
 

 

  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين 
  شركة مساهمة عامة محدودة

   المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)البيانات المالية 
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في 
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
  شركة مساهمة عامة محدودة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

  فهـرس
  

  صفحة  
    

  ٢  الموحدة المختصرة مراجعة البيانات المالية المرحليةحول تقرير   -
    
  ٣  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في الموحد  المرحلي بيان المركز المالي  -
    
  ٤  ٢٠١٨حزيران  ٣٠الموحد للستة أشهر المنتهية في  المرحلي الشامل بيان الدخل  -
    
  ٥  ٢٠١٨حزيران  ٣٠الموحد للستة أشهر المنتهية في  الملكية المرحليبيان التغيرات في حقوق   -
    
  ٦  ٢٠١٨حزيران  ٣٠الموحد للستة أشهر المنتهية في  ية المرحليبيان التدفقات النقد  -
    
  ١٤ -  ٧  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية  -
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في  الموحد المرحلي بيان المركز المالي
  

  (بالدينار األردني)
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    
  إيضاح

 حزيران ٣٠
  ٢٠١٨  

 كانون األول ٣١
 ٢٠١٧  

        الموجودات
  ٥,٨٧١,٥٥١   ٥,٤٥١,١٦٠     النقد وما في حكمه

  ٧,٣٠٣,٣٥٨   ٧,٦٩٦,٣٩٥     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ٢٢٦,٩٦٠   ٢٤٦,٥٥٠   ٣  ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٩١,٨٩١   ٧٦٩,٦٣٠     ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٣١٨,٨٤٩   ٤٩,٣٤١     ذمم وسطاء 

  ٨٩,٠٠٠   ٨٩,٠٠٠     صندوق ضمان التسوية 
  ٣١٩,٠٣٠   ١٤٩,٩٠٧     أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  ٩٢٥,٢٢٢   ٩٦٣,٥٣٧     موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١     في أراضي عقارية استثمارات
  ٦,٤١٧   ٥,٩٧٨     ممتلكات ومعدات

  ١   ١     رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ٢٢,٣٦٦,٦١٧   ٢١,٩٣٥,٨٣٧     مجموع الموجودات

        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
        المطلوبات

  ٥٩,١٨٢   ٨٣,٧٤٣     ذمم عمالء وساطة دائنة
  ١٨٧,٣٨٦   ١,٢٨٤     ذمم جهات ذات عالقة دائنة

  ٤٥٩,١١٤   ١,١٢١,٥٥٢     أرصدة دائنة أخرى
  ٧٠٥,٦٨٢   ١,٢٠٦,٥٧٩     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   ١,٢٩٥,٦٨٤     أرباح  مرحلة
  ٢٠,٤٤٧,٢٠٢   ١٩,٨٠١,٩٠٦     مجموع حقوق مساهمي الشركة

  ١,٢١٣,٧٣٣   ٩٢٧,٣٥٢     حقوق غير المسيطرين
  ٢١,٦٦٠,٩٣٥   ٢٠,٧٢٩,٢٥٨     مجموع حقوق الملكية 

  ٢٢,٣٦٦,٦١٧   ٢١,٩٣٥,٨٣٧     الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
  
  
  
  
  

  لية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق") تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرح٨) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٨حزيران  ٣٠في  المنتهية للستة أشهر الموحد المرحلي الشامل الدخل بيان
  

  (بالدينار األردني)
_____________________________________________________________________________________  

  
  للستة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في  
  حزيران ٣٠  

٢٠١٨  
  حزيران ٣٠

٢٠١٧  
  حزيران ٣٠

٢٠١٨  
  حزيران ٣٠

٢٠١٧  
          

  ٢٨,٤٢٦   ٨٤,٢٣٣   ١٤,٥٠٣   ١٦٠,٢٨٨   من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة أرباح بيع موجودات مالية

  )    ١,٣٧١,٦١٠(  ٩٦,١٠٦   )     ٦٢٧,٧٥٨(  ٤١٠,٠٦٨   من خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة  فروقات تقييم موجودات مالية

  ٢٦٨,٨٨١   ٤٣٠,٥٨٢   ٤٠,٠٤٦   ٣٧,٣٩٣   أرباح أسهم مقبوضة

  ٨٨,٨٢٨   ٥٩,١٥٨   ٤٢,٨٤١   ٢٩,٤٩٠   عموالت وساطة

  ٣٧,٠٧٩   ٣٣,٥٤٩   ١٩,٨٨٦   ١٧,٥٧٢   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش

  ١١٢,٨٣٥   ١٣٥,٥٠٢   ٨٦,١٥١   ٧٠,١٤٥   فوائد ودائع بنكيةإيراد 

  ١٩,٢٩٣   ٢٩,٠١٤   ١٢,٧٥٣   ٧,٠٤٩   إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٣٣,٤٩٨   )        ١,١٥٠(  ٣٣,٤٩٨   ١٨,٦٩٠   بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأةأرباح (خسائر) 

  ـ         ٧٠٥,٥١٢   ـ  ٧٠٥,٥١٢   الحاجة إليه  إنتفت م مشكوك في تحصيلهارد مخصص ذم

  )           ٥,٨٦٢(  ـ  )         ٥,٨٦٢(         ـ           خسائر بيع إستثمارات عقارية

  )       ٥١٤,١٥٨(  )   ٢٨١,١٠٣(   )     ٣٨٣,٨٦٢(  )   ١٧٠,٠٦٥(  مصاريف إدارية

  )           ٤,٧٧٠(  )           ٦١٤(  )         ١,٧٢٩(  )           ٢٩٥(  إستهالكات

  ٤٥,١٤٨   )       ٥,٣٥٥(  ٤٥,١٤٨   )     ١٨,٩٧٥(  مصاريف وإيرادات أخرىصافي 

  )   ١,٢٦٢,٤١٢(  ١,٢٨٥,٤٣٤   )    ٧٢٤,٣٨٥(  ١,٢٦٦,٨٧٢   الفترة قبل ضريبة الدخل(خسارة) ربح 

  )         ٢٨,٦٨٥(  )      ٦٠,٠٦٤(  )         ٥,٧٣١(  )      ١٧,٩٨١(  ضريبة الدخلمخصص 

  )   ١,٢٩١,٠٩٧(  ١,٢٢٥,٣٧٠   )    ٧٣٠,١١٦(  ١,٢٤٨,٨٩١   والدخل الشامل للفترة(الخسارة) الربح 
          

          :عود الىيو

  )  ١,٣٠٢,٣٣٣(  ٩٥٥,٣٣٩   )     ٧٤٥,٣٣٣(  ٩٧٣,٠٨٢   مساهمي الشركة

  ١١,٢٣٦   ٢٧٠,٠٣١   ١٥,٢١٧   ٢٧٥,٨٠٩   حقوق غير المسيطرين

   ١,٢٩١,٠٩٧(  ١,٢٢٥,٣٧٠   )    ٧٣٠,١١٦(  ١,٢٤٨,٨٩١  (  
          
          
          

          

  )           ٠,٠٨(  ٠,٠٥٩   )        ٠,٠٤٦(  ٠,٠٦٠   الفترة العائد لمساهمي الشركة(خسارة)  ربح منحصة السهم 

  
  

  
  
  
  
  
  

  ه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق") تشكل جزءًا من هذ٨) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

  شركة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠في  المنتهية للستة أشهر الموحد المرحلي ملكيةبيان التغيرات في حقوق ال

  
  (بالدينار األردني)

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مجموع حقوق   حقوق   حقوق  مجموع  أرباح *      إحتياطيـــات    رأس المال  
  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(  ـ  ـ  ـ  ـ  توزيعات أرباح

  ١,٢٢٥,٣٧٠   ٢٧٠,٠٣١   ٩٥٥,٣٣٩   ٩٥٥,٣٣٩   ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  )     ٥٤٤,٥٤٧(  )    ٥٥٦,٤١٢(  ١١,٨٦٥   ١١,٨٦٥   ـ  ـ  ـ  ـ  شركة تابعة  حصص إضافية في شراء

  ٢٠,٧٢٩,٢٥٨   ٩٢٧,٣٥٢   ١٩,٨٠١,٩٠٦   ١,٢٩٥,٦٨٤   ١١,٤٤٨   ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ٣٠/٦/٢٠١٨الرصيد 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 
  ) ١,٢٩١,٠٩٧(  ١١,٢٣٦   )  ١,٣٠٢,٣٣٣(  )    ١,٣٠٢,٣٣٣(  ـ  ـ  -  ـ  شامل للفترةإجمالي الدخل ال
  ٢٠,٧٣٢,٩١١   ١,٢٧٨,٢٠٦   ١٩,٤٥٤,٧٠٥   ٩٤٨,٤٨٣   ١١,٤٤٨   ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ٣٠/٦/٢٠١٧الرصيد كما في 

