
 

  

 

 شركة دلتا لالستثمارات المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

المالية قوائمال  

2222كانون األول  13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شركة دلتا لالستثمارات المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 صفحة 

  

 3 - 2 المستقل الحسابات تقرير مدقق  -

  

 4  المركز المالي قائمة  -

  

 5  الشامل الدخل قائمة  -

  

 6  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة  -

  

 7 قات النقدية التدف قائمة  -

  

 17 - 8 المالية قوائمإيضاحات حول ال  -







 

 

 شركة دلتا لالستثمارات المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  2222كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2221 2222 إيضاح  
    

    الموجودات

 173,47758  178767743  3 النقد وما في حكمي 

 174237377   171227262  4 الدخل قائمةمو وقات مالية بالقيمة العاقلة م  خالل 

 175,47664  176,67752  5 مدينة مم عمالء وساطة 

 1157438  34,7522  6 أرصد  مدينة أخرى

 27277,6  2627882  7  ممتلكات ومعدات

 1  1   عمال الوساطة أ رخصة مزاولة

 4,099,214  5,286,318   مجموع الموجودات

    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 7,17727  173427621    عمالء وساطة قائنة مم 

 3217536  2427162  8 رصد  قائنة أخرىأ

 172,37243  175827763   مجموع المطلوبات 

    

   , الملكية حقوق 

 372227222  372227222   والمدفوعرأإل المال المصرح بي 

 4127614  4387234    بار إاحتياطي 

 2,57177  2657341   أرباح  مرحلة

 3772577,1  377237375   الملكيةحقوق  مجموع

 4,099,214  5,286,318   الملكية مجموع المطلوبات وحقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المالية وتقرأ معيا" قوائم( تشكل  زءاً م  هذه ال18( إلى رقم )1ات المرفقة م  رقم )"إ  اإليضاح  



 

 

 شركة دلتا لالستثمارات المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني( 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2221 2222 إيضاح  

    

 3227525  3257883   صافي عموالت الوساطة

 ,154762  1227453   اليامشعلى  يلالتمو عموالت وساطة

 3747571  87,84,   غير متحققة الدخل قائمةبالقيمة العاقلة م  خالل  مو وقات مالية تقييم أرباح

 (12,7144) ( 467725)  خسائر بيع مو وقات مالية بالقيمة العاقلة م  خالل قائمة الدخل متحققة

 (2,77132) (2587511) 12 مصاريف إقارية

 (177841) (7,33,) 7 يالكات است

 (127522) (77222) 8 مخصص مكافأ  أعضاء هيئة المديري 

 (1327222) (147828)  مخصص إلتزامات محتملة

 ـ 127222  5 خسائر إئتمانية متوقعة مخصص رق 

 ,51761  547252  11 إيراقات أخرى

 138,020  252,191   قبل الضريبة السنة ربح 

 -  (1276,3)  سنةيريبة الدخل لل

 -  (27116)  يريبة المساهمة الوطنية للسنة

 138,020  210,584   إجمالي الربح والدخل الشامل للسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المالية وتقرأ معيا" قوائم( تشكل  زءاً م  هذه ال18( إلى رقم )1"إ  اإليضاحات المرفقة م  رقم )  

 



 

 

 شركة دلتا لالستثمارات المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  أرباح  احتياطي  رأس المال 

 المجموع مرحلة جباريإ المدفوعالمصرح به و 

       

 1,025,093  295,300  432,634  1,222,222 3/3/2222الرصيد كما في 

 ( 242,222) (2427222) -  - أرباح موزعة 

 210,584  2377584  -  - ا مالي الدخل الشامل للسنة 

 -  (,257,3) ,257,3  - احتياطي إ بار 

 1,021,105  266,822  416,551  1,222,222  13/32/2222الرصيد كما في 

     

 1,560,264  389,101  100,693  1,222,222  3/3/2223الرصيد كما في 

 (382,222) (1827222)  -  -  أرباح موزعة 

 138,020  3187727  -  -  ا مالي الدخل الشامل للسنة 

 -   (327,23) 327,23  -  احتياطي إ بار 

 1,025,093  295,300  432,634  1,222,222 13/32/2223الرصيد كما في 

     

 

 

 

 

 

 
 

المالية وتقرأ معيا" قوائم( تشكل  زءاً م  هذه ال18( إلى رقم )1"إ  اإليضاحات المرفقة م  رقم )



