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  الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
  شركة مساهمة عامة محدودة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

  شركة مساهمة عامة محدودة
  الموحد المرحلي بيان المركز المالي

  

  (بالدينار األردني)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 أيلول ٣٠    
  ٢٠١٨  

  (غير مدققة)

 كانون األول ٣١
٢٠١٧  
  (مدققة)

        الموجودات
  ٥,٨٧١,٥٥١   ٥,٢١٦,٢٠٤     وما في حكمهالنقد 

  ٧,٣٠٣,٣٥٨   ٧,١٥٨,٦٣١     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ٢٢٦,٩٦٠   ٣٨٨,٨٣٧     ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٩١,٨٩١   ٧٧٤,٠٦١     ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٣١٨,٨٤٩   ٣٧٢,٥٧٨     ذمم وسطاء 

  ٨٩,٠٠٠   ٨٩,٠٠٠     صندوق ضمان التسوية 
  ٣١٩,٠٣٠   ١٠٠,٦٨٤     أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  ٩٢٥,٢٢٢   ٩٦٤,١٦٧     موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١     في أراضي عقارية استثمارات
  ٦,٤١٧   ٦,١٠٨     ممتلكات ومعدات

  ١   ١     رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ٢٢,٣٦٦,٦١٧   ٢١,٥٨٤,٦٠٩     مجموع الموجودات

        
        الملكيةالمطلوبات وحقوق 

        المطلوبات
  ٥٩,١٨٢   ٥٢,٥٢١     ذمم عمالء وساطة دائنة

  ١٨٧,٣٨٦   ٧٦,٨١١     ذمم جهات ذات عالقة دائنة
  ٤٥٩,١١٤   ٤٤٨,٧٦٨     أرصدة دائنة أخرى
  ٧٠٥,٦٨٢   ٥٧٨,١٠٠     مجموع المطلوبات 

        
        الملكيةحقوق 

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

  ٢,٢٦٣,٧٨٨   ٢,٢٦٣,٧٨٨     احتياطي إجباري
  ١١,٤٤٨   ١١,٤٤٨     احتياطي اختياري 

  ١,٩٤٠,٩٨٠   ١,٣١٥,٦٢٢     أرباح  مرحلة
  ٢٠,٤٤٧,٢٠٢   ١٩,٨٢١,٨٤٤     مجموع حقوق مساهمي الشركة

  ١,٢١٣,٧٣٣   ١,١٨٤,٦٦٥     حقوق غير المسيطرين
  ٢١,٦٦٠,٩٣٥   ٢١,٠٠٦,٥٠٩     مجموع حقوق الملكية 

  ٢٢,٣٦٦,٦١٧   ٢١,٥٨٤,٦٠٩     الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
  

  
  
  

  

 وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق" الموحدةالمختصرة المرحلية  المالية) تشكل جزءًا من هذه البيانات ٦) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
  شركة مساهمة عامة محدودة

  (غير مدققة) الموحدالمرحلي  الشامل بيان الدخل
  

  (بالدينار األردني)
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  للتسعة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في  
أيلول   ٣٠  

٢٠١٨  
  أيلول ٣٠

٢٠١٧  
  أيلول ٣٠

٢٠١٨  
  أيلول ٣٠

٢٠١٧  
          

  ١٧,١٥٥   ٢٠٥,٧٨٣   )      ١١,٢٧١(  ١٢١,٥٥٠   من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة بيع موجودات مالية(خسائر)  أرباح
  )١,١٧٧,٨٥٠(  )    ٢٧٣,٠٥٢(  ١٩٣,٧٦٠   )    ٣٦٩,١٥٨(  من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة فروقات تقييم موجودات مالية

  ٤٣٤,٥٤٦   ٦٩٥,١٣٩   ١٦٥,٦٦٥   ٢٦٤,٥٥٧   أرباح أسهم مقبوضة
  ١٣٠,٥٦٢   ٨٩,٤٤٣   ٤١,٧٣٤   ٣٠,٢٨٥   عموالت وساطة

