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 المستقلين تقرير مدققي الحسابات

 
 

 السادة مساهمي 
 المساهمة العامة ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلشركة اال

 المملكة األردنية الهاشمية  -عمان 
 

 مقدمــة
التي تتكون و المساهمة العامة ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينللشركة اإل المرفقة الموحدةالبيانات المالية لقد دققنا 

التغيرات في وبيان  الموحد الشامل الدخليان وكال  من ب 2112 كانون األول 11 فيكما الموحد  بيان المركز الماليمن 

ذلك التاريخ وملخصاً ألهم السياسات المحاسبية في  المنتهية للسنة الموحد التدفقات النقديةوبيان  الموحد الملكيةحقوق 
 .واإليضاحات المرفقة بهاالموحدة المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية 

 

 الموحدة إدارة الشركة عن البيانات المالية مجلس مسؤولية
 المرفقة بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مسؤولية الموحدة البيانات الماليةوعرض  إعداد إن

 ة اإلحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف الى إعداد وعرض البيانات الماليةمسؤوليال وتشمل هذهإدارة الشركة،  مجلس
 .وهرية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيالبصورة عادلة وخالية من أية أخطاء ج الموحدة

 

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

لعملية التدقيق بهدف  تخطيطوال المهنياإللتزام بقواعد السلوك تتطلب والتي  التدقيق الدولية لمعاييروفقا  اإلجراءات
كما تشمل إجراءات التدقيق  .أخطاء جوهريةال تتضمن أية  ى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات الماليةالحصول عل

نات حول المبالغ واإليضاحات الواردة في البيانات المالية لى تستند إجراءات التدقيق المختارة ا .الموحدة الحصول على بيـِـّ
إن  .إحتيالنتيجة خطأ أو كانت  تقدير مدقق الحسابات وتقييمه لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية سواءً 

تقييم المدقق لهذه المخاطر يتضمن دراسة إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة 
دقيق المناسبة وال يهدف الى إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية في عادلة، وهو يهدف الى إختيار اجراءات الت

تتضمن إجراءات التدقيق أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات الهامة . الشركة
نات عتقادنا أن إ ىفو. هالطريقة عرض عاماً  تقييماً و الموحدة التي إستندت إليها اإلدارة في إعداد البيانات المالية التدقيق بيـِـّ

 .الموحدة المالية البيانات حولبداء رأينا ومناسبة إل كافية حصلنا عليهاالتي 
 

 الرأي
للشركة الموحد ظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي ـ  المرفقة تالموحدة رأينا، أن البيانات المالية في 
 الموحد أدائها الماليو 2112كانون األول  11كما في  المساهمة العامة القابضة للمغتربين األردنيينستثمارية اإل

  .لمعايير التقارير المالية الدولية اوفق ذلك التاريخفي  المنتهية للسنة الموحدة وتدفقاتها النقدية
 

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية
والبيانات المالية  المرفقةالموحدة  منظمة بصورة أصولية وإن البيانات الماليةتحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية 

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

 (616إجازة )ودة ـإبراهيم حم 

 ربـالـمـهـنـيـون الـعـ 2111شباط  9عمان في 

 (ثورنتونرانت ـأعضاء في ج) 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنييناإلالشركة 
 شركة مساهمة عامة محدودة

 2132 كانون األول 13كما في الموحد  بيان المركز المالي
 

 (ردنيبالدينار األ)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2111 2112 إيضاح 

    الموجودات

 415,774  162,665  1 وما في حكمه النقد

 1,116,111  1,116,111  4 أرصدة نقدية مقيدة السحب

 6,169,111  6,114,641  5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 1,112,191  2,214,995  6  ذمم عمالء وساطة

 211,476  549,176   ذمم عمالء تمويل على الهامش

 122  211,917   ذمم وسطاء 

 119,111  119,111   صندوق ضمان التسوية 

 264,191  426,665  15 ذمم جهات ذات عالقة مدينة

 117,156  11,154  7 أرصدة مدينة أخرى

 4,171,161  ,4,171863  1 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 1,142,111  1,119,114  9 عقارية استثمارات

 71,111  51,111   رخصة الوساطة

 74,141  52,661  11 ممتلكات ومعدات

 38291,2392  3822312,91   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 151,416  117,191    عمالء الوساطة ذمم

 ـ 11,922  15 عالقة ذمم جهات ذات

 556,661  ـ  تسهيالت إئتمانية

 229,711  279,711  11 أرصدة دائنة أخرى

 1,116,141  421,111   مجموع المطلوبات 
    

   12 الملكيةحقوق 

 16,125,111  16,125,111   المصرح والمكتتب به والمدفوع رأس المال

 115,916  115,916   عالوة إصدار

 1,169,122  1,196,141   حتياطي إجباريا

 1,117,262  1,117,262   ختياري احتياطي ا

 ( 1,974,415) (  187928961)  متراكمة خسائر

 17,211,665  17,421,621   حقوق مساهمي الشركة صافي

 1,454,159  1,411,159   غير المسيطرينحقوق 

 11,667,724  11,124,611   حقوق الملكية  مجموع

 38291,2392  3822312,91   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 

 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 22)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "

