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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2 الموحدة المختصرة المالية المرحلية القوائمتقرير حول مراجعة   -

  

 3  ةالموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمة  -

  

 4  ةالموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة  -

  

 5  ةالموحد ةلكية المرحليالتغيرات في حقوق الم قائمة  -

  

 6  ةالموحد ةالتدفقات النقدية المرحلي قائمة  -

  

 11 - 7 الموحدة المختصرة المالية المرحلية القوائمإيضاحات حول   -
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0303أيلول  03ة كما في الموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 أيلول 31

 2121 

 )غير مدققة(

 كانوم األول  31

2112  

 )مدققة(

    الموجودات

 3923196,4  295229452   وما في حكمهالنقد 

 594159614  494,59131   موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 2429452  22694,2   كمم عمًء وساطة مدينة

 7419116  219421,   كمم عمًء تمويل على الرامش

 ـ        219522   كمم وسطاء مدينة 

 29111,  29111,   صندوق ضمام التسوية 

 1,,269  1219121   أرصدة مدينة أخرى

 396679,57  396679,57   موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل الشامل

 7549171  193229161   موجودات مالية بالكلفة المطف ة

 29,4694,1  29,4694,1   في أراضي عقارية استثمارات

 29642  119622   ممتلكات ومعدات

 1  1   رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 4,43864,61  4141614030   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 1149611  779211   كمم عمًء وساطة دائنة

 139272  -        كمم وسطاء دائنة

 649254  -        كمم جرات كات عًقة دائنة

 4459111  4319,26   أرصدة دائنة أخرى

 6379,47  51,9137   مجموع المطلوبات 
    

    الملكيةحقوق 

 1495129511  1495129511   رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع

 11592,6  11592,6   عًوة إصدار

 293419245  293419245   احتياطي إجةارإ

 ,11944  ,11944   احتياطي إختيارإ 

 (191429412) (,19524922)  خسائر متراكمة

 1592279771  15944591,1   صافي حقوق مساهمي الشركة

 5249177  54292,5   حقوق غير المسيطري 

 1694519247  9166,,1592   مجموع حقوق الملكية 

 4,43864,61  4141614030   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

  0303ايلول  03ة للتسعة أشهر المنتهية في الموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة
 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 للتسعة أشرر المنترية في للثًثة أشرر المنترية في 

أيلول   31 

2121 

 )غير مدققة(

 أيلول 31

2112 

 )غير مدققة(

 أيلول 31

2121 

 )غير مدققة(

 أيلول 31

2112 

 )غير مدققة(
     

 (2292,1,) (4,29756) (6129737) 29462,  فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 229111  4,2  (,7912) (49631) أرباح )خسائر( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 6159721  292,1,  -        693,5  أرباح أسرم مقةوضة

 1259137  1129521  539657  ,57932  عموالت وساطة

 529242  ,33931  169211  119474  إيراد فوائد تمويل عمًء على الرامش

 1129224  769621  ,13972  2694,2  إيراد فوائد ودائع بنكية 

 319621  229225  39125  454  إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطف ة 

 29126  (129162) 461  (2,3) )خسائر( أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطف ة 

 239413  ,21932  239413  ,21932  إنتفت الحاجة إليهرد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

 ( 2,,3,49) (2749131) (1269331) ( 219321) مصارين إدارية

 (549574) (4,9625) -        -        مصارين قضايا

 (19147) (19562) (335) (19217) إسترًكات 

 579421  9,31,  ,22917  29241  صافي إيرادات ومصارين أخرى

 (2169212) (4559111) (,621911) 11797,7  )خسارة( ربح الفترة قبل الضريبة

 (339571) (79273) (431) ,41  ضريةة الدخل للفترة مخصص

 (335) (727) ( 335) 42  مخصص ضريةة المساهمة الوطنية للفترة

 ( 0134801) (1104,84) (10348,0) ,448401  )الخسارة( الربح والدخل الشامل للفترة 

     

     :ويعود الى

 (2639741) (4,295,2) (6359152) 1129616  مساهمي الشركة 

 229217  ,1,9,1  1492,6  159641  حقوق غير المسيطري 
  448401, (10348,0) (1104,84) (0134801 ) 

     
     

 (,3434) (34300) (34310) ,3433  حصة السهم من )خسارة( ربح الفترة العائدة لمساهمي الشركة
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( 0303أيلول  03ة للتسعة أشهر المنتهية في الموحد ةالمرحلي الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مجموع  حقوق  حقوق  صافي  خسائر إحتياطيـــات  رأس المال 

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

         

 ,4141,4461  ,,0144,  3,,4,460,4  ( 443104136) 444118  ,04013401  43,4681  414,404,33  4/4/0303الرصيد كما في 

