

 التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية (12)معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

 القابلة لالسترداد للموجودات غير الماليةاالفصاح عن القيمة  (16)رقم  المحاسبة الدوليمعيار 
  
 

 

 استخدام التقديرات

لتقديرات  ا ببعض  م  لقيا ا لشركة  ا رة  دا ا يتطلب من  لمحاسبية  ا لسياسات  ا لية وتطبيق  لما ا نات  لبيا ا د  ا عد ا ن  إ

ان تلك التقديرات تستند على فرضيات .  واإلجتهادات التي تؤثر على البيانات المالية واإليضاحات المرفقة بها

علية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الف

 . نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات
 

 :الموحدة وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد البيانات المالية
 
 

احتساا   وغير الملموسة بشكل دوري لغاياتتقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة  -

االسااتهالكات واالطفاااءات الساانوية اعتمااادا علااى الحالااة العامااة لتلااك االصااول وتقااديرات االعمااار االنتاجيااة 

 .الموحد في بيان الدخل( ان وجدت)المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني 
 

والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتهاا وياتم اخاذ هاذا  تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية -

 .الموحد التدني في بيان الدخل
 

تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ باإلعتباار قابلياة تلاك الاذمم  -

 .للتحصيل
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 النقد وما في حكمه 

دة  لغ محد مبا لى  إ للتسييل  بلة  لقا ا رات  واالستثما لبنوك  ا ولدى  لصندوق  ا في  لنقد  ا في حكمه  وما  لنقد  ا يمثل 

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

 
 الذمم المدينة

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

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

 

 الممتلكات والمعدات

بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم استهالكها عندما تكون جاهزة لالستخدام  الممتلكات والمعداتتظهر

 :الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية بطريقة القسط
 

 %25 -11 كمبيوتر وبرامج أجهزة

 %15 -11 أجهزة مكتبية ومعدات

 %21 -11 أثاث وديكورات

 %15 سيارات
 
 

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

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

في نهاية كل عام، وفي حال اختالف العمر اإلنتاجي  للممتلكات والمعدات يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع

ك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير ما تم تقديره سابقا، يتم استهالن المتوقع ع

 .اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير
 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 

األرباح من تقلباات يتضمن هذا البند االستثمار في أسهم وإسناد الشركات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، وتحقيق 

 .األسعار السوقية قصيرة األجل
 

ويعااد ( تقياد مصااريف االقتنااء فاي بياان الادخل عناد الشاراء)يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة 

التغيار فاي تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير فاي القيماة العادلاة لهاا فاي بياان الادخل الموحاد بماا فاي ذلاك 

القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هاذه الموجاودات 

 .أو جزء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع في بيان الدخل الموحد
 

 .موجودات في بيان الدخل الموحديتم إثبات األرباح المو عة أو الفوائد المكتسبة على هذه ال

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 

 .يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة
 

االقتنااء ويعااد تقييمهاا الحقااً بالقيماة يتم إثبات هذه الموجودات عند الشاراء بالقيماة العادلاة مضاافاً إليهاا مصااريف 

العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن حقوق الملكية الموحد بما في ذلك 

التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية باالعمالت األجنبياة، وفاي حاال بياع هاذه 

دات او جزء منها ياتم تحويال رصايد التغيار المتاراكم فاي القيماة العادلاة الخااص باالموجودات المباعاة الاى الموجو

 .األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر
 

 .يتم اثبات األرباح المو عة على هذه الموجودات في بيان الدخل الموحد
 

 

 تاريخ االعتراف بالموجودات المالية

تاريخ التزام الشركة ببياع أو شاراء الموجاودات ) وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة يتم االعتراف بشراء 

 (.المالية
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 القيمة العادلة

فاي حاال عادم تاوفر أساعار معلناة أو عادم  .تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية

مقارنتهاا بالقيماة العادلاة مان خاالل وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالياة فإناه ياتم تقادير قيمتهاا العادلاة 

في حاال تعاذر قيااس . ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتسا  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها

 .العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها القيمة
 

 االستثمارات العقارية 

ياادة فاي قيمتهاا الساوقية باألراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول  تظهراالستثمارات العقارية 

تقيايم مرخصاين لقيماة العادلاة لهاا مان قبال خباراء العادلاة لهاا سانوياً وياتم تقادير اكلفة، ويتم اإلفصاح عن القيمة بال

 .ومعتمدين لهذه الغاية
 
 

