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 المستقلين تقرير مدققي الحسابات

 

 

 السادة مساهمي

 الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين المساهمة العامة

 المملكة األردنية الهاشمية  -عمان 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 

 الرأي

والتي تتكون  المساهمة العامة للشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالمرفقة  الموحدة لقد دققنا البيانات المالية

الموحد  و بيان الدخل الشامل الموحد وكال   من بيان الدخل 2112كانون األول  31كما في  الموحد بيان المركز الماليمن 

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

 .واإليضاحات المرفقة بها الموحدة السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية
 

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

وتدفقاتها  الموحد وأدائها المالي 2112كانون األول  31كما في  المساهمة العامة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

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

 

 أساس الرأي

المرفقددة وفقدداً لمعددايير التدددقية الدوليددة، وإن حدددود مسددتوليتنا بموردد  تلددك المعددايير  الموحدددة لقددد تددم تدددقيقنا للبيانددات الماليددة

نحددن مسددتقلون عددن الشددركة وفقدداً لقواعددد السددلو  المهنددي . موضددحة فددي الفقددرة الخاصددة بمسددتولية المدددقة مددن هددذا التقريددر

باإلضدافة إلدم متبلبدات السدلو  المهندي  للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلو  المهني للمحاسدبين

االخرى لتدقية البيانات المالية في المملكة األردنيدة الهامدمية، وقدد تدم إلتزامندا بهدذه المتبلبدات وبمتبلبدات المجلدس الددولي 

حدول البياندات وبإعتقادنا ان أدلة التدقية التدي حصدلنا عليهدا كافيدة ومناسدبة إلبدداا رأيندا . لمعايير السلو  المهني للمحاسبين

 .الموحدةالمالية 

 

 أمور التدقيق الرئيسية

للسدنة  الموحددةأمور التدقية الرئيسية هي تلك األمور التي في تقديرنا المهني ذات أهمية روهرية في تدقية البياندات الماليدة 

حولهدا، دون إبدداا رأيدا منفصدال وتكدوين رأيندا الموحددة فدي سدياق تددقيقنا للبياندات الماليدة  وقد تم تناول هذه األمورالحالية، 

للسدنة  الموحددة يج  اإلمارة إليها في تقريرنا حول البيانات الماليدة مهمةأمور تدقية هذا ولم يتبين لنا أية  .حول هذه األمور

 . الحالية

 
 المعلومات األخرى

وتقريرنا  الموحدةالمعلومات األخرى هي تلك المعلومات التي يتضمنها التقرير السنوي للشركة بخالف البيانات المالية 

للشركة ال يشمل  الموحدةمجلس إدارة الشركة مستول عن صحة هذه المعلومات، وإن رأينا حول البيانات المالية  إن.حولها

ل التأكيد بخصوصها، حيث تقتصر مستوليتنا علم قرااة هذه المعلومات هذه المعلومات وال يتضمن أي مكل من أمكا

للشركة  الموحدةلتحديد فيما إذا كانت تتضمن أية أخباا روهرية أو إذا كانت تتعارض بشكل روهري مع البيانات المالية 

ورود خبأ روهري في هذه أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل عملية التدقية، وإذا تبين لنا نتيجة قيامنا بعملنا 

هذا ولم يتبين لنا أية أمور . للشركة الموحدةالمعلومات فإنه يج  علينا اإلمارة الم ذلك في تقريرنا حول البيانات المالية 

 . للسنة الحالية الموحدةروهرية تتعلة بالمعلومات األخرى يج  اإلمارة إليها في تقريرنا حول البيانات المالية 

 

 الموحدة إدارة الشركة عن البيانات المالية مسؤولية مجلس

ً لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مستولية  الموحدةإن إعداد وعرض البيانات المالية  المرفقة بصورة عادلة وفقا

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

وكجزا من مستولية مجلس اإلدارة عن  .بصورة عادلة وخالية من أية أخباا روهرية سواًا كانت نتيجة خبأ أو إحتيال

، فإنه يج  عليه تقييم مدى قدرة الشركة علم اإلستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح في الموحدةإعداد البيانات المالية 

ن كافة األمور المتعلقة باالستمرارية بما في ذلك أساس اإلستمرارية المحاسبي، ما لم ، إن لزم، عالموحدةالبيانات المالية 

 .يكن هنا  نية لدى مجلس اإلدارة بتصفية الشركة أو وقف عملياتها أو لم يكن لديه خيار منبقي آخر بخالف ذلك
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 مسؤولية مدقق الحسابات

ال تتضمن أيدة الموحدة  علم دررة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية تهدف إررااات التدقية التي نقوم بها الم حصولنا

أخبداا روهريددة سدواا كانددت نتيجدة خبددأ أو إحتيدال، كمددا تهددف الددم إصددارنا تقريددرا يتضدمن رأينددا حدول البيانددات الماليددة 

عدايير التددقية الدوليدة هدم درردة ، وبالرغم من أن دررة القناعة التي نحصل عليها نتيجة إردرااات التددقية وفقدا لمالموحدة

 .مرتفعة من القناعة، إال أنها ال تشكل ضمانة إلكتشاف كافة األخباا الجوهرية في حال ورودها

بسب  الخبأ أو اإلحتيال وتعتبر هذه األخباا روهرية إذا كان مدن المحتمدل أن  الموحدةقد تنتج األخباا في البيانات المالية 

 .لي علم القرارات اإلقتصادية لمستخدمي البيانات الماليةتتثر بشكل إفرادي أو إرما
 

 :نعتمد عند قيامنا  بإررااات التدقية علم تقديرنا ومكنا المهني خالل مراحل التدقية المختلفة، وتشمل إرراااتنا ما يلي
 

  سدوااا كاندت نتيجدة خبدأ أو إحتيدال، ونقدوم  الموحددةتقييم المخاطر المتعلقة بورود أخباا روهرية في البيانات المالية

رأينا حول   الالزمة إلبداابمراعاة تلك المخاطر خالل تخبيبنا وتنفيذنا إلررااات التدقية وحصولنا علم أدلة التدقية 

عدم إكتشاف األخباا الجوهرية الناتجدة عدن اإلحتيدال هدي أكبدر مدن تلدك ر ، منوهين أن مخاطالموحدةالبيانات المالية 