 
 

 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
 شركة مساهمة عامة محدودة
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 2132 األولكانون  13في  للسنة المنتهية الموحد الشامل الدخل بيان
 (ردنيبالدينار األ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2111 2112 إيضاح 

    

 226,249  641,172    مقبوضة همسأأرباح 

 271,111  171,651   صافي عموالت وساطة

 19,551  55,261   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش 

 ـ 111,577   بيع إستثمارات عقاريةأرباح 

 11,999  (    141,611)  فروقات تقييم موجودات مالية من خالل بيان الدخل

 (     21,171) (       6,511)  خسائر بيع موجودات مالية من خالل بيان الدخل
 11,199  14,171    بنكية ودائع فوائدإيراد 

 (    622,427) (    512,751) 11 مصاريف إدارية 
 (      59,249) (     14,172)  مصاريف تمويل

 (      72,111) (     15,111) 6 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

 ـ (      16,911)  مصاريف سنوات سابقة

 115  465   إيرادات أخرى

 (   3832316) ,23,238   ضريبة الالسنة قبل ( خسارة)ربح 
 (        7,141) (     57,211)  السنة دخلضريبة 

 (        1,445) ـ  ضريبة دخل سنوات سابقة

 (   ,211262) 3362836   للسنة والدخل الشامل (خسارةال)ربح ال
    

    :ويعود الى

 (     111,992) 217,956   مساهمي الشركة 

 (    112,612) (     51,111)  حقوق غير المسيطرين
   3362836 (211262,  ) 
    
    

 (     12116) 1,131  14 السنة العائد لمساهمي الشركة( خسارة)ربح  من األساسية والمخفضة حصة السهم
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 22)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
 شركة مساهمة عامة محدودة

 2132 كانون األول 13في  المنتهية للسنة الموحد ملكيةبيان التغيرات في حقوق ال
 

 (بالدينار األردني)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حقوق مجموع  حقوق  حقوق صافي   خسائر      حتياطيـــاتا المال رأس 

 الملكية   غير المسيطرين مساهمي الشركة * متراكمة اختياري جباريإ عالوة إصدار المدفوع 

 ,392669292  32,3,2138  3922312663  (  3289,2,13) 321992262  329682922  3132896  3623232111   3/3/2132الرصيد كما في 

 3362836  (      51,111) 2192836  217,956  ـ ـ ـ ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ـ ـ ـ (     26,519) ـ 26,519  ـ ـ إحتياطي إجباري

 39292,2691  32,112138  392,232623  ( 32982,869) 321992262  3298621,3  3132896  3623232111  13/32/2132الرصيد كما في 

         

 39299321,9  323362683  39213,2639  (  329912,31) 321992262  329682922  3132896  3623232111   3/3/2133الرصيد كما في 

 (    ,211262) (    112,612) (    3112882) (     111,992) ـ ـ ـ ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ,392669292  32,3,2138  3922312663  (  3289,2,13) 321992262  329682922  3132896  3623232111  13/32/2133الرصيد كما في 

         
 
 .الموحد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلارباح تقييم تخص  2112 عامتتضمن الخسائر المتراكمة للشركة كما في نهاية ال *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "هاوتقرأ مع الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 22)إلى رقم ( 1)اإليضاحات المرفقة من رقم إن "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
 شركة مساهمة عامة محدودة

 2132 كانون األول 13في  المنتهية للسنة الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

 (بالدينار األردني)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2112 2111 

   التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 (     211,624) 156,956  السنة (خسارة)ربح 

 44,171  46,272  وإطفاءات ستهالكاتا

 (      11,999) 141,611  الدخلفروقات تقييم موجودات مالية من خالل بيان 
 ـ (     111,577) أرباح بيع إستثمارات عقارية 

 72,111  15,111  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

 ـ 16,911   مصاريف سنوات سابقة
   

   التغير في رأس المال العامل 

 (    121,619) (       6,467) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 (    617,145) 111,129  ذمم عمالء وساطة

 26,579  (     261,411) ذمم عمالء تمويل على الهامش

 16,217  (     211,115) ذمم وسطاء

 151,111  211,111  صندوق ضمان التسوية

 5,211  51,212  أرصدة مدينة أخرى

 (      96,492) 51,179  أرصدة دائنة أخرى
 (     911,119) 924,421  عمليات التشغيل  (المستخدمة في) التدفقات النقدية من صافي

   

   ستثمارالتدفقات النقدية من عمليات اال

 (  1,116,111) ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 1,116,111  ـ أرصدة نقدية مقيدة السحب

 ـ 221,174  إستثمارات عقارية

 (       11,411) (       4,192) ممتلكات ومعدات

 (       11,411) 211,912  ستثمارالعمليات ا (المستخدمة في) منالتدفقات النقدية صافي 
   

   التمويلالتدفقات النقدية من عمليات 

 556,661  (    556,661) تسهيالت إئتمانية

 52,942  (    129,151) ذمم جهات ذات عالقة

 619,611  (    616,511) عمليات التمويل  من (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية
   

