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  للخدمات المالیة سبائكشركة 
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  تقریر مدققي الحسابات المستقلین
  
  
  
  

  السادة الشركاء
  محدودة المسؤولیة للخدمات المالیة  سبائكشركة 
  المملكة األردنیة الھاشمیة  -عمان 

  
  مقدمــة

الي بیان المركز الالتي تتكون من و للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة سبائكلشركة المرفقة  البیانات المالیةلقد دققنا  م
ا  يكم انون األول  ٣١ ف ن ب ٢٠١١ك ال َّم ان وك دخلی دخل ال ان ال امل  وبی ان الش وق وبی ي حق رات ف ان التغی ة وبی الملكی

ات المالیةفي للسنة المنتھیة  التدفقات النقدیة داد ھذه البیان ي إع ً ألھم السیاسات المحاسبیة المتبعة ف  ذلك التاریخ وملخصا
   .واإلیضاحات المرفقة

  
   إدارة الشركة عن البیانات المالیةمسؤولیة 

ةوعرض  إعداد إن ات المالی ؤولیة  البیان ة ھي من مس ة الدولی اریر المالی اییر التق ً لمع ا ة وفق إدارة المرفقة بصورة عادل
ذهالشركة،  ة مسؤولیال وتشمل ھ ة بصورة عادل ات المالی ى إعداد وعرض البیان ي یھدف ال ة داخل اظ بنظام رقاب ة اإلحتف
  .ن أیة أخطاء جوھریة سواًء كانت نتیجة خطأ أو إحتیالوخالیة م

 
  

  مسؤولیة مدقق الحسابات
ً إلى إجراءات التدقیق التي قمنا بھا إن مسؤولیتنا ھي إبداء رأینا حول البیانات المالیة  لقد تم قیامنا بھذه اإلجراءات. إستنادا

دف الحصول عل تخطیطوال سلوك المھنياإللتزام بقواعد التتطلب والتي  التدقیق الدولیة لمعاییروفقا  ى لعملیة التدقیق بھ
ى  .أخطاء جوھریةال تتضمن أیة  درجة معقولة من القناعة بأن البیانات المالیة دقیق الحصول عل كما تشمل إجراءات الت

نات حول المبالغ واإلیضاحات الواردة في البیانات المالیة ِّ قدیر مدقق الحسابات تستند إجراءات التدقیق المختارة الى ت .بیـ
واءً  ة س ات المالی ي البیان ة ف اء جوھری اطر وجود أخط ھ لمخ ت  وتقییم أ أو كان ة خط النتیج ذه  .إحتی دقق لھ یم الم إن تقی

المخاطر یتضمن دراسة إجراءات الرقابة الداخلیة المتعلقة بإعداد وعرض البیانات المالیة بصورة عادلة، وھو یھدف الى 
دقیق ار اجراءات الت ي الشركة إختی ة ف ة الداخلی ام الرقاب ة نظ داء رأي حول فاعلی ى إب دف ال بة وال یھ من . المناس تتض

إجراءات التدقیق أیضا تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات الھامة التي إستندت إلیھا 
ً اإلدارة في إعداد البیانات المالیة و ً  تقییما ِّنات عتقادنا أن إفي و. اھلطریقة عرض عاما ي بیـ االتدقیق الت  كافیة حصلنا علیھ

  .المالیة البیانات حولبداء رأینا ومناسبة إل
  

   الرأي
ُ المرفقة ت أن البیانات المالیةفي رأینا،  اليـ ة المركز الم ة النواحي الجوھری ة من كاف للخدمات سبائك لشركة  ظھر بعدال

 ذلك التاریخفي  للسنة المنتھیة وتدفقاتھا النقدیة أدائھا الماليو ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  محدودة المسؤولیةالمالیة 
  .لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة اوفق
  
  
  
 )٨٢٢إجازة (ودة ـفھـد حم 

 ربالـمـھـنـیـون الـعـ ٢٠١٢كانون الثاني  ١٥عمان في 
 )أعضاء في جرانت ثورنتون( 
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  للخدمات المالیة سبائكشركة 

