
 

 
 
 
 
 
 
 

 الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين  
 شركة مساهمة عامة محدودة  

  المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)القوائم المالية   
 ۲۰۲۰آذار  ۳۱    
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
 شركة مساهمة عامة محدودة

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 

 صفحة 
  
 ۲ الموحدة المالية المرحلية المختصرة قوائمالمراجعة  حول تقرير  -
  
 ۳  ةالموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمة  -
  
 ٤  ةالموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة  -
  
 ٥  ةالموحد ةالمرحلي الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة  -
  
 ٦  ةالموحد ةالمرحلي التدفقات النقدية قائمة  -
  
 ۱۰ - ۷ الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية قوائمإيضاحات حول ال  -
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة
  ۲۰۲۰آذار  ۳۱كما في  ةالموحد ةالمرحلي المركز المالي مةقائ

 (بالدينار األردني)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 

 آذار ۳۱
 ۲۰۲۰ 

 (غير مدققة)

0B۳۱  كانون األول 
1B۲۰۱۹  

2B(مدققة) 
    الموجودات

 ۳,۲۳۰,٦۸٤  ۲,٦٤۳,٥۷۷   النقد وما في حكمه
 ٥,٤۰٥,٦۱٤  ٤,۳۷٥,۸٤۱   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ۲٤۹,٤٥۲  ۳۱٥,۷٤۰   ذمم عمالء وساطة مدينة
 ۷٤۰,۱۰٦  ۸۰۳,۳۹۸   ذمم عمالء تمويل على الهامش

 ۸۹,۰۰۰  ۸۹,۰۰۰   صندوق ضمان التسوية 
 ۹٦,۸۸۰  ۱۳۷,۷۰٦   أرصدة مدينة أخرى

 ۳,٦٦۷,۸٥۷  ۳,٦٦۷,۸٥۷   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 ۷٥٤,۰۷۰  ۱,۰٦۸,۹۰۲   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

3B۲,۸٤٦,٤۸۱  ۲,۸٤٦,٤۸۱   في أراضي عقارية استثمارات 
4B۹,٦٤۹  ۹,۲٦۰   ممتلكات ومعدات 
5B۱  ۱   رخصة مزاولة أعمال الوساطة 

 ۱۷,۰۸۹,۷۹٤  ۱٥,۹٥۷,۷٦۳   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 
    المطلوبات

 ۱۱٤,٦۱۰  ۸۸,٥٤۸   ذمم عمالء وساطة دائنة
 ۱۳,۲۷۲  ۲۰   وسطاءذمم 

 ٦٤,۹٥٤  ۳٦۱   ذمم جهات ذات عالقة دائنة
 ٤٤٥,۰۱۱  ٤٤۷,۸۰٤   أرصدة دائنة أخرى
 ٦۳۷,۸٤۷  ٥۳٦,۷۳۳   مجموع المطلوبات 

    
    الملكيةحقوق 

 ۱٤,٥۱۲,٥۰۰  ۱٤,٥۱۲,٥۰۰   رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
 ۱۰٥,۹۸٦  ۱۰٥,۹۸٦   عالوة إصدار

 ۲,۳٤۰,۲٤٥  ۲,۳٤۰,۲٤٥   اطي إجبارياحتي
 ۱۱,٤٤۸  ۱۱,٤٤۸   احتياطي إختياري 

 )۱,۰٤۲,٤۰۹( )۲,۰۷٥,٦۰٦(  خسائر متراكمة
 ۱٥,۹۲۷,۷۷۰  ۱٤,۸۹٤,٥۷۳   صافي حقوق مساهمي الشركة

 ٥۲٤,۱۷۷  ٥۲٦,٤٥۷   حقوق غير المسيطرين
 ۱٦,٤٥۱,۹٤۷  ۱٥,٤۲۱,۰۳۰   مجموع حقوق الملكية 

 ۱۷,۰۸۹,۷۹٤  ۱٥,۹٥۷,۷٦۳   الملكيةوبات وحقوق مجموع المطل
 
 

   
   

 
 

 الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق" المختصرة المالية المرحلية قوائم) تشكل جزءاً من هذه ال۷) إلى رقم (۱إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("



- ٤ - 
 

 
 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 امة محدودةشركة مساهمة ع
 ۲۰۲۰آذار  ۳۱المنتهية في  للثالثة أشهر ةالموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة

 
 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 آذار ۳۱ 
 ۲۰۲۰ 

 )غير مدققة(

 آذار ۳۱
 ۲۰۱۹ 

 )غير مدققة(
   

 ۱۹,٥۹۹  ٥,۱۱۲  أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 )۱۸٥,۰۳۱( )۱,۰۲۸,۳۲۹( من خالل قائمة الدخل   مالية بالقيمة العادلةفروقات تقييم موجودات 

 ۱۰۹,٦۳٤  ۲۲,۹٤۱  أرباح أسهم مقبوضة 
 ۲۹,٦۰٤  ۳۸,۰۸۸  عموالت وساطة

 ۲۲,۸٦۳  ۹,۳۱٦  إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش
 ٥۱,۰٥۷  ۲٤,۷۹٦   إيراد فوائد ودائع بنكية

 ٤,۳۱۲  ۱,٦۲٦  إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 ـ           ) ۱۱,۳۹۳( مالية بالكلفة المطفأة خسائر بيع موجودات 

 )۹٥,۷٥۱( )۸٥,۰٦۱( مصاريف إدارية 
 )۲۸۲( )۳۸۱( إستهالكات 

 )٦۸٤( )٦,۱۸٤( أخرىصافي مصاريف وإيرادات 
 )٤٤,٦۷۹( )۱,۰۲۹,٤٦۹( خسارة الفترة قبل الضريبة 

 )۳,۲٤۸( )۱,۳۱۷( ضريبة دخل الفترة
 )۱,٦۸٥( )۱۳۱( للفترةضريبة المساهمة الوطنية 

 )٤۹,٦۱۲( )  ۱,۰۳۰,۹۱۷( الخسارة والدخل الشامل للفترة  
   

   :تعود إلى
 )٥۰,٦۲۳( )۱,۰۳۳,۱۹۷( مساهمي الشركة 

 ۱,۰۱۱    ۲,۲۸۰   حقوق غير المسيطرين
 )۱,۰۳۰,۹۱۷( )٤۹,٦۱۲( 
   
   

 )۰,۰۰۳( )۰,۰۷۱( لمساهمي الشركة العائدةالفترة حصة السهم من خسارة 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
 شركة مساهمة عامة محدودة

 (غير مدققة) ۲۰۲۰آذار  ۳۱المنتهية في  للثالثة أشهر ةالموحد ةالمرحلي الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
 

 (بالدينار األردني)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  
 رأس المال

 *أرباح (خسائر)  احتياطيات
 متراكمة    

 

 حقوق صافي
 مساهمي الشركة

 حقوق غير
 المسيطرين

 

موع حقوق مج
 اختياري إجباري عالوة إصدار الملكية

         
 ۱٦,٤٥۱,۹٤۷   ٥۲٤,۱۷۷  ۱٥,۹۲۷,۷۷۰  ) ۱,۰٤۲,٤۰۹( ۱۱,٤٤۸  ۲,۳٤۰,۲٤٥  ۱۰٥,۹۸٦  ۱٤,٥۱۲,٥۰۰  ۱/۱/۲۰۲۰الرصيد كما في 

 )۱,۰۳۰,۹۱۷( ۲,۲۸۰  )۱,۰۳۳,۱۹۷( )۱,۰۳۳,۱۹۷( - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 ۱٥,٤۲۱,۰۳۰  ٥۲٦,٤٥۷  ۱٤,۸۹٤,٥۷۳  )۲,۰۷٥,٦۰٦( ۱۱,٤٤۸  ۲,۳٤۰,۲٤٥  ۱۰٥,۹۸٦  ۱٤,٥۱۲,٥۰۰  ۳۱/۳/۲۰۲۰صيد كما في الر
           

