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تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
إلى هيئة مديري مجموعة العربي لإلستثمار ذات مسؤولية محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

مقدمة
لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة مجموعة العربي لإلستثمار ذات مسؤولية محدودة كما في
 30حزيران  2021والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في  30حزيران  2021وقائمة
الدخل المرحلية المختصرة وقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حولها .إن
اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ( 34التقارير
المالية المرحلية) .إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى
مراجعتنا.
نطاق المراجعة
لقـد جرت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة " 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل
مدقق الحسابات المستقل للمنشأة" .إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل
أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.
ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا
أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق،
وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
النتيجة
بناء على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم
اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .34
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
كما في  30حزيران 2021
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مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
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اإلحتياطي اإلجباري
األرباح المدورة
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 30حزيران
2021
دينــــار
(غير مدققة)

 31كانون األول
2020
دينار
(مدققة)

14.735.262
9.240.000
408.923
25.000
147.596
1.634.845
26.191.626

11.790.934
7.600.000
60.705
25.000
729.191
373.492
20.579.322

6.286
160.897
399.791
566.974
26.758.600

5.436.292
257.535
557.225
293.606
6.544.658

14.000.000
4.080.208
3.836.534
()1.702.800
20.213.942
26.758.600

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1الى  15جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها
-1-

9.739
164.704
629.391
803.834
21.383.156

2.297.116
287.621
23.878
171.325
2.779.940

14.000.000
4.080.208
3.636.208
()3.113.200
18.603.216
21.383.156

شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة الدخل المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران ( 2021غير مدققة)

إيضاحات
االيرادات:
صافي ايرادات الوساطة المالية
إيرادات إدارة الموجودات
إيرادات إدارة صندوق استثمارات الشركات المتوسطة والصغيرة
إيرادات الفوائد
توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات
المصروفات
مصاريف ادارية وعمومية
استهالكات و اطفاءات
مجموع المصاريف
الربح للفترة قبل الضريبة
ضريبة الدخل
مجموع الدخل للفترة
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للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2020
2021
دينــــار
دينــــار
578.619
225.544
282.281
167.811

387.174
212.706
525.000
217.537

600.000
4.633
1.858.888

800.000
21.636
2.164.053

()1.030.023
()38.539
()1.068.562
790.326
()190.000
600.326

()1.089.272
()33.593
()1.122.865
1.041.188
()240.000
801.188

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1الى  15جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران ( 2021غير مدققة)

إيضاح

ربح الفترة
يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى التي ولن يتم
تصنيفها الى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
مجموع الدخل الشامل للفترة

4

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2020
2021
دينــــار
دينــــار
600.326

801.188

1.410.400
2.010.726

()808.400
()7.212

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1الى  15جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران ( 2021غير مدققة)

رأس المال
المدفوع
دينــار

اإلحتياطي
اإلجباري
دينــار

األرباح
المدورة**
دينــار

احتياطي القيمة
العادلة
دينــار

المجموع
دينــار

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2021
3.636.208

()3.113.200

18.603.216

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

600.326

1.410.400

2.010.726

توزيعات أرباح (إيضاح *)11

-

-

()400.000

الرصيد في بداية الفترة

14.000.000

4.080.208

-

()400.000

14.000.000

4.080.208

3.836.534

()1.702.800

20.213.942

14.000.000

3.939.124

3.571.877

()2.425.200

19.085.801

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

801.188

()808.400

()7.212

توزيعات أرباح*

-

-

()850.000

الرصيد في نهاية الفترة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2020
الرصيد في بداية الفترة

الرصيد في نهاية الفترة

14.000.000

3.939.124

3.523.065

()3.233.600

()850.000
18.228.589

* بموجب قرار الهيئة العامة العاديــة المنعقــدة بتــاريخ  26نيســان  2021تمــت الموافقــة علــى توصــية هيئــة المــديرين
بتوزيع ما نسبته ٪2.86من القيمة األسمية للحصة الواحدة والبالغــة دينـ ار واحـ د كأربـ اح نقديــة للشــريك البنــك العربــي
ش.م.ع  ،أي ما يعادل  400.000دينار عن العام  850.000 :2020( 2021دينار).
** تتضمن األرباح المدورة مبلغ  122.593دينار كما في  30حزيران  122.593( 2021دينار كما في  31كانون
أول  )2020يحظر التصرف به بموجب تعليمات هيئة االوراق المالية يمثل قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة.
كما يستثنى من األرباح القابلة للتوزيع على المساهمين مبلغ  1.702.800دينار كما في  30حزيران  2021والذي
يمثل التغير المتراكم في احتياطي القيمة العادلة بحسب تعليمات هيئة األوراق المالية.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1الى  15جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران ( 2021غير مدققة)