  محدودة شركة ذات مسؤولیة
  ٢٠١١كانون األول  ٣١ كما في المالي زبیان المرك

  
  )األردني بالدینار(

  

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  إیضاح  

        الموجودات
  ١,٦٢١,٢٤٣   ٨٢٥,٢٢٠   ٤  النقد وما في حكمھ

  ـ  ١٨٤,١٧٢     بیان الدخل  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل
  ٦٣,٥٠٠   ـ    مالیة للمتاجرة  موجودات

  ٥٤,٩١٣   ٧٧٠,٨٤٢   ٥  مدینةذمم 
  ٢٤٩,٥٥٦   ١١٢,٢٣٩   ٦  أرصدة مدینة أخرى

  ١٤,١٣٧   ٦٢,٣٨٨   ٧  ممتلكات ومعدات
  ١٨٧,٥٠٠   ١٨٧,٥٠٠     رخصة مزاولة أعمال الوساطة

  ٤٢٠,٧٦١   ٤٢٠,٧٦١   ٨  موجودات ضریبیة مؤجلة
  ٢,٦١١,٦١٠   ٢,٥٦٣,١٢٢     ع الموجوداتمجمو

        

        الملكیةالمطلوبات وحقوق 
        المطلوبات

  ٤٥٧,٦٢٢   ٣٩٨,٩٠٤     ذمم عمالء وساطة دائنة
  ٨,٨٣٣   ١٠,٥٧٤     أرصدة دائنة أخرى
  ٤٦٦,٤٥٥   ٤٠٩,٤٧٨     مجموع المطلوبات

        
      ٩  الملكیةحقوق 

  ٢,٥٠٠,٠٠٠   ٢,٥٠٠,٠٠٠     المصرح بھ والمدفوع رأس المال
  ١٦٦,٤٦٧   ١٦٧,٣١٦     إجباري احتیاطي

  )   ٥٢١,٣١٢(  )   ٥١٣,٦٧٢(    متراكمة خسائر

  ٢,١٤٥,١٥٥   ٢,١٥٣,٦٤٤     الملكیةحقوق  مجموع

  ٢,٦١١,٦١٠   ٢,٥٦٣,١٢٢     الملكیةمجموع المطلوبات وحقوق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً م) ١٦(إلى رقم ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم "   "ن ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھاتشكل جزءا
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  للخدمات المالیة سبائكشركة 

  محدودة شركة ذات مسؤولیة
  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في  الدخلبیان 

  
  )بالدینار األردني(

  
ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  إیضاح  
        

  ٩٠,٦٣٠   ٢٢١,١٩٣     وساطة عموالت

  ١٦,٦١١   ١٦,٤٣٣     فوائد ودائع بنكیة 

  ـ     ٥,٤٥٠     أرباح أسھم مقبوضة 

  ١٢٥   ٧,٢٤٤     أرباح بیع موجودات مالیة

  )      ٥٧,٦٦١(  ـ         خسائر تدني موجودات مالیة 

  ـ      )      ٢٣,٢٩٣(    من خالل بیان الدخل  فروقات تقییم موجودات مالیة بالقیمة العادلة

  ٥٠٨   ـ         تقییم موجودات مالیة غیر متحققةفروقات 

  )    ١٦٠,١٦٨(  )     ٢١٦,٥٤٥(  ١٠  مصاریف إداریة 

  )      ١٨,٥١٣(  )        ٣,٨٤٠(    مصاریف تمویل

  ١,٠٦٠   ١,٨٤٧     إیرادات أخرى

  )     ١٦٥,٤٦٤(  ـ         مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا

  ٣٠,٠٠٠   ـ         مخصصات إنتفت الحاجة لھا

  )    ٢٦٢,٨٧٢(  ٨,٤٨٩      السنة) خسارة(ربح 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

ً من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا) ١٦(إلى رقم ) ١(من رقم  یضاحات المرفقةإن اإل"   "تشكل جزءا
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  للخدمات المالیة سبائكشركة 
  محدودة ذات مسؤولیةشركة 

