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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
  شركة مساهمة عامة محدودة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
  شركة مساهمة عامة محدودة

   ٢٠٢٠حزيران  ٣٠كما في  ةالموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمة
  

  (بالدينار األردني)
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  حزيران ٣٠
 ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)

  كانون األول  ٣١
٢٠١٩   
  (مدققة)

       الموجودات
  ٣,٢٣٠,٦٨٤   ٢,٦٣٦,٩٣٩     النقد وما في حكمه

  ٥,٤٠٥,٦١٤   ٤,٨٣١,٩٤٥     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  ٢٤٩,٤٥٢   ٢٦٠,٠٤٨     ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٤٠,١٠٦   ٨٨٥,٩٤٥     ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ـ         ٢٠,٧٠٦     ذمم وسطاء مدينة 

  ٨٩,٠٠٠   ٨٩,٠٠٠     صندوق ضمان التسوية 
  ٩٦,٨٨٠   ١٢٩,٩٧٦     أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
  ٧٥٤,٠٧٠   ١,٠٦٩,١١٧     ات مالية بالكلفة المطفأةموجود

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١     في أراضي عقاريةاستثمارات
  ٩,٦٤٩   ١٠,٢٣٤     ممتلكات ومعدات

  ١   ١     رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ١٧,٠٨٩,٧٩٤   ١٦,٤٤٨,٢٤٩     مجموع الموجودات

        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
       المطلوبات

  ١١٤,٦١٠   ٧٦,٦٦٥     عمالء وساطة دائنةذمم 
  ١٣,٢٧٢   ـ            دائنة ذمم وسطاء

  ٦٤,٩٥٤   ٤٨,٧٣٢     ذمم جهات ذات عالقة دائنة
  ٤٤٥,٠١١   ٤٥٢,٩٣٣     أرصدة دائنة أخرى
  ٦٣٧,٨٤٧   ٥٧٨,٣٣٠     مجموع المطلوبات 

       
        الملكيةحقوق 

  ١٤,٥١٢,٥٠٠   ١٤,٥١٢,٥٠٠    رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
  ١٠٥,٩٨٦   ١٠٥,٩٨٦    عالوة إصدار

  ٢,٣٤٠,٢٤٥   ٢,٣٤٠,٢٤٥     احتياطي إجباري
  ١١,٤٤٨   ١١,٤٤٨     ختياري إاحتياطي 

  )١,٠٤٢,٤٠٩(  )١,٦٢٧,٦٠٤(    تراكمةم خسائر
  ١٥,٩٢٧,٧٧٠   ١٥,٣٤٢,٥٧٥     حقوق مساهمي الشركة صافي

  ٥٢٤,١٧٧   ٥٢٧,٣٤٤     حقوق غير المسيطرين
  ١٦,٤٥١,٩٤٧   ١٥,٨٦٩,٩١٩     جموع حقوق الملكية م

  ١٧,٠٨٩,٧٩٤   ١٦,٤٤٨,٢٤٩     الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
  
  
  
  

  المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق" القوائم) تشكل جزءاً من هذه ٧) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم (
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  ارية القابضة للمغتربين األردنيينستثمإلالشركة ا
  شركة مساهمة عامة محدودة

   ٢٠٢٠حزيران  ٣٠في  المنتهية للستة أشهر ةالموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة
  

  (بالدينار األردني)
_____________________________________________________________________________________  

  
  للستة أشهر المنتهية في  نتهية فيللثالثة أشهر الم  
  حزيران ٣٠  

٢٠٢٠  
  (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
٢٠١٩  

  (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
٢٠٢٠  

  (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
٢٠١٩  

  (غير مدققة)
        

  ٦١٥,٧٢١   ٨٢,٨٩٥   ٥٠٦,٠٨٧   ٥٩,٩٥٤   أرباح أسهم مقبوضة

  ٣٦,٠٢٩   ٥,١١٢   ١٦,٤٣٠   ـ         الدخل قائمةمن خالل  بالقيمة العادلة أرباح بيع موجودات مالية

  )٢٠٣,٢٤٤(  )٥٧٢,٢٢٥(  ) ١٨,٢١٣(  ٤٥٦,١٠٤   الدخل قائمةمن خالل بالقيمة العادلة  فروقات تقييم موجودات مالية

  ٧١,٤٨٠   ٥٥,١٢٢   ٤١,٨٧٦   ١٧,٠٣٤   عموالت وساطة

  ٣٥,٣٤٨   ٢١,٨٣٤   ١٢,٤٨٥   ١٢,٥١٨   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش

  ١٠٦,١٩٦   ٥٠,١٣٢   ٥٥,١٣٩   ٢٥,٣٣٦   فوائد ودائع بنكيةإيراد 

  ٢٨,٥٩٥    ٢٩,٤٧١   ٢٤,٢٨٣   ٢٧,٨٤٥   إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ١,٦٦٥   )١١,١٧٩(  ١,٦٦٥   ٢١٤   بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأةأرباح (خسائر) 

  )٢٥٨,٥٥٨(  )١٨٣,٨١٠(  )١٦٢,٨٠٧(  )٩٨,٧٤٩(  مصاريف إدارية

  )٥٤,٥٧٤(  )٤٨,٦٩٥(  )٥٤,٥٧٤(  )٤٨,٦٩٥(  مصاريف قضايا

  )٨١٢(  )٣٤٥(  ) ٥٣٠(  ٣٦   إستهالكات

  ٣٥,٣٤٣   )١,١١٠(  ٣٦,٠٢٧   ٥,٠٧٤   أخرى مصاريف وإيراداتصافي 

  ٤١٣,١٨٩   )٥٧٢,٧٩٨(  ٤٥٧,٨٦٨   ٤٥٦,٦٧١   الفترة قبل ضريبة الدخلربح (خسارة) 

  )٣٣,١٤٠(  )٨,٣٩١(  )٢٩,٨٩٢(  )٧,٠٧٤(  الفترة ضريبة دخلمخصص 

  ـ            )٨٣٩(   ١,٦٨٥   )٧٠٨(  للفترةمخصص ضريبة المساهمة الوطنية 

  ٣٨٠,٠٤٩   )٥٨٢,٠٢٨(  ٤٢٩,٦٦١   ٤٤٨,٨٨٩   والدخل الشامل للفترة الربح (الخسارة)

          

          :عود الىيو

  ٣٧١,٤١٨   )٥٨٥,١٩٥(  ٤٢٢,٠٤١   ٤٤٨,٠٠٢   مساهمي الشركة

  ٨,٦٣١   ٣,١٦٧   ٧,٦٢٠   ٨٨٧   طرينحقوق غير المسي

   ٣٨٠,٠٤٩   )٥٨٢,٠٢٨(  ٤٢٩,٦٦١   ٤٤٨,٨٨٩  
          
          
          

          

  ٠,٠٢٣   )٠,٠٤٠(  ٠,٠٢٦   ٠,٠٣١   الفترة العائد لمساهمي الشركة  ربح(خسارة)  حصة السهم من

  
  
  
  
  
  
  
  

  المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق" ئمالقوا) تشكل جزءاً من هذه ٧) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

  شركة مساهمة عامة محدودة
  (غير مدققة) ٢٠٢٠حزيران  ٣٠في  المنتهية للستة أشهر ةالموحد ةالمرحلي ملكيةالتغيرات في حقوق ال قائمة

  
  ني)(بالدينار األرد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مجموع حقوق   حقوق   حقوق  صافي   (خسائر) أرباح  إحتياطيـــات    رأس المال  
  الملكية   غير المسيطرين  مساهمي الشركة   متراكمة   اختياري  إجباري  عالوة إصدار  المدفوع  

                  
  ١٦,٤٥١,٩٤٧    ٥٢٤,١٧٧    ١٥,٩٢٧,٧٧٠    ) ١,٠٤٢,٤٠٩(  ١١,٤٤٨   ٢,٣٤٠,٢٤٥    ١٠٥,٩٨٦   ١٤,٥١٢,٥٠٠   ١/١/٢٠٢٠الرصيد كما في 

  )٥٨٢,٠٢٨(  ٣,١٦٧   )٥٨٥,١٩٥(  )٥٨٥,١٩٥(  ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ١٥,٨٦٩,٩١٩    ٥٢٧,٣٤٤    ١٥,٣٤٢,٥٧٥    )١,٦٢٧,٦٠٤(  ١١,٤٤٨   ٢,٣٤٠,٢٤٥   ١٠٥,٩٨٦   ١٤,٥١٢,٥٠٠   ٣٠/٦/٢٠٢٠الرصيد كما في 

                  
                  

