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ﺗﻘ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت اﻟ ﻘﻠ
اﻟﻰ ﺷ ﺷ ﺔ ﻣ ﻋﺔ اﻟﻌ ﻲ ﻟﻼﺳ ﺎر ﻣ ودة اﻟ
ﻋ ﺎن – اﻟ ﻠ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﺷ ﺔ

ﺗﻘ

ﺣ لﺗﻗ

وﻟ ﺔ

اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ

اﻟـــ أ
اﻟ ﺎﻟﻲ ﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺎﻧ ن اﻷول
ﻟﻘ ﻗ ﺎ ﺑ ﻗ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻟ ﺔ ﻣ ﻋﺔ اﻟﻌ ﻲ ﻟﻼﺳ ﺎر )اﻟ ﺔ( واﻟ ﻲ ﺗ ن ﻣ ﻗﺎﺋ ﺔ اﻟ
 ٢٠١٩وﻗﺎﺋ ﺔ اﻟ ﺧﻞ وﻗﺎﺋ ﺔ اﻟ ﺧﻞ اﻟ ﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋ ﺔ اﻟ ﻐ ات ﻓﻲ ﺣﻘ ق اﻟ ﻠ ﺔ وﻗﺎﺋ ﺔ اﻟ ﻓﻘﺎت اﻟ ﻘ ﺔ ﻟﻠ ﺔ اﻟ ﻬ ﺔ ﻓﻲ ذﻟ اﻟ ﺎرﺦ
ﻷﻫ اﻟ ﺎﺳﺎت اﻟ ﺎﺳ ﺔ.
واﻻ ﺎﺣﺎت ﺣ ل اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ وﻣﻠ
اﻟ ﺎﻟﻲ ﻟﻠ
ﻓﻲ رأﯾ ﺎ ،إن اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻓﻘﺔ ﺗُ ﻬ ﻌ اﻟﺔ ،ﻣ ﺎﻓﺔ اﻟ اﺣﻲ اﻟ ﻫ ﺔ ،اﻟ
وأداءﻫﺎ اﻟ ﺎﻟﻲ وﺗ ﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟ ﻘ ﺔ ﻟﻠ ﺔ اﻟ ﻬ ﺔ ﻓﻲ ذﻟ اﻟ ﺎرﺦ وﻓﻘًﺎ ﻟ ﻌﺎﯾ اﻟ ﻘﺎر اﻟ ﺎﻟ ﺔ اﻟ وﻟ ﺔ.

ﺔ

ﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺎﻧ ن اﻷول ٢٠١٩

أﺳﺎس اﻟ أ
ﻟﻘ ﻗ ﺎ ﺑ ﻗ ﻘ ﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠ ﻌﺎﯾ اﻟ وﻟ ﺔ ﻟﻠ ﻗ  ،إن ﻣ وﻟ ﺎﺗ ﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻬ ﻩ اﻟ ﻌﺎﯾ ﻣﻔ
ﻣ ﻘﻠ ن ﻋ اﻟ ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘ اﻋ
ﺗ ﻗ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ اﻟ اردة ﻓﻲ ﺗﻘ ﻧﺎ ﻫ ا .ﻧ
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ ﻠ ﺎت اﻟ ﻠ ك
اﻟ ﻠ اﻟ وﻟﻲ ﻟ ﻌﺎﯾ اﻟ ﻠ ك اﻟ ﻬ ﻲ ﻟﻠ ﺎﺳ
ﻠ ﺎت اﻟ ﻠ ك اﻟ ﻬ ﻲ وﻣ ﻠ ﺎت اﻟ ﻠ اﻟ وﻟﻲ ﻟ ﻌﺎﯾ اﻟ ﻠ
اﻷردن ،وﻗ اﻟ ﻣ ﺎ
ﺎﻓ ﺔ وﻣﻼﺋ ﺔ وﺗ ﻓ أﺳﺎﺳًﺎ ﻹﺑ اء اﻟ أ .
ﺗﻗ
ﻣ

وﻟ ﺔ اﻹدارة واﻟ

وﻟ

اﻟ ﻠﻔ

ﺎﻟ

ﻠﺔ أﻛ ﺿ ﺑ
اﻟ ﻠ ك اﻟ ﻬ ﻲ ﻟﻠ
اﻟ ﻬ ﻲ اﻻﺧ اﻟ
ك اﻟ ﻬ ﻲ ﻟﻠ ﺎﺳ

ﻣ وﻟ ﺔ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت ﻋ
ﺎﺳ اﻟﻘﺎﻧ ﻧ اﻟ ﺎدر ﻋ
ﻼﺋ ﺔ ﻟ ﻗ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ
ل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ
 .ﻟﻘ ﻗ ﺎ ﺎﻟ

ﺔ ﻋ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ

رة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ ﻌﺎﯾ اﻟ ﻘﺎر اﻟ ﺎﻟ ﺔ اﻟ وﻟ ﺔ ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗ ﯾ ﻧ ﺎم
إن اﻹدارة ﻣ وﻟﺔ ﻋ إﻋ اد ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ وﻋ ﺿﻬﺎ
اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠﻲ اﻟ ور ﻹﻋ اد ﻗ اﺋ ﻣﺎﻟ ﺔ ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣ اﻷﺧ ﺎء اﻟ ﻫ ﺔ ﺳ اء اﻟ ﺎﺗ ﺔ ﻋ اﺣ ﺎل أو ﻋ ﻏﻠ .
أ اﻻﺳـ ارﺔ ـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـ
ﺄة ﻣ ة واﻹﻓ ﺎح ﻋ اﻷﻣ ر اﻟ ﻌﻠﻘﺔ
ﻛ ﺎ أن اﻹدارة ﻣ وﻟﺔ ﻋ ﺗﻘ ﻗ رة اﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ار
اﺳ ام ﻣ أ اﻻﺳ ارﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺎﺳ ﺔ ﻋ إﻋ اد اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،إﻻ إذا ﺎن ﻓﻲ ﻧ ﺔ اﻹدارة ﺗ ﻔ ﺔ اﻟ ﺔ أو إ ﻘﺎف ﻋ ﻠ ﺎﺗﻬﺎ أو ﻋ م وﺟ د
أ ﺑ ﯾﻞ واﻗﻌﻲ آﺧ ﺳ اﻟﻘ ﺎم ﺑ ﻟ .
إن اﻟ ﻠﻔ

ﺎﻟ

ﺔ ﻣ وﻟ ن ﻋ اﻻﺷ اف ﻋﻠﻰ ﻋ ﻠ ﺔ إﻋ اد اﻟ ﻘﺎر اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻟﻠ

ﺔ.

