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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 صفحة 

  

 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

 2322أيلول  03ة كما في الموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 2122أيلول  31

 )غير مدققة(

 2121كانون األول  31

 )مدققة(

    الموجودات

 351,25143  452565247   في حكمه النقد وما

 45,6,5115  456565627   موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل

 1145,61  2,5765   ذمم عمًء وساطة مدينة

 151225463  7575616   ذمم عمًء تمويل على الهامش

 -  5413,,   ذمم وسطاء

 6,5111  6,5111   صندوق ضمان التسوية 

 1155526  ,1465,6   أرصدة مدينة أخرى

 35,335732  35,335732   موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل

 155515431  1533657,5   موجو ات مالية  الكلفة المطف ة

 256465461  256465461   في أراضي عقارية استثمارات

 315632  255632   ممتلكات ومعدات

 2115111  2115111   رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 4833553,41  4830823188   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 11,5432  2665425   ذمم عمًء وساطة  ائنة

 -  415724    ائنةذمم عمًء تمويل على الهامش 

 15116,  -   ذمم وسطاء

 1515264  15,34   ذات عًقة  ائنةذمم جهات 

 46,5,42  3255264   أرصدة  ائنة أخرىذمم و

 6215646  6345347   مجموع المطلوبات 
    

    الملكيةحقوق 

 1455125511  1455125511   رأس المال المصرح والمكتتب  ه والمدفوع

 1155,66  1155,66   عًوة إصدار

 254115162  254115162   احتياطي إجةارإ

 115446  115446   ختيارإ إاحتياطي 

 (4315622) 535,56   مرحلة (خسائرأر اح )

 1656115174  1751645,54   حقوق مساهمي الشركة مجموع

 63356,6  6635166   حقوق غير المسيطرين

 1752345171  1757465142   مجموع حقوق الملكية 

 4833553,41  4830823188   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( 2322ايلول  03ة للتسعة أشهر المنتهية في الموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة
 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 للتسعة أشهر المنتهية في للثًثة أشهر المنتهية في 

أيلول   31 

2122 

 أيلول 31

2121 

 أيلول 31

2122 

 أيلول 31

2121 
     

 6715611  7,5146,  ـ 55531  أر اح أسهم مقةوضة

 (665152) (255343) (35767) -  خسائر  يع موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل

 (325446) (1645316) 2151,7  (1665644) فروقات تقييم موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل

 26,5712  2165624  5,5667  725627  عموالت وساطة

 225623  265437  ,3571  115311  إيرا  فوائد تمويل عمًء على الهامش

 575314  665146  215675  325666  إيرا  فوائد و ائع  نكية 

 625116  645,46  265561  225446  إيرا  فوائد موجو ات مالية  الكلفة المطف ة 

 635666  (,215532) 65,26  (15,5516) أر اح  يع موجو ات مالية  الكلفة المطف ة )خسائر( 

 (2665261) (33,5212) (6455,4) (1175167) مصارين إ ارية

 (5455,3) (515261) ـ (155311) مصارين تسويقية 

 (255111) 215111  ـ 715111  خسائر إئتمانية متوقعة للموجو ات المالية  الكلفة المطف ة (مخصصر  )

 1155,6  ,64543  - (1252,7) لذمم عمًء الوساطةخسائر إئتمانية متوقعة  (مخصص)ر  

 (165636) (75457,) ـ (25,61) مصارين قضايا

 (,2571) (65463) (15217) (25161) إستهًكات 

 (115,14) (,37563) (145111) 6,,265  أخرى مصارين وإيرا اتصافي 

 1513,31  52,3,82  ,00388  (2513155) ربح )خسارة( الفترة قبل الضريبة

 (125323) -  ـ -  ضريةة  خل سنوات سا قة 

 (165653) (115761) (35351) 45652  ضريةة الدخل للفترة (مخصص) وفر

 (75773) (15,61) (335) 65,13  ضريةة المساهمة الوطنية للفترة (مخصص) وفر

 1453855  54133,2  033042  (2133833) )الخسارة( والدخل الشامل للفترة الربح إجمالي 

     

     :ويعود الى

 5635267  4645761  2357,4  (2365731) مساهمي الشركة 

 325666  2,52,2  65516  (,2516) حقوق غير المسيطرين

 (2133833)  033042  54133,2  1453855 

     

     

 33313  33300  33332  (33341) )خسارة( الفترة العائد لمساهمي الشركةربح حصة السهم من 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( 2322أيلول  03ة للتسعة أشهر المنتهية في الموحد ةالمرحلي الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مجموع  حقوق  حقوق  مجموع  (خسائرأرباح ) إحتياطيـــات  رأس المال 
 حقوق الملكية  غير المسيطرين مساهمي الشركة مرحلة اختياري إجباري عالوة إصدار المدفوع 