 الموجودات غير الملموسة
 

 .كلفةالموجودات غير الملموسة باليتم إثبات 
 

اإلسااتفادة وياتم قيااد ياتم إطفااء الموجااودات غيار الملموسااة التاي تكاون فتاارة اإلساتفادة منهااا محاددة علاى ماادى فتارة 

أما الموجودات غير الملموسة التي تكون فتارة اإلساتفادة منهاا غيار محاددة فاال ياتم . اإلطفاء في بيان الدخل الموحد

إطفاؤهاا بال يااتم إجاراء إختباار تاادني لقيمتهاا فاي تاااريخ البياناات المالياة ويااتم تساجيل قيماة التاادني فاي بياان الاادخل 

 .الموحد
 

  .سنوات 11أعمال الوساطة على فترة  لةمزاو يتم إطفاء رخصة
 

 

 

 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 

يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبال الشاركة ساواء تمات المطالباة 

 .بها من قبل المورد أو لم تتم
 

 

 المخصصات

المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأناه مان المحتمال قياام الشاركة  إثباتيتم 

يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البياناات المالياة الموحادة وتعاديل قيمتهاا  .بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات

 .  على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة بناءً 
 

 التقاص

تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهاار المبلاغ الصاافي فاي البياناات المالياة الموحادة  يتم إجراء

عناادما تتااوفر الحقااوق القانونيااة الملزمااة لااذلك وكااذلك عناادما يااتم تسااويتها علااى أساااس التقاااص أو يكااون تحقااق 

 .الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت
 

 

 

 اإليرادات
 

 .إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالءيتم تحقق 
 

 .يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس  مني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات
 
 

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

 .وفقاً لمبدأ االستحقاقيتم تحقق اإليرادات األخرى 
 
 

 العمالت االجنبية

. يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك العملياات

يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوباات المالياة بالعملاة األجنبياة بإساتخدام أساعار الصارف الساائدة فاي 

يااتم إثبااات االرباااح والخسااائر الناتجااة عاان . البيانااات الماليااة الموحاادة المعلنااة ماان البنااك المركاازي األردنااي تاااريخ

 .تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد

 

 ضريبة الدخل 

تحسااب مصاااريف الضاارائب المسااتحقة علااى أساااس األرباااح الخاضااعة للضااريبة، وتختلااف األرباااح الخاضااعة 

المالياة ألن األربااح المعلناة تشامل إيارادات غيار خاضاعة للضاريبة أو  البيانااتيبة عن األرباح المعلناة فاي للضر

مقبولاة ضاريبياً أو نما في سنوات الحقة أحياناً أو خسائر متراكماة مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ

 .بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية
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 النقد وما في حكمه .  1
 

 2111 2112 
   

 ـ 115282  شيكات في الصندوق

 2115212  1155811  حسابات جارية لدى البنوك

 65,5461  651115167  ودائع ألجل لدى البنوك

  683328303  0638663 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بينسنوية تتراوح  ةوتستحق عليها فوائد بنسبشهر إلى ستة أشهر  فترة خاللتستحق الودائع ألجل  

 .سنوياً  %655إلى % 1525
 

 

 

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل      .  ,
 2111 2112 
   

 151645111  152715117   األردن - لألوراق المالية أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان

 456715618  552555651  أسهم شركات مدرجة في اسواق مالية خارجية 

  683308660  6811,86,0 
 

 

 
 

 

 مدينةوساطة عمالء ذمم       .  3

 2111 2112 
   

 158715751  ,15516515  مدينةذمم 

 151865542  156145111  ذمم جهات ذات عالقة 

 (   1514152,8) (    865488,) مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

  383318213  3833,8003 
 

 

 

 

حسابات الوساطة ما  من خاللبلغ حجم التعامل مع الجهات ذات العالقة ضمن النشاط االعتيادي للشركة 

 .2112دينار لعام  (1451125881)مقابل مبلغ دينار  ( 5412,,1155)مجموعه 
 
 

 :كما يلي إن الحركة على رصيد مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها 
 

 2111 2112 
   

 151545117  1514152,8  بداية السنةالرصيد كما في 

 155111  ـ إضافات 

 (    ,45571) (   565811) (شطب ذمم)إستبعادات 

   0068,00  381,18300 
 

 

دينار يخص ذمم جهات ذات عالقة  (7155248)يتضمن مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها مبلغ 

