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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 فهـرس

 

 

 صفحة 

  

 2  الموحدة المختصرة تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية  -

  

 0 2310أيلول  03كما في  الموحد المرحلي المالي بيان المركز  -

  

 4  2310أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعةالموحد  المرحلي الشامل بيان الدخل  -

  

 5 2310أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعة الموحدالمرحلي  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم  -

  

 6 2310أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعة الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية  -

  

 10 - 7  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية  -
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 الموحدة المختصرة تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة و رئيس السادة

 المحدودة المساهمة العامة للمغتربين األردنيينالشركة االستثمارية القابضة 

 المملكة األردنية الهاشمية  -عمان 

 
 مقدمة

للشرركة االسرتثمارية القابضرة للمغترربين المرفقرة الموحردة  المختصررةلقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية 

أيلرول  03 كمرا فري الموحرد المرحلري المراليبيران المركرز والتري تتكرون مر   المحدودة المساهمة العامة األردنيين

وبيران الموحرد  المرحلري وبيران التغيررات فري حقروق الملكيرةالموحرد  المرحلي الشاملوكالً م  بيان الدخل  2310

المنتهيررة فرري الررر الترراإيدا إن إضررداي وضرررل البيانررات الماليررة  أشررهر للتسررعة الموحررد المرحلرري الترردفقات النقديررة

الخاص بالبيانات المالية المرحلية هي م  مسؤولية ( 04)وفقاً للمعياإ الدولي للتقاإير المالية المختصرة  المرحلية

 . مجلس إياإة الشركةا وإن مسؤوليتنا هي إصداإ تقريرا حولها استنايا إلى إجراءات المراجعة

 
 نطاق المراجعة

تقتصررر إجررراءات (. 2413)بعمليررات المراجعررة لقررد تررا قيامنررا برراجراءات المراجعررة وفقرراً للمعيرراإ الرردولي الخرراص 

المراجعة ضلى االستفسراإ مر  المسرؤولي  فري الشرركة ضر  المروإ الماليرة والمحاسربية والقيرا  براجراءات تحليليرة 

إن إجررراءات المراجعررة تقررل بشرركل جرروهرا ضرر  إجررراءات . المختصرررة الموحرردة حررول البيانررات الماليررة المرحليررة

بها وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةا وحيث أن إجراءات المراجعة ال تمكننرا مر  اكتشرام جمير   التدقيق التي يتا القيا 

الموإ الجوهرية التري قرد يرتا الكشره ضنهرا ضنرد تردقيق البيانرات الماليرةا فاننرا ال نبردا إأا تردقيق حرول البيانرات 

 . المرفقةالموحدة المختصرة  المالية المرحلية

 
 النتيجة

إجرراءات المراجعرة التري قمنرا بهراا لرا يتبري  لنرا أيرة أمروإ جوهريرة تجعلنرا نعتقرد برمن البيانرات الماليرة استناياً إلى 

الخراص بالبيانرات الماليرة ( 04)المرفقة غير معدة وفقاً للمعياإالدولي للتقاإيرالماليرة  الموحدة المختصرة المرحلية

 .المرحلية
 

 

 
 

 (180 إجازة) ارةـــن سـمـأمي 

 ـربــــــــــــــون الـعــالـمـهـنـيـ 2310تشري  الول  23 ضمان في

 (ت ثورنتونــأعضاء في جران) 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 3300أيلول  03كما في  الموحد المرحلي بيان المركز المالي
 

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 أيلول  03

 2310 

كانون الول  01

2312 

    الموجودات

 626665,  5656366,2   النقد وما في حكمه

 061,66333  ـ  أإصدة نقدية مقيدة السحب

 ,66304664  665606256   موجويات مالية بالقيمة العايلة م  خالل بيان الدخل

 262146665  166366647   اما ضمالء وساطة 

 5466,76  6406,61   اما ضمالء تمويل ضلى الهامش

 2116637  606576   اما وسطاء 

 1,66333  1,66333   صندوق ضمان التسوية 

 4266665  ـ  اما جهات اات ضالقة 

 06,54,  656226   أإصدة مدينة أخرى

 ,46071606  461036045   موجويات مالية بالقيمة العايلة م  خالل بيان الدخل الشامل

 163166,04  163166,04   ضقاإية استثماإات

 536333  056333   إخصة الوساطة

 ,52666  456243   ممتلكات ومعدات

 0023202183  3323232,02   مجموع الموجودات

    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 ,117636  2236612   اما ضمالء وساطة 