ﻣ

وﻟ ﺔ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ

ﺎ ﺎت ﻋ ﺗ ﻗ

اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ

ل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛ ﻣﻌﻘ ل ﺄن اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ
إن أﻫ اﻓ ﺎ ﺗ ﻞ ﺎﻟ
رأﯾ ﺎ.
وﺻ ار ﺗﻘ اﻟ ﻗ اﻟ ﯾ

ﻞ ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣ اﻷﺧ ﺎء اﻟ ﻫ ﺔ ﺳ اء اﻟ ﺎﺗ ﺔ ﻋ إﺣ ﺎل أو ﻋ ﻏﻠ

وﻓﻘًﺎ ﻟ ﻌﺎﯾ اﻟ ﻗ اﻟ وﻟ ﺔ ﺳ
وﻟ ﻪ ﻟ ﺿ ﺎﻧﺔ إن اﻟ ﻗ اﻟ
ان اﻟ ﺄﻛ اﻟ ﻌﻘ ل ﻫ ﺗﺄﻛ ﻋﺎﻟﻲ اﻟ
دة أو ﻣ ﻌ ًﺔ
ﺟ ﻫ ﺎ ﻋ وﺟ دﻩ .إن اﻷﺧ ﺎء ﻗ ﺗ ث ﻧ ﺔ ﻻﺣ ﺎل أو ﻏﻠ و اﻋ ﺎرﻫﺎ ﺟ ﻫ ﺔ ،إذا ﺎﻧ ﻣ ﻔ ً
ﻣﻲ ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ .
ةﻣ ﻗﻞﻣ
ﺗﺄﺛ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ارات اﻻﻗ ﺎد ﺔ اﻟ
إﻧ ﺎ ﻧﻘ م

اﻟ ﻬ ﻲ

ﺎرﺳﺔ اﻻﺟ ﻬﺎد اﻟ ﻬ ﻲ واﻟ ﺎﻓ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ

وﻓﻘﺎ ﻟﻠ ﻌﺎﯾ

ء ﻣ اﻟ ﻗ

ﻒ داﺋ ﺎ ﺧ ﺄ
ان ن ﻟﻬﺎ

اﻟ وﻟ ﺔ ﻟﻠ ﻗ  ،و ﻟ ﻧﻘ م ﺎ ﯾﻠﻲ:

·

وﺗ ﻔ اﺟ اءات ﺗ ﻗ
ﺗ ﯾ وﺗﻘ ﻣ ﺎ اﻻﺧ ﺎء اﻟ ﻫ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ  ،ﺳ اء اﻟ ﺎﺗ ﺔ ﻋ اﺣ ﺎل أو ﻏﻠ  ،و ﺗ
ﺎﻓ ﺔ وﻣﻼﺋ ﺔ ﺗ ﻓ أﺳﺎﺳﺎً ﻹﺑ اء اﻟ ا  .إن ﺧ ﻋ م اﻛ ﺎف ﺧ ﺄ ﺟ ﻫ
ل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗ ﻗ
ﻟﻬ ﻩ اﻟ ﺎ واﻟ
ﺗ
ﻪ اﻻﺣ ﺎل ﻣ ﺗ ا أو ﺗ و أو ﺣ ف ﻣ ﻌ أو ﺗﺄﻛ ات ﻏ
ﻧﺎﺗﺞ ﻋ اﺣ ﺎل ﻌ أﻛ ﻣ ذﻟ اﻟ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻏﻠ  ،ﻟ ﺎ ﻗ ﯾ
ﺻ ﺔ أو ﺗ ﺎوز ﻟ ﺎم اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠﻲ.

·

ﺑﻬ ف اﺑ اء أر

ل ﻋﻠﻰ ﻓﻬ ﻟ ﺎم اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠﻲ اﻟ ﻌﻠ
اﻟ
ﺣ ل ﻣ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻧ ﺎم اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠﻲ ﻟﻠ ﺔ.
ﻣﻼءﻣﺔ اﻟ ﺎﺳﺎت اﻟ ﺎﺳ ﺔ اﻟ

ﺎﻟ ﻗ

وذﻟ ﻟ

إﺟ اءات ﺗ ﻗ

ﻘﺔ وﻣﻌﻘ ﻟ ﺔ اﻟ ﻘ ﯾ ات اﻟ ﺎﺳ ﺔ واﻻ

ﻣﻼﺋ ﺔ ﻟﻠ وف وﻟ

·

ﺗﻘ

·

ل ﻋﻠ ﻬﺎ،
ﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟ ﻗ اﻟ ﻲ ﺗ اﻟ
اﻟ ﺻﻞ اﻟﻰ ﻧ ﺔ ﺣ ل ﻣﻼءﻣﺔ اﺳ ام اﻻدارة ﻟ أ اﻻﺳ ارﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺎﺳ ﺔ ،و ً
ك ة ﺣ ل ﻗ رة اﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ار .واذا ﻣﺎ
وﻓ ﺎ إذا ﺎن ﻫ ﺎك ﻋ م ﺗ ﻘ ﺟ ﻫ ﻣ ﺗ ﺄﺣ اث أو وف ﻗ ﺗﻠﻘﻲ
ﺗ ﺻﻠ ﺎ اﻟﻰ ﻧ ﺔ ﺄن ﻫ ﺎك ﺷ ﺟ ﻫ  ،ﻓﻌﻠ ﺎ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺗﻘ اﻟ ﻗ إﻟﻰ ا ﺎﺣﺎت اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ ذات اﻟ ﻠﺔ أو ﺗﻌ ﯾﻞ رأﯾ ﺎ
اذا ﺎﻧ ﻫ ﻩ اﻻ ﺎﺣﺎت ﻏ ﺎﻓ ﺔ .إن اﺳ ﺎﺟﺎﺗ ﺎ ﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟ ﻗ اﻟ ﻲ ﺣ ﻠ ﺎ ﻋﻠ ﻬﺎ ﺣ ﻰ ﺗﺎرﺦ ﺗﻘ اﻟ ﻗ  ،وﻣﻊ ذﻟ
ﺄة ﻣ ة.
ﻓﺈن اﻷﺣ اث او اﻟ وف اﻟ ﻘ ﻠ ﺔ ﻗ ﺗ د إﻟﻰ ﻋ م اﺳ ار اﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻋ ﺎﻟﻬﺎ

·

اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﺗ ﻞ اﻟ ﻌﺎﻣﻼت

ﺗﻘ اﻟﻌ ض اﻟﻌﺎم ﻟﻬ ﻞ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ وﻣ
واﻷﺣ اث اﻟ ﻲ ﺗ ﻘ اﻟﻌ ض اﻟﻌﺎدل.

اﻫﺎ

ﺎ ﻓﻲ ذﻟ

اﻻ

ﺎﺣﺎت اﻟ ﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟ ﻲ ﻗﺎﻣ

ﺎﺣﺎت ﺣ ﻟﻬﺎ وﻓ ﺎ إذا ﺎﻧ

ﺔ ﻓ ﺎ ﯾ ﻌﻠ ﺑ ﺎق اﻟ ﻗ وﺗ ﻗ ﻪ وﻣﻼﺣ ﺎت اﻟ ﻗ
إﻧ ﺎ ﻧ اﺻﻞ ﻣﻊ اﻟ وﻟ اﻟ ﻠﻔ ﺎﻟ
ﻣﻬ ﺔ ﻓﻲ ﻧ ﺎم اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠ ﺔ اﻟ ﻲ ﯾ ﺗ ﯾ ﻫﺎ ﻣ ﻗ ﻠ ﺎ ﺧﻼل ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻗ .

اﻟ ﻬ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ

ﺑﻬﺎ اﻻدارة.

أ ﻧﻘﺎ ﺿﻌﻒ

ﺗﻘ

ﺣ ل اﻟ

ﺗ ﻔ اﻟ

ﻠ ﺎت اﻟﻘﺎﻧ ﻧ ﺔ

ﺔ ﻘ د وﺳ ﻼت ﻣ ﺎﺳ ﺔ ﻣ

ﺔ

ﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﻬﺎ.