مخاطر الناتجة عن األخباا غير المقصودة لما يتضمنه اإلحتيال من تواطت أو تزويرأو حدذف أو تحريدف أو تجداوز ال

 .ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية
 

  تقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المببقة في الشركة وذلك بهدف تصدميم إردرااات التددقية المناسدبة ولديس بهددف

 .حول مدى فعالية هذه األنظمة إبداا رأينا منفصال
 

  تقييم مدى مالامة السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشدركة وتقيديم مددى معقوليدة تقدديرات اإلدارة بمدا فدي ذلدك

 .كفاية اإلفصاحات الخاصة بها
 

 اث أو ظروف تقييم مدى مالامة أساس اإلستمرارية المحاسبي المستخدم من قبل إدارة الشركة وتحديد مدى ورود أحد

قد تثير مكوكاً روهرية حو ل إستمرارية الشركة وذلك إستنادا الم أدلة التدقية التي نحصل عليها، وإذا تبين لنا وردود 

الدم إفصداحات  الموحددةمكو  حول إستمرارية الشركة، فإنه يجد  عليندا اإلمدارة فدي تقريريندا حدول البياندات الماليدة 

اإلفصاحات الكافية، فإنه يج  علينا تعديل تقريرنا حول  الموحدةمن البيانات المالية اإلدارة الخاصة بذلك، وإذا لم تتض

 .بما يفيد عدم كفاية اإلفصاحات الموحدةالبيانات المالية 
 

  واإلفصداحات الخاصدة بهدا، وتحديدد فيمدا إذا كاندت هدذه البياندات  الموحدةتقييم محتوى وطريقة عرض البيانات المالية

 .ألساسية للشركة واألحداث الخاصة بها بشكل عادلتعكس العمليات ا
 

 واألنشددبة التجاريددة التددي تتضددمنها البيانددات الماليددة  بالشددركات يتعلددة فيمددا ومناسددبة كافيددة تدددقية أدلددة علددم الحصددول

 .الموحدة حيث أن اإلمراف علم تدقية البيانات المالية الموحدة وإبداا الرأي حولها هو من مستوليتنا وحدنا
 

إبالغ إدارة الشركة بنباق وتوقيت عملية التدقية باإلضافة الم نتائج التدقية الهامة والتي تتضدمن نقداط الضدعف الجوهريدة 

 .التي نلمسها في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية خالل عملية التدقية
 

ألمور التي من مأنها التأثير علم إبالغ إدارة الشركة بإلتزامنا بقواعد السلو  المهني الخاصة باإلستقاللية وبكافة ا

 .إستقالليتنا واإلررااات الوقائية المتخذة من قبلنا في هذا الخصوص
 

إبالغ إدارة الشركة بأمور التدقية الهامة الخاصة بالسنة الحالية واإلفصاح عن تلك األمور بتقريرنا حول البيانات المالية 

ت ال تجيز قيامنا بذلك أو إذا كانت اإلضرار من عملية اإلفصاح تفوق المنافع ، ما لم يكن هنا  أية قوانين أو تشريعاالموحدة

 .المتوقعة نتيجة ذلك

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 

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

 .، ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليهاالواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها الموحدة
 

 
 

 (183ازة ـــإج)أمـين سـمارة  

 ربــــــــــــالـعـون ـــالـمـهـنـيـ 2117 مباط 21عمان في 

 (أعضاء في جرانت ثورنتون)  
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 6132 كانون األول 13كما في الموحد  بيان المركز المالي
 

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2115 2112 إيضاح 

    الموجودات

 229512199  221222559  3 النقد وما في حكمه

 727792922  722112552  4 مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 772281  2152548  5 ذمم عمالا وساطة مدينة

 8482191  121172381   ذمم عمالا تمويل علم الهامش

 942194  332233   ذمم وسباا 

 1892111  1892111   صندوق ضمان التسوية 

 912751  2952118  2 أرصدة مدينة أخرى

 322272857  322272857  7 خالل بيان الدخل الشاملمورودات مالية بالقيمة العادلة من 

 ـ 8142312  8 مورودات مالية بالكلفة المبفأة

 227292834  228572743  9 في أراضي عقارية استثمارات

 1  1   رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 232573  142139  11 ممتلكات ومعدات

 6641964113  6641684111   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 2582127  212241   ذمم عمالا وساطة دائنة

 282298  ـ          ذمم رهات ذات عالقة دائنة

 3292751  3432292  11 أرصدة دائنة أخرى

 2122512  4142332   مجموع المطلوبات 
    

   12 الملكيةحقوق 

 1221252111  1221252111   به والمدفوع رأس المال المصرح والمكتت 

 1152982  1152982   عالوة إصدار

 222582918  222232788   احتياطي إرباري

 112448  112448   احتياطي اختياري 

 221112319  222512812   أرباح  مرحلة

 2122112271  2127572138   مجموع حقوق مساهمي الشركة

 122732814  122222971   حقوق غير المسيبرين

 2128752485  2221242118   مجموع حقوق الملكية 

 6641964113  6641684111   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 
 

 

 

 

 

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

 شركة مساهمة عامة محدودة

 6132 كانون األول 13في  للسنة المنتهية الموحد الدخل بيان

 (بالدينار األردني)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2115 2112 إيضاح 

    

 5282838  4822291   أرباح أسهم مقبوضة 

 2142123  1772714   عموالت وساطة

 912155  232941   إيراد فوائد تمويل عمالا علم الهامش 

 (      5382354) (     4942117)  فروقات تقييم مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 972212  1542941   أرباح بيع مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 2592792  1742319    إيراد فوائد ودائع بنكية

 ـ        92989   مالية بالكلفة المبفأةإيراد فوائد مورودات 

 (     2392129) (     5222245) 13 مصاريف إدارية 

 (     2912393) ـ        5 مخصص ذمم مشكو  في تحصيلها

 725  312932   إيرادات أخرى

 (   6114813) 134819   السنة قبل الضريبة  (خسارة)ربح 

 (       592374) (        212241) 12 ضريبة دخل السنة

 (   1114633) (       394383)  خسارة السنة

    

    :وتعود الى

 (     1822598) (      122937)  مساهمي الشركة 

 (     1182213) (        22844)  حقوق غير المسيبرين

  (394383     ) (1114633    ) 

    