  ٢٠١١كانون االول  ٣١في للسنة المنتھیة الشامل  بیان الدخل
  

  )بالدینار األردني(
  

ـــــ ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  )   ٢٦٢,٨٧٢(  ٨,٤٨٩   السنة )خسارة(ربح 

      بنود الدخل الشامل األخرى

  ١٨,٧٥٩   ـ  التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع

  )   ٢٤٤,١١٣(  ٨,٤٨٩   سنةلي الدخل الشامل للإجما

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا) ١٦(إلى رقم ) ١(من رقم  یضاحات المرفقةإن اإل"   "تشكل جزءا
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  للخدمات المالیة سبائكشركة 

  ةمحدودشركة ذات مسؤولیة 
  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في  الملكیةالتغیرات في حقوق بیان 

  

  )بالدینار األردني(

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ئرخسا التغیر المتراكم إحتیاطي رأس المال 
 المجموع متراكمة في القیمة العادلة إجباري المدفوع 
      

 ٢,١٤٥,١٥٥  ) ٥٢١,٣١٢( ـ ١٦٦,٤٦٧  ٢,٥٠٠,٠٠٠   ١/١/٢٠١١الرصید كما في 
 ٨,٤٨٩   ٨,٤٨٩  ـ ـ ـ سنةإجمالي الدخل الشامل لل

 ـ  )       ٨٤٩( ـ ٨٤٩   ـ  إحتیاطي إجباري 
 ٢,١٥٣,٦٤٤  ) ٥١٣,٦٧٢( ـ ١٦٧,٣١٦  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١١الرصید كما في 

      
 ٩٣٥,١٠٩  ) ٤٦٢,٥٩٩( )   ١٨,٧٥٩( ١٦٦,٤٦٧  ١,٢٥٠,٠٠٠   ١/١/٢٠١٠الرصید كما في 
 ١,٢٥٠,٠٠٠   ـ ـ ـ ١,٢٥٠,٠٠٠  زیادة رأس المال

 ٢٠٤,١٥٩   ٢٠٤,١٥٩  ـ ـ ـ إطفاء الخسائر في جاري الشركاء
 )    ٢٤٤,١١٣(  )  ٢٦٢,٨٧٢( ١٨,٧٥٩  ـ ـ سنةإجمالي الدخل الشامل لل

 ٢,١٤٥,١٥٥  ) ٥٢١,٣١٢( ـ ١٦٦,٤٦٧  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٠الرصید كما في 
      

  
  
  
  
  

ً من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا) ١٦(إلى رقم ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم "   "تشكل جزءا
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  سبائك للخدمات المالیةشركة 
  محدودةشركة ذات مسؤولیة 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في یة بیان التدفقات النقد
  

  )بالدینار األردني(
  

ــــــــــــــــــــ ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل

  )     ٢٦٢,٨٧٢(  ٨,٤٨٩   السنة  )خسارة(ربح 
  ١٤,٥٥٦   ١٦,٣٢٦    إستھالكات

  ـ      ٢٣,٢٩٣   ات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل فروقات تقییم موجود
  ١٦٥,٤٦٤   ـ  مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا

  )       ٣٠,٠٠٠(  ـ  مخصصات انتفت الحاجة إلیھا
  )           ٥٠٨(  ـ  فروقات تقییم موجودات مالیة للمتاجرة

  ٦,٨٣٧   ـ  دیون معدومة
  ٧٦,٤٢٠   ـ  یعخسائر تدني موجودات مالیة متوفرة للب

      
      التغیر في رأس المال العامل 

  ٤١٥,٨٣٣   )   ٧١٥,٩٢٩(      مدینة ذمم
  ـ      )   ١٤٣,٩٦٥(  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

  ٢٢٣,٦٢٩   ـ  للمتاجرةمالیة  موجودات
  ٢١٤,٦٣٤      ١٣٧,٣١٧   أرصدة مدینة أخرى

  ٣٨٥,٢٨٨   )     ٥٨,٧١٨(  عمالء وساطة دائنةذمم 
           ٩٧٥   ١,٧٤١   أرصدة دائنة أخرى