إيضاحات

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2020
2021
دينــــار
دينــــار

األنشطة التشغيلية
الربح للفترة قبل ضريبة الدخل

790.326

1.041.188

التعديالت:
إستهالكات و اطفاءات
عوائد توزيعات أرباح نقدية
ايرادات الفوائد

38.539
()600.000
()167.811

33.593
()800.000
()217.537

التغير في الموجودات والمطلوبات
ذمم عمالء مدينة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
موجودات متداولة أخرى
ذمم عمالء دائنة
ارصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
الفوائد المقبوضة
توزيعات أرباح اسهم مقبوضة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
صافي الزيادة (النقص) في النقد
نقد وأرصدة في الصندوق ولدى البنك  -بداية الفترة
نقد وأرصدة في الصندوق ولدى البنك  -نهاية الفترة

4

9

4

()348.218
581.595
()1.549.955
3.139.176
()30.086
133.347
1.986.913
()67.719
1.919.194

79.630
14.261
()323.777
()932.860
()420.550
38.849
()1.487.203
()309.190
()1.796.393

()31.279
456.413
600.000
1.025.134

()4.073
466.583
800.000
1.262.510

2.944.328
11.790.934
14.735.262

()533.883
13.691.810
13.157.927

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1الى  15جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
عــــام

-1

تأسست الشركة في االردن كشركة ذات مسـ ؤولية محــدودة وفقــا لقــانون الشــركات االردنـ ي تحـ ت رقــم ()4394
برأسمال مقداره  30الف دينار باسم شركة مجموعة أطلس لإلستثمار ،هذا وقد تــم زيـ ادة راسـ مال الشــركة علــى
عدة مراحل ليصبح  14مليون دينار اردني كما في تاريخ قائمة المركز المالي  .كما تــم خــالل االجتمــاع المنعقــد
بتاريخ  18تشرين الثاني  2006الموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح شركة مجموعــة العربــي لإلســتثمار .إن
الشركة مسجلة في عمان – األردن وعنوانها هو شركة مجموعة العربي لإلستثمار ،منطقــة الشميســاني  ،شــارع
عصام العجلوني  ،ص ب  143156عمان  ، 11814وهي مملوكة بالكامل من قبل البنك العربي ش .م .ع.

أ.

ويتم توحيد القوائم المالية لشركة مجموعة العربي لالستثمار مع القوائم المالية للبنك العربي.
ب .إن من أهم غايات الشركة هـ ي القيــام باالستشـ ارات الماليــة واالســتثمارية وادارة المحــافظ واعمــال الوســاطة فــي
االسواق المالية والتعامل في األوراق المالية المدرجة في بورصة عمان باالضــافة الــى األســواق الماليـ ة العربيــة
والدولية.
ج .قرر مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ  27تشرين الثاني  2007الموافقة على مــنح
شركة مجموعة العربي لإلستثمار ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش.
د .تمت الموافقة على القوائم الماليـة المرحليــة المــوجزة المرفقـ ة مــن قبــل هيئـ ة مــديري الشــركة بتـ اريخ  25تمــوز
.2021

أهم السياسات المحاسبية

-2
-

تم اعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة كما في  30حزيران  2021وفقا لمعيار المحاســبة الــدولي رقــم
( 34التقارير المالية المرحلية).

-

ان الدينار األردني هو عملة اظهار المعلومات المالية المرحلية الموجزة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

-

تم اعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية من خالل
قائمة الدخل الشامل والتي تظهر بالقيمة العادلة.