         

 4,320133,3 1003881  41313334,1 (1033822) 443118  231343312  4353881  4135423533  4/4/2322الرصيد كما في 

 54133,2  2,52,2  1813,83  4645761  -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 4,3,183412  1103488  4,33813851  503858  443118  231343312  4353881  4135423533  03/8/2322الرصيد كما في 

         

 413,1532,0 58,3128  41341,3815  (,803311) 443118  230183558  4353881   4135423533  4/4/2324الرصيد كما في 

 1453855  325666  ,580328  5635267  ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 4,30143228  1033381  413,043402  (21,3013) 443118  230183558  4353881  4135423533  03/8/2324الرصيد كما في 
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

  2322أيلول  03 في ة للتسعة أشهر المنتهيةالموحد ةالمرحلي التدفقات النقدية قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أيلول 31 

2122 

 )غير مدققة(

 أيلول 31

2121 

 )غير مدققة(

   األنشطة التشغيلية

 6155,55  5145172  الفترةر ح 

 ,2571  65463   استهًكات

 325446  1645316  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل فروقات تقييم

 (1155,6) (,64543) لذمم عمًء الوساطة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (ر )

 (635666) ,215532  )أر اح(  يع موجو ات مالية  الكلفة المطف ة خسائر 

 255111  (215111) خسائر إئتمانية متوقعة للموجو ات المالية  الكلفة المطف ة  مخصص )ر (
   

   التغير في رأس المال العامل 

 ,,11456  1255,62  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل

 (5,31,) 3525516  ذمم عمًء وساطة 

 ,35566  ,27,572  ذمم عمًء تمويل على الهامش

 3515141  (1,15421) ذمم وسطاء

 (775634) (14,5331) ذمم جهات ذات عًقة  ائنة

 (65164) (415461) أرصدة مدينة أخرى

 (175643) (1445676) أرصدة  ائنة أخرىذمم و

 7656,6,  151465161  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

   

   األنشطة اإلستثمارية

 (715113) 165317  موجو ات مالية  الكلفة المطف ة

 (75455) (263) ممتلكات ومعدات

 (765556) 165124  األنشطة اإلستثمارية (المستخدمة فيمن )صافي التدفقات النقدية 

   

 115341,  151645114  وما في حكمه التغير في النقد

 252425411  351,25143  السنةفي  داية وما في حكمه النقد 

 034123,14  ,13251321  الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 
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 األردنيينالشركة االستثمارية القابضة للمغتربين 

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية القوائمإيضاحات حول 

 2322أيلول  03
 

 )بالدينار األردني(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 امــــع  .  4
 

وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة  1,66تموز  2 تاريخ  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينت سست 

، إن مركز تسجيل الشركة هو في 1,,1كانون الثاني  7( وقد حصلت الشركة على حت الشروع في العمل  تاريخ 212تحت رقم )

التجارية والزراعية والسياحية االستثمار في كافة المجاالت االقتصا ية والصناعية و المملكة األر نية الهاشمية ومن أهم غاياتها

وغيرها, وذلك عن طريت ت سيس الشركات أو المشاركة في ت سيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسهم والسندات 

  اخل األر ن وخارجه.
 

 األر ن. –إن أسهم الشركة مدرجة في  ورصة عمان لألوراق المالية 

 

                           تددداريخ مجلدددس إ ارة الشدددركة فدددي جلسدددته المنعقددددةالمرفقدددة مدددن قةدددل  الموحددددة المختصدددرة حليدددةالمر الماليدددة القدددوائمتدددم إقدددرار 

 .2122تشرين األول  16
 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   .  2

 المرحلية المختصرة الموحدة المالية القوائمأسس إعداد         
 

التقددارير الماليددة الخددا   ( 34الماليددة المرحليددة المختصددرة الموحدددة المرفقددة وفقددا لمعيددار المحاسددةة الدددولي رقددم ) القددوائمتددم إعدددا  

 المرحلية.

وفقددا  لمةدددأ الكلفددة التاريخيدة  اسددتثناء الموجددو ات الماليدة التددي ت هددر  القيمددة  الموحددة المرحليددة المختصددرة الماليدة القددوائمتدم إعدددا  

 العا لة. 