  ٥٥,٥٤٩   ٥١,٢٩١   ١٨,٤٧٠   ١٧,٧٤٢   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش
  ١٥٥,٤٢٤   ١٨٠,٤٠٧   ٤٢,٥٨٩   ٤٤,٩٠٥   فوائد ودائع بنكية إيراد 

  ٣٠,٩٠٨   ٣١,٨٠٠   ١١,٦١٥   ٢,٧٨٦   إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
  ٣٨,٢٠٢   )        ١,١٥٠(  ٤,٧٠٤   ـ         أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة (خسائر) 

  ـ        ٧٩٥,٥٢٧   ـ                  ٩٠,٠١٥   رد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها إنتفت الحاجة إليه 
  )        ٥,٨٦٢(  ـ          ـ          ـ         خسائر بيع إستثمارات عقارية 

  )     ٦٢٨,٣٩٢(    )    ٥٢٠,٥٧٨(  )    ١١٤,٢٣٤(  )   ٢٣٩,٤٧٥(  مصاريف إدارية
  )        ٦,٥٩٠(  )            ٨٨٤(  )        ١,٨٢٠(  )          ٢٧٠(  إستهالكات 

  ٤٧,٤٥١   ٧٥,٢٧٦           ٢,٣٠٣   ٨٠,٦٣١   أخرىإيرادات ومصاريف صافي 
  )    ٩٠٨,٨٩٧(  ١,٣٢٩,٠٠٢   ٣٥٣,٥١٥   ٤٣,٥٦٨   لفترة قبل الضريبة(خسارة) ا ربح

  )      ٤٥,٩٣٢(  )      ٧٦,٣٨١(  )     ١٧,٢٤٧(  )     ١٦,٣١٧(  مخصص ضريبة الدخل 
  )   ٩٥٤,٨٢٩(  ١,٢٥٢,٦٢١   ٣٣٦,٢٦٨   ٢٧,٢٥١   (الخسارة) والدخل الشامل للفترة الربح 

          
          :الى عوديو

  )    ٩٤٥,٠٨٩(  ٩٧٥,٢٧٧   ٣٥٧,٢٤٤   ١٩,٩٣٨   مساهمي الشركة 
  )        ٩,٧٤٠(  ٢٧٧,٣٤٤   )     ٢٠,٩٧٦(  ٧,٣١٣   حقوق غير المسيطرين

   ٩٥٤,٨٢٩(  ١,٢٥٢,٦٢١   ٣٣٦,٢٦٨   ٢٧,٢٥١   (  
          
          

  )        ٠,٠٥٩(  ٠,٠٦٠   ٠,٠٢٢    ٠,٠٠١   الفترة العائد لمساهمي الشركة(خسارة)  ربح حصة السهم من
          

  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  

  ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"٦) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
  شركة مساهمة عامة محدودة

  (غير مدققة) الموحدالمرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  

  (بالدينار األردني)
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  مجموع   حقوق   حقوق  مجموع * أرباح      إحتياطيـــات    رأس المال  
  حقوق الملكية   غير المسيطرين  مساهمي الشركة مرحلة اختياري إجباري  عالوة إصدار  المدفوع  

                  
  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(  -           )   ١,٦١٢,٥٠٠(  )   ١,٦١٢,٥٠٠(  -  -  -  -  توزيعات أرباح 

  ١,٢٥٢,٦٢١   ٢٧٧,٣٤٤   ٩٧٥,٢٧٧   ٩٧٥,٢٧٧    -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  )      ٥٤٤,٥٤٧(  )     ٥٥٦,٤١٢(  ١١,٨٦٥   ١١,٨٦٥    -  -  -  -  في شركة تابعة إضافية شراء حصص 

  ٢٥٠,٠٠٠   ٢٥٠,٠٠٠   -        -         -  -  -  -  حقوق غير المسيطرين 
  ٢١,٠٠٦,٥٠٩   ١,١٨٤,٦٦٥   ١٩,٨٢١,٨٤٤   ١,٣١٥,٦٢٢   ١١,٤٤٨  ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦  ١٦,١٢٥,٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠١٨الرصيد كما في 