رة أﺻ ﻟ ﺔ ﺗ ﻔ ﻣﻊ اﻟﻘ اﺋ اﻟ ﺎﻟ ﺔ وﻧ ﺻﻲ ﺎﻟ
إرﻧ
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شركة مجموعة العربي لالستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2019
إيضاحات
الموجودات
الموجودات
نقد وأرصدة في الصندوق ولدى البنك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ذمم عمالء مدينة – بالصافي
أمانات صندوق ضمان التسوية
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
موجودات متداولة أخرى
موجودات غير ملموسة – بالصافي
ممتلكات ومعدات – بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ذمم عمالء دائنة
ارصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
اإلحتياطي اإلجباري
األرباح المدورة
احتياطي القيمة العادلة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

6
7
8
9
22
10
11
12
19

13
22
19

14
14

2019
دينــــار

13,691,810
8,400,000
170,513
25,000
460,628
134,086
10,613
180,957
672,813
23,746,420

3.633.365
595,029
22.351
409,874
4,660,619

14,000,000
3.939,124
3,571,877
()2,425,200
19,085,801
23,746,420

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  28جزءا ً من هذه القوائم المالية
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2018
دينار

13.055.093
8.640.000
157.269
25.000
60.608
107.869
23.528
188.525
640.798
22.898.690

2.546.263
577.588
184.189
434.549
3.742.589

14.000.000
3.773.356
3.601.545
()2.218.800
19.156.101
22.898.690

شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
2019
دينــــار

2018
دينار

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 الدخل
الشامل
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات

493,627
543,290
1,562,500
464,276

726.893
378.240
1.562.500
340.464

800,000
30,023
3,893,716

800.000
60.556
3.868.653

المصروفات
مصاريف ادارية وعمومية
استهالكات واطفاءات
صندوق حماية المستثمرين
المسترد من مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
الربح للسنة قبل الضريبة
ضريبة الدخل
الربح للسنة

()2,170,989
()70,607
()96
5,661
1,657,685
()421,585
1,236,100

إيضاحات

15
16
17

18

8
19
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()1.930.141
()64.572
()31.890
1.842.050
()357.359
1.484.691

شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاح

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

7

2019
دينــــار

2018
دينــــار

1.236.100

1.484.691

()206,400
1,029,700

()364.800
1.119.891
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

رأس المال
المدفوع
دينــار
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
الرصيد في بداية السنة

14,000,000

الربح الشامل للسنة

-

المحول الى االحتياطي االجباري

-

أرباح موزعة (إيضاح * )20

14,000,000

الرصيد في نهاية السنة

االحتياطي
االجباري
دينــار

3,773,356
165,768
3,939,124

األرباح المدورة
**
دينــار

احتياطي القيمة
العادلة
دينــار

المجموع
دينــار

3,601,545

()2,218,800

19,156,101

1,236,100

()206,400

1,029,700

()165,768

-

-

()1,100,000

-

()1,100,000

() 2,425,200

19,085,801

3,571,877

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
14.000.000

الرصيد في بداية السنة
اثر تطبيق المعيار الدولي رقم (( )9إيضاح )7

-

الرصيد المعدل كما في  1كانون الثاني 2018

14.000.000

الربح الشامل للسنة

-

المحول الى االحتياطي االجباري

-

أرباح موزعة

-

الرصيد في نهاية السنة

14.000.000

3.589.151
3.589.151
184.205
3.773.356

-

18.296.210

707.059
1.854.000

()1.854.000

-

2.561.059

()1.854.000

18.296.210

1.484.691

()364.800

1.119.891

()184.205

-

()260.000

-

3.601.545

()2.218.800

()260.000
19.156.101

* بموجب قرار الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ  14نيسان  2019تمت الموافقة على توصية هيئة المديرين بتوزيع ما نسبته
 ٪ 7,86من القيمة األسمية للحصة الواحدة والبالغة دينار واحد كأرباح نقدية للشريك البنك العربي ش.م.ع ،أي ما يعادل
1,1مليون دينار عن العام .2018
** تتضمن األرباح المدورة مبلغ 278.013دينار كما في  31كانون االول ( 2019دينار  279.597كما في  31كانون أول )2018
يحظر التصرف به بموجب تعليمات هيئة االوراق المالية يمثل قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة.
كما يستثنى من األرباح القابلة للتوزيع على المساهمين مبلغ  2,425,200دينار كما في  31كانون االول  2019والذي يمثل
التغير المتراكم السالب الحتياطي القيمة العادلة بحسب تعليمات هيئة األوراق المالية.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التدفقات النقدية
كما في  31كانون األول 2019
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
التعديالت:
إستهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
عوائد توزيعات أرباح نقدية
ايرادات الفوائد
المسترد من مخصص خسائر إئتمانية متوقعه
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 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل
المدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
الفوائد المقبوضة
توزيعات أرباح اسهم مقبوضة
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل وما في حكمه  -بداية السنة
النقد والنقد المعادل وما في حكمه  -نهاية السنة

12
11

17

19

11و12

20
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2019
دينــــار

2018
دينار

1,657,685

1.842.050

57,576
13,031
-

52.007
12.565
()19.999
()800.000
()340.464
-

()800,000
()464,276
()5,661
()7,583
28,972
()26,217
1,087,103
17,441
()161,838

9.320
()3.240
13.422
368.891
406.563
54.868

1,396,232
()444,675
951,557

1.595.983
()364.853
1.231.130

()50,124
35,284
800,000
785,160

()1,100,000
()1,100,000
636,717
13,055,093
13,691,810
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()26.352
323.259
800.000
20.000
1.116.907

()260.000
()260.000
2.088.037
10.967.056
13.055.093

شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019

-1

عــــــــــــام

أ-

تأسست شركة مجموعة العربي لإلستثمار في المملكة األردنيــة الهاشــمية كشــركة ذات مســؤولية محــدودة خــالل العــام
 1996وفق ـا ل لقــانون الشــركات االردنــي  1989تحــت رقــم ( )4394برأســمال مقــدار  30.000دينــار باســم شــركة
مجموعة أطلس لالستثمار ،هذا وقد تم زيادة راسمال الشركة على مراحل ليصبح  14.000.000دينار اردني كما في
 31كانون االول  .2008كما تم خالل االجتماع المنعقــد بتــاريخ  18تشــرين الثــاني  2006الموافقــة علــى تغييــر اســم
الشركة ليصبح باسم شركة مجموعة العربي لالســتثمار .إن الشــركة مســجلة فــي عمــان – المملكــة األردنيــة الهاشــمية
وعنوانها هو شركة مجموعة العربي لالستثمار ،منطقة الشميساني ،شارع عصام العجلــوني ،ص ب  143156عمــان
 .11814ان الشركة مملوكة بالكامل من البنك العربي ش .م.ع .ويتم توحيــد القــوائم الماليــة لشــركة مجموعــة العربــي
لإلستثمار مع القوائم المالية للبنك العربي.

ب-

ان أهم غايات الشركة هي القيــام باالستشــارات الماليــة واالســتثمارية وادارة المحــافظ واعمــال الوســاطة فــي االســواق
المالية والتعامل في األوراق المالية المدرجة في بورصة عمان باالضافة الى األسواق المالية العربية والدولية.

ج-

قرر مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ  27تشرين الثاني  2007الموافقة على منح شركة
مجموعة العربي لإلستثمار ترخيصا ل لممارسة أعمال التمويل على الهامش.

د-

تمت الموافقـة علــى القوائم المالية المرفقة من قبل هيئة مديري الشركة بتاريـخ  14نيسان 2020

-2

أسس إعداد القوائم المالية

-

تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا ل لمعايير التقارير المالية الدولية الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية

-

تم إعداد القوائم المالية وفقا ل لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية والتــي تظهــر بالقيمــة
العادلة من خالل الدخل الشامل.

