
 

 

  

 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستلشركة االا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدة المالية قوائمال
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 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 صفحة 

  

 3ـ  2 ر مدقق الحسابات المستقلتقري  -

  

 4  ةالموحد المركز المالي قائمة  -

  

 5  ةالموحد الشامل الدخل قائمة  -

  

 6  ةالموحد التغيرات في حقوق الملكية قائمة  -

  

 7  ةالموحد التدفقات النقدية قائمة  -

  

 21ـ  8 المالية الموحدة قوائمإيضاحات حول ال  -
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 األردنيينثمارية القابضة للمغتربين ستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0203كانون األول  13كما في  ةالموحد المركز المالي قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2221 إيضاح 

    الموجودات

 292429421  391,29143  3 النقد وما في حكمه

 49,7396,7  49,6,9125  4 الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ,253928  1149,81  5 ذمم عمالء وساطة مدينة

 7649852  192229483   ذمم عمالء تمويل على الهامش

 4339242  -   ذمم وسطاء 

 8,9222  8,9222   صندوق قمان التسوية 

 1329374  1259528  6 أرصدة مدينة أخر 

 396679857  39,339732  7 الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 2659875  -   ثماراستدفعات على حسا  

 195279623  195529431  8 مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 298469481  298469481  , في أراقي عقارية ثماراتاست

 139224  319832  12 ممتلكات ومعدات

 2229222  2229222  11 رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 31,,36,186  38,200,637   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 49288,  12,9432   ذمم عمالء وساطة دائنة

 -  19228,   ذمم وسطاء

 79776,  1519264  14 ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 4529576  46,9,42  12 أرصدة دائنة أخر 

 6429642  8219646   مجموع المطلوبات 
    

   13 الملكيةحقوق 

 1495129522  1495129522   رأس المال المصرح والمكتتم به والمدفوع

 1259,86  1259,86   عالوة إصدار

 293489558  294219262   احتياطي إاباري

 119448  119448   ختياري إاحتياطي 

 (8329647  (4329822   تراكمةمخسائر 

 1691479845  1696229174   حقوق مساهمي الشركة صافي

 5,79428  63398,6   حقوق مير المسيطرين

 1697459273  1792349272   مجموع حقوق الملكية 

 31,,36,186  38,200,637   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 محدودةشركة مساهمة عامة 

 0203كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحد الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2221 إيضاح 

    

 39522,  6729622   أرباح أسهم مقبوقة 

 2129288  3719276   عموالت وساطة

 429656  259212   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش 

 2259577  1129647   الدخل قائمةفروقات تقييم مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (279625  (749311   الدخل قائمةبيع مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  خسائر

 59725,  829427    إيراد فوائد ودائع بنكية

 669541  849857   إيراد فوائد مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 (129,25  619724    خسائر( بيع مواودات مالية بالكلفة المطفهة أرباح 

 279886  1295,7   5 نتفت الحااة إليهخسائر ائتمانية متوقعة امخص  رد 

 -  (19532,  8،  3 للمواودات المالية مخص  خسائر ائتمانية متوقعة

 (1579576  (1569223  17 مصاريف قضايا

 (37,9,41  (4389845  15 مصاريف إدارية 

 (489288  (789887   مصاريف تسويقية 

 (339282  (169212  16 إيرادات أخر مصاريف و

 -  (319667   مكافهة أعضاء مجل  اإلدارة مخص  

 327,167  811,,00   السنة قبل الضريبة  ربح

 (139252  (289723  22 مصروف قريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة 

 -  (129323  22 قريبة دخل سنوات سابقة

 1,107,  188,6,6   الدخل الشامل للسنةالربح وإجمالي 

    

    :عود الىيو

 729275  ,452932   مساهمي الشركة 

 239251  369468   حقوق مير المسيطرين

   188,6,6  ,1,107 

    

    
 2,220  2,213  18 السنة العائد لمساهمي الشركة ربححصة السهم األساسية والمخفضة من 
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 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0203كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحد ملكيةالتغيرات في حقوق ال قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مجموع حقوق  حقوق  حقوق صافي خسائر  احتياطيـــات عالوة رأس المال 

 الملكية  غير المسيطرين  مساهمي الشركة تراكمةم اختياري إجباري إصدار المدفوع 

         

 37,610,061  0,6,108  37,316,810  (812,716) 33,118  0,118,008  87,,320  31,030,022   3/3/0203الرصيد كما في 

 188,6,6  369468  ,452932  ,452932  -  -  -  -  إامالي الدخل الشامل للسنة 

 -  -  -  (529524  -  529524  -  -  إحتياطي إاباري 

 36,011,262  711,8,7  37,722,361  (112,800) 33,118  0,123,270  87,,320  31,030,022  13/30/0203الرصيد كما في 

         

 16,,37,703  061,366  37,266,662  ( ,8,0,12) 33,118  0,112,010  87,,320  31,030,022   3/3/0202الرصيد كما في 

 1,107,  239251  62,260  729275  -  -  -  -  إامالي الدخل الشامل للسنة 

 -  -  -  (89313  -  89313  -  -  إحتياطي إاباري 

 37,610,061  0,6,108  37,316,810  (812,716) 33,118  0,118,008  87,,320  31,030,022  13/30/0202الرصيد كما في 
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 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

  0203كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحدالتدفقات النقدية  قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2221 2222 

