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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 2312أيلول  03كما في  الموحد المرحلي المالي بيان المركز  -

  

 4  2312أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعةالموحد  المرحلي بيان الدخل  -

  

 2 2312أيلول  03أشهر المنتهية في  الشامل المرحلي الموحد للتسعة بيان الدخل  -

  

 6 2312أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعة لكية المرحلي الموحدبيان التغيرات في حقوق الم  -

  

 7 2312أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعة الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي  -

  

 12 - 8  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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 المملكة األردنية الهاشمية  -عمان 

 
 مقدمة

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

                     كمرررا فررري الموحرررد المرحلررري بيررران المركرررز المررراليوالتررري تتكرررون مررر   المحررردودة المسررراهمة العامرررة األردنيرررين

وبيران التغيررات فري الموحد  المرحلي الشامل الدخلبيان و المرحلي المحدد وكالً م  بيان الدخل 2312أيلول  03

المنتهية فري للرا الترا،يإن إن  أشهر للتسعة الموحد المرحلي وبيان التدفقات النقديةالموحد  المرحلي حقوق الملكية

الخرا  بالبيانرات ( 04)وفقراً للمعيرا، الردولي للتقرا،ير الماليرة المختصررة  إعداد وعرض البيانات المالية المرحلية

إصردا، تقريررا حولهرا اارتنادا إلر   المالية المرحليرة يري مر  مسرةولية مإلرر إدا،ة الشرركةن وإن مسرةوليتنا يري

 . إجراءات المراجعة

 

 
 نطاق المراجعة

تقتصررر إجررراءات (. 2413)لقررد تررا قيامنررا برراجراءات المراجعررة وفقرراً للمعيررا، الرردولي الخررا  بعمليررات المراجعررة 

تحليليرة  المراجعة عل  االاتفسرا، مر  المسرةولي  فري الشرركة عر  المرو، الماليرة والمحااربية والقيرا  براجراءات

إن إجررراءات المراجعررة تقررل بشرركل جررويرا عرر  إجررراءات . المختصرررة الموحرردة حررول البيانررات الماليررة المرحليررة

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

دقيق البيانرات الماليرةن فاننرا ال نبردا ،أا تردقيق حرول البيانرات المو، الإويرية التري قرد يرتا الكشره عنهرا عنرد تر

 . المرفقةالموحدة المختصرة  المالية المرحلية
 

 
 النتيجة

ااتناداً إل  إجرراءات المراجعرة التري قمنرا بهران لرا يتبري  لنرا أيرة أمرو، جويريرة تإعلنرا نعتقرد برمن البيانرات الماليرة 

الخرا  بالبيانرات الماليرة ( 04)غير معدة وفقاً للمعيا،الدولي للتقا،يرالماليرة المرفقة  الموحدة المختصرة المرحلية

 .المرحلية
 

 

 فقرة توكيدية

دينررا، ( 157235333)تتضرم  البيانرات الماليرة المرحليررة المختصررة الموحردة المرفقرة أ،ض تبلررل قيمتهرا الدفتريرة 

قابلرة للعرزل لصرالح أحرد أعضراء مإلرر ا دا،ة غير مسإلة بااا الشركةن علماً بمن الشرركة تحرتفب بوكالرة غيرر 

 .مقابل كامل حق التصرم فيها

 
 

 (636إجازة )ودة ــراهيم حمــإب 

 ـربــــــــــــــــــون الـعــالـمـهـنـيـ 2312تشري  الول  22 عمان في

 (ت ثورنتونــرانـأعضاء في ج) 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 5302أيلول  03كما في  الموحد المرحلي بيان المركز المالي
 

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 إيضاح

 أيلول 03

 2312 

كانون االول  01

2314 

    الموجودات

 753705272  652235220   النقد وما في حكمه

 850315383  854125802   موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل

 7345322  0425718  0 لما عمالء وااطة مدينة

 151305478  151065306   تمويل عل  الهامشلما عمالء 

 1785821  135737   لما واطاء 

 1835333  1835333   صندوق ضمان التسوية 

 765230  315342   أ،صدة مدينة أخرى

 4165060  2035423   لما جهات لات عالقة مدينة

 056675827  056675827   موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل الشامل

 153135804  257635804   عقا،ية ااتثما،ات

 135333  1   ،خصة مزاولة أعمال الوااطة

 045604  265281   ممتلكات ومعدات

 5013361693  5010301500   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 2245368  1805080   لما عمالء وااطة دائنة

 ـ         835623   لما جهات لات عالقة 

 0015276  0035308   أ،صدة دائنة أخرى

 2225044  6125341   مجموع المطلوبات 
    

    الملكيةحقوق 

 1651225333  1651225333   ،أس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع

