
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ملتقى التداولشركة 

 المحدودة المسؤولية
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 ملتقى التداولشركة 

  المحدودة المسؤولية

 المحتويات

 
 صفحة 

 4 - 3 الحسابات المستقل تقرير مدقق
 5 2132كانون األول  33قائمة المركز المالي كما في 

 6 2132كانون األول  33قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 
 7 2132كانون األول  33قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 8 2132كانون األول  33قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 21 - 2 2132كانون األول  33 إيضاحات حول القوائم المالية
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 ملتقى التداولشركة  شركاءإلى 
 المحدودة المسؤولية

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 

 المتحفظ الرأي
 ،2132كانون األول  33، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في المحدودة المسؤوليةملتقى التداول لشركة قمنا بتدقيق القوائم المالية 

واإليضاحات حول وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، قائمة الدخل الشامل  من وكل
 .، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامةالقوائم المالية

 

إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من المتحفظ في تقريرنا، في رأينا، وباستثناء اآلثار الممكنة لما هو وارد في فقرة أساس الرأي 
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية  2132كانون األول  33كما في ملتقى التداول  لشركةالمركز المالي  ،جميع النواحي الجوهرية

 .ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةب
 

 المتحفظ الرأي أساس
اختبار انخفاض قيمة رخصة الوساطة وفقاً للمعيار المحاسبي تقم الشركة بلم ، المرفقة المالية القوائممن ( 4)رقم كما هو وارد في إيضاح 

وعليه لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومالئمة أو القيام بإجراءات تدقيق بديلة  ،2132كانون األول  33كما في  (36)الدولي رقم 
الموجودات غير على رصيد تمكننا من ذلك، وعليه لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديالت وأثر هذه التعديالت 

 .2132كانون األول  33 الخسائر المتراكمة كما في، و2132كانون األول  33المنتهية في  السنةخسارة و الملموسة
 

حيث  ينارد 000 862 1 مجموعهاصافي ذمم مدينة بلغ و إيرادات مستحقة تتضمن القوائم المالية( 8) و( 7) كما هو وارد في إيضاح رقم
وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما  ،وذلك بسبب عدم التزام بعض المدينين بتسويات موقعة سابقاً  تدني في قيمتهاوجود  مؤشرات على أن هناك

، 2132 كانون األول 33المنتهية في  لسنةاخسارة و الذمم المدينةو اإليراد المستحق ت ضرورية على رصيدتعديال أيإذا كان هنالك 
 .2132 كانون األول 33 والخسائر المتراكمة كما في

 
في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول  لهذه المعايير موضحة الحقاً  إن مسؤولياتنا وفقاً . قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق لقد

ك دليل قواعد السلو"مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين  وفقاً لمتطلبات الشركةعن  نحن مستقلين. تدقيق القوائم المالية
بالمسؤوليات األخالقية  اللتزامنابأعمال تدقيق القوائم المالية باإلضافة  العالقةلمتطلبات األخالقية ذات وا "األخالقي للمحاسبين المهنيين

 .لهذه المتطلبات األخرى وفقاً 
 

 .حول التدقيقالمتحفظ لرأينا  التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساساً بّينات نعتقد أن 
 

 اليةالقوائم الم حولالمسؤولين عن الحوكمة ومسؤوليات اإلدارة 
وتشمل هذه المسؤولية االحتفاظ . إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد 
 .احتيال أو عن خطأ

 

على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك، عن األمور ذات العالقة  الشركةإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ، عند إعداد القوائم المالية
أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير  الشركةاإلدارة تصفية ما لم تنوي في المحاسبة،  راريةاالستمباالستمرارية واستخدام أساس 

 .ذلك
 

 .التقارير الماليةعملية إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على 
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 لمدقق حول تدقيق القوائم الماليةمسؤولية ا
الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن االحتيال أو إن أهدافنا هي 

 .حولها الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا
 

 ال تضمن دائماً اكتشافلدولية للتدقيق للمعايير ا وفقاً إجراءات التدقيق التي قمنا بها  التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكن
 .تإن وجدو ة حتىجوهريال األخطاء

 

تؤثر بشكل معقول على القرارات  وقدإن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي، 
 .االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية

  
التدقيق، كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل 

 :باإلضافة إلى
 

قييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تحديد وت -
إن خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن . لتوفر أساساً لرأينا ومالئمةمستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية 

أو  ،أو سوء التمثيل ،أو الحذف المتعمد ،أو التزوير ،الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ احتيال أعلى من
 .تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية

 

بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء  العالقةالحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات  -
 .الشركةرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في 

 

 .تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة -
 

على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان  بناءاً في المحاسبة، و االستمراريةاالستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس  -
. كمنشأة مستمرة على االستمرار الشركةهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة 

نا عدم وجود تيقن جوهري، فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية، إذا استنتج
إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها . نقوم بتعديل رأيناسوإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم، فإننا 

 .على االستمرار الشركةومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة . يخ تقرير التدقيقحتى تار
 

وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث بشكل  اإلفصاحاتتقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها  -
 .ادليحقق العرض الع

 
نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات ، حول )والتي هي من ضمن أمور أخرى(، لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة

 .التدقيق الهامة، بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا
 

 تشريعية األخرىتقرير حول المتطلبات القانونية وال
ونوصي الهيئة  من كافة النواحي الجوهرية، معهامتفقة القوائم المالية وأن  أصولية،بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة  الشركةتحتفظ 

 .آخذين باالعتبار التحفظ الوارد في فقرة أساس الرأي المتحفظ العامة بالمصادقة عليها
 

 المجموعة المهنية العربية                     المملكة األردنية الهاشمية -عمان 
 نسيم شاهين                                                                                                       8282 أيار 82في 

 218إجازة رقم                                                                                                    
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 ملتقى التداولشركة 
  المحدودة المسؤولية

  8212كانون األول  11قائمة المركز المالي كما في 

 
  9102  9102 

 دينــار  دينــار إيضاحات الموجودات

     موجودات غير متداولة
 802 6  258 3 3 ممتلكات ومعدات

 000 800  000 800 4 موجودات غير ملموسة

 912 912  252 912  مجموع الموجودات غير المتداولة

     موجودات متداولة 
 000 458  048 514 5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 261 134  064 111 6 أرصدة مدينة أخرى
 450 6  532 4 83 عالقةمبالغ مستحقة من جهات ذات 

 500 28  500 28 0 إيرادات مستحقة
 356 158 1  500 125 1 2 ذمم مدينة

 218 88  118 818 8 تسوية التداول
 463 835  014 80 10 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 652 011 9  777 902 9  مجموع الموجودات المتداولة

 226 212 9  222 607 9  مجموع الموجودات

     حقوق الملكية والمطلوبات
    11 حقوق الملكية

 000 850 8  000 050 1  رأس المال 
 843 6  843 6  عالوة اإلصدار

 885 886  885 886  احتياطي إجباري
 068 65  068 65  احتياطي اختياري

 (131 665)  (230 121)  خسائر متراكمة

 572 256 0  277 227 0  مجموع حقوق الملكية 

     المطلوبات
     مطلوبات غير متداولة

 556 43  10 266 18 ألكثر من سنةقرض يستحق 

 552 62  01 222  مجموع المطلوبات غير المتداولة

     مطلوبات متداولة
 000 120  062 103 18 قرض يستحق خالل السنة

 602 11  313 80 13 أرصدة دائنة أخرى
 030 8  415 886 83 جهات ذات عالقة مبالغ مستحقة إلى

 210 114  080 48  ذمم دائنة

 529 212  222 622  مجموع المطلوبات المتداولة

 122 259  752 672  مجموع المطلوبات

 226 212 9  222 607 9  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 

 
 

 تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية 62إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 ملتقى التداولشركة 
  المحدودة المسؤولية

   8212األول كانون  11قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 
  9102  9102 
 دينــار  دينــار إيضاحات 

     اإليرادات
 668 85  840 56 15 صافي عموالت الوساطة

 086 81  582 10  التمويل على الهامشفوائد 
 823 1  836  إيراد فوائد بنكية

 010 8  388 63 16 بالقيمة العادلةتقيم موجودات مالية أرباح 
 062 4  821 2  إيرادات أخرى

 052 22  126 061  مجموع اإليرادات

     
     المصاريف

 ((652 140  (660 130) 10 مصاريف إدارية 
 ((413 30  (312 83)  وعموالت بنكيةفوائد 

 ((803 3  (082 8) 3 استهالكات
 (515 801)  000 16 موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلةخسائر

 (722 665)  (722 052)  مجموع المصاريف

 (222 229)  (222 02)  والدخل الشامل للسنة الخسارة

 
 
 

 تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية 62إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 ملتقى التداولشركة 
  المحدودة المسؤولية

  8212كانون األول  11قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 

 
 

 
 تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية 62إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اختيارياحتياطي  احتياطي إجباري عالوة اإلصدار رأس المال   المجموع متراكمةخسائر  
 دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار 

 8 330 808 (828 482) 65 068 886 885 843 6 000 850 8 8010كانون األول  31
 (633 328) (633 328) 000 000 000 000 الخسارة والدخل الشامل للسنة

 572 256 0 (020 225) 722 25 225 922 262 2 111 951 9 9102كانون األول  20
 000 000 500 000 000 000 (000 500) إطفاء خسائر

 (688 16) (688 16) 000 000 000 000 الخسارة والدخل الشامل للسنة

 277 227 0 (221 020) 722 25 225 922 262 2 111 751 0 9102كانون األول  20
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 ملتقى التداولشركة 
 المحدودة المسؤولية

  8212كانون األول  11قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 
  9102  9102 
 دينــار  دينــار إيضاحات 

     األنشطة التشغيلية
 (633 328)  (688 16)  الخسارة والدخل الشامل للسنة

     تعديالت
 413 30  312 83  فوائد وعموالت بنكية

 000  (488 6)  أرباح بيع ممتلكات ومعدات
 803 3  082 8 3 استهالكات 

 482 868  (388 63)  بالقيمة العادلةتقيم موجودات مالية  خسائر( أرباح)

     والمطلوباتالتغير في الموجودات 

 223 820  (144 86)  ذمم مدينة

 168 38  364 1  موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 61  080 83  أرصدة مدينة أخرى