   األنشطة التشغيلية

 1269376  52,9843  السنة قبل الضريبة ربح

 29262  49267   هالكاتاست

 (2259577  (1129647  الدخل قائمةفروقات تقييم مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 129,25  (619724  بيع مواودات مالية بالكلفة المطفهةخسائر  أرباح( 

 (279886  (1295,7  انتفت الحااة إليه ئتمانية متوقعةاخسائر مخص   رد

 -  19532,  للمواودات المالية مخص  خسائر ائتمانية متوقعة

 491,2  179272  مخص  مكافهة نهاية الخدمة

 -  449333  أعضاء مجل  اإلدارة  وتنقالت مكافهةمخص  
   

   التغير في رأس المال العامل 

 65794,4  ,115923  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 39727  ,164924  ذمم عمالء وساطة

 (249746  (2579631  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 (4469512  5249248  ذمم وسطاء

 (219625  119638  أرصدة مدينة أخر 

 19375 (429237  أرصدة دائنة أخر 

 (249,18  (279838  قريبة الدخل المدفوعة

 159263  19763,,   األنشطة التشغيلية من صافي التدفقات النقدية
   

   ثماريةستاألنشطة اال

 (7649458  (729634  مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 (59835  (229875  ممتلكات ومعدات

 (2659875  -  ثماراستدفعات على حسا  

 (192369168  (,5952,  ثماريةستاألنشطة االالمستخدمة في  لتدفقات النقديةصافي ا
   

   األنشطة التمويلية

 329822  539488  ذمم اهات ذات عالقة 
   

 (889283,  4,9742,  وما في حكمه التغير في النقد

 392329684  292429421   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 0,010,123  1,3,0,311   السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 
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 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدةالمالية  قوائملإيضاحات حول ا

  0203 كانون األول 13
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 امــــع     .  3

وسوجلت فوي سوجل الشوركات المسواهمة العاموة  1,88تمووز  2بتاريخ  ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة االتهسست 

 ، إن مركوز تسوجيل الشوركة هوو1,,1كانون الثواني  7 ( وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ222تحت رقم  

والتجاريووة والزراعيووة ثمار فووي كافووة المجوواالت االقتصووادية والصووناعية سووتاال موون أهووم ماياتهوواوالمملكووة األردنيووة الها،وومية فووي 

ثمار في األسوهم ستوالسياحية وميرها, وذلك عن طريق تهسي  الشركات أو المشاركة في تهسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واال

 والسندات داخل األردن وخاراه.
 

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

وتتطلم  ،2222كانون الثاني  24بتاريخ  مجل  إدارة الشركة في السته المنعقدةوحدة المرفقة من قبل المالية الم قوائمتم إقرار ال

 موافقة الهيئة العامة للمساهمين. الموحدة المالية قوائمهذه ال
 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة        .  0

 الموحدة المالية قوائمأسس إعداد ال

المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجل  معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة  قوائمتم اعداد ال

 تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجل  معايير المحاسبة الدولية.

  اودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.الموثناء استكلفة التاريخية بالمالية الموحدة وفقاً لمبدأ ال قوائمتم إعداد ال

 المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. قوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار ال

الجديدة التي ثناء المعايير است، بمتماالة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

 .أصبحت واابة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية

 

 

 المالية  قوائمأسس توحيد ال

و،وركاتها التابعوة الخاقوعة لسويطرتها، وتتحقوق السويطرة عنودما يكوون المالية للشركة األم  قوائمالمالية الموحدة ال قوائمتتضمن ال

رة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التهاير على هذه العوائد من للشركة األم حقوق في العوائد المتغي

 خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها، وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يتحقق ما يلي: 
 

 

القائمة التي تمنح الشركة األم القدرة على توايه النشواطات ذات الصولة سيطرة الشركة األم على الشركة المستثمر فيها  الحقوق  -

 للشركة المستثمر فيها(.
 

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

 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتهاير على عوائدها. -
 

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

 النشاططبيعة  التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %75 292529222  ذ.م.مالمغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 ثمارات عقاريةاست %122 196229222  ذ.م.مثمار والتطوير العقاري ستالمغتربين األردنيين لال

 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 

                          بعووود تووواريخ المعوووايير ، وسووويتم تطبيوووق هوووذهالدوليوووة للتقوووارير الماليوووة المعوووايير عووودداً مووونأصووودر مجلووو  معوووايير المحاسوووبة الدوليوووة 

 الماليوة قووائمفوي المسوتقبل لون يكوون لوه أي توهاير اووهري علوى ال المعوايير ، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه2221كانون األول  31

 للشركة.  الموحدة
 

 : الجديدة وتواريخ تطبيقها    ألهم المعاييروفيما يلي ملخ
 

 

 تاريخ التطبيق موضوع المعيار رقم المعيار

   
 2223المالية التي تبدأ في كانون الثاني  السنوات عقود التهمين (17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

   
 
 

 خدام التقديراتاست

وتطبيق السياسوات المحاسوبية يتطلوم مون ادارة الشوركة القيوام بوبعي التقوديرات واإلاتهوادات التوي تو ار  الموحدة المالية قوائمإن اعداد ال

المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرقيات تخضع لدراات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن  قوائمعلى ال

ندت عليهووا تلووك اسووتعوون تقووديرات االدارة نتيجووة التغيوور فووي أوقوواع وظووروف الفرقوويات التووي النتووائج الفعليووة فووي المسووتقبل قوود تختلووف 

 التقديرات. 