-

ان المعلومات الماليــة المرحليــة المــوجزة ال تتضــمن كافــة المعلومــات وااليضــاحات للقـ وائم الماليــة الســنوية
والمعدة وفقا للمعاييرالدولية للتقارير المالية  ،كمـ ا ان نتــائا االعمــال للســتة اشــهر المنتهيــة فــي  30حزيــران
 2021ال تمثل بالضرورة مؤشرا على النتائا المتوقعة للسنة المنتهية في  31كانون االول  2021كما لم يــتم
إجراء التخصيص على أرباح الفترة للستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2021والتي يتم إجراؤها في نهاية
السنة المالية.

التقديرات المحاسبية
إن تقديراتنا المتبعة ضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة معقولة ومتماثلة مع التقديرات المتبعة للسنة المنتهية في
 31كانون األول .2020
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
التغير في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2020باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا من  1كانون الثاني
:2021

المرحلة الثانية من إصالح ( IBORسعر الفوائد المعروضة بين البنوك)  :-تعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( ،)9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ، )39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (، )7
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
توفر المرحلة الثانية من إصالح  IBORإعفاءات مؤقتة والمتعلقة باألثر على التقارير المالية عند استبدال المرجع المستخدم
لتحديد سعر الفائدة  IBORبمرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر .تشمل التعديالت التطبيقات العملية التالية:
•
•

•

التطبيق العملي ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة
المرجعي كتغييرات في سعر الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق.
تتطلب اإلعفاءات من البنك تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع
استمرارية عالقات التحوط للبنك عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعتمد على
العائد الخالي من المخاطر.
يجوز للبنك استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا ،للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في
حال تم تحديد مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل.

لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة للبنك .سوف تقوم البنك باستخدام هذه
التطبيقات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.
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نقد وأرصدة في الصندوق و لدى البنك
 30حزيران
2021
دينــار
(غير مدققة)
794
9.894
9.180.000
5.544.574
14.735.262

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنك  -حسابات جارية
أرصدة لدى البنك – ودائع ألجل*
أرصدة لدى البنك – حسابات العمالء

 31كانـون األول
2020
دينــار
(مدققـــة)
945
31.748
9.700.000
2.058.241
11.790.934

* يشمل هذا البند وديعة لدى البنك العربي – الشركة المالكة بقيمة  9.18مليون دينار وبمعدل فائدة سنوية تبلغ .٪3.5

-7-

شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

يمثل هذا البند استثمار الشركة في  2مليون من األسهم المكونة لرأســمال شــركة اإلتصــاالت الفلســطينية .بلغــت القيمــة
العادلة لتلك الموجودات  9.240.000دينار كما فــي  30حزيــران  7.600.000( 2021دينــار كمــا فــي  31كــانون
األول . )2020
وفيما يلي صافي توزيعات أرباح تلك الموجودات :

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2020
2021
دينــار
دينــار
(غير مدققة)
(غير مدققة)
600.000

توزيعات أرباح
فيما يلي ملخص الحركة على احتياطي القيمة العادلة:

 30حزيران
2021
دينــار
(غير مدققة)

الرصيد في بداية الفترة /السنة
التغير في القيمة العادلة للفترة /للسنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
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()3.113.200
1.410.400
()1.702.800

800.000
 31كانون االول
2020
دينــار
(مدققـــة)
()2.425.200
()688.000
()3.113.200

ذمم عمالء مدينة  -بالصافي

يتكون هذا البند مما يلي :

 30حزيران
2021
دينــار
(غير مدققة)

ذمم عمالء (خدمات الوساطة المالية)
ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

846.753
()437.830
408.923

 31كانـون األول
2020
دينــار
(مدققـــة)
498.535
()437.830
60.705

قامت الشركة بدراسة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم العمالء المدينة ولم ينتا عن هذه الدراسة ما
يتطلب تعديل المخصص كما في  30حزيران .2021
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانيا باإلضافة للحصول على ضمانات كافية حيثمــا كــان ذلــك مناسـ با،
وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزامات  .ويؤخذ بعين االعتبــار التسـ ديدات فــي
الفترة الالحقة عند احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ،وفيما يلي أعمار الذمم المدينة لعمالء الوساطة المالية:
 30حزيران
2021
دينـــــــــــــــــار
(غير مدققة)
318.754
59.413
15.854
229
973
451.530
846.753

من يوم –  7أيام
 8أيام –  30يوم
 31يوم –  60يوم
 61يوم –  90يوم
 91يوم –  120يوم
اكثر من  120يوم*