  ١,٢١٠,٢٥٦   )   ٧٣١,٤٤٦(  التدفقات النقدیة من عملیات التشغیلصافي 
      

      التدفقات النقدیة من عملیات االستثمار 
  ١١,٢٠٠   ـ      موجودات مالیة متوفرة للبیع

  ١٠٥,٥٠٠   ـ      إستثمارات عقاریة
  )           ٧٨٣(  )    ٦٤,٥٧٧(  ممتلكات ومعدات 

  ١١٥,٩١٧   )    ٦٤,٥٧٧(  صافي التدفقات النقدیة من عملیات االستثمار
      

      التدفقات النقدیة من عملیات التمویل 
  )   ١,١٨٠,٤٩٨(  ـ  تسھیالت بنكیة
  ١٩٩,٨٢١   ـ  جاري الشركاء

  ١,٢٥٠,٠٠٠   ـ  رأس المال 
  ٢٦٩,٣٢٣   ـ  لصافي التدفقات النقدیة من عملیات التموی

      
  ١,٥٩٥,٤٩٦   )   ٧٩٦,٠٢٣(  وما في حكمھ التغیر في النقد

  ٢٥,٧٤٧   ١,٦٢١,٢٤٣   السنةفي بدایة  وما في حكمھ النقد
  ١,٦٢١,٢٤٣   ٨٢٥,٢٢٠    سنةفي نھایة ال وما في حكمھ النقد

  
  

  
ً من ھذه البیانات ا) ١٦(إلى رقم ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم "   "لمالیة وتقرأ معھاتشكل جزءا
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  للخدمات المالیة سبائكشركة 

  شركة ذات مسؤولیة محدودة
  إیضاحات حول البیانات المالیة

  ٢٠١١كانون االول  ٣١ كما في
  

  )بالدینار األردني(
  

ـــــــــــ ـــ ــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  عـــام    . ١
  

ارة ١٩٩٩شباط  ٣بتاریخ سبائك للخدمات المالیة كة شر تأسست  وسجلت لدى وزارة الصناعة والتج
م  دودة  تحت رق ة  .)٥٦١١(كشركة ذات مسؤولیة مح ة األردنی و المملك جیل الشركة ھ أن مركز تس

ة إدارة وأمانة اإلستثمار، ن أھم غایات الشركة وم .الھاشمیة ة، إدارة اإلصدارات، أمان اطة المالی الوس
  .إلصدار والحفظ األمین والتمویل على الھامشا

  

  

ة ات المالی ع البیان ة للشركة م ة المرفق ات المالی د البیان تم توحی دة ی ركة األم  الموح ركة (للش بائك ش س
  .حصص رأسمال الشركة من% ٩٩,٩ التي تمتلك) لإلستثمار المساھمة العامة

  
 ١٥            تاریخبالشركة في جلستھا المنعقدة  تم إقرار البیانات المالیة المرفقة من قبل ھیئة مدیري

  .اءوتتطلب ھذه البیانات المصادقة من قبل الھیئة العامة للشرك ،٢٠١٢كانون الثاني 
  
  
  

  التغیر في السیاسات المحاسبیة     . ٢
  

م  ة رق اریر المالی دولي للتق ار ال ن ) ٩(قامت الشركة بالتطبیق المبكر للمعی ن األول م ً م ارا انون اعتب ك
ً لألحكام االنتقالیة للمعیار، وعلیھ لم یتم تعدیل  ٢٠١١الثاني  ً لمتطلبات ھیئة األوراق المالیة، ووفقا وفقا

  .أرقام المقارنة للسنة السابقة
  

  ):٩(وفیما یلي تصنیف وقیاس الموجودات المالیة حسب متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  
  
  

 ة المطفأةموجودات مالیة بالكلف
 
دفقات    - ى تحصیل الت یتضمن ھذا البند الموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نماذج أعمال تھدف ال