 810 111  (300 128)  تسوية التداول
 633 44  880 886  مبالغ مستحقة جهات ذات عالقة

 (080 131)  (080 08)  ذمم دائنة

 808 4  635 15  أرصدة دائنة أخرى

 292 929  (552 20)  من األنشطة التشغيلية (المستخدم في) صافي التدفق النقدي

     األنشطة االستثمارية
 000  500 6  بيع ممتلكات ومعدات

 (808 1)  (450) 3 شراء ممتلكات ومعدات

 (972 0)  151 2  االستثمارية األنشطة (المستخدم في) من صافي التدفق النقدي

     األنشطة التمويلية
 (805)  000  بنوك دائنة

 (550 150)  (688 38)  قرض 
 (413 30)  (312 83)  فوائد وعموالت بنكية مدفوعة

 (222 022)  (261 29)  التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

 672 79  (662 022)  صافي التغير في النقد وما في حكمه
 824 168  463 835 10 النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

 622 925  106 27 10 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
 
 

 تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية 62إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 ملتقى التداولشركة 
 المسؤوليةالمحدودة 

  8212كانون األول  11إيضاحات حول القوائم المالية 

 

 عــــــام (3
كشركة مساهمة عامة محدودة لدى وزارة الصناعة  1991لسنة  66ملتقى التداول بمقتضى أحكام قانون الشركات األردني تأسست شركة 

 222دينار مقسمة إلى  5 222 222برأس مال قدره  6212أيار  62بتاريخ  324والتجارة وتم تسجيلها لدى مراقب الشركات تحت الرقم 
 .للحصةبقيمة دينار واحد  حصة 5 222

 

برأس مال  44215دة وسجلت لدى مراقب الشركات تحت الرقم لتصبح شركة ذات مسؤولية محدو  6214آب  66تم تحويل الشركة بتاريخ 
 .حصة بقيمة دينار للحصة 4 222 222دينار مقسم إلى  4 222 222قدره 

 

دينار عن طريق تخفيض رأس  1 652 222خسائر بقيمة  إطفاء 6213أيار  8قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 
دينار من خالل زيادة الحصص النقدية لبعض الشركاء  6 652 222ومن ثم تم زيادته مرة أخرى ليصبح دينار،  1 152 222المال ليصبح 

 .وقد تم استكمال كافة اإلجراءات القانونية لدى الجهات الرسميةالحاليين، 
 

دينار كما  164 251المتراكمة البالغ رصيدها إطفاء الخسائر  6215شباط  19قررت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
 .دينار 2 934، عن طريق تخفيض رصيد عالوة اإلصدار ليصبح رصيده 6213كانون األول  41في 

 

دينار عن  522 222بقيمة من الخسائر المتراكمة  جزء إطفاء 6219 حزيران 6المنعقد بتاريخ  في اجتماعها غير العادية قررت الهيئة العامة
 .وقد تم استكمال كافة اإلجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية دينار 1 152 222طريق تخفيض رأس المال ليصبح 

 
 .من أهم غايات الشركة العمل كوسيط في سوق عمان المالي

 

 .للشركة العامةوتتطلب أخذ موافقة الهيئة  6262 أيار 68بتاريخ الشركة  إدارةتم إقرار القوائم المالية المرفقة من قبل 
 
 أهم السياسات المحاسبية (9
  

  أسس إعداد القوائم المالية
لمالية الدولية تم إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير ا

 .معايير المحاسبة الدولية ووفقًا للقوانين المحلية النافذةالمنبثقة عن مجلس 
 

التي تظهر بالقيمة تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
 .العادلة بتاريخ القوائم المالية

 

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

باستثناء أثر تطبيق  6218 كانون األول 41إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في 
 (.65)المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح 

 

 القطاعاتمعلومات 
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن 

الرئيسي  قرارتلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى، والتي تفيد بأنه يتم قياسها وفقًا للتقارير التي يتم استخدامها من قبل المدير التنفيذي وصانع ال
 .للشركة

  

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 
 .تعمل في بيئات اقتصادية أخرى
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 ملتقى التداولشركة 
 المحدودة المسؤولية

  8212كانون األول  11إيضاحات حول القوائم المالية 

 

 الممتلكات والمعدات
المتراكم حين بيع الممتلكات  واالستهالككلفة الموجودات  استبعادالمتراكم، ويتم  االستهالكتظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل 

 . والمعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل
استرداده من أي من الممتلكات والمعدات على صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن عندما يقل المبلغ الممكن 

 .استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل
المتوقعة من  االقتصاديةتتناسب مع المنافع  االستهالكوري للتأكد من أن طريقة وفترة بشكل د االستهالكمراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة يتم 

 .معداتالممتلكات وال
 :القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التالية ةالممتلكات والمعدات باستخدام طريق استهالكيتم 

 % 

 15 ومعداتأجهزة 
 80 - 10 وديكوراتأثاث 

 15 سيارات
 85 - 80 أجهزة وبرامج 

 
 موجودات غير ملموسة

ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة . تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددةيتم 
أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير . التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل

فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل  (رخصة الوساطة المالية) محدد
 . الشامل