 (     111,119) 456,191  وما في حكمه التغير في النقد

 717,661  415,774   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 ,13299,  9622663   السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

 
 

 

 

 

 

 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 22)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل
 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدةلبيانات المالية إيضاحات حول ا
  2132 كانون األول 13

 
 (األردنيبالدينار )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 امــــع .  3
 

وساجلت فاي ساجل  1911تماوز  2بتااريخ  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنييينالشركة اإلتأسست 
وقد حصلت الشركة على حق الشاروع فاي العمال بتااريخ ( 212)الشركات المساهمة العامة تحت رقم 

 مان أهام غاياتهااوالمملكاة األردنياة الهاشامية في  ، إن مركز تسجيل الشركة هو1991الثاني كانون  7
وذلاك  8االستثمار في كافة المجاالت االقتصاادية والصاناعية والتجارياة والزراعياة والساياحية وغيرهاا

فااي عاان طريااق تأساايس الشااركات أو المشاااركة فااي تأسيسااها أو تملكهااا أو المساااهمة فيهااا واالسااتثمار 
 .األسهم والسندات داخل األردن وخارجه

 

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

 9    بتااريخ مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقادةالمرفقة من قبل  الموحدة تم إقرار البيانات المالية
 .للمساهمينموافقة الهيئة العامة  المالية وتتطلب هذه البيانات ،2111شباط 

 
 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة    .  2
 

 الموحدة أسس إعداد البيانات المالية
 

تم اعداد البيانات المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعاايير الصاادرة عان مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة 
الدولياة المنبثقاة عان مجلاس معاايير المحاسابة والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية 

 .الدولية
 

الموجاودات المالياة التاي تظهار  باساتثناء كلفاة التاريخياةالمالياة الموحادة وفقااً لمبادأ ال تم إعداد البيانات
  .بالقيمة العادلة

 
 .للشركةان الدينار األردني هو عملة اظهار البيانات المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية 

 
 

 
 

 .متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 
 
 
 

 

 أسس توحيد البيانات المالية

 اشااركات التابعااة لهااالبيانااات الماليااة للو للشااركة األمتتضاامن البيانااات الماليااة الموحاادة البيانااات الماليااة 
وتتحقق السيطرة عندما يكاون للشاركة القادرة علاى الاتحكم فاي السياساات المالياة  اوالخاضعة لسيطرته

وياتم اساتبعاد المعاامالت واألرصادة وااليارادات والمصاروفات فيماا باين  ،التابعاة اتوالتشغيلية للشرك
 .التابعة اتوالشرك األم الشركة

 

وبإساتخدام  األم المالياة للشاركة البيانااتكما في نفاس تااريخ عداد البيانات المالية للشركات التابعة إيتم 
اذا كانات الشاركات التابعاة تتباع سياساات محاسابية  .المتبعة فاي الشاركة األم نفس السياسات المحاسبية

تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم اجراء التعاديالت الالزماة علاى البياناات المالياة للشاركات 
 .حاسبية المتبعة في الشركة األمالتابعة لتتطابق مع السياسات الم

 

 ياتمالموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الاذي  التابعة في بيان الدخل اتالشرك أعماليتم توحيد نتائج 
التابعاة  اتالشارك أعماالياتم توحياد نتاائج  .التابعاة اتعلاى الشاركالشاركة األم فيه فعلياً انتقال سيطرة 

تفقااد الشااركة فيااه الساايطرة علااى  الااذيالموحااد حتااى التاااريخ  لتم الااتخلص منهااا فااي بيااان الاادخيااالتااي 
 .الشركات التابعة
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 .التابعة ةالشرك حقوق الملكية في الذي ال تملكه الشركة األم منذلك الجزء  غير المسيطرينحقوق تمثل 

 

 :تم توحيد بياناتها المالية مع الشركة األم يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %61 4,111,111  م.م.ذالمغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 استثمارات عقارية %111 1,611,111  م.م.ذالمغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 
 

 

  :تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
 

بعاد  المعاايير، وسايتم تطبياق هاذه الدولية للتقارير الماليةأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدداً من المعايير 
ه أي تاأثير في المساتقبل لان يكاون لا المعايير، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه 2112كانون األول  11تاريخ 

 . للشركة الموحدة جوهري على البيانات المالية
 

 : هاوفيما يلي ملخص ألهم المعايير وتواريخ تطبيق
 

 تاريخ التطبيق موضوع المعيار رقم المعيار

   
 2111 السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني البيانات المالية الموحدة (11)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
 2111السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  العمليات المشتركة (11)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
 2111السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  االفصاح حول االستثمار في الشركات (12)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
 2111السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  قياس القيمة العادلة  (11)الدولي للتقارير المالية رقم المعيار 

 
 

 استخدام التقديرات
 

لتقديرات  ا م ببعض  لقيا ا دارة الشركة  ا لمحاسبية يتطلب من  ا لسياسات  ا لية وتطبيق  لما ا لبيانات  ا د  إن اعدا
ان تلك التقديرات تستند على فرضيات .  واإلجتهادات التي تؤثر على البيانات المالية واإليضاحات المرفقة بها

