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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
  شركة مساهمة عامة محدودة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
  شركة مساهمة عامة محدودة

    ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في  ةالموحد المركز المالي قائمة
  (بالدينار األردني)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح  
        الموجودات

  ٤,٤٥٩,٩٤٣   ٣,٢٣٠,٦٨٤   ٣  حكمهالنقد وما في 
  ٧,١٨١,٨٩٢   ٥,٤٠٥,٦١٤   ٤  الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٣٠٦,٥٧٠   ٢٤٩,٤٥٢   ٥  ذمم عمالء وساطة مدينة
  ٨٣٢,١٢٨   ٧٤٠,١٠٦     ذمم عمالء تمويل على الهامش

  ١١٧,٣٩٣   -           ذمم وسطاء 
  ٨٩,٠٠٠   ٨٩,٠٠٠     صندوق ضمان التسوية 

  ١٣١,٧٠٩   ٩٦,٨٨٠   ٦  أرصدة مدينة أخرى
  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٧  الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٩٦٤,٦٢٧   ٧٥٤,٠٧٠   ٨  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   ٩  في أراضي عقارية استثمارات

  ٨,١٩٣   ٩,٦٤٩   ١٠  ممتلكات ومعدات
  ١   ١     رخصة مزاولة أعمال الوساطة

  ٢٠,٦٠٥,٧٩٤   ١٧,٠٨٩,٧٩٤     مجموع الموجودات
         

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
        المطلوبات

  ٤٠,٤٥٢   ١١٤,٦١٠     ذمم عمالء وساطة دائنة
  -        ١٣,٢٧٢     ذمم وسطاء

  ٦١,٣٥٥   ٦٤,٩٥٤   ١٣  ذمم جهات ذات عالقة دائنة
  ٤٦٧,٩٨٨   ٤٤٥,٠١١   ١١  دائنة أخرىأرصدة 

  ٥٦٩,٧٩٥   ٦٣٧,٨٤٧     مجموع المطلوبات 
        

      ١٢  الملكيةحقوق 
  ١٦,١٢٥,٠٠٠   ١٤,٥١٢,٥٠٠     رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع

  ١٠٥,٩٨٦   ١٠٥,٩٨٦     عالوة إصدار
  ٢,٣٤٠,٢٤٥   ٢,٣٤٠,٢٤٥     احتياطي إجباري

  ١١,٤٤٨   ١١,٤٤٨     ختياري إاحتياطي 
  ٩٥٥,٥٠٩   )١,٠٤٢,٤٠٩(    تراكمةأرباح م(خسائر) 

  ١٩,٥٣٨,١٨٨   ١٥,٩٢٧,٧٧٠     حقوق مساهمي الشركة صافي
  ٤٩٧,٨١١   ٥٢٤,١٧٧     حقوق غير المسيطرين
  ٢٠,٠٣٥,٩٩٩   ١٦,٤٥١,٩٤٧     مجموع حقوق الملكية 

  ٢٠,٦٠٥,٧٩٤   ١٧,٠٨٩,٧٩٤     الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

  شركة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  ةالموحد الشامل الدخل قائمة

  
  األردني)(بالدينار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح  
        

  ٦٩٥,١٣٩   ٦١٣,٦٦٧     أرباح أسهم مقبوضة 
  ١٣٠,٠٦٨   ١٦٦,٧٧١     عموالت وساطة

  ٦٨,٧٧٦   ٦٧,٢٤٣     إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش 
  )٥٩٥,٠٥٢(  )١,٦٩٥,٦٨٤(    الدخل قائمةفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٢٧٦,٥٩٧   ٥٠,٣٥٦     الدخل قائمةبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٢٤٧,٠٩٩   ١٧٦,٣٧٠      إيراد فوائد ودائع بنكية

  ٥٦,٢١١   ٥١,٦٤٢     إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  )٢٢٥(  ٢,٥٨٥     (خسائر) بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة أرباح 

  ٧٩٥,٥٢٧   ٢٣,٤٠٣   ٥  إنتفت الحاجة إليهمخصص خسائر إئتمانية متوقعة رد 
  )٢٦٦,٨١٨(  )١٥٧,٢٩٤(  ١٦  مصاريف قضايا

  )٤٤٣,٦٨٨(  )٤٨٣,٧٥٩(  ١٤  مصاريف إدارية 
  ٧٨,٩٢٢   ٣٠,٦٨٦   ١٥  إيرادات أخرى

  ١,٠٤٢,٥٥٦   ) ١,١٥٤,٠١٤(    السنة قبل الضريبة  ربح )خسارة(
  )٧٢,٩٤٢(  )١١,٢٨٨(   ١٩   للسنةوالمساهمة الوطنية  الدخل ضريبةمصروف 

  ٩٦٩,٦١٤   )١,١٦٥,٣٠٢(    الدخل الشامل للسنة(الخسارة)  يإجمال
        
        :عود الىيو

  ٦٩١,٦٢٤   ) ١,١٩١,٦٦٨(    مساهمي الشركة 
  ٢٧٧,٩٩٠   ٢٦,٣٦٦     حقوق غير المسيطرين

    )٩٦٩,٦١٤   )١,١٦٥,٣٠٢  
        
        

  ٠,٠٤٣   ) ٠,٠٧٨(  ١٧  لمساهمي الشركة ةالسنة العائد ربح )خسارة(حصة السهم األساسية والمخفضة من 
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  ةالموحد ملكيةالتغيرات في حقوق ال قائمة
  

  (بالدينار األردني)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مجموع حقوق   حقوق   حقوق صافي  أرباح (خسائر)   اتاحتياطيـــ    رأس المال  
  الملكية   غير المسيطرين   مساهمي الشركة  تراكمةم  اختياري  إجباري  عالوة إصدار  المدفوع  

                  
  ٢٠,٠٣٥,٩٩٩   ٤٩٧,٨١١   ١٩,٥٣٨,١٨٨   ٩٥٥,٥٠٩   ١١,٤٤٨   ٢,٣٤٠,٢٤٥   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠    ١/١/٢٠١٩الرصيد كما في 
  )٨٠٦,٢٥٠(  -  )٨٠٦,٢٥٠(  )٨٠٦,٢٥٠(  -  -  -  -  توزيعات أرباح 