-

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

-3التغير 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  ،2018باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ل من  1كانون الثاني
:2019
معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات"
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات" بدالل من معيار المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" وتفسير
لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم (" )4تجديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد ايجار" وتفسيرات لجنة تفسير
معايير المحاسبة الدولية رقم (" )15عقود االيجار التشغيلية – الحوافز" ورقم (" )27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن
الصيغة القانونية لعقود اإليجار" .يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات .ويتطلب
المعيار من المستأجرين االعتراف بمعظم عقود اإليجار وفقلا لنموذج موحد داخل قائمة المركز المالي.
إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع
متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام
مبادئ مماثلة لتلك التي في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17وبالتالي ،لم يؤثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
( )16على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي بتاريخ التطبيق في  1كانون
الثاني  ،2019وبنا لء عليه لم يتم تعديل القوائم المالية للسنة السابقة .قررت الشركة استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح
بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقلا على أنها عقود إيجار وفقا ل لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17ووفقا ل
لتفسير لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم ( )4في تاريخ التطبيق .قررت الشركة أيضلا استخدام اإلعفاءات المتعلقة
شهرا او اقل كما في تاريخ التطبيق والتي ال تحتوي على خيار شراء ("عقود
باالعتراف بعقود اإليجار التي تكون مدتها 12
ل
إيجار قصيرة األجل") وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل المستأجر ذو قيمة منخفضة ("األصول منخفضة القيمة").

لم ينتج أي أثر عن تطبيق المعيار على قائمة المركز المالي.
• استخدمت الشركة إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل للعقود قصيرة االجل والتي تنتهي خالل  12شهرا من تاريخ
التطبيق.
• استخدمت الشركة معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.

فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للشركة والتي تم تطبيقها من تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)16
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة
تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (أي:
شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل) .كما تقوم الشركة أيضا
عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 12
ل
بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة.
يتم االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس
القسط الثابت على مدة اإليجار.
التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء ،مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد
عقد اإليجار إذا كان من ا لمؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد
أال تقوم الشركة بممارسة هذا الخيار.
بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى الشركة الحق في استئجار األصول لفترات إضافية .تقوم الشركة ببعض التقديرات عند
تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.
وهذا يعني ،أن الشركة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .الحقا،
تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي
قد يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).
نظرا ألهمية هذ األصول في عملياتها التشغيلية .ان مدة العقد
قامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار ل
الغير قابلة للفسخ لبعض هذ األصول تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي
في حال عدم وجود بدائل لتلك األصول.
تفسير رقم ( - )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على
تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة
الدولي رقم ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على
المنشأة تحديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذ التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين
المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة
تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق
بفقدان السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة
حليفة أو مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول
التي ينطبق عليها تعريف المنشأة  -وفقا ل لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع
المشتركة .في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة
بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.
قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذ التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على الشركة التي تطبق
التعديالت في وقت مبكر وان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذ التعديالت على القوائم المالية للشركة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة
توضح التعديالت أن على الشركة تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على االستثمارات طويلة األجل في
الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي ال يتم االعتراف بها وفقا ل لطريقة حقوق الملكية ولكن في جوهرها تشكل جزءا ل من
صافي االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة (على المدى الطويل) .يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج
خسارة االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ينطبق على هذ االستثمارات طويلة االجل.
توضح التعديالت أيضا ل أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة
والمشاريع المشتركة ،أو أي خسائر انخفاض في صافي قيمة االستثمار ،كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة
أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمارات في الشركات الحليفة
والمشاريع المشتركة.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذ التعديالت على القوائم المالية للشركة.
-4

استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ
الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذ التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات
والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات
التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية
بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن
التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.
في اعتقاد إدارة الشركة بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:
-

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة :يتم مراجعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم
المدينة ضمن أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات
المعايير الدولية لتقارير المالية.
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مخصص ضريبة الدخل :يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا ل لألنظمة والقوانين والمعايير
المحاسبية ويتم احتساب مخصص الضريبة الالزم.

-

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار االنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية
اعتمادا ل على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ خسارة التدني
(إن وجدت) إلى قائمة الدخل.

-

مخصصات قضائية :لمواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ مخصصات لهذ االلتزامات استنادا ل لرأي المستشار القانوني
في الشركة.
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أهم السياسات المحاسبية المتبعة

أ.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم اثبات هذ الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا ل اليها مصاريف االقتناء ويعــاد تقييمهــا الحقـا ل بالقيمــة العادلـــة ،ويظهــر
التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة العادلــة النــاتج عــن فروقــات تحويــل
بنود الموجودات غير النقدية بال عمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذ الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح والخســائر الناتجــة
عن ذلك في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشــرة الــى االربــاح
والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل.
ب-

ال تخضع هذ الموجودات الختبار خسائر التدني.
يتم تسجيل االرباح الموزعة في قائمة الدخل.
إثبات اإليراد واالعتراف بالمصاريف

يتم تسجيل اإليرادات وفقا لنموذج الخمس خطوات من معيار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم ( )15والــذي يتضــمن تحديــد العقــد
والثمن وتحديد التزام االداء في العقد واالعتراف بــاإليرادات بنــاءا علــى تأديــة التــزام األداء ،حيــث يــتم االعتــراف بــاإليرادات
حسب التالي:
)1

إيرادات أعمال تمويل الشركات
تسجل اإليرادات من أعمال تمويل الشركات على أساس مراحل انجاز تقديم الخدمة في تاريخ القوائم المالية.

)2

إيرادات إدارة الموجودات
يتم االعتراف بايرادات ادارة الموجودات المحددة القيمة (اتعاب االدارة  -الثابتة) على اساس االســتحقاق فــي حــين يــتم
االعتراف بايرادات ادارة الموجودات غير المحـددة القيمــة (اتعاب اداء  -المتغيرة) عند إنتهاء العقد.

)3

إيرادات عموالت ومصاريف الوساطة المالية
تقيد عمــوالت شــراء وبيــع األســهم إلــى اإليــرادات عنــد اصــدار الفــاتورة للعميــل وتحتســب المصــروفات علــى أســاس
اإلستحقاق.

إيرادات الفوائد
)4
يقيد إستحقاق إيرادات الفوائد على أساس زمني بالرجوع الى رصيد المبلغ القائم ومعدل الفائدة الف ّعال الساري.
يتم اثبات االيرادات األخرى وفقا ل لمبدأ االستحقاق.
يتم االعتراف بالمصاريف وفقا ل لمبدأ االستحقاق.
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ج-

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيــل االســتهالك المتــراكم وأي تــدني فــي قيمتهــا ،ويــتم اســتهالك الممتلكــات
والمعدات عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باســتخدام النســب
المئوية التالية:
الوصف
أثاث ومفروشات
أجهزة ومعدات
سيارات
تحسينات
أجهزة حاسوب

٪
15
25 - 12
20
15
25

عندما يقل المبلغ استرداد من أي من الممتلكات والمعدات عــن صــافي قيمتهــا الدفتريــة ،فإنــه يــتم تخفــيض قيمتهــا الــى
القيمــة الممكن استردادها وتسجل قيمـــة التدني في قائمــة الدخل.
يتم شطب بند من الممتلكات والمعدات عند استبعاد او عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من إستخدامه أو من
استبعاد .
تقيد أرباح أو خسائر شطب الممتلكات والمعدات (محتسب كالفرق بين صــافي القيمــة التحصــيلية مــن االســتبعاد وقيمتــه
الدفترية) في قائمة الدخل في السنة التي يتم بها شطب هذ الموجودات.
يتم مراجعة كل من األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات وقيمها النهائية وطريقة اإلستهالك كما بتاريخ القوائم المالية،
وتحتسب نتيجة التغيرات على أساس مستقبلي.
د-

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي مخصوما منها المبالغ المقدر عدم تحصيلها .يتم عمل تقدير الخسائر االئتمانية
المتوقعة وتستخدم الشركة األسلوب المبسط في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعــة حيــث تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة
للخسارة االئتمانية مع األخذ بعــين االعتبــار العوامــل المســتقبلية الخاصــة بالمــدينين والبيئــة االقتصــادية وفقـا ل لمتطلبــات
المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم (.)9

هـ  -موجودات غير ملموسة
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد بالتكلفة ويتم تصنيف الموجودات غيــر الملموســة علــى
اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة .ويتم اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر
زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار اعمارها االنتاجيــة بنســبة اطفــاء
سنوية مقدارها  ٪25في قائمة الدخل.
يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية .كــذلك يــتم مراجعــة تقــدير
العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت قد تطرأ في قائمة الدخل.
و-

تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء الموجودات
المالية).
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القيمة العادلة

ز-

تقوم الشركة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية .كما تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات
المالية في إيضاح (.)26
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية التزام في معاملة
منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .يتم قياس القيمة العادلة بنا لء على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو
تسوية االلتزام تم من خالل:
•
•

األسواق الرئيسية للموجودات والمطلوبات .أو
في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات.
تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام االفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق
عند تسعير الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقا ل لمصلحتهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع
االقتصادية من خالل استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.