    
 (       14136) (      14113) 14 لمساهمي الشركة ةخسارة السنة العائدحصة السهم األساسية والمخفضة من 
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 للمغتربين األردنيينالشركة االستثمارية القابضة 

 شركة مساهمة عامة محدودة

 6132كانون األول  13المنتهية في  للسنةبيان الدخل الشامل الموحد 
 

 (بالدينار األردني)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2112 2115 
   

 (   3152211) (  192781) السنة خسارة

   بنود الدخل الشامل األخرى 

 4952592  1282314  التغير في القيمة العادلة للمورودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل 

 3914181  3184161  إجمالي الدخل الشامل للسنة

   

   : ويعود إلى 

 3182998  1552327  مساهمي الشركة 

 (   1182213) (   22844) حقوق غير المسيبرين 

  3184161  3914181 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 6132 كانون األول 13في  المنتهية للسنة الموحد ملكيةبيان التغيرات في حقوق ال

 

 (بالدينار األردني)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مجموع حقوق  حقوق  حقوق مجموع *أرباح  المتراكم التغير احتياطيـــات  المالرأس  

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

          

 6348314181  346314831  6142134233  643114139 -  334118  646184938  3114982  3243614111   3/3/6132الرصيد كما في 

 3184161  (       22844) 3114123  (       122937) 1282314  ـ ـ ـ ـ إرمالي الدخل الشامل للسنة 

 ـ ـ ـ 1282314  (   1282314) ـ ـ ـ ـ بيع مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 ـ ـ ـ (        42871) ـ ـ 42871  ـ ـ إحتياطي إرباري 

 6641614118  346224931  6143134118  646114832  ـ 334118  646214388  3114982  3243614111  13/36/6132الرصيد كما في 

          

 6641934111  341964163  6341984961  641934133  ـ 334118  646184938  3114982  3243614111   3/3/6131الرصيد كما في 

 (    8124611)-  (       8124611) (      8122251)- - - - -  توزيعات أرباح

 3914181  (     1182213) 1184998  (      1822598) 4952592 - - - -  إرمالي الدخل الشامل للسنة 

- - -  4952592  (    4952592)- - - -  بيع مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 6348314181  346314831  6142134233  643114139 -  334118  646184938  3114982  3243614111  13/36/6131الرصيد كما في 

          
 

 

 .أرباح تقييم مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل غير قابلة للتوزيع علم مساهمي الشركة 2112كانون األول  31تتضمن األرباح المرحلة للشركة كما في ال* 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 6132 كانون األول 13في  المنتهية للسنة الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

 (بالدينار األردني)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2112 2115 

   التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 (      2452837) 412859  السنة قبل الضريبة( خسارة)ربح 

 212284  112114  وإطفااات استهالكات

   5382354  4942117  فروقات تقييم مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 2912393  ـ         مخصص ذمم مشكو  في تحصيلها
   

   التغير في رأس المال العامل 

       732714  742349  مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 4212877  (    3252294) ذمم عمالا وساطة

 3452288  (    1292191) ذمم عمالا تمويل علم الهامش

 842727  212821  ذمم وسباا

      4452121  (      282298) ذمم رهات ذات عالقة 

 (        152247) (    2132228) أرصدة مدينة أخرى

 282345  (        52521) أرصدة دائنة أخرى

 (             892245) (      422178) ضريبة الدخل المدفوعة

 129372714  (      922159) من عمليات التشغيل  (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية
   

   التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

 4952597  1282314  الشاملمورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 - (     8142312) المبفأة كلفةمورودات مالية بال

 (    127512111) (       872919) إستثمارات عقارية

 (               224) (         12571) ممتلكات ومعدات

 (   122542227) (     7352481) عمليات االستثمار لتدفقات النقدية المستخدمة فيصافي ا
   

   التمويلصافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات 

 (       8122251) ـ توزيعات أرباح
   

 (      1232173) (     8272541) وما في حكمه التغير في النقد
 721732272  229512199   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 249114199  243664119   السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

- 9 - 
 

 

 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدةلبيانات المالية إيضاحات حول ا

  6132 كانون األول 13
 

 (بالدينار األردني)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 امــــع .  3
 

وسدجلت فدي سدجل  1988تمدوز  2بتداريخ  للمغتتربين األردنيتينالشركة اإلستتثمارية القابضتة تأسست 

    وقد حصلت الشدركة علدم حدة الشدروع فدي العمدل بتداريخ( 212)الشركات المساهمة العامة تحت رقم 

 مدن أهدم غاياتهداوالمملكدة األردنيدة الهامدمية فدي  ، إن مركز تسدجيل الشدركة هدو1991كانون الثاني  7

وذلدك 2 االقتصدادية والصدناعية والتجاريدة والزراعيدة والسدياحية وغيرهدااالستثمار في كافدة المجداالت 

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

 .والسندات داخل األردن وخارره
 

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

       بتدداريخ  مجلددس إدارة الشددركة فددي رلسددته المنعقدددةر البيانددات الماليددة الموحدددة المرفقددة مددن قبددل تددم إقددرا

 .موافقة الهيئة العامة للمساهمين المالية ، وتتبل  هذه البيانات2117مباط  21
 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة      .  6
 

 الموحدة أسس إعداد البيانات المالية
 

البيانات المالية الموحددة للشدركة وفقداً للمعدايير الصدادرة عدن مجلدس معدايير المحاسدبة الدوليدة تم اعداد 

والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسديرات التقدارير الماليدة الدوليدة المنبثقدة عدن مجلدس معدايير المحاسدبة 

 .الدولية
 

الموردودات الماليددة التدي تظهددر تثناا كلفددة التاريخيدة باسددالماليددة الموحددة وفقدداً لمبددأ ال تدم إعددداد البياندات

  .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 
 

 

 

 

 توحيد البيانات الماليةأسس 

تتضددمن البيانددات الماليددة الموحدددة البيانددات الماليددة للشددركة األم والبيانددات الماليددة للشددركات التابعددة لهددا 

والخاضعة لسيبرتها وتتحقة السديبرة عنددما يكدون للشدركة القددرة علدم الدتحكم فدي السياسدات الماليدة 

مالت واألرصدددة وااليددرادات والمصددروفات فيمددا بددين والتشددغيلية للشددركات التابعددة، ويددتم اسددتبعاد المعددا