 
 موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

المستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل ها بغرض بيعها في تي قامت الشركة بشرائهي الموجودات المالية ال
 .أو هامش أرباح المتاجرة

عند على قائمة الدخل الشامل  االقتناءيتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة عند الشراء تقيد مصاريف 
مة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن ويعاد تقييمها الحقًا بالقي الشراء

فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر 
 .الدخل الشامل الناتجة عن ذلك في قائمة

 .يتم تسجيل األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الشامل
لى هذا البند إال في الحاالت المحددة في معايير التقارير المالية الدولية  .ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من وا 
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 ملتقى التداولشركة 
 المحدودة المسؤولية

  8212كانون األول  11إيضاحات حول القوائم المالية 

 

 القيمة العادلة
بتاريخ القوائم المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات والمشتقات المالية التي ( بيع مطلوبات/ شراء موجودات)إن أسعار اإلغالق 

تداول نشط لبعض الموجودات والمشتقات المالية أو عدم نشاط السوق يتم لها أسعار سوقية، في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود 
 :تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها

 .مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير
 .شابهة لهاتحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية م

 .نماذج تسعير الخيارات
لة، ويتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدية وبموجب سعر الفائدة الفعا

 .المدفوعة في قائمة الدخل الشامل/ العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة / إطفاء الخصم 
العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند تقدير  باالعتبارطرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ  تهدف

 .قيمتها ني فيقيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تد
 

 بالموجودات المالية االعترافتاريخ 
 .الشركة ببيع أو شراء الموجودات المالية التزاميتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة تاريخ 

  

 التدني في قيمة الموجودات المالية
ى تدني تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ المركز المالي لتحديد فيما إذا كانت هناك مؤشرات تدل عل

 .ارة التدنيمن أجل تحديد خس لالستردادفي قيمتها إفراديًا أو على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة 
 

  ذمم مدينة
وتشطب الديون  االئتمانية المتوقعة للخسائرتسجل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل المبالغ المقدر عدم تحصيلها، يتم عمل تقدير 

 .المعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها
 

 النقد وما في حكمه
قصيرة األجل والتي لديها لغرض قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع 

 .ستحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنةإتواريخ 
 

 ذمم دائنة ومستحقات
 .من قبل الموردبها لم تتم المطالبة  أوسواء تمت  ي المستقبل والخدمات المستلمةف السدادمستحقة اللمبالغ المطلوبات ليتم إثبات 

 

 التقاص
ظهار المبلغ بالصافي في القوائم المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة  يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وا 

 .التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقتلذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس 
 

 مخصصات
محتمل ويمكن  االلتزاماتناتج عن حدث سابق، وأن تسديد ( قانوني أو فعلي) لتزامإبالمخصصات عندما يكون على الشركة  االعترافيتم 

 .ةقياس قيمتها بشكل يعتمد عليه، يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية وتعديل قيمتها بناءًا على آخر معلومات متوفرة لدى الشرك
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ترك الخدمة عند دفعها، وتؤخذ الزيادة في يتم تسجيل التعويضات السنوية المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص 

ويتم أخذ مخصص االلتزامات المترتبة على الشركة من . التعويضات المدفوعة عن المخصص المستدرك في قائمة الدخل الشامل عند دفعها
 .تعويض نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الدخل الشامل
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 مخصص إجازات الموظفين
 .االستحقاقيتم تسجيل مخصص إجازات للموظفين وفقًا لتعليمات الشركة الداخلية ويتم تحويل المبالغ لهذا المخصص طبقًا لمبدأ 

 

 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
 .القيام بتداول األوراق المالية للعمالءعند العموالت يتم تحقق إيرادات 

 .يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
 .االستحقاقاإليرادات األخرى وفقا لمبدأ  يتم تحقق

 .ستحقاقاإلأساس  علىيتم االعتراف بالمصاريف 
 

 ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية
 .المستحقة والضرائب المؤجلةتمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب 

 

تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في 
نما في سنوات الحقة  السنةالقوائم المالية ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في  المالية وا 

 .أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية
 

 .الهاشمية األردنيةتحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة 
 

و المطلوبات في القوائم أقيمة الموجودات  بيناستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة  أوقع دفعها إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتو 
وتحتسب الضرائب  االلتزامالضرائب المؤجلة باستخدام طريقة  احتسابيتم . ساسهاأالربح الضريبي على  احتسابالمالية والقيمة التي يتم 

 . الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية االلتزاموقع تطبيقها عند تسوية المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يت
كانون الثاني  1تاريخ التطبيق ) 6218لعام ( 48)رقم  ، صدر قانون ضريبة الدخل المعدل6218كانون األول  41خالل السنة المنتهية في 

باإلضافة إلى احتساب المساهمة الوطنية لغرض سداد الدين الوطني ضريبة الدخل للشركات  نسبةوقد أدى القانون المعدل إلى تغيير (. 6219
 .حيث أنه تم تحديد معدالت المساهمة الوطنية في القانون المعدل على أساس القطاع

 

 الجهات ذات العالقة
، 63كما في معيار المحاسبة الدولي رقم الجهات ذات العالقة العالقة من قبل إدارة الشركة وفقًا لتعريف  ذات الجهاتيتم تحديد واإلفصاح عن 