  ٢٠,٠٣٥,٩٩٩    ٤٩٧,٨١١    ١٩,٥٣٨,١٨٨    ٩٥٥,٥٠٩    ١١,٤٤٨   ٢,٣٤٠,٢٤٥    ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ١/١/٢٠١٩في الرصيد كما 
  )٨٠٦,٢٥٠(  ـ  )٨٠٦,٢٥٠(  )٨٠٦,٢٥٠(  -  -  -  -  توزيعات أرباح

  ٣٨٠,٠٤٩    ٨,٦٣١   ٣٧١,٤١٨    ٣٧١,٤١٨    -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ١٩,٦٠٩,٧٩٨    ٥٠٦,٤٤٢    ١٩,١٠٣,٣٥٦    ٥٢٠,٦٧٧   ١١,٤٤٨   ٢,٣٤٠,٢٤٥   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ٣٠/٦/٢٠١٩الرصيد كما في 

  
  
  

  
  
  
  

  المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق" القوائم) تشكل جزءاً من هذه ٧) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلالشركة ا

  شركة مساهمة عامة محدودة
   ٢٠٢٠حزيران  ٣٠في  المنتهيةللستة أشهر  ةالموحد ةيالمرحل التدفقات النقدية قائمة

  
  (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  حزيران ٣٠

٢٠٢٠  
  (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
 ٢٠١٩  

  (غير مدققة)
      التشغيلية األنشطة

  ٣٨٠,٠٤٩   )٥٨٢,٠٢٨(   الفترةربح (خسارة) 
  ٨١٢   ٣٤٥    استهالكات

  ٢٠٣,٢٤٤   ٥٧٢,٢٢٥   الدخل  قائمةخالل من بالقيمة العادلة فروقات تقييم موجودات مالية 
  )١,٦٦٥(  ١١,١٧٩   بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة )أرباحخسائر (

      

      التغير في رأس المال العامل 
  ١٣٢,٥١١   ١,٤٤٤   الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ١٣٣,٢٠٩   )٤٨,٥٤١(  ذمم عمالء وساطة  
  )١١,٩٢٩(  )١٤٥,٨٣٩(  على الهامش ذمم عمالء تمويل

  )١٤٤,٥١٩(  )٣٣,٩٧٨(  ذمم وسطاء
  )٦,٧٨١(  )١٦,٢٢٢(  دائنة ذمم جهات ذات عالقة

  )٣٧٦,٧٢٨(  )٣٣,٠٩٦(  أرصدة مدينة أخرى
  ٣١٦,٨٣٧   ٧,٩٢٢   أرصدة دائنة أخرى

  ٦٢٥,٠٤٠   )٢٦٦,٥٨٩(   األنشطة التشغيلية من (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية
      

     األنشطة اإلستثمارية
  )٥٧٣(  )٩٣٠(  ممتلكات ومعدات

  ٢١٣,١٤٣   )٣٢٦,٢٢٦(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢١٢,٥٧٠   )٣٢٧,١٥٦(  األنشطة اإلستثماريةمن (المستخدمة في)  صافي التدفقات النقدية
      

      األنشطة التمويلية
  )٨٠٦,٢٥٠(  ـ           توزيعات أرباح

      
  ٣١,٣٦٠   )٥٩٣,٧٤٥(  وما في حكمه في النقدالتغير 

  ٤,٤٥٩,٩٤٣   ٣,٢٣٠,٦٨٤    السنةفي بداية وما في حكمه النقد 
  ٤,٤٩١,٣٠٣   ٢,٦٣٦,٩٣٩   الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق" المالية المرحلية القوائم) تشكل جزءاً من هذه ٧) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا
  شركة مساهمة عامة محدودة

  (غير مدققة) الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠حزيران  ٣٠

  
  (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  امــــع   .   ١
  

وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة  ١٩٨٨موز ت ٢بتاريخ  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينتأسست 
، إن مركز تسجيل الشركة هو ١٩٩١كانون الثاني  ٧) وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ ٢٠٢تحت رقم (

لزراعية االستثمار في كافة المجاالت االقتصادية والصناعية والتجارية وا في المملكة األردنية الهاشمية ومن أهم غاياتها
وذلك عن طريق تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسهم  ،والسياحية وغيرها

  والسندات داخل األردن وخارجه.
  

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

              بتاريخ مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدةالمرفقة من قبل  رة الموحدةالمرحلية المختص المالية القوائمتم إقرار 
  .٢٠٢٠تموز  ٢٣

  
  

  
  

  السياسات المحاسبية الهامة   .   ٢
 المرحلية الموحدة المالية القوائمأسس إعداد 

التقارير المالية الخاص ب) ٣٤ة الدولي رقم (المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسب القوائمتم إعداد 
  المرحلية.

