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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 صفحة 

  
 2 الموحدة المختصرة المالية المرحلية القوائممراجعة حول تقرير   -

  

 3 ةالموحد ةالمرحلي لماليالمركز ا قائمة  -

  

 4 ةالموحد ةالمرحلي الدخل الشامل قائمة  -

  

 5 ةالموحد ةالملكية المرحليالتغيرات في حقوق  قائمة  -

  

 6 ةالموحد ةالتدفقات النقدية المرحلي قائمة  -

  

 11 - 7 المرحلية المختصرة الموحدة المالية القوائمإيضاحات حول   -
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

  0302حزيران  03كما في  ةدالموح ةالمرحلي المركز المالي قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

كانون األول  31

2121 

 )مدققة(

    الموجودات

 232423411  233383326   النقد وما في حكمه

 433733637  438163617   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2533283  2663741   ذمم عمالء وساطة مدينة

 7643852  131133464   ذمم عمالء تمويل على الهامش

 4333241  413366   ذمم وسطاء 

 833111  833111   صندوق ضمان التسوية 

 1313374  1413124   أرصدة مدينة أخرى

 336673857  336673857   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 2653875  2653875   حساب استثمار دفعات على

 135173623  136783134   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 238463481  238463481   في أراضي عقارية استثمارات

 133224  133166   ممتلكات ومعدات

 2113111  2113111   رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 21,081,420  21,461,213   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 343288  1663411   ذمم عمالء وساطة دائنة

 373776  183316   ذمم جهات ذات عالقة دائنة

 4513576  4473837   أرصدة دائنة أخرى

 6423641  6333224   مجموع المطلوبات 
    

    الملكيةحقوق 

 1435123511  1435123511   به والمدفوعرأس المال المصرح والمكتتب 

 1153386  1153386   عالوة إصدار

 233483558  233483558   احتياطي إجباري

 113448  113448   احتياطي إختياري 

 (8313647) (2713154)  خسائر متراكمة

 1631473845  1637173338   صافي حقوق مساهمي الشركة

 5373428  6233578   حقوق غير المسيطرين

 1637453273  1733313316   مجموع حقوق الملكية 

 21,081,420  21,461,213   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 

 

 

 

 

 
 ق"المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرف القوائم( تشكل جزءاً من هذه 6( إلى رقم )1اإليضاحات المرفقة من رقم )إن  "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

  0302حزيران  03في  المنتهية للستة أشهر ةالموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(
_____________________________________________________________________________________ 

 
 للستة أشهر المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في 

 حزيران 31 

2121 

 )غير مدققة(

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

     

 823835  6713611  533354  6133752  أرباح أسهم مقبوضة

 53112  (643285) ـ        (133618) القيمة العادلة من خالل قائمة الدخلأرباح بيع موجودات مالية ب)خسائر( 

 (5723225) (523545) 4563114  623176  فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 553122  2113145  173134  1113274  عموالت وساطة

 213834  183314  123518  113112  إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش

 513132  363633  253336  133385  إيراد فوائد ودائع بنكية

 233471  353435  273845  313518  إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 (113173) 563741  214  113737  )خسائر( بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأةأرباح 

 (1833811) (2133667) (383743) (1123527) مصاريف إدارية

 ـ       (543533) ـ        (343135)  يةمصاريف تسويق

 -       (253111) -       (253111) للموجودات المالية بالكلفة المطفأة  مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

 ـ       113536  ـ        113536  لذمم عمالء الوساطة خسائر إئتمانية متوقعة رد مخصص 

 (483635) (183836) (483635) (183836) مصاريف قضايا

 (345) (13512) 36  (764) إستهالكات

 (13111) 23186  53174  23113  أخرى إيرادات ومصاريفصافي 

 (510,148) 603,131 156,612  651,204  )خسارة( الفترة قبل ضريبة الدخلربح 

 -         (123323) -       (123323) ضريبة دخل سنوات سابقة 

 (83331) (153313) (73174) (33533) ضريبة دخل الفترةمخصص 

 (833)  (73438) (718) (63262) مخصص ضريبة المساهمة الوطنية للفترة

 (580,308) 585,610  118,884  605,335  )الخسارة( والدخل الشامل للفترةالربح 

     

     :ويعود الى

 (5853135) 5533433  4483112  6213113  ي الشركةمساهم

 33167  263151  887  143836  حقوق غير المسيطرين

  605,335  118,884  585,610 (580,308) 

     

     

     

     

 (3,313) 3,313  3,302  3,311  الفترة العائد لمساهمي الشركة)خسارة( ربح حصة السهم من 

 

 

 

 
 المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق" القوائم( تشكل جزءاً من هذه 6( إلى رقم )1حات المرفقة من رقم )"إن اإليضا
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( 0302حزيران  03في  المنتهية هرللستة أش ةالموحد ةالمرحلي ملكيةالتغيرات في حقوق ال قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مجموع حقوق  حقوق  صافي حقوق خسائر احتياطيـــات عالوة رأس المال 

 الملكية  غير المسيطرين  مساهمي الشركة متراكمة اختياري إجباري إصدار المدفوع 

         

