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مجلــس األدارة
السيد /غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل  -رئيس مجلس االدارة
السيد /راضي شاكر درويش النتشة  -نائب رئيس مجلس األدارة
السيد/جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل  -عضو مجلس االدارة
السيد /كامــل غــازي كامــل أبـو نحـل ـــ عضو مجلـــــــــــــــــس االدارة

شركة ترست العالمية للتأمين قبرص ويمثلها
الشيخ ناصر بن علي بن سعود ال ثاني  -عضو مجلس االدارة

شركة ترست العالمية للتأمين البحرين ش.م.ب ويمثلها
السيد /خالـــد كامــــل ابـــــو نحــــــل  -عضو مجلس االدارة
السيد  /هيثم علي عبد الرحمن مسعود  -عضو مجلس اإلدارة

المدير العام
االنسة كفاية نعيم الحاج علي

مدققو الحسابات

السادة  /المهنيون العرب

أعضاء في غرانت ثورنتون العالمية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ..
حضرات السادة املساهمني الكرام ،،
بإسمي و نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة نَشكركم ونُرحب بكم في إجتماع الهيئة العامـة
الثالثـون للشركة  ،كما و يَسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي املُوحد عن أعمال الشركة و شركاتها
التابعة و بياناتها املالية املُوحدة للسنة املالية املنتهية في  31كانون أول .2019

كما تَعلمـون و كما يَظهر من بيانات الشـركـة و إستثماراتها فإن تنويع اإلستثمار هو ما تهدف
إليه ادارة الشركة وذلك درءا ً للمخاطر وحفاظا ً على حقوق املساهمني  ،حيث ت َ َتنوع إستثمارات
الشركة في اململكـة األردنيـة الهاشميـة و قطر واجلزائر ما بني إستثمارات إستراتيجيـة طويـلـة
املدى و إستثمارات بأسهم و سندات و ودائع باإلضافـة إلى إستثماراتنا بشركـة عقاريـة و شركة
وسـاطـة ماليـة.
و كما يعلم اجلميـع فإن املنطقـة و العالـم بأَسره مازال ُمتأثرا ً بالوضع اإلقتصادي العاملـي ناهيكم
عن تسارع التوترات و النزاعات و األحداث في منطقتنا سياسيا ً و إقتصاديا ً مما أثر بشكل سلبي
على كل أسواق املنطقـة و قرارات اإلستثمار و القوة الشرائيـة.
فيما يتعلق باألسواق املاليـة التي نتعامل بها فما زال سوق عمان املالي يُعاني من الركود حيث
لينخفض خالل العام احلالي كذلك بواقع  % 5من 1,909
إستمر إنخفاض املؤشر العام منذ عام َ 2008
نُقطة إلى  1,815نُقطة نهاية عام  ، 2019أما سوق الدوحة املالي فبالرغم من إستمرار تداعيات
ضئيـلة بواقع
األزمة اخلليجية التي َشهدتها املنطقة خالل عام  2017فقد إرتفع املؤشر بنسبة َ
 % 1من  10,299نُقطة إلى  10,425نُقطة نهاية عام  ، 2019هذا بشكل عام حول األسواق املاليـة
التي نَتعامل بها  ،أما ما يتعلق باألسهم التي تَستثمر بها شركتنا في هذه األسواق املاليـة فإننـا
ُمسـتمريـن بتقييمها و حتليل قيمتها الدفتريـة و مركزها املالي و العوائـد املُتوقعة منها ُمستقبال ً
و أيـة مخاطر ذات صلـة و نتخذ بناءا ً عليه القرارات التي َتمي حقوق املساهميـن مبا فيها إيقاف و
تقبل اخلسـارة في بعض األسهم إذا تَطلب األمر.
أما إستثمارنا في «ترست بنك اجلزائـر” و الذي نُصنفه كإستثمار إستراتيجي على املدى الطويل
و الذي َتتلك فيه شركتنا  % 4.881من رأس ماله فقد قام خالل العام املاضي  2019بِرَسملـة 4.194
ليصبح رأس مال البنك  17.194مليار
مليار دينار جزائري من اإلحتياطيات القانونيـة و اإلختياريـة ُ
دينار جزائري و ذلك إمتثاال ً للقرار الصادر عن البنك املركزي اجلزائري و املُتعلق برفع احلد األدنى
ليصبح  20مليار دينار جزائري  ،و إن شاء اهلل ستتم
املطلوب لرأس مال البنوك العاملـة في اجلزائر ُ
ليصبح  20مليار دينار جزائري من األرباح املُتوقعـة للبنك
املرحلة الثانيـة من زيادة رأس مال البنك ُ
لعام .2020
أما شركة املغتربني االردنيني للوساطة املالية و بعد أن مت خالل العام املاضي التسوية مع أحد
حصته وإلغاء كافة القضايا املرفوعة و جميع اخملصصات املالية التي لها عالقة
الشركاء وشراء ُ
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بهذه القضايا بني الطرفني مما أدى إلى حتقيق أرباح في العام املاضي ِ 2018مقدارها  706,914دينار
ُمقارنة بخسارة ِمقدارها  133,093دينار عن عام  ، 2017و حيث أن هذه الشركة ت َ َتأثر بشكل ُمباشـر
بسوق عمان املالي و الذي أوضحنا آنفا ً ما يُعانيـه منذ عام  ، 2008إال أن الشركة في العام احلالي
و بالرغم من تخفيض رأس مالها من  5,000,000دينار إلى  2,250,000دينار خالل العام املاضي و
حققت أرباحا ً ِمقدارها  105,465دينار عن عام  2019في ُمجملها أرباح
نتيجـة لتقليص املصاريف َ
ً
تشغيليـة  ،و نأمـل إستمرار َتسن نتائج هذه الشركة و التي منلك حاليا  % 75من رأس مالها.
أما شركة املغتربني االردنيني لإلستثمار والتطوير العقاري و املَملـوكـة من شركتنا بنسـبة % 100
فلم تَشهد هذه الشركة أي نشاط بسبب ركود القطاع العقاري  ،وتَظهر محفظة اإلستثمارات
العقارية للشركة من خالل البيانات املالية بالتكلفـة بقيمة  2,846,481دينار في حني قدرت
قيمتها السوقية العادلـة مبوجب تقدير مكاتب عقارية ُمعتمدة وذات خبرة في نهايـة  2019بقيـمة
 4,222,674دينار ُمقارنة مع  4,466,666دينار في نهايـة عام  ، 2018نأمل أن نتمكن خالل املرحلـة
املُقبلـة من تسويق أو تأجير أراضي هذه الشركة مبا يُحقق عائـد ُمجزي للشركة بإذن اهلل.
و ضمن الظروف و املُعطيات أعاله و التفاصيل املُوضحـة بالتقرير السـنوي للشركة ،بلغت خسارة
الشركة قبل الضريبـة للعام احلالي ( )1,154,014دينار ُمقارنـة مع أرباح قبل الضريبـة للعام املاضي
بقيمة  1,042,556دينار  ،علما ً أن هذا التغيـر ناجت بشكل أساسي عن:
تَشمل نتائج العام احلالي فُروقات تقييم موجودات مالية غير ُمتحققة خسارةبقيمة ( )1,695,684دينار  ،في حني بلغت هذه الفُ روقات غير املُتحققة في العام
املاضي خسارة ( )595,052دينار.
تَشمل نتائج العام احلالي رد خملصص بقيمة  23,403دينار إنتفت احلاجة إليهفي شركة الوساطة املالية كان مرصود ملُابهة قضايا مت تسويتها و إنعكس
هذا املبلغ إيجابا ً على نتائج الشركة  ،في حني بلغ هذا اخملصص املَردود و التي
إنتفت احلاجة إليه في العام املاضي و الذي إنعكس إيجابا ً أيضا ً على نتائج العام
املاضي مبلغ  841,844دينار.
حققت صافي أرباح خالل العام احلالي
بإستثناء أثر ال َبندين أعاله فإن الشركة َقبل الضريبـة  506,979دينار ُمقارنـة مع صافي أرباح قبل الضريبـة للعام املاضي
 722,822دينار بإِستثناء أَثر البندين أعاله كذلك  ،و يعود سبب هذا اإلنخفاض
لعدم التمكن من بيع موجودات مالية جلَني أرباح خالل العام احلالي أُسوة مبا
حققت الشركة صافي أرباح من بيع املوجودات
مت خالل العام املاضي حيث َ
املالية خالل العام املاضي بقيمة  276,597دينار في حني بلغ صافي األرباح من
بيع املوجودات املالية خالل العام احلالي  50,356دينار  ،باإلضافـة إلى تَأثر عوائد
الودائع البنكية نتيجة لتخفيض رأس مال الشركة خالل العام املاضي و الذي
إنعكس على إنخفاض الودائع إجمالي البنكيـة.
هذا و بلغت القيمة الدفتريـة للسهم كما في  31كانون أول  2019ما يُعادل  1.1دينار للسهم الواحد
ُمقارنة مع  1.2دينار في  31كانون أول  ، 2018في حني بلغت القيمة السوقيـة للسهم كما في 31
كانون أول  2019بِنفس القيمة كما في  31كانون أول  2018و بِسعر  500فلس للسهم الواحد ،
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علما ً أن جميع إستثمارات الشركـة العقاريـة تَظهر بالتكلفـة وفقا ملا مت توضيحه سابقاً.
و ختاما ً ...
نَتفاءل باملستقبل و نضع نُصب أَعيننـا حتقيق أفضل عائد ملساهمي الشركة و احملافظة على
إستمرارية الشركة بإذن اهلل ،،،
ومشاركتكم هذا اإلجتماع كما نَشكر مندوب ُمراقب الشركات
حضوركم
و نَشكركم مجددا ً على
ُ
واملُدققني املُعتمدين وجميع موظفي الشركة على ما بذلوه من جهد ...
داعني املَولى عز و جل أن يُوفقنا جميعا ً ملزيد من التقدم و النجاح لشركتنا.
و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ،،
غــــازي أبـو نحـل
رئيس مجلس االدارة
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تقرير مجلس االدارة
حضرات السادة املساهمني الكرام ،،
يَسر مجلس اإلدارة أن يُرحب بكم أَجمل ترحيب ويقدم لكم التقرير السنوي الثالثـون والذي يَتضمن
خالصة أعمال الشركة وشركاتها التابعة مبا في ذلك امليزانية العمومية وبيان الدخل الشامل
ُ
للسنة املالية املُنتهية في  31كانون أول  2019و خطتها املُستقبلية للعام القادم .2020
حضرات السادة الكرام ،،
ال زالت األوضاع السياسية واإلقتصادية املُتقلبة واألزمة اخلليجية تُؤثر على نتائج أعمال شركتنا
وإستثماراتنا بسوق الدوحة لألوراق املالية  ،كما أن بورصة عمان التزال تُعاني من ركود باألسعار منذ
عام  ، 2008حيث إستمر إنخفاض املؤشر العام لينخفض كذلك خالل العام احلالي بواقع  % 5وذلك
يَعود بشكل أساسي لغياب الصناديق اإلستثمارية واحلوافز اإلقتصادية و ِقلـة السيولة بالسوق.
بعد هذه املقدمة  ،يَسرنا أن نُشير إلى أهم أعمال الشركة لعام  2019؛

أوال ً :اإليرادات التشغيلية :

بلغت اإليرادات التشغيلية خالل هذا العام  1,182,723دينار ُمقابل  2,348,114دينار عام ، 2018
و تَعود أسباب هذا اإلنخفاض في اإليرادات التشغيليـة إلى:
•تَشمل اإليرادات التشغيليـة للعام احلالي مبلغ  23,403دينار ُتثل رد خملصص إنتفت احلاجة
إليه في حني بلغ هذا اخملصص املَردود و التي إنتفت احلاجة إليه في العام املاضي و الذي إنعكس
إيجابا ً أيضا ً على إيرادات الشركة التشغيلية للعام املاضي مبلغ  841,844دينار حيث مت حل
معظم القضايا خالل عام  2018و إنعكست إيجابا على نتائجها.
•تَشمل اإليرادات التشغيليـة للعام احلالي مبلغ  50,356إيرادات بيع موجودات مالية في حني
بلغت هذه اإليرادات في العام املاضي مبلغ  276,597دينار  ،حيث و بسبب إنخفاض أسعار
املوجودات املالية لم تتمكن الشركة من بيع موجودات مالية جلَني أرباح خالل العام احلالي
أُسوة مبا مت خالل العام املاضي.
•تَشمل اإليرادات التشغيليـة للعام احلالي مبلغ  228,012إيرادات فوائد و سندات في حني بلغت
هذه اإليرادات في العام املاضي مبلغ  303,310دينار  ،و يَعود ذلك بسبب نقص السيولـة نتيجة
تخفيض رأس مال الشركة.

ثانياً :املصاريف اإلدارية والعمومية املُوحدة :

بلغت املصاريف اإلدارية خالل هذا العام مبلغ  483,759دينار ُمقابل  443,688دينار العام املاضي  ،أما
املصاريف القضائية بلغت  157,294دينار منها مبلغ  37,766دينار يَخص شركة املغتربني االردنيني
للوساطة املالية باإلضافة إلى مصاريف قضايا البنك اللبناني الكندي (حتت التصفية) والتي بلغت
 119,528دينار  ،في حني بلغت املصاريف القضائية للعام املاضي  266,818دينار منها مبلغ 129,927
دينار يَخص شركة املغتربني االردنيني للوساطة املالية باالضافة الى مصاريف قضايا البنك اللبناني
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الكندي و التي بلغت  136,891دينار  ،هذا و نؤكـد إستمرار مجلس اإلدارة السعي للحفاظ و عدم
التنازل عن أي من حقوق املساهمني من خالل السعي لتحصيل مبالغ من تصفية وبيع موجودات
البنك اللبناني الكندي  ،باإلضافة إلى حتصيل مبالغ مقابل القضايا املَرفوعة من قبل شركة
املغتربني االردنيني للوساطة املالية.