                  
  ٢٢,٠٢٤,٠٠٨   ١,٢٦٦,٩٧٠   ٢٠,٧٥٧,٠٣٨   ٢,٢٥٠,٨١٦   ١١,٤٤٨  ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠  ١/١/٢٠١٧الرصيد كما في 

  )       ٩٥٤,٨٢٩(  )         ٩,٧٤٠(  )      ٩٤٥,٠٨٩(  )      ٩٤٥,٠٨٩(  ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ٢١,٠٦٩,١٧٩   ١,٢٥٧,٢٣٠   ١٩,٨١١,٩٤٩   ١,٣٠٥,٧٢٧   ١١,٤٤٨  ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦  ١٦,١٢٥,٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠١٧الرصيد كما في 

                  
  
  
  
  

  .أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل غير قابلة للتوزيع على مساهمي الشركة ٢٠١٨أيلول  ٣٠تتضمن األرباح المرحلة للشركة كما في ال *   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"٦) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
  شركة مساهمة عامة محدودة

   (غير مدققة) الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
  

  األردني)(بالدينار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

  
  أيلول ٣٠  

٢٠١٨  
  أيلول ٣٠

٢٠١٧  
      عمليات التشغيلالتدفقات النقدية من 

  )   ٩٥٤,٨٢٩(  ١,٢٥٢,٦٢١   الفترة(خسارة) ربح 
  ٦,٥٩٠   ٨٨٤    استهالكات

  ١,١٧٧,٨٥٠   ٢٧٣,٠٥٢   من خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة فروقات تقييم موجودات مالية 
  -          )   ٧٩٥,٥٢٧(  رد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها إنتفت الحاجة إليه

  )      ٣٨,٢٠٢(  ١,١٥٠   بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة ) أرباح خسائر(
  ٥,٨٦٢   -         خسائر بيع إستثمارات عقارية 

      
      التغير في رأس المال العامل 

  ١٠٠,٠٠٠   -         صندوق ضمان التسوية
  )   ٤٥٢,٤٥٤(  )   ١٢٨,٣٢٥(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  )     ٢٠,٩١٥(  ٦٢٦,٩٨٩   ذمم عمالء وساطة 
  ١٢٩,٤٨٦   ١٧,٨٣٠   ذمم عمالء تمويل على الهامش

  )     ٢٦,٧٢٢(  )     ٥٣,٧٢٩(  ذمم وسطاء
  ٢٥٨,٥٣٨   )   ١١٠,٥٧٥(  ذمم جهات ذات عالقة 

  )   ١٧١,٩١٢(  ٢١٨,٣٤٦   أرصدة مدينة أخرى
  )     ١٩,٧٦٨(  )      ١٠,٣٤٦(  أرصدة دائنة أخرى

  )       ٦,٤٧٦(  ١,٢٩٢,٣٧٠   عمليات التشغيل )  المستخدمة فيمن ( صافي التدفقات النقدية
      

      عمليات االستثمارمن التدفقات النقدية 
  )     ٧٣,٥١٨(  )     ٤٠,٠٩٥(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  )          ٥٤٩(  )          ٥٧٥(  ممتلكات ومعدات
  ٥,٤٠٠   -         إستثمارات عقارية 

  )     ٦٨,٦٦٧(  )     ٤٠,٦٧٠(  عمليات االستثمار المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
      

       التدفقات النقدية من عمليات التمويل
  -  ) ١,٦١٢,٥٠٠(  توزيعات أرباح 

  -  )   ٥٤٤,٥٤٧(  شراء حصص إضافية في شركة تابعة 
  -  ٢٥٠,٠٠٠   حقوق غير المسيطرين 
  -  )  ١,٩٠٧,٠٤٧(  المستخدمة في عمليات التمويل صافي التدفقات النقدية 

      
  )     ٧٥,١٤٣(  )   ٦٥٥,٣٤٧(  وما في حكمه التغير في النقد

  ٦,١٢٢,٥٥٩   ٥,٨٧١,٥٥١   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 
  ٦,٠٤٧,٤١٦   ٥,٢١٦,٢٠٤   الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 