 26,115,010 541,108  26,211,815  (803,611) 22,118  0,018,558  235,486  21,520,533  2/2/0302الرصيد كما في 

 585,610  263151  554,140  5533433  ـ - - -   للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 21,003,426  600,518  26,131,008  (012,251) 22,118  0,018,558   235,486  21,520,533  03/6/0302الرصيد كما في 

         

 26,152,411   501,211  25,401,113  ( 2,310,134) 22,118  0,013,015  235,486  21,520,533  2/2/0303الرصيد كما في 

 (580,308) 33167  (585,245) (5853135) ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 25,864,424  501,011  25,010,515  (2,601,631) 22,118  0,013,015  235,486  21,520,533  03/6/0303الرصيد كما في 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 اهمة عامة محدودةشركة مس

  0302حزيران  03في  المنتهيةللستة أشهر  ةالموحد ةيالمرحل التدفقات النقدية قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

   األنشطة التشغيلية

 (5823128) 5853643   الفترة)خسارة(  ربح

 345  13512   استهالكات

 5723225  523545   فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 113173  (563741) خسائر بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة)أرباح( 

 ـ      (113536) لذمم عمالء الوساطة خسائر إئتمانية متوقعةمخصص  (رد)

 -      253111  المطفأة الكلفةللموجودات المالية ب مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
   

   لعامل التغير في رأس المال ا

 13444  1143545  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 (483541) 633268  ذمم عمالء وساطة  

 (1453833) (2383612) ذمم عمالء تمويل على الهامش

 (333378) 3313874  ذمم وسطاء

 (163222) (783861) ذمم جهات ذات عالقة دائنة

 (333136) (113751) أرصدة مدينة أخرى

 73322  (23673) أرصدة دائنة أخرى

 (2663583) 8423151  )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية من صافي التدفقات النقدية 
   

   األنشطة اإلستثمارية

 (331) (73454) ممتلكات ومعدات

 (3263226) (1383771) موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 (3273156) (1463225) المستخدمة في األنشطة اإلستثماريةصافي التدفقات النقدية 
   

 (5333745) 6353325  وما في حكمه التغير في النقد

 332313684  232423411   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 0,606,404  0,408,006  الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( لموحدةا المختصرة المرحلية المالية القوائمإيضاحات حول 

 0302حزيران  03
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 امــــع    .  2
 

وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة  1388تموز  2بتاريخ  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينتأسست 

، إن مركز تسجيل الشركة هو 1331كانون الثاني  7( وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ 212تحت رقم )

االستثمار في كافة المجاالت االقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية  هاشمية ومن أهم غاياتهافي المملكة األردنية ال

وذلك عن طريق تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسهم  ،والسياحية وغيرها

 والسندات داخل األردن وخارجه.
 

 ة في بورصة عمان لألوراق المالية ـ األردن.إن أسهم الشركة مدرج
 

                     مجلممممس إدارة الشممممركة فممممي جلسممممته المنعقممممدةالمرفقممممة مممممن قبممممل  المرحليممممة المختصممممرة الموحممممدة الماليممممة القمممموائمتممممم إقممممرار 

 .2121تموز  15 بتاريخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة    .  0

 لمرحلية الموحدةا المالية القوائمأسس إعداد 

التقارير المالية الخاص ب( 34المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) القوائمتم إعداد 

 المرحلية.

ً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية الت الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمتم إعداد  ي تظهر بالقيمة وفقا

 العادلة. 

  .والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  القوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار 

لتعديالت ، بإستثناء المعايير وامتماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في الفترة السابقة للفترة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

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

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة 

،  كما أن نتائج 2121كانون األول  31مع التقرير السنوي للشركة كما في وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ 

 األعمال المرحلية ال تمثل بالضرورة مؤشراً عن النتائج السنوية المتوقعة. 
 

 

 أسس توحيد القوائم المالية 

عة لسيطرتها، وتتحقمق السميطرة عنمدما تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة الخاض

يكون للشركة األم حقوق فمي العوائمد المتغيمرة الناتجمة عمن إرتباطهما بالشمركة المسمتثمر فيهما ولمديها القمدرة علمى التمأثير علمى همذه 

نمدما يتحقمق مما العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها، وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط ع

 يلي: 
 

 

سيطرة الشركة األم على الشركة المستثمر فيها )الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األم القدرة على توجيه النشماطات ذات الصملة  -

 للشركة المستثمر فيها(.
 

 تعرض الشركة األم أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستثمر فيها. -
 

 ة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.القدر -

 

عة يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األم وبإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتب

ة تختلمف عمن تلمك المتبعمة فمي الشمركة األم فيمتم اجمراء التعمديالت اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبي .في الشركة األم

 الالزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
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فيمه فعليماً انتقمال سميطرة  يمتمخ الذي الشركات التابعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاري أعماليتم توحيد نتائج 

تم التخلص منها في قائمة الدخل المرحليمة الموحمدة حتمى يالشركات التابعة التي  أعماليتم توحيد نتائج  .على الشركات التابعة األم الشركة

 فقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.تالتاريخ الذي 

 

 مع القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة األم: تم توحيد قوائمها المالية  يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %75 232513111  المغتربين األردنيين للوساطة المالية ذ.م.م

 استثمارات عقارية %111 136113111  المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
 

 

 

 استخدام التقديرات

وتطبيق السياسات المحاسمبية يتطلمب ممن ادارة الشمركة القيمام بمبعد التقمديرات واإلجتهمادات  المرحلية المختصرة المالية القوائمإن اعداد 

ى فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقمة والتميقن، المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند عل القوائمالتي تؤثر على 

وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك 

 التقديرات. 