 016622  ـ  اما جهات اات ضالقة

 27667,3  2776335   أإصدة يائنة أخرى

 42,6,33  4676617   مجموع المطلوبات 
    

    الملكيةحقوق 

 1661256333  1661256333   إأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع

 13566,6  13566,6   ضالوة إصداإ

 16,666041  16,666041   احتياطي إجباإا

 163,76262  163,76262   احتياطي اختياإا 

 (  ,16762666) (   606266,)  خسائر متراكمة

 1764216621  1,60216023   صافي حقوق مساهمي الشركة

 164306356  164006763   حقوق غير المسيطري 

 1,6,2466,3  16675563,3   مجموع حقوق الملكية 

 0023202183  3323232,02   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 

 

 

 

 
 

 "وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفق الموحدةالمختصرة المرحلية  الماليةتشكل جزءاً م  هذه البيانات ( 7)إلى إقا ( 1)إن اإليضاحات المرفقة م  إقا "
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 3300أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعة الموحدالمرحلي  الشامل بيان الدخل
 

 (األردنيبالدينار )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المنتهية فيللتسعة أشهر  للثالثة أشهر المنتهية في 

 أيلول  03 2310أيلول   03 

2312 

 أيلول 03

2310 

 2312أيلول   03

     

 (      66010) 066662  ـ 106660  بي  موجويات مالية م  خالل بيان الدخل( خسائر)أإباح 

 566614  44261,0  64,6700  0,56575  م  خالل بيان الدخل بالقيمة العايلة فروقات تقييا موجويات مالية

 2146537  56660,4  16316  116253  توزيعات أإباح أسها مقبوضة

 1316577 ـ 1316577  ـ أإباح بي  إستثماإات ضقاإية 

 1426350  2146333  0765,4  476660  صافي ضموالت وساطة

 436344  466616  146662  166574  إيراي فوائد تمويل ضمالء ضلى الهامش

 276466  566516  06657  036506  فوائد ويائ  بنكية إيراي 

 (  0,26116) (   0546623) (   1106067) (    1366676) مصاإيه إياإية

 (   056333) ـ (    056333) ـ مخصص اما مشكوك في تحصيلها
 (   076061) (   206035) (    136,46) (      76774) إستهالكات وإطفاءات

 ,121676  6636466  64,6046  ,061610  قبل الضريبةلفترة اربح 

 (   236675) (  636366) (     76543) 26307  ضريبة الدخل  (مخصص)وفر 

 0302300  0032133  ,13283,  0002022 الدخل الشامل للفترة  إجمالي

     

     :ويعود الى

 10661,3  666666,  6576746  0626371  مساهمي الشركة 

 (   0563,7) 036731  (    166643) 16134  حقوق غير المسيطري 

  0002022  ,13283,  0032133  0302300 

     
     

 ,3633  36356  36343  36324  الفترة العائد لمساهمي الشركة حصة السهم من ربح

     

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 "جزءاً م  هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفقتشكل ( 7)إلى إقا ( 1)إن اإليضاحات المرفقة م  إقا "
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

  شركة مساهمة عامة محدودة 

 3300أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعةالموحد المرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

 (بالدينار األردني)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 مجموع  حقوق  حقوق  صافي خسائر إحتياطيـــات  رأس المال 

 الملكية حقوق  غير المسيطرين مساهمي الشركة  تراكمةم اختياري إجباري عالوة إصدار المدفوع 

         

 0828312,83 021302320 0221302,30 (0220320,8) 0238223,3 0280,2010 ,032208 0,20322333  0/0/3300الرصيد كما في 

 0032133  036731   8002,00  666666,  ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 0022222383  0210022,3  0820302033  (   80023,0) 0238223,3 0280,2010 ,032208 0,20322333 03/0/3300الرصيد كما في 
        