علية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الف
 . نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات

 

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

 لموسااة بشااكل دوري لغاياااتصااول الملموسااة وغياار المتقااوم االدارة باعااادة تقاادير االعمااار االنتاجيااة لال -
صاول وتقااديرات االعمااار لتلااك اال علااى الحالاة العامااةسانوية اعتمااادا ت واالطفاااءات الاحتسااب االسااتهالكا

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

قيمتها ويتم اخذ هذا أي تدني في ظهر بالكلفة لتقدير تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي ت -
 .الموحد التدني في بيان الدخل

 
 

تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ باإلعتبار قابلية تلك الذمم  -
 .للتحصيل

 
 
 
 

 النقد وما في حكمه 
لغ محددة  لى مبا إ للتسييل  بلة  لقا ا لبنوك واالستثمارات  ا لصندوق ولدى  ا لنقد في  ا لنقد وما في حكمه  ا يمثل 

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

 
 الذمم المدينة

تم شطب الذمم في حال عدم كلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، ويتظهر الذمم المدينة بال
 .إمكانية تحصيلها خصما من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى اإليرادات
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 الممتلكات والمعدات
لالستخدام تكون جاهزة  ااستهالكها عندمويتم  ،بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم الممتلكات والمعداتتظهر

 :الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية طريقة القسطب
 

 %25 كمبيوترأجهزة 

 %15 أجهزة مكتبية ومعدات

 %21 أثاث وديكورات

 %15 سيارات
 
 

عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض  الممتلكات والمعداتألي من عندما يقل المبلغ الممكن استرداده 
 .الموحد قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل

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

ك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة استهاليتم ما تم تقديره سابقا، ن المتوقع ع
 .التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 

األربااح ماان يتضامن هاذا البناد االساتثمار فاي أساهم وإساناد الشااركات المحاتفظ بهاا ألغاراض المتااجرة، وتحقياق 
 .تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل

 

ويعااد ( تقيد مصاريف االقتناء في بياان الادخل عناد الشاراء)يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة 
يار فاي بماا فاي ذلاك التغ الموحاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها فاي بياان الادخل

القيمااة العادلااة الناااتج عاان فروقااات تحوياال الموجااودات غياار النقديااة بااالعمالت األجنبيااة، وفااي حااال بيااع هااذه 
 .الموحد الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع في بيان الدخل

 

 .الموحد دات في بيان الدخليتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجو

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 

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

الشراء بالقيمة العادلة مضاافاً إليهاا مصااريف االقتنااء ويعااد تقييمهاا الحقااً بالقيماة  يتم إثبات هذه الموجودات عند
بماا فاي  الموحاد ضامن حقاوق الملكياة الموحاد العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل الشامل

ية بالعمالت األجنبية، وفي حاال بياع ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقد
هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغيار المتاراكم فاي القيماة العادلاة الخااص باالموجودات المباعاة 

 .الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر
 

 .الموحد يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في بيان الدخل
 

 
 المالية بالموجودات االعترافتاريخ 

تاااريخ التاازام الشااركة ببيااع أو شاااراء  )فاااي تاااريخ المتاااجرة الموجااودات الماليااة  وبيااع يااتم االعتااراف بشااراء
 (.الموجودات المالية

 

 

 القيمة العادلة
و عادم أفي حال عدم تاوفر أساعار معلناة  .سواق نشطة القيمة العادلة للموجودات الماليةأفي  تمثل أسعار اإلغالق

 عادلاةمقارنتهاا بالقيماة المان خاالل يتم تقدير قيمتهاا العادلاة فإنه  بعض الموجودات الماليةوجود تداول نشط على 
فاي حاال تعاذر  .المتعلقاة بهاا تادفقات النقدياة المساتقبليةلل أو مان خاالل احتسااب القيماة الحالياةألداة مالية مشابهة 

 .تدني في قيمتهاأي يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل فإنه كل يعتمد عليه بش للموجودات المالية العادلة ةقيمالقياس 
 

 

 

 

 
 

 االستثمارات العقارية 
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يادة في قيمتها السوقية باألراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول زاالستثمارات العقارية تظهر
تقيايم مرخصاين لقيماة العادلاة لهاا مان قبال خباراء تقادير اكلفة، ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها سنوياً ويتم بال

 .ومعتمدين لهذه الغاية
 
 
 
 

 الموجودات غير الملموسة
 

 .كلفةالموجودات غير الملموسة باليتم إثبات 
 

علاى مادى فتارة اإلساتفادة وياتم قياد  فتارة اإلساتفادة منهاا محاددة تكاون طفاء الموجودات غير الملموساة التايإيتم 
فاال ياتم  دةغير محاد فترة اإلستفادة منها تكون أما الموجودات غير الملموسة التي .بيان الدخل الموحداإلطفاء في 
 تادني فاي بياان الادخلال قيماة تساجيلقيمتهاا فاي تااريخ البياناات المالياة وياتم ل إجراء إختباار تادنييتم إطفاؤها بل 