 

 

 

 شركة دلتا لالستثمارات المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  التدفقات النقدية قائمة

  

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2221 

   األنشطة التشغيلية

 3187727  25273,3  قبل الضريبة  السنةربح 

 177841  7,33,  استيالكات 

 127522 77222  مخصص مكافأ  أعضاء هيئة المديري  

 -  ( 127222) خسائر إئتمانية متوقعةمخصص رق 

 (3747571) ( 87,84,) أرباح تقييم مو وقات مالية بالقيمة العاقلة م  خالل قائمة الدخل 

 1327222  147828  مخصص إلتزامات محتملة 

   

   التغير في رأس المال العامل 

 (18777,6) 4227121  الدخل  قائمةمو وقات مالية بالقيمة العاقلة م  خالل 

 27,7278  4587828   مم عمالء وساطة 

 5,7481  (2347264) أرصد  مدينة أخرى

 827813  (1,,77,) أرصد  قائنة أخرى

 3367273  7247224  من األنشطة التشغيلية التدفقات النقديةصافي 

   

   األنشطة اإلستثمارية

 (87727) (,2721) ممتلكات ومعدات

   

   األنشطة التمويلية 

 (1827222) (2427222) موزعةأرباح 

   

 1477346  4817,85  التغير في النقد وما في حكمه

 172477412  173,47758  النقد وما في حكمي في بداية السنة 

 3,194,058  3,806,041  النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المالية وتقرأ معيا" قوائم( تشكل  زءاً م  هذه ال18( إلى رقم )1م  رقم )"إ  اإليضاحات المرفقة   



 

 

 شركة دلتا لالستثمارات المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 المالية قوائمإيضاحات حول ال

 2222كانون األول  13

 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عـــام   .  3

، إ   (,1236وسديل  كشدركة  ات مسدلولية محددوق  تحد  رقدم ) 5/7/2225بتداريخ  شركة دلترا لالسرتثمارات الماليرةتأسس  

العمل كشدركة خددمات ماليدة وفقداً لقدانو   وم  أهم غايات الشركةالمملكة األرقنية الياشمية،   - إربد مركز تسييل الشركة هو في

 األوراق المالية كما يلي:
 

 لحسابي.وشراًء وسيط يتعامل باألوراق المالية بيعاً   -

 ير.وراق المالية بيعاً وشراًء لحساب الغوسيط يتعامل باأل  -

 شراء األوراق المالية.لعلى اليامش  التمويل  -
 

وتتطلل هذه  ،2223كانو  الثاني  4 بتاريخ   كة في  لستيا المنعقـدالمالية المرفقـة مـ  قبـل هيئـة مـدير  الشـر قوائمتم إقـرار ال

 المالية موافقة الييئة العامة للشركاء.  قوائمال

 

 

 

 

 مةالسياسات المحاسبية الها   .  2

 

 المالية قوائمأسس إعداد ال   

المالية للشركة وفقاً للمعايير الصاقر  ع  ميلل معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصاقر  ع  لينة تفسيرات  قوائمتم إعداق ال

 التقارير المالية الدولية المنبثقة ع  ميلل معايير المحاسبة الدولية.
 

  المو وقات المالية التي تظير بالقيمة العاقلة.كلفة التاريخية باستثناء بدأ الالمالية وفقاً لم قوائمالتم إعداق 
 

 المالية والذ  يمثل العملة الرئيسية للشركة. قوائما  الدينار األرقني هو عملة إظيار ال
 

، بدستثناء المعايير اليديد  التي قةمتماشلة مع السياسات التي تم اتباعيا في السنة الساب للسنة الحاليةإ  السياسات المحاسبية المتبعة 

 .أصبح  وا بة التطبيق إعتباراً م  بداية السنة المالية الحالية
 
 

 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 

              ريخبعد تا المعايير الدولية للتقارير المالية، وسيتم تطبيق هذه المعايير أصدر ميلل معايير المحاسبة الدولية عدقاً م 

 قوائمفي المستقبل ل  يكو  لي أ  تأشير  وهر  على ال المعايير ، وتتوقع إقار  الشركة أ  تطبيق هذه2222كانو  األول  31

 المالية للشركة. 
 