 

 22231,,082  021212320  2,,0223002  (020212132) 0238223,3 028,02833 ,032208 0,20322333   0/0/3303الرصيد كما في 

 0302300  (   0563,7) 00,2083  10661,3  ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 0822,82802  021082023  0220102812  ( 028082332) 0238223,3 028,02833 ,032208 0,20322333 03/0/3303الرصيد كما في 
        

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 "تشكل جزءاً م  هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفق( 7)إلى إقا ( 1)إن اإليضاحات المرفقة م  إقا "
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

  3300أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعة الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
 

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أيلول 03 

2310 

 أيلول 03

2312 

   التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 1316360  6036433  إبح الفترة

 076061  206035  وإطفاءات استهالكات

 (     566614) (      44261,0) م  خالل بيان الدخلبالقيمة العايلة فروقات تقييا موجويات مالية 
 (  1316577) ـ أإباح بي  إستثماإات ضقاإية 

 056333  ـ مخصص اما مشكوك في تحصيلها
   

   التغير في رأس المال العامل 

 426507  (     66425,) بيان الدخلموجويات مالية بالقيمة العايلة م  خالل 

 6706656  4116,62  اما ضمالء وساطة 

 (    2466725) (     646315) اما ضمالء تمويل ضلى الهامش

 636  14,6001  اما وسطاء

 ـ 061,66333  السحب  مقيدةأإصدة نقدية 

 2336333  ـ صندوق ضمان التسوية

 2476612  0646740  اما جهات اات ضالقة 

 466105  (     116066) أإصدة مدينة أخرى

 16533  (       ,2677) أإصدة يائنة أخرى

 7,,6,06  464576,71  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 

   

   التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

 ـ 2416320  موجويات مالية بالقيمة العايلة م  خالل بيان الدخل الشامل 

 (       46576) (          77,) ممتلكات ومعدات
 2056106  ـ إستثماإات ضقاإية

 2036563  2436146  صافي التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

   

   التمويلعمليات المستخدمة في التدفقات النقدية 

 (    5566661) ـ تسهيالت إئتمانية 

   

 65767,6  4666,6317  وما في حكمه التغير في النقد

 4356774  626665,   الفترةفي بداية وما في حكمه النقد 

 023,022,3  222,32,83   الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 

 

 

 
 

 

 

 
   "الموحدة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفقتشكل جزءاً م  هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ( 7)إلى إقا ( 1)إن اإليضاحات المرفقة م  إقا "
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 (غير مدققة) الموحدةالمختصرة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

   3300أيلول  03
 

 (بالدينار األردني)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 امــــع .  0
 

وسجلت في سجل  ,,16تموز  2بتاإيد  اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينتمسست الشركة 

 ا إن مركز تسجيل الشركة في المملكة الإينية الهاشميةا( 232) الشركات المساهمة العامة تحت إقا 

 .1661كانون الثاني  7وقد حصلت الشركة ضلى حق الشروع في العمل بتاإيد 
 

لمجاالت اإلقتصاي لغايات الساسية للشركة اإلستثماإ في كافة ا ية والصناضية والتجاإية تتضم  ا

والزإاضية والسياحية وغيرها والر ض  طريق تمسيس الشركات أو المشاإكة في تمسيسها أو تملكها أو 

 .المساهمة فيها واإلستثماإ في السها والسندات ياخل الإين وخاإجه
 

 .الإين –إن أسها الشركة مدإجة في بوإصة ضمان لألوإاق المالية 
 

مجلس إياإة الشركة في جلسته المرفقة م  قبل  الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليةتا إقراإ 

 .2310تشري  الول  23 بتاإيد المنعقدة
 
 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .  3

 الموحدةالمختصرة المرحلية  أسس إعداد البيانات المالية
 

( 04)الموحدة المرفقرة وفقرا لمعيراإ المحاسربة الردولي إقرا تا إضداي البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 .والتقاإير المالية المرحلية
 