 .والذإ يمثل العملة الرئيسية للشركة المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  القوائمان الدينار األر ني هو عملة اظهار 

،  استثناء المعايير والتعديًت السا قة الفترةمتماثلة مع السياسات التي تم اتةاعها في  للفترة الحاليةإن السياسات المحاسةية المتةعة 

 ت واجةة التطةيت إعتةارا  من  داية السنة المالية الحالية.الجديدة التي أصةح

 إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلو ة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا

،  كما أن نتائج األعمال 2121كانون األول  31ا في لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوإ للشركة كم

 المرحلية ال تمثل  الضرورة مؤشرا  عن النتائج السنوية المتوقعة. 
 

 

 أسس توحيد القوائم المالية 

تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة القوائم المالية للشركة األإ وشركاتها التا عدة الخاضدعة لسديطرتها، وتتحقدت السديطرة عنددما 

 يكون للشركة األإ حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن إرتةاطها  الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على الت ثير على هذه العوائد

 قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها، وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يتحقت ما يلي:  من خًل
 

 

سيطرة الشركة األإ على الشركة المستثمر فيها )الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األإ القدرة على توجيه النشداطات ذات الصدلة  -

 للشركة المستثمر فيها(.
 

 الشركة األإ أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن إرتةاطها  الشركة المستثمر فيها. تعر  -
 

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

 

فس السياسدات المحاسدةية المتةعدة يتم إعدا  القوائم المالية للشركات التا عة كما في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األإ و استخداإ ن

اذا كانت الشركات التا عة تتةع سياسدات محاسدةية تختلدن عدن تلدك المتةعدة فدي الشدركة األإ فيدتم اجدراء التعدديًت  .في الشركة األإ

 الًزمة على القوائم المالية للشركات التا عة لتتطا ت مع السياسات المحاسةية المتةعة في الشركة األإ.
 

فيده فعليدا  انتقدال  يدتمالشركات التا عة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة من تداريخ تملكهدا وهدو التداريخ الدذإ  أعمالنتائج  يتم توحيد

تم التخلص منها في قائمدة الددخل المرحليدة يالشركات التا عة التي  أعماليتم توحيد نتائج  .على الشركات التا عة األإ سيطرة الشركة

 فقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التا عة.تخ الذإ الموحدة حتى التاري
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 مع القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة األإ: تم توحيد قوائمها المالية  يوفيما يلي عر  للشركات التا عة الت
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %75 252515111  المغتر ين األر نيين للوساطة المالية ذ.إ.إ

 استثمارات عقارية %111 156115111  المغتر ين األر نيين لًستثمار والتطوير العقارإ ذ.إ.إ

 

 

 استخدام التقديرات

وتطةيددت السياسددات المحاسددةية يتطلددب مددن ا ارة الشددركة القيدداإ  ددةع  التقددديرات  الموحدددة المرحليددة المختصددرة إن اعدددا  القددوائم الماليددة

واإلجتها ات التي تؤثر على القوائم المالية واإليضاحات المرفقة  ها. ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضدع لددرجات متفاوتدة مدن 

عدن تقدديرات اال ارة نتيجدة التغيدر فدي أوضداع وظدروف الفرضديات التدي الدقة والتيقن، وعليه فان النتائج الفعلية في المستقةل قدد تختلدن 

 استندت عليها تلك التقديرات. 

 وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعدا  القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة:
 

 

احتسددداال االسدددتهًكات  وسدددة  شدددكل  ورإ لغايددداتتقدددوإ اال ارة  اعدددا ة تقددددير االعمدددار االنتاجيدددة لًصدددول الملموسدددة وغيدددر الملم -

، ويدتم اخدذ خسدارة االنتاجيدة المتوقعدة فدي المسدتقةل واالطفاءات السنوية اعتما ا على الحالة العامة لتلدك االصدول وتقدديرات االعمدار

 الموحدة. المرحليةالشامل التدني )ان وجدت( في قائمة الدخل 
 

تقوإ اال ارة  مراجعة  ورية للموجو ات المالية والتي ت هر  الكلفة لتقدير أإ تدني فدي قيمتهدا ويدتم اخدذ هدذا التددني فدي قائمدة الددخل  -

 المرحلية الموحدة.الشامل 
 

حيدن تتطلدب هدذه العمليده ( ,تقوإ إ ارة الشركة  تقدير قيمة خسائر تدني الموجو ات المالية وفقاَ لمعيار التقارير الماليدة الددولي رقدم ) -

إستخداإ العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساال التدفقات النقدية المستقةلية وقيم الضمانات ونسب التعثدر وأرصددة الموجدو ات 

 المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيا ة في  رجة المخاطر االئتمانية للموجو ات المالية.

 

 

 

 ضريبي.   الوضع ال  0
 

 .2116تم تسوية الوضع الضريةي للشركة حتى نهاية عاإ  -
 

ولم تقم  ائرة ضريةة الدخل  مراجعة  2121و  2121،  ,211لألعواإ   تم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة  -

 سجًت الشركة حتى تاريخه.
 