 :الموحدة المالية قوائمخدامها في اعداد الاستوفيما يلي أهم التقديرات التي تم 

هالكات ستاحتسا  اال تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتااية لالصول الملموسة ومير الملموسة بشكل دوري لغايات -

واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتااية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة 

 .ةالموحد الدخل قائمةالتدني  ان وادت( في 
 

( حيأ تتطلم هذه العمليه ,  رقم ةالدوليالتقارير المالية تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المواودات المالية وفقاَ لمعيار  -

خدام العديد من الفرقيات والتقديرات عند إحتسا  التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسم التعثر وأرصدة المواودات است

 للمواودات المالية.المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هنان زيادة في دراة المخاطر االئتمانية 
 

 

 ثمارات العقارية.ستعقاريين مرخصين للحصول على تقديرات حول القيمة السوقية لال بمقيمينتستعين الشركة  -
 

 

 النقد وما في حكمه 

حقاقات ال تتجواوز الثالاوة اسوتثمارات القابلوة للتسوييل إلوى مبوال  محوددة وبسوتيمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولد  البنوون واال

 أ،هر بحيأ ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 
 

 

 الذمم المدينة

، ويتم ،طم الذمم في حوال عودم إمكانيوة تحصويلها خصوما مون الخسائر اإلئتمانية المتوقعةكلفة بعد تنزيل مخص  تظهر الذمم المدينة بال

 طبها إلى اإليرادات.المخص  المهخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم ،
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 الممتلكات والمعدات

خدام بطريقة القسط الثابت علوى ستهالكها عندما تكون ااهزة لالاستهالن المتراكم، ويتم ستبالكلفة بعد تنزيل اال الممتلكات والمعداتتظهر

 خدام النسم السنوية التالية:استمد  العمر اإلنتااي المتوقع لها ب
 

 %25 -12 كمبيوتر وبرامج أاهزة

 %15 -12 أاهزة مكتبية ومعدات

 %22 -12 أااث وديكورات

 %15 سيارات
 
 

عون صوافي قيمتهوا الدفتريوة فإنوه يوتم تخفويي قيمتهوا إلوى القيموة الممكون  الممتلكوات والمعوداترداده ألي مون اسوتعندما يقل المبل  الممكن 

 .ةالدخل الموحد قائمةردادها وتسجل قيمة التدني في است
 
موا توم تقوديره ن في نهاية كل عام، وفي حوال اخوتالف العمور اإلنتوااي المتوقوع عو للممتلكات والمعدات مرااعة العمر اإلنتااي المتوقعيتم 

 هالن القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتااي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.استسابقا، يتم 
 

 

 الدخل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

ثمار فوي أسوهم وإسوناد الشوركات المحوتفظ بهوا ألموراض المتواارة، وتحقيوق األربواح مون تقلبوات األسوعار السووقية سوتيتضمن هذا البنود اال

 قصيرة األال.
 

الودخل عنود الشوراء( ويعواد تقييمهوا الحقواً بالقيموة  قائموةيتم اابات هذه المواودات عند الشراء بالقيمة العادلوة  تقيود مصواريف االقتنواء فوي 

بموا فوي ذلوك التغيور فوي القيموة العادلوة النواتج عون فروقوات تحويول  ةالودخل الموحود قائموةالعادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلوة لهوا فوي 

يع لمواودات مير النقدية بالعمالت األانبية، وفي حال بيع هذه المواودات أو ازء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البا

 .ةالدخل الموحد قائمةفي 
 

 .ةالدخل الموحد قائمةيتم إابات األرباح الموزعة على هذه المواودات في 

 

 

 الدخل الشامل  قائمةخالل موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 

 راتيجية المحتفظ بها على المد  الطويل ولي  بهدف المتاارة.ستثمارات االستيتضمن هذا البند اال
 

لتغيور فوي يتم إابات هذه المواودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلوة، ويظهور ا

وقوات بما فوي ذلوك التغيور فوي القيموة العادلوة النواتج عون فر ةقمن حقوق الملكية الموحد ةالدخل الشامل الموحد قائمةالقيمة العادلة لها في 

 تحويل المواودات مير النقدية بالعمالت األانبية، وفي حال بيع هذه المواودات او ازء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة

 العادلة الخاص بالمواودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مبا،ر.
 

 .ةالدخل الموحد مةقائيتم اابات األرباح الموزعة على هذه المواودات في 

 

 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 يتضمن هذا البند المواودات المالية المحتفظ بها قمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بودفعات مون

 أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
 

خدام طريقوة الفائودة اسوتبالكلفوة مضوافاً إليهوا مصواريف االقتنواء، وتطفوه عوالوة أو خصوم الشوراء بيتم اابوات هوذه المواوودات عنود الشوراء 

 الفعلية.
 

 يووتم قيوود التوودني فووي قيمووة هووذه المواووودات والووذي يمثوول الفوورق بووين القيمووة المثبتووة فووي السووجالت والقيمووة الحاليووة للتوودفقات النقديووة المتوقعووة

 .ةالموحد الدخل ائمةقالمخصومة بسعر الفائدة الفعلي في 

 

 

 االعتراف بالموجودات المالية تاريخ

 يتم االعتراف بشراء وبيع المواودات المالية في تاريخ المتاارة   تاريخ التزام الشركة ببيع أو ،راء المواودات المالية(.
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 القيمة العادلة

في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم واود تداول نشط على  تمثل أسعار اإلمالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للمواودات المالية.

مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتسا  القيمة من خالل بعي المواودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة 

العادلة للمواودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة

 بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

 

 

 ثمارات العقارية ستاال

كلفة، ويتم اإلفصاح يادة في قيمتها السوقية بالباألراقي التي يحتفظ بها من أال تهايرها أو لحين حصول زثمارات العقارية ستتظهراال

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

 

 

 الموجودات غير الملموسة

 كلفة.المواودات مير الملموسة باليتم إابات 

الدخل  قائمةويتم قيد اإلطفاء في فادة ستفادة منها محددة على مد  فترة االستيتم إطفاء المواودات مير الملموسة التي تكون فترة اال

فادة منها مير محددة فال يتم إطفاؤها بل يتم إاراء إختبار تدني لقيمتها في ست. أما المواودات مير الملموسة التي تكون فترة االةالموحد

 .ةالدخل الموحد قائمةالمالية ويتم تسجيل قيمة التدني في  قوائمتاريخ ال

 

 

 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 

الم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبول الموورد أو لوم استيتم إابات الذمم الدائنة والمبال  مستحقة الدفع عند 

 تتم.

 

 

 المخصصات

كة بودفع مبوال  نقديوة لتسوديد المخصصات عندما يترتم على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قيوام الشور إاباتيتم 

 على  خر معلومات متوفرة لد  الشركة.   المالية الموحدة وتعديل قيمتها بناءً  قوائميتم مرااعة المخصصات بتاريخ ال هذه االلتزامات.

 

 

 التقاص

الماليوة الموحودة عنودما تتووفر الحقووق  قووائميتم إاوراء تقواص بوين المواوودات الماليوة والمطلوبوات الماليوة وإظهوار المبلو  الصوافي فوي ال

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

 

 

 اإليرادات

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

 الخدمات مع مرور الوقت وحسم نسبة اإلنجاز. وفي اميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بمواوقية كافية.

 يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيأ يعك  العائد الفعلي على المواودات.

 إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها. ثمارات عندستيتم تحقق توزيعات أرباح اال

 حقاق.ستيتم تحقق اإليرادات األخر  وفقاً لمبدأ اال

 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 

قصيرة األال  عقود اإليجار التي تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باإلعتراف بعقود اإليجار قصيرة األال على بعي عقود اإليجار 

ً بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود  12تبل  مدتها  ،هراً أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار ،راء األصل(. كما تقوم الشركة أيضا

إليجار لعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعي عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم اإلعتراف بدفعات ا

 قصيرة األال وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.
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 العمالت االجنبية

يتم إابات العمليات التي تتم بالعمالت األانبية خوالل السونة بهسوعار الصورف السوائدة فوي تواريخ إاوراء تلوك العمليوات. يوتم تحويول أرصودة 

المالية الموحدة المعلنة من البنك  قوائمخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ الاستودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األانبية بالموا

 .ةالدخل الموحد قائمةالمركزي األردني. يتم إابات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة بالعمالت األانبية في 

 

 

 ضريبة الدخل 

سم مصاريف الضرائم المستحقة على أساس األرباح الخاقعة للضريبة، وتختلف األربواح الخاقوعة للضوريبة عون األربواح المعلنوة تح

نما ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات مير خاقعة للضريبة أو مصاريف مير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ الموحدة المالية قوائمالفي 

 مقبولة قريبياً أو بنود ليست خاقعة أو مقبولة التنزيل ألمراض قريبية.في سنوات الحقة أحياناً أو خسائر متراكمة 
 

 

 

 

 

 
 النقد وما في حكمه   .  1

 

 2221 2222 
   

 4259652  192239842  حسابات اارية لد  البنون

 198369751  19,8,9833  ودائع ألال لد  البنون

 -  (19532  للودائعمخص  خسائر ائتمانية متوقعة 

  1,3,0,311  0,010,123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سنوياً  %495إلى   %2975 بينوتستحق عليها فوائد تتراوح  أ،هر خمسة إلى ،هر فترة خاللتستحق الودائع ألال         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل    .  1
 2221 2222 
   

 74294,1  8589885  األردن  -أسهم ،ركات مدراة في بورصة عمان لألوراق المالية 

 492339226  491129222  األردن خارج - أسهم ،ركات مدراة في اسواق مالية

  1,,7,,320  1,,61,7,6 
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 مدينةوساطة عمالء ذمم    .  0

 2221 2222 
   

 6289521  ,,44398  ذمم مدينة

 (3759212  (3289,18  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخص  

  331,,83  001,08, 
 

 

 
 

 

 :كما يلي هي ئتمانية المتوقعةالخسائر االإن الحركة على رصيد مخص   
 

 2221 2222 
   

 4269563  3759212  الرصيد كما في بداية السنة

 (239465  (3596,7  ديون معدومة 

 (279886  (1295,7  نتفت الحااة إليه ارد مخص  

  108,,38  160,030 
 

 
 

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

 2221 2222 
   

 1,29887  849647  مستحقة لفترة تقل عن ،هرذمم 

 629422  329334  ( أ،هر 3مستحقة لفترة تزيد عن ،هر وتقل عن  ذمم 

  331,,83  001,08, 
 

 

 

 إدارة الشركة أن اميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخص  لها قابلة للتحصيل بشكل كامل.مجل  وفي رأي 
 