  
  

     ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"٦) إلى رقم (١المرفقة من رقم ( إن اإليضاحات"



  

- ٧  - 
 

  الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
  شركة مساهمة عامة محدودة

  (غير مدققة) الموحدةالمختصرة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٨أيلول  ٣٠

  

  (بالدينار األردني)
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

  امــــع   .  ١
  

ين   تأسست الشركة  ربين األردني ة للمغت اريخ   اإلستثمارية القابض وز   ٢بت ة        ١٩٨٨تم ي سجل الشركات المساهمة العام وسجلت ف
اريخ    ، إن مركز تسجيل الشركة في المملكة األردنية الهاشمية،)٢٠٢تحت رقم ( وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بت

  .١٩٩١كانون الثاني  ٧
  

ا           ة والسياحية وغيره ة والزراعي ناعية والتجاري ة المجاالت اإلقتصادية والص ي كاف تثمار ف ية للشركة اإلس ات األساس من الغاي تتض
ا أو المساهمة           ها أو تملكه ي تأسيس ق تأسيس الشركات أو المشاركة ف هم والسندات داخل       وذلك عن طري ي األس ا واإلستثمار ف فيه

  األردن وخارجه.
  

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

  

ة   ات المالي رار البيان م إق ة ت رة المرحلي دة المختص ل   الموح ن قب ة م دة  المرفق ته المنعق ي جلس ركة ف س إدارة الش اريخ مجل                          بت
  .٢٠١٨تشرين األول  ٢١

  
  

  
  
  

  السياسات المحاسبية الهامة   .  ٢
 الموحدةالمختصرة المرحلية  أسس إعداد البيانات المالية        

  

  ) والتقارير المالية المرحلية.٣٤تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
  

داد    م إع ة  ت ات المالي رة  البيان ة المختص دأ ال   الموحدة  المرحلي ًا لمب ة       وفق ي تظهر بالقيم ة الت ودات المالي تثناء الموج ة باس ة التاريخي كلف
  العادلة. 

  .والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة المرحلية المختصرة الموحدةان الدينار األردني هو عملة اظهار البيانات المالية 
  

دة         ة السنوية والمع ات المالي ة للبيان إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوب
  وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. كما أن نتائج األعمال المرحلية ال تمثل بالضرورة مؤشرًا عن النتائج المتوقعة السنوية. 

  

  
   د البيانات الماليةأسس توحي

عة           ا والخاض ة له ة للشركات التابع ات المالي ة للشركة األم والبيان ات المالي تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيان
ت      ة، وي غيلية للشركات التابع ة والتش م استبعاد  لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالي

  المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بين الشركة األم والشركات التابعة.
  

بية                 س السياسات المحاس ة للشركة األم وبإستخدام نف ات المالي اريخ البيان س ت ا في نف ة كم ة للشركات التابع ات المالي داد البيان تم إع ي
ركة األم ي الش ة ف ركات ال .المتبع ت الش راء   اذا كان تم اج ركة األم في ي الش ة ف ك المتبع ن تل ف ع بية تختل ات محاس ع سياس ة تتب تابع

  التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
  

اري             دخل الشامل الموحد من ت ان ال ي بي ة ف ال الشركات التابع ائج أعم د نت ال         يتم توحي ًا انتق ه فعلي تم في ذي ي اريخ ال و الت ا وه خ تملكه
دخل الشامل              ان ال ي بي ا ف تخلص منه تم ال ي ي ة الت ال الشركات التابع ائج أعم سيطرة الشركة األم على الشركات التابعة. يتم توحيد نت

  الموحد حتى التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.
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  .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 البيانات المالية للشركة األم:
  

  النشاط طبيعة  التملكنسبة   مالالرأس   اسم الشركة
        

  وساطة مالية  %٧٥  ٥,٠٠٠,٠٠٠   المغتربين األردنيين للوساطة المالية ذ.م.م
  استثمارات عقارية  %١٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠   المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م

  

  إن جميع الشركات المذكورة أعاله مسجلة وتمارس أعمالها داخل المملكة األردنية الهاشمية.
  