 (1104,84) ,1,9,1  (1804,86) (4,295,2) ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 4,46884411  ,10468,  4,411,4484  (44,014668) 444118  ,04013401  43,4681  414,404,33  03/6/0303الرصيد كما في 

         

 03430,4666  16,4844  464,084488  4,36,,6  444118  ,04013401  43,4681  41440,4333  4/4/0346الرصيد كما في 

 (83140,3) -         (83140,3) (169251,) - - - - توزيعات أرباح 

 (0134801) 229217  (0104,14) (2639741) - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (441404,33) -        (441404,33) -        - - - (196129511) تخفيض رأس المال 

 ,4,40,1410  034,08,  ,416,,4148  (4414180) 444118  ,04013401  43,4681  414,404,33  03/6/0346الرصيد كما في 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

  0303أيلول  03 في ة للتسعة أشهر المنتهيةالموحد ةالمرحلي التدفقات النقدية قائمة
 

 األردني()بالدينار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أيلول 31 

2121 

 )غير مدققة(

 أيلول 31

2112 

 )غير مدققة(

   األنشطة التشغيلية

 (2419,24) (46397,1) خسارة الفترة

 19147  19562   استرًكات

 2292,1,  4,29756  فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 (239413) (,21932) رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

 ( 29126) 129162  )أرباح( بيع موجودات مالية بالكلفة المطف ة خسائر 

 -       (79111) أرباح بيع ممتلكات ومعدات
   

   التغير في رأس المال العامل 

 1159224  ,431972  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 393,2,  (,64911) كمم عمًء وساطة 

 629242  (1519315) تمويل على الرامشكمم عمًء 

 59367,  (1139,64) كمم وسطاء

 (619355) (649254) كمم جرات كات عًقة دائنة

 (3619,42) (239211) أرصدة مدينة أخرى

 6,9132  (1491,5) أرصدة دائنة أخرى

 5429632  219362  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

   

   اإلستثماريةاألنشطة 

 2139144  (6579152) موجودات مالية بالكلفة المطف ة

 (622) ,4955  ممتلكات ومعدات

 2129515  (6529524) األنشطة اإلستثماريةمن صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 

   

    األنشطة التمويلية

 (196129511) -        تخفيض رأس المال

 (169251,) -        توزيعات أرباح 

 (2941,9751) -        صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

   

 (196569613) (6319232) وما في حكمه التغير في النقد

 494529243  3923196,4  السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 048304013  04,6641,0  الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية القوائمإيضاحات حول 

 0303أيلول  03
 

 )بالدينار األردني(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 امــــع  .  4
 

وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة  ,,12تموز  2بتاريخ  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينت سست 

الشركة هو في ، إم مركز تسجيل 1221كانوم الثاني  7( وقد حصلت الشركة على حت الشروع في العمل بتاريخ 212تحت رقم )

االستثمار في كافة المجاالت االقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية  المملكة األردنية الراشمية وم  أهم غاياترا

وغيرها, وكل  ع  طريت ت سيس الشركات أو المشاركة في ت سيسرا أو تملكرا أو المساهمة فيرا واالستثمار في األسرم والسندات 

 ردم وخارجه.داخل األ
 

 األردم. –إم أسرم الشركة مدرجة في بورصة عمام لألوراق المالية 

 

                          بتييياريخ مجليييس إدارة الشيييركة فيييي جلسيييته المنعقيييدةالمرفقييية مييي  قةيييل  الموحيييدة المختصيييرة المرحليييية الماليييية القيييوائمتيييم إقيييرار 

 .2121تشري  األول  15
 

 

 

 

 المحاسبية الهامةالسياسات    .  0

 المرحلية المختصرة الموحدة المالية القوائمأسس إعداد         
 

التقييارير المالييية الخييا  ب( 34المالييية المرحلييية المختصييرة الموحييدة المرفقيية وفقييا لمعيييار المحاسييةة الييدولي رقييم ) القييوائمتييم إعييداد 

 المرحلية.

وفقييا  لمةييدأ الكلفيية التاريخيية باسييتثناء الموجييودات الماليية التييي ت ريير بالقيميية  الموحيدة المرحلييية المختصييرة الماليية القييوائمتيم إعييداد 

 العادلة. 

 .والذإ يمثل العملة الرئيسية للشركة المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  القوائمام الدينار األردني هو عملة اظرار 

، باستثناء المعايير والتعديًت السابقة السنةمتماثلة مع السياسات التي تم اتةاعرا في  للفترة الحاليةإم السياسات المحاسةية المتةعة 

 الجديدة التي أصةحت واجةة التطةيت إعتةارا  م  بداية السنة المالية الحالية.