 

 

 

 

 

 أرصدة مدينة أخرى  .  7

 2221 2222 
   

 479522  479522  تهمينات كفاالت

 ً  189744  ,189,7  مصاريف مدفوعة مقدما

 3,9283  ,31931  مستحقة ومير مقبوقة وفوائدأرباح 

 149485  19277  (22أمانات قريبة الدخل  إيضاح 

 129362  69453  أخر 

  320,008  312,161 

 

 

 

  الدخل الشامل قائمةبالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية .    6
 

 السوقية القيمة القيمة الدفترية نسبة الملكية بلد التأسيس إسم الشركة
     

 مير مدراة 39,339731  %49881  الجزائر *بنك ترست الجزائر 

 مير مدراة 1  %2 لبنـان **  تحت التصفية( البنك اللبناني الكندي

    1,,11,610  
 

 

 

 

 

اسووتكمال ( دينووار، وتووم 2659875قامووت الشووركة بسووداد حصووتها موون الزيووادة فووي رأس مووال بنووك ترسووت الجزائوور والبالغووة   *

 إاراءات الزيادة لد  الجهات الرسمية.
 

 

 كموا مواوودات البنوك مون اهوة،  صوافي يعتقد مجل  إدارة الشركة أن هنان بعي المبال  ستحصل عليها الشركة مون امون بيوع **

واالتعا  القانونية والرسوم القضائية ومن مصاريف واتعا  تصوفية البنوك  شاراتستاالأنها ستقوم بدفع حصتها من مصاريف 

 في الوقت الحاقر. ن تقدير هذه اإليرادات والمصاريفمن اهة اخر ، مير انه من الصعوبة بمكا
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة   .  8  
 

 

 

 

 2221 2222 
   

 195279623  196429431  خارج األردن –سندات حكومية وإسناد قرض 

 -  (29222,  مواودات المالية بالكلفة المطفهةخسائر إئتمانية متوقعة للمخص  

  3,002,113  3,026,701 
 

 

 

 

 

 
 

حقاق السندات لغاية عام استوتمتد تواريخ  سنوياً  %791,5 إلى %3 من األمريكي ت الفائدة على السندات بالدوالرتتراوح معدال

2245. 
 

 

 

 

 

 

 

 في أراضي ثمارات عقاريةاست  . ,

واقوع تقوديرات  وذلوك مون 2221كما فوي نهايوة عوام دينار  (495429422 ثمارات العقارية ستالقيمة العادلة المقدرة لالمتوسط بل  ي

 مقدرين عقاريين مرخصين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ممتلكات ومعدات  . 32
   

أجهزة وبرامج  

 كمبيوتر

أجهزة مكتبية 

 ومعدات

 أثاث 

 وديكورات

 

 سيارات

مشاريع تحت 

 التنفيذ

 

 المجموع
       

       الكلفـــة:

 066,166  ـ -  1119358  449556  1219563  1/1/2221في  كما الرصيد

 00,860  - -  -  ,14  229726  اقافات

 122,100  - -  1119358  449725  ,144928  31/12/2221الرصيد كما في 
       

       هالك المتراكم:ستاال

 071,001  - -  1119357  3,9411  1139485  1/1/2221في  كما الرصيد

 1,076  - -  -  658  ,3962  هالن السنةاست

 078,002  - -  1119357   ,42926  11792,4  31/12/2221الرصيد كما في 

 13,810  - -  3  1,717  06,3,0  13/30/0203صافي القيمة الدفترية كما في 
       

       كلفـــة:

 133,363  29252  2,92,2  1119358  5496,5  1139776  1/1/2222في  كما الرصيد

 0,817  29252  -  -  ,,2  39287  اقافات

 (012,,1) -  (2,92,2  -  (129438  -  بعادات است

 -  (49522  -  -  -  49522  تحويالت 

 066,166  -  -  1119358  449556  1219563  31/12/2222الرصيد كما في 
       

       هالك المتراكم:ستاال

 123,000  -   2,92,1  1119357  4,9124  1119,52  1/1/2222في  كما الرصيد

 0,072  -  -  -  725  19535  هالن السنةاست

 (,00,,1) -  (2,92,1  -  (129438  -  بعادات است

 071,001  -  -  1119357  3,9411  1139485  31/12/2222كما في  الرصيد

 31,001  -  -  3  0,310  8,268  13/30/0202صافي القيمة الدفترية كما في 

 

 

 

 

 الوساطة  أعمالرخصة مزاولة   . 33

 

 في المملكة األردنية الها،مية. يمثل هذا البند كلفة رخصة مزاولة أعمال الوساطة
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 أرصدة دائنة أخرى   . 30
 

 2221 2222 
   

 2,29783  2589535  أمانات مساهمين

 829,21  829,21  البحأ العلمي  دعم مخص  صندوق

 249357  419427  مخص  مكافهة نهاية الخدمة

 49222  489533  فهة وتنقالت أعضاء مجل  اإلدارة امخص  مك

 229128  1,9212  مصاريف مستحقة 

 249227  1,9334  أخر 

  17,,,10  102,067 

 

 

 

 

 حقوق الملكية    . 31

 رأس المال

سوهم بقيموة اسومية ( 1495129522  دينوار أردنوي مقسوم الوى( 1495129522  يبل  رأس المال المصرح والمكتتم به والمودفوع

 .2222و 2221كانون األول  31دينار أردني واحد للسهم كما في 

 

 عالوة اإلصدار

عن إصدار بعي األسهم  وهي ناتجة 2222و  2221كانون األول  31دينار أردني كما في ( 1259,86 تبل  عالوة اإلصدار 

 بسعر يزيد عن القيمة االسمية للسهم البالغة دينار واحد.
 