 . من قبل اإلدارةالجهات ذات العالقة ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع 
 

 استخدام التقديرات
الموجودات والمطلوبات إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ 

إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك . المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة
لغ وأوقات احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبا

إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على . التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل
ن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة الت غيرات في فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وا 

 .المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات
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 ممتلكات ومعدات (1
أجهزة  

 ومعدات
 أثاث

 سيارات وديكورات
أجهزة 
 المجموع وبرامج

 دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

      الكلفة
 435 213 311 22 611 34 564 63 273 31 2138كانون األول  33

 451 111 111 111 451 إضافات
 (611 34) 111 (611 34) 111 111 استبعادات

 824 121 122 28 222 431 31 181 11 8212كانون األول  11

      
      االستهالك المتراكم

 227 325 284 21 522 34 736 61 618 22 2138كانون األول  33
 728 2 112 3 111 344 3 445 استهالك السنة

 (522 34) 111 (522 34) 111 111 استبعادات

 183 121 821 21 222 222 38 241 12 8212كانون األول  11

      
      صافي القيمة الدفترية

 218 6 136 2 3 828 2 363 3 2138كانون األول  33

 242 1 221 1 222 121 1 132 1 8212كانون األول  11

 
 موجودات غير ملموسة (4

والتي تم إطفاؤها بالكامل خالل السنوات الالحقة للشراء، حيث تبين أنها تخص مصاريف  6211في سنة تم إثبات رخصة الوساطة المالية 
والذي يتيح تعديل القوائم المالية في ( 8)سنوات سابقة وقد تم تعديل القوائم المالية للفترات السابقة لتتماشى مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 

فترات السابقة نتيجة لعدم توفر واكتمال المعلومات في حينه، لم يتم اختبار انخفاض قيمة حال كان هناك تفسير غير دقيق للحقائق من ال
 بناءاً مشيرين إلى أنه لم يتم أخذ األثر الضريبي ، 6219 كانون األول 41كما في ( 42)رخصة الوساطة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .إدارة الشركةعلى توصية 
 
 الشاملموجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل الدخل  (5
  9102  9102 
 دينــار  دينــار  

 221 148  218 411  موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

 

 مدينة أخرى أرصدة (6
  9102  9102 
 دينــار  دينــار  

 145 26  113 66  كفاالت  تأمينات
 111 25  111 25  صندوق ضمان التسوية
 223 8  186 38  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 851 2  111  حسابات مدينة متنوعة
 876 3  876 3  تأمينات مستردة

 22  22  أمانات ضريبة دخل

  111 231  111 231 
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 إيرادات مستحقة (7
  9102  9102 
 دينــار  دينــار  

 422 28  422 28  إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

 

تشرين أول  1من تاريخ  عن الفترة تم استحقاق هذه الفوائدفوائد مستحقة وغير مقبوضة عن إسناد قرض إلى شركة عرب كورب  يمثل هذا البند
قضية مرفوعة من قبل بنك  دينار، وهناك 14 152أشهر قيمة القسط ، يتم استحقاق هذه الفوائد كل ستة 6213نيسان  1تاريخ  وحتى 6211

ل المحكمة ولم يصدر بعلى شركة عرب كورب لعدم تسديد فوائد سندات اإلصدار، وما زالت منظورة من ق( مسؤول إصدار السندات)اإلسكان 
  .الحكم النهائي

 
 مدينةذمم  (8

  9102  9102 
 دينــار  دينــار  

 008 805 8  040 332 8  ذمم عمالء الوساطة
 002 855 1  218 888 1  ذمم عمالء التمويل على الهامش

 880 12  008 10  ذمم موظفين
 110 10  300 18  ذمم مدينة أخرى

  6 920 710  6 925 557 
 (801 106 3)  (801 106 3)  خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

  0 025 511  0 052 252 

 

 : هي كما يلي الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص إن الحركة على 
  9102  9102 
 دينــار  دينــار  

 636 611 3  213 316 3  الرصيد بداية السنة
 (435 424)  111  *ديون معدومة

 821 123 1  821 123 1  الرصيد نهاية السنة
 

الشركة بإقفال رصيد  ةقامت إدار عليه  بناءاً بإجراء اتفاقيات لتسوية حسابات العمالء المدينة، و  6218قامت إدارة الشركة خالل عام  *
 .رد المخصص مما نتج عنه المعد سابقاً  الخسائر االئتمانية المتوقعةالذمم المدينة التي أبرمت معهم تسوية في حساب مخصص 

 
 

 تسوية التداول (2
مركز إيداع األوراق المالية والناتج عن عمليات تداول اليوم األخير من وعلى  الشركة لصالحيمثل هذا البند المجموع الكلي للمبالغ المستحقة 

 . كانون األول 41المالية المنتهية في  السنة
 

 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك (31
  9102  9102 
 دينــار  دينــار  

 538 382  751 58  لدى البنوكحسابات ودائع 
 757 52  264 38  حسابات جارية لدى البنوك

 388  111  نقد في الصندوق

  21 211  814 131 
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  8212كانون األول  11إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 حقوق الملكية (33

 