تقوم الشركة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح
استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية باستخدام
المستويات التالية للقيمة العادلة ،وبنا لء على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر
أو غير مباشر.
المستوى الثالث :تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في
السوق يمكن مالحظتها.
فيما يخص الموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية بشكل دوري ،تقوم الشركة بتحديد إذا ما تم
تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات (بناءا ل على أدنى
مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
لغايات إيضاح القيمة العادلة ،تقوم الشركة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو
المطلوبات ومستوى القيمة العادلة كما هو موضح أعال .
ح-

الضرائب

)1

الضريبة الحالية
تحتسب ضريبة الدخل المستحقة للسنة الحالية بناء على ربح السنة الخاضع للضريبة .يختلف الــربح الخاضــع للضــريبة
عن الربح المعل ن في قائمة الدخل الشــامل حيــث ان األول ال يشــمل ايــرادات او مصــاريف خاضــعة للضــريبة او قابلــة
للتنزيل خالل سنوات الحقة (فروقات مؤقتة) أوال تشمل البنود غير الخاضعة للضريبة او القابلة للتنزيل (فروقات غيــر
مؤقتة) .ويتم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة الحالية باستخدام معدالت الضريبة المفروضة كما في تاريخ القوائم
المالية.
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)2

الضرائب المؤجلة
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات
أو المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة
باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا ل للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام
الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية
االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا أو كليا.

)3

الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة
يتم اإلعتراف بالضرائب الحالية والمؤجلة كمصروف او دخل في قائمة الدخل.

ط-

المعامالت بالعمالت االجنبية

عند اعداد القوائم المالية للشركة ،يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية (خالف العملة الوظيفية للشــركة) بنــاء علــى اســعار
الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت .ويتم اعـــادة ترجمــة البنــود النقديــة بــالعمالت االجنبيــة وفقــا لالســعار الســائدة بتــاريخ
القوائم المالية .ويعاد ترجمة البنود غير النقدية بالعمالت االجنبية المبينة وفقا للقيمة العادلة حسب الســعر الســائد بتــاريخ تحديــد
القيمة العادلة ،وتقيد فروقات العملة في قائمة الدخل للسنة.
ي-

أرباح األسهم

يتم تسجيل أرباح أسهم الشركات عند تحققها (إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين).
ك-

مصاريف وإيرادات الفوائد

يتم أخذ مصاريف وإيرادات الفوائد في قائمة الدخل على أساس االستحقاق.
ل-

المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشــركة مطلوبــات بتــاريخ القــوائم الماليــة ناشــئة عــن احــداث ســابقة وأن تســديد
المطلوبات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
-6

نقد وأرصدة في الصندوق ولدى البنك

يتكون هذا البند مما يلي:

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

*

2019
دينــــــــــــــــار
915
252,063
9,500,000
3,938,832
13,691,810

2018
دينــــــــــــــــار
1.092
20.981
10.115.165
2.917.855
13.055.093

يمثل هذا البند ودائع ألجل لدى البنك العربي (الشركة األم) بلــغ معــدل الفائــدة علـ ى مجمــل الودائــع  ٪4,5خــالل العــام
 ٪4( 2019خالل العام .)2018
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019

-7

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

يمثل هذا البند استثمار الشركة في  2مليون من األسهم المكونة لرأسمال شــركة اإلتصــاالت الفلســطينية .بلغــت القيمــة العادلــة
لتلك الموجودات  8,400,000دينار كما في  31كانون األول  8.640.000( 2019دينار كما في  31كانون األول )2018
.
وفيما يلي صافي أرباح تلك الموجودات :
توزيعات أرباح
فيما يلي ملخص الحركة على احتياطي القيمة العادلة:

الرصيد في بداية السنة
أثر تطبيق المعيار الدولي
الرصيد المعدل كما في  1كانون الثاني 2019
التغير في القيمة العادلة للسنة
الرصيد في نهاية السنة

-8

2019
دينــــــــــــــــار
800.000

2018
دينــــــــــــــــار
800.000

2019
دينــــــــــــــــار

2018
دينــــــــــــــــار

()2,218,800
()2,218,800
()206,400
()2,425,200

()1.854.000
()1.854.000
()364.800
()2.218.800

ذمم عمالء مدينة  -بالصافي

يتكون هذا البند مما يلي:
2019
دينــــــــــــــــار
608,343
()437,830
170,513

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

2018
دينــــــــــــــــار
567,649
33.111
()443.491
157.269

ان الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة كانت كما يلي:
2019
دينـــــــــــــــار
443.491
()5,661
437,830

الرصيد في بداية السنة
المسترد
الرصيد في نهاية السنة

2018
دينـــــــــــــــار
443.491
443.491

تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانيا ل باإلضافة للحصول على ضمانات كافية حيثمــا كــان ذلــك مناســبا ل ،وذلــك
من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزامات .ويؤخذ بعين االعتبار التسديدات في الفتــرة الالحقــة
عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
-9

أمانات صندوق ضمان التسوية

يمثل هذا البند رصيد الشركة في صندوق ضمان التسوية اســتنادا ل الحكــام المــادة ( )90مــن قــانون األوراق الماليــة رقــم ()76
لسنة  2002والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة .2004

 -10موجودات متداولة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:
2019
دينــــــــــــــــار
إيرادات مستحقة غير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما ل
تأمينات مستردة
ذمم موظفين

-11

2018
دينــــــــــــــــار

87,880
38.147
7,531
528

73.698
30.161
3.781
229

134,086

107.869

موجودات غير ملموسة – بالصافي

يتكون هذا البند مما يلي:
برامج اجهزة حاسوب
آلي
دينــــــــــــار

2019
الكلفة

312,496
116

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
اضافات
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

312,612

االطفاء المتراكم
288,968
13,031

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
إطفاء السنة
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

301,999

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول 2019

10,613
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
تشمل الموجودات غير الملموسة موجودات تم اطفاءها بالكامل بمبلغ 289,216دينار كما في  31كانون األول .2019
برامج اجهزة حاسوب
آلي
دينــــــــــــار
2018
الكلفة
304.596
7.900

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018
اضافات
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

312.496

االطفاء المتراكم
276.403
12.565

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018
إطفاء السنة
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

288.968

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول 2018

23.528

 -12ممتلكات ومعدات  -بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي:
الكلفـــــــة
الرصيد كما في أول كانون الثاني
2019

اثــــــــــــاث
ومفروشات

أجهزة ومعدات

أجهزة حاسوب

سيــــــارات

تحسينات

المجمــــــوع

دينــــــــار

دينــــــــار

دينـــــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــــــار

74,509

269,316

87,473

اضافات
الرصيد كما في  31كانون االول
2019

79

41,773

5,569

74,588

311,089

93,042

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في أول كانون الثاني
2019
استهالك السنة
الرصيد كما في  31كانون االول
2019