 .2112كما في نهاية عام دينار ( 1645146) ، مقابل مبلغ2111كما في نهاية عام 
 
 

  

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

 2111 2112 
   

 8715172  8615418  مستحقة لفترة تقل عن شهر

 1285121  6755521  أشهر ( 1)مستحقة لفترة تزيد عن شهر وتقل عن 

 18,5211  275,18  أشهر ( 6)أشهر وتقل عن ( 1)مستحقة لفترة تزيد عن 

 8265472  5885851  أشهر ( 6)مستحقة لفترة تزيد عن 

  383318213  3833,8003 
 

 

 

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

 .كامل
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 مدينة أخرىأرصدة       .  6

 2111 2112 
   

 545111  545751  تأمينات كفاالت

 215126  1,5,24  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 65228  115652  أخرى

  068136  01803, 
 

 
 

 

 

  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية .      2
 

 السوقية القيمة الكلفة نسبة الملكية بلد التأسيس إسم الشركة
     

 غير مدرجة 156675856  %45881 الجزائر بنك ترست الجزائر  

 غير مدرجة 1  %2 لبنـان (تحت التصفية) البنك اللبناني الكندي 

    186628032  
 

 

 

الحجاز علاى المباالغ المو عاة والمحتجازة ساابقاً باإلضاافة إلاى تو ياع  فتارةإنقضااء  2111تم خاالل عاام 

ديناار تام إثباتهاا فاي بياان الادخل  ,684541مبالغ إضافية على حسا  اإلستثمار مما نتج عنه أرباح بقيماة 

 .الشامل
 

التوصل، بإجماع مساهمي البنك ، إلى تسوية ماع الخزيناة األمريكياة تام بموجبهاا  2111 عام كما تم خالل

عها ضاد البناك فمليون دوالر لتلك الخزينة مقابل تنا لها عن الدعاوي والقضايا التي تم ر( 112) مبلغ دفع

ي البناك حصاته ، وقاد تحمال كال مسااهم فا األمريكياة في الواليات المتحدة( تحت التصفية)اللبناني الكندي 

 .النسبية من مبلغ التسوية
 

هذا ويعتقد مجلس إدارة الشركة أن هناك بعض المبالغ اإلضافية التي ستحصل عليها الشركة من ثمان بياع 

واالتعاا   اإلستشااراتكما أنها ساتقوم بادفع حصاتها مان مصااريف موجودات ومطلوبات البنك من جهة، 

القانونية والرسوم القضائية ومن مصاريف واتعا  تصفية البنك من جهة اخارى ، غيار اناه مان الصاعوبة 

 .في الوقت الحاضر ن تقدير هذه اإليرادات والمصاريفبمكا

 
 

 

 

 

 

 

 

  استثمارات عقارية .  0
 

 وذلك من 2111كما في نهاية عام دينار  251515111تبلغ القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية 

 .واقع تقديرات مقدرين عقاريين مرخصين
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 ممتلكات ومعدات         .0
   

أجهزة  

وبرامج 

 كمبيوتر

أجهزة 

مكتبية 

 ومعدات

أثاث 

 وديكورات

 

 سيارات

 

 المجموع
      

      :الكلفـــة

 1108630  2,51,2  1115158  585642  1115527  1/1/2111في  كما الرصيد

 38102  ـ ـ 15515  882  اضافات

 1338136  2,51,2  1115158  615157  ,111541  11/12/2111الرصيد كما في 
      

      :االستهالك المتراكم

 3368033  2,51,1  1145111  185672  855157  1/1/2111في  كما الرصيد

 3383,3  ـ 15818  45117  551,7  استهالك السنة

 3608101  2,51,1  ,115586  ,42577  15154,  11/12/2111الرصيد كما في 

 18031,  3  38,00  328120  338133  13/33/3131صافي القيمة الدفترية كما في 
      

      :الكلفـــة

 11,8012  2,51,2  1115418  545751  11,5526  1/1/2112في  كما الرصيد

 8003,  ـ ـ 158,1  15111  اضافات

 (      01) ـ (      81) ـ ـ إستبعادات 

 1108630  2,51,2  1115158  585642  1115527  11/12/2112الرصيد كما في 
      

      :االستهالك المتراكم

 3118230  255881  65766,  ,14526  715841  1/1/2112في  كما الرصيد

 368323  15211  75145  45411  115114  استهالك السنة

 (      01) ـ (      81) ـ ـ إستبعادات

 3368033  2,51,1  1145111  185672  855157  11/12/2112الرصيد كما في 

 338660  3  28132  308021  338121  13/33/3133صافي القيمة الدفترية كما في 
        

 