كلفرة التاإيخيرة باسرتثناء الموجرويات وفقراً لمبردأ ال الموحردة المرحلية المختصررة تا إضداي البيانات المالية

 . المالية التي تظهر بالقيمة العايلة
 

والرذا يمثرل العملرة  المرحليرة المختصررة الموحردةان الديناإ الإيني هرو ضملرة ااهراإ البيانرات الماليرة 

  .الرئيسية للشركة

 

 .متماثلة م  السياسات التي تا اتباضها في الفترة السابقة للفترة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 
 

 

وحرردة ال تتضررم  كافررة المعلومررات واإليضرراحات المطلوبررة إن البيانررات الماليررة المرحليررة المختصرررة الم

كمرا أن نترائا الضمرال المرحليرة ال . للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير التقاإير المالية الدوليرة

 . تمثل بالضروإة مؤشراً ض  النتائا المتوقعة السنوية
 

 

 أسس توحيد البيانات المالية
 

الماليررة المرحليررة المختصرررة الموحرردة البيانررات الماليررة للشررركة ال  والبيانررات الماليررة تتضررم  البيانررات 

للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة ضندما يكون للشركة القدإة ضلرى الرتحكا فري 

ايات السياسرررات الماليرررة والتشرررغيلية للشرررركات التابعرررةا ويرررتا اسرررتبعاي المعرررامالت والإصررردة وااليرررر

 .والمصروفات فيما بي  الشركة ال  والشركات التابعة
 

يتا إضداي البيانات المالية للشركات التابعرة كمرا فري نفرس تراإيد البيانرات الماليرة للشرركة ال  وباسرتخدا  

ااا كانرت الشرركات التابعرة تتبر  سياسرات محاسربية  .نفس السياسرات المحاسربية المتبعرة فري الشرركة ال 

تختله ض  تلر المتبعة في الشرركة ال  فيرتا اجرراء التعرديالت الالزمرة ضلرى البيانرات الماليرة للشرركات 

 .التابعة لتتطابق م  السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ال 
 

لشرامل الموحرد مر  تراإيد تملكهرا وهرو التراإيد يتا توحيد نتائا أضمال الشركات التابعة في بيان الردخل ا

يرتا توحيرد نترائا أضمرال الشرركات . الذا يتا فيه فعلياً انتقال سيطرة الشرركة ال  ضلرى الشرركات التابعرة

التابعة التي يتا التخلص منها في بيان الدخل الشامل الموحد حتى التاإيد الذا تفقد الشركة فيه السيطرة 

 .ضلى الشركات التابعة
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 .الشركة التابعةالذا ال تملكه الشركة ال  م  حقوق الملكية في الر الجزء  حقوق غير المسيطري تمثل 

 :ال  البيانات المالية للشركةوفيما يلي ضرل للشركات التابعة التي تا توحيد بياناتها المالية م  
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %63 463336333  المغتربي  الإينيي  للوساطة المالية 

 استثماإات ضقاإية %133 166336333  المغتربي  الإينيي  لالستثماإ والتطوير العقاإا 

 

 استخدام التقديرات
لتقديرات  ا م ببعض  لقيا ا دارة الشركة  ا لمحاسبية يتطلب من  ا لسياسات  ا لية وتطبيق  لما ا لبيانات  ا د  إن اعدا

ان تلك التقديرات تستند على فرضيات .  واإلجتهادات التي تؤثر على البيانات المالية واإليضاحات المرفقة بها
علية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الف

 . نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات
 

 :وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد البيانات المالية
 

موسووة بشووكل دورا لغايووات صووول الملموسووة وايوور الملتقوووم االدارة باعووادة تقوودير االعمووار االنتاجيووة لا -
صوول وتقووديرات االعمووار لتلووك اال علووى الحالوة العامووةسونوية اعتمووادا ت واالطفوواتات الاحتسواب االسووتهاكا

 .الموحد في بيان الدخل( ان وجدت)االنتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني 
 

قيمتها ويتم اخذ هذا أا تدني في هر بالكلفة لتقدير تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظ -
 .الموحد التدني في بيان الدخل

 

تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ باإلعتبار قابلية تلك الذمم  -
 .للتحصيل