  السياسات المحاسبية لتغير في ا

متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة  المرحلية المختصرة المالية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات
  : ٢٠١٨كانون الثاني  ١بتطبيق التعديالت التالية إعتبارًا من  ت، بإستثناء أن الشركة قام٢٠١٧كانون األول  ٣١المنتهية في 

  ) األدوات المالية٩معيار التقارير المالية الدولي رقم (
إعتبارًا من ـ   االعتراف والقياس -األدوات المالية:) ٣٩( بدًال من معيار المحاسبة الدولي رقم )٩( يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم

لجميع الجوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات المالية : التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة  ٢٠١٨ثاني كانون ال ١
  التحوط.

  

مرحلة لل، وكان التطبيق المبدئي ٢٠٠٩الصادر عام ) ٩( قامت الشركة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم
 بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم هقامت الشركة بتطبيقوقد ، ٢٠١١كانون الثاني  ١يار في األولى من المع

  ولم تقم الشركة بتعديل أرقام المقارنة.هذا ،  "االدوات المالية) "٩(
  

م  دولي رق ة ال ارير المالي ار التق ائر إئتماني  ) ٩( معي ص خس جيل مخص ركة تس ن الش ب م ة  يتطل دين بالكلف ع أدوات ال ى جمي ة عل ة متوقع
  المطفأة.

 المالية في قيمة الموجودات التدني
في قيمة الموجودات المالية وفقا لنموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذي يتضمن ثالث مراحل لإلعتراف  التدنيتقوم الشركة باحتساب 

وتنتقل الموجودات  ،باإلنخفاض في قيمة اإلئتمان والتي تعتمد على التغيرات في جودة إئتمان الموجودات المالية منذ اإلعتراف األولي بها
  في الجودة اإلئتمانية وذلك كما يلي: بين هذه المراحل وفقًا للتغيرات

  
المرحلة األولى: تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية عند بداية اإلعتراف بها والتي لم تتعرض لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ 

انية المتوقعة لهذه الموجودات لفترة بداية اإلعتراف األولي بها أو أنها ذات مخاطر إئتمانية منخفضة،  حيث يتم االعتراف بالخسائر اإلئتم
) شهر، وفي هذه المرحلة يتم االستمرار بإحتساب الفائدة/العائد ١٢) شهر والتي تنتج من احداث عدم اإلنتظام المحتملة في غضون (١٢(

 .التدني على إجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين دون خصم قيمة مخصص

الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان بعد بداية االعتراف االولي وال  المرحلة الثانية: تتضمن هذه المرحلة
يوجد دليل موضوعي على إنخفاض قيمتها، حيث يتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات لكامل عمر أداة الدين والتي 

دار العمر لألداة المالية، وفي هذه المرحلة يتم االستمرار بإحتساب الفائدة/العائد  على تنتج من احداث عدم اإلنتظام المحتملة على م
  .التدني إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية دون خصم قيمة مخصص

عتراف االولي و المرحلة الثالثة: تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان بعد بداية اال
يوجد دليل موضوعي على إنخفاض قيمتها، يتم االعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات لكامل عمر األصل والتي تنتج 

الدفترية من احداث عدم اإلنتظام المحتملة على مدار العمر لألداة المالية، وفي هذه المرحلة يتم إحتساب الفائدة /العائد على صافي القيمة 
  .التدني لألداة المالية بعد خصم قيمة مخصص
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  ) اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥معيار التقارير المالية الدولي رقم (

رقم ومعيار المحاسبة الدولي  "،عقود اإلنشاءات") ١١رقم ( ة الدولي) بدًال من معيار المحاسب١٥يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء، ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير األخرى.  "،اإليرادات") ١٨(

ي  دأ األساس اريرالمعيارلإن المب دولي تق ة ال م المالي ى ١٥( رق ب عل ه يج و أن ركة) ه ل   الش يح نق اإليرادات لتوض راف ب االعت
ود  دمات الموع لع أو الخ ا الس دمات.      به لع أو الخ ك الس ل تل ه مقاب ول علي ركة الحص ع الش ذي تتوق ل ال س المقاب غ يعك ل بمبل للعمي

