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   الموحدة  المختصرةمراجعة البيانات المالية المرحليةحول تقرير 
  
  
  

  أعضاء مجلس اإلدارة و  رئيسالسادة
   المساهمة العامةستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشرآة ا

  ألردنية الهاشمية  المملكة ا-عمان 
  
  

  مقدمة
ة  الموحدة   المختصرة لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية      شرآة ا المرفق ربين    إللل ستثمارية القابضة للمغت

ي  بيان المرآز المالي   والتي تتكون من     المساهمة العامة  األردنيين ا في     الموحد   المرحل ران   30  آم  2010 حزي
دفقات     الموحد  المرحلي وبيان التغيرات في حقوق الملكية     الموحد لمرحلي ا الشاملوآًال من بيان الدخل      ان الت وبي

ة يالنقدي د المرحل ستة  الموح هرلل ة    أش ة المرحلي ات المالي داد وعرض البيان اريخ، إن إع ك الت ي ذل ة ف   المنتهي
صرة دةالمخت ة     الموح ارير المالي دولي للتق ار ال ًا للمعي ات المالي  ) 34( وفق اص بالبيان ن   الخ ي م ة ه ة المرحلي

  . مسؤولية مجلس إدارة الشرآة، وإن مسؤوليتنا هي إصدار تقريرا حولها استنادا إلى إجراءات المراجعة
  
  

  نطاق المراجعة
ة               ات المراجع دولي الخاص بعملي ار ال ًا للمعي ة وفق إجراءات المراجع تقتصر إجراءات   ). 2410(لقد تم قيامنا ب

ة              المراجعة على االستفسار من المسؤ      إجراءات تحليلي ام ب بية والقي ة والمحاس شرآة عن األمور المالي ولين في ال
ام                  . حول البيانات المالية المرحلية    تم القي ي ي دقيق الت إن إجراءات المراجعة تقل بشكل جوهري عن إجراءات الت

ع ا                 شاف جمي ا من اآت ة ال تمكنن ة، وحيث أن إجراءات المراجع ة   بها وفقًا لمعايير التدقيق الدولي ألمور الجوهري
ة                                ة المرحلي ات المالي دقيق حول البيان دي رأي ت ا ال نب ة، فإنن ات المالي دقيق البيان د ت ا عن تم الكشف عنه  التي قد ي

  . المرفقةالموحدة المختصرة 
  
  

  النتيجة
ات                            أن البيان د ب ا نعتق ة تجعلن ة أمور جوهري ا أي ين لن م يتب ا، ل ة   استنادًا إلى إجراءات المراجعة التي قمنا به  المالي

الخاص بالبيانات المالية   ) 34( المرفقة غير معدة وفقًا للمعيارالدولي للتقاريرالمالية        الموحدة المختصرة المرحلية
  .المرحلية

  
 
 
 
 
 
  

  

  )481إجازة (أمـين سـمارة   
  الـمـهـنـيـون الـعـرب  2010 تموز 14عمان في 

  )أعضاء في جرانت ثورنتون(  
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   القابضة للمغتربين األردنيينستثماريةإلالشرآة ا

  شرآة مساهمة عامة محدودة
    2010 حزيران 30آما في  الموحد  المرحليبيان المرآز المالي

  )بالدينار األردني(
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حزيران 30    
2010  

 آانون االول 31
2009  

        الموجودات
        موجودات متداولة
  2,196,065   1,961,852     النقد وما في حكمه

  5,719,032   6,175,268     للمتاجرة مالية موجودات 
  3,614,982   3,387,537     ذمم مدينة، بالصافي 

  303,909   240,229     ذمم وسطاء
  214,006   214,006     ذمم جهات ذات عالقة

  539,000   539,000     صندوق ضمان التسوية 
  131,792   143,943      أخرىأرصدة مدينة

  12,718,786   12,661,835     مجموع الموجودات المتداولة
        

        موجودات غير متداولة 
  3,667,856   3,667,856     موجودات مالية متوفرة للبيع 
  1,579,947   1,579,947     دفعات على حساب استثمارات

  1,127,027   1,127,027      عقارية بالكلفةاستثمارات
  110,000   100,000     رخصة الوساطة، بالصافي

  98,856   95,004     ، بالصافيممتلكات ومعدات
  6,583,686   6,569,834     مجموع الموجودات غير المتداولة 