 

 

 أخرىأرصدة دائنة       . 31
 

 2111 2112 
   

 7,,725  7856,4  مخصص ضريبة الدخل

 825,11  825,11  مخصص صندوق البحث العلمي 

 ,,,555  545,65  أمانات مساهمين

 255176  1256,2  ة نهاية الخدمةأمخصص مكاف

 2151,5  ـ أمانات ضريبة دخل

 115112  115121  مصاريف مستحقة 

 115181  125264  أخرى

  3238616  3208201 
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  حقوق الملكية  . 33
 رأس المال

 1651255111دينار أردناي مقسام الاى  1651255111يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع 

 . 2112و  2111كانون االول   11سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد للسهم كما في 
 

 عالوة اإلصدار

وهاو نااتج عان  2112و  2111كاانون األول  11دينار أردني كماا فاي  1155,86تبلغ عالوة اإلصدار 

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

 

 احتياطي إجباري

%  11تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة 

 .السنوات السابقة وهو غير قابل للتو يع على المساهمينو السنة خالل
 

 

 

 احتياطي اختياري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويلاه مان االربااح السانوية قبال الضارائب بنسابة ال تزياد 

 .خالل السنوات السابقة وهو قابل للتو يع على المساهمين%  21عن 
 

 
 

 
 

 حقوق غير المسيطرين

شااركة )هااذا البنااد الجاازء غياار المملااوك ماان قباال الشااركة ماان حقااوق الملكيااة فااي الشااركة التابعااة يمثاال 

، ويتم إظهار حقوق غيار المسايطرين فاي بياان (المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية

ملكياة حملاة  وقالدخل الشامل الموحد كبند منفصل وفي بيان المركز المالي الموحد كبند منفصل عن حق

 .اسهم الشركة
 

 

 مقترح توزيعها أرباح

 2114سيتقدم مجلس االدارة بتوصية للهيئاة العاماة للمسااهمين فاي اجتماعهاا الاذي ساينعقد خاالل عاام 

 .دينار 1651255111 من رأسمال الشركة البالغ% 5بتو يع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 
 

 

 مصاريف إدارية  . 33

 2111 2112 
   

 2715751  2655111  رواتب وأجور وملحقاتها

 ,1,587  215168  ضمان اجتماعي

 465272  115142  إستهالكات وإطفاءات

 415158  415755  إيجارات

 115622  2,5241  أتعا  مهنية

 245168  ,24511  تأمين

 225721  225111  رسوم واشتراكات

 185711  215211  صيانة 

 1,5157  751,4  سفر ومواصالت

 115216  5112,  بريد وهاتف

 751,5  75116  مكافأة نهاية الخدمة

 45,14  45871  قرطاسية ومطبوعات

 45,12  45414  ضيافة

 45461  75148  رسوم صندوق حماية المستثمرين

 145172  65681  عموالت بنكية

 ,1528  ,87  إعالنات

 115,22  ـ مصاريف قضايا

 ,1,512  125158  متفرقة 

  3328013  3068031 
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 السنةربح  حصة السهم األساسية والمخفضة من . 31

 2111 2112 
   

 2175,56  1,5246,  ربح السنة العائد لمساهمي الشركة 

 1651255111  1651255111  المتوسط المرجح لعدد االسهم

  18130  18131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا  . ,3
 

     ديناااار للسااانتين المنتهيتاااين فاااي      815167و   ,81525ت اإلدارة التنفيذياااة العلياااا آبلغااات رواتاااب ومكافااا

 .2112و  2111كانون األول  11
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 الوضع الضريبي . 33
 

 :ضريبة الدخل هي كما يليإن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص 
   

 2111 2112 
   

 225411  7,,725  الرصيد كما في بداية السنة

 575218  615161  ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 (     65672) (    575666) ضريبة الدخل المدفوعة

 238002  ,20860  الرصيد كما في نهاية السنة
 

 

 :المحاسبي مع الربح الضريبيملخص تسوية الربح  
 

  2111 2112 
   

 21451,4  1511,5884  الربح المحاسبي

 (    7,,125) (    55,5112) ايرادات غير خاضعة للضريبة

 1765651  ـ غير مقبولة ضريبياً نفقات 

 13280,0  018333,  الربح الضريبي
 

 

 