 
 
 

 النقد وما في حكمه 
لغ محددة  لى مبا إ للتسييل  بلة  لقا ا لبنوك واالستثمارات  ا لصندوق ولدى  ا لنقد في  ا لنقد وما في حكمه  ا يمثل 

 . وباستحقاقات ال تتجاوز الثاثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة

 
 الذمم المدينة

تم شطب الذمم في حال عدم كلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، ويتظهر الذمم المدينة بال
 .إمكانية تحصيلها خصما من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى اإليرادات

 

 

 الممتلكات والمعدات
لاستخدام تكون جاهزة  ااستهاكها عندمويتم  ،بالكلفة بعد تنزيل االستهاك المتراكم الممتلكات والمعداتتظهر

 :الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التاليةطريقة القسط ب
 

 %25 أجهزة كمبيوتر

 %15 أجهزة مكتبية ومعدات

 %23 أثاث وديكورات

 %15 سيارات
 
 

عون صوافي قيمتهوا الدفتريوة فإنوه يوتم تخفويض  الممتلكوات والمعوداتألا مون عندما يقل المبلوغ الممكون اسوترداد  
 .الموحد قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل

 
وفوي حوال اخوتاف العمور اإلنتواجي  ،في نهاية كول عوام للممتلكات والمعدات اإلنتاجي المتوقعيتم مراجعة العمر 

اسوتهاك القيموة الدفتريوة المتبقيوة علوى العمور اإلنتواجي المتبقوي بعود إعوادة يوتم موا توم تقودير  سوابقا، ن المتوقع عو
 .التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 

وتحقيوق األربوام مون يتضمن هذا البنود االسوتثمار فوي أسوهم وإسوناد الشوركات المحوتفظ بهوا ألاوراض المتواجرة، 
 .تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل

 

ويعواد ( تقيد مصاريف االقتنات في بيان الدخل عنود الشورات)يتم اثبات هذ  الموجودات عند الشرات بالقيمة العادلة 
لوك التغيور فوي بموا فوي ذ الموحود تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الودخل

القيمووة العادلووة النوواتج عوون فروقووات تحويوول الموجووودات ايوور النقديووة بووالعمات األجنبيووة، وفووي حووال بيووع هووذ  
 .الموحد الموجودات أو جزت منها يتم قيد األربام او الخسائر الناتجة عن عملية البيع في بيان الدخل

 

 .الموحد الموجودات في بيان الدخل يتم إثبات األربام الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذ 

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 

 .يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة
 

الشرات بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصواريف االقتنوات ويعواد تقييمهوا الحقواً بالقيموة  يتم إثبات هذ  الموجودات عند
بموا فوي  الموحود ضومن حقووق الملكيوة الموحد العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل الشامل

ية بالعمات األجنبية، وفي حال بيع ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات اير النقد
هذ  الموجودات او جزت منها يتم تحويل رصيد التغير المتوراكم فوي القيموة العادلوة الخواص بوالموجودات المباعوة 

 .الى األربام والخسائر المدورة بشكل مباشر
 

 .الموحد يتم اثبات األربام الموزعة على هذ  الموجودات في بيان الدخل
 

 
 المالية بالموجودات االعترافتاريخ 

توواريم التووزام الشووركة ببيووع أو شوورات  )فووي توواريم المتوواجرة الموجووودات الماليووة  وبيووع يووتم االعتووراف بشوورات
 (.الموجودات المالية

 
 

 القيمة العادلة
و عودم أفي حال عدم توفر أسعار معلنوة  .سواق نشطة القيمة العادلة للموجودات الماليةأفي  تمثل أسعار اإلااق

 عادلوةمقارنتهوا بالقيموة المون خوال يتم تقدير قيمتها العادلة فإنه  بعض الموجودات الماليةوجود تداول نشط على 
فوي حوال تعوذر  .المتعلقوة بهوا تودفقات النقديوة المسوتقبليةلل أو من خال احتسواب القيموة الحاليوةألداة مالية مشابهة 