  وعلى وجه التحديد، يقدم المعيار منهجًا من خمس خطوات إلثبات اإليرادات:

  تحديد العقد ( العقود ) المبرمة مع العميل .١الخطوة : 
  تحديد إلتزامات األداء في العقد.٢الخطوة : 
 تحديد سعر البيع. ٣طوة الخ : 
  األداء في العقد. تتزاماإل: تخصيص سعر لبيع ٤الخطوة 
 اإلعتراف باإليراد عندما تستوفي (أو لدى إستيفاء) المنشأة إلتزام األداء.٥وة طالخ : 

 
عند تطبيق خطوات يتطلب المعيار من الشركات إستخدام التقديرات، مع األخذ بعين اإلعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة 

طة اإلعتراف باإليراد. كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة المرتب
  بتنفيذ العقد.

 ،معيارغير جوهريالتطبيق إن أثر  ،بأثر رجعي المعدل ) بطريقة التطبيق١٥قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  يلي: هي كماالسياسة المحاسبية لالعتراف باإليرادات و

 بيع البضائع: )١(
إستنتجت الشركة أنه يجب االعتراف بإيرادات بيع البضائع هذا وقد  .عادة ما تتضمن عقود بيع البضائع لدى الشركة التزامات تنفيذ       

عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على االصل الى العميل عند تسليم البضائع. لم ينتج عن تطبيق 
  ) أي أثر على توقيت التحقق من اإليرادات.    ١٥معيار التقارير المالية الدولي رقم (

  المتغير:المبلغ 
)، قامت ١٥كميات للعمالء . قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (التتضمن بعض عقود بيع البضائع حق اإلرجاع وخصم 

الشركة باإلعتراف بإيرادات البيع بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستحق مطروحًا منه مردودات المبيعات وخصم الكميات. في 
  قياس اإليرادات بشكل موثوق، تقوم الشركة بتأجيل تسجيل اإليرادات لحين إمكانية قياسها بشكل موثوق.كانية حالة عدم إم

)، فإن حق اإلرجاع وخصم الكميات يؤدي إلى وجود مبلغ متغير. يتم تقدير المبلغ ١٥بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  ن التأكد منه.المتغير عند بداية العقد ويتم تأجيله لحي

   :  تقديم الخدمات)  ٢(
)، ستستمر الشركة باإلعتراف باإليرادات من الخدمات مع مرور الوقت وحسب ١٥بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم (

اإلنجاز بطريقة مشابهة للسياسة المحاسبية السابقة، حيث أن العميل يقوم بإستالم وإستخدام الميزات والخدمات المقدمة من قبل 
  الشركة في نفس الوقت. 

  فعات مقدمة من العمالء :    )  د٣(
بشكل عام، تقوم الشركة بتحصيل دفعات قصيرة األجل مقدمة من عمالئها. إال أنه وفي بعض األحيان، تقوم الشركة بتحصيل 
دفعات طويلة األجل مقدمة من عمالئها. وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإظهار هذه الدفعات كإيرادات مؤجلة في بيان المركز المالي 

  ).١٥قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (

) بما يتعلق بالدفعات المقدمة قصيرة األجل، لن تقوم الشركة بتعديل سعر البيع ١٥عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (
لعميل للمبالغ المستحقة وتسليم البضائع أو المتفق عليه نتيجة تمويل أي جزء من العقد إذا كان بإعتقاد الشركة أن الفترة ما بين دفع ا

خ العقد. أما إذا كانت الفترة ما بين دفع العميل للمبالغ المستحقة وتسليم يالخدمات المتفق عليها للعميل ال تتجاوز السنة من تار
  لة بسعر البيع المتفق عليه. البضائع أو الخدمات المتفق عليها أكثر من سنة، تقوم الشركة بتعديل الفروقات الزمنية للقيمة العاد

  
  
  



  المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اال
  الموحدة (غير مدققة) المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