 الموحدة: لية المختصرةالمرح المالية القوائموفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد 
 

 

احتسممماب االسمممتهالكات  تقممموم االدارة باعمممادة تقمممدير االعممممار االنتاجيمممة لالصمممول الملموسمممة وغيمممر الملموسمممة بشمممكل دوري لغايمممات -

واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقمديرات االعممار االنتاجيمة المتوقعمة فمي المسمتقبل ، ويمتم اخمذ خسمارة 

 الموحدة.المختصرة التدني )ان وجدت( في قائمة الدخل المرحلية 
 

( حيمث تتطلمب همذه العمليمه 3تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير الماليمة المدولي رقمم ) -

تقبلية وقيم الضمانات ونسب التعثمر وأرصمدة الموجمودات إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المس

 المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.

 

 

 

 

 الوضع الضريبي   .   0

 .2118تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام  -

لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت و 2121و  2113 لعاميائج أعمال الشركة تم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نت -

 الشركة حتى تاريخه.

 2121حزيمران  31عمن نتمائج أعممال الشمركة للسمتة أشمهر المنتهيمة فمي والمساهمة الوطنية تم احتساب مخصص ضريبة الدخل  -

 زدوا  الضريبي مع الدول التي تستثمر بها الشركة اموالها. وفقاً لقانون ضريبة الدخل ، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات اال

 

 

 

 اإللتزامات المحتملة   .   1

يوجممد علممى الشممركة كممما بتمماريخ القمموائم الماليممة المرحليممة المختصممرة الموحممدة إلتزامممات محتملممة متمثلممة بكفمماالت بنكيممة بمبلمم  

 ( دينار.4513111)
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 لوباتتحليل استحقاقات الموجودات والمط .  5
           

 

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

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0302حزيران  03
    

    الموجودات

 0,408,006 ـ 233383326  النقد وما في حكمه

 1,836,631  ـ 438163617  يمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالق

 066,113  ـ 2663741  ذمم عمالء وساطة مدينة

 2,330,161  ـ 131133464  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 12,066  ـ 413366  ذمم وسطاء

 84,333  ـ 833111  صندوق ضمان التسوية

 212,201  ـ 1413124  أرصدة مدينة أخرى

 0,661,851  336673857  ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 065,815  2653875   دفعات على حساب إستثمار 

 2,618,201  136783134  ـ موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 0,816,182  238463481  ـ إستثمارات عقارية في أراضي

 24,266  133166  ـ ممتلكات ومعدات

 033,333  2113111  ـ رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 21,461,213   8,611,520  4,086,601  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 266,122  ـ 1663411  ذمم عمالء وساطة دائنة

 28,426  ـ 183316  ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

 111,841  ـ 4473837  أرصدة دائنة أخرى 

 600,001  ـ 600,001  مجموع المطلوبات
 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0303كانون األول  02
    

    الموجودات

 0,010,132  ـ 232423411  النقد وما في حكمه

 1,410,641  ـ 433733637  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 050,084  ـ 2533283  ذمم عمالء وساطة مدينة

 161,850  ـ 7643852  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 100,013  ـ 4333241  ذمم وسطاء

 84,333  ـ 833111  صندوق ضمان التسوية

 203,011  ـ 1313374  أرصدة مدينة أخرى

 0,661,851  336673857  ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 065,815  2653875  -        ت على حساب استثماردفعا

 2,531,600  135173623  ـ موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 0,816,182  238463481  ـ إستثمارات عقارية في أراضي

 20,001  133224  ـ ممتلكات ومعدات

 033,333  2113111  ـ رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 21,081,420  8,532,363  8,886,850  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 41,088  ـ 343288  ذمم عمالء وساطة دائنة

 41,116  ـ 373776  ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

 153,516  ـ 4513576  أرصدة دائنة أخرى 

 610,613  ـ 610,613  مجموع المطلوبات
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 لألدوات المالية القيمة العادلة    .  6

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

 األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

 تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

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

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

 السوق.

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

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0302حزيران  03

     
 1,836,631  ـ ـ 438163617  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 0,661,851  336673857  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

 8,111,161  0,661,851  ـ 1,836,631  

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0303كانون األول  02

     
 1,410,641  ـ ـ 433733637  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 0,661,851  336673857  ـ ـ ل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشام

 8,612,551  0,661,851  ـ 1,410,641  

 

 
تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء همذه الموجمودات ولميس قيمتهما العادلمة بسمبب عمدم وجمود سموق نشمط لهما، همذا 

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

 

 

 