                  
  

  .) دينار٩٦,١٠٦تبلغ ( ح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل غير قابلة للتوزيع على مساهمي الشركةأربا ٢٠١٨حزيران  ٣٠تتضمن األرباح المرحلة للشركة كما في  *       
  
  
  

  
  
  

  ") تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق٨) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

  شركة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠في  المنتهيةللستة أشهر الموحد  يالمرحل بيان التدفقات النقدية

  
  (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  حزيران ٣٠  
٢٠١٨  

  حزيران ٣٠
 ٢٠١٧  

      التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
  ) ١,٢٩١,٠٩٧(    ١,٢٢٥,٣٧٠    الفترة(خسارة) ربح 

  ٤,٧٧٠   ٦١٤    استهالكات
  ١,٣٧١,٦١٠   )         ٩٦,١٠٦(  من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة تقييم موجودات مالية  فروقات

  -          )       ٧٠٥,٥١٢(  رد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها إنتفت الحاجة إليه
  )       ٣٣,٤٩٨(  ١,١٥٠   خسائر (أرباح) بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٥,٨٦٢   -        ارية خسائر بيع إستثمارات عق
      

      التغير في رأس المال العامل 
  )    ٣٧٦,٩٧٠(  )       ٢٩٦,٩٣١(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  )      ٤٦,٤٨٣(  ٧١٠,٤٨٣   ذمم عمالء وساطة  
  ٢٣,٥٦٣   ٢٢,٢٦١   ذمم عمالء تمويل على الهامش

  )        ٤,١٤٤(  ٢٦٩,٥٠٨   ذمم وسطاء
  ٢٥٨,٥٣٨   )       ١٨٦,١٠٢(  ذمم جهات ذات عالقة

  )      ٥٢,٨٤٦(  ١٦٩,١٢٣   أرصدة مدينة أخرى
  )      ٣٦,٦٠٣(  ٦٦٢,٤٣٨   أرصدة دائنة أخرى

  )    ١٧٧,٢٩٨(  ١,٧٧٦,٢٩٦   عمليات التشغيل  )المستخدمة في( من صافي التدفقات النقدية
      

      رعمليات االستثما منالتدفقات النقدية 
  )            ٤٥١(  )              ١٧٥(  ممتلكات ومعدات

  ٥,٤٠٠   -          إستثمارات عقارية 
  ٢٠,٣٤٣   )         ٣٩,٤٦٥(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢٥,٢٩٢   )         ٣٩,٦٤٠(  عمليات اإلستثمار   ) منالمستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
      

      تمويلعمليات ال منية التدفقات النقد
  -  )   ١,٦١٢,٥٠٠(  توزيعات أرباح

  -  )       ٥٤٤,٥٤٧(  شركة تابعة  حصص إضافية في شراء
  -  )   ٢,١٥٧,٠٤٧(  تمويلعمليات ال المستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي 

      
  )    ١٥٢,٠٠٦(  )      ٤٢٠,٣٩١(  وما في حكمه التغير في النقد

  ٦,١٢٢,٥٥٩   ٥,٨٧١,٥٥١    السنةفي بداية وما في حكمه النقد 
  ٥,٩٧٠,٥٥٣   ٥,٤٥١,١٦٠   الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"٨) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  تثمارية القابضة للمغتربين األردنيينسإلالشركة ا
  شركة مساهمة عامة محدودة

  (غير مدققة) الموحدة المختصرة المرحلية لبيانات الماليةإيضاحات حول ا
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠

  
  (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  امــــع   .   ١
  

وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة  ١٩٨٨تموز  ٢بتاريخ  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينتأسست 
، إن مركز تسجيل الشركة هو ١٩٩١كانون الثاني  ٧صلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ ) وقد ح٢٠٢تحت رقم (

االستثمار في كافة المجاالت االقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية  في المملكة األردنية الهاشمية ومن أهم غاياتها
في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسهم والسياحية وغيرها، وذلك عن طريق تأسيس الشركات أو المشاركة 

  والسندات داخل األردن وخارجه.
  