 .تدني في قيمتهاأا يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل فإنه بشكل يعتمد عليه  للموجودات المالية العادلة ةقيمالقياس 
 

 

 

 االستثمارات العقارية 

يووادة فووي قيمتهووا باألراضووي التووي يحووتفظ بهووا موون أجوول تأجيرهووا أو لحووين حصووول زاالسووتثمارات العقاريووة تظهر
تقودير القيموة العادلوة لهوا مون قبول خبورات تقيويم السوقية بالكلفة، ويتم اإلفصام عن القيموة العادلوة لهوا سونوياً ويوتم 

 .مرخصين ومعتمدين لهذ  الغاية
 

 

 
 

 الموجودات غير الملموسة
 

 .الموجودات اير الملموسة بالكلفةيتم إثبات 
 

علوى مودى فتورة اإلسوتفادة ويوتم قيود  فتورة اإلسوتفادة منهوا محوددة تكوون طفات الموجودات اير الملموسة التويإيتم 
فا يوتم  دةاير محد فترة اإلستفادة منها تكون أما الموجودات اير الملموسة التي .بيان الدخل الموحداإلطفات في 
 تودني فوي بيوان الودخلال قيموة تسوجيلقيمتهوا فوي تواريم البيانوات الماليوة ويوتم ل إجرات إختبار تدنييتم إطفاؤها بل 

 .الموحد
 

  .سنوات 13يتم إطفات رخصة أعمال الوساطة على فترة 
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 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 

يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استام البضائع والخدمات من قبل الشركة سوات تمت المطالبوة 
 .بها من قبل المورد أو لم تتم

 

 

 المخصصات
المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قيوام الشوركة  إثباتيتم 

وتعوديل قيمتهوا  الموحدة يتم مراجعة المخصصات بتاريم البيانات المالية .بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذ  االلتزامات
   .على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة بناتً 

 

 

 التقاص
 الموحودة إجرات تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي فوي البيانوات الماليوةيتم 

عنوودما تتوووفر الحقوووق القانونيووة الملزمووة لووذلك وكووذلك عنوودما يووتم تسووويتها علووى أسوواس التقوواص أو يكووون تحقووق 
 .الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت

 

 
 

 اإليرادات
 

 .تحقق إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العماتيتم 
 

 .يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات
 
 

 .يتم تحقق توزيعات أربام االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها
 
 
 

 .خرى وفقاً لمبدأ االستحقاقيتم تحقق اإليرادات األ
 

 
 العمالت االجنبية

يووتم إثبووات العمليووات التووي تووتم بووالعمات األجنبيووة خووال السوونة بأسووعار الصوورف السووائدة فووي توواريم إجوورات تلووك 
الصورف سوعار بإسوتخدام أ بالعملوة األجنبيوة الموجودات الماليوة والمطلوبوات الماليوةأرصدة  تحويليتم . العمليات

االربوام والخسووائر  يوتم إثبوات .المركوزا األردنوي البنوكالمعلنوة موون  الموحودة البيانوات الماليوةالسوائدة فوي تواريم 
 .الموحد لالعمات األجنبية في بيان الدختحويل األرصدة بالناتجة عن 

 
 ضريبة الدخل 

تحسووب مصوواريف الضوورائب المسووتحقة علووى أسوواس األربووام الخاضووعة للضووريبة، وتختلووف األربووام الخاضووعة 
الماليوة ألن األربوام المعلنوة تشومل إيورادات ايور خاضوعة للضوريبة أو  البياناتللضريبة عن األربام المعلنة في 

مقبولة ضريبياً أو أو خسائر متراكمة  نما في سنوات الحقة أحياناً مصاريف اير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ
 .بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألاراض ضريبية

 

 
 

 الوضع الضريبي . 0

 

 .2313تا تسوية الوض  الضريبي للشركة حتى نهاية ضا   -
 
 

 

ولرا تقرا يائررة ضرريبة 6 2312و 2311تا تقديا كشه التقدير الذاتي ض  نترائا أضمرال الشرركة لعرامي -

 .بمراجعة سجالت الشركة حتى تاإيخهالدخل 
 

 
 