 ۲۰,۰۳٥,۹۹۹  ٤۹۷,۸۱۱  ۱۹,٥۳۸,۱۸۸  ۹٥٥,٥۰۹  ۱۱,٤٤۸  ۲,۳٤۰,۲٤٥  ۱۰٥,۹۸٦  ۱٦,۱۲٥,۰۰۰  ۱/۱/۲۰۱۹الرصيد كما في 
 )٤۹,٦۱۲( ۱,۰۱۱  )٥۰,٦۲۳( )٥۰,٦۲۳( ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 ۱۹,۹۸٦,۳۸۷  ٤۹۸,۸۲۲  ۱۹,٤۸۷,٥٦٥  ۹۰٤,۸۸٦  ۱۱,٤٤۸  ۲,۳٤۰,۲٤٥  ۱۰٥,۹۸٦  ۱٦,۱۲٥,۰۰۰  ۳۱/۳/۲۰۱۹الرصيد كما في 
           

 
 الدخل غير قابلة للتوزيع على مساهمي الشركة. قائمةة من خالل أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادل ۲۰۲۰آذار  ۳۱للشركة كما في الخسائر المتراكمة تتضمن ال * 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
 شركة مساهمة عامة محدودة

 ۲۰۲۰آذار  ۳۱المنتهية في  للثالثة أشهر ةالموحد ةالمرحلي التدفقات النقدية قائمة
 

 (بالدينار األردني)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 آذار ۳۱ 

 ۲۰۲۰ 
 )غير مدققة(

 آذار ۳۱
 ۲۰۱۹ 

 )غير مدققة(
   األنشطة التشغيلية

 )٤۹,٦۱۲( )۱,۰۳۰,۹۱۷(  خسارة الفترة
 ۲۸۲  ۳۸۱   استهالكات

 ۱۸٥,۰۳۱  ۱,۰۲۸,۳۲۹  ائمة الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قتقييم فروقات 
 -       ۱۱,۳۹۳  خسائر بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

   
   رأس المال العاملالتغير في 
 )٥۹,۷٤۹( ۱,٤٤٤  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  مالية موجودات

 ۲۳٤,۳٥۱  )۹۲,۳٥۰( عمالء الوساطة ذمم
 )۳٦,۰۲۷( )٦۳,۲۹۲(  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 )٦۲,۹٦٥( )٤۰,۸۲٦( أرصدة مدينة أخرى
 ۳,۰٦۹  )۱۳,۲٥۲( ذمم وسطاء 

 )٦۱,۳٥٥( )٦٤,٥۹۳( ذمم جهات ذات عالقة
 )۱۲۸( ۲,۷۹۳  أرصدة دائنة أخرى

 ۱٥۲,۸۹۷  ) ۲٦۰,۸۹۰( من األنشطة التشغيلية (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية
   

    األنشطة اإلستثمارية
 )۱۲۹( -       ممتلكات ومعدات 

 )٤٦۱( )۳۲٦,۲۱۷( موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 )٥۹۰( )۳۲٦,۲۱۷( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

   
 ۱٥۲,۳۰۷  )٥۸۷,۱۰۷( وما في حكمه التغير في النقد

 ٤,٤٥۹,۹٤۳  ۳,۲۳۰,٦۸٤  في بداية السنةوما في حكمه النقد 
 ٤,٦۱۲,۲٥۰  ۲,٦٤۳,٥۷۷  ة فترفي نهاية ال وما في حكمه النقد
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 يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة
 (غير مدققة) الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية قوائملإيضاحات حول ا

 ۲۰۲۰آذار  ۳۱
 

 (بالدينار األردني)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 امــــع.      ۱
 

وس�جلت ف�ي س�جل الش�ركات المس�اهمة العام�ة  ۱۹۸۸تم�وز  ۲بتاريخ  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينتأسست 
، إن مرك�ز تس�جيل الش�ركة ه�و ۱۹۹۱كانون الث�اني  ۷) وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ ۲۰۲تحت رقم (

التجاري��ة والزراعي��ة االس��تثمار ف��ي كاف��ة المج��االت االقتص��ادية والص��ناعية و ف��ي المملك��ة األردني��ة الهاش��مية وم��ن أه��م غاياته��ا
والسياحية وغيرها, وذلك عن طريق تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األس�هم 

 والسندات داخل األردن وخارجه.
 

 إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية ـ األردن.
 

                         بت���اريخ مجل���س إدارة الش���ركة ف���ي جلس���ته المنعق���دةالمرفق���ة م���ن قب���ل  الموح���دة المختص���رة حلي���ةالمر المالي���ة ق���وائمت���م إق���رار ال
 .۲۰۲۰تموز  ۲۳

 
 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة.      ۲
 

 الموحدةالمختصرة المرحلية  المالية القوائمأسس إعداد 
التقارير المالية الخاص ب) ۳٤حدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (المالية المرحلية المختصرة المو القوائمتم إعداد 
 المرحلية.
ً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة  الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمتم إعداد  وفقا
 العادلة. 

  .والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  ئمالقواان الدينار األردني هو عملة اظهار 
، بإستثناء المعايير والتعديالت السابقة الفترةمتماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في  الحالية للفترةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

 نة المالية الحالية.الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إعتباراً من بداية الس
إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة 

ئج ،  كما أن نتا۲۰۱۹كانون األول  ۳۱وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في 
 األعمال المرحلية ال تمثل بالضرورة مؤشراً عن النتائج السنوية المتوقعة. 

 
 

 

 أسس توحيد القوائم المالية 
تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابع�ة الخاض�عة لس�يطرتها، وتتحق�ق الس�يطرة عن�دما 

ائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد يكون للشركة األم حقوق في العو
 من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها، وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يتحقق ما يلي: 

 
 

ا (الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األم القدرة على توجيه النش�اطات ذات الص�لة سيطرة الشركة األم على الشركة المستثمر فيه -
 للشركة المستثمر فيها).

 

 تعرض الشركة األم أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستثمر فيها. -
 

 دها.القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائ -
 

ع�ة يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األم وبإستخدام نفس السياس�ات المحاس�بية المتب
اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياس�ات محاس�بية تختل�ف ع�ن تل�ك المتبع�ة ف�ي الش�ركة األم في�تم اج�راء التع�ديالت  .في الشركة األم

 زمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.الال
 

في�ه فعلي�اً انتق�ال  ي�تمالشركات التابعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة من ت�اريخ تملكه�ا وه�و الت�اريخ ال�ذي  أعماليتم توحيد نتائج 
تم التخلص منها في قائم�ة ال�دخل المرحلي�ة يالشركات التابعة التي  أعماليتم توحيد نتائج  .ةعلى الشركات التابع األم سيطرة الشركة

 فقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.تالموحدة حتى التاريخ الذي 
 

 



 المساهمة العامة المحدودة  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
 المختصرة الموحدة (غير مدققة) المرحلية إيضاحات حول القوائم المالية

 ۲۰۲۰آذار  ۳۱

- ۸ - 
 

 
 للشركة األم:  المرحلية المختصرة مع القوائم الماليةتم توحيد قوائمها المالية  يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت

 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %۷٥ ۲,۲٥۰,۰۰۰  المغتربين األردنيين للوساطة المالية ذ.م.م
 استثمارات عقارية %۱۰۰ ۱,٦۰۰,۰۰۰  المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م

 
 

 استخدام التقديرات
وتطبي��ق السياس��ات المحاس��بية يتطل��ب م��ن ادارة الش��ركة القي��ام ب��بعض التق��ديرات  المرحلي��ة المختص��رة الموح��دة المالي��ة ق��وائمإن اع��داد ال

واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرض�يات  المرحلية المختصرة الموحدة المالية قوائمواإلجتهادات التي تؤثر على ال
من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيج�ة التغي�ر ف�ي أوض�اع تخضع لدرجات متفاوتة 

 وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات. 
 