ً لمبدأ ال الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمتم إعداد  كلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة وفقا
  العادلة. 

   .والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة موحدةالمرحلية المختصرة الالمالية  القوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار 

، بإستثناء المعايير والتعديالت السابقة الفترةمتماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في  الحالية للفترةإن السياسات المحاسبية المتبعة 
  الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية.

 

المالية السنوية والمعدة  قوائمال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة لل الموحدة المالية المرحلية المختصرة القوائمإن 
كما أن نتائج  ، ٢٠١٩كانون األول  ٣١ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في  وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية

  لضرورة مؤشراً عن النتائج السنوية المتوقعة. األعمال المرحلية ال تمثل با
  

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

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

  
  

اطات ذات الصلة سيطرة الشركة األم على الشركة المستثمر فيها (الحقوق القائمة التي تمنح الشر -  ه النش كة األم القدرة على توجي
 للشركة المستثمر فيها).

 

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

 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها. - 
  

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

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

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

  فقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.تالموحدة حتى التاريخ الذي 
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  مع القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة األم: تم توحيد قوائمها المالية  يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت
  

  طبيعة النشاط  التملكنسبة   المالرأس   اسم الشركة
     

  وساطة مالية  %٧٥  ٢,٢٥٠,٠٠٠   المغتربين األردنيين للوساطة المالية ذ.م.م

  استثمارات عقارية  %١٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠   المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
  

  
  

  استخدام التقديرات
ادات و المرحلية المختصرة المالية القوائمإن اعداد  ديرات واإلجته بعض التق ام ب ركة القي ن ادارة الش ب م بية يتطل تطبيق السياسات المحاس

يقن،  القوائمالتي تؤثر على  ة والت ن الدق المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة م
ك  وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تل

  التقديرات. 
  الموحدة: المرحلية المختصرة المالية القوائموفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد 

  
  

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

 .ةالموحدالمختصرة  المرحلية الدخل قائمةالتدني (ان وجدت) في 
  

دوليخسائر تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة  -  ة ال م  تدني الموجودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير المالي ث ٩(رق ذه) حي ب ه ه العملي تتطل
ودات  دة الموج ر وأرص ب التعث إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونس

 .طر االئتمانية للموجودات الماليةادة في درجة المخاالمالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زي
  
  
  
  
  الوضع الضريبي   .   ٣

 .٢٠١٦حتى نهاية عام  تم تسوية الوضع الضريبي للشركة - 

لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة و ٢٠١٩و ٢٠١٨، ٢٠١٧ لألعوامتم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة  - 
 يخه.سجالت الشركة حتى تار

ة تم احتساب مخصص ضريبة الدخل  -  ركة والمساهمة الوطني ال الش ائج أعم ن نت ي ع ة ف هر المنتهي تة أش ران  ٣٠للس  ٢٠٢٠حزي
 .  ، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول التي تستثمر بها الشركة اموالهاوفقاً لقانون ضريبة الدخل 

  
  
  
  اإللتزامات المحتملة   .   ٤

اريخ ي ا بت ركة كم ى الش د عل وائموج ة الق رة  المالي ة المختص غ المرحلي ة بمبل االت بنكي ة بكف ة متمثل ات محتمل دة إلتزام الموح
 دينار.) ٤٥٠,٠٠٠(
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  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  .  ٥
             
  

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

  

  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠٢٠حزيران  ٣٠
        

        الموجودات
  ٢,٦٣٦,٩٣٩   ـ  ٢,٦٣٦,٩٣٩   النقد وما في حكمه

  ٤,٨٣١,٩٤٥  ـ  ٤,٨٣١,٩٤٥   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  ٢٦٠,٠٤٨  ـ  ٢٦٠,٠٤٨   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٨٨٥,٩٤٥  ـ  ٨٨٥,٩٤٥   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٢٠,٧٠٦  ـ  ٢٠,٧٠٦   ذمم وسطاء

  ٨٩,٠٠٠  ـ  ٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  ١٢٩,٩٧٦   ـ  ١٢٩,٩٧٦    أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
  ١,٠٦٩,١١٧   ١,٠٦٩,١١٧   ـ  مالية بالكلفة المطفأة موجودات