ثالثاً :حقوق املساهمني :

بلغ صافي حقوق مساهمي الشركة في  31/12/2019مبلغ  15,927,770دينار ُمقابل19,538,188
دينار العام املاضي  ،حيث مت خالل العام املاضي تخفيض رأس مال الشركة من  16,125,000دينار
إلى  14,512,500دينار كذلك مت تخفيض رأس مال شركة املغتربني االردنيني للوساطة املالية من
 5,000,000دينار إلى  2,250,000دينار و التي منلك  % 75من رأس مالها.
و بلغت القيمة الدفتريـة للسهم كما في  31/12/2019ما يُعادل  1.1دينار للسهم الواحد ُمقارنة مع
 1.2دينار في العام املاضي  ،هذا و إستمرت الشركة بتقييم جميع إستثماراتها العقارية بالتكلفـة
بقيمة  2,846,481دينار في حني قُدرت قيمتها السوقية العادلـة مبوجب تقدير مكاتب عقارية
ُمعتمدة وذات خبرة في نهايـة  2019بقيـمة  4,222,674دينار.

رابعا ً  :موجودات الشركة :

بلغت موجودات الشركة في  31/12/2019مبلغ  17,089,794دينار مقابل  20,605,794دينار العام
املاضي  ،و يعود سبب هذا اإلنخفاض إلى الفروقات غير احملققة حيث انخفضت القيمة السوقية
للموجودات املالية كما ان تخفيض رأس مال الشركة و توزيعات األرباح املوضحة بالنقطة السابقة
قد قلل النقد لدى البنوك .

خامساً :بنك ترست اجلزائر :

إستمرت الشركة باملساهمة ببنك ترست اجلزائر بِنفس النسبة  % 4.881بعد أن مت رَسملـة 4.194
ليصبح رأس مال البنك  17.194مليار
مليار دينار جزائري من اإلحتياطيات القانونيـة و اإلختياريـة ُ
دينار جزائري مما أَدى إلى زيادة عدد أسهم شركتنا ل ُتصبح  83,907سهم كما في  31/12/2019في
حني كان عدد هذه األسهم في العام املاضي  63,450سهم في رأس مال البنك  .حيث حافظنا على
نسبة مساهمة شركتنا كما هي و بتكلفة ثابتة مبلغ  3,667,856دينار اردني للسهم الواحد منذ
عام 2005وحتى  31/12/2019دينار  ،علما َ أن القيمة اإلسمية لسهم البنك تبلغ  10,000دينار جزائري
للسهم الواحد و بلغت القيمة الدفتريـة كما في  11644 31/12/2019دينار جزائري.

ليصبح  20مليار دينار جزائري من األرباح
سيتم خالل عام  2020بإذن اهلل زيادة رأس مال البنك ُ
املُتوقعـة للبنك و ذلك إمتثاال ً للقرار الصادر عن البنك املركزي اجلزائري و املُتعلق برفع احلد األدنى
ليصبح  20مليار دينار جزائري.
املطلوب لرأس مال البنوك العاملـة في اجلزائر ُ
هذا وقد قام البنك بِتوزيع أرباح نقدية على املساهمني عن السنة املالية املُنتهية في 31/12/2018
بَلغت حصة الشركة منها مبلغ  470,605دوالر امريكي ُمقابل  229,616دوالر امريكي في العام
املاضي.
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سادسا ً  :قضايا البنك اللبناني الكندي ( LCBحتت التصفية) :

كما أكدنا مرارا ً فإننا ُمستمريـن بالسعي للحفاظ و عدم التنازل عن أي من حقوق املساهمني من خالل
السعي لتحصيل مبالغ من تصفية وبيع موجودات البنك اللبناني الكندي (حتت التصفيـة)  ،حالنا
حال األقليـة الذين َيلكون  % 24من رأس مال البنك  ،حيث نعمل جاهديـن مبتابعة قضايا البنك وقد
ومستشارين ومكاتب محاماة عامليني ملتابعة قضايا البنك لدى احملاكم
كَلفنا لذلك خبراء ماليني ُ
في عدة دول  ،والتي ال تزال َمعروضة أمام القضاء  ،آملني في احلصول على نتائج جيدة ملصلحة
الشركة بإذن اهلل حيث أن حقوقنا و مطالبنا َمشروعـة  ،علما َ بأن هذه القضايا حتتاج الى وقت
ومتابعة وسوف يتم اإلفصاح لكم عن املُستجدات و النتائج وقت حدوثها.

سابعا ً  :قضايا شركة املغتربني االردنيني للوساطة املالية و القضايا األخرى (إن وجدت):

مت تسوية ُمعظم القضايا في شركة املغتربني االردنيني للوساطة املالية خالل العامني املاضيني ،
و فيما يلي موقف القضايا املَرفوعـة من الشركة ضد بعض العمالء و املَرفوعـة على الشركة كما
في :31/12/2019
القضايا املَرفوعـة من الشركة:
البيان
المحامي  /فراس المومني
القضايا املَرفوعـة على الشركة:
البيان
المحامي  /علي الضمور

عدد القضايا
9

عدد القضايا
1

مبلغ الدعاوى  /دينار
499,785

مبلغ الدعاوى  /دينار
-

أما بالنسبة للشركة القابضة ( الشركة األم) فال يوجد أي قضايا على الشركة من قبل الغير أو
من الشركة ضد الغير.

ثامنا ً  :اخلسائر املُدورة :

إن مجلس إدارة الشركة يَحرص على حتقيق عائـد ملساهمي الشركة و باألخص بالظروف اإلقتصاديـة
الصعبة التي متر بها منطقتنا  ،و لكن و لألسباب التي أوضحناها سابقا ً فإن اخلسائر املُتراكمة
كما في  31/12/2019بلغت ( )1,042,409دينار منها ( )1,695,684دينار خسائر غير ُمتحققـة  ،و عليه
فإنه من غير املُتاح لنا التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح وفقا للنتائج كما بتاريخ  31/12/2019و
نُوصي بتدوير هذه اخلسارة.
كما إستعرض اجمللس إقتراحات بعض املساهميـن باألخذ بعني اإلعتبار إمكانيـة تخفيض رأس
مال الشركة بنسبة ُمعينة يتم دراستها وفق الوضع املالي للشركة  ،و بعد البحث و التداول بهذا
املُقترح آخذيـن بعني اإلعتبار الظروف اإلقتصاديـة الراهنـة و التي تُؤثر بشكل سلبي على حقوق
املساهمني في حال تقرر بيع بعض اإلستثمارات املاليـة أو العقاريـة للشركة  ،و عليه تَقرر عدم
إعتبار هذا املُقترح متاحا ً حاليا ً في ظل الظروف اإلقتصاديـة الراهنـة مع إبقاء الباب مفتوح أمام
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إعادة نِقاش هذا األمر في حال تَغيرت هذه الظروف و تغير تأثيرها السلبي على إستثمارات و حقوق
املساهمني و ذلك من خالل إجراء دراسـة ُموسعة ألثر هكذا قرارات على إستمراريـة الشركة و
اآلليـة املُقترحـة للتجهيز لها.

تاسعا ً  :اخل ُطة املستقبليـة :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1احملافظة على أصول وأموال الشركة وعدم تَعريضها للمخاطر.
ُ 2متابعة حتصيل األرصدة املدينة املُستحقة على عمالء شركة الوساطة املالية.
3العمل على زيادة اإليرادات وتَنويع اإلستثمار وضغط مصاريف الشركة وشركاتها التابعة.
4حتقيق أرباح عن طريق بيع األراضي املَملوكة للشركة أو فرزها أو تأجيرها.
ُ 5متابعة القضايا املَرفوعة على عدد من َمسئولي البنك اللبناني الكندي ( حتت التصفية)
واملَرفوعة أمام القضاء.
6اإلستمرار في تطبيق قواعد وأنظمة حوكمة الشركات في أعمال وأنشطة الشركة.

حضرات السادة الكرام ،،
بناءا ً على إجتماع مجلس إدارة الشركة املُنعقد بتاريخ  ، 27/02/2020قرر مجلس اإلدارة الدعوة
إلجتماع الهيئة العامة العاديـة الثالثون  ،و مت إرسـال هذه الدعوة جلميع املساهميـن املُسجلني في
وقت النشر باإلضافـة إلى نشر الدعوة أصوال ً ُمتضمنـة جلدول األعمال التالي :
1 .1تِالوة وقائع إجتماع الهيئـة العامة العادي السابق.
ُ 2 .2مناقشـة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املُنتهية في  31/12/2019و اخلطة املُستقبلية
لعام  2020و املُصادقة عليهما.
3 .3سماع تقرير ُمدققي حسابات الشركة عن السنة املالية املُنتهية في  31/12/2019و املُصادقة
عليه.
4 .4مناقشة امليزانية العمومية و حساب األرباح و اخلسائر للسنة املالية املُنتهية في 31/12/2019
و املُصادقة عليهما.
5 .5إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املاليـة املُنتهية في .31/12/2019
6 .6انتخاب مجلس ادارة جديد ملدة اربع سنوات قادمة .
7 .7تعيني أو إعادة تعيني ُمدققي حسابات الشركة للسنة القادمة و حتديد أتعابهم أو تفويض
مجلس اإلدارة بتحديد األتعاب.
8 .8أية أمور أُخرى تَقترح الهيئة العامة ِإدراجها في جدول األعمال و تَدخل في نطاق أعمال
اإلجتماع العادي للهيئة العامة على أن يَقترن إدراج هذا اإلقتراح في جدول األعمال مبوافقة
عدد من املساهمني ُيثلون ما ال يَقل عن  % 10من األسهم املُمثلـة في اإلجتماع.
وختاما ً فإن مجلس االدارة يشكر حضوركم وثقتكم كما يشكر جميع املوظفني والعاملني على
جهودهم ُمتمنني لشركتنا كل التقدم واإلزدهار.
مجلس اإلدارة
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تقرير بيانات االفصاح
للعام 2019
بموجب تعليمات
هيئة االوراق المالية
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تعليمات اإلفصاح
متشيا ً مع املادة ( )4من تعليمـات االفصاح الصادرة عن هيئـة االوراق املالية نورد ما يلي-:
 - 1أ  -االنشطة الرئيسية للشركة االستثمارية القابضة للمغتربني االردنيني.
نشاط الشركة الرئيسي هو االستثمار في االسواق املالية احمللية واخلارجية واملشاركة في
رؤوس اموال بعض الشركات اخلارجية وانشاء وتأسيس الشركات التابعة.
 - 1ب – اماكن الشركة اجلغرافية:
عمان – االردن وعدد موظفيها ( ،)7وال يوجد للشركة اي فروع داخل اململكة او خارجها.
 - 1ج – حجم االستثمار الرأسمالي للشركة.
بلغ حجم استثمارات الشركة حوالي 17,089,794دينارا ً موزعة جغرافيا ما بني االردن وقطر
واجلزائر.

 - 2الشركات التابعة للشركة:
أ-

شركة املغتربني االردنيني للوساطة املالية  -عمان – االردن.
نشاطها الرئيسي  :القيام بشراء وبيع االوراق املالية حلساب الشركة وحلساب الغير وذلك
ضمن القوانني واالنظمة املرعية ،رأسمالها  2,250,000دينارا ً وتساهم فيها الشركة بنسبة
 % 75ويعمل بها ( )8موظفني.
وال يوجد للشركة اي فروع داخل اململكة او خارجها.

ب  -شركة املغتربني االردنيني لالستثمار والتطويرالعقاري – عمان – االردن.
نشاطها الرئيسي  :شراء العقارات واالراضي وتطويرها ،واقامة املشاريع السكنية والتجارية
والزراعية .واقتراض االموال الالزمة من البنوك .رأسمالها املصرح به واملدفوع  1,600,000دينارا ً
وهي مملوكة بنسبة  100%للشركة القابضة.
وال يوجد للشركة اي فروع داخل اململكة او خارجها.
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 - 3أ) اسماء اعضاء مجلس األدارة  ،ونبذة تعريفية عن كل منهم:
األسم

المنصب

الجنسية

تاريخ
الميالد

الشهادة العلمية

الخبرات العملية

غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل

رئيس
المجلس

االردنية

1946

الثانوية العامة

راضي شاكر درويش النتشة

نائب
الرئيس

االردنية

1943

ماجستير ادارة
الواليات المتحدة

رجل اعمال وخبرة
واسعة في مجال التأمين
واإلستثمار مؤسس
ورئيس مجلس ادارة
مجموعة شركات في
عدة دول عربية واجنبية
خبرة واسعة في مجال
اإلستثمار والتجارة

جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل

عضو
مجلس

االردنية

1954

بكالوريوس ادارة
الواليات المتحدة

خبرة واسعة في
اإلستثماروالتأمين

كامل غازي كامل ابـو نحل

عضو
مجلس

االردنية

1974

بكالوريوس رياضيات
وادارة اعمال بريطانيا

خبرة كبيرة في مجال
التأمين وإعادة التأمين

الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
 ممثل شركة ترست العالميةللتامين – قبرص

عضو
مجلس

القطرية

1961

بكالوريوس ادارة
الواليات المتحدة

خالد كامل عبد الرحمن ابو نحل
 ممثل شركة ترست العالميةللتأمين وإعادة التأمين ( البحرين)

عضو
مجلس

البريطانية

1961

ماجستير تأمين وإدارة
مخاطر
بريطانيا

هيثم علي عبد الرحمن مسعود
 ممثل شركة ترست العالميةللتأمين وإعادة التأمين ( البحرين)

عضو
مجلس

االردنية

1976

بكالوريوس محاسبة

خبرة واسعة في
اعمال البنوك
واإلستثمار
خبرة واسعة في مجال
التأمين وإعادة التأمين
وإدارة المخاطر
خبرة واسعة في
مجال المحاسبة
واالستثمارات
والتامين واعادة
التامين

 - 3ب) أسماء ورتب االدارة العليا ونبذةعن كل منهم-:
األسم

المنصب

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

الخبرات العملية

كفايه نعيم الحاج علي

المدير العام

1965

بكالوريوس مالية
ومصرفيه

خبرة واسعة في مجال المحاسبة
واالستثمارات والتامين واعادة التامين

سامي علي عباد

رئيس قسم المحاسبة

1980

بكالوريوس
محاسبة

خبرة المحاسبة في الشركات
االستثمارية

انتصار عواد الداود

رئيس قسم
المساهمين

1971

دبلوم ادارة مكاتب

خبرة واسعة في مجال ادارة شؤون
المساهمين

محمد حريص موسى
الحواش

المدير المالي

1941

بكالوريوس
محاسبة
مصر

تقاعد في 22/11/2019

محمد وليد راشد
السعيد

المدير االداري

1946

ادارة وحاسوب

تقاعد في 22/11/2019
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لكل منهم اذا كانت هذه امللكية تشكل
 - 4اسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم اململوكة ٍ
ما نسبته  % 5فأكثر.
األسم
شركة ترست العالمية
للتأمين ترست ري -
البحرين