   ٢٠١٨أيلول  ٣٠

- ١٠  - 
 

  
  تحويالت اإلستثمارات العقارية –) ٤٠الدولي رقم ( يمعيار المحاسبالتعديالت على 

توضح هذه التعديالت متى يجب على الشركة تحويل (إعادة تصنيف) العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى أو من بند 
أن التغير في إستخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف اإلستثمارات العقارية (أو في حال  التعديالتاإلستثمارات العقارية. تنص 

 لم تعد متطلبات التعريف متوفرة) ويكون هناك دليل على التغير في اإلستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة إلستخدام العقار ال يمثل
  دليل على التغير في اإلستخدام.

     للشركة. الموحدة المرحلية المختصرة  ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على البيانات المالية لم

  تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم –) ٢رقم ( الدولي تعديالت على معيار التقارير المالية
بحيث  –الدفع على اساس االسهم  –) ٢رقم ( الدوليالمالية  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير

تشمل هذه التعديالت ثالثة أمور رئيسية : تأثير شروط اإلستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد، وتصنيف 
ت على أحكام وشروط معاملة الدفع على ومحاسبة التعديال ،معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة

أساس األسهم مقابل أدوات حقوق على أساس األسهم التي تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع 
ذا تم تطبيق جميع التعديالت الملكية. عند تطبيق التعديالت ال يجب على الشركة تعديل الفترات السابقة، ولكن يسمح بتطبيقها بأثر رجعي إ

  الثالثة واألمور األخرى.

  للشركة.         الموحدة المرحلية المختصرة لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على البيانات المالية
   
  

  استخدام التقديرات
ة ات المالي داد البيان دة إن اع رة الموح ة المختص ديرات    المرحلي بعض التق ام ب ركة القي ن ادارة الش ب م بية يتطل ات المحاس ق السياس وتطبي

ة من    واإلجتهادات التي تؤثر على البيانات المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوت
ف     د تختل ي المستقبل ق ي           الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الفعلية ف ي أوضاع وظروف الفرضيات الت ر ف ة التغي ديرات االدارة نتيج عن تق

  استندت عليها تلك التقديرات. 
  الموحدة:المرحلية المختصرة وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد البيانات المالية 

  
  

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

 الموحد. المرحلي التدني (ان وجدت) في بيان الدخل
  

) حيث تتطلب هذه العملية ٩( رقم جودات المالية وفقَا لمعيار التقارير المالية الدوليتقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المو -
إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأرصدة 

  طر االئتمانية للموجودات المالية.جة المخاالموجودات المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيادة في در
  
  
  
  
  

  الوضع الضريبي  .  ٣
  .٢٠١٤تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام  -

وام           - ال الشركة لالع ائج أعم ذاتي عن نت دير ال وف التق ديم كش ة        ٢٠١٧و ٢٠١٦، ٢٠١٥تم تق دخل بمراجع رة ضريبة ال م دائ م تق ول
  سجالت الشركة حتى تاريخه.

دخل    ٢٠١٨ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في للتسعة تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة  - وفقًا لقانون ضريبة ال
  موالها. أوتعديالته الالحقة، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول التي تستثمر بها الشركة 

  
  
  التزامات محتملة   . ٤
ى    - د عل ة    يوج ات المالي اريخ البيان ا بت ركة كم ة  الش رة  المرحلي ة   المختص ات محتمل دة إلتزام ة   الموح االت بنكي ة بكف غ  متمثل بمبل

 دينار.) ٤٥٠,٠٠٠(
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   ٢٠١٨أيلول  ٣٠

- ١١  - 
 

  
  
  الموجودات والمطلوبات إستحقاقاتتحليل    . ٥ 

  

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

  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٨أيلول  ٣٠
        

        الموجودات
  ٥,٢١٦,٢٠٤   -  ٥,٢١٦,٢٠٤   النقد وما في حكمه

  ٧,١٥٨,٦٣١  -  ٧,١٥٨,٦٣١   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ٣٨٨,٨٣٧  -  ٣٨٨,٨٣٧   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٧٤,٠٦١  -  ٧٧٤,٠٦١   عمالء تمويل على الهامشذمم 
  ٣٧٢,٥٧٨  -  ٣٧٢,٥٧٨   ذمم وسطاء