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

                       اريخبت مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدةالمرفقة من قبل  المرحلية المختصرة الموحدة تم إقرار البيانات المالية
  .٢٠١٨تموز  ٢٢

  
  

  
  
  

  السياسات المحاسبية الهامة   .   ٢
 المرحلية الموحدة أسس إعداد البيانات المالية

  ) والتقارير المالية المرحلية.٣٤تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
كلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة وفقًا لمبدأ ال الموحدة المرحلية المختصرة اد البيانات الماليةتم إعد

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

  متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في الفترة السابقة. للفترة الحاليةمحاسبية المتبعة إن السياسات ال

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية والمعدة 
  تائج األعمال المرحلية ال تمثل بالضرورة مؤشرًا عن النتائج المتوقعة السنوية. وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. كما أن ن

  
 أسس توحيد البيانات المالية

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة األم والبيانات المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق 
درة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة، ويتم استبعاد المعامالت السيطرة عندما يكون للشركة الق

  واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بين الشركة األم والشركات التابعة.
فس السياسات المحاسبية يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ البيانات المالية للشركة األم وبإستخدام ن

اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم اجراء  .المتبعة في الشركة األم
  التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.

نتائج أعمال الشركات التابعة في بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعليًا انتقال سيطرة  يتم توحيد
الشركة األم على الشركات التابعة. يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة التي يتم التخلص منها في بيان الدخل الموحد حتى 

  السيطرة على الشركات التابعة. التاريخ الذي تفقد الشركة فيه
  .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:
  ة النشاططبيع  التملكنسبة   مالالرأس   اسم الشركة

        

  وساطة مالية  %٧٥  ٤,٠٠٠,٠٠٠   المغتربين األردنيين للوساطة المالية ذ.م.م
  استثمارات عقارية  %١٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠   المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
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  استخدام التقديرات

ن   ب م بية يتطل ات المحاس ق السياس ة وتطبي ات المالي داد البيان ى    إن اع ؤثر عل ي ت ادات الت ديرات واإلجته بعض التق ام ب ركة القي ادارة الش
إن              ه ف يقن، وعلي ة والت ة من الدق درجات متفاوت ع ل ى فرضيات تخض ديرات تستند عل البيانات المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التق

  أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات.  النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في
  وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد البيانات المالية الموحدة:

  
  

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

 الموحد. المرحلي التدني (ان وجدت) في بيان الدخل
  

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

  طر االئتمانية للموجودات المالية.الموجودات المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيادة في درجة المخا
  
  

  حكمه  النقد وما في
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    ت ظهر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، ويتم شطب الذمم في حال عدم إمكانية تحصيلها خص

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

  الممتلكات والمعدات
ك المتراكم، ويتم استهالكها عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على بالكلفة بعد تنزيل االستهال الممتلكات والمعداتتظهر

  مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
  

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

  %٢٠ - ١٠  أثاث وديكورات
    %١٥  سيارات

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

  
ع ع   في نهاية كل عام، وفي حال اختالف العمر ا    للممتلكات والمعدات يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع اجي المتوق ديره    ن إلنت 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 
  

  
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

اد الشركات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية يتضمن هذا البند االستثمار في أسهم وإسن
 قصيرة األجل.

مة يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة (تقيد مصاريف االقتناء في بيان الدخل عند الشراء) ويعاد تقييمها الحقًا بالقي
الموحد بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات  المرحلي عادلة لها في بيان الدخلالعادلة، ويظهر التغير في القيمة ال

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

 الموحد. المرحلي ات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في بيان الدخليتم إثب
  



  
  المساهمة العامة المحدودة  األردنيين ستثمارية القابضة للمغتربينالشركة اال

  الموحدة (غير مدققة) المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.
ودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في يتم إثبات هذه الموج

القيمة العادلة لها في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن حقوق الملكية الموحد بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات 
ير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في تحويل الموجودات غ

 القيمة العادلة الخاص بالموجودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر.
 الموحد. المرحلي يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في بيان الدخل

  
  

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 يتضمن هذا البند الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بدفعات من

 أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
مصاريف االقتناء، وتطفأ عالوة أو خصم الشراء باستخدام طريقة الفائدة  يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافًا إليها

 الفعلية.
 يتم قيد التدني في قيمة هذه الموجودات والذي يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة

 .وحدالم المرحلي المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في بيان الدخل
  
  

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

  
  

  القيمة العادلة
أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط على                   في حال عدم توفر          تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية.                               