2019/31/12
عدد االسهم

النسبة المئوية

2018/31/12
عدد االسهم

النسبة المئوية

5,301,210

%36.52

5,890,234

%36.52

غازي كامل عبد الرحمن
ابونحل

1,426,500

اياد محمد خليفة خليفة

1,022,788

% 9.83

% 7.048

1,585,000
1,053,408

% 9.83

% 6.53

 - 5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها واسواقها الرئيسية وحصتها من السوق
احمللي واخلارجي.
يتركز نشاط الشركة االستثمارية القابضة للمغتربني االردنيني في األستثمارات املالية في
االسواق املالية احمللية والعربية وفي تأسيس الشركات التابعة  ،هذا وال يوجد للشركة االم
تعامل مباشر مع اجلمهور ،وليست في وضع تنافسي مباشر مع احد.
 - 6ال تعتمد الشركة على موردين محددين أو عمالء رئيسيني محليا وخارجيا.
 - 7ال يوجد اي حماية حكومية ،اوإمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي منتجاتها ،مبوجب القوانني
واألنظمة اوغيرها واليوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز مت احلصول عليها من قبل الشركة.
 - 8ال توجد أي قرارات صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل
الشركة أو منتجاتها او قدرتها التنافسية ،و تطبق الشركة معايير اجلودة الدولية.
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 - 9أ) الهيكل التنظيمي للشركة -:

مجلس االدارة
لجنة الترشيحات
والمكافأت

لجنة الحوكمة

لجنة التدقيق

لجنة ادارة المخاطر

التدقيق الداخلي

المديـــر العـــــام
دائرة االستثمار

االدارة المالية
قسم شؤون
المساهمين

الشركات التابعة

شركة المغتربين االردنيين
للوساطة المالية

قسم المحاسبة

الشؤون االدارية
الخدمات

السكرتاريا

شركة المغتربين االردنيين
لالستثمار والتطوير
العقاري

 - 9ب) عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة وفئات مؤهالتهم-:
الشركة االم

شركة المغتربين
االردنيين للوساطة
المالية

شركة المغتربين
االردنيين لالستثمار
والتطوير العقاري

المجموع

ماجستيـر

ـ

1

-

1

بكالوريوس

4

4

-

8

دبلوم

1

2

-

3

ثانويه وما دونها

2

1

-

3

المجموع

7

8

-

15

المؤهل العلمي
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 - 9جـ) برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة
مت املشاركة بالدورات التدريبية التالية:
سامي عباد – دورة .Excel Advanced
سامي عباد – دورة تطبيق برنامج االفصاح االلكتروني.
انتصار الداود – دورة تطبيق برنامج االفصاح االلكتروني.
انتصار الداود -دورة تطبيقات احلوكمة  /االمتثال للقوانني.
 - 10اخملاطر التي تتعرض لها الشركة:
التقلبات احلادة في اسعار االسهم وتدني قيمة االراضي التي تشكل االستثمارات االساسية
للشركة سواء نتجت هذه التقلبات عن اسباب سياسية اواقتصادية محلية او عربية او دولية  .وفي
مواجهة ذلك ،يعمل مجلس االدارة على محاولة التنويع في االستثمار بدراسة مشاريع الستثمار
االراضي في اململكة وكذلك االستثمار في اسواق عاملية اخرى بحيث حتقق عائدا ً يفوق نسبة
الفائدة املتدنية في عام  2019للودائع في البنوك
 - 11اإلجنازات التي حققتها الشركة-:
حققت الشركة ارباحا ً صافية نتيجة نشاطها االستثماري لهذا العام مببلغ  541,670دينار ،كما
ان الشركة عملت جاهدة لتقليل املصاريف وتنويع االستثمار في مناطق مختلفة في محاوالت
قائمة لزيادة ايرادات الشركة حيث أن اخلسائر الظاهرة هي خسائر غير محققة بقيمة ()1,695,684
دينارنتجت عند اعادة تقييم محافظ الشركة وتدني اسعار االسهم في االسواق املالية  ،كما ان
الشركة انتهجت طريقة احلد من اخملاطر وذلك عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة
جيدة واحلد من الديون غير املسددة.
 - 12اليوجد اثـر مالي لعمليــات ذات طبيعـة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية.
 - 13السلسلة الزمنية لألرباح اواخلسائراحملققة واألرباح املوزعة وصافي حقوق املساهمني واسعار
االوراق املالية املصدرة من قبل الشركة (القرب دينارا ً أردني):
البيان
األرباح (والخسائر)
المحققة بما في ذلك بنود
الدخل الشامل االخرى قبل
الضريبة والمخصصات
االرباح (والخسائر)
المحققة بما في ذلك بنود
الدخل الشامل االخرى بعد
الضريبة والمخصصات
ارباح موزعة
صافي حقوق المساهمين

اسعار األوراق المالية
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31/12/2019
موحدة

31/12/2018
موحدة

31/12/2017
موحدة

31/12/2016
موحدة

31/12/2015
موحدة

)(1,154,014

1,042,556

)(285,537

41,859

)(245,837

)(1,165,302

969,614

)(363,073

148,523

190,385

----

 % 5نقدا

 % 10نقداَ

ال يوجد

ال يوجد

15,927,770

19,538,188

20,447,202

20,757,038

20,601,671

0.500

0.500

0.49

0.48

0.590

 - 14حتليل املركز املالي للشركة ونتائج اعمالها خالل السنة املنتهية في 31/12/2019
•التحليل املالي-:
ً
حققت الشركة خالل عام  2019خسارة قبل الضريبة مقدارها ( )1,154,014دينارا مقارنة بربح
مقداره  1,042,556دينارا ً عن عام  2018وخسارة صافية بعد الضريبة ( )1,165,302دينارا ً مقارنة بربح
 969,614في عام  2018ويرجع ذلك الى -:
• تدني اسعار االسهم الرئيسية في كل من سوق عمان املالي وسوق الدوحة املالي ليحقق انخفاضا
في قيم احملافظ لدينا بقيمة .1,776,278
• انخفضت اسعار الفائدة احمللية على الودائع بالدينار االردني خالل عام  2019حيث عملت ادارة
الشركة على البحث عن افضل نسب الفائدة في افضل البنوك احمللية.
•هذا ويلقي اجلدول التالي الضوء على بعض املؤشرات املالية حول اداء الشركة:
البيــان

2018

2019
المبلغ

النسبة

المبلغ

النسبة

رأسمال الشركة

14,512,500

% 100

16,125,000

% 100

حقوق مساهمي الشركة  /رأس المال

15,927,770

% 109.75

19,538,188

% 121.2

مجموع حقوق الملكية  /رأس المال

16,451,947

% 117.75

20,035,999

% 124.3

الخسارة (الربح) المحقق بعد الضريبة /
رأس المال

)(1,165,302

(%)0.08

969,614

% 0.06

الربح (الخسارة) بما فيها بنود الدخل
الشامل االخرى بعد الضريبة /راس المال

)(1,165,302

% 0.0803

969,614

% 0.06

541,670

%3.73

1,552,587

% 9.6

17,089,794

% 107.30

20,605,794

% 105.5

المطلوبات  /حقوق مساهمي الشركة

637,847

% 4.00

569,795

% 2.9

صافي الذمم المدينة  /مجموع الموجودات

989,558

% 5.79

1,256,091

%6

صافي االيرادات  /رأس المال
مجموع الموجودات  /حقوق مساهمي الشركة

•بعض املؤشرات املالية االخرى :
 - 1نسبة الدوران
 - 2عائد السهم  /ديناراً ( بدون بنود الدخل الشامل االخرى)
 - 3عائد السهم  /ديناراًبما في ذلك الدخل الشامل
 - 4القيمة الدفترية /راس المال بالديناراً
 - 5القيمة السوقية للسهم  /بالديناراً
 - 6القيمة السوقية  /القيمة الدفترية للسهم بالديناراً
 - 7المعدل المرجح لراس المال

31/12/2019

31/12/2018

% 24.046
(%)0.078
(%)0.078
1.1
0.500
0.45
15,356,301

% 23.62
% 0.043
% 0.043
1.2
0.50
0.41
16,125,000
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 - 15اخلطة املستقبلية:
1احملافظة على اصول واموال الشركة وعدم تعريضها للمخاطر.
2حتصيل االرصدة املدينة املستحقة على عمالء شركة الوساطة املالية باعتبارها اولوية مطلقة
ومتابعة القضايا امام احملاكم على بعض العمالء.
3ضبط وترشيد مصاريف الشركة وشركاتها التابعة الى اقصى قدر ممكن مع احملافظة على
مستوى خدماتها.
4تنويع االستثمار ببيع االراضي اململوكة للشركة أو فرزها أو تأجيرها.
5متابعة امور تصفية البنك اللبناني الكندي ( حتت التصفيه).

.1
.2
.3
.4
.5

 - 16اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة السنوية مضافا اليها ضريبة املبيعات:
الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين

 11020ديناراً

شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري (تابعة)

 1740ديناراً

شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية (تابعة)

 4640ديناراً
17400ديناراً

اجمالــــي

 - 17أ  1 -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل اعضاء مجلس اإلدارة:
الرقم
1
2
3
4

5
6

7
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اسم العضو
غازي كامل عبد الرحمن
ابونحل
راضي شاكر درويش
النتشة
جمال كامل عبد الرحمن
ابو نحل
كامل غازي كامل ابو نحل
شركة ترست العالمية
للتأمين ترست ري -
البحرين ويمثلها;
خالد كامل عبد الرحمن
ابو نحل
هيثم علي عبد الرحمن
مسعود
شركة ترست العالمية
للتأمين – (قبرص)
ويمثلها;
الشيخ ناصر بن علي
آل ثاني

المنصب
رئيس مجلس
اإلدارة
نائب رئيس
مجلس اإلدارة
عضو مجلس
االدارة
عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة

31/12/2019

%

31/12/2018

%

1,426,500

% 9.83

1,585,000

% 9.83

252,675

% 1.74

280,750

% 1.74

506,457

% 3.5

562,731

% 3.5

225,000

% 1.55

250,000

% 1.55

% 36.5
% 1.05

5,890,234
170,000
---

% 36.5
% 1.05
---

5,301,210
153,000

491.329

% 3.38

545,922

% 3.38

9.000

% 0.06

10.000

% 0.06

 - 17أ  )2 -عدد االوراق املالية اململوكة من قبل الشركات املسيطر عليها من قبل رئيس واعضاء
مجلس االدارة:
اسم العضو
غازي كامل عبد
الرحمـن ابو نحل
غازي كامل عبد
الرحمـن ابو نحل

المنصب

اسم الشركة
المسيطر عليها

رئيس مجلس
االدارة
“القابضة”
رئيس مجلس
االدارة
“القابضة”

شركة ترست
العالمية للتأمين
 البحرينشركة ترست
العالمية للتأمين
 -قبرص

الوضع
القانوني

الجنسية

عدد االسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها
2018
2019

مساهمة
مغلقة

بحرينية

5,301,210

5,890,234

مساهمة
مغلقة

قبرصيــة

491,329

545,922

 - 17ب) عدد االوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص االدارة العليا:
المنصب

الجنسية

31/12/2019

31/12/2018

الرقم

االسم

1

كفاية نعيم الحاج علي

المدير العام

اردنية

الشئ

الشئ

2

محمد حريص الحواش -تقاعد
في 22/11/2019

المدير المالي

اردنية

الشئ

الشئ

3

محمد وليد السعيد -تقاعد في
22/11/2019

المدير االداري

اردنية

الشئ

الشئ

 - 17ج) عدد االوراق املالية اململوكة القارب اعضاء مجلس االدارة واشخاص من االدارة العليا-:
الرقم

1

االسم

غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل
هند علي ملحم طباجة (زوجة)
حمد غازي كامل ابو نحل (ابن)
فادي غازي كامل ابو نحل (ابن)
امل غازي كامل ابو نحل (ابنة)
ريم غازي كامل ابو نحل (ابنة)
المجموع

2
3

نجيب كامل ابو نحل
الماظة كامل عبد الرحمن ابو نحل
المجموع
جمال كامل عبد الرحمن ابونحل
نجيب جمال كامل ابو نحل (ابن)
مريم جمال كامل ابو نحل (ابنة)
سارة جمال كامل ابو نحل (ابنة)
داناجمال كامل ابو نحل (ابنة)

المنصب

رئيس مجلس االدارة

شقيق رئيس مجلس
االدارة
شقيقة رئيس مجلس
االدارة
عضو مجلس االدارة

4

المجموع

225,000
225,000
225,000
225,000
225,000

250,000
250,000
250,000
250,000
250,000

1,125,000

1,250,000

103,344
171,099

114,827
190,111

274,443

304,938

291,229
213,876
213,876
117,126
836,107

المجموع
خالد كامل ابو نحل
ريمان خالد ابو نحل (ابنة)

31/12/2019

عضو مجلس االدارة

31/12/2018

27,000
27,000

323,588
237,640
237,640
130,140
929,008
---------
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•ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا.
•اليوجد شركات مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء مجلس االدارة او اقارب االدارة العليا.
 - 18أ) املزايا واملكافآت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس االدارة:
لم يتقاضى رئيس واعضاء مجلس االدارة خالل عام  2019اي مزايا او مكافآت فيما عدا مبلغ29,584
دينارا ً صرفت الى بعض األعضاء قيمة تذاكر سفر ومكافآت كالتالي؛
الرقم