  19,302,472   19,231,669     مجموع الموجودات
        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
        مطلوبات متداولة

  215,881   239,227     ذمم دائنة 
  643,527   366,812     أرصدة دائنة أخرى
  859,408   606,039     مجموع المطلوبات 

        
        الملكيةحقوق 

   16,125,000   16,125,000     المدفوع المصرح به والمكتتب به و رأس المال
  105,986   105,986     عالوة إصدار

  1,788,837   1,788,837     احتياطي إجباري
  1,087,262   1,087,262     ختياري احتياطي ا

    )2,571,790(   )2,371,033(    متراآمةخسائر 
  16,535,295   16,736,052     مجموع حقوق مساهمي الشرآة

  1,907,769   1,889,578     غير المسيطرينحقوق 
  18,443,064   18,625,630     مجموع حقوق الملكية 

  19,302,472   19,231,669     الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
    

  
 "وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفقالموحدة المختصرة  المرحلية تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية) 6(إلى رقم ) 1(إن اإليضاحات من رقم "
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشرآة ا
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  2010ن  حزيرا30 في  المنتهيةلستة أشهرل الموحد  المرحلي الشامل الدخلبيان
  

  )بالدينار األردني(
__________________________________________________________________________________

________  
  

  للستة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في  
 حزيران 30  

2010  
 حزيران 30

2009  
 حزيران 30

2010  
 حزيران 30

2009  
          

  1,409,887(  )      46,568(   )  176,838(  )          41,728(  خسائر بيع موجودات مالية للمتاجرة متحققة 

(  
  638,280   117,562   1,375,100   )           95,023(  فروقات تقييم موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة

  332,311   290,874   105,594   61,916   توزيعات أرباح أسهم مقبوضة
  579,969   400,419   392,139   211,682   عموالت وساطة، بالصافي
  )   255,169(  )  300,505(   )  116,509(  )      136,789(  مصاريف إدارية وعمومية

  )    25,011(  )    16,896(   )   17,200(  )        8,982(  رسوم صندوق حماية المستثمرين
  ـ  )    190,534(  ـ  )     190,534(  حصيلهامخصص ذمم مشكوك في ت

   )    24,180(  )    29,465(  )    13,218(  )     16,809(  إستهالآات وإطفاءات
       39,574   22,937         3,331   2,421   أخرى) مصاريف(صافي إيرادات 

   )  124,113(  247,824   1,552,399   )   213,846(  الفترة قبل ضريبة الدخل) خسارة(ربح 
  )   190,310(  )     65,258(     )113,672(  )      18,125(  ضريبة الدخلمخصص 

  )   314,423(  182,566   1,438,727   )                  231,971(  والدخل الشامل للفترة) الخسارة(الربح 
          

          :ويعود الى

  مساهمي الشرآة 
)186,830    (   1,360,133   200,757  )428,042    

(  
  113,619   )    18,191(  78,594   )    45,141(  حقوق غير المسيطرين

  )231,971    (   1,438,727   182,566  )314,423   (  
          
          
          
          

   )    0,027(  0,012   0,084   )    0,012(  الفترة العائد لمساهمي الشرآة) خسارة(حصة السهم من ربح 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

"ق وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفالموحدةالمختصرة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية ) 6(إلى رقم ) 1(اإليضاحات من رقم إن "
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشرآة ا
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  2010ن  حزيرا30 في لمنتهية اللستة أشهر  الموحد المرحليملكيةبيان التغيرات في حقوق ال
  

  )بالدينار األردني(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  حقوق مجموع   حقوق   مجموع حقوق   خسائر  إحتياطيـــات  رأس  
   الملكية  غير المسيطرين  آةمساهمي الشر  *  متراآمة  اختياري  إجباري  عالوة إصدار   المدفوعالمال  

                  

  18,443,064   1,907,769   16,535,295    )2,571,790(  1,087,262  1,788,837  105,986  16,125,000  1/1/2010الرصيد آما في 

  182,566       )18,191(  200,757   200,757   ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  18,625,630   1,889,578   16,736,052   ) 2,371,033(  1,087,262  1,788,837  105,986  16,125,000  30/6/2010الرصيد آما في 
                  

  19,537,712   1,982,358   17,555,354   ) 1,551,731(  1,087,262  1,788,837  105,986  16,125,000   1/1/2009الرصيد آما في 