يمة بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتساب الق                                                                
ات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها                    الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجود                                        

  بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
  

 المالية خسائر اإلنخفاض في قيمة الموجودات
الث مراحل   ت قوم الشركة باحتساب خسائر اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وفقا لنموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذي يتضمن ث

ل         لإلعتراف  ا وتنتق ي به راف األول ذ اإلعت ة من ودات المالي ان الموج باإلنخفاض في قيمة اإلئتمان والتي تعتمد على التغيرات في جودة إئتم
  الموجودات بين هذه المراحل وفقًا للتغيرات في الجودة اإلئتمانية وذلك كما يلي:

  
ذ      : تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية عند بداية االمرحلة األولى ان من ي مخاطر اإلئتم رة ف إلعتراف بها والتي لم تتعرض لزيادة كبي

ودات لف   ذه الموج رة  بداية اإلعتراف األولي بها أو أنها ذات مخاطر إئتمانية منخفضة،  حيث يتم االعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة له ت
د  ) ش١٢) شهر والتي تنتج من احداث عدم اإلنتظام المحتملة في غضون (١٢( هر، وفي هذه المرحلة يتم االستمرار بإحتساب الفائدة /العائ

 على إجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين  دون خصم قيمة المخصص.
  

ي وال     المرحلة الثانية:  راف االول ة االعت د بداي تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان بع
ي   يوجد دليل م دين والت وضوعي على إنخفاض قيمتها، حيث يتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات لكامل عمر أداة ال

ى                   د  عل دة /العائ تم االستمرار بإحتساب الفائ ة ي ذه المرحل ي ه ة، وف دار العمر لألداة المالي ى م ة عل  تنتج من احداث عدم اإلنتظام المحتمل
  فترية لألداة المالية دون خصم قيمة المخصص.إجمالي القيمة الد

  
ي و          المرحلة الثالثة:  راف االول ة االعت د بداي ان بع ي مخاطر اإلئتم رة ف ادة كبي تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية التي تعرضت لزي

ود      ذه الموج ة له ة المتوقع تج      يوجد دليل موضوعي على إنخفاض قيمتها، يتم االعتراف بالخسائر اإلئتماني ي تن ات لكامل عمر األصل والت
ة الدف      ى صافي القيم د عل دة /العائ ة  من احداث عدم اإلنتظام المحتملة على مدار العمر لألداة المالية، وفي هذه المرحلة يتم إحتساب الفائ تري

 .لألداة المالية بعد خصم قيمة المخصص
 

 
  



  
  المساهمة العامة المحدودة  األردنيين ستثمارية القابضة للمغتربينالشركة اال

  الموحدة (غير مدققة) المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في 

- ١٠ - 
 

  
 االستثمارات العقارية 

التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول زيادة في قيمتها السوقية بالكلفة، ويتم اإلفصاح                                        باألراضي      تظهراالستثمارات العقارية             
  عن القيمة العادلة لها سنويًا ويتم تقدير القيمة العادلة لها من قبل خبراء تقييم مرخصين ومعتمدين لهذه الغاية.

  
  

  الموجودات غير الملموسة
  لكلفة.يتم إثبات الموجودات غير الملموسة با

دخل                    ان ال ي بي اء ف د اإلطف تم قي تفادة وي رة اإلس دى فت ى م ا محددة عل تفادة منه رة اإلس ون فت ي تك ة الت ر الملموس ودات غي اء الموج تم إطف ي
ا ف             دني لقيمته ار ت تم إجراء إختب ل ي ا ب تم إطفاؤه ال ي ر محددة ف  يالموحد. أما الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة اإلستفادة منها غي

  الموحد. المرحلي تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل قيمة التدني في بيان الدخل
    سنوات. ١٠تم إطفاء رخصة مزاولة أعمال الوساطة على فترة 

  
  

  الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 
م      يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشر ورد أو ل ل الم ا من قب كة سواء تمت المطالبة به

  تتم.
 