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   ـ  في أراضي إستثمارات عقارية
  ١٠,٢٣٤   ١٠,٢٣٤   ـ  ممتلكات ومعدات

  ١   ١   ـ  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ١٦,٤٤٨,٢٤٩   ٧,٥٩٣,٦٩٠   ٨,٨٥٤,٥٥٩   مجموع الموجودات 

        

        المطلوبات
  ٧٦,٦٦٥   ـ ٧٦,٦٦٥  ائنةذمم عمالء وساطة د

  ٤٨,٧٣٢   ـ  ٤٨,٧٣٢   ذمم جهات ذات عالقة دائنة 
  ٤٥٢,٩٣٣   ـ  ٤٥٢,٩٣٣   أرصدة دائنة أخرى 
  ٥٧٨,٣٣٠   ـ  ٥٧٨,٣٣٠   مجموع المطلوبات

  
  

  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٩كانون األول  ٣١
        

        الموجودات
  ٣,٢٣٠,٦٨٤   -   ٣,٢٣٠,٦٨٤   النقد وما في حكمه

  ٥,٤٠٥,٦١٤  -   ٥,٤٠٥,٦١٤   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  ٢٤٩,٤٥٢  -   ٢٤٩,٤٥٢   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٤٠,١٠٦  -   ٧٤٠,١٠٦   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٨٩,٠٠٠  -   ٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية

  ٩٦,٨٨٠  -   ٩٦,٨٨٠   أرصدة مدينة أخرى
  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   -    ة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالي

  ٧٥٤,٠٧٠   ٧٥٤,٠٧٠   -   موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   -   في أراضي إستثمارات عقارية
  ٩,٦٤٩   ٩,٦٤٩   -   ممتلكات ومعدات

  ١   ١   -   رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ١٧,٠٨٩,٧٩٤   ٧,٢٧٨,٠٥٨   ٩,٨١١,٧٣٦   مجموع الموجودات 

        

        المطلوبات
   ١١٤,٦١٠   -   ١١٤,٦١٠   ذمم عمالء وساطة دائنة

  ١٣,٢٧٢   -   ١٣,٢٧٢   ذمم وسطاء 
  ٦٤,٩٥٤   -   ٦٤,٩٥٤   ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

  ٤٤٥,٠١١   -   ٤٤٥,٠١١   أرصدة دائنة أخرى 
  ٦٣٧,٨٤٧   -   ٦٣٧,٨٤٧   مجموع المطلوبات
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  لألدوات المالية القيمة العادلة    .  ٦

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات المالية إما قصيرة 
  األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

  لة لألدوات المالية:تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العاد

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

المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في 
  السوق.

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

  
 المجموع  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢٠حزيران  ٣٠

   
 ٤,٨٣١,٩٤٥  - - ٤,٨٣١,٩٤٥  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٣,٦٦٧,٨٥٧  ٣,٦٦٧,٨٥٧  - ـ ئمة الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قا
  ٨,٤٩٩,٨٠٢  ٣,٦٦٧,٨٥٧  - ٤,٨٣١,٩٤٥ 

  
 المجموع  المستوى الثالث الثاني المستوى المستوى األول ٢٠١٩كانون األول  ٣١

   
 ٥,٤٠٥,٦١٤  - - ٥,٤٠٥,٦١٤  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧  - - قيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل موجودات مالية بال
  ٩,٠٧٣,٤٧١  ٣,٦٦٧,٨٥٧  - ٥,٤٠٥,٦١٤ 

  
ذا  ا، ه ط له وق نش ود س دم وج بب ع ة بس ا العادل يس قيمته ودات ول ذه الموج تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء ه

  أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها.وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي 
  
  
  

  )١٩- كورونا المستجد (كوفيد جائحة أثر.      ٧
د تجد (كوفي ا المس روس كورون ي في ي ١٩- تسبب تفش ة ) ف ام بداي ن  ٢٠٢٠ع د م ل العدي ة وتعط ادية عالمي ة إقتص دوث أزم ي ح ف

الي  الشركات واألنشطة اإلقتصادية، ز الم ى المرك لباً عل أثير س أنه الت ن ش ةاألمر الذي م دفقاتها النقدي ا وت ائج أعماله ركة ونت ، للش
ة  وائم المالي ونظراً ألن الوضع متغير وسريع التطور، ترى إدارة الشركة أنه من الصعب تحديد األثر المحتمل لهذا التفشي على الق

  للشركة في هذه المرحلة.  المرحلية 
  
 