 31كانـون األول
2020
دينـــــــــــــــــار
(مدققـــة)
32.947
12.195
1.488
820
8.013
443.072
498.535

*

يشمل هذا البند مبالغ مغطاة بضمان أسهم كما في  30حزيران  2021و 31كانون األول . 2020
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موجودات متداولة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

 30حزيران
2021
دينــار
(غير مدققة)
1.417.419
119.600
55.172
31.951
4.530
4.007
2.166
1.634.845

ذمم وساطة دولية
إيرادات مستحقة غير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما
امانات ضريبة دخل
تأمينات مستردة
تسوية التداول – مركز إيداع األوراق المالية
ذمم موظفين
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 31كانـون األول
2020
دينــار
(مدققـــة)
104.850
41.740
4.530
219.890
2.482
373.492

شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
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ارصدة دائنة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:
 30حزيران
2021
دينــار
(غير مدققة)
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
دائرة ضريبة الدخل
عمولة بورصة عمان
أخرى
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240.000
16.027
792
716
257.535

 31كانـون األول
2020
دينــار
(مدققـــة)
253.662
15.597
1.178
17.184
287.621

إيرادات إدارة صندوق استثمارات الشركات المتوسطة والصغيرة

قامت شركة مجموعة العربي لالستثمار خالل العام  2018بتوقيع اتفاقيتين مع شركة التجمــع البنكــي الدارة الشــركات،
شركة مساهمة خاصة ،بموجــب هــذه االتفــاقيتين تــم تعيـ ين شــركة مجموعــة العربــي لالســتثمار كمــدير اســتثمار الدارة
المحفظة االستثمارية الخاصة بشــركة مجموعــة البنــوك اإلســالمية للمسـ اهمة فــي الشــركات ،وشــركة البنــوك التجاريــة
للمساهمة في الشركات.
تتحمل شركة مجموعة البنوك اإلسالمية للمساهمة في الشركات وشركة البنوك التجارية للمساهمة في الشــركات اتعــاب
اإلدارة وتقوم بدفعها مباشرة الى مدير االستثمار .يتم احتساب اتعاب اإلدارة بواقع واحد وربــع بالمئــة ( )٪1.25سـ نويا
من قيمــة الحــد األقصــى للمحفظــة االســتثمارية والبالغـ ة  25.000,000دينــار اردنــي و  59.000.000دينــار اردنــي
بتاريخ  30حزيران  25.000.000( 2021دينار اردنــي و  100.000.000دينــار اردنــي بتــاريخ  31كــانون األول
 ) 2020على التوالي.
بعد انقضاء فترة اإلستثمار وهي فترة الثالث سنوات التي تتطلبها تغطية الجزء غير المكتتب به من رأس المال لكل من
شركة مجموعة البنوك اإلسالمية فعليا والقائم حتى ذلك التاريخ محسوبا على أساس التكلفة التاريخــة مطروحـ ا منــه أيــة
مخصصات (أن وجدت) أو تدني في قيمة االسثمار.
-9

ضريبة الدخل

أ-

مصروف ضريبة الدخل

يتكون هذا البند ما يلي :

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2020
2021
دينــار
دينــار
(غير مدققة)
(غير مدققة)
190.000

ضريبة دخل مستحقة عن أرباح الفترة *
*
*

240.000

حسب قانون ضريبة الدخل األردني رقم ( )34للعام  2018اصبحت نسبة الضريبة  ٪4 + ٪24( ٪28مساهمة
وطنية) وعلى االستثمارات الخارجية  ٪4 + ٪10( ٪14مساهمة وطنية).
تم احتساب اثر الضريبة المؤجلة بنسبة  ٪4+ ٪24( ٪28مساهمة وطنية) وعلى االســتثمارت الخارجيــة و٪14
( ٪4+ ٪10مساهمة وطنية).
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
ب-

مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
للستة أشهر المنتهية
في  30حزيران
2021
دينــار
(غير مدققة)
171.325
190.000
361.325
()67.719
293.606

الرصيد في بداية الفترة /السنة
ضريبة دخل مستحقة عن أرباح الفترة  /السنة
(ينزل) :ضريبة الدخل المدفوعة خالل الفترة  /السنة
ج-