 1325386  1325386   عالوة إصدا،

 252285318  252285318   إجبا،ااحتياطي 

 115448  115448   احتياطي اختيا،ا 

 252375271  257475247  4 أ،باح مرحلة

 2153385320  2152485833   حقوق مساهمي الشركة مجموع

 150325427  152825271   حقوق غير المسيطري 

 2254315023  2252015173   مجموع حقوق الملكية 

 5013361693  5010301500   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 

 

 

 

 

 

 
 

 "وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفق الموحدةالمختصرة المرحلية  الماليةتشكل جزءاً م  يذه البيانات ( 3)إل  ،قا ( 1)إن ا يضاحات المرفقة م  ،قا "
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 مساهمة عامة محدودةشركة 

 5302أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعة الموحدالمرحلي  بيان الدخل
 

 (بالدينار األردني)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 للتسعة أشهر المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في 

أيلول   03 2312أيلول   03 

2314 

 أيلول 03

2312 

 أيلول 03

2314 
     

 1225613  875320  075613  45721  م  خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة بي  موجودات ماليةأ،باح 

 6035222  645740  4035327  (     1825331) م  خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة فروقات تقييا موجودات مالية

 7075322  2685808  185723  2485278  أ،باح أاها مقبوضة

 1615142  1615488  025236  475222  عموالت وااطة

 815742  735417  265042  225438  إيراد فوائد تمويل عمالء عل  الهامش

 2225334  2325848  385814  215048  فوائد ودائ  بنكية إيراد 

 (   0875326) (  4245316) (   1245180) (    1365283) مصا،يه إدا،ية

 (   1215333) (   2775428) ـ (     0125428) مخصص لما مشكوك في تحصيلها

 25823  ـ ـ ـ إيرادات أخرى

 (     205287) (     185632) (      75883) (         25326) إاتهالكات وإطفاءات

 154425137  4335181  2115716  (    0165628) لفترة قبل الضريبةاربح ( خسارة)

 (   1185122) (     285737) (      45322) (       225863) ضريبة الدخل  (مخصص)

 010531362  0231363  2361663  (    0091344) الدخل الشامل للفترة إجمالي 

     

     :ويعود الى

 150775074  4635603  2105812  (    1335427) مسايمي الشركة 

 (    205233) (  1135126) (      65121) (    1435301) المسيطري حقوق غير 

 (0091344    )  2361663  0231363  010531362 

     
     

 31346  31359  31305  (        31305) الفترة العائد لمساهمي الشركة حصة السهم من ربح

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 "تشكل جزءاً م  يذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفق( 3)إل  ،قا ( 1)إن ا يضاحات المرفقة م  ،قا "

  



 

- 2 - 
 

 

 

 الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 5302 أيلول 03المنتهية في  أشهر للتسعةالشامل المرحلي الموحد  بيان الدخل

 

 (بالدينار األردني)
__________________________________________________________________________________ 

 

 

أيلول  03 2312أيلول  03 

2314 
   

 150245372  0235474  ،بح السنة

   بنود الدخل الشامل األخرى 

 ـ         4325236  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية م  خالل بيان الدخل الشامل 

 010531632  4361363  للفترةإجمالي الدخل الشامل 

   

   : ويعود إلى 

 150775074  3265226  مسايمي الشركة 

 (    205233) (   1135126) حقوق غير المسيطري  

  4361363  010531362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "تشكل جزءاً م  يذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفق( 3)إل  ،قا ( 1)إن ا يضاحات المرفقة م  ،قا "
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

  عامة محدودةشركة مساهمة  

 5302أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعةالموحد المرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

 (بالدينار األردني)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 مجموع  حقوق  حقوق  مجموع أرباح * التغير المتراكم  إحتياطيـــات  رأس المال 

 حقوق الملكية  غير المسيطرين مساهمي الشركة  مرحلة في القيمة العادلة اختياري إجباري عالوة إصدار المدفوع 

          

 5513901023   010951356  5013941950  512961260   ـ 001334  515241904  0321946 0610521333  0/0/5302الرصيد كما في 

 (     4361523) ـ (        4361523) (     8365223) ـ ـ ـ ـ ـ توزيعات أ،باح

 4361363  (   1135126) 9261556  4635603  4325236  ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ـ             ـ ـ 4325236  (   4325236 ) ـ ـ ـ ـ  الشاملبي  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل 

 5512001063  015451560  5015341499  516361236  ـ 001334  515241904  0321946 0610521333 03/9/5302الرصيد كما في 

          

 5313421653  013331003  0913321546  (    5691263) ـ 013461565  019961635  0321946 0610521333  0/0/5303الرصيد كما في 