 .الشركة األم والشركات التابعة
 

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعدة كمدا فدي نفدس تداريخ البياندات الماليدة للشدركة األم وبإسدتخدام 

اذا كاندت الشدركات التابعدة تتبدع سياسدات محاسدبية  .نفس السياسدات المحاسدبية المتبعدة فدي الشدركة األم

تختلف عن تلك المتبعة في الشدركة األم فيدتم اردراا التعدديالت الالزمدة علدم البياندات الماليدة للشدركات 

 .التابعة لتتبابة مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم
 

لموحد من تاريخ تملكهدا وهدو التداريخ الدذي يدتم يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في بيان الدخل ا

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعدة التدي . فيه فعلياً انتقال سيبرة الشركة األم علم الشركات التابعة

يتم التخلص منها في بيان الددخل الموحدد حتدم التداريخ الدذي تفقدد الشدركة فيده السديبرة علدم الشدركات 

 .التابعة
 



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

 6132كانون األول  13كما في 
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 .الشركة التابعةالذي ال تملكه الشركة األم من حقوق الملكية في ذلك الجزا  حقوق غير المسيبرينتمثل 

 

 :األم البيانات المالية للشركةوفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد بياناتها المالية مع 
 

 النشاط طبيعة التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %21 421112111  م.م.ذالمغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 استثمارات عقارية %111 122112111  م.م.ذالمغتربين األردنيين لالستثمار والتبوير العقاري 

 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

، وسديتم معايير الدولية للتقارير الماليدةالتعديالت علم الو المعايير الدولية عدداً منأصدر مجلس معايير المحاسبة 

 المعدايير ، وتتوقع إدارة الشركة أن تببيدة هدذه2112كانون األول  31التعديالت بعد تاريخ و المعايير تببية هذه

 . للشركة لموحدةا التعديالت في المستقبل لن يكون له أي تأثير روهري علم البيانات الماليةو
 

 : وتواريخ تببيقها  التي تم إدخال تعديالت عليها الجديدة والمعايير وفيما يلي ملخص ألهم المعايير
 

 

 تاريخ التطبيق  موضوع المعيار رقم المعيار
   

 2117في كانون الثاني  السنوات المالية التي تبدأ (تعديالت)الدفع علم أساس األسهم  (2)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   

 2118السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  اإليرادات من العقود مع العمالا (15)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   

 2119السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  اإليجارات (12)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   

 

 

 استخدام التقديرات

إن اعدددداد البياندددات الماليدددة وتببيدددة السياسدددات المحاسدددبية يتبلددد  مدددن ادارة الشدددركة القيدددام بدددبع  التقدددديرات 

ان تلدك التقدديرات تسدتند علدم فرضديات . واإلرتهادات التي تتثر علم البيانات الماليدة واإليضداحات المرفقدة بهدا

يه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قدد تختلدف عدن تقدديرات االدارة تخضع لدررات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعل

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

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

 

احتسدا   االنتارية لالصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغاياتتقوم االدارة باعادة تقدير االعمار  -

االسددتهالكات واالطفددااات السددنوية اعتمددادا علددم الحالددة العامددة لتلددك االصددول وتقددديرات االعمددار االنتاريددة 

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

عة دورية للمورودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتهدا ويدتم اخدذ هدذا تقوم االدارة بمرار -

 .الموحد التدني في بيان الدخل
 

تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكو  في تحصيلها بعد األخذ باإلعتبدار قابليدة تلدك الدذمم  -

 .للتحصيل
 

 

 

 النقد وما في حكمه 

يمثددل النقددد ومددا فددي حكمدده النقددد فددي الصددندوق ولدددى البنددو  واالسددتثمارات القابلددة للتسددييل إلددم مبددال  محددددة 

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

 

 الذمم المدينة

ويدتم مدب  الدذمم فدي حدال عددم كلفة بعدد تنزيدل مخصدص الدذمم المشدكو  فدي تحصديلها، تظهر الذمم المدينة بال

 .إمكانية تحصيلها خصما من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم مببها إلم اإليرادات
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 الممتلكات والمعدات

بالكلفة بعد تنزيل االستهال  المتراكم، ويدتم اسدتهالكها عنددما تكدون رداهزة لالسدتخدام  الممتلكات والمعداتتظهر

 :ط الثابت علم مدى العمر اإلنتاري المتوقع لها باستخدام النس  السنوية التاليةببريقة القس
 

 %25 -11 كمبيوتر وبرامج أرهزة

 %15 -11 أرهزة مكتبية ومعدات

 %21 -11 أثاث وديكورات

 %15 سيارات
 
 

عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفي  قيمتها  الممتلكات والمعداتعندما يقل المبل  الممكن استرداده ألي من 

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

فدي نهايدة كدل عدام، وفدي حدال اخدتالف العمدر اإلنتداري  للممتلكات والمعدات يتم مرارعة العمر اإلنتاري المتوقع

  القيمة الدفترية المتبقية علم العمر اإلنتاري المتبقي بعد إعادة التقددير ما تم تقديره سابقا، يتم استهالن المتوقع ع

 .اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 

ألربداح مددن يتضدمن هدذا البندد االسددتثمار فدي أسدهم وإسدناد الشددركات المحدتفظ بهدا ألغدراض المتدداررة، وتحقيدة ا

 .تقلبات األسعار السوقية قصيرة األرل
 

ويعداد ( تقيد مصاريف االقتناا فدي بيدان الددخل عندد الشدراا)يتم اثبات هذه المورودات عند الشراا بالقيمة العادلة 

ر فدي تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لهدا فدي بيدان الددخل الموحدد بمدا فدي ذلدك التغيد

القيمددة العادلددة الندداتج عددن فروقددات تحويددل المورددودات غيددر النقديددة بددالعمالت األرنبيددة، وفددي حددال بيددع هددذه 

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

 .المورودات في بيان الدخل الموحديتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة علم هذه 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 

 .يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها علم المدى البويل وليس بهدف المتاررة
 

االقتنداا ويعداد تقييمهدا الحقداً بالقيمدة يتم إثبات هذه المورودات عند الشراا بالقيمة العادلة مضدافاً إليهدا مصداريف 

العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل الشدامل الموحدد ضدمن حقدوق الملكيدة الموحدد بمدا فدي 

ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل المورودات غير النقدية بالعمالت األرنبية، وفي حدال بيدع 

دات او رزا منها يتم تحويل رصديد التغيدر المتدراكم فدي القيمدة العادلدة الخداص بدالمورودات المباعدة هذه المورو

 .الم األرباح والخسائر المدورة بشكل مبامر
 

 .يتم اثبات األرباح الموزعة علم هذه المورودات في بيان الدخل الموحد
 

 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف الم تحصيل التدفقات النقديدة التعاقديدة يتضمن هذا البند المورودات 

 .والتي تتمثل بدفعات من أصل الدين والفائدة علم رصيد الدين القائم
 

يددتم اثبددات هددذه المورددودات عنددد الشددراا بالكلفددة مضددافاً إليهددا مصدداريف االقتندداا، وتبفددأ عددالوة أو خصددم الشددراا 

 .الفائدة الفعلية باستخدام طريقة
 

يتم قيد التدني في قيمة هذه المورودات والذي يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمدة الحاليدة للتددفقات 

 .الموحد النقدية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في بيان الدخل

 

 

 االعتراف بالموجودات المالية تاريخ

لمتاررة يتم االعتراف بشراا وبيع  ا في تاريخ  لية  لما ا لمورودات  أو مراا )  ا الشركة ببيع  م  لتزا ا تاريخ 

 (.المورودات المالية
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 القيمة العادلة

في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم  . تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشبة القيمة العادلة للمورودات المالية

مقارنتها بالقيمة العادلة من خالل ورود تداول نشط علم بع  المورودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة 

في حال تعذر قياس . ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتسا  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها

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

 

 االستثمارات العقارية 

يادة في قيمتها السوقية باألراضي التي يحتفظ بها من أرل تأريرها أو لحين حصول زتظهراالستثمارات العقارية 

تقييم مرخصين لقيمة العادلة لها من قبل خبراا العادلة لها سنوياً ويتم تقدير اكلفة، ويتم اإلفصاح عن القيمة بال

 .ومعتمدين لهذه الغاية
 
 

 

 الموجودات غير الملموسة
 

 .كلفةالمورودات غير الملموسة باليتم إثبات 
 

اإلسددتفادة ويدتم قيددد يدتم إطفداا المورددودات غيدر الملموسددة التدي تكدون فتددرة اإلسدتفادة منهددا محدددة علدم مدددى فتدرة 

أما المورودات غير الملموسة التي تكون فتدرة اإلسدتفادة منهدا غيدر محدددة فدال يدتم . اإلطفاا في بيان الدخل الموحد

إطفاؤهدا بدل يددتم إردراا إختبدار تدددني لقيمتهدا فدي تدداريخ البياندات الماليدة ويددتم تسدجيل قيمدة التدددني فدي بيدان الدددخل 

 .الموحد
 

  .سنوات 11أعمال الوساطة علم فترة  مزاولة تم إطفاا رخصة
 

 

 
 

 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 

يتم إثبات الذمم الدائنة والمبال  مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبدل الشدركة سدواا تمدت المبالبدة 

 .بها من قبل المورد أو لم تتم
 

 

 

 

 

 

 المخصصات

المخصصات عندما يترت  علم الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنده مدن المحتمدل قيدام الشدركة  إثباتيتم 

يتم مرارعة المخصصات بتاريخ البياندات الماليدة الموحددة وتعدديل قيمتهدا  .بدفع مبال  نقدية لتسديد هذه االلتزامات

 .  علم آخر معلومات متوفرة لدى الشركة بنااً 
 
 

 التقاص

إرراا تقاص بين المورودات المالية والمبلوبات المالية وإظهدار المبلد  الصدافي فدي البياندات الماليدة الموحددة يتم 

عندددما تتددوفر الحقددوق القانونيددة الملزمددة لددذلك وكددذلك عندددما يددتم تسددويتها علددم أسدداس التقدداص أو يكددون تحقددة 

 .المورودات وتسوية المبلوبات في نفس الوقت
 

 

 
 

 اإليرادات
 

 .تحقة إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالايتم 
 

 .يتم تحقة إيرادات الفوائد علم أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي علم المورودات
 
 

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

 .األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاقيتم تحقة اإليرادات 
 
 

 

 

 

 العمالت االجنبية

. يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األرنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إرراا تلك العمليدات

السدائدة فدي يتم تحويل أرصدة المورودات المالية والمبلوبدات الماليدة بالعملدة األرنبيدة بإسدتخدام أسدعار الصدرف 

يددتم إثبددات االربدداح والخسددائر الناتجددة عددن . تدداريخ البيانددات الماليددة الموحدددة المعلنددة مددن البنددك المركددزي األردنددي

 .تحويل األرصدة بالعمالت األرنبية في بيان الدخل الموحد
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 ضريبة الدخل 

ربدداح الخاضددعة تحسدد  مصدداريف الضددرائ  المسددتحقة علددم أسدداس األربدداح الخاضددعة للضددريبة، وتختلددف األ

ألن األربدداح المعلنددة تشددمل إيددرادات غيددر خاضددعة  الموحدددة الماليددة البياندداتللضددريبة عددن األربدداح المعلنددة فددي 

مقبولدة نما في سنوات الحقة أحياناً أو خسائر متراكمة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ

 .لتنزيل ألغراض ضريبيةضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة ا
 

 النقد وما في حكمه.        1
 

 2112 2115 
   

 121572283  8412522  حسابات رارية لدى البنو 

 527922812  522812997  ودائع ألرل لدى البنو 

  243664119  249114199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدينوتسدتحة عليهدا فوائدد بنسد  سدنوية تتدراوح مدهر أسدتة  إلدم مدهر فترة خاللتستحة الودائع ألرل  

 .سنوياً  %3.5إلم % 2.2
 

 

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل      .  1
 2112 2115 
   

 123442124  121452192  األردن  -أسهم مركات مدررة في بورصة عمان لألوراق المالية 

 224352858  221222424  األردن خارج - أسهم مركات مدررة في اسواق مالية

  346334112  343394966 
 

 

 

 مدينةوساطة عمالء ذمم       .  1

 2112 2115 
   

 5452339  2222912  ذمم مدينة

 8392354  8352311  *ذمم رهات ذات عالقة 

 ( 123172112) (122922274) مخصص ذمم مشكو  في تحصيلها

  6114118  334283 
 

 