 .النقدیة التعاقدیة والتي تتمثل بدفعات من أصل الدین والفائدة على رصید الدین القائم
 

ا مصاریف االقتن    - ً إلیھ ة مضافا د الشراء بالكلف ات ھذه الموجودات عن أ عالوة أو یتم اثب اء، وتطف
 .خصم الشراء باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة

  
ة     - ي السجالت والقیم یتم قید التدني في قیمة ھذه الموجودات والذي یمثل الفرق بین القیمة المثبتة ف

  .الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في بیان الدخل
  

 یمة العادلة من خالل بیان الدخل موجودات مالیة بالق
 

یتضمن ھذا البند االستثمار في أسھم الشركات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة، وتحقیق األرباح من    -
 .تقلبات األسعار السوقیة قصیرة األجل

 

د(یتم اثبات ھذه الموجودات عند الشراء بالقیمة العادلة     - دخل عن ان ال ي بی  تقید مصاریف االقتناء ف
ً بالقیمة العادلة، ویظھر التغیر في القیمة العادلة لھا في بیان الدخل بما ) الشراء ویعاد تقییمھا الحقا

العمالت  ة ب ر النقدی ل الموجودات غی ات تحوی اتج عن فروق ة الن ة العادل ي القیم ر ف ك التغی في ذل
سائر الناتجة عن عملیة األجنبیة، وفي حال بیع ھذه الموجودات أو جزء منھا یتم قید األرباح او الخ

 .البیع في بیان الدخل
  

 .یتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على ھذه الموجودات في بیان الدخل    -



  سبائك للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة شركة 
  )تتمھ( إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
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 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 

 
 .ل ولیس بھدف المتاجرةیتضمن ھذا البند االستثمارات االستراتیجیة المحتفظ بھا على المدى الطوی -
 

ة  یتم إثبات ھذه الموجودات عند  - ً بالقیم ً إلیھا مصاریف االقتناء ویعاد تقییمھا الحقا الشراء بالقیمة العادلة مضافا
العادلة، ویظھر التغیر في القیمة العادلة لھا في بیان الدخل الشامل ضمن حقوق الملكیة بما في ذلك التغیر في 

ا ة الن ة العادل ذه القیم ع ھ ال بی ي ح ة، وف العمالت األجنبی ة ب ر النقدی ودات غی ل الموج ات تحوی ن فروق تج ع
الموجودات او جزء منھا یتم تحویل رصید التغیر المتراكم في القیمة العادلة الخاص بالموجودات المباعة الى 

 .األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر
  
  

 .ودات في بیان الدخلیتم اثبات األرباح الموزعة على ھذه الموج  -
  

م  ة رق اریر المالی دولي التق ار ال ق المبكر للمعی ر التطبی الي أث ین الجدول الت ذا ویب ابات ذات ) ٩(ھ ى الحس عل
  :العالقة

  
  القیمـة المسجلـة     التصنیف

  معیار المحاسبة الدولي 
  )٣٩(رقم 

معیار التقاریر المالیة 
  )٩(الدولي رقم 

معیار المحاسبة الدولي   
  )٣٩(رقم 

معیار التقاریر المالیة 
  )٩(الدولي رقم 

          
ة   موجودات مالیة للمتاجرة ة بالقیم ودات مالی موج

ان  الل بی ن خ ة م العادل
  الدخل

   ٦٣,٥٠٠   ٦٣,٥٠٠  

          
  )      ٥٢١,٣١٢(  )     ٥٢١,٣١٢(    الخسائر المتراكمة   الخسائر المتراكمة

  
  
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة  . ٣
  

 داد البیانات المالیةأسس إع
  

ة والتفسیرات  اییر المحاسبة الدولی س مع اییر الصادرة عن مجل ً للمع ا ة للشركة وفق ات المالی تم اعداد البیان
  .الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة المنبثقة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة

  

ً لمبدأ التكل   . فة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة التي تظھر بالقیمة العادلةتم إعداد البیانات المالیة وفقا
  