وفقا  2122أيلول  31للتسعة أشهر المنتهية في عن نتائج أعمال الشركة  والمساهمة الوطنية تم احتساال مخصص ضريةة الدخل -

 لقانون ضريةة الدخل.

 

 

 

 اإللتزامات المحتملة.     1

علددى الشددركة كمددا  تدداريخ القددوائم الماليددة المرحليددة المختصددرة الموحدددة إلتزامددات محتملددة متمثلددة  كفدداالت  نكيددة  مةلدد  يوجددد 

 (  ينار.4515111)
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 الموجودات والمطلوبات إستحقاقاتتحليل    . 5 
 

 يةين الجدول التالي تحليل الموجو ات والمطلو ات وفقا  للفترة المتوقعة الستر ا ها أو تسويتها:        

  
 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2322أيلول  03

    

    الموجودات

 ,13251321  -  452565247  النقد وما في حكمه

 ,13158382  -  456565627  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل

 283,15  -  2,5765  ذمم عمًء وساطة مدينة

 5,3138,  -  7575616  ذمم عمًء تمويل على الهامش

 883140  -  5413,,  ذمم وسطاء 

 883333  -  6,5111  صندوق ضمان التسوية 

 4113888  -  ,1465,6  أرصدة مدينة أخرى

 038003,02  35,335732  -  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل

 430083,85  1533657,5  -  موجو ات مالية  الكلفة المطف ة

 238113184  256465461  -  في أراضي استثمارات عقارية

 253102  255632  -  ممتلكات ومعدات

 2333333  2115111  -  مزاولة أعمال الوساطةرخصة 

 4830823188  830113113  43330,3818  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 2113125  -  2665425  ذمم عمًء وساطة  ائنة

 133,21  -  415724   عمًء تمويل على الهامش ذمم 

 43801  -  15,34  ذمم جهات ذات عًقة  ائنة 

 0253211  -  3255264  أرصدة  ائنة أخرى 

 ,101301  -  ,101301  مجموع المطلوبات

 

 
 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2324كانون األول  04

    

    الموجودات

 034823410  -  351,25143  النقد وما في حكمه

 138183435  -  45,6,5115  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل

 4413884  -  1145,61  ذمم عمًء وساطة مدينة

 433223180  -  151225463  ذمم عمًء تمويل على الهامش

 883333  -  6,5111  صندوق ضمان التسوية 

 4353528  -  1155526  أرصدة مدينة أخرى

 038003,02  35,335732  -  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل

 435533104  155515431  -  موجو ات مالية  الكلفة المطف ة

 238113184  256465461  -  في أراضي استثمارات عقارية

 043802  315632  -  ممتلكات ومعدات

 2333333  2115111  -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 4833553,41  8351231,1  831803213  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 4383102  -  11,5432  ذمم عمًء وساطة  ائنة

 843338  -  15116,  ذمم وسطاء 

 4543211  -  1515264  ذمم جهات ذات عًقة  ائنة 

 1183812  -  46,5,42  أرصدة  ائنة أخرى 

 8243111  -  8243111  مجموع المطلوبات
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 العادلة لألدوات الماليةالقيمة     .  1

إن القيمة العا لة للموجو ات والمطلو ات المالية ال تختلن جوهريا  عن قيمتها الدفترية حين أن مع م األ وات المالية إما قصيرة 

 األجل  طةيعتها أو يتم إعا ة تسعيرها  استمرار.

 المالية:تستخدإ الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العا لة لأل وات 

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

المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخًت تؤثر على القيمة العا لة ويمكن مًح تها  شكل مةاشر أو غير مةاشر في 

 السوق.

 ر على القيمة العا لة ولكن ال يمكن مًح تها في السوق.المستوى الثالن: أساليب تقييم تعتمد على مدخًت تؤث

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2322 أيلول 03

     
 ,13158382  -  -  456565627  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل

 038003,02  35,335732  -  -  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل 

  13158382,  -  038003,02  835823558 

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2324كانون األول  04

     
 138183435  -  -  45,6,5115  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل

 038003,02  35,335732  -  -  موجو ات مالية  القيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل 

  138183435  -  038003,02  83832380, 

 

نشدط لهدا، هدذا تعكس القيمة المةينة في المستوى الثالن كلفة شراء هدذه الموجدو ات ولديس قيمتهدا العا لدة  سدةب عددإ وجدو  سدوق 

 وترى إ ارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العا لة لهذه الموجو ات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها.

 

 

 

 