               اشرررهر المنتهيرررة فررري  للتسرررعةترررا احتسرررا  مخصرررص ضرررريبة الررردخل ضررر  نترررائا أضمرررال الشرررركة  -

 . وفقاً لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة 2310 أيلول 03
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 الموجودات والمطلوبات إستحقاقاتتحليل  . 1
 

 :يبي  الجدول التالي تحليل الموجويات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستريايها أو تسويتها            
  

 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 3300أيلول  03
    

    الموجودات

 222,32,83  ـ 5656366,2  النقد وما في حكمه

 ,22,0232,  ـ 665606256  الدخل موجويات مالية بالقيمة العايلة م  خالل بيان

 0203,2,12  ـ 166366647  اما ضمالء وساطة

 102800,  ـ 6406,61  اما ضمالء تمويل ضلى الهامش

 ,0222,  ـ 606576  اما وسطاء

 0802333  ـ 1,66333  صندوق ضمان التسوية

 ,02233  ـ 656226  أإصدة مدينة أخرى

 120032012  461036045  ـ م  خالل بيان الدخل الشاملموجويات مالية بالقيمة العايلة 

 023002801  163166,04  ـ إستثماإات ضقاإية

 022333  056333  ـ إخصة الوساطة

 122313  456243  ـ ممتلكات ومعدات

 3323232,02  223032100  0223332328  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 3332,03  ـ 2236612  اما ضمالء وساطة

 3222332  ـ 2776335  أإصدة يائنة أخرى 

 1022,02  ـ 1022,02  مجموع المطلوبات
    

 

 

 
 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 3303كانون األول  00

    

    الموجودات

 2,,8,32  ـ 626665,  النقد وما في حكمه

 0208,2333  ـ 061,66333  أإصدة نقدية مقيدة السحب

 23012,18,  ـ ,66304664  موجويات مالية بالقيمة العايلة م  خالل بيان الدخل

 323012002  ـ 262146665  اما ضمالء وساطة

 ,210282  ـ 5466,76  اما ضمالء تمويل ضلى الهامش

 3002032  ـ 2116637  اما وسطاء

 0802333  ـ 1,66333  صندوق ضمان التسوية

 2,,13,2  ـ 4266665  مدينةاما جهات اات ضالقة 

 802821  ـ 06,54,  أإصدة مدينة أخرى

 1202020,8  ,46071606  ـ موجويات مالية بالقيمة العايلة م  خالل بيان الدخل الشامل

 023002801  163166,04  ـ إستثماإات ضقاإية

 232333  536333  ـ إخصة الوساطة

 8,,232  ,52666  ـ ممتلكات ومعدات

 0023202183  221002823  0022202,03  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 0022308  ـ ,117636  اما ضمالء وساطة

 002033  ـ 016622  ضالقةاما جهات اات 

 3202283  ـ 27667,3  أإصدة يائنة أخرى 

 1382833  ـ 1382833  مجموع المطلوبات
    

  



 المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اال
 (غير مدققة)الموحدة  المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

  3300أيلول  03كما في 
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 التزامات محتملة . 2
  

 أيلول 03 

 2310 
  
 4556333  كفاالت بنكية

 

 
 

 األدوات المالية . ,
 

تتضم  الموجرويات الماليرة الإصردة . تتمله اليوات المالية م  الموجويات المالية والمطلوبات المالية

وتتضررم  المطلوبررات الماليررة الررذما . لرردى البنرروك والنقررد فرري الصررندوق والررذما المدينررة والوإاق الماليررة

 .الدائنة

 
 القيمة العادلة

 
إن القيمة العايلة للموجويات والمطلوبات المالية ال تختله جوهرياً ضر  قيمتهرا الدفتريرة حيرث أن معظرا 

 .اليوات المالية إما قصيرة الجل بطبيعتها أو يتا إضاية تسعيرها باستمراإ

 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

أو القيمررة  إبرح الشرركةتنرتا مخراطر أسرعاإ الفائردة مر  احتمرال ترمثير التغيررات فري أسرعاإ الفائردة ضلرى 

وحيث أن معظا اليوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفرة المطفرمةا  .العايلة لأليوات المالية