26,299
26,299

151,418

609,015

2,587

50,008

154,005

659,023

52,522

198,264

68,172

18,305

83,227

420,490

8,114

16,195

8,260

2,230

22,777

57,576

60,636

214,459

76,432

20,535

106,004

478,066

13,952

96,630

16,610

5,764

48,001

180,957

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون االول 2019
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
-

تشمل الممتلكات والمعدات موجودات تم استهالكها بالكامل بمبلغ  255,883دينار كما في 31كانون االول . 2019
اثــــــــــــاث
ومفروشات

أجهزة ومعدات

أجهزة حاسوب

سيــــــارات

تحسينات

المجمــــــوع

دينــــــــار

دينــــــــار

دينـــــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــــــار

الكلفـــــــة
الرصيد كما في أول كانون الثاني
2018

74.049

261.261

77.536

اضافات

460

8.055

9.937

استبعادات
الرصيد كما في  31كانون االول
2018

74.509

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في أول كانون الثاني
2018

44.439

استهالك السنة

8.083

استبعادات
الرصيد كما في  31كانون االول
2018

-

-

87.473

185.941

61.514

12.323
-

6.658

-

77.799
-

-

269.316

151.418

()51.500
26.299

-

()51.500

60.514

2.230
-

-

18.452

151.418

67.574

22.713

()51.499

642.063

609.015

419.982
52.007

-

()51.499

52.522

198.264

68.172

18.305

83.227

420.490

21.987

71.052

19.301

7.994

68.191

188.525

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون االول 2018

-13

ارصدة دائنة اخرى

يتكون هذا البند مما يلي:
2019
دينــــــــــــــــار
327,206
244,620
14,245
1,135
61
7.762
595,029

تسوية التداول – مركز إيداع األوراق المالية
مصاريف مستحقة غير مدفوعة
دائرة ضريبة الدخل
عمولة بورصة عمان
ذمم موظفين
أخرى

2018
دينــــــــــــــــار
339.341
214.143
21.840
1.341
923
577.588

 -14رأس المال واإلحتياطيات
أ-

رأس المال المدفوع
بلغ رأس المال المدفوع  14مليون دينار أردني مكون من  14مليون حصة بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد لكل حصة.

ب-

االحتياطي اإلجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األربــاح الســنوية قبــل الضــرائب بنســبة  ٪10للســنة والســنوات
السابقة وفقا ل لقانون الشركات األردني وهو غير قابل للتوزيع على الشريك ،هذا وتســتمر الشــركة بإقتطــاع نفــس النســبة
لكل سنة دون أن تتجاوز المبالغ المقتطعة رأس مال الشركة المدفوع.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
-15

صافي إيرادات الوساطة المالية

يتكون هذا البند مما يلي:
2019
دينــــــــــــــــار
485.185
8.442
493.627

صافي عموالت الوساطة المالية
إيرادات فوائد التعامل

2018
دينــــــــــــــــار
717.932
8.961
726.893

 -16إيرادات إدارة صندوق استثمارات الشركات المتوسطة والصغيرة
قامت شركة مجموعة العربي لالستثمار خالل العام  2018بتوقيع اتفاقيتين مع شركة التجمع البنكــي الدارة الشــركات ،شــركة
مساهمة خاصة ،بموجب هذ االتفاقيتين تم تعين شركة مجموعة العربي لالستثمار كمدير استثمار الدارة المحفظة االســتثمارية
الخاصة بشركة مجموعة البنوك اإلسالمية للمساهمة في الشركات ،وشركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات.
تتحمل شركة البنوك اإلسالمية للمساهمة في الشركات وشركة البنوك التجاريــة للمســاهمة فــي الشــركات اتعــاب اإلدارة وتقــوم
بدفعها مباشرة الى مدير االستثمار .يتم احتساب اتعاب اإلدارة بواقع واحد وربع بالمئة ( )٪1,25سنويا من قيمة الحد األقصى
للمحفظة االستثمارية والبالغة  25,000,000دينار اردني و  100,000,000دينار اردني على التوالي.
 -17إيرادات الفوائد
يتكون هذا البند مما يلي:
2019
دينــــــــــــــــار
462,782
1,494
464,276

إيردات فوائد بنكية
إيرادات فوائد مبلغ صندوق ضمان التسوية
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2018
دينــــــــــــــــار
339.281
1.183
340.464

شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
-18

مصاريف ادارية وعمومية

يتكون هذا البند مما يلي:
2019
دينـــــــــــار
رواتب واجور ومنافع للموظفين
مكافآت للموظفين
حصة الشركة في الضمان االجتماعي
ايجارات
اشتراكات رويتر وبلومبيرغ وأخرى
رسوم تأمين
ميا و كهرباء
صيانة
اتعاب مهنية
اشتراكات
مصاريف مؤتمرات
مصاريف رخص برمجيات الحاسوب
رسوم بنكية
بريد وهاتف
تدريب
رسوم ورخص الوساطة المالية *
مصاريف سيارات
مواد مطبخ
قرطاسية ولوازم كمبيوتر
مصاريف حكومية
لوازم مكتبية
ضيافة
دعاية واعالن
تعديالت عقود التداول
سفر وتنقالت
مصاريف بدل سيارة
أخرى

*

1,324,124
240,000
153,037
70,584
54,956
52,301
49,112
26,205
19,801
17,205
14,198
12,166
25,712
11,020
7,623
19,294
4,641
5,719
6,824
3,119
1,391
2,912
8,195
142
420
7,200
33,088
2,170,989

2018
دينـــــــــــار
1.179.844
206.308
141.059
70.584
59.667
44.139
39.892
26.589
18.154
17.124
16.697
10.353
37.669
12.269
1.909
9.786
3.897
5.736
5.956
3.221
1.203
2.267
1.219
37
4.291
7.200
3.071
1.930.141

يمثل هذا البند رسوم تم دفعها لبورصة عمان وهيئة االوراق المالية ومركز إيداع األوراق المالية عن خدمات الوســاطة
واالستشارات المالية وادارة االستثمارات.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019

 -19ضريبة الدخل
منافع ضريبية مؤجلة (مصروف) ضريبة الدخل
أ-
يتكون هذا البند ما يلي:
2019
دينــــــــــــــــار
420,000
1,585
421.585

ضريبة دخل مستحقة عن أرباح السنة *
أثر الضريبة المؤجلة

2018
دينــــــــــــــــار
397.302
()39.943
357.359

ب  -مخصص ضريبة الدخل
إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــــار
434,549
420,000
854,549
()444,675
409,874

الرصيد في بداية السنة
ضريبة دخل مستحقة عن أرباح السنة
ينزل :ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

2018
دينــــــــــــــــار
402.100
397.302
799.402
()364.853
434.549

إن الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة كانت كما يلي:
2019
دينــــــــــــــار
640,798
33,600
()1,585
672,813

الرصيد في بداية السنة
يضاف خالل السنة
اثر الزيادة من ضريبة الدخل ()⸓4
يطرح :ضريبه على المخصص المسترد
الرصيد في نهاية السنة

2018
دينــــــــــــــــار
445.655
52.000
143.143
640.798

ج  -الوضع الضريبي
تم التوصل الى تسوية نهائيــة مــع دائــرة ضــريبة الــدخل والمبيعــات حتــى نهايـــــة العــام  2014باإلضــافة لألعــوام  2016و
 ،2018وبرأي إدارة الشركة ومستشارها الضريبي ،إن المخصصات المسجلة في القوائم الماليــة كافيــة لمواجهــة المطلوبــات
الضريبية المحتملة.
لم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة سجالت الشركة للعام .2017
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019