 

 : اليديد  وتواريخ تطبيقيا وفيما يلي ملخص ألهم المعايير
 

 

 تاريخ التطبيق موضوع المعيار رقم المعيار
   

 2223المالية التي تبدأ في كانو  الثاني  السنوات عقوق التأمي  (17يار الدولي للتقارير المالية رقم )المع

 

 

 



 محدودة المسؤولية يةشركة دلتا لالستثمارات المال

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2222كانون األول  13

 

 

 التقديرات استخدام

 قدوائمالمالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلل م  إقار  الشركة القيام ببعض التقديرات واال تياقات التي تدلشر علدى ال قوائمإ  إعداق ال

ة واإليضاحات المرفقة بيا. ا  تل  التقديرات تسدتند علدى فريديات تخضدع لددر ات متفاوتدة مد  الدقدة والتديق ، وعليدي فدد  النتدائج المالي

 الفعلية في المستقبل قد تختلف ع  تقديرات اإلقار  نتيية التغير في أوياع وظروف الفرييات التي استندت علييا تل  التقديرات. 
 

 المالية: قوائمرات التي تم استخداميا في إعداق الوفيما يلي أهم التقدي
 

احتساب االستيالكات السنوية اعتماقا على الحالة  اإلقار  بدعاق  تقدير األعمار اإلنتا ية لألصول الملموسة بشكل قور  لغايات تقوم -

 .الدخل قائمةالتدني )ا  و دت( في العامة لتل  األصول وتقديرات األعمار اإلنتا ية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسار  
 

( حيث تتطلل هذه العمليي ,) رقم وليتقوم إقار  الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المو وقات المالية وفقاَ لمعيار التقارير المالية الد -

التعثر وأرصد  المو وقات إستخدام العديد م  الفرييات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسل 

 المالية عند التعثر وتحديد فيما ا ا كا  هناك زياق  في قر ة المخاطر االئتمانية للمو وقات المالية.
 

 

 النقد وما في حكمه 

اوز الثالشة يمثل النقد وما في حكمي النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلى مبالغ محدق  وباستحقاقات ال تتي

 أشير بحيث ال تتضم  مخاطر التغير في القيمة. 

 
 

 الذمم المدينة

، ويتم شطل الذمم في حال عدم إمكانية تحصيليا خصما م  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كلفة بعد تنزيل مخصصتظير الذمم المدينة بال

 راقات.المخصص المأخو  ليا ويضاف المحصل م  الذمم التي تم شطبيا إلى اإلي

  

 الدخل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

يتضم  هذا البند االستثمار في أسيم وإسناق الشركات المحتفظ بيا ألغراض المتا ر ، وتحقيق األرباح م  تقلبات األسعار السوقية 

 قصير  األ ل.

ً بالقيمة  قائمةاالقتناء في يتم اشبات هذه المو وقات عند الشراء بالقيمة العاقلة )تقيد مصاريف  الدخل عند الشراء( ويعاق تقييميا الحقا

الدخل بما في  ل  التغير في القيمة العاقلة الناتج ع  فروقات تحويل المو وقات  قائمةالعاقلة، ويظير التغير في القيمة العاقلة ليا في 

 قائمةمنيا يتم قيد األرباح او الخسائر الناتية ع  عملية البيع في  غير النقدية بالعمالت األ نبية، وفي حال بيع هذه المو وقات أو  زء

 الدخل.

 الدخل. قائمةالمكتسبة على هذه المو وقات في  العوائديتم إشبات األرباح الموزعة أو 
 
 

 تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

 الشركة ببيع أو شراء المو وقات المالية(. لتزامإيتم االعتراف بشراء وبيع المو وقات المالية في تاريخ المتا ر  )تاريخ 
 

 

 القيمة العادلة

علدى و عددم و دوق تدداول نشدط أفي حال عدم توفر أسدعار معلندة  .سواق نشطة القيمة العاقلة للمو وقات الماليةأفي  تمثل أسعار اإلغالق

أو مد  خدالل احتسداب القيمدة ألقا  ماليدة مشدابية  عاقلدةلقيمدة المقارنتيدا با  م  خدالليتم تقدير قيمتيا العاقلة  فدني بعض المو وقات المالية

يدتم إظيارهدا فدندي بشدكل يعتمدد عليدي  للمو دوقات الماليدة العاقلدة ةقيمالفي حال تعذر قياإل  المتعلقة بيا. تدفقات النقدية المستقبليةلل الحالية

 بالكلفة بعد تنزيل أ  تدني في قيمتيا.