 ـ ـ ـ 2635264  ـ (    2635264) ـ ـ ـ إطفاء خسائر 

 (     4361523) ـ (      4361523) ـ ـ (    8365223) ـ ـ ـ توزيعات أ،باح

 010531362  (      205233) 010661063  150775074  ـ ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 5013301332  010461302  0916061303  010661063  ـ 001334  019961635 0321946 0610521333 03/9/5303الرصيد كما في 

          

 

 دينرا، وللرا وفقراً ( 645740)أ،باح تقييا موجرودات ماليرة بالقيمرة العادلرة مر  خرالل بيران الردخل غيرر قابلرة للتوزير  علر  مسرايمي الشرركة يبلرل مإموعهرا  2312أيلول  03تتضم  ال،باح المرحلة للشركة كما في   * 

 .لتعليمات ييئة الو،اق المالية

 
 

 

 "المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفقتشكل جزءاً م  يذه البيانات المالية ( 3)إل  ،قا ( 1)إن ا يضاحات المرفقة م  ،قا "
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

  5302أيلول  03أشهر المنتهية في  للتسعة الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
 

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أيلول 03 

2312 

 أيلول 03

2314 

   التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 150245372  0235474  ،بح الفترة

 205287  185632  وإطفاءات ااتهالكات

 (     6035222) (        645740) م  خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة فروقات تقييا موجودات مالية 

 1215333  2775428  مخصص لما مشكوك في تحصيلها
   

   التغير في رأس المال العامل 

 (      635420) 435831  خالل بيان الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة م 

 7675374  1015331  لما عمالء وااطة 

 (     2845224) 265242  لما عمالء تمويل عل  الهامش

 145828  1685114  لما واطاء

 2125838  2665200  لما جهات لات عالقة 

 (     4785330) (        145203) أ،صدة مدينة أخرى

 (       265230)         75762  أخرى أ،صدة دائنة

 152325064  152085182  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 

   

   التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

 ـ 4325236  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل الشامل 

 (       25161) (             223) ممتلكات ومعدات
 ـ (   157235333) إاتثما،ات عقا،ية 

 (       25161) (  152245624)  عمليات االستثمار المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
   

   التمويلعمليات المستخدمة في التدفقات النقدية 

 (    7475744) (      8365223)  توزيعات أ،باح

   

 2425423  (      8225713) وما في حكمه التغير في النقد

 652275182  753705272   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 614351630  615231220   الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 (غير مدققة) الموحدةالمختصرة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

   5302أيلول  03
 

 (بالدينار األردني)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 امــــع .  0
 

وارإلت فري ارإل  1388تمروز  2بترا،يإ  اإلسرتثمارية القابضرة للمغترربين األردنيرينتماست الشرركة 

 ن إن مركز تسإيل الشرركة فري المملكرة ال،دنيرة الهاشرميةن(232)الشركات المسايمة العامة تحت ،قا 

 .1331كانون الثاني  7وقد حصلت الشركة عل  حق الشروع في العمل بتا،يإ 
 

ية والصررناعية والتإا،يررة تتضررم  الغايررات الاااررية للشررركة ا اررتثما، فرري كافررة المإرراالت ا قتصرراد

والز،اعية والسياحية وغيريا وللا ع  طريق تماير الشركات أو المشا،كة في تمايسرها أو تملكهرا أو 

 .المسايمة فيها وا اتثما، في الاها والسندات داخل ال،دن وخا،جه
 

 .ال،دن –إن أاها الشركة مد،جة في بو،صة عمان لألو،اق المالية 
 

مإلرر إدا،ة الشرركة فري جلسرته المرفقة مر  قبرل  الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليةتا إقرا، 

 .2312تشري  الول  22 بتا،يإ المنعقدة
 
 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .  5

 الموحدةالمختصرة المرحلية  أسس إعداد البيانات المالية
 

( 04)الموحدة المرفقرة وفقرا لمعيرا، المحااربة الردولي ،قرا تا إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 .والتقا،ير المالية المرحلية
 

كلفرة التا،يخيرة باارتثناء الموجرودات وفقراً لمبردأ ال الموحردة المرحلية المختصررة تا إعداد البيانات المالية

 . المالية التي تظهر بالقيمة العادلة
 

والرذا يمثرل العملرة  المرحليرة المختصررة الموحردةان الدينا، ال،دني يرو عملرة ااهرا، البيانرات الماليرة 

  .الرئيسية للشركة

 

 .متماثلة م  السيااات التي تا اتباعها في الفترة السابقة للفترة الحاليةإن السيااات المحاابية المتبعة 
 

 

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

كمرا أن نترائا العمرال المرحليرة ال . للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير التقا،ير المالية الدوليرة