 -20األرباح الموزعة
بموجب قرار الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ  14نيسان  2019تمــت الموافقــة علــى توصــية هيئــة المــديرين بتوزيــع مــا
نسبته  ٪7.86من القيمة األسمية للحصة الواحدة والبالغة دينــار واحــد كأربــاح نقديــة للشــريك البنــك العربــي ش.م.ع ،أي مــا
يعادل 1,1مليون دينار عن العام . 2018

 -21حسابات مدارة لصالح العمالء
يمثل هذا البند نقد واستثمارات خاصة بحسابات مدارة لصالح بعض عمالء الشركة حيث تقوم الشركة بــادارة هــذ الحســابات
على مسؤولية العمالء مقابل اتعاب ادارة تؤخذ الى قائمــة الــدخل وتخضــع ادارة هــذ الحســابات لرغبــة العمــالء وهــي غيـــر
مضمونة رأس المــال ،وال تدخل هذ الحسابات ضمن موجودات ومطلوبات الشركة .وقد بلغت القيمة السوقية لهذ الحسابات
 31,947,857دينار كما في  31كانون األول 34.184.655( 2019دينار كما في  31كانون األول .)2018
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
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المعامالت واألرصدة مع االطراف ذات عالقة

إن األرصدة والمعامالت مع اطراف ذات عالقة هي كما يلي:
ودائع
دينــار
البنك العربي ش  .م  .ع (الشركة األم)
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (كبار مساهمي الشركة األم)بنك عُمان العربي (شركة حليفة للشركة األم)
شركة األبنية التجارية (شركة حليفة للشركة األم)
شركة العربي جروب لالستثمار(شركة تابعة للشركة األم)
مؤسسة عبدالحميد شومان (كبار مساهمي الشركة األم)
شركة النسر العربي للتامين العربي (شركة تابعة للشركة األم)
البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة تابعة للشركة األم)
شركة التامين العربي التجارية (شركة حليفة للشركة األم)
البنك العربي -سويسرا (شركة حليفة للشركة األم)
المجموع

9,500,000
9,500,000

ودائع
دينــار
البنك العربي ش  .م  .ع (الشركة األم)
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (كبار مساهمي الشركة األم)
بنك عُمان العربي (شركة حليفة للشركة األم)
شركة األبنية التجارية (شركة حليفة للشركة األم)
شركة العربي جروب لإلستثمار (شركة تابعة للشركة األم)
مؤسسة عبدالحميد شومان (كبار مساهمي الشركة األم)
شركة النسر العربي للتامين العربي (شركة تابعة للشركة األم)
شركة التامين العربي التجارية (شركة حليفة للشركة األم)
البنك العربي -سويسرا (شركة حليفة للشركة األم)
المجموع

10.115.165
10.115.165

حسابات
جارية
دينــار
4,190,895
4,190,895

حسابات
جارية
دينــار
2.938.836
2.938.836

ذمم مدينة
دينــار
14,368
14,368

ذمم مدينة
دينــار
43,403
43,403

 31كانون االول 2019
مصاريف مستحقة
إيرادات مستحقة
غير مدفوعة
ذمم دائنة
غير مقبوضة
دينــار
دينــار
دينــار

ايرادات عموالت
وإدارة األصول
دينــار

446,197
63
-

2.332
38
555

-

446.260

2,925

19,426

59,197

مصاريف مستحقة
غير مقبوضة
دينــار

ايرادات عموالت
وإدارة األصول
دينــار

-

 31كانون االول 2018
إيرادات مستحقة
ذمم دائنة
غير مقبوضة
دينــار
دينــار

ايرادات
فوائـــد
دينــار

مصاريف
أخرى
دينــار

160
19,266
-

37,879
19,674
989
410
245

462,782
-

25,995
51,740
-

462,782

77,735

ايرادات
فوائـــد
دينــار

مصاريف
أخرى
دينــار

17.205
-

95.769
2,151
38
54.545

12.368
19.318
-

37.306
1.217
7,291
2,033
538
1.862

339.281
-

44.162
79,654
-

17.205

152,503

31.686

50,247

339.281

123,816

-

كما تم اصدار كفاالت مــن قبــل البنك العربي لصالح الشركة بقيمة 1,568,000دينار كما في  31كانون األول 1.600.000( 2019دينــار كمــا فــي  31كانون األول  )2018لصــالح هيئــة
األوراق المالية ولمركز إيداع األوراق المالية ووزارة العمل.
بلغت الرواتب والمكافآت والمنافع لالدارة التنفيذية العليا للشركة  667,666دينار للعام 673.832( 2019دينار لعام .)2018
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
 -23إدارة المخاطر
أ-

ادارة مخاطر راس المال

تقوم الشركة بادارة راسمالها للتأكد من قدرتها علــى االســتمرار وتعظــيم العائــد الصــحاب المصــالح مــن خــالل تحقيــق
التوزان االمثل بين المطلوبات وحقوق الشريك ،كما انه لم يطرأ اي تغيير على سياسية الشركة منذ العام .2018
هذا وتتبع الشركة إستراتيجية للحفاظ على معدل مطلوبات معقول لحقوق الشريك ويحتسب بتقســيم مجمــوع المطلوبــات
الى مجموع حقوق الشريك بحيث ال يتجاوز مجموع المطلوبات رأس مال الشركة على النحو التالي:
2019
دينــــــــــــــــار
4,660,619
19,085,801
٪24

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية
نسبة المطلوبات الى حقوق الملكية
ب-

2018
دينــــــــــــــــار
3.742.589
19.156.101
٪20

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة ،والتي تعرف ايضا ل بمخاطر التمويل ،هي المخاطر التي تتمثل بالصعوبة التي ســتواجهها الشـ ركة فيمــا
يتعلق بتــوفير االمــوال الالزمــة للوفــاء بااللتزامــات وتقــوم الشــركة بــادارة مخــاطر الســيولة عــن طريــق الحفــاظ علــى
إحتياطات والرقابة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات الماليــة .كمــا
ان جزء من اموال الشركة مستثمرة في موجودات مالية بالقيمة العادلة مــن خــالل الــدخل الشــامل وارصــدة نقديــة لــدى
البنك وهي جاهزة للوفاء بمتطلبات التمويل قصير ومتوسط االجل وادارة السيولة.
ج-

مخاطر اإلئتمان

مخاطر اإلئتمان تتعلق بمخاطر إخفاق الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر للشــركة .هــذا وتتبــع
الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانيا ل باإلضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبا ل ،وذلــك
من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزمات.
تتعرض الشركة لمخاطر تدني اسعار محافظ التمويل على الهامش ويتم تفادي هذ المخاطر كــون ان تعليمــات التمويــل
على الهامش لسنة  2006تفرض على الشركة تصفية محفظة العميل في حال وصول مساهمة العميل الى نسبة هــامش
الصيانة وعدم قيام العميل بالتغطية.
علما بأن موجودات الشركة المالية والتي تتكون بشكل أساسي من الــذمم المدينــة وموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خالل قائمة الدخل الشامل والنقد وما في حكمه ال تمثل تركز هــام لمخــاطر اإلئتمــان حيــث أن المــدينون متركــزين فــي
المملكة االردنية الهاشمية اال انه يتم المحافظة على رقابة إئتمانية صارمة حيث يتم مراقبــة حــدود اإلئتمــان لكــل عميــل
على حدى بشكل مستمر ،وفي حال إقتناع اإلدارة بعدم إسترداد المبالغ المطلوبة من العمــالء ،يــتم تســجيل مخصصــات
تدني لقاء الذمم المشكوك في تحصيلها.
د-