     )314,423(  113,619      )428,042(      )428,042(  ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     )160,000(    )160,000(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   غير المسيطرينوقالتغير في حق

  19,063,289   1,935,977   17,127,312   ) 1,979,773(  1,087,262  1,788,837  105,986  16,125,000  30/6/2009الرصيد آما في 

  
ي نها *    ا ف شرآة آم ة لل سائر المتراآم ضمن الخ ة تت ران 30ي ا   2010 حزي غ مجموعه شرآة يبل ساهمي ال ى م ع عل ة للتوزي ر قابل اجرة غي ة للمت ة األوراق المالي يم تخص محفظ اح تقي  ارب

  . دينار أردني وذلك وفقًا لتعليمات هيئة االوراق المالية117,562
  
  

  
  

 "الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق المختصرة لية تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرح) 6(إلى رقم ) 1(إن اإليضاحات من رقم 
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشرآة ا
  شرآة مساهمة عامة محدودة

    2010 حزيران 30 في المنتهيةللستة أشهر الموحد  ي المرحلبيان التدفقات النقدية
  )بالدينار األردني(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 حزيران 30  
2010  

 حزيران 30
2009  

      التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
  )   314,423(  182,566     الفترة)خسارة(ربح 

  24,180   29,465    وإطفاءاتاستهالآات
   )  638,280(    )117,562(  موجودات مالية للمتاجرة تقييم فروقات 

  ـ  190,534    في تحصيلهامخصص ذمم مشكوك
      

      التغير في رأس المال العامل 
  1,177,741     )338,674(  موجودات مالية للمتاجرة 

  ذمم مدينة 
 36,911  )1,322,595 

(  
  871,392   63,680   ذمم وسطاء

       )12,367(  )    12,151(  أرصدة مدينة أخرى
       )113,201(  23,346   ذمم دائنة 
     )220,617(  )  276,715(  ائنة أخرىأرصدة د

   )  548,170(    )218,600(  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
      

      التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

   )    1,917(     )15,613(  ممتلكات ومعدات
      

      التمويلالتدفقات النقدية من عمليات 
  79,187   ـ   تسهيالت ائتمانية

  )  160,000(  ـ  غير المسيطرينحقوق 

   )   80,813(  ـ  التمويلصافي التدفقات النقدية من عمليات 
      

  )  630,900(    )234,213(   وما في حكمهالتغير في النقد
  2,210,210   2,196,065    الفترةفي بداية وما في حكمه النقد 

  1,579,310   1,961,852    الفترةفي نهاية وما في حكمه النقد 
  
  
  
  
  

 " الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق  المختصرةتشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية) 6(إلى رقم ) 1(إن اإليضاحات من رقم 
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشرآة ا
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  )غير مدققة (الموحدة  المختصرةة المرحليلبيانات الماليةإيضاحات حول ا
    2010ن  حزيرا30
  )بالدينار األردني(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  امــــع  0  1
  

 وسجلت في سجل   1988 تموز   2 بتاريخ    ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين              إل ا تأسست الشرآة     
 ، إن مرآز تسجيل الشرآة في المملكة األردنية الهاشمية،                   ) 202( الشرآات المساهمة العامة تحت رقم         

  .1991 آانون الثاني 7وقد حصلت الشرآة على حق الشروع في العمل بتاريخ 
  

تتضمن الغايات األساسية للشرآة اإلستثمار في آافة المجاالت اإلقتصادية والصناعية والتجارية                                                  
 الشرآات أو المشارآة في تأسيسها أو تملكها                  والزراعية والسياحية وغيرها وذلك عن طريق تأسيس                       

  .أو المساهمة فيها واإلستثمار في األسهم والسندات داخل األردن وخارجه
  

مجلس إدارة الشرآة في جلسته            المرفقة من قبل         الموحدة     المختصرة    المرحلية   تم إقرار البيانات المالية             
  .2010 تموز 14  بتاريخالمنعقدة

  
  

  
  
  

  حاسبية الهامةالسياسات الم  0  2
  المرحلية الموحدةأسس إعداد البيانات المالية

  

م     المختصرةتم إعداد البيانات المالية المرحلية  دولي رق ) 34( الموحدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة ال
  .والتقارير المالية المرحلية

  

ة الموحدة المختصرة  المرحلية تم إعداد البيانات المالية  تثناء الموجودات    وفقًا لمبدأ التكلف ة باس  التاريخي
  . المالية التي تظهر بالقيمة العادلة