 . تمثل بالضرو،ة مةشراً ع  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 عندما يكون للشركة القد،ة علر  الرتحكا فري 

ادات السياارررات الماليرررة والتشرررغيلية للشرررركات التابعرررةن ويرررتا اارررتبعاد المعرررامالت وال،صررردة وااليرررر

 .والمصروفات فيما بي  الشركة ال  والشركات التابعة
 

يتا إعداد البيانات المالية للشركات التابعرة كمرا فري نفرر ترا،يإ البيانرات الماليرة للشرركة ال  وباارتخدا  

الا كانرت الشرركات التابعرة تتبر  اياارات محااربية  .نفر السياارات المحااربية المتبعرة فري الشرركة ال 

تلا المتبعة في الشرركة ال  فيرتا اجرراء التعرديالت الالزمرة علر  البيانرات الماليرة للشرركات تختله ع  

 .التابعة لتتطابق م  السيااات المحاابية المتبعة في الشركة ال 
 

يتا توحيد نتائا أعمال الشركات التابعة في بيان الردخل الشرامل الموحرد مر  ترا،يإ تملكهرا ويرو الترا،يإ 

يرتا توحيرد نترائا أعمرال الشرركات . علياً انتقال ايطرة الشرركة ال  علر  الشرركات التابعرةالذا يتا فيه ف

التابعة التي يتا التخلص منها في بيان الدخل الشامل الموحد حت  التا،يإ الذا تفقد الشركة فيه السيطرة 

 .عل  الشركات التابعة
 



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

  5302أيلول  03كما في 

- 3 - 
 

 
 .الشركة التابعةالذا ال تملكه الشركة ال  م  حقوق الملكية في للا الإزء  حقوق غير المسيطري تمثل 

 :وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تا توحيد بياناتها المالية م  البيانات المالية للشركة ال 
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وااطة مالية %63 453335333  المغتربي  ال،دنيي  للوااطة المالية 

 ااتثما،ات عقا،ية %133 156335333  المغتربي  ال،دنيي  لالاتثما، والتطوير العقا،ا 

 
 

 

 

 استخدام التقديرات

إن اعرررداد البيانرررات الماليرررة وتطبيرررق السياارررات المحااررربية يتطلرررب مررر  ادا،ة الشرررركة القيرررا  بررربع  التقرررديرات 

ان تلرا التقرديرات تسرتند علر  فرضريات . وا جتهادات التي تةثر عل  البيانات الماليرة وا يضراحات المرفقرة بهرا

علية في المستقبل قرد تختلره عر  تقرديرات االدا،ة تخض  لد،جات متفاوتة م  الدقة والتيق ن وعليه فان النتائا الف

 . نتيإة التغير في أوضاع واروم الفرضيات التي ااتندت عليها تلا التقديرات
 

 :الموحدة المرحلية المختصرة وفيما يلي أيا التقديرات التي تا ااتخدامها في اعداد البيانات المالية
 
 

احتسرا   ة لالصول الملمواة وغير الملمواة بشكل دو،ا لغاياتتقو  االدا،ة باعادة تقدير االعما، االنتاجي -

االاررتهالكات واالطفرراءات السررنوية اعتمررادا علرر  الحالررة العامررة لتلررا االصررول وتقررديرات االعمررا، االنتاجيررة 

 .في بيان الدخل الموحد( ان وجدت)المتوقعة في المستقبل ن ويتا اخذ خسا،ة التدني 
 

للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أا تدني في قيمتهرا ويرتا اخرذ يرذا  تقو  االدا،ة بمراجعة دو،ية -

 .التدني في بيان الدخل الموحد
 

تقو  إدا،ة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد الخذ با عتبرا، قابليرة تلرا الرذما  -

 .للتحصيل
 
 

 النقد وما في حكمه 

يمثررل النقررد ومررا فرري حكمرره النقررد فرري الصررندوق ولرردى البنرروك واالاررتثما،ات القابلررة للتسررييل إلرر  مبررالل محررددة 

 . وبااتحقاقات ال تتإاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضم  مخاطر التغير في القيمة

 
 الذمم المدينة

ويرتا شرطب الرذما فري حرال عرد  تظهر الذما المدينة بالكلفرة بعرد تنزيرل مخصرص الرذما المشركوك فري تحصريلهان 

 .إمكانية تحصيلها خصما م  المخصص الممخول لها ويضام المحصل م  الذما التي تا شطبها إل  ا يرادات
 

 

 الممتلكات والمعدات

بالكلفة بعد تنزيل االاتهالك المترراكان ويرتا اارتهالكها عنردما تكرون جرايزة لالارتخدا   الممتلكات والمعداتتظهر

 :الثابت عل  مدى العمر ا نتاجي المتوق  لها بااتخدا  النسب السنوية التالية بطريقة القسط
 