االسم

المبلغ

1
2

راضي شاكر النتشة
جمال كامل ابو نحل
خالد كامل ابو نحل

636
535
16490

4

الشيخ ناصر بن علي ال ثاني

1068

كامل غازي ابو نحل

205

هيثم مسعود

10650

المجموع

29,584

3
5
6

حيث عقد مجلس االدارة ستة اجتماعات خالل عام . 2019
 - 18ب)املزايا واملكافات املدفوعة لالدارة العليــــا خالل السنة املالية : 2019
القرب دينارا ً أردني
الرقم
1

االسم
كفاية نعيم الحاج علي

المنصب

الراتب
وغالء
المعيشه

مكافات

بدل انتقال
او سفر

المدير العام

49,758

10,650

600

اجمالي
61,008

محمد حريص موسى
2

المدير المالي

الحواش تقاعد في

25,625

3,444

1,050

30,119

22/11/2109
3

محمد وليد راشد السعيد
تقاعد في 22/11/2019
اجمالــــي

المدير االداري

18,251

2,009

775

93,634

16,103

2425

21,035

112,162

 - 19لم يتم دفع أي تبرعات او منح خالل السنة املالية الية جهة .
 - 20أ  -ال يوجد اية عقود او مشاريع اوارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات الشقيقة اواحلليفة
 ،كما يوجد اتفاقية دعم اداري كامل مقابل اتعاب موقعة اصوال ً بني الشركة االم والشركة التابعة
(شركة املغتربني االردنيني لالستثمار والتطوير العقاري)
 - 20ب -ال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس االدارة أو أعضاء
اجمللس أو املدير العام أو أي موظف في الشركة او اقاربهم.
 - 21اليوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة او مساهمة للشركة في اجملتمع احمللي.
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فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة لعام 2019
أ )1(-سعيا ً منا لإللتزام بتعليمات حوكمة الشركات املساهمة املدرجة لعام  2017والصادرة من
هيئة االوراق املالية ،حيث سنبدأ مبرحلة جديدة يتم فيها انتخاب اعضاء مجلس االدارة اجلديد
بحيث يكون ثلث األعضاء من املستقلني كما ويجب ان تضم اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة
وهي جلنة التدقيق  ،جلنة اخملاطر  ،جلنة احلوكمة وجلنة التعيينات والترشيحات أعضاء مستقلني في
عضويتها بحيث يتم تطبيق تعليمات احلوكمة  ،حيث وافقت هيئة األوراق املالية على متديد املهلة
املسموح بها حلني انتهاء مدة اجمللس احلالي ولغاية  ، 30/04/2020كما ومت متديد املهلة مرة اخرى حتى
 30/04/2021حسب كتاب الهيئة بتاريخ .10/11/2019
وقد مت تعديل معايير ومقومات عدة لتنظيم العمل وبهدف احملافظة على حقوق املساهمني حيث
فعلنا قنوات التواصل واالفصاح مع املساهمني واصحاب املصالح ليكونوا مطلعني على مستجدات
ّ
الشركة بكل شفافية وحيادية وذلك عبر املوقع االلكتروني احملدث للشركة.
وقد شملت االفصاحات جميع االحداث اجلوهرية والبيانات املالية املرحلية واخلتامية التي تؤثر على
املركز املالي للشركة.
ان ثقة املستثمرين في البيانات واملعلومات التي توفرها الشركة واالفصاحات التي يتم نشرها متثل
أحد أهم العوامل للمحافظة عليها لذلك مت العمل على التأكد من سالمة ونزاهة البيانات املالية
وتفعيل دور االشراف والتدقيق على احلسابات من قبل جلنة تدقيق انبثقت من مجلس ادارة الشركة
كما وقامت اللجنة بتعيني مدقق داخلي للشركة حيث خضع املدقق لدورة تدريبية مكثفة في
مراكز متخصصة لذلك .
ً
كما ومت عمل خطة لوضع استراتيجيات ادارة مخاطر الشركة جنبا الى جنب مع نظام الرقابة .
والتدقيق كما مت احلرص على محاولة تقليل اخملاطر مبا يتناسب مع تنويع االستثمارات في الشركة.
وقد أجتمعت جلان التدقيق واخملاطر بحيث تستوفي الشروط حسب تعليمات احلوكمة لعام 2017
جنبا ً الى جنب مع أجتماعات جلنة احلوكمة وسوف يتم إعادة النظر في تشكيل هذه اللجان مع
التغييرات التي سوف حتدث في مجلس اإلدارة بحيث تشمل عضو مستقل في كل جلنة حسب
التعليمات .
هذا وتدرك الشركة اهمية االفصاح كونها احدى السمات االساسية في الشفافية وتقييم االداء
وحرصت كل احلرص على االلتزام بتعليمات االفصاح الصادرة من هيئة االوراق املالية.
وقد مت حتديث اليات املشاركة في اجتماعات الهيئة العامة للمساهمني لتشجيع جميع املساهمني
باملشاركة والتصويت في تلك االجتماعات حيث مت االعالن ان املساهمني الذين ميلكون  % 5فاكثر من
اسهم الشركة بحيث يستطيعون تقدمي اقتراحاتهم حسب تعليمات احلوكمة لعام  2017قبل
اجتماع الهيئة العامة والنظر بها من قبل مجلس االدارة ألدراجها في جدول االعمال.
•اللجان املنبثقة من مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربني االردنيني؛
لضمان فاعلية مجلس االدارة وتأهيل اعضائه للقيام مبسئولياتهم جتاه القضايا الرئيسية
وتسهيل مهماتهم  ،استعان اجمللس بلجان تابعة له إلسناد بعض املهام واملسئوليات اليها بحيث
تقوم كل جلنة برفع تقاريرها وتوصياتها بشكل دوري جمللس االدارة.
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أ )2( -تشكيل مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربني االردنيني .
ان مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربني االردنيني يتكون من افراد ذوي خبرات
ومعرفة واسعة النطاق مما ميكن اجمللس من اداء مهامه ومسئولياته على اكمل وجه مع االخذ بعني
االعتبار اي مهام جديدة تطرأ .ان مجلس ادارة الشركة لديه هيكل متناسب مع طبيعة عمل
الشركة وانشطتها حيث تنوع اخلبرات املهنية والعملية والفنية كما سوف تقوم جلنة التعينات
والترشيحات التحقق من استيفاء اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية من متطلبات الكفاءة
والنزاهة.
ب  -يتكون اجمللس من سبعة اعضاء جميعهم غير تنفيذيني وأحدهم مستقل وسوف يتم تعيني
عضوين آخرين (عضوين مستقلني) في وقت الحق وحسب موافقة هيئة االوراق املالية في كتابها
الصادر بتاريخ  03/02/2019ومبا يتناسب مع املهلة احملددة من قبل هيئة األوراق املالية والتي مت
متديدها لتاريخ  30/04/2021كما نحرص على ان يكون جميعهم ميتلكون املهارات الالزمة لشغل
هذا املنصب .إن مجلس االدارة يتم انتخابه عن طريق الهيئة العامة كل  4سنوات ويوضح اجلدول
التالي نبذة عن اعضاء اجمللس احلاليني:
تصنيف العضو

المؤهل العلمي

تاريخ االنتخاب

االسم
غازي ابو نحل

غير تنفيذي /غير مستقل

الثانوية العامة

31/05/2016

راضي النتشة

غير تنفيذي  /مستقل

ماجستير ادارة
الواليات المتحدة

31/05/2016

جمال ابو نحل

غير تنفيذي /غير مستقل

بكالوريوس ادارة
الواليات المتحدة

31/05/2016

كامل ابـو نحل

غير تنفيذي /غير مستقل

بكاالوريوس رياضيات وادارة
اعمال بريطانيا

31/05/2016

ج -اسماء ممثلي اعضاء مجلس االدارة االعتبارييني وحتديد اذا ما كان املمثل تنفيذي أو غير تنفيذي
ومستقل او غير مستقل؛
االسم

تصنيف العضو

المؤهل العلمي

تاريخ االنتخاب

ماجستير تأمين
وادارة مخاطر
بريطانيا

20/02/2017

خالد ابو نحل
ممثل شركة ترست العالمية
للتأمين
وإعادة التأمين ( البحرين)

غير تنفيذي/غير مستقل

هيثم مسعود
ممثل شركة ترست العلمية
للتأمين وإعادة التأمين
( البحرين)

غير تنفيذي /غير مستقل

بكالوريوس محاسبة
خبرة في االستثمارات والتامين

10/04/2017

الشيخ ناصر آل ثاني
ممثل شركة ترست العالمية
للتامين – قبرص

غير تنفيذي /مستقل

بكالوريوس ادارة
الواليات المتحدة

31/05/2016
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د -اسماء االشخاص في املناصب التنفيذية في الشركة-:
املدير العام اعتبارا من 12/04/2019
 كفاية نعيم احلاج علياملدير املالي تقاعد في 22/11/2019
 محمد حريص احلواشاملدير االداري تقاعد في 22/11/2019
 محمد وليد السعيدرئيس قسم احملاسبة
 سامي علي عبادرئيس قسم املساهمني
 انتصار الداود•مهام ومسئوليات االدارة التنفيذية -:
ان االدارة التنفيذية للشركة تتمثل في االشخاص الذين يقومون بادراه عمليات الشركة اليومية
وهي كالتالي -:
•تنفيذ اخلطط االستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من
فاعليتها.
•املسؤولية الكاملة عن االداء العام للشركة ونتائج اعمالها.
•تطبيق السياسات واللوائح واالنظمة الداخلية للشركة واملعتمدة من قبل مجلس االدارة.
•اعداد التقارير املالية الربع السنوية والسنوية والتي تظهر الوضع املالي للشركة.
•وضع نظام محاسبي متكامل يعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات املالية.
•ادارة العمل اليومي وادارة موارد الشركة بالشكل االمثل وزيادة االرباح وتقليل النفقات مبا يتفق
مع اهداف واستراتيجيات الشركة.
•تطبيق نظام رقابة داخلية وادارة اخملاطر املعد من قبل اللجان املنبثقة من مجلس االدارة واحلرص
على االلتزام بالتعليمات الصادرة.
هـ  -ال يوجد اعضاء في مجلس ادارة الشركة يشغلون عضوية مجلس ادارة لشركة مشابهة
او منافسة في العمل كما ال يوجد الي من أعضاء مجلس اإلدارة أي عضويات أخرى في شركات
مساهمة عامة .
لم يتم تقدمي اي قروض نقدية من اي نوع لرئيس أو اعضاء مجلس االدارة.
•يتم عقد اجتماعات مجلس ادارة الشركة بحضور غالبية االعضاء واكتمال النصاب القانوني
كما في السنة املالية  2019حيث مت عقد ( )6اجتماعات جمللس االدارة حيث مت ارسال دعوة
االجتماع قبل سبعة ايام على االقل من املوعد احملدد بحيث يتمكن االعضاء من دراسة
املوضوعات املطروحة للنقاش وجمع املعلومات الالزمة التخاذ القرارات ويتم اصدار القرارات
بناء على االكثرية املطلقة.
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العضو

الصفة

حالة العضو

تاريخ االجتماع
12/3/19 26/01/19

11/4/19

29/7/19

18/12/19 21/10/19

غازي ابو نحل

رئيس

غير تنفيذي/
غير مستقل

√

√

√

√

√

√

راضي النتشة

نائب

غير تنفيذي
 /مستقل

√

√

√

√

√

√

الشيخ ناصر آل
ثاني

عضو

غير تنفيذي/
مستقل

√

√

√

√

√

√

جمال ابو نحل

عضو

غير تنفيذي

√

√

√

√

√

√

خالد ابو نحل

عضو

غير تنفيذي/
غير مستقل

√

√

√

√

√

√

كامل ابو نحل

عضو

غير تنفيذي/
غير مستقل

√

√

√

√

√

√

هيثم مسعود

عضو

غير تنفيذي/
غير مستقل

√

√

√

√

√

√

• مهام ومسئوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ؛
ان لدى الشركة فصل واضح في االختصاصات فيما بني مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وذلك مبا
يضمن االستقاللية الكاملة حتى يتسنى جمللس االدارة االطالع مبسؤولياته بصورة فاعلة.
يتولى مجلس ادارة الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها وتظل املسئولية
النهائية عن الشركة على اجمللس حتى وان شكل جلانا ً او فوض جهات او افراد أخرين للقيام ببعض
اعماله حسب ما تنص عليه القوانني ذات العالقة كما وقد مت عمل نظام صالحيات للشركة
لألشخاص التنفيذيني مبا يتناسب مع تعليمات احلوكمة لعام .2017
•ان املهام الرئيسية جمللس ادارة الشركة تشتمل ( وليست مختصرة) في املهام التالية :
1 .1وضع االستراتيجيات والسياسات واخلطط واالجراءات التي حتقق مصلحة الشركة واهدافها
وضمان حقوق املساهمني.
2 .2وضع االجراءات الالزمة لضمان حصول جميع املساهمني على حقوقهم ومعاملتهم بشكل
يحقق العدالة.
3 .3اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان االلتزام بالتشريعات النافذة ومراقبة تطبيقها في الشركة.
4 .4اعتماد سياسة ادارة اخملاطر لتجنب االستثمار في مجاالت عالية اخلطورة.
5 .5تنظيم االمور احملاسبية واالدارية للشركة مبوجب انظمة خاصة.
6 .6متابعة اعداد التقارير الربع سنوية والسنوية واظهار النتائج وفق االحكام والتشريعات
واملوافقة عليها.
7 .7التأكد من توفير موقع الكتروني للشركة يتضمن املعلومات واال فصاحات الالزمة.
8 .8وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة وحتديد االشخاص املفوضني وحدود الصالحيات.
9 .9تعييني املدير العام للشركة وانهاء خدماته.
1010التأكد من توفر الكفاءة واخلبرة في اشخاص االدارة التنفيذية للقيام مبهامهم املوكلة اليهم.