 

 

 احتياطي إجباري

السونوات السوابقة و السونة خالل %12بنسبة  تمثل المبال  المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضريبة

 وهو مير قابل للتوزيع على المساهمين.
 

 

 

 احتياطي اختياري

خالل السنوات  % 22تمثل المبال  المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائم بنسبة ال تزيد عن 

 السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
 

 حقوق غير المسيطرين 

 خرين في نتائج أعمال وصافي مواودات الشركات التابعة.آليمثل هذا البند حصة المساهمين ا
 

 

 
 مالت مع الجهات ذات العالقةاالتع   . 31

           
 

 الرصيد  طبيعة  طبيعة  

 القائم التعامل العالقة إسم الجهة
    

 1519251  تمويلي ،ركة ،قيقة  ثمارستست لالي،ركة ن

 13  تمويلي ،ركة ،قيقة  القابضة  ت،ركة ترس

    303,071 
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مصاريف إدارية    .30  

 2221 2222 
   

 ,216921  2449622  رواتم وأاور وملحقاتها

 179,88  189633  قمان ااتماعي

 2,9272  329582  إيجارات

 269326  2592,3  أتعا  مهنية

 249786  1,9,28  رسوم وا،تراكات

 169263  189432  تهمين

 491,2  179272  مكافهة نهاية الخدمة

 9513,  129761  صيانة 

 ـ  129666  تنقالت أعضاء مجل  اإلدارة 

 79872  89512  عموالت بنكية

 39,26  69255  بريد وهاتف

 29262  49267  (12 إيضاح هالكات است

 49812  49124  مياه وكهرباء 

 39374  29522  قرطاسية ومطبوعات

 19286  19281  قيافة

 88,  6,6  سفر ومواصالت

 756  667  إعالنات

 ـ  344  رسوم صندوق حماية المستثمرين

 129,52  129414  متفرقة 

  118,810  16,,,13 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 إيرادات أخرىمصاريف و   . 37

 2221 2222 

   

 (429518  (179653  فروقات عملة 

 79236  19441  أخر 

 (37,030) (11,080) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 يامصاريف قضا   . 36

مقابل حصة الشركة من  2221خالل عام  والمستحقة المبال  المدفوعة ( دينار يمثل1519251يتكون هذا البند من مبل   

ً بهن مجل  شارات واألتعا  القانونية والرسوم القضائية ومصاريف ستمصاريف اال وأتعا  تصفية البنك اللبناني الكندي علما

( دينار يمثل 49752، ومبل   امن بيع صافي مواودات البنك من الشركة يعتقد أن هنالك بعي المبال  ستحصل عليها الشركة

.لمالية  ،ركة تابعة(ردنيين للوساطة ا،ركة المغتربين األ لد القضايا المرفوعة والرسوم القضائية التي تخ   المهنيةاألتعا  

 
 

 

 

 
 
 
 

 السنة ربح حصة السهم األساسية والمخفضة من   . 38

 2221 2222 
   

 729275   ,452932  السنة العائد لمساهمي الشركة ربح 

 1495129522  1495129522  المتوسط المراح لعدد االسهم

  2,213  2,220 
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 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا    . ,3
 
 

                            دينووووووار للسوووووونتين المنتهيتووووووين فووووووي( 719442 و دينووووووار (1189274 ت اإلدارة التنفيذيووووووة العليووووووا آبلغووووووت رواتووووووم ومكافوووووو

 .2222و  2221كانون األول  31
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 الوضع الضريبي   . 02
 

 هي كما يلي:والمساهمة الوطنية قريبة الدخل   أمانات( تمت على مخص إن تفاصيل الحركة التي 
   

 2221 2222 
   

 (29617  (149485  الرصيد كما في بداية السنة

 -  129323  قريبة دخل سنوات سابقة 

 139252  289723  عن أرباح السنة المستحقة والمساهمة الوطنيةقريبة الدخل 

 (249,18  (279838  قريبة الدخل المدفوعة

 (31,180) (3,066) (7)ايضاح رقم  الرصيد كما في نهاية السنة
 

 

 الموحدة ما يلي : الشاملفي قائمة الدخل  ةالظاهر تمثل قريبة الدخل
 

 

 2221 2222 
   

 119864  229741  قريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 19186  79,82  السنةالمستحقة عن أرباح قريبة المساهمة الوطنية 

 -  129323  قريبة دخل سنوات سابقة 

  13,217 31,202 

 

 ملخ  تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
 

 

  2221 2222 
   

 (759121  (2619216  ثمارات الخاراية( ستثناء األرباح المتهتية من االاستالخسارة المحاسبية  ب

 (24292,2  549868  قريبياً وايرادات مير خاقعة للضريبةنفقات مير مقبولة صافي 

 (31593,3  (2269348  اإلعتبار الخسائر الضريبية المدورةب( مع األخذ %22الخسارة الضريبية  خاقعة لنسبة 

 1189642  2279415  (%12ثمارات خاراية بعد تقاص قريبة الدخل الخاراية  خاقعة لنسبة استصافي أرباح متهتية من 