 الموحدة: المرحلية المختصرة المالية قوائموفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد ال
 

 

احتس���اب االس���تهالكات  االدارة باع���ادة تق���دير االعم���ار االنتاجي���ة لالص���ول الملموس���ة وغي���ر الملموس���ة بش���كل دوري لغاي���ات تق���وم -
واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتق�ديرات االعم�ار االنتاجي�ة المتوقع�ة ف�ي المس�تقبل ، وي�تم اخ�ذ خس�ارة 

 .ةالموحد المرحلية دخلال قائمةالتدني (ان وجدت) في 
 

 ال�دخل قائم�ةتقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني ف�ي قيمته�ا وي�تم اخ�ذ ه�ذا الت�دني ف�ي  -
 .ةالموحد المرحلية

 

) حي�ث تتطل�ب ه�ذه العملي�ه ۹ل�دولي رق�م (تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير المالي�ة ا -
إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسب التعث�ر وأرص�دة الموج�ودات 

 المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.
 
 
 

 الوضع الضريبي.      ۳
 

 .۲۰۱٦تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام  -
 

لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت و ۲۰۱۹و ۲۰۱۸و ۲۰۱۷ لألعوامتم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة  -
 الشركة حتى تاريخه.

 
 

وفق�اً لق�انون  ۲۰۲۰ر آذا ۳۱ن نت�ائج أعم�ال الش�ركة للثالث�ة أش�هر المنتهي�ة ف�ي ع� والمس�اهمة الوطني�ة تم احتس�اب مخص�ص ض�ريبة ال�دخل -
 ، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول التي تستثمر بها الشركة اموالها. ضريبة الدخل

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التزامات محتملة.      ٤
حلي��ة المختص��رة الموح��دة إلتزام��ات محتمل��ة متمثل��ة بكف��االت بنكي��ة بمبل��غ المالي��ة المر الق��وائميوج��د عل��ى الش��ركة كم��ا بت��اريخ 

 ) دينار.٤٥۰,۰۰۰(
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 ۲۰۲۰آذار  ۳۱

- ۹ - 
 

 
 
 

 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات.      ٥
           
 

           يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

 
 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة ۲۰۲۰آذار  ۳۱
    

    الموجودات
 ۲,٦٤۳,٥۷۷  - ۲,٦٤۳,٥۷۷  النقد وما في حكمه

 ٤,۳۷٥,۸٤۱  - ٤,۳۷٥,۸٤۱  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ۳۱٥,۷٤۰  - ۳۱٥,۷٤۰  ذمم عمالء وساطة مدينة

 ۸۰۳,۳۹۸  - ۸۰۳,۳۹۸  ذمم عمالء تمويل على الهامش
 ۸۹,۰۰۰  - ۸۹,۰۰۰  صندوق ضمان التسوية

 ۱۳۷,۷۰٦  - ۱۳۷,۷۰٦  أرصدة مدينة أخرى
 ۳,٦٦۷,۸٥۷  ۳,٦٦۷,۸٥۷  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 ۱,۰٦۸,۹۰۲  ۱,۰٦۸,۹۰۲  - موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 ۲,۸٤٦,٤۸۱  ۲,۸٤٦,٤۸۱  - إستثمارات عقارية في أراضي

 ۹,۲٦۰  ۹,۲٦۰  - ممتلكات ومعدات
 ۱  ۱  - رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 ۱٥,۹٥۷,۷٦۳   ۷,٥۹۲,٥۰۱   ۸,۳٦٥,۲٦۲  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات
 ۸۸,٥٤۸  - ۸۸,٥٤۸  ذمم عمالء وساطة دائنة

 ۲۰  - ۲۰  ذمم وسطاء 
 ۳٦۱  - ۳٦۱  ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

 ٤٤۷,۸۰٤  - ٤٤۷,۸۰٤  أرصدة دائنة أخرى 
 ٥۳٦,۷۳۳  - ٥۳٦,۷۳۳  مجموع المطلوبات

 
 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة ۲۰۱۹كانون األول  ۳۱

    

    الموجودات
 ۳,۲۳۰,٦۸٤  - ۳,۲۳۰,٦۸٤  النقد وما في حكمه

 ٥,٤۰٥,٦۱٤  - ٥,٤۰٥,٦۱٤  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ۲٤۹,٤٥۲  - ۲٤۹,٤٥۲  ذمم عمالء وساطة مدينة