  
ة         ات المالي ار البيان ة ان الدينار األردني هو عملة اظه ة     الموحدة   المختصرة المرحلي ل العمل ذي يمث وال

   .الرئيسية للشرآة
  

  

ة ة المرحلي ات المالي صرةإن البيان ات واإلي المخت ة المعلوم ضمن آاف دة ال تت ة  الموح ضاحات المطلوب
ة ال       . للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية         آما أن نتائج األعمال المرحلي

  . تمثل بالضرورة مؤشرًا عن النتائج المتوقعة السنوية
  

  
 أسس توحيد البيانات المالية

ة ات المالي ضمن البيان ةتت صرة   المرحلي دةالمخت ا الموح ة  البيان ات المالي شرآة األم والبيان ة لل ت المالي
للشرآات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون للشرآة القدرة على التحكم في       
رادات      دة واالي امالت واألرص تبعاد المع تم اس ة، وي شرآات التابع شغيلية لل ة والت سياسات المالي ال

  .رآات التابعةوالمصروفات فيما بين الشرآة األم والش
  

شرآة األم وبإستخدام                      ة لل ات المالي اريخ البيان يتم إعداد البيانات المالية للشرآات التابعة آما في نفس ت
شرآة األم     بية       .نفس السياسات المحاسبية المتبعة في ال ع سياسات محاس ة تتب شرآات التابع  اذا آانت ال

شرآات            تختلف عن تلك المتبعة في الشرآة األم فيتم اجراء الت          ة لل ات المالي ى البيان ة عل ديالت الالزم ع
  .التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشرآة األم

  
تم                    يتم توحيد نتائج أعمال الشرآات التابعة في بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي ي

شرآات التاب            ى ال شرآة األم عل ة فيه فعليًا انتقال سيطرة ال ة            . ع شرآات التابع ال ال ائج أعم د نت تم توحي ي
ى                   التي يتم التخلص منها في بيان الدخل الشامل الموحد حتى التاريخ الذي تفقد الشرآة فيه السيطرة عل

  .الشرآات التابعة
  

  . التابعةةالشرآالذي ال تملكه الشرآة األم من ذلك الجزء  حقوق الغير مسيطرينتمثل 
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   تم توحيد بياناتها المالية مع الشرآة األمي التابعة التوفيما يلي عرض للشرآات

  
          طبيعة النشاط  التملكنسبة   مالالرأس   اسم الشرآة

   المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
4,000,000  

  وساطة مالية  60%

   المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 
1,600,000  

100
%  

  استثمارات عقارية

  
  

  : تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
سابقة         أن   إن السياسات المحاسبية المتبعة للفترة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في الفترة ال ًا ب ، علم

ايير المحاسبة                      صادرة عن مجلس مع سيراتها ال ة وتف الشرآة قامت خالل العام بتطبيق المعايير الجديدة والمعدل
ارا من األول من                   ) IASB(الدولية   التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي أصبحت سارية المفعول إعتب

  : على النحو التالي2010آانون الثاني 
  
  

  موضوع المعيار  اررقم المعي
    

  إندماج األعمال  )3(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
    

  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة   ) 27(معيار المحاسبة الدولي رقم 
    

   اإلعتراف والقياس –األدوات المالية   ) 39(معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

 وتفسيراتها لم ينتج عنه تأثير جوهري على المبالغ المالية للفترات إن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة
  .المحاسبية الحالية والسابقة

  

آما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عددًا من التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية وعلى 
، وتتوقع إدارة 2010  آانون األول31 المعايير المحاسبية الدولية، وسيتم تطبيق هذه التعديالت بعد تاريخ

الشرآة أن تطبيق هذه التعديالت في المستقبل لن يكون له أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة 
  . للشرآة

  
   :وفيما يلي ملخص ألهم المعايير التي تم إدخال تعديالت عليها وتواريخ تطبيق تلك التعديالت

  
  تاريخ التطبيق  موضوع المعيار  رقم المعيار

      
اني   األدوات المالية  )9(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  انون الث ي آ دأ ف ي تب ة الت سنوات المالي ال

2013  
      

اني   اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة  ) 24(معيار المحاسبة الدولي رقم  انون الث ي آ دأ ف ي تب ة الت سنوات المالي ال
2011  