 119864  229741  قريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 

 19186  79,82  قريبة المساهمة الوطنية 

 31,202  08,601  المجموع
 

 

 .2218حتى نهاية عام   ،ركة تابعة( ثمار والتطوير العقاريستو،ركة المغتربين األردنيين لال للشركة تم تسوية الوقع الضريبي -

 .2217تم تسوية الوقع الضريبي لشركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية  ،ركة تابعة( حتى نهاية عام  -

                ،ركة تابعة( ثمار والتطوير العقاريستف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة و،ركة المغتربين األردنيين لالوتم تقديم كش -

 دائرة قريبة الدخل بمرااعة سجالت الشركة حتى تاريخه.لم تقم و 2222و  ,221لعامي 

 2222و  ,221 ، 2218 لألعوام  ،ركة تابعة( ف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال ،ركة المغتربين األردنيين للوساطة الماليةوتم تقديم كش -

 ولم تقم دائرة قريبة الدخل بمرااعة سجالت الشركة التابعة حتى تاريخه.

وفقواً  2221كوانون األول  31 للسونة المنتهيوة فوي عون نتوائج أعموال الشوركة وقريبة المسواهمة الوطنيوة مخص  قريبة الدخلاحتسا  تم  -

 . تفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول التي تستثمر بها الشركة اموالهااعتبار ، مع األخذ بااللقانون قريبة الدخل وتعديالته الالحقة

 ثمار والتطوير العقاريست،ركة المغتربين األردنيين لالعن نتائج أعمال  وقريبة المساهمة الوطنية الدخل ص  قريبةلم يتم احتسا  مخ -

 بسبم زيادة المصروفات عن اإليرادات الخاقعة للضريبة.وذلك  2221كانون األول  31للسنة المنتهية في   ،ركة تابعة(

 ،ركة  للوساطة الماليةعن نتائج أعمال ،ركة المغتربين األردنيين وقريبة المساهمة الوطنية  لم يتم احتسا  مخص  قريبة الدخل -

 ن سنوات سابقة.مواود خسائرقريبية مدورة وذلك بسبم  2221كانون األول  31للسنة المنتهية في تابعة( 
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 القطاعات التشغيلية   . 03
 

وأعموال الوسواطة الماليوة، وفيموا يلوي معلوموات عون  األوراق الماليوة والعقواراتثمار فوي سوتيتركز نشاط الشركة األساسوي فوي اال

 قطاعات األعمال الرئيسية: 
 

 

 2221 2222 

 خارج المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة 
     

 4229826  229227  7519527  18493,7  ثمار في األوراق المالية  ستالمتهتية من اال اإليرادات

 -  2549744  - 3,69486  اإليرادات المتهتية من أعمال الوساطة 

 96749561,  295779242  95,49383,  298489718  ثمار في األوراق الماليةستمواودات نشاط اال

 -  298469481  - 298469481  ثمار في العقاراتستمواودات نشاط اال

 -  193279141  - 194269464  مواودات نشاط أعمال الوساطة
 

 

 

 

 

 

 

 محتملةالتزامات لاال    . 00

ويقابلهوا  دينوار( 4529222 بمبلو   متمثلوة بكفواالت بنكيوةإلتزاموات محتملوة  الموحودة الماليوة قوائميواد على الشركة كما بتاريخ ال

 .( دينار479522مينات نقدية بمبل   هت
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- 1, - 

 

 

 والمطلوباتحقاقات الموجودات استتحليل     . 01

 ردادها أو تسويتها:ستيبين الجدول التالي تحليل المواودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة ال         
          

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0203
    

    الموجودات

 1,3,0,311  -  391,29143  النقد وما في حكمه

 320,,7,,1  -  49,6,9125  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 83,,331  -  1149,81  ذمم عمالء وساطة مدينة

 3,200,181  -  192229483  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 222,,8  -  8,9222  صندوق قمان التسوية 

 320,008  -  1259528  أرصدة مدينة أخر 

 11,610,,1  39,339732  -  الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 3,002,113  195529431  -  مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 0,817,183  298469481  -  في أراقي ثمارات عقاريةاست

 13,810  319832  -  ممتلكات ومعدات

 022,222  2229222  -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 38,200,637  8,070,167  1,1,012,,  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 110,,32  -  12,9432  ذمم عمالء وساطة دائنة

 3,228,  -  19228,  ذمم وسطاء 

 303,071  -  1519264  ذمم اهات ذات عالقة دائنة 

 10,,,17  -  46,9,42  أرصدة دائنة أخر  

 803,717  -  803,717  مجموع المطلوبات
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0202
    

    الموجودات

 0,010,123  ـ  292429421  النقد وما في حكمه

 61,7,6,,1  ـ  49,7396,7  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ,001,08  ـ  ,253928  ذمم عمالء وساطة مدينة

 671,800  ـ  7649852  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 111,012  ـ  4339242  ذمم وسطاء

 222,,8  ـ  8,9222  صندوق قمان التسوية

 312,161  ـ  1329374  أرصدة مدينة أخر 

 1,776,806  396679857  -  الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 070,860  2659875  -  ثماراستدفعات على حسا  

 3,026,701  195279623  -  مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 0,817,183  298469481  -  في أراقي ثمارات عقاريةاست

 31,001  139224  -  ممتلكات ومعدات

 022,222  2229222  -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 31,,36,186  8,023,272  8,887,801  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 1,088,  -  49288,  ذمم عمالء وساطة دائنة