حسابات الوسداطة  من خاللبل  حجم التعامل مع الجهات ذات العالقة ضمن النشاط االعتيادي للشركة * 

 .2115دينار لعام  (1122322327)مقابل مبل  ، 2112لعام دينار  ( صفر) ما مجموعه
 

 

 :كما يلي إن الحركة علم رصيد مخصص الذمم المشكو  في تحصيلها 
 

 2112 2115 
   

 121272347  123172112  بداية السنةالرصيد كما في 

 2912393  ـ إضافات 

 (   1112728) (    112338) (مب  ذمم)إستبعادات 

  346924231  341134136 
 

 

دينار يخص ذمم رهات ذات عالقة  (8352311)يتضمن مخصص الذمم المشكو  في تحصيلها مبل  

 .2115دينار كما في نهاية عام ( 8232721) ، مقابل مبل 2112كما في نهاية عام 
 

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

 2112 2115 
   

 - 1552221  مستحقة لفترة تقل عن مهر

 - 212441  أمهر ( 3)مستحقة لفترة تزيد عن مهر وتقل عن 

 772281  292448  أمهر ( 2)مستحقة لفترة تزيد عن 

  6114118  334283 
 

 

إدارة الشركة أن رميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها قابلة للتحصيل مجلس وفي رأي 

 .بشكل كامل
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 أرصدة مدينة أخرى      .  2

 2112 2115 
   

 472511  2472511  تأمينات كفاالت

 ً  232235  172782  مصاريف مدفوعة مقدما

 122111  192194  مقبوضةإيرادات مستحقة وغير 

 92115  112542  أخرى

  6914138  934311 
 

 

 

 

 

  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية     .      3
 

 القيمة السوقية الكلفة نسبة الملكية بلد التأسيس إسم الشركة
     

 مدررةغير  322272852  %42881  الجزائر بنك ترست الجزائر  

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

    142234813  
 

 

 

موردودات  صافي يعتقد مجلس إدارة الشركة أن هنا  بع  المبال  ستحصل عليها الشركة من ثمن بيع* 

واالتعدا  القانونيدة والرسدوم  اإلستشداراتكما أنهدا سدتقوم بددفع حصدتها مدن مصداريف البنك من رهة، 

ن تقددير هدذه القضائية ومن مصاريف واتعا  تصفية البنك من رهة اخرى ، غير انه من الصعوبة بمكا

 .في الوقت الحاضر اإليرادات والمصاريف

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة         . 8
 

 

 

 

 

 

 2112 2115 

   

 ـ 8314112  (خارج األردن) سندات مركات أرنبية
 

 

 

 

 

 

 

 %7.38 إلم% 5.75 من األوروبي واليورو األمريكي ت الفائدة علم السندات بالدوالرتتراوح معدال

 .سنوات( 11)إلم ( 5)وتستحة خالل فترة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استثمارات عقارية  .      9
 

وذلدك  2112كمدا فدي نهايدة عدام ديندار  (422772784)تبل  القيمة العادلة المقدرة لالسدتثمارات العقاريدة 

 .واقع تقديرات مقدرين عقاريين مرخصين من
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 ممتلكات ومعدات       . 31
   

وبرامج أجهزة  

 كمبيوتر

أجهزة مكتبية 

 ومعدات

أثاث 

 وديكورات

 

 سيارات

 

 المجموع
      

      :الكلفـــة

 1364263  292192  1112358  212728  1112419  1/1/2112في  كما الرصيد

 34131  ـ ـ 12571  ـ اضافات

 1314393  292192  1112358  222338  1112419  31/12/2112الرصيد كما في 
      

      :االستهالك المتراكم

 6894111  292191  1192499  492457  1112117  1/1/2112في  كما الرصيد

 334111  ـ 12427  42281  52292  استهال  السنة

 1114118  292191  1112922  532738  1122313  31/12/2112الرصيد كما في 

 314319  3  116  84211  14312  13/36/6132صافي القيمة الدفترية كما في 
      

      :الكلفـــة

 1364111  292192  1112358  212544  1112419  1/1/2115في  كما الرصيد

 661  ـ ـ        224  ـ اضافات

 1364263  292192  1112358  212728  1112419  31/12/2115الرصيد كما في 
      

      :االستهالك المتراكم

 6334329  292191  1172292  452292  952291  1/1/2115في  كما الرصيد

 334681  ـ 12817  42121  52317  استهال  السنة

 6894111  292191  1192499  492457  1112117  31/12/2115في الرصيد كما 

 614131  3  34819  334133  314116  13/36/6131صافي القيمة الدفترية كما في 
  

 

 

 أرصدة دائنة أخرى     .  33
 

 2112 2115 
   

 1332872  1242221  أمانات مساهمين

 512279  712741  (12إيضاح ) مخصص ضريبة الدخل

 822911  822911  مخصص صندوق البحث العلمي 

 482147  542155  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 52875  52813  مصاريف مستحقة 

 72773  52972  أخرى

  1114296  1694313 

 

  حقوق الملكية  . 36
 رأس المال

دينددددار أردنددددي مقسددددم الددددم ( 1221252111)يبلدددد  رأس المددددال المصددددرح والمكتتدددد  بدددده والمدددددفوع 

                           كدددددانون االول  31سدددددهم بقيمدددددة اسدددددمية ديندددددار أردندددددي واحدددددد للسدددددهم كمدددددا فدددددي  (1221252111)

 . 2115و  2112
 

 عالوة اإلصدار

 ةناتجد وهدي 2115و  2112كدانون األول  31دينار أردندي كمدا فدي  (1152982)تبل  عالوة اإلصدار 

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

 

 احتياطي إجباري

% 11اح السنوية قبل الضريبة بنسبة تمثل المبال  المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من االرب

 .السنوات السابقة وهو غير قابل للتوزيع علم المساهمينو السنة خالل
 

 
 

 اختياري احتياطي

تمثل المبال  المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويلده مدن االربداح السدنوية قبدل الضدرائ  بنسدبة ال تزيدد 

 .خالل السنوات السابقة وهو قابل للتوزيع علم المساهمين%  21عن 
 
 

 
 

 