 ۷٤۰,۱۰٦  - ۷٤۰,۱۰٦  ذمم عمالء تمويل على الهامش
 ۸۹,۰۰۰  - ۸۹,۰۰۰  صندوق ضمان التسوية

 ۹٦,۸۸۰  - ۹٦,۸۸۰  أرصدة مدينة أخرى
 ۳,٦٦۷,۸٥۷  ۳,٦٦۷,۸٥۷  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 ۷٥٤,۰۷۰  ۷٥٤,۰۷۰  - موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 ۲,۸٤٦,٤۸۱  ۲,۸٤٦,٤۸۱  - إستثمارات عقارية في أراضي

 ۹,٦٤۹  ۹,٦٤۹  - ممتلكات ومعدات
 ۱  ۱  - رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 ۱۷,۰۸۹,۷۹٤  ۷,۲۷۸,۰٥۸  ۹,۸۱۱,۷۳٦  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات
  ۱۱٤,٦۱۰  - ۱۱٤,٦۱۰  ة دائنةذمم عمالء وساط

 ۱۳,۲۷۲  - ۱۳,۲۷۲  ذمم وسطاء 
 ٦٤,۹٥٤  - ٦٤,۹٥٤  ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

 ٤٤٥,۰۱۱  - ٤٤٥,۰۱۱  أرصدة دائنة أخرى 
 ٦۳۷,۸٤۷  - ٦۳۷,۸٤۷  مجموع المطلوبات
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 ۲۰۲۰آذار  ۳۱

- ۱۰ - 
 

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية.      ٦
 

طلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات المالي�ة إم�ا قص�يرة إن القيمة العادلة للموجودات والم
 األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

 

 

 تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

 سواق النشطة لنفس األدوات المالية.المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األ
 

المستوى الثاني: أساليب تقي�يم تعتم�د عل�ى م�دخالت ت�ؤثر عل�ى القيم�ة العادل�ة ويمك�ن مالحظته�ا بش�كل مباش�ر أو غي�ر مباش�ر ف�ي 
 السوق.

 

 .المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوق
 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ۲۰۲۰آذار  ۳۱
     

 ٤,۳۷٥,۸٤۱  - - ٤,۳۷٥,۸٤۱ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ۳,٦٦۷,۸٥۷  ۳,٦٦۷,۸٥۷  - - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

  ٤,۳۷٥,۸٤۱ -  ۳,٦٦۷,۸٥۷  ۸,۰٤۳,٦۹۸ 

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ۲۰۱۹كانون األول  ۳۱

     
 ٥,٤۰٥,٦۱٤  - - ٥,٤۰٥,٦۱٤  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ۳,٦٦۷,۸٥۷   ۳,٦٦۷,۸٥۷  - - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
  ٥,٤۰٥,٦۱٤ -  ۳,٦٦۷,۸٥۷  ۹,۰۷۳,٤۷۱ 

 
 

تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموج�ودات ول�يس قيمته�ا العادل�ة بس�بب ع�دم وج�ود س�وق نش�ط له�ا، ه�ذا 
 في قيمتها. وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني

 
 
 

 
 )۱۹-أثر جائحة كورونا المستجد (كوفيد.      ۷

ف�ي ح�دوث أزم�ة إقتص�ادية عالمي�ة وتعط�ل العدي�د م�ن  ۲۰۲۰) ف�ي بداي�ة ع�ام ۱۹-تسبب تفشي فيروس كورونا المس�تجد (كوفي�د
ئج أعماله�ا وت�دفقاتها النقدي�ة، الشركات واألنشطة اإلقتصادية، األمر الذي من شأنه التأثير س�لباً عل�ى المرك�ز الم�الي للش�ركة ونت�ا

ونظراً ألن الوضع متغي�ر وس�ريع التط�ور، ت�رى إدارة الش�ركة أن�ه م�ن الص�عب تحدي�د األث�ر المحتم�ل له�ذا التفش�ي عل�ى الق�وائم 
 المالية المرحلية للشركة في هذه المرحلة.  
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