 %22 -13 أجهزة وبراما كمبيوتر

 %12 -13 أجهزة مكتبية ومعدات

 %23 -13 أثاث وديكو،ات

 %12 ايا،ات
 
 

ع  صافي قيمتها الدفترية فانه يتا تخفي  قيمتهرا  الممتلكات والمعداتعندما يقل المبلل الممك  ااترداده لا م  

 .إل  القيمة الممك  ااترداديا وتسإل قيمة التدني في بيان الدخل الموحد
 

فري نهايرة كرل عرا ن وفري حرال اخرتالم العمرر ا نتراجي  للممتلكرات والمعردات يتا مراجعة العمر ا نتاجي المتوق 

ك القيمة الدفترية المتبقية عل  العمر ا نتاجي المتبقي بعد إعرادة التقردير ما تا تقديره اابقان يتا ااتهال  المتوق  ع

 .اعتبا،ا م  السنة التي تا فيها إعادة التقدير
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 

وتحقيق ال،باح م  تقلبرات يتضم  يذا البند االاتثما، في أاها وإاناد الشركات المحتفب بها لغراض المتاجرةن 

 .الاعا، السوقية قصيرة الجل
 

ويعراد ( تقيرد مصرا،يه االقتنراء فري بيران الردخل عنرد الشرراء)يتا اثبات يذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة 

لرا التغيرر فري تقييمها الحقاً بالقيمة العادلةن ويظهر التغير فري القيمرة العادلرة لهرا فري بيران الردخل الموحرد بمرا فري ل

القيمة العادلة الناتا ع  فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت الجنبيةن وفي حال بي  يرذه الموجرودات 

 .أو جزء منها يتا قيد ال،باح او الخسائر الناتإة ع  عملية البي  في بيان الدخل الموحد
 

 .الموجودات في بيان الدخل الموحد يتا إثبات ال،باح الموزعة أو الفوائد المكتسبة عل  يذه

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 

 .يتضم  يذا البند االاتثما،ات االاتراتيإية المحتفب بها عل  المدى الطويل ولير بهدم المتاجرة
 

االقتنراء ويعراد تقييمهرا الحقراً بالقيمرة يتا إثبات يذه الموجودات عند الشرراء بالقيمرة العادلرة مضرافاً إليهرا مصرا،يه 

العادلةن ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل الشامل الموحد ضم  حقوق الملكية الموحد بما في للا 

التغير في القيمة العادلة الناتا ع  فروقات تحويل الموجودات غير النقدية برالعمالت الجنبيرةن وفري حرال بير  يرذه 

دات او جزء منها يرتا تحويرل ،صريد التغيرر المترراكا فري القيمرة العادلرة الخرا  برالموجودات المباعرة الر  الموجو

 .ال،باح والخسائر المدو،ة بشكل مباشر
 

 .يتا اثبات ال،باح الموزعة عل  يذه الموجودات في بيان الدخل الموحد
 

 

 تاريخ االعتراف بالموجودات المالية

تا،يإ التزا  الشركة ببير  أو شرراء الموجرودات )   الموجودات المالية في تا،يإ المتاجرة يتا االعترام بشراء وبي

 (.المالية
 

 

 القيمة العادلة

فري حرال عرد  تروفر أارعا، معلنرة أو عرد   .تمثل أاعا، ا غالق في أاواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية

ه يرتا تقردير قيمتهرا العادلرة مر  خرالل مقا،نتهرا بالقيمرة العادلرة وجود تداول نشط عل  بع  الموجودات الماليرة فانر

في حرال تعرذ، قيراس . لداة مالية مشابهة أو م  خالل احتسا  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها

 .ا تدني في قيمتهاالقيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فانه يتا إاها،يا بالكلفة بعد تنزيل أ
 

 

 االستثمارات العقارية 

بال،اضي التي يحتفب بها م  أجل تمجيريا أو لحي  حصول زيرادة فري قيمتهرا السروقية تظهراالاتثما،ات العقا،ية 

بالكلفةن ويتا ا فصاح ع  القيمة العادلرة لهرا ارنوياً ويرتا تقردير القيمرة العادلرة لهرا مر  قبرل خبرراء تقيريا مرخصري  

 .ومعتمدي  لهذه الغاية
 
 

 

 الموجودات غير الملموسة
 

 .يتا إثبات الموجودات غير الملمواة بالكلفة
 

يرتا إطفراء الموجررودات غيرر الملمواررة التري تكرون فترررة ا ارتفادة منهررا محرددة علر  مرردى فتررة ا اررتفادة ويرتا قيررد 