 رأس المال
 .سمية دينار للحصةحصة بقيمة إ 1 152 222دينار مقسم إلى  1 152 222يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 

 

دينار عن  522 222بقيمة من الخسائر المتراكمة  جزء إطفاء 6219 حزيران 6المنعقد بتاريخ  في اجتماعها غير العادية قررت الهيئة العامة
 .وقد تم استكمال كافة اإلجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية دينار 1 152 222طريق تخفيض رأس المال ليصبح 

 

 عالوة اإلصدار
 .البالغة دينار واحد للحصةبسعر يزيد عن القيمة االسمية  زيادة رأس المالدينار وهو ناتج عن  2 934تبلغ عالوة اإلصدار 

 
 احتياطي إجباري

من األرباح السنوية قبل الضرائب خالل السنة والسنوات السابقة وهو غير قابل للتوزيع على % 12يمثل هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة 
من المبالغ  الخسائر المتراكمةإطفاء  ةغير عاديهيئة عامة تقرر في اجتماع  أناالحتياطيات األخرى  ذللهيئة العامة وبعد استنفاالشركاء، 

 .القانونيعاد بناؤه وفقًا ألحكام  أنالمتجمعة في حساب االحتياطي اإلجباري على 
 

 احتياطي اختياري

. خالل السنة والسنوات السابقة% 62بنسبة ال تزيد عن  الصافيةتمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية 
 .الشركاءقررها اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على ت االختياري في األغراض التيتياطي يستخدم االح

 
 قروض (39

 8212  8212 

 طويلة األجل  قصيرة األجل  طويلة األجل  قصيرة األجل 
 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 

 443 11  122 222  12 233  111 232 قرض متناقص
 

كانون أول  63 األردني وبتاريخ االستثماريمن البنك دينار  6 349 542حصلت الشركة على قرض متناقص بقيمة  6216أيار  12بتاريخ 
قسط بقيمة  34دينار أردني بحيث يسدد بموجب أقساط شهرية ثابتة عددها  1 834 321دة هيكلة القرض البالغ تم الموافقة على إعا 6216
تم الموافقة على إعادة جدولة  6215آب  65 وبتاريخ، 6214تشرين ثاني  42 سنويًا من% 8دينار لكل قسط وبفائدة مقدارها  52 222

 دينار 15 222 قسط بقيمة 52شهرية ثابتة عددها  أقساط على دينار بحيث يسدد 128 983القرض مرة أخرى والذي كان رصيده في حينها 
 184 943قامت الشركة بإعادة جدولة القرض المستحق عليها والبالغ رصيده  6219نيسان  61بتاريخ  .سنوياً % 1لكل قسط شهري وبفائدة 

، يستحق سنوياً % 1.5 فائدة متضمناً دينار لكل قسط شهري  15 222 قسط بقيمة 14أقساط شهرية ثابتة عددها  على بحيث يسدددينار، 
 .6262كانون الثاني  41القسط األول بتاريخ 

 
 أرصدة دائنة أخرى (31

  9102  9102 
 دينــار  دينــار  

 288 31  313 27  مصاريف مستحقة
 612  111  أمانات الضمان االجتماعي

 23  111  أخرى
 61  231  أمانات ضريبة دخل

  81 111  11 312 
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 ضريبة الدخل (34
بسبب زيادة المصاريف  6219كانون األول  41تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في لم ي

 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة
 .مساهمة وطنية% 3مضافا اليها % 63تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة لنشاط الشركة في األردن 

كانون األول  41قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في 
تاريخ إعداد هذه القوائم م تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى ول، 6211كانون األول  41و  (ملف غير مكتمل) 6218
 .المالية

كانون األول  41قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في 
 .ةوصدر قرار اإلعتراض بعدم الموافق 6213، 6215، 6212

 .6213كانون األول  41حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 
 

 صافي عموالت الوساطة (35
  9102  9102 

 دينــار  دينــار  

 388 86  840 56  إيراد عموالت وساطة
 (660)  000  صندوق حماية المستثمر: ينزل

  52 261  95 229 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة (خسائر) أرباح (36
  9102  9102 

 دينــار  دينــار  

 (515 801)  382 63  فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
 010 8  1  بيع متحققة أرباح

  22 222  (929 622) 

 
 مصاريف إدارية (37

  9102  9102 
 دينــار  دينــار  

 182 75  122 65  رواتب وأجور
 682 33  313 37  وقضايا أتعاب محاماة

 226 32  324 31  إيجار
 111  851 2  خسائر قضايا

 122 31  765 6  مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
 237 6  262 6  رسوم ورخص

 437 4  628 3  صيانة
 311 4  318 2  صحي تأمين

 343 3  244  سيارات
 132 3  335 2  بريد وهاتف
 321 2  321 2  أتعاب مهنية

 233 3  385 3  كهرباء ومياه
 762 3  221 3  ضيافة ونظافة

 244 3  263  أخرى
 623  772  قرطاسية ومطبوعات

  112 331  112 342 
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  8212كانون األول  11إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 إدارة المخاطر (38

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

التغيرات  إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب
 .في أسعار الفائدة

 .المختلفة مثل التمويل وتجديد المراكز الحالية االعتباراتتقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر سعر الفائدة، ويتم تقييم 
 