  ) ١,١٦٥,٣٠٢(  ٢٦,٣٦٦   )١,١٩١,٦٦٨(  )١,١٩١,٦٦٨(  -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  )١,٦١٢,٥٠٠(  -  )١,٦١٢,٥٠٠(  -  -  -  -  )١,٦١٢,٥٠٠(  تخفيض رأس المال 

  ١٦,٤٥١,٩٤٧    ٥٢٤,١٧٧   ١٥,٩٢٧,٧٧٠   ) ١,٠٤٢,٤٠٩(  ١١,٤٤٨   ٢,٣٤٠,٢٤٥   ١٠٥,٩٨٦   ١٤,٥١٢,٥٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٩الرصيد كما في 
                  

  ٢١,٦٦٠,٩٣٥   ١,٢١٣,٧٣٣   ٢٠,٤٤٧,٢٠٢   ١,٩٤٠,٩٨٠   ١١,٤٤٨   ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠    ١/١/٢٠١٨الرصيد كما في 
  )١,٦١٢,٥٠٠(  ـ  )   ١,٦١٢,٥٠٠(  )١,٦١٢,٥٠٠(  ـ  ـ  ـ  ـ  توزيعات أرباح 

  ٩٦٩,٦١٤   ٢٧٧,٩٩٠   ٦٩١,٦٢٤   ٦٩١,٦٢٤   ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  ـ  ـ  ـ  )٧٦,٤٥٧(  ـ  ٧٦,٤٥٧   ـ  ـ  إحتياطي إجباري 

  )٥٤٤,٥٥٠(  )٥٥٦,٤١٢(  ١١,٨٦٢   ١١,٨٦٢   ـ  ـ  ـ  ـ  شراء حصص إضافية في شركة تابعة 
  )٤٣٧,٥٠٠(  )٤٣٧,٥٠٠(  ـ  ـ            ـ  ـ  ـ  ـ  حقوق غير مسيطرين 

  ٢٠,٠٣٥,٩٩٩   ٤٩٧,٨١١   ١٩,٥٣٨,١٨٨   ٩٥٥,٥٠٩   ١١,٤٤٨   ٢,٣٤٠,٢٤٥   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد كما في 
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
  شركة مساهمة عامة محدودة

   ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  ةالموحدالتدفقات النقدية  قائمة
  

  (بالدينار األردني)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      األنشطة التشغيلية

  ١,٠٤٢,٥٥٦   )١,١٥٤,٠١٤(  السنة قبل الضريبة ربح(خسارة) 
  ١,١٦٥   ١,٤٢٥    استهالكات

  ٥٩٥,٠٥٢   ١,٦٩٥,٦٨٤   الدخل قائمةفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ١,١٥١   )٢,٥٨٥(  خسائر بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة(أرباح) 

  ) ٧٩٥,٥٢٧(  )٢٣,٤٠٣(  رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
      

      التغير في رأس المال العامل 
  )٤٧٣,٥٨٦(  ٨٠,٥٩٤   الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٧٠١,٩٨٠   ١٥٤,٦٧٩   ذمم عمالء وساطة
  )٤٠,٢٣٧(  ٩٢,٠٢٢   ذمم عمالء تمويل على الهامش

  ٢٠١,٤٥٦   ١٣٠,٦٦٥   ذمم وسطاء
  ١٨٧,٣٢١   ٣٧,٤١٢   أرصدة مدينة أخرى
  ٦,٧١٧   ٥٢,٤١٠   أرصدة دائنة أخرى

  )٧٥,٥٧٨(  )٨٩,٢٥٨(  الدخل المدفوعةضريبة 
  ١,٣٥٢,٤٧٠   ٩٧٥,٦٣١    األنشطة التشغيلية من صافي التدفقات النقدية

      

      األنشطة اإلستثمارية
  )٤٠,٥٥٦(  ٢١٣,١٤٢   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  )٢,٩٤١(  )٢,٨٨١(  ممتلكات ومعدات
  )٥٤٤,٥٥٠(  ـ  شراء حصص إضافية في شركة تابعة 

  )٥٨٨,٠٤٧(  ٢١٠,٢٦١   األنشطة اإلستثمارية )المستخدمة في( من لتدفقات النقديةاصافي 
      

      األنشطة التمويلية
  ـ          )١,٦١٢,٥٠٠(  تخفيض رأس المال 

  ) ١٢٦,٠٣١(  ٣,٥٩٩   ذمم جهات ذات عالقة 
  )١,٦١٢,٥٠٠(  )٨٠٦,٢٥٠(  توزيعات أرباح 

  )٤٣٧,٥٠٠(  ـ          حقوق غير المسيطرين 
  )٢,١٧٦,٠٣١(  )٢,٤١٥,١٥١(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

      
      

  )١,٤١١,٦٠٨(  )١,٢٢٩,٢٥٩(  وما في حكمه التغير في النقد
  ٥,٨٧١,٥٥١   ٤,٤٥٩,٩٤٣    السنةفي بداية وما في حكمه النقد 
  ٤,٤٥٩,٩٤٣   ٣,٢٣٠,٦٨٤    السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "معهاوتقرأ  الموحدة المالية قوائم) تشكل جزءًا من هذه ال٢٥) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
  شركة مساهمة عامة محدودة

  الموحدةالمالية  قوائملإيضاحات حول ا
   ٢٠١٩ كانون األول ٣١

  
  األردني)(بالدينار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  امــــع     .  ١

ة        ١٩٨٨تموز  ٢بتاريخ  القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإلستثمارية تأسست  ي سجل الشركات المساهمة العام وسجلت ف
اني    ٧ ) وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ٢٠٢تحت رقم ( انون الث و    ١٩٩١ك  ، إن مركز تسجيل الشركة ه

ي  مية   ف ة الهاش ة األردني ا  والمملك م غاياته ن أه ة المج    م ي كاف تثمار ف ة    االس ة والزراعي ناعية والتجاري ادية والص االت االقتص
والسياحية وغيرها، وذلك عن طريق تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسهم 

  والسندات داخل األردن وخارجه.
  

