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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 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

  2322حزيران  03كما في  ةدالموح ةالمرحلي المركز المالي قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 2122حزيران  31

 )غير مدققة(

 2121كانون األول  31

 )مدققة(

    الموجودات

 311,21143  4121812,2   النقد وما في حكمه

 41,6,1115  4181711,5   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1141,81  1,1467   ذمم عمالء وساطة مدينة

 111221483  161565,   ذمم عمالء تمويل على الهامش

 8,1111  8,1111   صندوق ضمان التسوية 

 1151528  16112,5   أرصدة مدينة أخرى

 31,331732  31,331732   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 115511431  115651,61   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 218461481  218461481   في أراضي عقارية استثمارات

 311832  271517   ممتلكات ومعدات

 2111111  2111111   رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 48,377,541  48,597,191   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 11,1432  2481357   ذمم عمالء وساطة دائنة

 11118,  111337   ذمم وسطاء

 1511264  1131528   ذمم جهات ذات عالقة دائنة

 46,1,42  4341231   أرصدة دائنة أخرى

 8211646  8161452   مجموع المطلوبات 
    

    الملكيةحقوق 

 1415121511  1415121511   رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع

 1151,86  1151,86   إصدار عالوة

 214111162  214111162   احتياطي إجباري

 111448  111448   ختياري إاحتياطي 

 (4311822) ,2,2168   مرحلة (خسائرأرباح )

 1616111174  1713231685   حقوق مساهمي الشركة مجموع

 63318,6  6651357   حقوق غير المسيطرين

 1712341171  171,8,1142   مجموع حقوق الملكية 

 48,377,541  48,597,191   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

  2322حزيران  03في  المنتهية هرللستة أش ةالموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(
_____________________________________________________________________________________ 

 
 للستة أشهر المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في 

 حزيران 31 

2122 

 )غير مدققة(

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

 حزيران 31

2122 

 )غير مدققة(

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

     

 6711611  731516, 61,1752  731516,  أرباح أسهم مقبوضة

 (641285) (251343) (1,1618) (221211) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل خسائر

 (521545) 21528 621176  11812,1  الدخلفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2111145  14611,7 1111274  661218  عموالت وساطة

 181,14  171126 111112  111863  إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش

 ,36163  551282 1,1,85  341311  إيراد فوائد ودائع بنكية

 351435  421511 311518  1,12,7  إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 561741  (551823) 1117,7  (3312,1) بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة أرباح )خسائر(

 (2131667) (2221135) (1121527) (11,1142) مصاريف إدارية

 (5415,3) (341,81) (341135) (,18116) مصاريف تسويقية 

 (251111) (511111) (251111) (511111) المالية بالكلفة المطفأة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة  للموجودات

 1115,6  61736, 1115,6  -  رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة  لذمم عمالء الوساطة

 (181836) (414,6,) (181836) (414,6,) مصاريف قضايا

 (11512) (41323) (764) (21161) إستهالكات

 21186  (641637) ,2111  (551446) أخرى وإيرادات مصاريفصافي 

 123,535 582,215  175,429  825,754  الفترة قبل ضريبة الدخل ربح

 (121323) - (121323) -  ضريبة دخل سنوات سابقة 

 (151313) (161412) (,3153) (161412) ضريبة دخل الفترةمخصص 

 (71438) (111863) (61262) (111863) مخصص ضريبة المساهمة الوطنية للفترة

 787,110  571,952  107,337  833,291  والدخل الشامل للفترة الربحإجمالي 

     

     :ويعود الى

 55,14,3  7231511  ,621111  ,7,71,7  مساهمي الشركة

 261151  311461  1418,6  21317  حقوق غير المسيطرين

  833,291  107,337  571,952  787,110 

     

     

 3,309  3,373  3,310  3,377  الفترة العائد لمساهمي الشركة حصة السهم من ربح
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( 2322حزيران  03في  المنتهية للستة أشهر ةالموحد ةالمرحلي ملكيةالتغيرات في حقوق ال قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مجموع حقوق  حقوق  حقوق مجموع (خسائرأرباح ) احتياطيـــات عالوة رأس المال 

 الملكية  غير المسيطرين  مساهمي الشركة مرحلة اختياري إجباري إصدار المدفوع 

         

 45,201,353 100,891  41,133,451 (103,822) 44,118  2,134,312  437,981  41,742,733  4/4/2322كما في الرصيد 

 571,952  311461  520,744 7231511  -  -  -  -    للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 45,989,312  117,075  45,020,187 292,189  44,118 2,134,312 437,981 41,742,733 03/1/2322الرصيد كما في 

         

 41,517,250  795,128  41,415,817  (803,115) 44,118  2,018,778  437,981  41,742,733  4/4/2324الرصيد كما في 

 787,110  261151  779,190  55,14,3  ـ  -  -  -    للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 45,003,941  120,758  41,535,008  (254,471) 44,118  2,018,778   437,981  41,742,733  03/1/2324الرصيد كما في 
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 نستثمارية القابضة للمغتربين األردنييإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

  2322حزيران  03في  المنتهيةللستة أشهر  ةالموحد ةيالمرحل التدفقات النقدية قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 حزيران 31

2122 

 )غير مدققة(

 حزيران 31

2121 

 )غير مدققة(

   األنشطة التشغيلية

 5851643  7821247  قبل الضريبة الفترة ربح

 11512  41323   استهالكات

 521545  (21528) ل قائمة الدخل فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال

 (561741) 551823  بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة )أرباح( خسائر