 مخاطر تقلب أسعار العمالت 
المالية وعملياتها في الشركة بالدينار األردني وهي العملة التشغيلية في الشركة، لذا فإن الشركة ال تتعرض لهذا  وااللتزاماتجميع الموجودات 
 .النوع من المخاطر

 
 مخاطر االئتمان

تتبع الشركة سياسة التعامل مع . مخاطر االئتمان تتعلق بمخاطر إخفاق الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر للشركة
 . أطراف مؤهلة ائتمانيًا، وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات

والتي تتكون بشكل أساسي من الموجودات مالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل وبعض كما أن موجودات الشركة المالية 
األرصدة المدينة األخرى ومبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة وحسابات العمالء وتسوية التداول والنقد وما في حكمه ال تمثل تركز هام 

شرين بشكل واسع بين تصنيفات العمالء ومناطقهم الجغرافية كما ويتم المحافظة على رقابة ائتمانية كما أن المدينون منت. لمخاطر االئتمان
 .صارمة حيث يتم مراقبة حدود االئتمان لكل عميل على حدى بشكل مستمر

 
 مخاطر السيولة

واجهها الشركة فيما يتعلق بتوفير األموال مخاطر السيولة، والتي تعرف أيضًا بمخاطر التمويل، هي المخاطر التي تتمثل بالصعوبة التي ست
تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على احتياطيات والرقابة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية . الالزمة للوفاء بااللتزامات

ة مستثمر بأرصدة نقدية لدى البنوك وموجودات كما أن جزء من أموال الشرك. وموائمة استحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية
 .الدخل الشامل وذمم مدينة وهي جاهزة للوفاء بمتطلبات التمويل قصيرة ومتوسطة األجل مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (32
 .المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية األدواتتتمثل 

 

يرادات مستحقة وذمم مدينة وتسوية التداول البنوك أرصدة لدى نقد في الصندوق و تتكون الموجودات المالية من  مستحقة من جهات  ومبالغوا 
، تتكون المطلوبات المالية من ذمم ة الدخل الشاملوموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائم وبعض األرصدة المدينة األخرىذات عالقة 

 .وقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرىمبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة و دائنة 
 

 .إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات
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  8212كانون األول  11إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 مستويات القيمة العادلة (91

 :لنحو التالييحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استنادًا إلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على ا
  

 .ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة( غير المعدلة)األسعار المعلنة : 3 المستوى
 

( مثل األسعار)والذي يتم رصده لألصل أو االلتزام، سواء بصورة مباشرة  1معلومات عن السعر المعلن المتضمن في المستوى : 9 المستوى
 (.أي مشتقة من األسعار)أو غير مباشرة 

 

 (.معلومات غير ظاهرة)لك المرصودة من السوق معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى ت: 1 المستوى
 

 اإلجمالي  1المستوى   8المستوى   1المستوى  
 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 8212

 221 148  222  222  221 148 موجودات مالية بالقيمة العادلة

8212        

 218 411  222  222  218 411 موجودات مالية بالقيمة العادلة

 
 التحليل القطاعي (93

 
 

 معلومات عن أنشطة الشركة  - أ

من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي  استعمالهايتم تنظيم الشركة ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقًا للتقارير التي يتم 
  .على الهامشضمن قطاع واحد يشمل القيام بأعمال الوساطة المالية والتمويل لدى الشركة وذلك من 

 

 معلومات عن التوزيع الجغرافي  - ب

 .ة نشاطاتها بشكل كامل في المملكة األردنية الهاشميةتمارس الشرك
 

 التزامات محتملة (99
مبلغ و  دينار لصالح هيئة األوراق المالية 322 222بمبلغ بنكية  في كفاالتتتمثل  أن تطرأ محتمل التزاماتالمالية  القوائمشركة بتاريخ العلى 
كانون األول  41دينار كما في  383 222مقابل  6219كانون األول  41كما في  إيداع األوراق الماليةمركز دينار لصالح  53 222

6218.   
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة (91
 .رئيسيين مساهمين فيها هم التي والشركات للشركة العليا التنفيذية واإلدارة الشركاء كبار مع تمت التي المعامالت عالقة ذات جهات مع المعامالت تمثل

 

 بالدينار/  الرصيد  بالدينار/  حجم التعامل مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 8212  8212  8212  8212 

 141 3  412 1  8 766  111 زين بسام خليل الساكت

 
 بالدينار/ الرصيد   بالدينار/  حجم التعامل مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 8212  8212  8212  8212 

 111  362 226  111  8 283 814 ةعبد المطلب فارس حمد هللا أبو حجل
 111  66  111 32  236 312 سوزان محمد ياسين خليل التلهوني

 387  387  111  111 رجاء خليل حنا حدادين
 851 3  111  22 382  5 351 تغريد اسماعيل موسى النفيسي

     883 114  8 211 
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  8212كانون األول  11إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 إدارة رأس المال (94

مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم  الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس يتمثل الهدف
 .الملكيةحقوق 

 

جراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل هذا ولم تقم الشركة بأية تعديالت على . تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وا 
 .السابقة والسنةالحالية  السنةاألهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل 

 