 %14  %14      نسبة الضريبة القانونية

 %27  %  6      الضريبة الفعليةنسبة 
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 .2111حتى نهاية عام المغتربين األردنيين للوساطة المالية  لشركة تم تسوية الوضع الضريبي -
 

 

حتى  وشركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري للشركة تم تسوية الوضع الضريبي -

 .2111نهاية عام 
 

ولم تقم  2112عام  نهاية ىوشركاتها التابعة حت الذاتي عن نتائج أعمال الشركةتم تقديم كشف التقدير  -

 .بمراجعة سجالت الشركة حتى تاريخه دائرة ضريبة الدخل
 

 
 

وشركة المغتربين األردنياين لإلساتثمار  تم احتسا  مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة -

وفقااً لقاانون ضاريبة الادخل وتعديالتاه  2111كاانون األول  11 للسنة المنتهياة فاي والتطوير العقاري

 . الالحقة
 

 للوسااطة المالياة المغتربين األردنياين  شركةصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال تم احتسا  مخلم ي -

وذلاك بسابب وجاود خساائر ضاريبية مادورة مان سانوات  2111كاانون األول  11 للسنة المنتهياة فاي

 .سابقة
 

         
 القطاعات التشغيلية . 36

 

وأعماال الوسااطة المالياة،  األوراق المالياة والعقااراتيتركز نشاط الشركة األساسي في االساتثمار فاي 

 : وفيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية
 

 2111 2112 

 خارج المملكة داخل الممكلة خارج المملكة داخل المملكة 

 ,564562  (   715667) ,8,522, 6,5411   األوراق المالية اإليرادات المتأتية من االستثمار في 

 ـ 1115577  ـ ـ اإليرادات المتأتية من اإلستثمار في العقارات

 ـ 2115,21  ـ 1415818  اإليرادات المتأتية من أعمال الوساطة 

 51425116, 151645111 85,215518 152715117 موجودات نشاط اإلستثمار في األوراق المالية

 ـ 1511,5814 ـ 1511,5814 موجودات نشاط اإلستثمار في العقارات

 ـ 152155776 ـ 1528654,7 موجودات نشاط أعمال الوساطة

 

 
 

 

 
 

 محتملةالتزامات اإلل  . 32

متمثلة بالكفاالت البنكية بمبلغ إلتزامات محتملة  الموحدة يوجد على الشركة كما بتاريخ البيانات المالية  

 .دينار 4715111
 

  



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 3131كانون األول  13كما في 
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           تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات . 30

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

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 3131
    

    الموجودات

 683328303  ـ 652575182  النقد وما في حكمه

 683308660  ـ 655285668  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 383318213  ـ 251515712  مدينة ذمم عمالء وساطة

 60,8321  ـ  6,45171  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 3308633  ـ  21,5622  ذمم وسطاء

 3008111  ـ  18,5111  صندوق ضمان التسوية

 068136  ـ 865126  أرصدة مدينة أخرى

 186628032  156675857  ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 ,38130801  1511,5814  ـ إستثمارات عقارية

 118111  115111  ـ الوساطة مزاولة أعمال رخصة

 18031,  415,21  ـ         ممتلكات ومعدات

 3180018302  ,8263863,  3683308621  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 3138113  ـ  1125111  ذمم عمالء وساطة

 3238616  ـ 2725616  أرصدة دائنة أخرى 

 1,8662,  ـ 1,8662,  مجموع المطلوبات
    

 

 

 
 

 
 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 3133
    

    الموجودات

 0638663  ـ 8625665  النقد وما في حكمه

 183068111  ـ 151865111  أرصدة نقدية مقيدة السحب

 6811,86,0  ـ 651145648  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 3833,8003  ـ 5,,252145  مدينة ذمم عمالء وساطة

 3,08026  ـ 54,5876  عمالء تمويل على الهامشذمم 

 3338012  ـ 2115,17  ذمم وسطاء

 3008111  ـ 18,5111  صندوق ضمان التسوية

 368663,  ـ 4265665  ذمم جهات ذات عالقة مدينة

 ,01803  ـ 815854  أرصدة مدينة أخرى

 81238160,  451715168  ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 ,38130801  1511,5814  ـ  إستثمارات عقارية

 318111  515111  ـ  الوساطة مزاولة أعمال رخصة

 338660  525668  ـ           ممتلكات ومعدات

 3083318,01  38,018021  3182308631  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 3328100  ـ  11751,8  دائنة ذمم عمالء وساطة