 .غير جوهرا فان حساسية أإباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعاإ الفائدة يعتبر

 

 مخاطر االئتمان
 

مخاطر االئتمان هي المخاطر التري قرد ترنجا ضر  ضرد  قردإة أو ضجرز الطررم اةخرر لرألياة الماليرة ضر  

تتمثرل مخراطر ائتمران الشرركة بشركل . الوفاء بالتزاماته تجراه الشرركة ممرا قرد يرؤيا إلرى حردو  خسرائر

حيث تعمل الشركة ضلى الحد م  المخاطر االئتمانية ضر   االذما المدينةالويائ  لدى البنوك و أساسي في

وض  حدوي ائتمانية لعمالئها م  مراقبة الرديون غيرر التعامل م  البنوك التي تتمت  بسمعة جيدة و طريق

يتمثرل الحرد القصرى للمخراطر االئتمانيرة فري القيمرة المدإجرة للموجرويات الماليرة فري البيانرات  .المسدية

 .المالية الموحدة

 

 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر
 

لعمالت  ا أسعاإ  تقلبات  بسبب  لية  لما ا اليوات  قيمة  تذبذ   لخطر م   ا في  لعمالت  ا تتمثل مخاطر 

حيث إن معظا تعامالت الشركة هي بالديناإ الإيني والدوالإ المريكي وحيث أن سعر .  الجنبية

الإصدة في الدوالإ المريكي ال تمثل  صرم الديناإ مربوط بسعر ثابت م  الدوالإ المريكيا فان

مخاطر هامة لتقلبات العمالت الجنبية وإن حساسية أإباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعاإ 

 .غير جوهراصرم العمالت الجنبية يعتبر

  



 المساهمة العامة  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اال
 (غير مدققة)الموحدة  المختصرة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
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 مخاطر السيولة

التزاماتها في تواإيد تتمثل مخاطر السيولة في ضد  قدإة الشركة ضلى توفير التمويل الالز  لتميية 

استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقو  الشركة بتنوي  مصايإ التمويل وإياإة الموجويات والمطلوبات 

 .وموائمة آجالها واالحتفاا برصيد كام م  النقد وما في حكمه والوإاق المالية القابلة للتداول
 

لمطلوبات  ا يناه توزي   أ لجدول  ا لمتبقية لالستحقاق ضلى أس(  غير مخصومة) ويلخص  ا لفترة  ا اس 

 :التعاقدا كما بتاإيد البيانات المالية

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 3300أيلول  03
    

 3332,03  ـ 2236612  اما ضمالء وساطة

 3222332  ـ 2776335  أإصدة يائنة أخرى

 1022,02  ـ 1022,02  

 

 المجموع سنةأكثر من  أقل من سنة 3303كانون األول  00
    

 0022308  ـ ,117636  اما ضمالء وساطة

 002033  ـ 016622  اما جهات اات ضالقة 

 3202283  ـ 27667,3  أإصدة يائنة أخرى

 1382833  ـ 1382833  

 

 

 مخاطر أسعار األسهم

تعمل الشركة ضلى .  ض  التغير في القيمة العايلة لالستثماإات في السها إ السهااتنتا مخاطر أسع

. إياإة هذه المخاطر ض  طريق تنوي  االستثماإات في ضدة مناطق جغرافية وقطاضات اقتصايية

دخل الزياية /  فان الر سوم يؤيا إلى تخفيض %   13وبافترال تغير أسعاإ السها المدإجة بمعدل 

 6306465  مقابل 2310  أيلول  03  أشهر المنتهية في تسعةلل ييناإ 6566026ة بقيم لشركةالشامل ل

 .2312ييناإ لعا  
 

 

 
 إدارة رأس المال       . 2

 
يقو  مجلس إياإة الشركة باياإة هيكل إأس المال بهدم الحفاا ضلى حقوق مساهمي الشركة وضمان 

خالل إستثماإ موجويات الشركة بشكل  م الغير والر إستمراإية الشركة والوفاء بالتزاماتها تجاه 

 .يوفر ضائد مقبول لمساهمي الشركة