 والخسائر واالحتياطي االختياري اإلجباري واالحتياطيوعالوة اإلصدار رأس المال تتمثل في رأس المال  إن البنود المتضمنة في هيكلة
  . دينار (512 953 1: 6218) 6219 كانون األول 41كما في  اردين 811 941 1 والبالغ مجموعها المتراكمة

 

 :عنها أثر جوهري على القوائم المالية للشركةتطبيق معايير  (95
 

 "اندماج االعمال( "1)على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت
يشمل . المعدل" اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية"توضيح هذه التعديالت تعريف االعمال حيث نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

لغاء االعتراف والعرض واالفصاحذلك التعريفات المعدلة للموجودات والمطلوبات باإلضافة الى إرشادات جديدة   .بشأن القياس وا 
 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، الى جانب االطار المفاهيمي المعدل، تعديالت على المراجع الخاصة باالطار المفاهيمي في المعايير

والمعايير (  13، 2، 4، 6)عداد التقارير المالية الدولية إلعداد التقارير المالية، حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعايير الدولية إل
وتفسير ( 66،  62)وتفسير ( 19، 16)وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( 48، 41، 43، 8،  1)المحاسبية الدولية أرقام 

باإلشارات واالقتباسات من اطار العمل او لإلشارة الى ما من اجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق ( 46)اللجنة الدائمة لتفسير المعيار رقم 
 . تشير اليه من نسخة مختلفة من االطار المفاهيمي

 
 ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية(: 2)تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 

الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشرط  ، يمكن قياس أداة(9)بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 
نموذج العمل وتحليل التدفقات )أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلي المستحق 

 .من نموذج العمل المناسب لذلك التنصنيفوأن يكون الغرض من األداة هو ض( SPPIالنقدية التعاقدية 
بغض النظر عن الحدث أو الظرف  SPPIان الموجودات المالية ينطبق عليها نموذج  (9)توضح تعديالت معايير التقارير المالية الدولي رقم 

 .ء المبكر للعقدالذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضَا بسبب اإللغا
 

 (9199يبدأ من اول كانون الثاني " )عقود التأمين( "37)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وتهدف هذه المتطلبات الى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة، القائمة على المبادئ . ويوفر منهج قياس وعرض اكثر اتساقا لجميع عقود التأمين

 ".عقود التأمين( "3)محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 11)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ويحل. لعقود التأمين
 .قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء( 11)يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
االستثمارات في ( "98)ومعيار المحاسبة الدولي رقم " القوائم المالية “( 31)ير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقار 

 (وما يزال التطبيق مسموحا به. تم تأجيل تاريخ السريان الى اجل غير مسمى(" )9133)المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة 
 .لمستثمر في المنشأة الحليفة او المشروع المشتركتتعلق هذه التعديالت بمعاملة بيع او مساهمة الموجودات من ا

المعايير  تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه
 .مالية للشركة في فترة التطبيق االوليوالتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم ال
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 شركة ملتقى التداول
  المحدودة المسؤولية

  8212كانون األول  11إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 " عقود االيجار( "36)أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

كما سيحل محل معيار . ومعالجتها في القوائم المالية لكل من المؤجرين والمستأجرينيقدم المعيار نموذجا شامال لتحديد ترتيبات االيجار 
والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد األول من " عقود االيجار( "11)المحاسبة الدولي رقم 

 .6219كانون الثاني 
، بعدم إعادة ادراج ارقام المقارنة، وتم (12)كام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم قامت الشركة بحسب ما تجيزه االح

 .االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في تاريخ االنتقال في األرصدة االفتتاحية لألرصدة ذات العالقة
والمعيار المحاسبي الدولي ( 12)المحاسبية في سجالت المؤجر ما بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ال يوجد اختالف جوهري للمعالجة 

 (.11)رقم 
 

بين عقود ( 12)ويميز المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم . يتعلق التغيير في تعريف عقد االيجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة
 :ات على أساس ما إذا كان العميل يتحكم في استخدام أصل محدد ويعتبر عنصر التحكم موجودا اذا كان لدى العميلاإليجارات وعقود الخدم

 الحق في الحصول على قدر كبير من جميع الفوائد االقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات محددة؛ و 
 الحق في توجيه استخدام هذا األصل . 
 

غير مادي ولن يتم عكس أثره على القوائم المالية ( 12)أثر التطبيق للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم هذا وتعتقد إدارة الشركة بأن 
 (.شهر 16)جميع عقود اإليجار تعتبر قصيرة األجل  للشركة كون

 
 "اإلستثمار في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة" (98)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

التعديالت أن المنشأة تقوم بتطبيق  تتعلق هذه التعديالت بالحصص طويلة األجل في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة ، وتوضح هذه
للحصص طويلة األجل في منشأة حليفة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءا " األدوات المالية( "9)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .صافي اإلستثمار في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق الملكية بشانهامن 
 

 "منافع الموظفين("32)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على الخطط أو التخفيضات أو التسويات

 
 أرقام المقارنة (96

 كانون األول 41 كما فيالمالية  القوائملتتناسب مع تبويب أرقام  6218 كانون األول 41كما في المالية  القوائمة تبويب بعض أرقام تم إعاد
  .6218حقوق الملكية لعام و  الخسارةولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على  6219