28

1111اعتماد سياسة االحالل والتعاقب الوظيفي واعتماد سياسة املوارد البشرية.
1212اعتماد السياسة اخلاصة مبنح املكافآت واملزايا واحلوافز والرواتب.
1313اعتماد نظام اجراءات خطي.
و -مت تعيني االنسة انتصار الداود – رئيس قسم املساهمني كضابط ارتباط لشؤون تطبيقات
حوكمة الشركات بدال ً من السيد وليد السعيد املتقاعد في .22/11/2019
ز  -اللجان املنبثقة من مجلس االدارة :
مت تشكيل اللجان املنبثقة من اجمللس وتعيني اعضائها حسب خبراتهم وكفاءتهم وتعتبر اللجان
حلقات وصل بني االدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة .ان الغرض من تشكيل هذه اللجان هو متكني
اجمللس من تأدية مهامه بشكل فعال  .وجمللس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربني
االردنيني اربع جلان رئيسية هي كالتالي :
 -جلنة التدقيق

 -جلنة الترشيحات واملكافأت

 جلنة احلوكمة جلنة ادارة اخملاطرقام مجلس ادارة الشركة بإقرار جميع اللوائح ونظم عمل اللجان وحتديد مهام كل جلنة والصالحيات
املمنوحة لها وميثاق عمل محدد لكل جلنة كما ان مهام وصالحيات اللجان مت حتديدها من قبل
اجمللس.
حـ  -جلنة التدقيق ؛
ان وجود جلنة تدقيق تتمتع بإستقاللية من أهم السمات الدالة على تطبيق قواعد احلوكمة بحيث
تعمل اللجنة على االلتزام وضمان التقارير املالية كما هو التأكد من فعالية االنظمة الداخلية
واملطبقة في الشركة .وهي تتمتع بإستقاللية كاملة حيث ان اعضاءها من ذوي اخلبرات .كما ومت
تعيني مدقق داخلي في الشركة اعتبارا من  01/08/2018وقد مت تقدمي تقارير دورية للجنة التدقيق
تبني االخطار واملتطلبات الالزمة الستكمال دورة التدقيق داخليا وخارجيا .
تتكون حلنة التدقيق من ثالثة اعضاء هم من االعضاء غير التنفيذيني ذوي اخلبرة والكفاءة وسوف
يتم تعديل أعضاء اللجنة بعد تعديل أعضاء مجلس اإلدارة القادم ومبا يتناسب مع قواعد احلوكمة .
اعضاء جلنة التدقيق :
المنصب

خبراتهم ومؤهالتهم الوظيفية

االسم
هيثم مسعود

رئيسا

بكالوريوس محاسبة
خبرة في االستثمارات والتامين

جمال ابو نحل

عضو

بكالوريوس ادارة الواليات المتحدة
خبرة واسعة في اإلستثماروالتأمين

كامل ابو نحل

عضو

بكالوريوس رياضيات وادارة اعمال بريطانيا
خبرة كبيرة في مجال التأمين وإعادة التأمين

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في عام  2019كما واجتمعت مع املدقق اخلارجي للشركة في نهاية
العام حيث أخذت بعني االعتبار االوقات الالزمة إلصدار التقارير املالية اخلاصة بالشركة.
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ان مهام جلنة التدقيق تنبثق من القواعد واالرشادات في تعليمات احلوكمة الصادرة من قبل هيئة
االوراق املالية والتي تتوافق مع قواعد التدقيق العاملية ال سيما التعاون مع مدقق احلسابات اخلارجي
الظهار البيانات بطريقة عادلة  ،هذا وقد مت تزويد املدقق اخلارجي بجميع محاضر اجتماعات جلنة
التدقيق في عام .2019
الصفة

العضو

تاريخ االجتماع
25/01/19

11/04/19

02/06/19

29/07/19

هيثم مسعود

رئيس

√

√

√

√

جمال ابو نحل

عضو

√

√

√

√

كامل ابو نحل

عضو

√

√

√

√

ط – ( )1جلنة الترشيحات واملكافآت ؛
ان إقرار مكافآت مالية عادلة يساهم بشكل اساسي في استقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءات
املهنية والقدرات العالية وكذلك يشجع على الشعور باالنتماء للشركة ويحافظ على الكوادر
املوجودة  .ان حتفيز املوظفني على اختالف مستوياتهم هي احدى اهم اهداف الشركة للرفع من
شأنها.
تتكون جلنة الترشيحات واملكآفات من ثالث اعضاء -:
السيد راضي شاكر النتشة

رئيس

السيد جمال كامل ابو نحل

عضو

الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

عضو

ان مهام ومسئوليات جلنة الترشيحات واملكافأت تتمثل في التأكد من استقاللية اعضاء مجلس
االدارة واحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى االدارة التنفيذية وكذلك وضع السياسات
اخلاصة منح املكافآت واحلوافز والرواتب ومراجعتها دورياً .كما ان اللجنة عقدت اجتماعني خالل عام
 . 2019حيث سيتم التنسيق الحقا تطبيقا لتعليمات احلوكمة.
الصفة

العضو

تاريخ االجتماع
21/03/2019

11/04/2019

راضي النتشة

رئيس

√

√

جمال ابو نحل

عضو

√

√

الشيخ ناصر

عضو

√

√

ط – ( )2جلنة احلوكمة
ان جلنة احلوكمة تختص بتطبيقات تعليمات احلوكمة الصادرة عن هيئة االوراق املالية والتي متثل
بدورها اطار قويا ً ومتينا ً لعمل الشركة.
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تتكون جلنة احلوكمة من ثالثة اعضاء هم -:
السيد جمال كامل ابو نحل

رئيسا

السيد كامل غازي ابو نحل

عضو

الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

عضو

تتمثل مسئوليات جلنة احلوكمة في تطبيق معايير مت اعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة
لتتناسب مع تعليمات الشركات املساهمة العامة املدرجة لعام  2017ومتابعة اي موضوعات
متعلقة بها وتزويد مجلس االدارة بالتقرير السنوي ،كما وعليها دراسة مالحظات هيئة االوراق
املالية متهيدا لتصليح االوضاع ان وجدت.
الصفة

العضو

تاريخ االجتماع
25/01/2019

21/10/2019

السيد جمال ابو نحل

رئيس

√

√

السيد كامل ابو نحل

عضو

√

√

الشيخ ناصر آل ثاني

عضو

√

√

ط – ( )3جلنة اخملاطر
ان جلنة اخملاطر بالشركة االستثمارية القابضة للمغتربني االردنيني تقوم بوضع السياسات واللوائح
اخلاصة بإدارة االستثمارات بأقل خطر ممكن ومبا يتناسب مع سياسة الشركة.
تتكون جلنة اخملاطر من ثالث اعضاء -:
السيد خالد كامل ابو نحل

رئيسا

السيد كامل غازي ابو نحل

عضو

السيد هيثم علي مسعود

عضو

ان مهام ومسؤوليات عمل جلنة اخملاطر تتضمن التأكد من وجود نظام فعال إلدارة مخاطر االستثمار
ومراجعتها دوريا ً بشكل سنوي كما ويتم وضع سياسة واضحة ألعضاء اجمللس عن اخملاطر والفوائد
املتأتية من االستثمار بحيث يتم زيادة العائد على االستثمار ويقل اخلطر.
العضو

تاريخ االجتماع

الصفة
25/01/2019

19/12/2019

السيد خالد ابو نحل

رئيس

√

√

السيد كامل ابو نحل

عضو

√

√

السيد هيثم مسعود

عضو

√

√
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•استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي.
ان لدى الشركة االستثمارية القابضة للمغتربني االردنيني اسس واضحة بشأن تعيني واختيار
مراقب احلسابات اخلارجي وذلك لضمان استقاللية وحيادية املدقق اخلارجي  .فقامت جلنة التدقيق
بالشركة بالتأكد من ذلك وفق الشروط الواردة واللوائح الداخلية لشركة والتي تتناسب مع
متطلبات احلوكمة ومنها ؛
ان املدقق اخلارجي مستقل عن مجلس االدارة وال يقوم بأي اعمال اضافية للشركة قد تؤثر على
االستقاللية او احليادية.
ان املدققني اخلارجيني مسجلون لدى هيئة االوراق املالية ومستوفون لكل الشروط الواجب توافرها
كمتطلب لهيئة االوراق املالية.
مت التأكد من امكانية حضور املدقق اخلارجي اجتماعات الهيئة العامة وتالوة التقرير املعد من
قبلهم.

32

الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين
شركة مساهمة عامة
البيانات المالية الموحدة كما في
 13كانون اول 1039
وتقرير مدققي الحسابات المستقل
المهنيون العرب
( اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية)

34

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺻﻔﺤﺔ
 -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

- ٢37ـ 38٣

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٤
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 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٥
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 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٦
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 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٧
42

 -إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

36

 43ـ٢١-
٨
56
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ
ذﻣﻢ وﺳﻄﺎء
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

إﻳﻀﺎح

٢٠١٩

٢٠١٨

٣
٤
٥

٣,٢٣٠,٦٨٤
٥,٤٠٥,٦١٤
٢٤٩,٤٥٢
٧٤٠,١٠٦
٨٩,٠٠٠
٩٦,٨٨٠
٣,٦٦٧,٨٥٧
٧٥٤,٠٧٠
٢,٨٤٦,٤٨١
٩,٦٤٩
١
١٧,٠٨٩,٧٩٤

٤,٤٥٩,٩٤٣
٧,١٨١,٨٩٢
٣٠٦,٥٧٠
٨٣٢,١٢٨
١١٧,٣٩٣
٨٩,٠٠٠
١٣١,٧٠٩
٣,٦٦٧,٨٥٧
٩٦٤,٦٢٧
٢,٨٤٦,٤٨١
٨,١٩٣
١
٢٠,٦٠٥,٧٩٤

٦
٧
٨
٩
١٠

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ وﺳﻄﺎء
ذﻣﻢ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻨﺔ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

١٣
١١
١٢

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح واﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ واﻟﻤﺪﻓﻮع
ﻋﻼوة إﺻﺪار
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺧﺘﻴﺎري
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( أرﺑﺎح ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

١١٤,٦١٠
١٣,٢٧٢
٦٤,٩٥٤
٤٤٥,٠١١
٦٣٧,٨٤٧

٤٠,٤٥٢
٦١,٣٥٥
٤٦٧,٩٨٨
٥٦٩,٧٩٥

١٤,٥١٢,٥٠٠
١٠٥,٩٨٦
٢,٣٤٠,٢٤٥
١١,٤٤٨
)(١,٠٤٢,٤٠٩
١٥,٩٢٧,٧٧٠
٥٢٤,١٧٧
١٦,٤٥١,٩٤٧
١٧,٠٨٩,٧٩٤

١٦,١٢٥,٠٠٠
١٠٥,٩٨٦
٢,٣٤٠,٢٤٥
١١,٤٤٨
٩٥٥,٥٠٩
١٩,٥٣٨,١٨٨
٤٩٧,٨١١
٢٠,٠٣٥,٩٩٩
٢٠,٦٠٥,٧٩٤

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (٢٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
-٤-
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إﻳﻀﺎح
أرﺑﺎح أﺳﻬﻢ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ

٢٠١٩

٢٠١٨

٦١٣,٦٦٧

٦٩٥,١٣٩

ﻋﻤﻮﻻت وﺳﺎﻃﺔ

١٦٦,٧٧١

١٣٠,٠٦٨

إﻳﺮاد ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ

٦٧,٢٤٣

٦٨,٧٧٦

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

)(١,٦٩٥,٦٨٤

)(٥٩٥,٠٥٢

ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٥٠,٣٥٦

٢٧٦,٥٩٧

إﻳﺮاد ﻓﻮاﺋﺪ وداﺋﻊ ﺑﻨﻜﻴﺔ

١٧٦,٣٧٠

٢٤٧,٠٩٩

إﻳﺮاد ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

٥١,٦٤٢

٥٦,٢١١

أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

٢,٥٨٥

)(٢٢٥

٥

٢٣,٤٠٣

٧٩٥,٥٢٧

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ

١٦

)(١٥٧,٢٩٤

)(٢٦٦,٨١٨

رد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ إﻧﺘﻔﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ

١٤

)(٤٨٣,٧٥٩

)(٤٤٣,٦٨٨

إﻳﺮادات أﺧﺮى

١٥

٣٠,٦٨٦

٧٨,٩٢٢

)(١,١٥٤,٠١٤

١,٠٤٢,٥٥٦

ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

١٩

)(١١,٢٨٨

)(٧٢,٩٤٢

إﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

)(١,١٦٥,٣٠٢

٩٦٩,٦١٤

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

)(١,١٩١,٦٦٨

٦٩١,٦٢٤

ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

وﻳﻌﻮد اﻟﻰ:

ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

١٧

٢٦,٣٦٦

٢٧٧,٩٩٠

)(١,١٦٥,٣٠٢

٩٦٩,٦١٤

)(٠,٠٧٨

٠,٠٤٣

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (٢٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
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اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮﻳﻦ

ﺷﺮاء ﺣﺼﺺ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١

ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل

١٠٥,٩٨٦

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

١٠٥,٩٨٦

١٠٥,٩٨٦

-

-

-

١٠٥,٩٨٦

٢,٣٤٠,٢٤٥

ـ

ـ

٧٦,٤٥٧

ـ

ـ

٢,٢٦٣,٧٨٨

٢,٣٤٠,٢٤٥

-

-

-

٢,٣٤٠,٢٤٥

١١,٤٤٨

ـ

ـ

ـ

)(٧٦,٤٥٧

٩٥٥,٥٠٩

ـ

١١,٨٦٢

ـ

)(١,٦١٢,٥٠٠

١,٩٤٠,٩٨٠

)(١,٠٤٢,٤٠٩

-

)(١,١٩١,٦٦٨

٦٩١,٦٢٤

ـ

١١,٤٤٨

١١,٤٤٨

-

-

-

١١,٤٤٨

٩٥٥,٥٠٩
)(٨٠٦,٢٥٠

٢٠,٤٤٧,٢٠٢

ـ

٤٩٧,٨١١

)(٤٣٧,٥٠٠

٢٠,٠٣٥,٩٩٩

)(٤٣٧,٥٠٠

١٩,٥٣٨,١٨٨

١١,٨٦٢

-٦-

ـ

)(٥٥٦,٤١٢

ـ

٢٧٧,٩٩٠

٩٦٩,٦١٤

)(٥٤٤,٥٥٠

ـ

٦٩١,٦٢٤

)( ١,٦١٢,٥٠٠

ـ

١,٢١٣,٧٣٣

)(١,٦١٢,٥٠٠

٢١,٦٦٠,٩٣٥

)(١,٦١٢,٥٠٠

١٥,٩٢٧,٧٧٠

-

٥٢٤,١٧٧

)(١,٦١٢,٥٠٠

١٦,٤٥١,٩٤٧

)(١,١٩١,٦٦٨

٢٦,٣٦٦

-

٤٩٧,٨١١

)(٨٠٦,٢٥٠

٢٠,٠٣٥,٩٩٩

)(١,١٦٥,٣٠٢

)(٨٠٦,٢٥٠

١٩,٥٣٨,١٨٨

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (٢٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"