 حقوق غير المسيطرين

مددركة )الشددركة التابعددة يمثددل هددذا البنددد الجددزا غيددر المملددو  مددن قبددل الشددركة مددن حقددوق الملكيددة فددي 

، ويتم إظهار حقوق غيدر المسديبرين فدي بيدان (المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المستولية

ملكيدة حملدة  وقالدخل الشامل الموحد كبند منفصل وفي بيان المركز المالي الموحد كبند منفصل عن حق

 .اسهم الشركة
 



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

 6132كانون األول  13كما في 
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 مصاريف إدارية  . 31

 2112 2115 
   

 2332255  2252412  روات  وأرور وملحقاتها

 122729  152152  ضمان ارتماعي

 1442383  882139  مصاريف قضائية وأتعا  محاماه

 452198  322239  إيجارات

 222211  252221  أتعا  مهنية

 242714  232548  تأمين

 232228  212317  فروقات عملة

 222134  242423  رسوم وامتراكات

 212284  112114  إستهالكات وإطفااات

 122958  182921  صيانة 

 92135  22277  بريد وهاتف

 82341  172325  سفر ومواصالت

 72775  22118  مكافأة نهاية الخدمة

 22812  112382  عموالت بنكية

 52514  42328  ضيافة

 52159  42451  رسوم صندوق حماية المستثمرين

 52137  32782  ومببوعاتقرطاسية 

 12833  12254  إعالنات

 ـ        12211  أعضاا مجلس اإلدارة بدل تنقالت 

 ـ        32222  عموالت مراا مورودات مالية بالكلفة المبفأة 

 152121  142311  متفرقة 

  1264211  2194329 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 السنة خسارة حصة السهم األساسية والمخفضة من . 31

 2112 2115 
   

 (   1822598) (   122937) لمساهمي الشركة  ةالسنة العائد خسارة

 1221252111  1221252111  المتوسط المررح لعدد االسهم

 (14113     ) (14136      ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا  . 31
 

     ديندددار للسدددنتين المنتهيتدددين فدددي      422193و  772771ت اإلدارة التنفيذيدددة العليدددا آبلغدددت رواتددد  ومكافددد

 .2115و  2112كانون األول  31
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  



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

 6132كانون األول  13كما في 
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 الوضع الضريبي . 32
 

 :إن تفاصيل الحركة التي تمت علم مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي
   

 2112 2115 
   

 812151  512279  الرصيد كما في بداية السنة

 592374  212241  ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 (  892245) (  422178) ضريبة الدخل المدفوعة

 134639  314313  (11ايضاح رقم ) الرصيد كما في نهاية السنة
 

 

 :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي 
 

  2112 2115 
   

 (  2452837) (   412859) الربح المحاسبي( الخسارة)

 5422717  4252211  غير خاضعة للضريبة (ايرادات)صافي نفقات 

 6924831  1614313  الربح الضريبي
 

 

 %21 %21  نسبة الضريبة القانونية

   
 

 

 
 

ومركة المغتربين  ومركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية للشركة تم تسوية الوضع الضريبي -

 .2114حتم نهاية عام  األردنيين لإلستثمار والتبوير العقاري
 

تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة ومركة المغتربين األردنيين لالستثمار  -

ولم تقم دائرة ضريبة  2115 لعام الماليةللوساطة  األردنيينالمغتربين ومركة  والتبوير العقاري

 .الدخل بمرارعة سجالت الشركة حتم تاريخه
 

 

كدانون األول  31 للسدنة المنتهيدة فدي احتسا  مخصدص ضدريبة الددخل عدن نتدائج أعمدال الشدركةتم  -

، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي وفقاً لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة 2112

 . مع الدول التي تستثمر بها الشركة اموالها
 

 للوساطة المالية مركة المغتربين األردنيين صص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال لم يتم احتسا  مخ -

 2112كانون األول  31للسنة المنتهية في ومركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتبوير العقاري 

 .ادات الخاضعة للضريبةبسب  زيادة المصروفات عن اإليروذلك 
 

 
    

 القطاعات التشغيلية . 33
 

وأعمدال الوسداطة الماليدة،  األوراق الماليدة والعقداراتيتركز نشاط الشركة األساسي في االسدتثمار فدي 

 : وفيما يلي معلومات عن قباعات األعمال الرئيسية
 

 2112 2115 

 المملكةخارج  لكةداخل المم خارج المملكة داخل المملكة 
     

 372783  1122258  2532517  1152912  اإليرادات المتأتية من االستثمار في األوراق المالية  

-  2952118  ـ 2412255  اإليرادات المتأتية من أعمال الوساطة 

 1121132714  123442124  1125482222  121452192  مورودات نشاط اإلستثمار في األوراق المالية

-  227292834  ـ 228572743  مورودات نشاط اإلستثمار في العقارات

-  122182922  ـ 124452121  مورودات نشاط أعمال الوساطة
 

 

 

 

 محتملةالتزامات اإلل  . 38

بمبلد   متمثلدة بكفداالت بنكيدةإلتزامدات محتملدة  الموحددة يورد علم الشركة كما بتاريخ البياندات الماليدة -

 .دينارألف ( 911)
 

كمدعم عليها في عدة قضايا تخص  (مركة تابعة)مركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية تظهر  -

 ، وقد قامت الشركة2112ألف دينار كما في نهاية عام ( 821)رهة واحدة بل  مجموعها ما يقار  

وهذا وال تتضمن البيانات . مليون دينار( 122)برفع قضايا مقابلة ضد نفس الجهة بل  مجموعها  التابعة

وبرأي إدارة . التابعة المرفقة أية مخصصات مقابل القضايا المرفوعة ضد الشركة الموحدة المالية

ي علم الشركة ومستشارها القانوني أن النتيجة المحتملة لتلك القضايا سوف لن يتثر بشكل روهر

 .للشركة الموحد المركز المالي
 



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

 6132كانون األول  13كما في 
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           تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات . 39

 :يبين الجدول التالي تحليل المورودات والمبلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها            
          

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 6132
    

    الموجودات

 243664119  ـ 221222559  النقد وما في حكمه

 346334112  ـ 722112552  مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 6114118  ـ 2152548  ذمم عمالا وساطة مدينة