كون فتررة ا ارتفادة منهرا غيرر محرددة فرال يرتا أما الموجودات غير الملمواة التي ت. ا طفاء في بيان الدخل الموحد

إطفاؤيرا برل يررتا إجرراء إختبرا، ترردني لقيمتهرا فري تررا،يإ البيانرات الماليرة ويررتا تسرإيل قيمرة الترردني فري بيران الرردخل 

 .الموحد
 

  .انوات 13يتا إطفاء ،خصة مزاولة أعمال الوااطة عل  فترة 
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 الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 

يتا إثبات الذما الدائنة والمبالل مستحقة الدف  عند ااتال  البضائ  والخدمات م  قبرل الشرركة ارواء تمرت المطالبرة 

 .بها م  قبل المو،د أو لا تتا
 

 

 

 

 المخصصات

المخصصات عندما يترتب عل  الشركة التزامات نتيإة لحداث اابقة  وأنره مر  المحتمرل قيرا  الشرركة  إثباتيتا 

يتا مراجعة المخصصات بتا،يإ البيانرات الماليرة الموحردة وتعرديل قيمتهرا  .ل نقدية لتسديد يذه االلتزاماتبدف  مبال

 .  بناًء عل  آخر معلومات متوفرة لدى الشركة
 

 

 التقاص

يتا إجراء تقا  بي  الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإاهرا، المبلرل الصرافي فري البيانرات الماليرة الموحردة 

دما تترروفر الحقرروق القانونيررة الملزمررة لررذلا وكررذلا عنرردما يررتا تسررويتها علرر  أارراس التقررا  أو يكررون تحقررق عنرر

 .الموجودات وتسوية المطلوبات في نفر الوقت
 

 

 

 

 

 اإليرادات
 

 .يتا تحقق إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء
 

 .بحيث يعكر العائد الفعلي عل  الموجوداتيتا تحقق إيرادات الفوائد عل  أااس زمني 
 
 

 .يتا تحقق توزيعات أ،باح االاتثما،ات عند إقرا،يا م  قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها
 
 
 

 .يتا تحقق ا يرادات الخرى وفقاً لمبدأ االاتحقاق
 
 

 

 

 

 العمالت االجنبية

. السنة بماعا، الصرم السائدة في تا،يإ إجراء تلا العمليرات يتا إثبات العمليات التي تتا بالعمالت الجنبية خالل

يتا تحويل أ،صدة الموجودات المالية والمطلوبرات الماليرة بالعملرة الجنبيرة باارتخدا  أارعا، الصررم السرائدة فري 

إررة عرر  يررتا إثبررات اال،برراح والخسررائر النات. تررا،يإ البيانررات الماليررة الموحرردة المعلنررة مرر  البنررا المركررزا ال،دنرري

 .تحويل ال،صدة بالعمالت الجنبية في بيان الدخل الموحد

 

 

 

 ضريبة الدخل 

تحسررب مصررا،يه الضرررائب المسررتحقة علرر  أارراس ال،برراح الخاضررعة للضررريبةن وتختلرره ال،برراح الخاضررعة 

ضررعة للضررريبة عرر  ال،برراح المعلنررة فرري البيانررات الماليررة الموحرردة لن ال،برراح المعلنررة تشررمل إيرررادات غيررر خا

للضريبة أو مصا،يه غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في انوات الحقة أحياناً أو خسائر متراكمة مقبولرة 

 .ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل لغراض ضريبية
 

 

 

 ذمم عمالء وساطة مدينة . 0
 

 

 2312أيلول  03

كانون الول  01

2314 
   

 8775283  6315226  لما مدينة
 153425313  153425182  لما جهات لات عالقة

 (  151275047) ( 152375723) مخصص لما مشكوك في تحصيلها
  0321604  6931925 
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 أرباح موزعة . 3
 

علر  توزير  أ،براح نقديرة  23/4/2312وافقت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها العرادا الرذا عقرد فري 

دينا، عر  أ،براح السرنة الماليرة المنتهيرة  1651225333م  ،أس المال البالل % 2المسايمي  بنسة عل  

 .2314كانون الول  01في 
 

 

 

 

 الوضع الضريبي . 2
 

 

 .2313حت  نهاية عا  لشركة المغتربي  ال،دنيي  للوااطة المالية  تا تسوية الوض  الضريبي -
 

 

حتر  وشركة المغترربي  ال،دنيري  لتارتثما، والتطروير العقرا،ا  للشركة تا تسوية الوض  الضريبي -

 .2311نهاية عا  
 

ولرا  2314عرا   وشركاتها التابعرة حتر  نهايرة م التقدير الذاتي ع  نتائا أعمال الشركةوتا تقديا كش -