١٦,١٢٥,٠٠٠

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

١٦,١٢٥,٠٠٠

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

)(١,٦١٢,٥٠٠

١٤,٥١٢,٥٠٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١

-

١٦,١٢٥,٠٠٠

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع

ﻋﻼوة إﺻﺪار

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴـــﺎت
إﺟﺒﺎري

اﺧﺘﻴﺎري

)ﺧﺴﺎﺋﺮ( أرﺑﺎح
ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺣﻘﻮق
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٩

٢٠١٨

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
)أرﺑﺎح( ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
رد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

)(١,١٥٤,٠١٤
١,٤٢٥
١,٦٩٥,٦٨٤
)(٢,٥٨٥
)(٢٣,٤٠٣

١,٠٤٢,٥٥٦
١,١٦٥
٥٩٥,٠٥٢
١,١٥١
)(٧٩٥,٥٢٧

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ
ذﻣﻢ وﺳﻄﺎء
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

٨٠,٥٩٤
١٥٤,٦٧٩
٩٢,٠٢٢
١٣٠,٦٦٥
٣٧,٤١٢
٥٢,٤١٠
)(٨٩,٢٥٨
٩٧٥,٦٣١

)(٤٧٣,٥٨٦
٧٠١,٩٨٠
)(٤٠,٢٣٧
٢٠١,٤٥٦
١٨٧,٣٢١
٦,٧١٧
)(٧٥,٥٧٨
١,٣٥٢,٤٧٠

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺷﺮاء ﺣﺼﺺ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

٢١٣,١٤٢
)(٢,٨٨١
ـ
٢١٠,٢٦١

)(٤٠,٥٥٦
)(٢,٩٤١
)(٥٤٤,٥٥٠
)(٥٨٨,٠٤٧

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل
ذﻣﻢ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

)(١,٦١٢,٥٠٠
٣,٥٩٩
)(٨٠٦,٢٥٠
ـ
)(٢,٤١٥,١٥١

ـ
)(١٢٦,٠٣١
)(١,٦١٢,٥٠٠
)(٤٣٧,٥٠٠
)(٢,١٧٦,٠٣١

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(١,٢٢٩,٢٥٩
٤,٤٥٩,٩٤٣
٣,٢٣٠,٦٨٤

)(١,٤١١,٦٠٨
٥,٨٧١,٥٥١
٤,٤٥٩,٩٤٣

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (٢٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
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-٧-

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ١

ﻋــــﺎم
ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢ﺗﻤﻮز  ١٩٨٨وﺳ�ﺠﻠﺖ ﻓ�ﻲ ﺳ�ﺠﻞ اﻟﺸ�ﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴ�ﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ
ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ) (٢٠٢وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٧ﻛ�ﺎﻧﻮن اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ  ،١٩٩١إن ﻣﺮﻛ�ﺰ ﺗﺴ�ﺠﻴﻞ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻫ�ﻮ
ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ��ﺔ اﻷردﻧﻴ��ﺔ اﻟﻬﺎﺷ��ﻤﻴﺔ وﻣ��ﻦ أﻫ��ﻢ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬ��ﺎ اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎر ﻓ��ﻲ ﻛﺎﻓ��ﺔ اﻟﻤﺠ��ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدﻳﺔ واﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ��ﺔ واﻟﺰراﻋﻴ��ﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أو ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ أو اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ
واﻟﺴﻨﺪات داﺧﻞ اﻷردن وﺧﺎرﺟﻪ.
إن أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ـ اﻷردن.
ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٣ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ  ،٢٠٢٠وﺗﺘﻄﻠ�ﺐ
ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
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اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﻢ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ان اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﺔ اﻇﻬﺎر اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

أﺳﺲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ وﺗﺘﺤﻘﻖ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
واﻷرﺻﺪة واﻻﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم .اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻓﻴﺘﻢ اﺟﺮاء
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم.
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎً اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻄﺮة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﺘﻰ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻻ ﺗﻤﻠﻜﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم:
رأس اﻟﻤﺎل

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

٢,٢٥٠,٠٠٠
١,٦٠٠,٠٠٠

اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م
اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ذ.م.م

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ
%٧٥
%١٠٠

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط
وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ�ﺔ ﻋ�ﺪداً ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌ�ﺪﻳﻼت ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ�ﺔ ﻟﻠﺘﻘ�ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ،وﺳ�ﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴ�ﻖ ﻫ�ﺬه اﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ
واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،٢٠١٩وﺗﺘﻮﻗ�ﻊ إدارة اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺒﻴ�ﻖ ﻫ�ﺬه اﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌ�ﺪﻳﻼت ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻞ ﻟ�ﻦ ﻳﻜ�ﻮن ﻟ�ﻪ أي
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻮارﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ :
رﻗﻢ اﻟﻤﻌﻴﺎر

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﻴﺎر

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(٣

ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻋﻤﺎل )ﺗﻌﺪﻳﻼت(

اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠٢٠

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(١٧

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠٢١

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
إن اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة وﺗﻄﺒﻴ�ﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳ�ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠ�ﺐ ﻣ�ﻦ ادارة اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ اﻟﻘﻴ�ﺎم ﺑ�ﺒﻌﺾ اﻟﺘﻘ�ﺪﻳﺮات واﻹﺟﺘﻬ�ﺎدات اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ .ان ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﻴﻘﻦ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓ�ﺈن
اﻟﻨﺘ��ﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻞ ﻗ��ﺪ ﺗﺨﺘﻠ��ﻒ ﻋ��ﻦ ﺗﻘ��ﺪﻳﺮات اﻻدارة ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ اﻟﺘﻐﻴ��ﺮ ﻓ��ﻲ أوﺿ��ﺎع وﻇ��ﺮوف اﻟﻔﺮﺿ��ﻴﺎت اﻟﺘ��ﻲ اﺳ��ﺘﻨﺪت ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺗﻠ��ﻚ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
-

ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﺎﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻐﺎﻳﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
واﻻﻃﻔﺎءات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺻﻮل وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ،وﻳﺘﻢ اﺧﺬ ﺧﺴﺎرة
اﻟﺘﺪﻧﻲ )ان وﺟﺪت( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

 ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎَ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﻪإﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻋﻨﺪ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ وأرﺻﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
-

ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻣﺮﺧﺼﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟ�ﺪى اﻟﺒﻨ�ﻮك واﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠ�ﺔ ﻟﻠﺘﺴ�ﻴﻴﻞ إﻟ�ﻰ ﻣﺒ�ﺎﻟﻎ ﻣﺤ�ﺪدة وﺑﺎﺳ�ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻻ ﺗﺘﺠ�ﺎوز اﻟﺜﻼﺛ�ﺔ
أﺷﻬﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﺬﻣﻢ ﻓ�ﻲ ﺣ�ﺎل ﻋ�ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ�ﺔ ﺗﺤﺼ�ﻴﻠﻬﺎ ﺧﺼ�ﻤﺎ ﻣ�ﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻟﻬﺎ وﻳﻀﺎف اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻳﺮادات.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻈﻬﺮاﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ،وﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أﺟﻬﺰة وﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪات
أﺛﺎث ودﻳﻜﻮرات
ﺳﻴﺎرات

%٢٥ -١٠
%١٥ -١٠
%٢٠ -١٠
%١٥

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜ�ﻦ اﺳ�ﺘﺮداده ﻷي ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ�ﺎت واﻟﻤﻌ�ﺪات ﻋ�ﻦ ﺻ�ﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬ�ﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ�ﺔ ﻓﺈﻧ�ﻪ ﻳ�ﺘﻢ ﺗﺨﻔ�ﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬ�ﺎ إﻟ�ﻰ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻤﻤﻜ�ﻦ
اﺳﺘﺮدادﻫﺎ وﺗﺴﺠﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﻓ�ﻲ ﺣ�ﺎل اﺧ�ﺘﻼف اﻟﻌﻤ�ﺮ اﻹﻧﺘ�ﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗ�ﻊ ﻋ�ﻦ ﻣ�ﺎ ﺗ�ﻢ ﺗﻘ�ﺪﻳﺮه
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻳﺘﻀ�ﻤﻦ ﻫ�ﺬا اﻟﺒﻨ�ﺪ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎر ﻓ�ﻲ أﺳ��ﻬﻢ وإﺳ�ﻨﺎد اﻟﺸ�ﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤ�ﺘﻔﻆ ﺑﻬ�ﺎ ﻷﻏ�ﺮاض اﻟﻤﺘ��ﺎﺟﺮة ،وﺗﺤﻘﻴ�ﻖ اﻷرﺑ�ﺎح ﻣ�ﻦ ﺗﻘﻠﺒ�ﺎت اﻷﺳ�ﻌﺎر اﻟﺴ��ﻮﻗﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ.
ﻳﺘﻢ اﺛﺒﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ )ﺗﻘﻴ�ﺪ ﻣﺼ�ﺎرﻳﻒ اﻻﻗﺘﻨ�ﺎء ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ ﻋﻨ�ﺪ اﻟﺸ�ﺮاء( وﻳﻌ�ﺎد ﺗﻘﻴﻴﻤﻬ�ﺎ ﻻﺣﻘ�ﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤ�ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻟﻬ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ اﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ اﻟﻨ�ﺎﺗﺞ ﻋ�ﻦ ﻓﺮوﻗ�ﺎت ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﻷرﺑﺎح او اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء وﻳﻌﺎد ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ،وﻳﻈﻬ�ﺮ اﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ اﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ اﻟﻨ�ﺎﺗﺞ ﻋ�ﻦ ﻓﺮوﻗ�ﺎت
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات او ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ رﺻﻴﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ اﻟﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺪورة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﻳﺘﻢ اﺛﺒﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎذج أﻋﻤﺎل ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜ�ﻞ ﺑ�ﺪﻓﻌﺎت ﻣ�ﻦ
أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ﻳ�ﺘﻢ اﺛﺒ��ﺎت ﻫ�ﺬه اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات ﻋﻨ�ﺪ اﻟﺸ��ﺮاء ﺑﺎﻟﻜﻠﻔ�ﺔ ﻣﻀ��ﺎﻓﺎً إﻟﻴﻬ��ﺎ ﻣﺼ�ﺎرﻳﻒ اﻻﻗﺘﻨ��ﺎء ،وﺗﻄﻔ�ﺄ ﻋ��ﻼوة أو ﺧﺼ�ﻢ اﻟﺸ��ﺮاء ﺑﺎﺳ�ﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘ��ﺔ اﻟﻔﺎﺋ��ﺪة
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
ﻳ��ﺘﻢ ﻗﻴ��ﺪ اﻟﺘ��ﺪﻧﻲ ﻓ��ﻲ ﻗﻴﻤ��ﺔ ﻫ��ﺬه اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات واﻟ��ﺬي ﻳﻤﺜ��ﻞ اﻟﻔ��ﺮق ﺑ��ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﺴ��ﺠﻼت واﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻟﻠﺘ��ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ��ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ��ﺔ
اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ) ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺒﻴﻊ أو ﺷﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.
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اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻤﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻹﻏﻼق ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺪاول ﻧﺸﻂ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎرﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ أي ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺗﻈﻬﺮاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ أو ﻟﺤﻴﻦ ﺣﺼﻮل زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،وﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎً وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺧﺼﻴﻦ وﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ.
ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﺳﺘﻔﺎدة وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﻹﻃﻔﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة .أﻣﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﻼ ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎؤﻫﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر ﺗﺪﻧﻲ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﻢ إﻃﻔﺎء رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة  ١٠ﺳﻨﻮات.

اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤ�ﻮرد أو ﻟ�ﻢ
ﺗﺘﻢ.
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ�ﻞ ﻗﻴ�ﺎم اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺑ�ﺪﻓﻊ ﻣﺒ�ﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳ�ﺔ ﻟﺘﺴ�ﺪﻳﺪ
ﻫﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﺘﻘﺎص
ﻳ�ﺘﻢ إﺟ��ﺮاء ﺗﻘ��ﺎص ﺑ��ﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ وإﻇﻬ��ﺎر اﻟﻤﺒﻠ�ﻎ اﻟﺼ��ﺎﻓﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﻘ��ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﺗﺘ��ﻮﻓﺮ اﻟﺤﻘ��ﻮق
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺎص أو ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
اﻹﻳﺮادات
ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺈﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺈﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ وﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز .وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺸﺘﺮط إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﻹﻳﺮادات ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﻣﻨﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻨﺪ إﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
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اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑ�ﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ�ﺔ ﺧ�ﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ ﺑﺄﺳ�ﻌﺎر اﻟﺼ�ﺮف اﻟﺴ�ﺎﺋﺪة ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﻳﺦ إﺟ�ﺮاء ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎت .ﻳ�ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ أرﺻ�ﺪة
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﺒﻨ�ﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺻﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿ�ﻌﺔ ﻟﻠﻀ�ﺮﻳﺒﺔ ،وﺗﺨﺘﻠ�ﻒ اﻷرﺑ�ﺎح اﻟﺨﺎﺿ�ﻌﺔ ﻟﻠﻀ�ﺮﻳﺒﺔ ﻋ�ﻦ اﻷرﺑ�ﺎح اﻟﻤﻌﻠﻨ�ﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻷن اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ وإﻧﻤ�ﺎ
ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻻﺣﻘﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎً أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎً أو ﺑﻨﻮد ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ أو ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ.

 . ٣اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

٢٠١٩

٢٠١٨

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

١,٠٠٦,٨١٣

٤٤٠,٨٣١

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

٢,٢٢٣,٨٧١

٤,٠١٩,١١٢

٣,٢٣٠,٦٨٤

٤,٤٥٩,٩٤٣

ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  %٤.٧٥إﻟﻰ  % ٥.٧٥ﺳﻨﻮﻳﺎً.