409.874
200.000
609.874
()438.549
171.325

إن الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المضاف خالل الفترة  /السنة
المستبعد خالل الفترة  /السنة

للستة أشهر المنتهية في
 30حزيران
2021
دينــار
(غير مدققة)

للسنة المنتهية في 31
كانون األول
2020
دينــار
(مدققـــة)

629.391

672.813
112.000
()155.422
629.391

()229.600
399.791

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
د-

للسنة المنتهية في 31
كانون األول
2020
دينــار
(مدققـــة)

الوضع الضريبي

تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام  2018باســتثناء العــام  ،2017حيــث
تم تقديم كشف التقدير الذاتي لألعوام  2017و  2019ولم يتم مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعــات بعــد ،
هذا وبرأي إدارة الشــركة ومستشــارها الضــريبي ،ان المخصصــات المســجلة كمــا فــي تـ اريخ قائمــة المركــز المرحلــي
الموجز كافية لمواجهة المطلوبات الضريبية المحتملة.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
- 10

المعامالت واألرصدة مع االطراف ذات عالقة

تتمثل المعامالت مع األطراف ذات عالقة المعامالت التي تمت مع كبار المساهمين واإلدارة التنفيذية العليا للشركة واعضاء مجلــس اإلدارة وجهــات أخــرى ذات عالقــة ،هــذا ويــتم اعتمــاد سياســة األســعار
والشروط المتعلقة بين المعامالت من قبل مجلس اإلدارة .إن األرصدة والمعامالت مع اطراف ذات عالقة كما يلي:
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2021
(غير مدققة)

 30حزيران ( 2021غير مدققة)
ودائع
دينــار
البنك العربي ش  .م  .ع (الشركة األم)
شركة العربي جروب لالستثمار(شركة تابعة للشركة األم)
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (كبار مساهمي الشركة األم)
البنك العربي -سويسرا (شركة حليفة للشركة األم)
البنك العربي األسالمي الدولي (شركة حليفة للشركة األم)
المجموع

9,180,000
9,180,000

حسابات
جارية
دينــار
5,554,468
5,554,468

ذمم مدينة
دينــار
30
30

إيرادات مستحقة
غير مقبوضة
دينــار
147,566
147,566

ذمم دائنة
دينــار
400,000
2,887
16,398
118,063
38
537,386

أرباح موزعة
غير مدفوع
-

ودائع
دينــار
البنك العربي ش  .م  .ع (الشركة األم)
شركة العربي جروب لالستثمار(شركة تابعة للشركة األم)
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (كبار مساهمي الشركة األم)
البنك العربي -سويسرا (شركة حليفة للشركة األم)
شركة التأمين العربية (شركة حليفة للشركة األم)
المجموع

9,700,000
9,700,000

حسابات
جارية
دينــار
2,089,989
2,089,989

ذمم مدينة
دينــار
225
292,798
293,023

436,168
436,168

19,839
19,839

ايرادات عموالت
وإدارة األصول
دينــار
20,006
833
20,839

ايرادات
فوائـــد
دينــار
165,501
165,501

مصاريف
أخرى
دينــار
2,008
18,226
20,234

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2020
(غير مدققة)

 31كانون األول ( 2020مدققة)
إيرادات مستحقة
غير مقبوضة
دينــار

مصاريف
مستحقة غير
مدفوعة
دينــار

ذمم دائنة
دينــار
312

-

3,187
38
3,537

مصاريف
مستحقة غير
مدفوعة
دينــار
20,341
20,341

ايرادات عموالت
وإدارة األصول
دينــار
18,930
94
946
168
20,138

ايرادات
فوائـــد
دينــار
214,783
214,783

مصاريف
أخرى
دينــار
1,867
25,942
27,809

تم اصدار كفاالت مــن قبــل البنك العربي لصالح الشركة بقيمة  1.972.000دينار كما في  30حزيران  1.634.000( 2021دينــار كمــا فـ ـي  31كــانون األول  )2020لصــالح هيئــة األوراق الماليــة
ولمركز إيداع األوراق المالية ووزارة العمل.
بلغت الرواتب والمكافآت والمنافع لالدارة التنفيذية العليا للشركة  290.788دينار للستة أشهر المنتهية في  30حزيران  285.348( 2021دينار للستة أشهر المنتهية في  30حزيران .)2020
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
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توزيعات أرباح