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

اني   ٢٣بتاريخ  مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدةالمالية الموحدة المرفقة من قبل  قوائمإقرار ال تم ب   ،٢٠٢٠كانون الث وتتطل
  موافقة الهيئة العامة للمساهمين. المالية قوائمهذه ال

  
  
  

  

  السياسات المحاسبية الهامة        .  ٢
 الموحدة المالية قوائمأسس إعداد ال

المالية الموحدة للشركة وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة  قوائمالتم اعداد 
  تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

   الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.اء كلفة التاريخية باستثنالمالية الموحدة وفقًا لمبدأ ال قوائمتم إعداد ال

  المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. قوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار ال
والتعديالت  ، بإستثناء المعاييرمتماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

  .الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إعتبارًا من بداية السنة المالية الحالية

  
  

 المالية قوائمأسس توحيد ال
المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق  قوائمالمالية للشركة األم وال قوائمالمالية الموحدة ال قوائمتتضمن ال

السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة، ويتم استبعاد المعامالت 
  واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بين الشركة األم والشركات التابعة.

المالية للشركة األم وبإستخدام نفس السياسات المحاسبية  قوائمالمالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ ال قوائميتم إعداد ال
اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم اجراء  .المتبعة في الشركة األم

  للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم. المالية قوائمالتعديالت الالزمة على ال

من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعليًا انتقال سيطرة  ةالدخل الموحد قائمةيتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في 
حتى  موحدةالدخل ال قائمةالتابعة التي يتم التخلص منها في الشركة األم على الشركات التابعة. يتم توحيد نتائج أعمال الشركات 

  التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.
  

  .الشركة التابعةالذي ال تملكه الشركة األم من حقوق الملكية في ذلك الجزء  حقوق غير المسيطرينتمثل 
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  األم: المالية للشركة قوائمالها المالية مع قوائموفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد 
  

  طبيعة النشاط  التملكنسبة   مالالرأس   اسم الشركة
        

  وساطة مالية  %٧٥  ٢,٢٥٠,٠٠٠   ذ.م.مالمغتربين األردنيين للوساطة المالية 
  استثمارات عقارية  %١٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠   ذ.م.مالمغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 

  
  

  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
ة عددًا من    ايير  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي ى ال  و المع ديالت عل ة    التع ارير المالي ة للتق ايير الدولي ذه  ، وسيتم  مع ق ه ايير  تطبي  المع

ذه    ٢٠١٩كانون األول  ٣١التعديالت بعد تاريخ و ق ه ع إدارة الشركة أن تطبي ايير  ، وتتوق ه أي       و المع ون ل ن يك ي المستقبل ل ديالت ف التع
  للشركة.  الموحدة المالية قوائمتأثير جوهري على ال

  
  : وتواريخ تطبيقها  ت عليهاالتي تم إدخال تعديال الجديدة والمعايير وفيما يلي ملخص ألهم المعايير

  
  

  تاريخ التطبيق   موضوع المعيار  رقم المعيار
      

  ٢٠٢٠السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني   مفهوم األعمال (تعديالت)  )٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
      

  ٢٠٢١المالية التي تبدأ في كانون الثاني  السنوات  عقود التأمين   )١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
      

  
  

  استخدام التقديرات
ؤثر              الموحدة  المالية قوائمإن اعداد ال ي ت ادات الت ديرات واإلجته بعض التق ام ب ب من ادارة الشركة القي ق السياسات المحاسبية يتطل وتطبي

إن   قوائمعلى ال المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه ف
ك             ا تل تندت عليه ي اس يات الت روف الفرض اع وظ ي أوض ر ف ة التغي ديرات االدارة نتيج ن تق ف ع د تختل تقبل ق ي المس ة ف ائج الفعلي النت

  التقديرات.  
  :الموحدة المالية قوائمالتقديرات التي تم استخدامها في اعداد الوفيما يلي أهم 

احتساب االستهالكات  تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات -
المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية 

 .ةالموحد الدخل قائمةالتدني (ان وجدت) في 
) حيث تتطلب هذه العمليه ٩( رقم ةالدوليتقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقَا لمعيار التقارير المالية  -

لتدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأرصدة الموجودات إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب ا
  المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.

  

  العقارية.تستعين الشركة بمقيمين عقاريين مرخصين للحصول على تقديرات حول القيمة السوقية لإلستثمارات  -
  
  

  النقد وما في حكمه 
الغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالث            ى مب ة للتسييل إل وك واالستثمارات القابل دى البن ة يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ول

  أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 
  
  

  الذمم المدينة
ما من        الخسائر اإلئتمانية المتوقعةكلفة بعد تنزيل مخصص تظهر الذمم المدينة بال ة تحصيلها خص ي حال عدم إمكاني ، ويتم شطب الذمم ف

  المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى اإليرادات.
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  الممتلكات والمعدات

استهالكها عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على  بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم الممتلكات والمعداتتظهر
  مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

  

  %٢٥ - ١٠  كمبيوتر وبرامج أجهزة
  %١٥ - ١٠  أجهزة مكتبية ومعدات

  %٢٠ - ١٠  أثاث وديكورات
      %١٥  سيارات

دات  عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من     ة الممكن             الممتلكات والمع ى القيم ا إل يض قيمته تم تخف ه ي ة فإن ا الدفتري عن صافي قيمته
  .ةالدخل الموحد قائمةاستردادها وتسجل قيمة التدني في 

  
ع ع        للممتلكات والمعدات يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع اجي المتوق ي حال اختالف العمر اإلنت ديره    ن في نهاية كل عام، وف م تق ا ت م

  التقدير.سابقا، يتم استهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة 
  
  

 ل الدخ قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

وقية                 عار الس ات األس اح من تقلب ق األرب اجرة، وتحقي ا ألغراض المت ناد الشركات المحتفظ به هم وإس ي أس د االستثمار ف ذا البن من ه يتض
 قصيرة األجل.

 

ي        اء ف د مصاريف االقتن ة (تقي ة العادل ة يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيم ة         قائم ًا بالقيم ا الحق اد تقييمه د الشراء) ويع دخل عن ال
ي        ا ف ة له ة العادل ي القيم ر ف ة العادلة، ويظهر التغي د   قائم دخل الموح ل             ةال ات تحوي اتج عن فروق ة الن ة العادل ي القيم ر ف ك التغي ي ذل ا ف بم

قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع  الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم
 .ةالدخل الموحد قائمةفي 

  

 .ةالدخل الموحد قائمةيتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في 
  
  

 الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  

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

ة، ويظهر ا   ي   يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادل ر ف لتغي
ات            ةلملكية الموحد ضمن حقوق ا ةالدخل الشامل الموحد قائمةالقيمة العادلة لها في  اتج عن فروق ة الن ة العادل ي القيم ر ف ك التغي ي ذل ا ف بم

 تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة
 بشكل مباشر.العادلة الخاص بالموجودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة 

  

 .ةالدخل الموحد قائمةيتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في 
  
  

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
دفعات من    ل ب  يتضمن هذا البند الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمث

 ة على رصيد الدين القائم.أصل الدين والفائد
 

دة           ة الفائ راء باستخدام طريق الوة أو خصم الش أ ع اء، وتطف ا مصاريف االقتن ة مضافًا إليه راء بالكلف د الش ودات عن ذه الموج ات ه تم اثب ي
 الفعلية.