 . ٤ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
٢٠١٩

٢٠١٨

أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻷردن

٨٤٨,٣٨٩

٨١٣,٤٣٠

أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ  -ﺧﺎرج اﻷردن

٤,٥٥٧,٢٢٥

٦,٣٦٨,٤٦٢

٥,٤٠٥,٦١٤

٧,١٨١,٨٩٢
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ٥ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ*
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

٢٠١٩

٢٠١٨

٦٧٦,٠١٥
)(٤٢٦,٥٦٣

٧٦٤,٠١٩
)(٤٥٧,٤٤٩

٢٤٩,٤٥٢

٣٠٦,٥٧٠

٢٠١٩

٢٠١٨

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
رد ﻣﺨﺼﺺ إﻧﺘﻔﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ

٤٥٧,٤٤٩
)(٧,٤٨٣
)(٢٣,٤٠٣

١,٢٩٠,٧٠٤
)(٣٧,٧٢٨
٤٦,٣١٧
)(٨٤١,٨٤٤

٤٢٦,٥٦٣

٤٥٧,٤٤٩

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

ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ وﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (٣أﺷﻬﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ) (٦أﺷﻬﺮ

٢٠١٩

٢٠١٨

٢١٨,٠٠٣
٣١,٤٤٩
ـ

٢٤٠,٢٠٧
٤٠,١٢٩
٢٦,٢٣٤

٢٤٩,٤٥٢

٣٠٦,٥٧٠

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

*

ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
)ﺻﻔﺮ( دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٩ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (٢١٧,٢٦٠دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم .٢٠١٨

 . ٦أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى

48

٢٠١٩

٢٠١٨

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻛﻔﺎﻻت
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣًﺎ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ

٤٧,٥٠٠
١٦,٧٩٦
٢٣,٥٥٦

٤٧,٥٠٠
١٦,١٣٩
٤٣,٩٠٨

أﻣﺎﻧﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ )إﻳﻀﺎح (١٩
أﺧﺮى

٢,٥٨٣
٦,٤٤٥

٢٤,١٦٢

٩٦,٨٨٠

١٣١,٧٠٩

- ١٣ -

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ٧ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

إﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻟﺒﻨـﺎن

ﺑﻨﻚ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻜﻨﺪي )ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ( *

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
%٤,٨٨١
%٢

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

٣,٦٦٧,٨٥٦
١
٣,٦٦٧,٨٥٧

ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

* ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺟﻬ�ﺔ ،ﻛﻤ�ﺎ أﻧﻬ�ﺎ
ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺳﺘﺸﺎرات واﻻﺗﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀ�ﺎﺋﻴﺔ وﻣ�ﻦ ﻣﺼ�ﺎرﻳﻒ واﺗﻌ�ﺎب ﺗﺼ�ﻔﻴﺔ اﻟﺒﻨ�ﻚ ﻣ�ﻦ
ﺟﻬﺔ اﺧﺮى  ،ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬه اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ.

 . ٨ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺳﻨﺪات ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ )ﺧﺎرج اﻷردن(

٢٠١٩

٢٠١٨

٧٥٤,٠٧٠

٩٦٤,٦٢٧

ﺗﺘﺮاوح ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ  %٥.٣إﻟﻰ  %٦.٥ﺳﻨﻮﻳﺎً وﺗﻤﺘﺪ ﺗﻮارﻳﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم
.٢٠٤٧
 . ٩اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ) (٤,٢٢٢,٦٧٤دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓ�ﻲ ﻧﻬﺎﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎم  ٢٠١٩وذﻟ�ﻚ ﻣ�ﻦ واﻗ�ﻊ ﺗﻘ�ﺪﻳﺮات
ﻣﻘﺪرﻳﻦ ﻋﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻣﺮﺧﺼﻴﻦ.
 . ١٠ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
أﺟﻬﺰة وﺑﺮاﻣﺞ
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
وﻣﻌﺪات

أﺛﺎث ودﻳﻜﻮرات

ﺳﻴﺎرات

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻜﻠﻔـــﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١
اﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

١١٣,٧٧٦
١١٣,٧٧٦

٥٤,٠٦٤
٦٣١
٥٤,٦٩٥

١١١,٣٥٨
١١١,٣٥٨

٢٩,٠٩٢
٢٩,٠٩٢

٢,٢٥٠
٢,٢٥٠

٣٠٨,٢٩٠
٢,٨٨١
٣١١,١٧١

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

١١١,٤٠٨
٥٤٢
١١١,٩٥٠
١,٨٢٦

٤٨,٢٤١
٨٨٣
٤٩,١٢٤
٥,٥٧١

١١١,٣٥٧
١١١,٣٥٧
١

٢٩,٠٩١
٢٩,٠٩١
١

٢,٢٥٠

٣٠٠,٠٩٧
١,٤٢٥
٣٠١,٥٢٢
٩,٦٤٩

اﻟﻜﻠﻔـــﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١
اﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

١١١,٤٠٩
٢,٣٦٧
ـ
١١٣,٧٧٦

٦٣,٤٣٨
٥٧٤
)(٩,٩٤٨
٥٤,٠٦٤

١١١,٣٥٨
ـ
ـ
١١١,٣٥٨

٢٩,٠٩٢
ـ
ـ
٢٩,٠٩٢

-

٣١٥,٢٩٧
٢,٩٤١
)(٩,٩٤٨
٣٠٨,٢٩٠

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﺔ
إﺳﺘﻌﺒﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

١١١,٤٠٨
ـ
ـ
١١١,٤٠٨
٢,٣٦٨

٥٧,٠٢٤
١,١٦٥
)(٩,٩٤٨
٤٨,٢٤١
٥,٨٢٣

١١١,٣٥٧
ـ
ـ
١١١,٣٥٧
١

٢٩,٠٩١
ـ
ـ
٢٩,٠٩١
١

-

٣٠٨,٨٨٠
١,١٦٥
)(٩,٩٤٨
٣٠٠,٠٩٧
٨,١٩٣

- ١٤ -
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ١١أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
أﻣﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ )إﻳﻀﺎح (١٩
ﻣﺨﺼﺺ ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
أﺧﺮى

٢٠١٩

٢٠١٨

٣٠٧,٨٦٥
٨٢,٩٠١
٢٠,١٦٧
٢١,٧٩٦
١٢,٢٨٢
٤٤٥,٠١١

١٩٦,٠٣٣
٧٥,٣٨٧
٨٢,٩٠١
٧٨,٨١٥
١٨,٩٤٤
١٥,٩٠٨
٤٦٧,٩٨٨

 . ١٢ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
ﻳﺒﻠﻎ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼ�ﺮح واﻟﻤﻜﺘﺘ�ﺐ ﺑ�ﻪ واﻟﻤ�ﺪﻓﻮع ) (١٤,٥١٢,٥٠٠دﻳﻨ�ﺎر أردﻧ�ﻲ ﻣﻘﺴ�ﻢ اﻟ�ﻰ ) (١٤,٥١٢,٥٠٠ﺳ�ﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ اﺳ�ﻤﻴﺔ
دﻳﻨ������ﺎر أردﻧ������ﻲ واﺣ������ﺪ ﻟﻠﺴ������ﻬﻢ ﻛﻤ������ﺎ ﻓ������ﻲ  ٣١ﻛ������ﺎﻧﻮن اﻷول  ،٢٠١٩ﻣﻘﺎﺑ������ﻞ ) (١٦,١٢٥,٠٠٠دﻳﻨ������ﺎر  /ﺳ������ﻬﻢ ﻛﻤ������ﺎ ﻓ������ﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .٢٠١٨
ﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١١ﻧﻴﺴﺎن  ٢٠١٩اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%١٠وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺒﻠﻎ ) (١,٦١٢,٥٠٠دﻳﻨﺎر ﻧﻘﺪاً ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ رأس اﻟﻤﺎل ) (١٤,٥١٢,٥٠٠دﻳﻨﺎر  /ﺳﻬﻢ ،وﻗﺪ
ﺗﻢ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار
ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار ) (١٠٥,٩٨٦دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩و  ٢٠١٨وﻫﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ
ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ دﻳﻨﺎر واﺣﺪ.
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ اﻷرﺑ�ﺎح اﻟﺴ�ﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﻀ�ﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %١٠ﺧ�ﻼل اﻟﺴ�ﻨﻮات اﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ وﻫ�ﻮ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺧﺘﻴﺎري
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  % ٢٠ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل وﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﺔ
واﻓﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١١ﻧﻴﺴﺎن  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ %٥
ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ) (١٦,١٢٥,٠٠٠دﻳﻨﺎر.

 . ١٣اﻟﺘﻌﻼﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
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- ١٥ -

ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ

ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ

اﻟﺮﺻﻴﺪ
اﻟﻘﺎﺋﻢ
٦٤,٩٥٤

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

.١٤

ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ
رواﺗﺐ وأﺟﻮر وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ
ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﺗﻌﺎب ﻣﻬﻨﻴﺔ
إﻳﺠﺎرات
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺄﻣﻴﻦ
رﺳﻮم واﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﺳﻔﺮ وﻣﻮاﺻﻼت
ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﺑﺮﻳﺪ وﻫﺎﺗﻒ
ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
رﺳﻮم ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺿﻴﺎﻓﺔ
ﺑﺪل ﺗﻨﻘﻼت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
إﻋﻼﻧﺎت
إﺳﺘﻬﻼﻛﺎت )اﻳﻀﺎح (١٠
ﻣﻴﺎه وﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

 . ١٥إﻳﺮادات أﺧﺮى
ﻓﺮوﻗﺎت ﻋﻤﻠﺔ
أﺧﺮى

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٧٨,٧٠٤
٢١,٩١٠
٣٠,٩١٦
٣٢,٣٦٧
٦,٩٠٣
٢٦,٧٢٥
٢٢,٩١٥
٧,٢٢٢
١١,٥٩٣
٨,٠٠٢
٧,٠٦٣
٥,٤٦٩
٥
٣,٦٧٤
٤٧٨
٣,٠٩٦
١,٤٢٥
٦,٢٥٠
٩,٠٤٢
٤٨٣,٧٥٩

١٩٩,١٠٨
١٧,٥٠٥
٣٨,٣١١
٣٦,٧٠٧
٢٦,١٦١
٢٥,٦٠٢
٢١,٩٣١
١٦,٠٨٦
١٢,١٠٤
١٠,٦٨٨
٦,٧٢٦
٥,٢٤٦
٣,٣١٣
٣,٠٤٤
٢,٦٧٩
٢,٤٣٥
١,١٦٥
٦,٦١٣
٨,٢٦٤
٤٤٣,٦٨٨

٢٠١٩

٢٠١٨

٥,١٨٩
٢٥,٤٩٧
٣٠,٦٨٦

٥٧,٩٧٢
٢٠,٩٥٠
٧٨,٩٢٢

 . ١٦ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ) (١١٩,٥٢٨دﻳﻨﺎر ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٩ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻹﺳﺘﺸﺎرات واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ وأﺗﻌﺎب ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻜﻨﺪي ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ
أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ،وﻣﺒﻠﻎ ) (٣٧,٧٦٦دﻳﻨﺎر ﻳﻤﺜﻞ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻻردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ(.

 . ١٧ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻻﺳﻬﻢ

٢٠١٩

)(١,١٩١,٦٦٨
١٥,٣٥٦,٣٠١
)(٠,٠٧٨

- ١٦ -

٢٠١٨

٦٩١,٦٢٤
١٦,١٢٥,٠٠٠
٠,٠٤٣
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ١٨رواﺗﺐ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﻠﻐ������ﺖ رواﺗ������ﺐ وﻣﻜﺎﻓ������ﺂت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ������ﺔ اﻟﻌﻠﻴ������ﺎ ) (١١٨,٠١٧دﻳﻨ������ﺎر و)  (٥٩,٦٤٣دﻳﻨ������ﺎر ﻟﻠﺴ������ﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘ������ﻴﻦ ﻓ������ﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩و .٢٠١٨

 . ١٩اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
إن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

٢٠١٩
٧٥,٣٨٧
٢٥,٧٩٢
)(١٤,٥٠٤
)(٨٩,٢٥٨
)(٢,٥٨٣

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ
وﻓﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ )اﻳﻀﺎح رﻗﻢ (١١ ،٦

٢٠١٨
٧٨,٠٢٣
٧٢,٩٤٢
ـ
)( ٧٥,٥٧٨
٧٥,٣٨٧

ﺗﻤﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

٢٠١٩
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﻓﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ

٢٠١٨
٧٢,٩٤٢
٧٢,٩٤٢

٢٣,٤٤٨
٢,٣٤٤
)(١٤,٥٠٤
١١,٢٨٨

ﻣﻠﺨﺺ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ:

٢٠١٩
)اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎً واﻳﺮادات ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
)اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ )ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  (%٢٠ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺪورة
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎص ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ (%١٠
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

)(١,٨٤٥,٥٦٦
١,٥٥٩,٢٢٣
)(٢٨٦,٣٤٣
٢٣٤,٤٨٠
٢٣,٤٤٨
٢,٣٤٤
٢٥,٧٩٢

٢٠١٨
٣١٣,١٣٦
)( ٧٠,٩٦٨
٢٤٢,١٦٨
٧٢٩,٤٢٠
٧٢,٩٤٢
٧٢,٩٤٢

-

ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .٢٠١٦

-

ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .٢٠١٧

-

ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻮف اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ(
ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٧و ٢٠١٨وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

-

ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

-

ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ
اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻣﻮاﻟﻬﺎ.

-

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.

-

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪورة ﻋﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ.
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- ١٧ -

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ٢٠اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻧﺸ�ﺎط اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﻲ ﻓ�ﻲ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎر ﻓ�ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ واﻟﻌﻘ�ﺎرات وأﻋﻤ�ﺎل اﻟﻮﺳ�ﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ،وﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﻠ�ﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎت ﻋ�ﻦ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
٢٠١٨

٢٠١٩
داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

. ٢١

ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻹﻳﺮادات )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٤٠٥,١٣٨

)(١,٢٠٦,٢٠٢

٥٨٧,٢٦٦

٩٢,٥٠٣

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

٢٣٤,٠١٤

ـ

١٩٨,٨٤٤

١١,٠٠٠,٩٤٦

ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺸﺎط اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٣,٠٧٢,٢٦٠

٨,٩٧٩,١٥٢

٥,٢٧٣,٣٧٣

ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺸﺎط اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات

٢,٨٤٦,٤٨١

ـ

٢,٨٤٦,٤٨١

-

ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺸﺎط أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

١,٠٧٨,٥٥٨

-

١,٢٧٧,٣٧٠

٦٧,٧٢١

اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة إﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ�ﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠ�ﺔ ﺑﻜﻔ�ﺎﻻت ﺑﻨﻜﻴ�ﺔ ﺑﻤﺒﻠ�ﻎ ) (٤٥٠,٠٠٠دﻳﻨ�ﺎر وﻳﻘﺎﺑﻠﻬ�ﺎ
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (٤٧,٥٠٠دﻳﻨﺎر.