      
  2010السنوات المالية التي تبدأ في شباط    العرض -األدوات المالية   ) 32(الدولي رقم معيار المحاسبة 

      
  
  
  

  استخدام التقديرات
ديرات   بعض التق ام ب شرآة القي ن ادارة ال ب م بية يتطل سياسات المحاس ق ال ة وتطبي ات المالي داد البيان إن اع

ا   واإلجتهادات التي تؤثر على البيانات المالية واإليضاحات       ى فرضيات           .  المرفقة به ستند عل ديرات ت ك التق ان تل
ديرات االدارة                  تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تق

    . نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات
  

  

  :الموحدةالمختصرة  المرحلية م استخدامها في اعداد البيانات الماليةوفيما يلي أهم التقديرات التي ت
  

 تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات -
احتساب االستهالآات واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار 

 . الموحدفي بيان الدخل الشامل) ان وجدت(جية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني االنتا
 

تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا  -
 . الموحدالتدني في بيان الدخل الشامل
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ة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ باإلعتبار قابلية تلك الذمم تقوم إدارة الشرآة بتقدير قيم -
  .للتحصيل

  
  

  
  
  

  النقد وما في حكمه 
محددة                                                              مبالغ  إلى  بلة للتسييل  لقا واالستثمارات ا لبنوك  ا ولدى  الصندوق  في  لنقد  ا حكمه  في  وما  لنقد  يمثل ا

  . لتغير في القيمةوباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر ا
  

  الذمم المدينة
ذمم في حال عدم                        تم شطب ال تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، وي
  .إمكانية تحصيلها خصما من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى اإليرادات

  
  الموجودات المالية للمتاجرة

يتم  .   بات تلك الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة، ويعاد تقييمها في تاريخ البيانات المالية بالقيمة العادلة                                           يتم إث   
إثبات التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات                                                

    .تحويل الموجودات المالية بالعمالت األجنبية
  

  الموجودات المالية المتوفرة للبيع
  

في تاريخ        يتم إثبات تلك الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا اليها مصاريف االقتناء، ويعاد تقييمها                                               
في حال   .   يتم إثبات التغير في القيمة العادلة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية                        .   البيانات المالية بالقيمة العادلة               

الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في                                     بيع هذه 
  .بيان الدخل الشامل بما في ذلك المبالغ المقيدة سابقًا ضمن حقوق الملكية

  

د في بيان   يتم إثبات االرباح والخسائر الناجمة عن تحويل أدوات الدين بالعملة األجنبية المدرجة تحت هذا البن                                                 
في حين يتم إثبات األرباح والخسائر الناجمة عن تحويل أدوات الملكية آجزء من التغير المتراآم                     . الدخل الشامل

  .في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية
  

 يتم إثبات الفوائد المكتسبة من الموجودات المالية المتوفرة للبيع في بيان الدخل الشامل بإستخدام طريقة الفائدة                                                  
  .   الموحديتم إثبات التدني في قيمة تلك الموجودات عند حدوثه في بيان الدخل الشامل الفعلية، آما

  

تظهر الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة، ويتم إثبات                                        
    . الموحدأي تدني في قيمتها في بيان الدخل الشامل

  

  
  ممتلكات والمعداتال

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراآم، ويتم إستهالآها عندما تكون جاهزة لإلستخدام         
  :بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية

  
 %15  مكتبيةمعدات 

 %20  ديكورات  
 %25  آمبيوترأجهزة وبرامج 

 %15  سيارات 
  

 عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض                الممتلكات والمعدات           عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من                      
  .قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل الشامل الموحد

  
 في نهاية آل عام، وفي حال اختالف العمر اإلنتاجي                        عدات   للممتلكات والم     يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع               

ما تم تقديره سابقا، يتم استهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة                                              ن المتوقع ع     
  .التقدير اعتبارًا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير

  
اجرة      يتم اإلعتر   تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية    اريخ المت اريخ  (اف بشراء وبيع الموجودات المالية في ت ت

 ).إلتزام الشرآة ببيع أو شراء الموجودات المالية
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 القيمة العادلة
في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم  .تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية

مقارنتها بالقيمة العادلة  المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خاللوجود تداول نشط على بعض الموجودات 
في حال تعذر . ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها

  . بعد تنزيل أي تدني في قيمتهاقياس القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها بالتكلفة
  