 

 الممتلكات والمعدات

 عندما تكو   اهز  لالستخدام بطريقة القسط الثاب   ياويتم استيالك ،بالكلفة بعد تنزيل االستيالك المتراكمالممتلكات والمعدات تظير 

 وبنسل سنوية كالتالي: على مدى العمر اإلنتا ي المتوقع ليا 
 
 

%2 مكاتل مقر الشركة  

%25-22 الحاسل اآللي   

%22 قيكورات وتحسينات  

%12 ت أشاث ومفروشا  

%25-15 أخرى   
 

 

عد  صدافي قيمتيدا الدفتريدة فدندي يدتم تخفديض قيمتيدا إلدى القيمدة الممكد   أل  مد  الممتلكدات والمعدداتعندما يقل المبلغ الممك  اسدترقاقه 

 الدخل. قائمةاسترقاقها وتسيل قيمة التدني في 

وفي حال اختالف العمر اإلنتا ي المتوقع عما تم تقديره عام، في نياية كل  للممتلكات والمعدات المتوقع يتم مرا عة العمر اإلنتا ي

 .استيالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتا ي المتبقي بعد إعاق  التقدير اعتبارا م  السنة التي تم فييا إعاق  التقديريتم  سابقا،
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 الموجودات غير الملموسة

فتر   على مدى فتر  االستفاق  منيا محدق  تكو  طفاء المو وقات غير الملموسة التيإيتم  كلفة.غير الملموسة بال المو وقاتيتم إشبات 

فال يتم إطفاؤها غير محدق   فتر  االستفاق  منيا تكو  أما المو وقات غير الملموسة التي الدخل. قائمةويتم قيد اإلطفاء في منيا االستفاق  

 الدخل. قائمةتدني في ال قيمةالمالية ويتم تسييل  قوائمالقيمتيا في تاريخ ل إ راء اختبار تدنييتم بل 

 .إطفاء رخصة مزاولة أعمال الوساطةتم 

 الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 

م و ليتم إشبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات م  قبل الشركة سواء تم  المطالبة بيا م  قبل المورق أ

 تتم.

 التقاص

المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية  قوائميتم إ راء تقاص بي  المو وقات المالية والمطلوبات المالية وإظيار المبلغ الصافي في ال

 الملزمة لذل ، وكذل  عندما يتم تسويتيا على أساإل التقاص أو يكو  تحقق المو وقات وتسوية المطلوبات في نفل الوق .

 جار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة عقود اإلي

تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باإلعتراف بعقوق اإلييار قصير  األ ل على بعض عقوق اإلييار قصير  األ ل )عقوق اإلييار التي 

ً بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقوق شيراً أو أقل م  تاريخ البدء وال تتضم  خيار شراء األصل(. كما تقوم الشر 12تبلغ مدتيا  كة أيضا

اإلييار لألصول منخفضة القيمة على بعض عقوق اإلييار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم اإلعتراف بدفعات اإلييار لعقوق 

 قصير  األ ل وعقوق إييار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساإل القسط الثاب  على مد  عقد اإلييار.

 

 

 مخصصاتال

المخصصات عندما يترتل على الشركة التزامات نتيية ألحداث سابقة وأني م  المحتمل قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد  إشباتيتم 

 المالية وتعديل قيمتيا بناًء على آخر معلومات متوفر  لدى الشركة.   قوائميتم مرا عة المخصصات بتاريخ ال هذه االلتزامات.

 اإليرادات

اإلعتراف بداليراقات المتأتية م  بيع السلع عندما تنتقل السيطر  الى المشتر ، في حي  يتم اإلعتراف بداليراقات المتأتية م  تقديم تم ي

 الخدمات مع مرور الوق  وحسل نسبة اإلنياز. وفي  ميع األحوال يشترط إمكانية قياإل اإليراقات بموشوقية كافية.

 على أساإل زمني بحيث يعكل العائد الفعلي على المو وقات. المرابحةيتم تحقق إيراقات 

 يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها م  قبل الييئات العامة للشركات المستثمر بيا.

 يتم تحقق اإليراقات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.