  

ة    ة المتوقع دفقات النقدي ة للت ة الحالي جالت والقيم ي الس ة ف ة المثبت ين القيم رق ب ل الف ذي يمث ودات وال ذه الموج ة ه ي قيم دني ف د الت تم قي  ي
 .ةالموحد الدخل قائمةالمخصومة بسعر الفائدة الفعلي في 

  
  

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

في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط على                            تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية.                             
مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتساب القيمة                                  من خالل    بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة                         

العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها                             الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة                             
  بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

  
  

 االستثمارات العقارية 
كلفة، ويتم اإلفصاح        يادة في قيمتها السوقية بال           باألراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول ز                       تظهراالستثمارات العقارية            

  تقييم مرخصين ومعتمدين لهذه الغاية.لقيمة العادلة لها من قبل خبراء عادلة لها سنويًا ويتم تقدير اعن القيمة ال
  
  

  الموجودات غير الملموسة
  كلفة.الموجودات غير الملموسة باليتم إثبات 

الدخل  قائمةيتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة اإلستفادة منها محددة على مدى فترة اإلستفادة ويتم قيد اإلطفاء في 
. أما الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة اإلستفادة منها غير محددة فال يتم إطفاؤها بل يتم إجراء إختبار تدني لقيمتها في ةالموحد

  .ةالدخل الموحد قائمةالمالية ويتم تسجيل قيمة التدني في  قوائمخ التاري
    سنوات. ١٠أعمال الوساطة على فترة  مزاولة تم إطفاء رخصة

  
  

  مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 
م   يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت  ورد أو ل المطالبة بها من قبل الم

  تتم.
  
  

  المخصصات
ة لتسديد         إثباتيتم  الغ نقدي دفع مب ام الشركة ب المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قي

  على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.   ًءالمالية الموحدة وتعديل قيمتها بنا قوائميتم مراجعة المخصصات بتاريخ ال هذه االلتزامات.
  
  

  التقاص
ي ال     افي ف غ الص ار المبل ة وإظه ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ين الموج اص ب تم إجراء تق وائمي وق   ق وفر الحق دما تت دة عن ة الموح المالي

  القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
  
  

  اإليرادات
إلعتراف بإاليرادات المتأتية من تقديم اإلعتراف بإاليرادات المتأتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة الى المشتري، في حين يتم ايتم 

  الخدمات مع مرور الوقت وحسب نسبة اإلنجاز. وفي جميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموثوقية كافية.

  يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات.
  إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها. يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند

  يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.

  
  
  
  
  
  



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ١٢ - 
 

  
  العمالت االجنبية

ل أرصدة                 تم تحوي ات. ي ك العملي اريخ إجراء تل ي ت عار الصرف السائدة ف ة خالل السنة بأس العمالت األجنبي يتم إثبات العمليات التي تتم ب
ك    قوائمالموجودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ ال المالية الموحدة المعلنة من البن
  .ةالدخل الموحد قائمةالمركزي األردني. يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في 

  
  

 ل ضريبة الدخ
ة           اح المعلن عة للضريبة عن األرب اح الخاض ف األرب عة للضريبة، وتختل تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاض

ة وإ  الموحدة المالية قوائمالفي  ا  ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالي نم
  مقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.حقة أحيانًا أو خسائر متراكمة في سنوات ال

  

  
  
  
  
  
  النقد وما في حكمه   .  ٣

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٤٤٠,٨٣١   ١,٠٠٦,٨١٣   حسابات جارية لدى البنوك
  ٤,٠١٩,١١٢   ٢,٢٢٣,٨٧١   ودائع ألجل لدى البنوك

   ٤,٤٥٩,٩٤٣   ٣,٢٣٠,٦٨٤  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .سنويًا % ٥.٧٥إلى  % ٤.٧٥ بينوتستحق عليها فوائد تتراوح  أشهر خمسة إلى شهر فترة خاللتستحق الودائع ألجل        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل    .  ٤
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٨١٣,٤٣٠   ٨٤٨,٣٨٩   األردن  -أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية 
  ٦,٣٦٨,٤٦٢   ٤,٥٥٧,٢٢٥   األردن خارج - أسهم شركات مدرجة في اسواق مالية

   ٧,١٨١,٨٩٢   ٥,٤٠٥,٦١٤  
  

   



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ١٣ - 
 

  
  

  مدينةوساطة عمالء ذمم    .  ٥
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٧٦٤,٠١٩   ٦٧٦,٠١٥   *ذمم مدينة
  )٤٥٧,٤٤٩(  )٤٢٦,٥٦٣(  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص 

   ٣٠٦,٥٧٠   ٢٤٩,٤٥٢  
  

  

  
  
  
  
  
  

  :كما يلي هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعةإن الحركة على رصيد مخصص  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ١,٢٩٠,٧٠٤   ٤٥٧,٤٤٩   الرصيد كما في بداية السنة
  )٣٧,٧٢٨(  )٧,٤٨٣(  ديون معدومة 

  ٤٦,٣١٧   -        إضافات
  )٨٤١,٨٤٤(  )٢٣,٤٠٣(  رد مخصص إنتفت الحاجة إليه 

   ٤٥٧,٤٤٩   ٤٢٦,٥٦٣  
  

  

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

  
  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٢٤٠,٢٠٧   ٢١٨,٠٠٣   مستحقة لفترة تقل عن شهر
  ٤٠,١٢٩   ٣١,٤٤٩   ) أشهر ٣مستحقة لفترة تزيد عن شهر وتقل عن (

  ٢٦,٢٣٤   ـ        ) أشهر ٦مستحقة لفترة تزيد عن (
   ٣٠٦,٥٧٠   ٢٤٩,٤٥٢  

  
  

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

  