بموجب قرار الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ  26نيسان  2021تمت الموافقة على توصــية هيئــة المــديرين بتوزيــع
ما نسبته 86ر٪2من القيمة األسمية للحصة الواحدة والبالغة دينار واحد كأرباح نقديــة للشــريك البنــك العربــي ش.م.ع ،
أي ما يعادل  400.000دينار عن العام  850.000( 2020دينار .)2020 :
-12

حسابات مدارة لصالح العمالء

تمثل هذه الحسابات نقد واستثمارات خاصة بحسابات مدارة لصالح بعض عمالء الشركة حيث تقوم الشركة بــادارة هــذه
الحسابات على مسؤولية العمالء مقابل أتعاب إدارة وتخضع ادارة هذه الحسابات لرغبة العمالء وهي غير مضمونة .ال
تدخل هذه الحسابات ضمن موجودات ومطلوبات الشركة  .بلغت قيمة هذه الحسابات  33.767.708دينار كما فــي 30
حزيران  31.937.442( 2021دينار كما في  31كانون األول .)2020

 -13التزامات محتملة
أ-

مطلوبات خارج قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة

كان على الشركة التزامات محتملة تتمثـ ل فــي كفــاالت بنكيــة بقيمــة  1.972.000دينــار كمــا فـ ي  30حزيــران 2021
( 1.634.000دينار كما في  31كــانون األول  )2020لصــالح كــل مــن هيئـ ة األوراق الماليــة ومركــز إيــداع األوراق
المالية ووزارة العمل.
ب-

القضايا المقامة ضد الشركة

هناك قضية مقامة على الشركة من قبل الشركة المتحـ دة لــألوراق الماليــة بقيمــة  7مليــون دينــار كمـ ا فـ ي  30حزيــران
 7( 2021مليون دينار كمـ ا فــي  31كــانون األول  )2020موضــوعها مطالبـ ة ماليــة ومطالبــة بـ التعويض عــن العطــل
والضرر  .وبرأي المستشار القانوني للشركة أن موقف شركة مجموعة العربي لإلستثمار بالنسبة لفرص كسب الدعوى
جيدة  ،كما ترى االدارة انه ال داعي لتسجيل أية مخصصات لقاء هذه القضية.
ج-

القضايا المقامة من قبل الشركة

قامت الشركة برفع عدة قضايا على بعض عمالئها موضوعها مطالبة مالية ناتجة عــن كشــف لحســابهم لــدى الشـ ركة ،
حيث بلغ مجموع القضايا حوالي  457.806دينار كما في  30حزيران  457.806( 2021دينار كمــا فــي  31كــانون
األول . )2020
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2021
-14

مستويات القيمة العادلة

إن القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بعض الموجودات المالية للشركة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة ماليــة  ،والجــدول التــالي يوضــح معلومـ ات
حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة).
القيمة العادلة
الموجودات المالية

 30حزيران
2021
دينــار
(غير مدققة)

 31كانون االول
2020
دينــار
(مدققة)

مستوى القيمة
العادلة

طــــــريقة
التقييم
والمدخالت
المستخدمة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل:

9.240.000

7.600.000

المستوى
االول

االسعار
المعلنة في
االسواق المالية

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خــالل الســتة أشــهر المنتهيـ ة فــي  30حزيــران 2021
وخالل العام .2020

-15

انتشار فايروس كورونا (كوفيد  )19 -وأثره على الشركة

نتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا (كوفيد )19-على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك من
قيود وإجراءات فرضتها الحكومة األردنية ودول الجوار وبقية دول العالم ،فإنه من الممكن أن تتأثر األنشطة التشغيلية
بالتطورات العالمية والتي تؤثر حاليا ً على مختلف القطاعات االقتصادية والجغرافية .قامت اإلدارة بإعداد دراسة أولية
لتحديد أثر فيروس كورونا على أنشطة الشركة وعلى األداء المالي للشركة التخاذ اإلجراءات المناسبة لتمكينها من
استمرارها بنشاطها في ضوء الظروف الراهنة .كما وأن االدارة بصدد اعداد دراسة تفصيلية لتحديد أثر الفيروس على
عمليات الشركة وامكانية استردادها موجوداتها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتلبيتها اللتزاماتها.
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