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

ة   هذه االلتزامات. ات المالي ة  يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البيان دى          المو المرحلي وفرة ل ى آخر معلومات مت اًء عل ا بن ديل قيمته حدة وتع
  الشركة.  

  

  التقاص
ة             ات المالي ي البيان غ الصافي ف ار المبل ة وإظه ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ين الموج اص ب ة  يتم إجراء تق وفر     المرحلي دما تت الموحدة عن

ى أسا        ويتها عل تم تس دما ي ذلك عن ذلك وك ة ل ة الملزم وق القانوني س     الحق ي نف ات ف وية المطلوب ودات وتس ق الموج ون تحق اص أو يك س التق
  الوقت.

  
  اإليرادات

  يتم تحقق إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء.
  يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات.

  قرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إ
  يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.

  
  

  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 تم ب ي ت ات الت يتم إثبات العملي

ة   المرحلية  لية والمطلوبات المالية بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ البيانات الماليةالموجودات الما الموحدة المعلن
  الموحد. المرحلي من البنك المركزي األردني. يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل

  
  

 دخل ضريبة ال
ي     ة ف اح المعلن تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرب

ة   ات المالي ة البيان ي          المرحلي ل ف ة للتنزي ر قابل عة للضريبة أو مصاريف غي ر خاض رادات غي مل إي ة تش اح المعلن رةالموحدة ألن األرب  الفت
  ا في سنوات الحقة أحيانًا أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.المالية وإنم

  



  
  المساهمة العامة المحدودة  األردنيين ستثمارية القابضة للمغتربينالشركة اال

  الموحدة (غير مدققة) المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في 

- ١١ - 
 

  
  ذمم عمالء وساطة مدينة   .   ٣

  حزيران ٣٠  
 ٢٠١٨  

  كانون األول ٣١
 ٢٠١٧  

      

  ٦٨٢,٣٥٤   ٧٤١,٨٤١   ذمم مدينة
  ٨٣٥,٣١٠   ٦٤,٧٩٥   ذمم جهات ذات عالقة

  )١,٢٩٠,٧٠٤(  )    ٥٦٠,٠٨٦(  ذمم مشكوك في تحصيلهامخصص 
   ٢٢٦,٩٦٠   ٢٤٦,٥٥٠  

  
  الوضع الضريبي   .   ٤

 .٢٠١٤حتى نهاية عام  تم تسوية الوضع الضريبي للشركة -
لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة و ٢٠١٧و ٢٠١٦ ،٢٠١٥ لالعوام الشركة تم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال -

 الشركة حتى تاريخه. سجالت
وفقًا لقانون ضريبة   ٢٠١٨حزيران  ٣٠المنتهية في  أشهر للستةتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة  -

 . ، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول التي تستثمر بها الشركة اموالهاالدخل وتعديالته الالحقة
  
  ات المحتملةاإللتزام   .   ٥

 دينار.) ٤٥٠,٠٠٠(الموحدة إلتزامات محتملة متمثلة بكفاالت بنكية بمبلغ  المرحلية يوجد على الشركة كما بتاريخ البيانات المالية -
 



  
  المساهمة العامة المحدودة  األردنيين ستثمارية القابضة للمغتربينالشركة اال

  الموحدة (غير مدققة) المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في 

- ١٢ - 
 

  
  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  . ٦

             
  

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

  
  

  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٨ حزيران ٣٠
        

        الموجودات
  ٥,٤٥١,١٦٠   ـ  ٥,٤٥١,١٦٠   النقد وما في حكمه

  ٧,٦٩٦,٣٩٥   ـ  ٧,٦٩٦,٣٩٥   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ٢٤٦,٥٥٠   ـ  ٢٤٦,٥٥٠   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٦٩,٦٣٠   ـ  ٧٦٩,٦٣٠   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٤٩,٣٤١   ـ  ٤٩,٣٤١    ذمم وسطاء

  ٨٩,٠٠٠   ـ  ٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  ١٤٩,٩٠٧   ـ  ١٤٩,٩٠٧   أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  ٩٦٣,٥٣٧   ٩٦٣,٥٣٧   ـ  ات مالية بالكلفة المطفأةموجود

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   ـ  في أراضي إستثمارات عقارية
  ٥,٩٧٨   ٥,٩٧٨   ـ  ممتلكات ومعدات