  ٨٩,٠٠٠  -  ٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  ١٠٠,٦٨٤  -  ١٠٠,٦٨٤   أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  ٩٦٤,١٦٧   ٩٦٤,١٦٧   -  المطفأةموجودات مالية بالكلفة 

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   -  في أراضي إستثمارات عقارية
  ٦,١٠٨   ٦,١٠٨   -  ممتلكات ومعدات

  ١   ١   -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ٢١,٥٨٤,٦٠٩   ٧,٤٨٤,٦١٤   ١٤,٠٩٩,٩٩٥   مجموع الموجودات 

        
        المطلوبات

  ٥٢,٥٢١   -  ٥٢,٥٢١   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ٧٦,٨١١   -  ٧٦,٨١١   ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

  ٤٤٨,٧٦٨   -  ٤٤٨,٧٦٨   أرصدة دائنة أخرى 
  ٥٧٨,١٠٠   -  ٥٧٨,١٠٠   مجموع المطلوبات

  
  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٧كانون األول  ٣١

        

        الموجودات
  ٥,٨٧١,٥٥١   ـ  ٥,٨٧١,٥٥١   النقد وما في حكمه

  ٧,٣٠٣,٣٥٨  ـ  ٧,٣٠٣,٣٥٨   مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلموجودات 
  ٢٢٦,٩٦٠  ـ  ٢٢٦,٩٦٠   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٩١,٨٩١  ـ  ٧٩١,٨٩١   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٣١٨,٨٤٩  ـ  ٣١٨,٨٤٩   ذمم وسطاء

  ٨٩,٠٠٠  ـ  ٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  ٣١٩,٠٣٠  ـ  ٣١٩,٠٣٠   أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  ٩٢٥,٢٢٢   ٩٢٥,٢٢٢   ـ  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   ـ  في أراضي إستثمارات عقارية
  ٦,٤١٧   ٦,٤١٧   ـ  ممتلكات ومعدات

  ١   ١   ـ  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ٢٢,٣٦٦,٦١٧   ٧,٤٤٥,٩٧٨   ١٤,٩٢٠,٦٣٩   مجموع الموجودات 

        
        المطلوبات

  ٥٩,١٨٢   ـ  ٥٩,١٨٢   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ١٨٧,٣٨٦   ـ  ١٨٧,٣٨٦   ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

  ٤٥٩,١١٤   ـ  ٤٥٩,١١٤   أرصدة دائنة أخرى 
  ٧٠٥,٦٨٢   ـ  ٧٠٥,٦٨٢   مجموع المطلوبات
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   ٢٠١٨أيلول  ٣٠

- ١٢  - 
 

  
    العادلة القيمة   .  ٦

ا قصيرة           ة إم ث أن معظم األدوات المالي ة حي ا الدفتري ًا عن قيمته إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهري
  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.

  

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

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

 ٢٠١٨أيلول  ٣٠
  المستوى 

 األول
  المستوى 

 الثاني
  المستوى 

 المجموع الثالث
     

 ٧,١٥٨,٦٣١  - - ٧,١٥٨,٦٣١  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 ٣,٦٦٧,٨٥٧  ٣,٦٦٧,٨٥٧  - - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  ١٠,٨٢٦,٤٨٨  ٣,٦٦٧,٨٥٧  - ٧,١٥٨,٦٣١ 

  
 ٢٠١٧كانون األول  ٣١

  المستوى 
 األول

  المستوى 
 الثاني

  المستوى 
 المجموع الثالث

     
 ٧,٣٠٣,٣٥٨  ـ ـ ٧,٣٠٣,٣٥٨  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 ٣,٦٦٧,٨٥٧  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 ١٠,٩٧١,٢١٥  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ٧,٣٠٣,٣٥٨  

  
ذا             ا، ه وق نشط له ود س ة بسبب عدم وج ا العادل يس قيمته ودات ول تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموج

  كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها. وترى إدارة الشركة أن
  