                 حسابات الوساطة ما مجموعه من خاللبلغ حجم التعامل مع الجهات ذات العالقة ضمن النشاط االعتيادي للشركة  *
  .٢٠١٨)  دينار  لعام ٢١٧,٢٦٠، مقابل (٢٠١٩لعام دينار (صفر) 

  
  
  أرصدة مدينة أخرى  .  ٦

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٤٧,٥٠٠   ٤٧,٥٠٠   تأمينات كفاالت
  ١٦,١٣٩   ١٦,٧٩٦   مصاريف مدفوعة مقدمًا

  ٤٣,٩٠٨   ٢٣,٥٥٦   مستحقة وغير مقبوضة فوائد
  -       ٢,٥٨٣   )١٩ضريبة الدخل (إيضاح  أمانات
  ٢٤,١٦٢   ٦,٤٤٥   أخرى

   ١٣١,٧٠٩   ٩٦,٨٨٠  
  

   



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ١٤ - 
 

  
   الدخل الشامل قائمةبالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية .     ٧
 

  القيمة السوقية  القيمة الدفترية  نسبة الملكية  بلد التأسيس  إسم الشركة
          
  غير مدرجة  ٣,٦٦٧,٨٥٦   %٤,٨٨١   الجزائر  بنك ترست الجزائر  

  غير مدرجة  ١   %٢          لبنـان  * (تحت التصفية) البنك اللبناني الكندي
       ٣,٦٦٧,٨٥٧    

  
  

  

ة،   صافي يعتقد مجلس إدارة الشركة أن هناك بعض المبالغ ستحصل عليها الشركة من ثمن بيع*  ا   موجودات البنك من جه ا أنه كم
ك من         اإلستشاراتستقوم بدفع حصتها من مصاريف  واالتعاب القانونية والرسوم القضائية ومن مصاريف واتعاب تصفية البن

  في الوقت الحاضر. ن تقدير هذه اإليرادات والمصاريفجهة اخرى ، غير انه من الصعوبة بمكا
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  موجودات مالية بالكلفة المطفأة   .   ٨

  
  
  
  
  
  

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   

 ٩٦٤,٦٢٧  ٧٥٤,٠٧٠  (خارج األردن) سندات شركات أجنبية
  
  
  
  
  
  
  

وتمتد تواريخ إستحقاق السندات لغاية عام  سنويًا %٦.٥ % إلى٥.٣ من األمريكي ت الفائدة على السندات بالدوالرتتراوح معدال
٢٠٤٧.  

  
  
  
  
  

  في أراضي استثمارات عقارية.    ٩
ة عام    دينار  )٤,٢٢٢,٦٧٤(القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية متوسط تبلغ   ي نهاي ك من   ٢٠١٩كما ف ديرات    وذل ع تق واق

 مقدرين عقاريين مرخصين.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ممتلكات ومعدات  . ١٠
     

أجهزة وبرامج   
  كمبيوتر

أجهزة مكتبية 
  أثاث وديكورات  ومعدات

  
  سيارات

مشاريع تحت 
  التنفيذ

  
  المجموع

              

              الكلفـــة:
 ٣٠٨,٢٩٠   - ٢٩,٠٩٢  ١١١,٣٥٨   ٥٤,٠٦٤  ١١٣,٧٧٦   ١/١/٢٠١٩في  كما الرصيد
  ٢,٨٨١   ٢,٢٥٠   -  -            ٦٣١   -         اضافات

 ٣١١,١٧١  ٢,٢٥٠  ٢٩,٠٩٢  ١١١,٣٥٨   ٥٤,٦٩٥  ١١٣,٧٧٦   ٣١/١٢/٢٠١٩الرصيد كما في 
         

         المتراكم:االستهالك 
 ٣٠٠,٠٩٧   - ٢٩,٠٩١  ١١١,٣٥٧   ٤٨,٢٤١  ١١١,٤٠٨   ١/١/٢٠١٩في  كما الرصيد

 ١,٤٢٥  - - -           ٨٨٣  ٥٤٢   استهالك السنة
 ٣٠١,٥٢٢  -  ٢٩,٠٩١  ١١١,٣٥٧   ٤٩,١٢٤  ١١١,٩٥٠   ٣١/١٢/٢٠١٩الرصيد كما في 

 ٩,٦٤٩  ٢,٢٥٠  ١  ١   ٥,٥٧١  ١,٨٢٦   ٣١/١٢/٢٠١٩صافي القيمة الدفترية كما في 
              

              الكلفـــة:
 ٣١٥,٢٩٧   - ٢٩,٠٩٢  ١١١,٣٥٨   ٦٣,٤٣٨  ١١١,٤٠٩   ١/١/٢٠١٨في  كما الرصيد
  ٢,٩٤١   -  ـ  ـ  ٥٧٤   ٢,٣٦٧   اضافات

  )٩,٩٤٨(  -  ـ  ـ  )٩,٩٤٨(  ـ          إستبعادات
 ٣٠٨,٢٩٠   - ٢٩,٠٩٢  ١١١,٣٥٨   ٥٤,٠٦٤  ١١٣,٧٧٦   ٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد كما في 

         

         االستهالك المتراكم:
 ٣٠٨,٨٨٠   - ٢٩,٠٩١  ١١١,٣٥٧   ٥٧,٠٢٤  ١١١,٤٠٨   ١/١/٢٠١٨في  كما الرصيد

 ١,١٦٥   - ـ ـ  ١,١٦٥  ـ         استهالك السنة
 )٩,٩٤٨(  - ـ ـ  )٩,٩٤٨( ـ         إستعبادات 

 ٣٠٠,٠٩٧   - ٢٩,٠٩١  ١١١,٣٥٧   ٤٨,٢٤١  ١١١,٤٠٨   ٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد كما في 
 ٨,١٩٣   - ١  ١   ٥,٨٢٣  ٢,٣٦٨   ٣١/١٢/٢٠١٨صافي القيمة الدفترية كما في 

              

  
  



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ١٥ - 
 

  
  أرصدة دائنة أخرى   . ١١

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ١٩٦,٠٣٣   ٣٠٧,٨٦٥   أمانات مساهمين
  ٧٥,٣٨٧   -        )١٩(إيضاح  مخصص ضريبة الدخل

  ٨٢,٩٠١   ٨٢,٩٠١   مخصص صندوق البحث العلمي 
  ٧٨,٨١٥   ٢٠,١٦٧   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ١٨,٩٤٤   ٢١,٧٩٦   مصاريف مستحقة 
  ١٥,٩٠٨   ١٢,٢٨٢   أخرى