 .الموحد
 

  .سنوات 11يتم إطفاء رخصة أعمال الوساطة على فترة 
 
 

 

 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 
يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالباة 

 .بها من قبل المورد أو لم تتم
 
 

 المخصصات
وأنه من المحتمل قياام الشاركة  المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  إثباتيتم 

وتعاديل قيمتهاا  الموحدة يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البيانات المالية .بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات
   .على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة بناءً 

 

 

 التقاص
 الموحادة الصافي فاي البياناات المالياة يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ

عناادما تتااوفر الحقااوق القانونيااة الملزمااة لااذلك وكااذلك عناادما يااتم تسااويتها علااى أساااس التقاااص أو يكااون تحقااق 
 .الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت

 

 
 

 اإليرادات
 

 .يتم تحقق إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء
 

 .تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجوداتيتم 
 
 

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

 .يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق
 

 
 العمالت االجنبية

يااتم إثبااات العمليااات التااي تااتم بااالعمالت األجنبيااة خااالل الساانة بأسااعار الصاارف السااائدة فااي تاااريخ إجااراء تلااك 
الصارف ساعار بإساتخدام أ بالعملاة األجنبياة الموجودات المالياة والمطلوباات المالياةأرصدة  تحويليتم . العمليات

االربااح والخسااائر  ياتم إثباات .المركازي األردناي البناكالمعلناة ماان  الموحادة البياناات المالياةالساائدة فاي تااريخ 
 .الموحد لالعمالت األجنبية في بيان الدختحويل األرصدة بالناتجة عن 

 
 ضريبة الدخل 

تحسااب مصاااريف الضاارائب المسااتحقة علااى أساااس األرباااح الخاضااعة للضااريبة، وتختلااف األرباااح الخاضااعة 
المالياة ألن األربااح المعلناة تشامل إيارادات غيار خاضاعة للضاريبة أو  البياناتللضريبة عن األرباح المعلنة في 

مقبولة ضريبياً أو نما في سنوات الحقة أحياناً أو خسائر متراكمة مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ
 .بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية

 
 

 

 

 

 

 النقد وما في حكمه .  1
 

 2112 2111 
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 55,55,  ـ نقد في الصندوقشيكات و

 11,759  211,212  حسابات جارية لدى البنوك

 116,515  659,461  ودائع ألجل لدى البنوك

  9622663  45,5004 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 %4,5 إلى% 1,5 تتراوح من سنوية ةشهر وتستحق عليها فوائد بنسب كلتستحق الودائع ألجل  
 .سنوياً 

 
 

 
 

 أرصدة نقدية مقيدة السحب .  ,

يمثل هذا البند المبلغ المقبوض على حساب بيع استثمار الشركة في رأسمال البنك اللبناني الكندي وهاو 
 . ( 1ايضاح رقم  )سنوياً % 5مليون دوالر وتستحق عليها فائدة بمعدل ( 4,5)ما يعادل 

  
 

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .  3
 2112 2111 
   

 1,519,991  1,164,111  أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان 
 4,659,111  4,671,611  أسهم شركات مدرجة في اسواق مالية خارجية 

  6211,26,9  623682933 
 

 
 
 

 

 عمالء الوساطة ذمم  .  6
 2112 2111 
   

 4,166,211  1,251,291  ذمم عمالء الوساطة
 (  1,154,117) (   1,141,291) *مشكوك في تحصيلهامخصص ذمم 

  2223,2883  121322381 
 

 

 
 

 :مشكوك في تحصيلهاالذمم المخصص  رصيد إن الحركة على 
 

 2112 2111 
   

 912,117  1,154,117  بداية السنةفي  كما الرصيد
 72,111  15,111  إضافات 

 ـ (    45,719) (إعدام ذمم)إستبعادات 

  321,12289  3213,2119 
 

 
  

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

 2112 2111 
   

 774,167  941,121  مستحقة لفترة تقل عن شهر
 1,169,161  121,121   أشهر( 1)عن  تقلو تزيد عن شهر مستحقة لفترة

 625,141  119,211   أشهر( 6)أشهر وتقل عن ( 1) مستحقة لفترة تزيد عن
 141,421  756,624  أشهر ( 6) مستحقة لفترة تزيد عن

  2223,2883  121322381 
 

 

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

 
 

 
 
 أرصدة مدينة أخرى .  9

 2112 2111 
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 112,911  54,111  تأمينات كفاالت

 11,752  21,126  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 5,414  6,221  أخرى

  91293,  3192136 
 

 
 

 

  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية .      9
 

 قيةالقيمة السو الكلفة نسبة الملكية بلد التأسيس إسم الشركة
     

 غير مدرجة 1,667,156  %4,111 الجزائر بنك ترست الجزائر  

 غير مدرجة 711,512  %2 انـلبن (تحت التصفية) الكندي اللبنانيالبنك  

    ,21932169  
 

 