 اإلستثمارات العقارية 
باألراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول زيادة في قيمتها تظهر اإلستثمارات العقارية 

م السوقية بالتكلفة، ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها سنويًا ويتم تقدير القيمة العادلة لها من قبل خبراء التقيي
  .مرخصين ومعتمدين لهذه الغاية

  
 الموجودات غير الملموسة

  .يتم إثبات الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة اإلستفادة منها محددة على مدى فترة اإلستفادة ويتم قيد 

ملموسة التي تكون فترة اإلستفادة منها غير محددة أما الموجودات غير ال. اإلطفاء في بيان الدخل الشامل الموحد
فال يتم إطفاؤها بل يتم إجراء إختبار تدني لقيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل قيمة التدني في بيان 

  .الدخل الشامل الموحد
  

  

  . سنوات10يتم إطفاء رخصة أعمال الوساطة على فترة 
  

  ةالتدني في قيمة الموجودات المالي
  

  

تقوم الشرآة بمراجعة قيمة الموجودات المالية المثبتة في سجالت الشرآة في تاريخ البيانات المالية لتحديد فيما                                            
في حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير                        .   اذا آانت هنالك مؤشرات تدل على وجود تدني في قيمتها                         

في حال انخفاض القيمة القابلة لإلستراد عن                  . رة التدني     القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات من أجل تحديد خسا                     
  .صافي القيمة الدفترية المثبتة في سجالت الشرآة، يتم إثبات قيمة اإلنخفاض في بيان الدخل الشامل الموحد

 
  الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 

لخدمات من قبل الشرآة سواء تمت المطالبة               يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع وا                      
  .بها من قبل المورد أو لم تتم

  
  

  المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشرآة إلتزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قيام الشرآة                 

ات ال        . بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه اإللتزامات      اريخ البيان ة المخصصات بت تم مراجع اءًا     ي ا بن ديل قيمته ة وتع مالي
  .  على آخر معلومات متوفرة لدى الشرآة

  
  

  
    التقاص

دما                     ة عن ات المالي صافي في البيان غ ال ار المبل ة وإظه ات المالي ة والمطلوب يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالي
ى أساس التقاص أ           ،تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك     و يكون تحقق الموجودات        وآذلك عندما يتم تسويتها عل
  .وتسوية المطلوبات في نفس الوقت
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  اإليرادات
  

  .يتم تحقق إيرادات عموالت الوساطة وفقًا لمبدأ اإلستحقاق
    

  .يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات
  

  . الهيئات العامة للشرآات المستثمر بهايتم تحقق توزيعات أرباح اإلستثمارات عند إقرارها من قبل
  

  .يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ اإلستحقاق

  
    العمالت األجنبية

ك       راء تل اريخ إج ي ت سائدة ف صرف ال عار ال سنة بأس الل ال ة خ العمالت األجنبي تم ب ي ت ات الت ات العملي تم إثب ي
ة والمطلوب      . العمليات ة بإستخدام أسعار الصرف       يتم تحويل أرصدة الموجودات المالي ة األجنبي ة بالعمل ات المالي

اح والخسائر الناتجة عن      . السائدة في تاريخ البيانات المالية والمعلنة من البنك المرآزي األردني     يتم إثبات األرب
  . الموحدتحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل الشامل

  
 ضريبة الدخل 

  

ضرائب الم  صاريف ال سب م عة     تح اح الخاض ف األرب ضريبة، وتختل عة لل اح الخاض اس األرب ى أس ستحقة عل
ضريبة أو                             ر خاضعة لل رادات غي شمل إي ة ت اح المعلن ة ألن األرب وائم المالي ة في الق للضريبة عن األرباح المعلن

ة ا   سائر المتراآم ًا أو الخ ة أحيان نوات الحق ي س ا ف ة وإنم سنة المالي ي ال ل ف ة للتنزي ر قابل ة مصاريف غي لمقبول
  .ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية

م               سنة   ) 28(تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية وفقا لقانون ضريبة الدخل المؤقت رق انون   2009ل  وق
  . وتعديالته الالحقة على التوالي1985لسنة ) 57(ضريبة الدخل رقم 

  
  

  

  الوضع الضريبي  0 3
  

 .2008 عامضع الضريبي للشرآة حتى نهاية تم تسوية الو -
 

  