   ٤٦٧,٩٨٨   ٤٤٥,٠١١  
  

  

  
  حقوق الملكية    . ١٢

  رأس المال
دفوع     ه والم ب ب ى    ) ١٤,٥١٢,٥٠٠( يبلغ رأس المال المصرح والمكتت ي مقسم ال ار أردن مية    ) ١٤,٥١٢,٥٠٠( دين ة اس هم بقيم س

ي      ا ف هم كم د للس ي واح ار أردن انون األول  ٣١دين ل (٢٠١٩ك ي                                 ١٦,١٢٥,٠٠٠، مقاب ا ف هم كم ار / س ) دين
  .٢٠١٨كانون األول  ٣١

  
رأس مال الشركة الموافقة على تخفيض  ٢٠١٩نيسان  ١١قررت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 

) دينار / سهم، وقد ١٤,٥١٢,٥٠٠) دينار نقدًا للمساهمين، ليصبح رأس المال (١,٦١٢,٥٠٠%) وذلك بإعادة مبلغ (١٠بنسبة (
  تم إستكمال كافة إجراءات التخفيض لدى الجهات الرسمية المختصة.

  
  عالوة اإلصدار

عن إصدار بعض األسهم  وهي ناتجة ٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١دينار أردني كما في ) ١٠٥,٩٨٦(تبلغ عالوة اإلصدار 
  بسعر يزيد عن القيمة االسمية للسهم البالغة دينار واحد.

  
  

  
  احتياطي إجباري

ل الضريبة بنسبة       اح السنوية قب و  السنوات الساب   % خالل ١٠تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرب قة وه
  غير قابل للتوزيع على المساهمين.

  
  

  
  احتياطي اختياري

% خالل السنوات  ٢٠تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ال تزيد عن 
  السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين.

  
  حقوق غير المسيطرين 

  خرين في نتائج أعمال وصافي موجودات الشركات التابعة.آلالمساهمين ايمثل هذا البند حصة 
  

  أرباح موزعة
% ٥على توزيع أرباح  نقدية على المساهمين بنسبة  ٢٠١٩نيسان  ١١وافقت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي عقد بتاريخ 

  ) دينار.١٦,١٢٥,٠٠٠من رأس المال القديم البالغ (
  
  

  
  

  التعالمالت مع الجهات ذات العالقة   . ١٣
             
  

  الرصيد   طبيعة   طبيعة   
  القائم  التعامل  العالقة  إسم الجهة

        

  ٦٤,٩٥٤   تمويلي  شركة شقيقة   ست لإلستثماريشركة ن
  

   



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ١٦ - 
 

 
مصاريف إدارية    .١٤  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ١٩٩,١٠٨   ٢٧٨,٧٠٤   رواتب وأجور وملحقاتها
  ١٧,٥٠٥   ٢١,٩١٠   ضمان اجتماعي

  ٣٨,٣١١   ٣٠,٩١٦   أتعاب مهنية
  ٣٦,٧٠٧   ٣٢,٣٦٧   إيجارات

  ٢٦,١٦١   ٦,٩٠٣   مكافأة نهاية الخدمة
  ٢٥,٦٠٢   ٢٦,٧٢٥   تأمين

  ٢١,٩٣١   ٢٢,٩١٥   رسوم واشتراكات
  ١٦,٠٨٦   ٧,٢٢٢   سفر ومواصالت

  ١٢,١٠٤   ١١,٥٩٣   صيانة 
  ١٠,٦٨٨   ٨,٠٠٢   عموالت بنكية

  ٦,٧٢٦   ٧,٠٦٣   بريد وهاتف
  ٥,٢٤٦   ٥,٤٦٩   قرطاسية ومطبوعات

  ٣,٣١٣   ٥   رسوم صندوق حماية المستثمرين
  ٣,٠٤٤   ٣,٦٧٤   ضيافة

  ٢,٦٧٩   ٤٧٨   بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ٢,٤٣٥   ٣,٠٩٦   إعالنات

  ١,١٦٥   ١,٤٢٥   )١٠(ايضاح إستهالكات 
  ٦,٦١٣    ٦,٢٥٠    مياه وكهرباء

  ٨,٢٦٤   ٩,٠٤٢   متفرقة 
   ٤٤٣,٦٨٨   ٤٨٣,٧٥٩  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  إيرادات أخرى   . ١٥
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٥٧,٩٧٢   ٥,١٨٩   فروقات عملة 
  ٢٠,٩٥٠   ٢٥,٤٩٧   أخرى

   ٧٨,٩٢٢   ٣٠,٦٨٦  
  

  
  

  
  
  

  يامصاريف قضا   . ١٦
مقابل حصة الشركة من مصاريف  ٢٠١٩المبالغ المدفوعة خالل عام  ) دينار يمثل١١٩,٥٢٨يتكون هذا البند من مبلغ (

اإلستشارات واألتعاب القانونية والرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب تصفية البنك اللبناني الكندي علمًا بأن مجلس الشركة يعتقد 
 يةالمهناألتعاب ) دينار يمثل ٣٧,٧٦٦، ومبلغ (ثمن بيع صافي موجودات البنك من أن هنالك بعض المبالغ ستحصل عليها الشركة

  .القضايا المرفوعة ضد شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية (شركة تابعة)والرسوم القضائية التي تخص 
  

  
  
  
  

  
  
  

  السنةربح  )خسارة( حصة السهم األساسية والمخفضة من   . ١٧
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٦٩١,٦٢٤   ) ١,١٩١,٦٦٨(  لمساهمي الشركة  ةالسنة العائدربح  )خسارة(
  ١٦,١٢٥,٠٠٠   ١٥,٣٥٦,٣٠١   المرجح لعدد االسهم المتوسط

  )٠,٠٤٣   ) ٠,٠٧٨  
  

  

  
  
  
  
 



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ١٧ - 
 

  
  
  
  
  

  رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا    . ١٨
  
  

ب ومكاف   ت روات ا  آبلغ ة العلي ار )١١٨,٠١٧(ت اإلدارة التنفيذي ي   ) ٥٩,٦٤٣ (و دين ين ف نتين المنتهيت ار للس                           دين
  .٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوضع الضريبي   . ١٩
  

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

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٧٨,٠٢٣   ٧٥,٣٨٧   الرصيد كما في بداية السنة
  ٧٢,٩٤٢   ٢٥,٧٩٢   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