 

 

 العمالت األجنبية

. يدتم تحويدل أرصدد  اء تلد  العمليداتة خدالل السدنة بأسدعار الصدرف السدائد  فدي تداريخ إ درالتي تتم بالعمالت األ نبيالعمليات  إشباتيتم 

 البندد والمعلنددة مدد   الماليدة قددوائمالالسددائد  فدي تدداريخ الصددرف سددعار باسدتخدام أ بالعملددة األ نبيددة المو دوقات الماليددة والمطلوبددات الماليدة

 ل.الدخ قائمةالعمالت األ نبية في تحويل األرصد  ب ع   اإلرباح والخسائر الناتية إشباتالمركز  األرقني. يتم 
 

 

 

 

 ضريبة الدخل

تحسل مصاريف الضرائل المستحقة على أساإل األرباح الخايعة للضريبة، وتختلف األربداح الخايدعة للضدريبة عد  األربداح المعلندة 

صداريف غيدر قابلدة للتنزيدل فدي السدنة الماليدة وإنمدا فدي المالية أل  األرباح المعلنة تشمل إيراقات غيدر خايدعة للضدريبة أو م قوائمفي ال

 سنوات الحقة أحياناً أو الخسائر المتراكمة المقبولة يريبياً أو بنوق ليس  خايعة أو مقبولة التنزيل ألغراض يريبية.
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 النقد وما في حكمه   . 1

 

 2222 2221 
   

 -   87878  نقد في الصندوق 

 47758,,  176677865  ك حسابات  ارية لدى البنو

 4227222  2227222  وقائع أل ل لدى البنوك* 

  3,806,041  3,194,058 
 

 

 
 

 
 

 

 

 ( سنوياً.%3723وتستحق علييا مرابحة بنسبة ) شير  تستحق الوقائع أل ل خالل *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .   4
 

 ة. ة في بورصة عما  لألوراق الماليا البند إستثمار الشركة في أسيم شركات مدريمثل هذ        
 

 

 

 

 

 

 

 مدينة وساطةعمالء ذمم    . 5
  

 2222 2221 
   

 176757162  272667237   مم عمالء وساطة 

 8267247  5277256   مم عمالء تمويل على اليامش 

 (267543,) (8,67543) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة *

  3,696,052  3,594,664 

 

 هي كما يلي : العامخالل  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة* إ  الحركة على مخصص 
 

 

 2222 2221 
   

 267543,  267543,  الرصيد كما في بداية السنة

 -  (127222) انتف  الحا ة اليي مخصص رق 

  896,541  926,541 

 

 التي لم يتم أخذ مخصص ليا: واليامشعمار  مم عمالء الوساطة يبي  اليدول التالي أ
  

 

 2222 2221 
   

 172237822  327721,  ( أشير 3مستحقة لفتر  تقل ع  )

 ,1,6772  727273  ( أشير 6( أشير وتقل ع  )3مستحقة لفتر  تزيد ع  )

 1747135  6,37,76  ( أشير 6مستحقة لفتر  تزيد ع  )

  3,696,052  3,594,664 
 

 

 

 ليا قابلة للتحصيل بشكل كامل.  أخذ مخصص   ميع الذمم المستحقة التي لم يتم إفي رأ  إقار  الشركة و
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 أرصدة مدينة أخرى     . 6
 

 2222 2221 
   

 657222   657222  تأمينات كفاالت 

 257222  257222  صندوق يما  التسوية 

 ً  227846  217822  مصاريف مدفوعة مقدما

 -  2327216  مركز إيداع األوراق المالية تسوية

 -  ,1735   مم موظفي 

 475,2   67325  متفرقة

  149,522  335,418 
 

 

 

 
 

 

 ممتلكات ومعدات   .  0
 

 

 
 

مكاتب مقر 

 الشركة

 الحاسب

 اآللي  

ديكورات 

 أخرى  أثاث ومفروشات وتحسينات

 

 المجموع

       
       :الكلفـــة

 551,468  417,12  337122  887427  877188  3227861  1/1/2222في  كما الرصيد

 2,239  ,1731  -  -  722  -  ايافات

 555,480  437231  337122  887427  877888  3227861  31/12/2222الرصيد كما في 

       

       االستهالك المتراكم:
 282,602  3,7823  2,7628  887227  787524  467732  1/1/2222الرصيد كما في 