 .حت  تا،يخه اتضريبة الدخل بمراجعة اإالت الشركتقا دائرة 
 

للواراطة الماليرة المغتربي  ال،دنيري   شركةصص ضريبة الدخل ع  نتائا أعمال تا احتسا  مخلا ي -

 03                 للتسعة أشهر المنتهية في وشركة المغتربي  ال،دنيي  لتاتثما، والتطوير العقا،ا 

 .وللا بسبب وجود خسائر ضريبية مدو،ة م  انوات اابقة 2312أيلول 
 

 

 

للتسرررعة أشرررهر المنتهيرررة فررري                              خل عررر  نترررائا أعمرررال الشرررركةترررا احتسرررا  مخصرررص ضرررريبة الرررد -

 .وفقاً لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة 2312 أيلول 03

 

 
 التزامات محتملة .6

لة الموحدة إلتزامات محتملة متمثالمرحلية المختصرة يوجد عل  الشركة كما بتا،يإ البيانات المالية  

 .دينا، ( 4625333) بنكية بمبللبكفاالت 
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 الموجودات والمطلوبات إستحقاقاتتحليل  . 6
 

 :يبي  الإدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الاترداديا أو تسويتها            
  

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 5302أيلول  03
    

    الموجودات

 615231220  ـ 652235220  النقد وما في حكمه

 413021405  ـ 854125802  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل

 0321604  ـ 0425718  لما عمالء وااطة مدينة

 010061906  ـ  151065306  لما عمالء تمويل عل  الهامش

 031636  ـ  135737  لما واطاء

 0491333  ـ  1835333  التسويةصندوق ضمان 

 901335  ـ 315342  أ،صدة مدينة أخرى

 5091323  ـ 2035423  لما جهات لات عالقة مدينة

 016661426  056675827  ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل الشامل

 516691403  257635804  ـ إاتثما،ات عقا،ية

 0  1  ـ الوااطة،خصة مزاولة أعمال 

 561540  265281  ـ         ممتلكات ومعدات

 5010301500  613601960  0616691504  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 0401040  ـ 1805080  لما عمالء وااطة دائنة

 491653  ـ 835623  لما جهات لات عالقة

 0091304  ـ 0035308   أ،صدة دائنة أخرى 

 6051330  ـ 6051330  مجموع المطلوبات
    

 

 
 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 5303كانون األول  00

    

    الموجودات

 613601565  ـ 753705272  النقد وما في حكمه

 410901943  ـ 850315383  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل

 6931925  ـ 7345322  لما عمالء وااطة مدينة

 010901364  ـ  151305478  لما عمالء تمويل عل  الهامش

 0641450  ـ  1785821  لما واطاء

 0491333  ـ  1835333  صندوق ضمان التسوية

 661230  ـ           765230  أ،صدة مدينة أخرى

 3061060  ـ 4165060  لما جهات لات عالقة مدينة

 016661426  056675827  ـ بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية 

 013091403  153135804  ـ إاتثما،ات عقا،ية

 031333  135333  ـ ،خصة مزاولة أعمال الوااطة

 031603  045604  ـ         ممتلكات ومعدات

 5013361693  316051052  0410031069  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 5531364  ـ  2245368  لما عمالء وااطة دائنة

 0001566  ـ 0015276  أ،صدة دائنة أخرى 

 2221033  ـ 2221033  مجموع المطلوبات
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 األدوات المالية . 4
 

ومرا  النقردتتضرم  الموجرودات الماليرة . تتمله الدوات المالية م  الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 .وأمانات المسايمي  وتتضم  المطلوبات المالية الذما الدائنة. والذما المدينة والو،اق المالية في حكمه

 
 القيمة العادلة

 
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختله جويرياً عر  قيمتهرا الدفتريرة حيرث أن معظرا 

 .أو يتا إعادة تسعيريا بااتمرا، الدوات المالية إما قصيرة الجل بطبيعتها

 

 :تستخد  الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 .الاعا، السوقية المعلنة في الاواق النشطة لنفر الدوات المالية: المستوى الول
 

العادلرة ويمكر  مالحظتهرا بشركل أاراليب تقيريا تعتمرد علر  مردخالت ترةثر علر  القيمرة : المستوى الثراني

 .مباشر أو غير مباشر في السوق
 

أااليب تقييا تعتمرد علر  مردخالت ترةثر علر  القيمرة العادلرة ولكر  ال يمكر  مالحظتهرا            : المستوى الثالث

 .في السوق

 

 5302أيلول  03

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 413021405  ـ ـ 854125802  مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخلموجودات 

 016661426  056675827  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل الشامل 

 0513401649  016661426  ـ 413021405  

 

 5303كانون األول  00

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 410901943  ـ ـ 850315383  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل

 016661426  056675827  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خالل بيان الدخل الشامل 