 138033  ـ  115,22  ذمم جهات ذات العالقة

 3208201  ـ           27,5781  أرصدة دائنة أخرى 

 308011,  ـ           308011,  مجموع المطلوبات
    

 

  



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 3131كانون األول  13كما في 
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 األدوات المالية . 30

 
النقاد وماا تتضامن الموجاودات المالياة . تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 .وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة. والذمم المدينة واألوراق المالية في حكمه
 

 

 القيمة العادلة

اً عان قيمتهاا الدفترياة حياث أن معظام إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهري

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

 

 :تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 .الماليةاألسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات : المستوى األول
 

أسااليب تقيايم تعتماد علاى مادخالت تاؤثر علاى القيماة العادلاة ويمكان مالحظتهاا بشاكل : المستوى الثااني

 .مباشر أو غير مباشر في السوق
 

أساليب تقييم تعتماد علاى مادخالت تاؤثر علاى القيماة العادلاة ولكان ال يمكان مالحظتهاا            : المستوى الثالث

 .في السوق
 

3131 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 683308660  ـ ـ 655285668  من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة موجودات مالية

 186628032  156675857  ـ ـ من خالل بيان الدخل الشامل  بالقيمة العادلة موجودات مالية

 3183068333  186628032  ـ 683308660  

 

3133 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 الثالث

 

 المجموع
     

 6811,86,0  ـ ـ 651145648  من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة موجودات مالية

 81238160,  451715168  ـ ـ من خالل بيان الدخل الشامل  بالقيمة العادلة موجودات مالية

 318,168136  81238160,  ـ 6811,86,0  

 
تعكس القيمة المبينة في المساتوى الثالاث كلفاة شاراء هاذه الموجاودات ولايس قيمتهاا العادلاة بسابب عادم 

وجود سوق نشط لها، هذا وترى إدارة الشركة أن كلفاة الشاراء هاي أنساب طريقاة لقيااس القيماة العادلاة 

 .لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها
 

 

 مخاطر االئتمان

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

تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل .  الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر

الحد من المخاطر االئتمانية عن أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة، حيث تعمل الشركة على 

طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غير 

يتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في البيانات .  المسددة

 .الموحدة المالية
 

دينار من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية   155115717  ما مجموعهيشكل رصيد أكبر عميل 

 .2112نهاية عام   كما في 7115118، مقابل 2111عام 

  



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 3131كانون األول  13كما في 
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 مخاطر السيولة
 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الال م 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
 

لمتبقية لالستحقاق (  مخصومةالغير ) ويلخص الجدول أدناه تو يع المطلوبات  لفترة ا على أساس ا

 :الموحدة التعاقدي كما بتاريخ البيانات المالية
  

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 3131
    

 3138113  ـ 1125111  دائنة ذمم عمالء وساطة

 3238616  ـ 2725616  أرصدة دائنة أخرى

 1,8662,  ـ 1,8662,  

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 3133
    

 3328100  ـ 11751,8  دائنة ذمم عمالء وساطة

 138033  ـ 115,22  ذمم جهات ذات العالقة

 3208201  ـ 27,5781  أرصدة دائنة أخرى

 308011,  ـ 308011,  

 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

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

وحيث أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة،  . العادلة لألدوات المالية

 .غير جوهري فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر

 
 
 
 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر
 

لعمالت  ا أسعار  تقلبات  لية بسبب  لما ا األدوات  قيمة  لخطر من تذبذ   ا في  لعمالت  ا تتمثل مخاطر 

حيث إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر .  األجنبية

األمريكي، فإن األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل  صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر

مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار 

 .غير جوهريصرف العمالت األجنبية يعتبر

 
 
 

 مخاطر أسعار األسهم
 

تعمال الشاركة علاى . ساتثمارات فاي األساهمعن التغير فاي القيماة العادلاة لال ر األسهماتنتج مخاطر أسع

. إدارة هااذه المخاااطر عاان طريااق تنويااع االسااتثمارات فااي عاادة مناااطق جغرافيااة وقطاعااات اقتصااادية

 يادة الادخل / فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخفيض %  11وبافتراض تغير أسعار األسهم المدرجة بمعدل 

 .2112عام لدينار  6115465مقابل  2111عام لدينار  6525867 للشركة بقيمة الموحد الشامل

 

 

 إدارة رأس المال .     31
 

يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة   وضمان 

إستمرارية الشركة والوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة بشكل يوفر 

 . عائد مقبول لمساهمي الشركة

 
 