 

بيع كامل موجودات ومطلوبات البناك اللبنااني الكنادي لصاالح بناك سوسايتيه جنارال  2111تم خالل عام 
هااذا وقااد قااررت الهيئااة العامااة غياار العاديااة للبنااك بناااء علااى . مليااون دوالر أمريكااي( 511)مقاباال مبلااغ 

ب علااى حسااا% 11بعااد خصاام ) مليااون دوالر ماان ثماان البيااع ( 251)توصااية المصاافي توزيااع مبلااغ 
علااى مساااهمي البنااك واالحتفاااظ بباااقي المبلااغ مجمااداً فااي حساااب خاااص يااتم توزيعااه طبقاااً ( الضااريبة 
 .المصفي وموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنكلتوصيات 

 

وحيث أن اتفاقية البيع التي صادق عليها مصرف لبنان ال تجيز ألي مساهم سحب ما قد يعود له من ثمن 
شخصياً يلتزم بموجبه إعادة أي مبلغ يكاون قاد تسالمه اذا تباين أن هنااك مطلوباات  البيع إال اذا وقع تعهداً 

 .مالية غير مسجلة في دفاتر البنك
 

فقاد تام تأجيال دفاع المباالغ  هاذا التعهاد وبالتااليالشركة االستثمارية القابضة التوقياع علاى قد رفضت  هذا
شاهر مان تااريخ ( 24)الاى ماا بعاد انقضااء  المستحقة لها وللمسااهمين غيار الماوقعين علاى كتااب التعهاد

، وعليااه فقااد تاام تجميااد التصاارف بااالمبلغ المااوزع علااى الشااركة (1/9/2111)التوقيااع علااى اتفاقيااة البيااع 
ملياون دوالر فاي حسااب خااص لادى مصارف ( 4,5)االستثمارية القابضاة للمغتاربين االردنياين والباالغ 

 .لحين انتهاء تلك المدة%( 5بفائدة )بيروت  –الشرق األوسط وافريقيا 
 

هذا وقد ارتأى مجلس إدارة الشركة، ومن مبدأ الحيطة والحذر، تأجيل االعتراف بأية أرباح قد تناتج مان 
لحاين قابض جمياع متحصاالت عملياة البياع بشاكل ( تحت التصفية)بيع استثماره في البنك اللبناني الكندي 

لمحكماة الفدرالياة فاي نيوياورك موضاوعها فارض نهائي و قطعي، علماً بأن هناك قضية مرفوعاة أماام ا
أن البناك ربماا كاان متورطااً بابعض  بادعوى( التصافية تحات)غرامات مالية على البناك اللبنااني الكنادي 

، رغاام تأكياادات حاااكم مصاارف لبنااان بااأن البنااك المااذكور كااان ملتزماااً العمليااات المصاارفية المحظااورة
خاصاة بمكافحاة تبيايض األماوال وأناه موضاع دعام مصارف لبناان بالقوانين اللبنانية والمعاايير الدولياة ال

 .المطلق
 
 

 
 
 

 
 

  استثمارات عقارية .  8
 

وذلاك  2112كماا فاي نهاياة عاام ديناار  2,167,149تبلغ القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية 
 .واقع تقديرات مقدرين عقاريين مرخصين من
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 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 2132كانون األول  13كما في 
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 ممتلكات ومعدات     .31
   

 
أجهزة 
 كمبيوتر

أجهزة 
مكتبية 
 ومعدات

أثاث 
 وديكورات

 
 سيارات

 
 المجموع

      

      :الكلفـــة
 11,2919  29,192  111,411  54,751  119,526  1/1/2112في  كما الرصيد

 2982,  ـ ـ 18191  1,111  اضافات
 (      91) ـ (      11) ـ ـ إستبعادات 

 1182638  29,192  111,151  51,642  111,527  11/12/2112في  كما الرصيد
      

      :االستهالك المتراكم

 2112938  25,111  96,766  14,269  71,141  1/1/2112في  كما الرصيد

 262292  1,211  7,145  4,411  11,114  استهالك السنة

 (      91) ـ (      11) ـ ـ إستبعادات

 2362833  29,191  114,111  11,672  15,157  11/12/2112في  كما الرصيد

 322669  3  92129  382891  232191  13/32/2132كما في القيمة الدفترية صافي 
      

      :الكلفـــة
 ,28,212  29,192  111,411  51,729  112,165  1/1/2111في  كما الرصيد

 312,91  ـ ـ 1,122  7,461  اضافات
 11,2919  29,192  111,411  54,751  119,526  11/12/2111في  كما الرصيد

      

      :االستهالك المتراكم

 2162696  21,621  16,115  11,124  61,917  1/1/2111في  كما الرصيد

 2,2191  4,261  11,661  4,245  4,916  استهالك السنة

 2112938  25,111  96,766  14,269  71,141  11/12/2111في  كما الرصيد

 9,21,9  12233  3,2692  212,92  132691  13/32/2133كما في القيمة الدفترية صافي 
      

   

 
 