 9,911  ,1,  17253  -  17761  67222  استيالك السنة

 292,625  427742  327861  887227  827265  527732  31/12/2222الرصيد كما في 

 262,882  2,489  2,219  422  0,621  252,313  13/32/2222صافي القيمة الدفترية كما في 

       

       :الكلفـــة

 545,026  427223  327262  8,7372  837212  3227861  1/1/2221في  كما الرصيد

 8,020  ,17,2  27842  ـ  37,78  -  ايافات

 (965) ـ  ـ   (65,) -  -  استبعاقات 

 551,468  417,12  337122  887427  877188  3227861  31/12/2221الرصيد كما في 

       

       االستهالك المتراكم:

 265,096  367224  2,7366  827564  767,12  427732  1/1/2221الرصيد كما في 

 30,843  ,,375  242  67428  175,2  67222  استيالك السنة

 (965) ـ   ـ   (65,) ـ   ـ   استبعاقات 

 282,602  3,7823  2,7628  887227  787524  467732  31/12/2221الرصيد كما في 

 202,096  2,289  1,492  422  8,684  256,313  13/32/2223صافي القيمة الدفترية كما في 

       

 

 

 أرصدة دائنة أخرى   .  8
  

  2222 2221 
   

 1657222  17,7828  مخصص إلتزامات محتملة

 487542  347862  أمانات الشركاء

 -  ,147,5  مخصص يريبة الدخل 

 127522  77222  خصص مكافأ  أعضاء هيئة المديري م

 467272  -  تسوية مركز إيداع األوراق المالية 

 ,2781  -  أمانات مختلفة 

 287387  27,77  مصاريف مستحقة  مم و

 222  558  متفرقة

   242,362  123,516 
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 حقوق الملكية     .  9
 

 رأس المال 

        ( مليو  حصة بقيمة إسمية قينار واحد للحصة كما في3( مليو  قينار مقسم إلى )3بي والمدفوع )يبلغ رأإل المال المصرح  

 .2221و 2222 األولكانو   31
 

 
 

 احتياطي إجباري

 السدنوات السدابقةو السدنة خالل %12السنوية قبل الضريبة بنسبة  األرباحتمثل المبالغ المتيمعة في هذا الحساب ما تم تحويلي م  

 .الشركاءغير قابل للتوزيع على  وهو
 

 

 أرباح موزعة 

مد  رأإل  %8على توزيدع أربداح  نقديدة علدى الشدركاء بنسدبة  2222وافق  الييئة العامة للشركة في إ تماعيا الذ  عقد في عام 

 .31/12/2221و ل  م  رصيد األرباح المرحلة كما في  ، ( مليو  قينار3المال البالغ )
 

 

 

 

  إداريةيف مصار    . 32

 2222 2221 
   

 1257677  1217426  وملحقاتيا رواتل وأ ور

 147,33  1476,1  يما  إ تماعي 

 767258  247252   مكافآت موظفي 

 ,16741  157432  واشتراكات ورخص رسوم

 147182  127628  مصاريف بنكية 

 117542  167755  ومصاريف قضائية أتعاب مينية

 87156  67523  تأمي  صحي

 77422  57862  عامة صيانة

 67822  577,2  بدل تنقالت أعضاء هيئة المديري 

 67456  67443  وإنترن  بريد وهاتف

 67416  47236  أخطاء تداول

 ,4731  477,7  ومياه كيرباء

 37334  27652   تنقالت

 278,5  27842  ييافة

 27522  27522  إييارات

 27151  27554  قرطاسية ومطبوعات

 77878  7132,  متفرقة

  258,533  290,312 
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 إيرادات أخرى     . 33
  

  2222 2221 
   

 1,,447  377678  أرباح أسيم مقبوية

 ,4765  87687  إيراقات مرابحة وقائع بنكية 

 643  27,56  إيراقات فتح حسابات

 17326  ,4772  متفرقة

  54,252  53,639 

 

 
 

 عالقة الذات  تجهاالتعامالت مع    . 32

بلغ  ، كما قينار (8847856) 2222 عامبلغ حيم التعامل مع الييات  ات العالقة والمتمثلة بأعضاء هيئة المديري  خالل 

  .2222كانو  األول  31كما في  قينار( 1227,86) تل  الييات على األرصد  المستحقة

 .2221قينار لعام ( 57541,)مقابل ، 2222لعام  قينار (1127428) يذية العليا ما قيمتيبلغ  رواتل ومكافآت اإلقار  التنف