 0513291406  016661426  ـ 410901943  

 
الثالرث كلفرة شرراء يرذه الموجرودات ولرير قيمتهرا العادلرة بسربب عرد  تعكر القيمة المبينة في المسرتوى 

وجود اوق نشط لهان يذا وترى إدا،ة الشركة أن كلفرة الشرراء يري أنسرب طريقرة لقيراس القيمرة العادلرة 

 .لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها

 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

أو القيمررة  ،برح الشرركةالتغيررات فري أارعا، الفائردة علر   تنرتا مخراطر أارعا، الفائردة مر  احتمرال ترمثير

وحيث أن معظا الدوات المالية تحمل اعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفرة المطفرمةن  .العادلة لألدوات المالية

 .فان حسااية أ،باح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أاعا، الفائدة يعتبر غير جويرا

 

 مخاطر االئتمان
 

مخاطر االئتمان يي المخاطر التري قرد ترنإا عر  عرد  قرد،ة أو عإرز الطررم اةخرر لرألداة الماليرة عر  

تتمثرل مخراطر ائتمران الشرركة بشركل . الوفاء بالتزاماته تإراه الشرركة ممرا قرد يرةدا إلر  حردوث خسرائر

االئتمانية عر   حيث تعمل الشركة عل  الحد م  المخاطر نالذما المدينةالودائ  لدى البنوك و أاااي في

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

يتمثرل الحرد القصر  للمخراطر االئتمانيرة فري القيمرة المد،جرة للموجرودات الماليرة فري البيانرات  .المسددة

 .المالية الموحدة
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 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر
 

تتمثررل مخرراطر العمررالت فرري الخطررر مرر  تذبررذ  قيمررة الدوات الماليررة بسرربب تقلبررات أاررعا، العمررالت 

حيررث إن معظررا تعررامالت الشررركة يرري بالرردينا، ال،دنرري والرردوال، المريكرري وحيررث أن اررعر . الجنبيررة

تمثرل صرم الدينا، مربوط بسعر ثابت م  الدوال، المريكين فران ال،صردة فري الردوال، المريكري ال 

مخاطر يامة لتقلبات العمرالت الجنبيرة وإن حساارية أ،براح الشرركة وحقروق الملكيرة للتغيرر فري أارعا، 

 .غير جويراصرم العمالت الجنبية يعتبر

            

 مخاطر السيولة           

تروا،يإ تتمثل مخاطر السريولة فري عرد  قرد،ة الشرركة علر  تروفير التمويرل الرالز  لتمديرة التزاماتهرا فري 

ااتحقاقها ولتإنب يذه المخاطر تقو  الشرركة بتنوير  مصراد، التمويرل وإدا،ة الموجرودات والمطلوبرات 

 .وموائمة آجالها واالحتفاا برصيد كام م  النقد وما في حكمه والو،اق المالية القابلة للتداول
 

المتبقيررة لالاررتحقاق علرر  أارراس الفترررة ( مخصررومةالغيررر )ويلخررص الإرردول أدنرراه توزيرر  المطلوبررات 

 :المرحلية المختصرة الموحدة التعاقدا كما بتا،يإ البيانات المالية

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 5302أيلول  03
    

 0401040  ـ 1805080  لما عمالء وااطة دائنة

 491653  ـ 835623  لما جهات لات عالقة 

 0091304  ـ 0035308  أ،صدة دائنة أخرى

 6051330  ـ 6051330  

 

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 5303كانون األول  00
    

 5531364  ـ 2245368  لما عمالء وااطة دائنة

 0001566  ـ 0015276  أ،صدة دائنة أخرى

 2221033  ـ 2221033  

 
 

 مخاطر أسعار األسهم

تعمل الشركة عل  .  ع  التغير في القيمة العادلة لالاتثما،ات في الاها ، الاهااتنتا مخاطر أاع

. إدا،ة يذه المخاطر ع  طريق تنوي  االاتثما،ات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية

دخل الزيادة /  فان للا اوم يةدا إل  تخفي  %   13وبافتراض تغير أاعا، الاها المد،جة بمعدل 

 8035138  مقابل 2312  أيلول  03  أشهر المنتهية في تسعةلل دينا،  8415280ة بقيم لشركةالشامل ل

 .2314دينا، لعا  

 
 إدارة رأس المال          . 9

 
يقو  مإلر إدا،ة الشركة بادا،ة ييكل ،أس المال بهدم الحفاا عل  حقوق مسايمي الشركة وضمان 

م  خالل إاتثما، موجودات الشركة بشكل الغير وللا إاتمرا،ية الشركة والوفاء بالتزاماتها تإاه 

 .يوفر عائد مقبول لمسايمي الشركة