لمالية السنوية والمعدة وفقا إم القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضم  كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم ا

،  كما أم نتائج األعمال 2112كانوم األول  31لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أم تقرأ مع التقرير السنوإ للشركة كما في 

 المرحلية ال تمثل بالضرورة مؤشرا  ع  النتائج السنوية المتوقعة. 
 

 

 أسس توحيد القوائم المالية 

تتضم  القوائم المالية المرحلية الموحدة القوائم المالية للشركة األإ وشركاترا التابعية الخاضيعة لسييطرترا، وتتحقيت السييطرة عنيدما 

 يكوم للشركة األإ حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة ع  إرتةاطرا بالشركة المستثمر فيرا ولديرا القدرة على الت ثير على هذه العوائد

 قدرترا على السيطرة على الشركة المستثمر فيرا، وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيرا فقط عندما يتحقت ما يلي:  م  خًل
 

 

سيطرة الشركة األإ على الشركة المستثمر فيرا )الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األإ القدرة على توجيه النشياطات كات الصيلة  -

 للشركة المستثمر فيرا(.
 

 الشركة األإ أو حقوقرا للعوائد المتغيرة الناتجة ع  إرتةاطرا بالشركة المستثمر فيرا. تعرض -
 

 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيرا والت ثير على عوائدها. -

 

نفس السياسيات المحاسيةية المتةعية يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األإ وباستخداإ 

اكا كانت الشركات التابعة تتةع سياسيات محاسيةية تختلين عي  تلي  المتةعية فيي الشيركة األإ فييتم اجيراء التعيديًت  .في الشركة األإ

 الًزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابت مع السياسات المحاسةية المتةعة في الشركة األإ.
 

فييه فعلييا  انتقيال  ييتمالشركات التابعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة م  تياريخ تملكريا وهيو التياريخ اليذإ  أعمالد نتائج يتم توحي

تم التخلص منرا في قائمية اليدخل المرحليية يالشركات التابعة التي  أعماليتم توحيد نتائج  .على الشركات التابعة األإ سيطرة الشركة

 فقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.تيخ الذإ الموحدة حتى التار
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 مع القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة األإ: تم توحيد قوائمرا المالية  يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %75 292519111  األردنيي  للوساطة المالية ك.إ.إ المغتربي 

 استثمارات عقارية %111 196119111  المغتربي  األردنيي  لًستثمار والتطوير العقارإ ك.إ.إ

 

 

 استخدام التقديرات

ائم إم اعداد القوائم المالية وتطةيت السياسات المحاسةية يتطلب م  ادارة الشركة القياإ بةعض التقديرات واإلجترادات التيي تيؤثر عليى القيو

المالية واإليضاحات المرفقة برا. ام تل  التقيديرات تسيتند عليى فرضييات تخضيع ليدرجات متفاوتية مي  الدقية والتييق ، وعلييه فيام النتيائج 

 ية في المستقةل قد تختلن ع  تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليرا تل  التقديرات. الفعل

 وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامرا في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة:
 

 

احتسييياال االسيييترًكات  لًصيييول الملموسييية وغيييير الملموسييية بشيييكل دورإ لغايييياتتقيييوإ االدارة باعيييادة تقيييدير االعميييار االنتاجيييية  -

واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتل  االصول وتقيديرات االعميار االنتاجيية المتوقعية فيي المسيتقةل ، وييتم اخيذ خسيارة 

 الموحدة. المرحليةالشامل التدني )ام وجدت( في قائمة الدخل 
 

تقوإ االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي ت رر بالكلفة لتقدير أإ تدني فيي قيمتريا وييتم اخيذ هيذا التيدني فيي قائمية اليدخل  -

 المرحلية الموحدة.الشامل 
 

ن تتطليب هيذه العملييه ( حيي2تقوإ إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير الماليية اليدولي رقيم ) -

إستخداإ العديد م  الفرضيات والتقديرات عند إحتساال التدفقات النقدية المستقةلية وقيم الضمانات ونسب التعثير وأرصيدة الموجيودات 

 المالية عند التعثر وتحديد فيما اكا كام هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.

 

 

 

 الضريبي.   الوضع    0

 .2116تم تسوية الوضع الضريةي للشركة حتى نراية عاإ  -

ولم تقم دائرة ضريةة الدخل بمراجعة  2112و ,211، 2117تم تقديم كشوف التقدير الذاتي ع  نتائج أعمال الشركة لألعواإ  -

 سجًت الشركة حتى تاريخه.

وفقيا   2121أيليول  31ركة للتسعة أشرر المنترية في تم احتساال مخصص ضريةة الدخل والمساهمة الوطنية ع  نتائج أعمال الش -

 لقانوم ضريةة الدخل ، مع األخذ باإلعتةار إتفاقيات االزدواج الضريةي مع الدول التي تستثمر برا الشركة اموالرا. 