 6,667,  -  79776,  ذمم اهات ذات عالقة دائنة 

 102,067  -  4529576  أرصدة دائنة أخر  

 710,712  -  710,712  مجموع المطلوبات
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 الماليةألدوات القيمة العادلة ل   . 01

والوذمم المدينوة  النقود وموا فوي حكموهتتهلف األدوات المالية من المواودات المالية والمطلوبات المالية. تتضومن المواوودات الماليوة 

 .واألوراق المالية. وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة

 

عن قيمتها الدفترية حيأ أن معظم األدوات الماليوة إموا قصويرة  امطلوبات المالية ال تختلف اوهريً إن القيمة العادلة للمواودات وال

 مرار.استاألال بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها ب

 تستخدم الشركة الترتيم التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

 المستو  األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنف  األدوات المالية.

المستو  الثاني: أساليم تقييم تعتمد على مدخالت ت ار على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مبا،ر أو مير مبا،ر في 

 السوق.

 المستو  الثالأ: أساليم تقييم تعتمد على مدخالت ت ار على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوق.

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0203
     

 320,,7,,1  -  -  49,6,9125  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 11,610,,1  39,339732  -  -  الدخل الشامل  قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  1,,7,,320  -  1,,11,610  8,,20,816 

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0202

     
 61,7,6,,1  -  -  49,7396,7  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 1,776,806  396679857  -  -  الدخل الشامل  قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  1,,61,7,6  -  1,776,806  8,713,001 

 

القيمة المبينة في المستو  الثالأ كلفة ،راء هذه المواوودات ولوي  قيمتهوا العادلوة بسوبم عودم واوود سووق نشوط لهوا، هوذا تعك  

 وتر  إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسم طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه المواودات وأنه ال يواد تدني في قيمتها.
 

 

 

 

 

 .   إدارة المخاطر المالية 00
 

 خدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:استتتعرض الشركة نتيجة 

 

 مخاطر االئتمان

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

مما قد ي دي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع لد  البنون والذمم المدينة، حيأ تعمل 

االئتمانية عن طريق التعامل مع البنون التي تتمتع بسمعة ايدة ووقع حدود ائتمانية لعمالئها مع  الشركة على الحد من المخاطر

ت المالية في المراقبة الديون مير المسددة.   المالية قوائميتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدراة للمواودا

 .الموحدة

 

، مقابل 2221دينار من إامالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية عام  (2619677  يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه

 .2222نهاية عام   كما فيدينار  (22198,3 

 

 

 مخاطر أسعار الفائدة

وحيأ  أو القيمة العادلة لألدوات المالية. ربح الشركةتنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تهاير التغيرات في أسعار الفائدة على 

أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة اابت وتظهر بالكلفة المطفهة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في 

 أسعار الفائدة يعتبر مير اوهري.
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 مخاطر السيولة

على توفير التمويل الالزم لتهدية التزاماتها في عدم قدرة الشركة  طر السيولة في  ريخ  تتمثل مخا هذه استتوا حقاقها ولتجنم 

المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة المواودات والمطلوبات وموائمة  االها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد 

 وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول. 
 

 قوائمحقاق التعاقدي كما بتاريخ الستالمتبقية لالمخصومة( على أساس الفترة الويلخ  الجدول أدناه توزيع المطلوبات  مير 

 :الموحدة المالية
  

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0203
    

 110,,32  - 12,9432  ذمم عمالء وساطة دائنة

 3,228,  - 19228,  ذمم وسطاء 

 303,071  - 1519264  ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 10,,,17  - 46,9,42  أرصدة دائنة أخر 

  803,717 -  803,717 
 

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0202
    

 1,088,  - 49288,  ذمم عمالء وساطة دائنة

 6,667,  - 79776,  ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 102,067  - 4529576  أرصدة دائنة أخر 

  710,712 -  710,712 

 
 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

مخاطر العمالت في الخطر من تذبذ  قيمة األدوات المالية بسبم تقلبات أسعار العمالت األانبية. حيأ إن معظم تعامالت  تتمثل

وحيأ أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر اابت مع الدوالر األمريكي، فإن  الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي

مخاطر هامة لتقلبات العمالت األانبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل 

 مير اوهري.في أسعار صرف العمالت األانبية يعتبر

 
 

 مخاطر أسعار األسهم

عون  ثمارات فوي األسوهم. تعمول الشوركة علوى إدارة هوذه المخواطرسوتعون التغيور فوي القيموة العادلوة لال ر األسوهماتنتج مخاطر أسع

 % 12ثمارات في عدة مناطق اغرافية وقطاعات اقتصوادية. وبوافتراض تغيور أسوعار األسوهم المدراوة بمعودل ستطريق تنويع اال

مقابووول  2221عوووام لدينوووار  (4,69,11  للشوووركة بقيموووة الموحووود فوووإن ذلوووك سووووف يووو دي إلوووى تخفووويي / زيوووادة الووودخل الشوووامل

 .2222عام لدينار  (4,79372 

 

 

 

 

 رأس المال إدارة .    07

مرارية الشركة والوفاء استوقمان  يقوم مجل  إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة

 لمساهمي الشركة.  مقبواًل  دًاثمار مواودات الشركة بشكل يوفر عائاستلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل اب
 

 

 