  ـ        )١٤,٥٠٤(  سنوات سابقة دخل وفر ضريبة 
  ) ٧٥,٥٧٨(  )٨٩,٢٥٨(  ضريبة الدخل المدفوعة

  ٧٥,٣٨٧   )٢,٥٨٣(  )١١، ٦(ايضاح رقم  الرصيد كما في نهاية السنة
  

  
  في قائمة الدخل الموحدة ما يلي : ةتمثل ضريبة الدخل الظاهر

  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٧٢,٩٤٢   ٢٣,٤٤٨   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
  -        ٢,٣٤٤   اهمة الوطنية سضريبة الم

  -        )١٤,٥٠٤(  ريبة دخل سنوات سابقةضر فو
   ٧٢,٩٤٢   ١١,٢٨٨  

  
  ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

  
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٣١٣,١٣٦   )١,٨٤٥,٥٦٦(  المحاسبية (بإستثناء األرباح المتأتية من اإلستثمارات الخارجية) الربح (الخسارة) 
  ) ٧٠,٩٦٨(  ١,٥٥٩,٢٢٣   ةايرادات غير خاضعة للضريبًا ومقبولة ضريبيغير نفقات صافي 

  ٢٤٢,١٦٨   )٢٨٦,٣٤٣(  اإلعتبار الخسائر الضريبية المدورةب%) مع األخذ ٢٠الربح الضريبية (خاضعة لنسبة (الخسارة) 
  ٧٢٩,٤٢٠   ٢٣٤,٤٨٠   %)١٠(خاضعة لنسبة بعد تقاص ضريبة الدخل الخارجية  أرباح متأتية من إستثمارات خارجيةصافي 

  ٧٢,٩٤٢   ٢٣,٤٤٨   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 
  -         ٢,٣٤٤   ضريبة المساهمة الوطنية 

  ٧٢,٩٤٢   ٢٥,٧٩٢   المجموع
  

  

 .٢٠١٦حتى نهاية عام  (شركة تابعة) والتطوير العقاريوشركة المغتربين األردنيين لإلستثمار  للشركة تم تسوية الوضع الضريبي -

 .٢٠١٧تم تسوية الوضع الضريبي لشركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية (شركة تابعة) حتى نهاية عام  -

               (شركة تابعة) ف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة وشركة المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاريوتم تقديم كش -
 لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة حتى تاريخه.و ٢٠١٨و ٢٠١٧ي لعام

ولم تقم دائرة ضريبة  ٢٠١٨لعام  (شركة تابعة) تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية -
 الدخل بمراجعة سجالت الشركة التابعة حتى تاريخه.

وفقًا لقانون ضريبة الدخل وتعديالته  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ للسنة المنتهية في احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركةتم  -
 . التي تستثمر بها الشركة اموالها، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول الالحقة

للسنة  (شركة تابعة) شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاريصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال لم يتم احتساب مخ -
 بسبب زيادة المصروفات عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.وذلك  ٢٠١٩كانون األول  ٣١المنتهية في 

                      للسنة المنتهية في(شركة تابعة)  للوساطة الماليةلم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال شركة المغتربين األردنيين  -
  وجود خسائرضريبية مدورة عن سنوات سابقة.وذلك بسبب  ٢٠١٩كانون األول  ٣١
        



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ١٨ - 
 

        
  القطاعات التشغيلية   . ٢٠

  

ي        ي االستثمار ف ارات  يتركز نشاط الشركة األساسي ف ة والعق ي معلومات عن         األوراق المالي ا يل ة، وفيم ال الوساطة المالي وأعم
  قطاعات األعمال الرئيسية: 

  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  خارج المملكة  لكةداخل المم  خارج المملكة  داخل المملكة  

          

  ٩٢,٥٠٣    ٥٨٧,٢٦٦   )١,٢٠٦,٢٠٢(   ٤٠٥,١٣٨   المتأتية من االستثمار في األوراق المالية   (الخسائر) اإليرادات

  -          ١٩٨,٨٤٤   ـ           ٢٣٤,٠١٤   اإليرادات المتأتية من أعمال الوساطة 

  ١١,٠٠٠,٩٤٦    ٥,٢٧٣,٣٧٣   ٨,٩٧٩,١٥٢   ٣,٠٧٢,٢٦٠   موجودات نشاط اإلستثمار في األوراق المالية

  -          ٢,٨٤٦,٤٨١   ـ          ٢,٨٤٦,٤٨١   موجودات نشاط اإلستثمار في العقارات

   ٦٧,٧٢١    ١,٢٧٧,٣٧٠   -          ١,٠٧٨,٥٥٨   موجودات نشاط أعمال الوساطة
  
  
  
  
  
  

  محتملةالتزامات اإلل    . ٢١
وائم يوجد على الشركة كما بتاريخ ال ة  ق ة    الموحدة  المالي ة  إلتزامات محتمل ة  متمثل االت بنكي غ   بكف ار ) ٤٥٠,٠٠٠(بمبل ا   دين ويقابله

 .) دينار٤٧,٥٠٠مينات نقدية بمبلغ (أت
   



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ١٩ - 
 

  

  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات    . ٢٢
  يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:         
           

  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٩
        

        الموجودات
  ٣,٢٣٠,٦٨٤   -  ٣,٢٣٠,٦٨٤   النقد وما في حكمه

  ٥,٤٠٥,٦١٤  -  ٥,٤٠٥,٦١٤   الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٢٤٩,٤٥٢  -  ٢٤٩,٤٥٢   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٤٠,١٠٦  -  ٧٤٠,١٠٦   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٨٩,٠٠٠  -  ٨٩,٠٠٠   ضمان التسويةصندوق 

  ٩٦,٨٨٠  -  ٩٦,٨٨٠   أرصدة مدينة أخرى
  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   -    الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٧٥٤,٠٧٠   ٧٥٤,٠٧٠   -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   -  في أراضي إستثمارات عقارية
  ٩,٦٤٩   ٩,٦٤٩   -  ممتلكات ومعدات

  ١   ١   -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ١٧,٠٨٩,٧٩٤   ٧,٢٧٨,٠٥٨   ٩,٨١١,٧٣٦   مجموع الموجودات 

        
        المطلوبات

   ١١٤,٦١٠   -  ١١٤,٦١٠   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ١٣,٢٧٢   -  ١٣,٢٧٢   ذمم وسطاء 