  ١   ١   ـ  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ٢١,٩٣٥,٨٣٧   ٧,٤٨٣,٨٥٤   ١٤,٤٥١,٩٨٣   مجموع الموجودات 

        
        المطلوبات

  ٨٣,٧٤٣   ـ  ٨٣,٧٤٣   ةذمم عمالء وساطة دائن
  ١,٢٨٤   ـ  ١,٢٨٤   ذمم جهات ذات عالقة دائنة

  ١,١٢١,٥٥٢   ـ  ١,١٢١,٥٥٢   أرصدة دائنة أخرى 
  ١,٢٠٦,٥٧٩   ـ  ١,٢٠٦,٥٧٩   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   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  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   ىأرصدة مدينة أخر

  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  الوساطةرخصة مزاولة أعمال 
  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



  
  المساهمة العامة المحدودة  األردنيين ستثمارية القابضة للمغتربينالشركة اال

  الموحدة (غير مدققة) المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في 

- ١٣ - 
 

  

  األدوات المالية   .   ٧
ة            ذمم المدين ه وال ي حكم ا ف د وم ة النق ودات المالي من الموج ة. تتض تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالي

  .واألرصدة الدائنة األخرى واألوراق المالية. وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة
  

  القيمة العادلة
لة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات المالية إما قصيرة إن القيمة العاد

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

  المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية. المستوى األول: األسعار السوقية
المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في 

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

  

 ٢٠١٨ حزيران ٣٠
  المستوى 

 األول
  المستوى 

 الثاني
  المستوى 

 المجموع الثالث
     

 ٧,٦٩٦,٣٩٥  ـ ـ ٧,٦٩٦,٣٩٥  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 

 ١١,٣٦٤,٢٥٢  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ٧,٦٩٦,٣٩٥  

  

 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 ذه الموج تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء ه
  وأنه ال يوجد تدني في قيمتها.وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات 

  
  مخاطر االئتمان

ه تجاه الشركة         اء بإلتزامات ة عن الوف ألداة المالي مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر ل
ي    مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر.  كل أساسي ف وك و    تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بش دى البن ع ل ذمم الودائ ة  ال ل    ،المدين ث تعم حي

ع    التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة و الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق ا م ة لعمالئه وضع حدود ائتماني
ر المسددة    ديون غي ة              .مراقبة ال ات المالي ي البيان ة ف ودات المالي ة للموج ة المدرج ي القيم ة ف ل الحد األقصى للمخاطر االئتماني  يتمث

  .الموحدة المرحلية المختصرة
  

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

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

  

  األجنبية العمالتأسعار  مخاطر
تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية. حيث إن معظم تعامالت                       

ن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي، فإن                               الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أ                                
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



  
  المساهمة العامة المحدودة  األردنيين ستثمارية القابضة للمغتربينالشركة اال

  الموحدة (غير مدققة) المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في 

- ١٤ - 
 

  
  مخاطر السيولة

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

  واألوراق المالية القابلة للتداول. 
  

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

          المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١٨حزيران  ٣٠
  ٨٣,٧٤٣   ـ  ٨٣,٧٤٣   ذمم عمالء وساطة دائنة

  ١,٢٨٤   ـ  ١,٢٨٤   ذمم جهات ذات عالقة دائنة
  ١,١٢١,٥٥٢   ـ  ١,١٢١,٥٥٢   أرصدة دائنة أخرى

  ١,٢٠٦,٥٧٩   ـ  ١,٢٠٦,٥٧٩   
  

          المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١٧كانون األول  ٣١
  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   
  
  

  مخاطر أسعار األسهم
ق        ذه المخاطر عن طري ى إدارة ه تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم. تعمل الشركة عل

دل          ة بمع هم المدرج عار األس ر أس افتراض تغي ك    ١٠تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية. وب إن ذل % ف
دخل الشامل       ادة ال يض / زي ى تخف ؤدي إل ي الموحد   سوف ي ة    المرحل ار  ٧٦٩,٦٤٠(للشركة بقيم ي     للستة ) دين ة ف هر المنتهي  ٣٠أش

  .٢٠١٧دينار لعام  )٧٣٠,٣٣٦( مقابل ٢٠١٨ حزيران
  

  

  

    إدارة رأس المال.      ٨
حقوق مساهمي الشركة وضمان إستمرارية الشركة والوفاء                         يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على                                 

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