 (1115,6) (61736,) )رد( مخصص خسائر إئتمانية متوقعة لذمم عمالء الوساطة

 251111  511111  مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة
   

   في رأس المال العامل  التغير

 1141545  1541438  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 6,1268  3311175  ذمم عمالء وساطة  

 (2381612) 1151,18  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 3,11874  (811671) ذمم وسطاء

 (781861) (371736) ذمم جهات ذات عالقة دائنة

 (111751) (551765) مدينة أخرىأرصدة 

 (,2167) (621,87) أرصدة دائنة أخرى

 8421151  111471511  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
   

   األنشطة اإلستثمارية

 (71454) - ممتلكات ومعدات

 (1381771) (1211352) موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 (1461225) (1211352) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
   

 6,51,25  ,11126114  وما في حكمه التغير في النقد

 212421411  311,21143   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 2,908,021  1,248,292  الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( ةالموحد المختصرة المرحلية المالية القوائمإيضاحات حول 

 2322حزيران  03
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 امــــع    .  4
 

وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة  1,88تموز  2بتاريخ  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينتأسست 

، إن مركز تسجيل الشركة هو 1,,1كانون الثاني  7( وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ 212تحت رقم )

االستثمار في كافة المجاالت االقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية  ة ومن أهم غاياتهافي المملكة األردنية الهاشمي

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

 والسندات داخل األردن وخارجه.
 

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

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

 .2122تموز  17 بتاريخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة    .  2

 ية الموحدةالمرحل 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 التي تظه الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمتم إعداد  ر بالقيمة وفقا

 العادلة. 

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

الت ، بإستثناء المعايير والتعديمتماثلة 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  31تقرير السنوي للشركة كما في وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع ال

 األعمال المرحلية ال تمثل بالضرورة مؤشراً عن النتائج السنوية المتوقعة. 
 

 

 أسس توحيد القوائم المالية 

يطرتها، وتتحقمق السميطرة عنمدما تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة الخاضعة لس

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

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

 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. -
 

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

 

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

لمف عمن تلمك المتبعمة فمي الشمركة األم فيمتم اجمراء التعمديالت اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تخت .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  يمتمي الشركات التابعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذ 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: وحيد قوائمها المالية تم ت يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %75 212511111  المغتربين األردنيين للوساطة المالية ذ.م.م

 استثمارات عقارية %111 116111111  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 

يات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقمة والتميقن، المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرض 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: لمختصرةالمرحلية ا المالية القوائموفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد 
 

 

احتسممماال 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 ي )ان وجدت( في قائمة الدخل المرحلية التدن
 

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

ة وقيم الضمانات ونسب التعثمر وأرصمدة الموجمودات إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساال التدفقات النقدية المستقبلي

 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  -
 

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة  2121و  2121،  ,211لألعوام   أعمال الشركة تم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نتائج  -

 سجالت الشركة حتى تاريخه.
 

وفقا  2122حزيران  31للستة أشهر المنتهية في عن نتائج أعمال الشركة  والمساهمة الوطنية تم احتساال مخصص ضريبة الدخل -

 لقانون ضريبة الدخل.

 

 

 حتملةاإللتزامات الم   .   1

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

 ( دينار.4511111)
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات .  7
           

 

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

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2322حزيران  03
    

    الموجودات

 1,248,292  -  4121812,2  النقد وما في حكمه

 1,845,497  -  4181711,5  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 49,115  -  1,1467  ذمم عمالء وساطة مدينة

 941,717  -  161565,  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 89,333  -  8,1111  صندوق ضمان التسوية 

 414,297  -  16112,5  أرصدة مدينة أخرى

 0,900,502  31,331732  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 4,717,913  115651,61  -  طفأةموجودات مالية بالكلفة الم

 2,811,184  218461481  -  في أراضي استثمارات عقارية

 25,735   271517   -  ممتلكات ومعدات

 233,333  2111111  -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 48,597,191  8,750,183  43,224,841  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 218,075  -  2481357  دائنةذمم عمالء وساطة 

 43,005  -  111337  ذمم وسطاء 

 440,728  -  1131528  ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

 101,203  -  4341231 أرصدة دائنة أخرى 

 831,172  -  831,172 مجموع المطلوبات
 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2324كانون األول  04
    

    الموجودات

 0,492,410  -  311,21143  لنقد وما في حكمها

 1,919,437  -  41,6,1115  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 441,984  -  1141,81  ذمم عمالء وساطة مدينة

 4,322,180  -  111221483  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 89,333  -  8,1111  صندوق ضمان التسوية 

 437,728  -  1151528  أرصدة مدينة أخرى

 0,900,502  31,331732  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 4,773,104  115511431  -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 2,811,184  218461481  -  في أراضي استثمارات عقارية

 04,802  311832  -  ممتلكات ومعدات

 233,333  2111111  -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 48,377,541  8,712,151  9,190,213  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 439,102  -  11,1432  ذمم عمالء وساطة دائنة

 94,338  -  11118,  ذمم وسطاء 

 474,211  -  1511264  ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

 119,912  -  46,1,42  دائنة أخرى  أرصدة

 824,111  -  824,111  مجموع المطلوبات
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 لألدوات المالية القيمة العادلة    .  1

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

 م إعادة تسعيرها باستمرار.األجل بطبيعتها أو يت

 تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

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

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

 السوق.

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

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2322حزيران  03

     
 1,845,497  -  -  4181711,5  قائمة الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 0,900,502  31,331732  -  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

  1,845,497  -  0,900,502  8,573,925  

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2324كانون األول  04

     
 1,919,437  -  -  41,6,1115  مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات 

 0,900,502  31,331732  -  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

  1,919,437  -  0,900,502  8,932,805 

 

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

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

 

 

 