 ولم تقم الدائرة بمراجعة 2009تم تقديم آشف التقديرالذاتي عن نتائج أعمال الشرآة لعام  -
 .سجالت الشرآة حتى تاريخه

  
  

 أشهر للستةتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشرآة والشرآات التابعة  -
 . قًا لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة وف2010 حزيران 30المنتهية في 

 
  

  
  
  
      التزامات محتملة  0 4

 حزيران 30  
2010  

 آانون األول 31
2009        

  725,000   636,000   آفاالت بنكية
  3,577,614   3,577,614   أقساط أسهم غير مسددة

   4,213,614   4,302,614  
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  األدوات المالية  0 5
  

تتضمن الموجودات المالية األرصدة     . ية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية     تتألف األدوات المال  
ة                ة واألوراق المالي ذمم المدين صندوق وال د في ال وك والنق ذمم        . لدى البن ة ال ات المالي وتتضمن المطلوب

  .الدائنة
  

    القيمة العادلة
ًا عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم        إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهري        

  .األدوات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار
  

    مخاطر االئتمان
ة عن                        ألداة المالي درة أو عجز الطرف اآلخر ل مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم ق

ى           ؤدي إل د ي شكل       .  حدوث خسائر    الوفاء بإلتزاماته تجاه الشرآة مما ق شرآة ب ان ال ل مخاطر ائتم تتمث
ة                 ،الذمم المدينة  الودائع لدى البنوك و    أساسي في  ى الحد من المخاطر االئتماني شرآة عل  حيث تعمل ال
وضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون  التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة و      عن طريق 

سددة ر الم د األق  .غي ل الح ي    يتمث ة ف ودات المالي ة للموج ة المدرج ي القيم ة ف اطر االئتماني صى للمخ
  . الموحدةالبيانات المالية

  
    مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشرآة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ                                                  
 وإدارة الموجودات والمطلوبات                  استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشرآة بتنويع مصادر التمويل                        

  .وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد آاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول
  

لمتبقية لالستحقاق               )   غير مخصومة    ( ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات                            لفترة ا على أساس ا
  :التعاقدي آما بتاريخ البيانات المالية

  
  

  المجموع  أآثر من سنة  أقل من سنة   2010 حزيران 30
        

  239,227   ـ  239,227    ذمم دائنة 
  366,812   ـ   366,812   أرصدة دائنة أخرى 

  606,039   ـ  606,039   
  
  

          المجموع  أآثر من سنة  أقل من سنة  2009 آانون األول 31
  215,881   ـ   215,881   ذمم دائنة

  643,527   ـ  643,527   أرصدة دائنة أخرى
  859,408   ـ  859,408   

  
  

    مخاطر أسعار الفائدة
 أو القيمة      ربح الشرآة      تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على                                    

لمالية                    وحيث أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة                                      . العادلة لألدوات ا
  .اح الشرآة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهريالمطفأة، فإن حساسية أرب
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    األجنبيةالعمالت أسعار مخاطر
لمالية بسبب تقلبات أسعار العمالت                                                  تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات ا

بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر                             حيث إن معظم تعامالت الشرآة هي              .   األجنبية   
صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي، فإن األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل                                            
مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشرآة وحقوق الملكية للتغير في أسعار                                       

  .جوهريغير صرف العمالت األجنبية يعتبر
  
  
  
  

    مخاطر أسعار األسهم
تعمل الشرآة على       .    عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم                    ر األسهم   اتنتج مخاطر أسع    

. إدارة هذه المخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية                                                    
زيادة     /   لك سوف يؤدي إلى تخفيض           فإن ذ      %   10وبافتراض تغير أسعار األسهم المدرجة بمعدل                      

 مقابل   2010   حزيران     30   للستة أشهر المنتهية في       دينار    617,527الدخل الشامل للشرآة بقيمة             
  .2009 دينار لعام 571,903

  

  

  

  

  

  

    إدارة رأس المال       0 6
الحفاظ على حقوق مساهمي الشرآة وضمان             يقوم مجلس إدارة الشرآة بإدارة هيكل رأس المال بهدف              

من خالل إستثمار موجودات الشرآة بشكل                  الغير وذلك       إستمرارية الشرآة والوفاء بإلتزاماتها تجاه                         
  .يوفر عائد مقبول لمساهمي الشرآة
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