 

 

 

 الوضع الضريبي   . 31

 .2215باستثناء عام  ,221حتى نياية عام  لشركةل يتم تسوية الويع الضريب -

إيافية قخل  يريبةبتقدير  دخلالقام  قائر  يريبة وقد ، 2215 لعامتم تقديم كشف التقدير الذاتي ع  نتائج أعمال الشركة  -

هذا  ،ةالضريبوتقديم الئحة قعوى لدى محكمة رار قام  الشركة باإلعتراض على الق ،( قينار1,7142بمبلغ ) على الشركة

 مخصصات إيافية. ةيأوبرأ  إقار  الشركة ومستشارها الضريبي ال يو د قاعي ألخذ 

لم تقم قائر  يريبة الدخل بمرا عة سيالت و 2221 و 2222 يركة لعامف التقدير الذاتي ع  نتائج أعمال الشوتم تقديم كش -

 الشركة لتاريخي.

 2222كدانو  األول  31للسدنة المنتييدة فدي عد  نتدائج أعمدال الشدركة والمسداهمة الوطنيدة تم احتساب مخصص يريبة الدخل  -

  .وفقا لقانو  يريبة الدخل

 

 

 

 

 لتزامات محتملةإ    . 34

 كما يلي: بيانيا ةلتزامات محتملإالمالية  قوائماريخ اليو د على الشركة بت 

 

  2222 2221 

   

 6527222  6527222  كفاالت بنكية 
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات   . 35

 يبي  اليدول التالي تحليل المو وقات والمطلوبات وفقاً للفتر  المتوقعة السترقاقها أو تسويتيا:
 

 

 المجموع أكثر من سنة سنةلغاية  2222

    

     الموجودات

 3,806,041  -  178767743  النقد وما في حكمي

 3,322,262  -  171227262  مو وقات مالية بالقيمة العاقلة م  خالل قائمة الدخل 

 3,696,052  -  176,67752   مم عمالء وساطة مدينة

 149,522  -  34,7522  ارصد  مدينة اخرى

 262,882  2627882  -  لكات ومعداتممت

 3  1  -  رخصة مزاولة اعمال الوساطة

 5,286,318  262,881  5,221,255  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات

 3,142,623  -  173427621   مم عمالء وساطة قائنة 

 242,362  -  2427162  ارصد  قائنة أخرى

 3,582,061  -  3,582,061  مجموع المطلوبات
 

 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2223

    

    الموجودات

 3,194,058  -  173,47758  النقد وما في حكمي

 3,421,100  -  174237377  مو وقات مالية بالقيمة العاقلة م  خالل قائمة الدخل 

 3,594,664  -  175,47664   مم عمالء وساطة مدينة

 335,418  -  1157438  ارصد  مدينة اخرى

 202,096  27277,6  -  ممتلكات ومعدات

 3  1  -  رخصة مزاولة اعمال الوساطة

 4,099,214  202,090  4,528,210  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات

 093,020  -  7,17727   مم عمالء وساطة قائنة 

 123,516  -  3217536  ارصد  قائنة أخرى

 3,291,241  -  3,291,241  طلوباتمجموع الم
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عمالء و مم  النقد وما في حكميتتألف األقوات المالية م  المو وقات المالية والمطلوبات المالية. تتضم  المو وقات المالية 

 الدائنة. ء الوساطةعمال مم واألوراق المالية. وتتضم  المطلوبات المالية الوساطة المدينة 

 
إ  القيمة العاقلة للمو وقات والمطلوبات المالية ال تختلف  وهرياً ع  قيمتيا الدفترية حيث أ  معظم األقوات المالية إمدا قصدير  

 باستمرار. تسعيرهااأل ل بطبيعتيا أو يتم إعاق  

 لية:تستخدم الشركة الترتيل التالي لغايات تحديد القيمة العاقلة لألقوات الما

 المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفل األقوات المالية.

المستوى الثاني: أساليل تقييم تعتمد على مدخالت تلشر على القيمة العاقلة ويمك  مالحظتيا بشكل مباشر أو غير مباشر في 

 السوق.