 أرصدة دائنة أخرى   . 33
 

 2112 2111 
   

 41,511  91,192  مخصص وأمانات ضريبة الدخل

 12,911  12,911  البحث العلمي  صندوقمخصص 

 57,115  55,999  أمانات مساهمين

 11,211  25,176  مخصص مكافآة نهاية الخدمة

 14,154  11,112  مصاريف مستحقة 

 11,169  11,111  أخرى

  2982991  2282913 
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   حقوق الملكية  . 32
 رأس المال

 16,125,111دينار أردني مقسم الى  16,125,111يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع 
 . 2111و  2112كانون االول             11سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد للسهم كما في 

 

 عالوة اإلصدار
وهو نااتج عان  2111و  2112كانون األول  11أردني كما في نار دي 115,916اإلصدار تبلغ عالوة 

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

 
 

 إجباري احتياطي
%  11سنوية قبل الضريبة بنسبة ه من االرباح الساب ما تم تحويلتمثل المبالغ المتجمعة في هذا الح

 .ينالسنوات السابقة وهو غير قابل للتوزيع على المساهم السنة خالل
 

 
 

 اختياري احتياطي
ساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبال الضارائب بنسابة ال تزياد تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الح

 .وهو قابل للتوزيع على المساهمين السنوات السابقةخالل %  21 عن
 

 
 

 
 

 غير المسيطرينحقوق 
شااركة ) التابعااة ةالشاارك الملكيااة فااي يمثال هااذا البنااد الجاازء غياار المملااوك ماان قباال الشاركة ماان حقااوق

، ويتم إظهار حقوق غير المسيطرين فاي بياان (المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية
ملكياة  وقالدخل الشامل الموحد كبناد منفصال وفاي بياان المركاز الماالي الموحاد كبناد منفصال عان حقا

 .حملة اسهم الشركة
 

 
 

 مصاريف إدارية  . 31
 2112 2111 
   

 121,124  271,751  وملحقاتها رواتب وأجور
 27,196  19,179  ضمان اجتماعي

 44,171  46,272  إستهالكات وإطفاءات
 52,111  41,151  إيجارات

 26,114  11,622  أتعاب مهنية
 ـ 11,922  مصاريف قضايا

 24,514  24,161  تأمين

 22,111  22,721  رسوم واشتراكات
 21,461  19,157  سفر ومواصالت

 21,517  11,711  صيانة 
 15,742  11,216  بريد وهاتف

 5,551  7,195  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 7,711  4,914  قرطاسية ومطبوعات

 5,719  4,912  ضيافة
 11,451  4,461  رسوم صندوق حماية المستثمرين

 1,141  1,219  اتإعالن
 411  611  القانونية لمراقب عام الشركاتاالتعاب 

 661  ـ تكاليف الهيئات العامة
 15,511  11,529  متفرقة 

  3922933  6222,29 
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 السنة( خسارة)ربح  حصة السهم األساسية والمخفضة من . ,3

 2112 2111 
   

 (    111,992) 217,956  لمساهمي الشركة  ةالسنة العائد (ةخسار)ربح 
 16,125,111  16,125,111  المتوسط المرجح لعدد االسهم

  12131 (12116      ) 
 
 
 

 

 التعالمالت مع الجهات ذات العالقة .  33
 

 :2112يلخص الجدول التالي التعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل عام          
 

 

 إسم  الجهة

 الرصيد القائم  حجم  طبيعة  طبيعة

 دائن مدين التعامل التعامل العالقة
      

Trust Holding Limited – Cyprus  ـ ,426833 426,665 توزيعات أرباح شركة شقيقة 
Trust Holding Limited – Cyprus  11,922  ـ 11,922 تمويلي شركة شقيقة 

 
 

 
 
 
 

 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا  . 36
 

ديناااار للسااانتين المنتهيتاااين فاااي        46,517و  11,167بلغااات رواتاااب ومكافاااأت اإلدارة التنفيذياااة العلياااا 
 .2111و  2112كانون األول  11

 
 

 
 

 

 الوضع الضريبي . 39
 

 .2111للشركة حتى نهاية عام  تم تسوية الوضع الضريبي -
 

 دائرة ضريبة الدخلولم تقم  2111لعام تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة  -
 .بمراجعة سجالت الشركة حتى تاريخه

 

 11      للسانة المنتهياة فاي           عان نتاائج أعماال الشاركة تم احتساب مخصص ضريبة الدخل -
 . وفقاً لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة 2112كانون األول 

 
 

    
 القطاعات التشغيلية . 39

 

يتركز نشاط الشركة األساسي في االساتثمار فاي الموجاودات المالياة وأعماال الوسااطة المالياة، وفيماا 
 : يلي معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية

 

 2112 1522 
   

 226,171  492,962  المالية  الموجوداتمن االستثمار في  اإليرادات المتأتية

 291,616  211,921  من أعمال الوساطة  اإليرادات المتأتية
 

 
 
 

 

 محتملةالتزامات اإلل  . 38
 :يوجد على الشركة كما بتاريخ البيانات المالية اإللتزامات المحتملة التالية  

 