 

 

 اإللتزامات المحتملة .     1

إلتزامييات محتمليية متمثليية بكفيياالت بنكييية بمةليي  علييى الشييركة كمييا بتيياريخ القييوائم المالييية المرحلييية المختصييرة الموحييدة يوجييد   -

 ( دينار.4519111)
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 الموجودات والمطلوبات إستحقاقاتتحليل    . , 
 

 يةي  الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا  للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويترا:        

  
 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0303أيلول  03

    

    الموجودات

 04,6641,0  ـ 295229452  النقد وما في حكمه

 1418,4403  ـ 494,59131  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 0614186  ـ 22694,2  كمم عمًء وساطة مدينة

 8644104  ـ 219421,  كمم عمًء تمويل على الرامش

 634,60  ـ 219522  كمم وسطاء مدينة

 864333  - 29111,  صندوق ضمام التسوية

 4034364  ـ 1219121  أرصدة مدينة أخرى

 ,,0411,48  396679,57  ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل الشامل

 440664313  193229161  ـ موجودات مالية بالكلفة المطف ة

 048114184  29,4694,1  ـ إستثمارات عقارية في أراضي

 434106  119622  ـ ممتلكات ومعدات

 4  1  ـ رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 4141614030  46014308, ,,044,,84  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 4044,,  ـ 779211  كمم عمًء وساطة دائنة

 1034801  ـ 4319,26  أرصدة دائنة أخرى 

 ,38430,  ـ ,38430,  المطلوباتمجموع 

 
 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0346كانون األول  04

    

    الموجودات

 040034181  - 3923196,4  النقد وما في حكمه

 413,4141,  - 594159614  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 01641,0  - 2429452  كمم عمًء وساطة مدينة

 134431,  - 7419116  كمم عمًء تمويل على الرامش

 864333  - 29111,  صندوق ضمام التسوية

 614883  - 1,,269  أرصدة مدينة أخرى

 ,,0411,48  396679,57  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل الشامل

 143,3,,  7549171  - موجودات مالية بالكلفة المطف ة

 048114184  29,4694,1  - إستثمارات عقارية في أراضي

 64116  29642  - ممتلكات ومعدات

 4  1  - رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 4,43864,61  40,843,8,  648444,01  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

  4414143  - 1149611  كمم عمًء وساطة دائنة

 4040,0  - 139272  كمم وسطاء 

 1146,1  - 649254  كمم جرات كات عًقة دائنة 

 11,4344  - 4459111  أرصدة دائنة أخرى 

 ,10,481  - ,10,481  مجموع المطلوبات
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 القيمة العادلة لألدوات المالية    .  1

الدفترية حين أم مع م األدوات المالية إما قصيرة إم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلن جوهريا  ع  قيمترا 

 األجل بطةيعترا أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

 تستخدإ الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

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

الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخًت تؤثر على القيمة العادلة ويمك  مًح ترا بشكل مةاشر أو غير مةاشر في المستوى 

 السوق.

 المستوى الثالن: أساليب تقييم تعتمد على مدخًت تؤثر على القيمة العادلة ولك  ال يمك  مًح ترا في السوق.

 المجموع المستوى الثالث الثاني المستوى المستوى األول 0303أيلول  03
     

 1418,4403  ـ ـ 494,59131  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 ,,0411,48  396679,57  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل الشامل 

 ,844,0468  ,,0411,48  ـ 1418,4403  

 
 المجموع المستوى الثالث الثاني المستوى المستوى األول 0346كانون األول  04

     
 413,4141,  - - 594159614  موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل

 ,,0411,48   396679,57  - - موجودات مالية بالقيمة العادلة م  خًل قائمة الدخل الشامل 

 643,041,4  ,,0411,48  ـ 413,4141,  

 

تعكس القيمة المةينة في المستوى الثالن كلفة شراء هيذه الموجيودات ولييس قيمتريا العادلية بسيةب عيدإ وجيود سيوق نشيط لريا، هيذا 

 وترى إدارة الشركة أم كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لرذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمترا.

 

 

 

 (46-حة كورونا المستجد )كوفيدأثر جائ.      ,

فيي حيدوأ أزمية إقتصيادية عالميية وتعطيل العدييد مي   2121( فيي بدايية عياإ 12-تسةب تفشيي فييروس كورونيا المسيتجد )كوفييد

الشركات واألنشطة اإلقتصادية، األمر الذإ م  شي نه التي ثير سيلةا  عليى المركيز الميالي للشيركة ونتيائج أعمالريا وتيدفقاترا النقديية، 

لتطور، ترى إدارة الشركة أنه م  الصعب تحديد األثر المحتمل لرذا التفشي على القيوائم الماليية ون را  ألم الوضع متغير وسريع ا

 للشركة في هذه المرحلة.  الموحدة المرحلية 

 

 