- ١٨ -
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ٢٢ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﺳﺘﺮدادﻫﺎ أو ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ:
٢٠١٩
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ وﺳﻄﺎء
ذﻣﻢ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻨﺔ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
٣,٢٣٠,٦٨٤
٥,٤٠٥,٦١٤
٢٤٩,٤٥٢
٧٤٠,١٠٦
٨٩,٠٠٠
٩٦,٨٨٠
-

٣,٦٦٧,٨٥٧
٧٥٤,٠٧٠
٢,٨٤٦,٤٨١
٩,٦٤٩
١

٣,٢٣٠,٦٨٤
٥,٤٠٥,٦١٤
٢٤٩,٤٥٢
٧٤٠,١٠٦
٨٩,٠٠٠
٩٦,٨٨٠
٣,٦٦٧,٨٥٧
٧٥٤,٠٧٠
٢,٨٤٦,٤٨١
٩,٦٤٩
١

٩,٨١١,٧٣٦

٧,٢٧٨,٠٥٨

١٧,٠٨٩,٧٩٤

١١٤,٦١٠
١٣,٢٧٢
٦٤,٩٥٤
٤٤٥,٠١١

-

١١٤,٦١٠
١٣,٢٧٢
٦٤,٩٥٤
٤٤٥,٠١١

٦٣٧,٨٤٧

-

٦٣٧,٨٤٧

٢٠١٨
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ
ذﻣﻢ وﺳﻄﺎء
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻨﺔ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٤,٤٥٩,٩٤٣
٧,١٨١,٨٩٢
٣٠٦,٥٧٠
٨٣٢,١٢٨
١١٧,٣٩٣
٨٩,٠٠٠
١٣١,٧٠٩
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
٣,٦٦٧,٨٥٧
٩٦٤,٦٢٧
٢,٨٤٦,٤٨١
٨,١٩٣
١

٤,٤٥٩,٩٤٣
٧,١٨١,٨٩٢
٣٠٦,٥٧٠
٨٣٢,١٢٨
١١٧,٣٩٣
٨٩,٠٠٠
١٣١,٧٠٩
٣,٦٦٧,٨٥٧
٩٦٤,٦٢٧
٢,٨٤٦,٤٨١
٨,١٩٣
١

١٣,١١٨,٦٣٥

٧,٤٨٧,١٥٩

٢٠,٦٠٥,٧٩٤

٤٠,٤٥٢
٦١,٣٥٥
٤٦٧,٩٨٨

ـ
ـ
ـ

٤٠,٤٥٢
٦١,٣٥٥
٤٦٧,٩٨٨

٥٦٩,٧٩٥

ـ

٥٦٩,٧٩٥
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أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ٢٣اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ .ﺗﺘﻀ�ﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ وﻣ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺣﻜﻤ�ﻪ واﻟ�ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ�ﺔ
واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ.
إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﻈ�ﻢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ إﻣ�ﺎ ﻗﺼ�ﻴﺮة
اﻷﺟﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
٢٠١٩
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٢٠١٨
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
٥,٤٠٥,٦١٤
٥,٤٠٥,٦١٤
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
٧,١٨١,٨٩٢
ـ
٧,١٨١,٨٩٢

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

-

٣,٦٦٧,٨٥٧
٣,٦٦٧,٨٥٧

٥,٤٠٥,٦١٤
٣,٦٦٧,٨٥٧
٩,٠٧٣,٤٧١

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ـ
ـ
ـ

ـ
٣,٦٦٧,٨٥٧
٣,٦٦٧,٨٥٧

٧,١٨١,٨٩٢
٣,٦٦٧,٨٥٧
١٠,٨٤٩,٧٤٩

ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻔﺔ ﺷﺮاء ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات وﻟ�ﻴﺲ ﻗﻴﻤﺘﻬ�ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﺑﺴ�ﺒﺐ ﻋ�ﺪم وﺟ�ﻮد ﺳ�ﻮق ﻧﺸ�ﻂ ﻟﻬ�ﺎ ،ﻫ�ﺬا
وﺗﺮى إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء ﻫﻲ أﻧﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
 . ٢٤إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻫﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة أو ﻋﺠﺰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪة ووﺿﻊ ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة .ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺸﻜﻞ رﺻﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )  (٢٠١,٨٨٥دﻳﻨﺎر ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ، ٢٠١٩ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (٢٥٢,٣٥٥دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .٢٠١٨
ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺣﻴﺚ
أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺖ وﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،ﻓﺈن ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﻪ(
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬه
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻣﻮاﺋﻤﺔ آﺟﺎﻟﻬﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ
وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول.
وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت )ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
٢٠١٩
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ وﺳﻄﺎء
ذﻣﻢ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻨﺔ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
٢٠١٨
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻨﺔ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
١١٤,٦١٠
١٣,٢٧٢
٦٤,٩٥٤
٤٤٥,٠١١
٦٣٧,٨٤٧
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
٤٠,٤٥٢
٦١,٣٥٥
٤٦٧,٩٨٨
٥٦٩,٧٩٥

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ـ
ـ
ـ
ـ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
١١٤,٦١٠
١٣,٢٧٢
٦٤,٩٥٤
٤٤٥,٠١١
٦٣٧,٨٤٧
اﻟﻤﺠﻤﻮع
٤٠,٤٥٢
٦١,٣٥٥
٤٦٧,٩٨٨
٥٦٩,٧٩٥

ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﺣﻴﺚ إن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﺣﻴﺚ أن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻊ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻓﺈن
اﻷرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وإن ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي.
ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ أﺳ�ﻌﺎر اﻷﺳ�ﻬﻢ ﻋ�ﻦ اﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻟﻼﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ�ﻲ اﻷﺳ�ﻬﻢ .ﺗﻌﻤ�ﻞ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻋﻠ�ﻰ إدارة ﻫ�ﺬه اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ﻋ�ﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋ�ﺎت اﻗﺘﺼ�ﺎدﻳﺔ .وﺑ�ﺎﻓﺘﺮاض ﺗﻐﻴ�ﺮ أﺳ�ﻌﺎر اﻷﺳ�ﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟ�ﺔ ﺑﻤﻌ�ﺪل % ١٠
ﻓ���ﺈن ذﻟ���ﻚ ﺳ���ﻮف ﻳ���ﺆدي إﻟ���ﻰ ﺗﺨﻔ���ﻴﺾ  /زﻳ���ﺎدة اﻟ���ﺪﺧﻞ اﻟﺸ���ﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣ���ﺪ ﻟﻠﺸ���ﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤ���ﺔ ) (٥٤٠,٥٦١دﻳﻨ���ﺎر ﻟﻌ���ﺎم  ٢٠١٩ﻣﻘﺎﺑ���ﻞ
) (٧١٨,١٨٩دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم .٢٠١٨

 . ٢٥إدارة رأس اﻟﻤﺎل
ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻫﻴﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺿﻤﺎن إﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﻴﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

56

- ٢١ -

شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة
البيانات المالية كما في
 13كانون اول 1039
وتقرير مدققي الحسابات المستقل
المهنيون العرب
( اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية)
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺻﻔﺤﺔ

61٣ -- ٢60
62
٤
63
٥
64

 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

٦

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

٧
١٤ - ٨

 -إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

-١-
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60
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إﻳﻀﺎح
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

٣
٤

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

٥
٦
٧

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

٢٠١٩

٢٠١٨

٢,٨٤٦,٤٨١
٣

٢,٨٤٦,٤٨١
٣

٢,٨٤٦,٤٨٤

٢,٨٤٦,٤٨٤

٢٦٠
٤٦,٨٨٥
١٧,٥٠٧

٢٢٦
٣٢,٩٥٠
١٦,٩٧١

٦٤,٦٥٢

٥٠,١٤٧

٢,٩١١,١٣٦

٢,٨٩٦,٦٣١

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

١,٦٠٠,٠٠٠
٢٣,١٣٣
)(٣٢٩,٩١٧

١,٦٠٠,٠٠٠
٢٣,١٣٣
)(٣٢٩,٩٢٦

١,٢٩٣,٢١٦

١,٢٩٣,٢٠٧

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

١,٦١٧,٠٠٠

١,٥٨٨,٠٠٠

٩٢٠

١٥,٤٢٤

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

١,٦١٧,٩٢٠

١,٦٠٣,٤٢٤

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

٢,٩١١,١٣٦

٢,٨٩٦,٦٣١

٨

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

٩

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (١٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"

-٤-
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٩

إﻳﻀﺎح
ﻓﻮاﺋﺪ وداﺋﻊ ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح اﺳﻬﻢ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٨

٤٩٧
٣,١٣٢
)(٢٣

٤٠٢
١,٢٤٠
)(٦,١٥٧

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ

١٠
١١

١٤,٨٠٩
)(١٥,٩١٠
)(١٧,٠٠٠

)(١,٦٣٧
)(١٥,٩٤٢
)(١٧,٠٠٠

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
وﻓﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ

١٢

)(١٤,٤٩٥
١٤,٥٠٤

)(٣٩,٠٩٤
ـ

٩

)(٣٩,٠٩٤

اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (١٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١

ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
إﺟﺒﺎري

١,٦٠٠,٠٠٠

٢٣,١٣٣

-

-

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

١,٦٠٠,٠٠٠

٢٣,١٣٣

)(٣٢٩,٩١٧

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١

١,٦٠٠,٠٠٠

٢٣,١٣٣

)(٢٩٠,٨٣٢

١,٣٣٢,٣٠١

ـ

ـ

)(٣٩,٠٩٤

)(٣٩,٠٩٤

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

١,٦٠٠,٠٠٠

٢٣,١٣٣

)(٣٢٩,٩٢٦

١,٢٩٣,٢٠٧

٩

٩
١,٢٩٣,٢١٦

)(٣٢٩,٩٢٦

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (١٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
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اﻟﻤﺠﻤﻮع

١,٢٩٣,٢٠٧

شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
البيانات المالية كما في
 13كانون اول 1039
وتقرير مدققي الحسابات المستقل
المهنيون العرب
( اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية)

65

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

66

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺻﻔﺤﺔ

 ٢68ـ69٣ -

 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

70
٤

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

71
٥

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

72
٦
٧

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

 ٨ـ ١٧

 -إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

-١-
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إﻳﻀﺎح
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ذﻣﻢ وﺳﻄﺎء
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

٣
٤
٥

٢٠١٨

٢٠١٩
١,١٠٧,٨٥٣
٢٤٩,٤٥٢
٧٤٠,١٠٦
١٦٥,٩٠٩
١,٨٢٨
١

٦٦٥,٩٤٧
٤٣,٣٣٤
٣٠٦,٥٧٠
٨٣٢,١٢٨
٤٩,٦٧٢
١٧٢,٩٧٤
٢,٣٧٠
١

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

٢,٢٦٥,١٤٩

٢,٠٧٢,٩٩٦

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء وﺳﺎﻃﺔ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ وﺳﻄﺎء
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

١١٤,٦١٠
١٣,٢٧٢
٤٠,٥٥٦

٤٠,٤٥٢
٤١,٢٩٨

١٦٨,٤٣٨

٨١,٧٥٠

٢,٢٥٠,٠٠٠
٣٣٦,٢٥٥
)(٤٨٩,٥٤٤

٢,٢٥٠,٠٠٠
٣٢٥,٧٠٨
)(٥٨٤,٤٦٢

٢,٠٩٦,٧١١

١,٩٩١,٢٤٦

٢,٢٦٥,١٤٩

٢,٠٧٢,٩٩٦

٦
٧
٨

٩

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
١٠

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ واﻟﻤﺪﻓﻮع
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (١٨ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
-٤-
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إﻳﻀﺎح

٢٠١٩

٢٠١٨

ﻋﻤﻮﻻت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

١٦٦,٧٧١

١٣٠,٠٦٨

إﻳﺮاد ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ

٦٧,٢٤٣

٦٨,٧٧٦

-

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٦,٥٩١

٦,٨٣١

)(٤٢,٨٨٠

ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ

١١

)(٢١٦,٤٣٧

)(٣٤٧,٦٩١

اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت

٧

)(٥٤٢

-

رد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

٥

٢٣,٤٠٣

٧٩٥,٥٢٧

إﻳﺮادات أﺧﺮى

١٢

٥٨,١٩٦

٩٦,٥٢٣

١٠٥,٤٦٥

٧٠٦,٩١٤

اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
إﺟﺒﺎري

ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ

٢,٢٥٠,٠٠٠

٣٢٥,٧٠٨

)(٥٨٤,٤٦٢

١,٩٩١,٢٤٦

١٠٥,٤٦٥

١٠٥,٤٦٥

-

-

١٠,٥٤٧

-

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

٢,٢٥٠,٠٠٠

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١

٤,٠٠٠,٠٠٠

ﺗﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل

)(١,٧٥٠,٠٠٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

-

إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري

-

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

٣٣٦,٢٥٥

)(٤٨٩,٥٤٤

٢٥٥,٠١٧

)(١,٢٢٠,٦٨٥

٣,٠٣٤,٣٣٢

-

٧٠٦,٩١٤

٧٠,٦٩١

)(٧٠,٦٩١

٣٢٥,٧٠٨

)(٥٨٤,٤٦٢

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (١٨ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"

-٦-

72

٢,٠٩٦,٧١١

-

٢,٢٥٠,٠٠٠

)(١٠,٥٤٧

اﻟﻤﺠﻤﻮع

)(١,٧٥٠,٠٠٠
٧٠٦,٩١٤
١,٩٩١,٢٤٦