مخاطر السوق

المخاطر السوقية هي عبارة عن الخسائر بالقيمة الناتجة عن التغير في أسعار السوق كالتغير في أسعار الفوائد ،أســعار
الصرف األجنبي ،أسعار األسهم وبالتالي تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية لألدوات المالية.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019

-1

مخاطر أسعار األسهم

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في إنخفاض القيمة العادلة لألســهم بســبب التغيــر فــي قيمــة مؤشــرات األســهم وتغيــر قيمــة
األسهم المنفردة.
تحتفظ الشركة بإستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل في بورصة فلسطين.
الجدول التالي يلخص أثر زيادة (نقصان) في إغالق األوراق المالية بنسبة  ٪7.5على القيمة العادلة للموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مما ينعكس على حقوق الملكية كما فــي تــاريخ القــوائم الماليــة .تــم إعــداد تحليــل
الحساسية على إفتراض أن أسعار األسهم تتحرك بنفس نسبة تغير مؤشر السوق.
٪7.5+
2019
دينــــــــار
احتياطي القيمة العادلة
-2

٪7.5-

2018
دينــــــــار
648.000

630,000

2019
دينــــــــار
()630,000

2018
دينــــــــار
()648.000

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتغير بقيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات بمعدالت الفائدة السوقية.
كما تقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بإستمرار ،ويتم تقييم الخيــارات المختلفــة مثــل التمويــل وتجديــد
المراكز المالية والتمويل البديل.
هذا ويتم تحليل الحساسية أدنا وفقا ل للتعرض ألسعار الفائدة المتعلقة باألرصدة البنكية لإليــداعات كمــا فــي تــاريخ قائمــة
المركز المالي .كما أعد التحليل على فرض أن مبلغ اإللتزام القائم بتاريخ القوائم الماليــة كــان قائمـا ل طــوال العــام .ويــتم
إستخدام زيادة أو نقص بمقدار  ٪1.5والتي تمثل تقييم إدارة الشركة للتغير المحتمل والمقبول بمعدالت الفائدة:
٪1.5+
2019
دينــــــــار
الربح للسنة  /حقوق الملكية

142,500

2018
دينــــــــار
151.727

٪1.52019
دينــــــــار
()142,500

2018
دينــــــــار
()151.727

تتبع الشركة سياسات ماليــة الدارة المخــاطر المختلفــة ضــمن اســتراتيجية محــددة وتتــولى إدارة الشــركة رقابــة وضــبط
المخاطر واجراء التوزيع االستراتيجي األمثل لكل من الموجودات والمطلوبات المالية.
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شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
-3

مخاطر العمالت األجنبية

إن خطر العملة هو ذلك الخطر المتعلق بالتغير في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات بأسعار صرف العملة األجنبية.
إن العمليات الرئيسية للشركة هي بالدينار األردني ولــدى الشــركة معــامالت بعمــالت أجنبيــة تتمثــل بشــكل رئيســي فــي
الدوالر األمريكي ،ويتعلق خطر العملة بالتغيرات فــي أســعار العملــة التــي تنطبــق علــى التسـ ديدات بــالعمالت األجنبيــة
وكون الدينار األردني (العملة الوظيفية للشركة) مربوط بالدوالر األمريكي ،فإن إدارة الشركة تعتقــد بــأن خطــر العملــة
األجنبية غير مادي.
 -24التزامات محتملة
أ-

مطلوبات خارج قائمة المركز المالي

كان على الشركة مطلوبات ممكن ان تطرأ تتمثل في كفاالت بنكية بقيمة  1,568,000دينــار كمــا فــي  31كــانون األول
 1,600,000( 2019دينــار كمــا فــي  31كــانون األول  )2018لصــالح كــل مــن هيئــة األوراق الماليــة ومركــز إيــداع
األوراق المالية ووزارة العمل.
ب-

القضايا المقامة ضد الشركة

هناك قضية مقامة على الشركة من قبل الشركة المتحدة لألوراق المالية بقيمة  7مليــون دينــار موضــوعها مطالبــة ماليــة
ومطالبة التعويض عن العطل والضرر .وبرأي المستشار القانوني للشركة أن موقف شركة مجموعة العربــي لإلســتثمار
بالنسبة لفرص كسب الدعوى جيدة ،كما ترى االدارة انه ال داعي لتسجيل أيــة مخصصــات لقــاء هــذ القضـ ية ( 7مليــون
دينار كما في  31كانون األول .)2019
ج-

القضايا المقامة من قبل الشركة

قامت الشركة برفع عدة قضايا على بعض عمالئها موضوعها مطالبة مالية ناتجة عن كشف لحسابهم لدى الشركة ،حيث
بلغ مجموع القضايا حوالي  457.806دينار كمــا فــي  31كــانون األول  463.466( 2019دينــار كمــا فــي  31كــانون
األول .)2018
 -25مستويات القيمة العادلة
أ-

القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

ان بعض الموجودات المالية للشركة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،والجدول التالي يوضح معلومات
حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذ الموجودات المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة).
طـــريقة التقييم
والمدخالت
مستوى القيمة
المستخدمة
العادلة
القيمة العادلة
2018
2019
الموجودات المالية
دينار
دينار
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

8.400.000
8.400.000

8.640.000
8.640.000

المستوى االول

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام  2019و.2018
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االسعار المعلنة
في االسواق
المالية

شركة مجموعة العربي لإلستثمار
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
- 26

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدنا ،
وستقوم الشركة بتطبيق هذ التعديالت ابتدا لء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجا ل شامالل لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة
وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على
بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة
الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  2021مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان
المنشأة طبقت معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي رقم ( .)17ال تتوقع الشركة ان ينتج أثر من تطبيق هذا المعيار.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3اندماج
األ عمال لمساعدة المنشئات على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها
تعريف "األعمال" أم ال .وتوضح هذ التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،وتحذف تقييم ما إذا كان المشاركين في
السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف التعديالت توجيهات لمساعدة المنشئات على
تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتحديد تعريفات األعمال والمخرجات ،واضافة اختبار تركيز القيمة
العادلة االختياري.
نظرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق
ل
األولي ،فلن ينتج أثر على الشركة من تطبيق هذ التعديالت في تاريخ االنتقال.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ( -)8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو
"جوهري " ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر
جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون
األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول
المنشأة ".
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أثر على القوائم المالية للشركة.

-27

أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام  2018لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية لسنة  .2019لم ينتج عن
اعادة التبويب أي أثر على الخسارة وحقوق الملكية لعام .2018
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االحداث الالحقة

الحقا ل لتاريخ القوائم المالية في  11آذار 2020قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف فيروس كورونا ()COVID-19
بأنه وباء ونتج عنه تأثير على االقتصاد العالمي وخلل في األسواق العالمية ،كان لذلك أثر على قطاع الوساطة المالية
نتيجة لتعليق نشاط سوق عمان المالي حتى إشعار آخر .حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس مفوضي
هيئة األوراق المالية بتعليق نشاط سوق عمان المالي ابتدا لء من  17آذار  2020حتى اشعار آخر ،وذلك لحماية
المتداولين والشركات األردنية من اآلثار السلبية الكبيرة التي تشهدها األسواق المالية العالمية بسبب تداعيات فيروس
كورونا المستجد عالميال.
تعتبر هذ األحداث الحقة وغير ُمعدّلة للقوائم المالية ،ويمكن أن تؤثر على البيئة االقتصادية التي تعمل فيها الشركة .ال
يزال حجم ومدة تطورات هذ األحداث وكذلك تأثيرها على المركز المالي للشركة وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية غير
مؤكد حيث ان التطورات المستقبلية ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذ المرحلة ،وال يمكن إجراء تقدير معتمد ألثرها كما
في تاريخ هذ القوائم المالية.
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