  ٦٤,٩٥٤   -  ٦٤,٩٥٤   ذمم جهات ذات عالقة دائنة 
  ٤٤٥,٠١١   -  ٤٤٥,٠١١   أرصدة دائنة أخرى 
  ٦٣٧,٨٤٧   -  ٦٣٧,٨٤٧   مجموع المطلوبات

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٨
        

        الموجودات
  ٤,٤٥٩,٩٤٣   ـ  ٤,٤٥٩,٩٤٣   النقد وما في حكمه

  ٧,١٨١,٨٩٢  ـ  ٧,١٨١,٨٩٢   الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٣٠٦,٥٧٠  ـ  ٣٠٦,٥٧٠   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٨٣٢,١٢٨  ـ  ٨٣٢,١٢٨   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ١١٧,٣٩٣  ـ  ١١٧,٣٩٣   ذمم وسطاء

  ٨٩,٠٠٠  ـ  ٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  ١٣١,٧٠٩  ـ  ١٣١,٧٠٩   أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   ـ  الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٩٦٤,٦٢٧   ٩٦٤,٦٢٧   ـ  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   ـ  في أراضي إستثمارات عقارية
  ٨,١٩٣   ٨,١٩٣   ـ  ممتلكات ومعدات

  ١   ١   ـ  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ٢٠,٦٠٥,٧٩٤   ٧,٤٨٧,١٥٩   ١٣,١١٨,٦٣٥   مجموع الموجودات 

        

        المطلوبات
  ٤٠,٤٥٢   ـ  ٤٠,٤٥٢   ذمم عمالء وساطة دائنة

  ٦١,٣٥٥   ـ  ٦١,٣٥٥   ذمم جهات ذات عالقة دائنة 
  ٤٦٧,٩٨٨   ـ  ٤٦٧,٩٨٨   أرصدة دائنة أخرى 
  ٥٦٩,٧٩٥   ـ  ٥٦٩,٧٩٥   مجموع المطلوبات

  
  



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ٢٠ - 
 

  
  ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل   . ٢٣

ة      ودات المالي من الموج ة. تتض ه    تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالي ي حكم ا ف د وم ة    النق ذمم المدين وال
  .واألوراق المالية. وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة

  
ا قصيرة     إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها  ة إم الدفترية حيث أن معظم األدوات المالي

  األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.
  تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

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

ثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوى ال
  السوق.

  المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوق.
  

 المجموع الثالثالمستوى  المستوى الثاني المستوى األول ٢٠١٩
     

 ٥,٤٠٥,٦١٤  - - ٥,٤٠٥,٦١٤  الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧  - - الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٩,٠٧٣,٤٧١  ٣,٦٦٧,٨٥٧  -  ٥,٤٠٥,٦١٤ 

  
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠١٨

     
 ٧,١٨١,٨٩٢  ـ ـ ٧,١٨١,٨٩٢  الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ٣,٦٦٧,٨٥٧  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ـ الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ١٠,٨٤٩,٧٤٩  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ٧,١٨١,٨٩٢  
  
  

ذا            تعكس القيمة المبينة في  ا، ه وق نشط له ود س ة بسبب عدم وج ا العادل يس قيمته ودات ول المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموج
  وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها.

  

  

  .   إدارة المخاطر المالية ٢٤
  

  إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:تتعرض الشركة نتيجة 
  

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

البنوك والذمم المدينة، حيث تعمل                  مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع لدى                                       
الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعمالئها مع                    

 المالية     وائم  قيتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في ال                                         مراقبة الديون غير المسددة.                   
  .الموحدة

  
، مقابل     ٢٠١٩دينار من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية عام                                ) ٢٠١,٨٨٥(   يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه           

  .٢٠١٨نهاية عام   كما فيدينار  )٢٥٢,٣٥٥(
  
  

  مخاطر أسعار الفائدة
وحيث    أو القيمة العادلة لألدوات المالية.                    ربح الشركة     تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على     

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

 
  
  
  
  



  
  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلا الشركة

  (تتمه)  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٩األول كانون  ٣١

- ٢١ - 
 

  
    مخاطر السيولة

التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ولتجنب هذه                                                                    تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير 
المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد                                                              

  لقابلة للتداول. وما في حكمه واألوراق المالية ا
  

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

    
          المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١٩

   ١١٤,٦١٠   -   ١١٤,٦١٠   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ١٣,٢٧٢   -  ١٣,٢٧٢   ذمم وسطاء 

  ٦٤,٩٥٤   -  ٦٤,٩٥٤   ذمم جهات ذات عالقة دائنة
  ٤٤٥,٠١١   -  ٤٤٥,٠١١   أرصدة دائنة أخرى

   ٦٣٧,٨٤٧   -  ٦٣٧,٨٤٧  
  

          المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١٨
  ٤٠,٤٥٢   ـ  ٤٠,٤٥٢   ذمم عمالء وساطة دائنة

          ٦١,٣٥٥   ـ          ٦١,٣٥٥   ذمم جهات ذات عالقة دائنة
  ٤٦٧,٩٨٨   ـ  ٤٦٧,٩٨٨   أرصدة دائنة أخرى

  ٥٦٩,٧٩٥   ـ  ٥٦٩,٧٩٥   
  

    
  األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية. حيث إن معظم تعامالت                
وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي، فإن                                    والدوالر األمريكي            الشركة هي بالدينار األردني                

األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير                               
  غير جوهري.في أسعار صرف العمالت األجنبية يعتبر

  
  

  عار األسهممخاطر أس
ع   هم اتنتج مخاطر أس ذه المخاطر عن                ر األس ى إدارة ه هم. تعمل الشركة عل ي األس ة لالستثمارات ف ة العادل ر في القيم عن التغي

دل          ة بمع هم المدرج عار األس ر أس افتراض تغي %  ١٠طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية. وب
ي   ى تخف ؤدي إل وف ي ك س إن ذل امل ف دخل الش ادة ال د ض / زي ة الموح ركة بقيم ار  )٥٤٠,٥٦١( للش ام لدين ل  ٢٠١٩ع مقاب

 .٢٠١٨عام لدينار  )٧١٨,١٨٩(

  
  

  إدارة رأس المال.    ٢٥
وضمان إستمرارية الشركة والوفاء  يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة

  بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة. 
  
  
  
  

  
  