 في السوق. ى القيمة العاقلة ولك  ال يمك  مالحظتياالمستوى الثالث: أساليل تقييم تعتمد على مدخالت تلشر عل

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2222
     

 3,322,262  -  -  171227262  الدخل قائمةم  خالل بالقيمة العاقلة  مو وقات مالية

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2223

     

 3,421,100  - - 174237377  الدخل قائمةم  خالل بالقيمة العاقلة  مو وقات مالية
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 تتعرض الشركة نتيية إستخداميا لألقوات المالية للمخاطر التالية: 

 
 مخاطر االئتمان

 الشدركة اآلخر لألقا  المالية ع  الوفاء بالتزاماتدي تيداهمخاطر االئتما  هي المخاطر التي قد تنيم ع  عدم قدر  أو عيز الطرف 

حيدث تعمدل  ،الدذمم المديندةالوقائدع لددى البندوك و تتمثل مخاطر ائتما  الشركة بشكل أساسدي فديمما قد يلق  إلى حدوث خسائر. 

حدوق ائتمانيدة لعمالئيدا مدع  ويعالتعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة  يد  و الشركة على الحد م  المخاطر االئتمانية ع  طريق

 .المالية قوائميتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدر ة للمو وقات المالية في ال .مراقبة الديو  غير المسدق 
 

( 3337,38) مقابل 2222قينار م  إ مالي رصيد الذمم المدينة كما في نياية عام ( 837554) أكبر عميل ما قيمتي يشكل رصيد

 .2221ينار كما في نياية عام ق

 
 

 مخاطر أسعار الفائدة

وحيدث  أو القيمة العاقلة لدألقوات الماليدة. ربح الشركةتنتج مخاطر أسعار الفائد  م  احتمال تأشير التغيرات في أسعار الفائد  على 

بداح الشدركة وحقدوق الملكيدة للتغيدر فدي أ  معظم األقوات المالية تحمل سعر فائد  شابد  وتظيدر بالكلفدة المطفدأ ، فدد  حساسدية أر

 أسعار الفائد  يعتبر غير  وهر .
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 مخاطر السيولة

تتمثددل مخدداطر السدديولة فددي عدددم قدددر  الشددركة علددى تددوفير التمويددل الددالزم لتأقيددة التزاماتيددا فددي تددواريخ اسددتحقاقيا ولتينددل هددذه 

مطلوبدات وموائمدة آ اليدا واالحتفداظ برصديد كداف مد  النقدد المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصاقر التمويل وإقار  المو دوقات وال

 وما في حكمي واألوراق المالية القابلة للتداول. 
 

 قدوائممخصدومة( علدى أسداإل الفتدر  المتبقيدة لالسدتحقاق التعاقدد  كمدا بتداريخ الالويلخص اليدول أقنداه توزيدع المطلوبدات )غيدر 

 المالية:
 

وعالمجم أكثر من سنة أقل من سنة 2222  
    

 3,142,623  -  173427621  قائنة عمالء وساطة   مم

 242,362  -  2427162  أرصد  قائنة أخرى

  3,582,061  -  3,582,061 

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 2223
    

 093,020  -  7,17727  قائنة عمالء وساطة   مم

 123,516  -  3217536  أرصد  قائنة أخرى

  3,291,241  -  3,291,241 

 

 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر م  تذبذب قيمة األقوات المالية بسبل تقلبات أسعار العمالت األ نبية. حيث إ  معظم تعامالت 

غير عمالت األ نبية يعتبرد  حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف ال، فالشركة هي بالدينار األرقني

  وهر .

 

 

 مخاطر أسعار األسهم

ع  التغير في القيمة العاقلة لالستثمارات في األسيم. تعمل الشركة على إقار  هذه المخاطر ع   ر األسيماتنتج مخاطر أسع

 % 12در ة بمعدل طريق تنويع االستثمارات في عد  مناطق  غرافية وقطاعات اقتصاقية. وبافتراض تغير أسعار األسيم الم

 قينار( 1427338)مقابل  2222قينار لعام ( 1127226) بقيمة للشركةالشامل الدخل / زياق  فد   ل  سوف يلق  إلى تخفيض

 .2221لعام 
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الشدركة  اريةاسدتمرويدما   الشدركاء فدي الشدركةبددقار  هيكدل رأإل المدال بيددف الحفداظ علدى حقدوق هيئة مدير  الشركة  تقوم

 للشركاء.م  خالل استثمار مو وقات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول الغير و ل  تياه  بالتزاماتياوالوفاء 

 

 

 

 

 