  2112 
  

 467,111  كفاالت بنكية
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           تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات . 21

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

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2132
    

    الموجودات
 9622663  ـ 162,665  النقد وما في حكمه

 123962111  ـ 1,116,111  أرصدة نقدية مقيدة السحب
 6211,26,9  ـ 6,114,641  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 2223,2883  ـ 2,214,995  ذمم عمالء وساطة
 3,82996  ـ 549,176  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 2332819  ـ 211,917  ذمم وسطاء
 3982111  ـ 119,111  صندوق ضمان التسوية

 262663,  ـ 426,665  ذمم جهات ذات عالقة مدينة
 ,91293  ـ 11,154  أرصدة مدينة أخرى

 21932169,  4,171,161  ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
 ,32138291  1,119,114  ـ  إستثمارات عقارية

 312111  51,111  ـ  الوساطةرخصة 
 322669  52,661  ـ         ممتلكات ومعدات

 3822312,91  32,812991  3129382631  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات
 3392189  ـ 117,191  عمالء وساطةذمم 

 132822  ـ 11,922  العالقة ذات ذمم جهات
 2982991  ـ 279,711  أرصدة دائنة أخرى 

 ,,29,0,  ـ 292911,  مجموع المطلوبات
    

 
 

 
 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2133
    

    الموجودات
 ,13299,  ـ 415,774  النقد وما في حكمه

 123962111   1,116,111  ـ أرصدة نقدية مقيدة السحب
 623682933  ـ 6,169,111  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 121322381  ـ 1,112,191  ذمم عمالء وساطة

 2932,96  ـ 211,476  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 922  ـ 122  ذمم وسطاء

 1982111  ـ 119,111  صندوق ضمان التسوية

 26,2981  ـ 264,191  ذمم جهات ذات عالقة مدينة

 3192136  ـ 117,156  أرصدة مدينة أخرى

 21932169,  4,171,161  ـ مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات 
 323,22313  1,142,111  ـ إستثمارات عقارية
 912111  71,111  ـ رخصة الوساطة
 9,21,9  74,141  ـ        ممتلكات ومعدات

 38291,2392  929,123,9  3128632123  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات
 3362663  ـ 556,661  تسهيالت إئتمانية 

 1312,96  ـ 151,416  عمالء وساطةذمم 
 2282913  ـ 229,711  أرصدة دائنة أخرى 

 3231629,9  ـ 3231629,9  مجموع المطلوبات
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 األدوات المالية . 23

 
النقاد وماا تتضمن الموجودات المالية . تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية

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

 

 القيمة العادلة
اً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظام إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهري

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

 

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

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

لية في يتمثل الحد األق.  غير المسددة لقيمة المدرجة للموجودات الما صى للمخاطر االئتمانية في ا
 .الموحدة البيانات المالية

 

دينار من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية  711,111  يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه
 .2111كما في نهاية عام   661,216مقابل  ،2112عام 

 
 

 مخاطر السيولة
 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ 
استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات 

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

لمتبقية لالستحقاق (  غير مخصومة) ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات  لفترة ا على أساس ا
 :الموحدة التعاقدي كما بتاريخ البيانات المالية

  
 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 2132

    
 3392189  ـ 117,191  ذمم عمالء وساطة

 132822  ـ 11,922  العالقةذات ذمم جهات 
 2982991  ـ 279,711  أرصدة دائنة أخرى

 292911,  ـ 292911,  

 
 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 2133

    
 3362663  ـ 556,661  تسهيالت إئتمانية

 1312,96  ـ 151,416  ذمم عمالء وساطة
 2282913  ـ 229,711  أرصدة دائنة أخرى

 3231629,9  ـ 3231629,9  

 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

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

لية لما ا لعادلة لألدوات  لكلفة  . ا لمالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر با وحيث أن معظم األدوات ا
 .ي أسعار الفائدة يعتبر غير جوهريالمطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير ف
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 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر
 

لعمالت  ا لية بسبب تقلبات أسعار  لما لعمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات ا ا تتمثل مخاطر 
حيث إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر .  األجنبية

، فإن األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل بوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكيصرف الدينار مر
حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار  إنمخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية و

 .غير جوهريصرف العمالت األجنبية يعتبر

 
 
 

 مخاطر أسعار األسهم
 

تعمال الشاركة علاى . عن التغير في القيمة العادلة لالساتثمارات فاي األساهم ر األسهماتنتج مخاطر أسع
. إدارة هااذه المخاااطر عاان طريااق تنويااع االسااتثمارات فااي عاادة مناااطق جغرافيااة وقطاعااات اقتصااادية

زيااادة / فاإن ذلااك ساوف ياؤدي إلااى تخفايض %  11وباافتراض تغيار أسااعار األساهم المدرجاة بمعاادل 
ديناار  616,911مقابل  2112دينار كما في نهاية عام  611,465 كة بقيمةللشر الموحد الدخل الشامل

 .2111كما في نهاية عام 

 
 

 
 إدارة رأس المال.     22

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

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

 
 

 
 

 

 