 341334181  ـ 121172381  ذمم عمالا تمويل علم الهامش

 114611  ـ 332233  ذمم وسباا

 3894111  ـ 1892111  التسويةصندوق ضمان 

 6914138  ـ 2952118  أرصدة مدينة أخرى

 142234813  322272857  ـ مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 8314112  8142312  ـ مورودات مالية بالكلفة المبفأة

 648134311  228572743  ـ في أراضي إستثمارات عقارية

 3  1  ـ مزاولة أعمال الوساطةرخصة 

 314319  142139  ـ           ممتلكات ومعدات

 6641684111  341114112  3141314691  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 214211  ـ 212241  ذمم عمالا وساطة دائنة

 1114296  ـ 3432292  أرصدة دائنة أخرى 

 1114116  ـ 1114116  مجموع المطلوبات
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 6131
    

    الموجودات

 249114199 -  229512199  النقد وما في حكمه

 343394966  - 727792922  مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 334283  - 772281  ذمم عمالا وساطة مدينة

 8184391  - 8482191  علم الهامشذمم عمالا تمويل 

 914191  - 942194  ذمم وسباا

 3894111  - 1892111  صندوق ضمان التسوية

 934311  - 912751  أرصدة مدينة أخرى

 142234813  322272857 -  مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 643294811  227292834 -  في أراضي إستثمارات عقارية

 3  1 -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 614131  232573  - ممتلكات ومعدات

 6641964113  241234621  3241114312 مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 6184123 -  2582127  ذمم عمالا وساطة دائنة

 684298 -  282298  ذمم رهات ذات عالقة

 1694313 -  3292751  أرصدة دائنة أخرى 

 2324132  ـ 2324132  مجموع المطلوبات

 

  



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

 6132كانون األول  13كما في 
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 األدوات المالية . 61
 

النقدد ومدا تتضدمن الموردودات الماليدة . تتألف األدوات المالية من المورودات المالية والمبلوبات المالية

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

 

 القيمة العادلة

إن القيمة العادلة للمورودات والمبلوبات المالية ال تختلف روهرياً عدن قيمتهدا الدفتريدة حيدث أن معظدم 

 .باستمراراألدوات المالية إما قصيرة األرل بببيعتها أو يتم إعادة تسعيرها 
 

 

 :تستخدم الشركة الترتي  التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 .األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشبة لنفس األدوات المالية: المستوى األول
 

 أسدالي  تقيديم تعتمدد علدم مددخالت تدتثر علدم القيمدة العادلدة ويمكدن مالحظتهدا بشدكل: المستوى الثداني

 .مبامر أو غير مبامر في السوق
 

أسالي  تقييم تعتمدد علدم مددخالت تدتثر علدم القيمدة العادلدة ولكدن ال يمكدن مالحظتهدا            : المستوى الثالث

 .في السوق
 

6132 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 346334112  ـ ـ 722112552  الدخلمورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 142234813  322272857  ـ ـ مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 3148394131  142234813  ـ 346334112  

 

6131 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 343394966  - - 727792922  خالل بيان الدخلمورودات مالية بالقيمة العادلة من 

 142234813  322272857  - - مورودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  343394966 -  142234813  3341134339 

 
 تعكس القيمة المبينة في المسدتوى الثالدث كلفدة مدراا هدذه الموردودات ولديس قيمتهدا العادلدة بسدب  عددم

ورود سوق نشط لها، هذا وترى إدارة الشركة أن كلفدة الشدراا هدي أنسد  طريقدة لقيداس القيمدة العادلدة 

 .لهذه المورودات وأنه ال يورد تدني في قيمتها
 

 

 مخاطر االئتمان

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

تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل .  ه تجاه الشركة مما قد يتدي إلم حدوث خسائرالوفاا بالتزامات

أساسي في الودائع لدى البنو  والذمم المدينة، حيث تعمل الشركة علم الحد من المخاطر االئتمانية عن 

غير  طرية التعامل مع البنو  التي تتمتع بسمعة ريدة ووضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون

يتمثل الحد األقصم للمخاطر االئتمانية في القيمة المدررة للمورودات المالية في البيانات .  المسددة

 .الموحدة المالية
 

دينار من إرمالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية   ( 172829)   يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه

 .2115نهاية عام   كما في (212242)، مقابل 2112عام 

  



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

 6132كانون األول  13كما في 
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 مخاطر السيولة
 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة علم توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ 

استحقاقها ولتجن  هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة المورودات والمبلوبات 

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

لمتبقية لالستحقاق (  مخصومةالغير ) ويلخص الجدول أدناه توزيع المبلوبات  لفترة ا علم أساس ا

 :الموحدة التعاقدي كما بتاريخ البيانات المالية
  

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 6132
    

 214211  ـ 212241  ذمم عمالا وساطة دائنة

 1114296  ـ 3432292  أرصدة دائنة أخرى

 1114116  ـ 1114116  

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 6131
    

 6184123  ـ 2582127  ذمم عمالا وساطة دائنة

 684298  ـ 282298  ذمم رهات ذات عالقة 

 1694313  ـ 3292751  أرصدة دائنة أخرى

 2324132  ـ 2324132  

 
 مخاطر أسعار الفائدة

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

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

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

 
 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

لعمالت  ا أسعار  تقلبات  لية بسب   لما ا األدوات  قيمة  لخبر من تذبذ   ا في  لعمالت  ا تتمثل مخاطر 

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

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

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

 .غير روهريصرف العمالت األرنبية يعتبر

 
 

 مخاطر أسعار األسهم

تعمدل الشدركة علدم . رات فدي األسدهمعن التغير فدي القيمدة العادلدة لالسدتثما ر األسهماتنتج مخاطر أسع

. إدارة هددذه المخدداطر عددن طريددة تنويددع االسددتثمارات فددي عدددة مندداطة رغرافيددة وقباعددات اقتصددادية

زيادة الددخل / فإن ذلك سوف يتدي إلم تخفي  %  11وبافتراض تغير أسعار األسهم المدررة بمعدل 

 .2115عام لدينار  (7772992)مقابل  2112عام لدينار  (7212152) للشركة بقيمة الموحد الشامل

 

 

 إدارة رأس المال   .     63

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

وضمان إستمرارية الشركة والوفاا بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار مورودات الشركة 

 . بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة

 
 