  .ان الدینار األردني ھو عملة اظھار البیانات المالیة والذي یمثل العملة الرئیسیة للشركة
  

ثناء باست السابقة سنةالحالیة متماثلة مع السیاسات التي تم اتباعھا في ال سنةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة لل
  ).٩(معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

  
  
  

  

  تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة 
  

قامت الشركة خالل العام بتطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة وتفسیراتھا الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة 
ة التي أصبحت ساریة المفعول إعتبارا من األول من التابعة لمجلس معاییر المحاسبة الدولی) IASB(الدولیة 

  :على النحو التالي ٢٠١١كانون الثاني 
  

  موضوع التعدیل  موضوع المعیار  رقم المعیار
      

  قیاس وتصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة  األدوات المالیة   )٩(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
      

  تعریف الجھات ذات العالقة  االفصاح عن الجھات ذات العالقة   )٢٤(م معیار المحاسبة الدولي رق
      

  
  

إن تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة وتفسیراتھا لم ینتج عنھ تأثیر جوھري على البیانات المالیة للسنة الحالیة 
  .والسابقة



  سبائك للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة شركة 
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   ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
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ً من ال  المعاییر، وسیتم تطبیق ھذه ریر المالیةمعاییر الدولیة للتقاكما أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة عددا

في المستقبل لن یكون لھ أي  المعاییر، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبیق ھذه ٢٠١١كانون األول  ٣١بعد تاریخ 
  . تأثیر جوھري على البیانات المالیة للشركة

  
  : ھاوفیما یلي ملخص ألھم المعاییر وتواریخ تطبیق

  
  ریخ التطبیقتا  موضوع المعیار  رقم المعیار

      
  ٢٠١٣السنوات المالیة التي تبدأ في كانون الثاني   البیانات المالیة الموحدة  )١٠(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

      
  ٢٠١٣السنوات المالیة التي تبدأ في كانون الثاني   العملیات المشتركة  )١١(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

      
  ٢٠١٣السنوات المالیة التي تبدأ في كانون الثاني   االفصاح حول االستثمار في الشركات  )١٢(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

      
  ٢٠١٣السنوات المالیة التي تبدأ في كانون الثاني   قیاس القیمة العادلة   )١٣(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

      
  

  

  

  یراتاستخدام التقد
دیرات  بعض التق ام ب ركة القی ن ادارة الش ب م بیة یتطل ات المحاس ق السیاس ة وتطبی ات المالی داد البیان إن اع

ا ة بھ ة واإلیضاحات المرفق ات المالی ى البیان ى فرضیات . واإلجتھادات التي تؤثر عل دیرات تستند عل ك التق ان تل
دیرات االدارة تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتیقن، وعلیھ فإن النتائ د تختلف عن تق ي المستقبل ق ج الفعلیة ف

  . نتیجة التغیر في أوضاع وظروف الفرضیات التي استندت علیھا تلك التقدیرات
  
  

  

  :وفیما یلي أھم التقدیرات التي تم استخدامھا في اعداد البیانات المالیة
  

  

اتصول الملموستقوم االدارة باعادة تقدیر االعمار االنتاجیة لال   - احتساب  ة وغیر الملموسة بشكل دوري لغای
اءات الاالستھالكا ادا ت واالطف نویة اعتم ةس ة العام ى الحال ك اال عل ة لتل ار االنتاجی دیرات االعم صول وتق
 .في بیان الدخل) ان وجدت(المستقبل، ویتم اخذ خسارة التدني  يالمتوقعة ف

 

ي لتي تظھر بالكلفة لتقدیر االدارة بمراجعة دوریة للموجودات المالیة وا تقوم   - دني ف ذ ھذا أي ت تم اخ ا وی قیمتھ
 .سنةلل التدني في بیان الدخل

  
ذمم    - ك ال ة تل ار قابلی ذ باإلعتب د األخ تقوم إدارة الشركة بتقدیر قیمة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا بع

 .للتحصیل
 

  
  

  النقد وما في حكمھ 
ندوق  ي الص د ف ھ النق ي حكم ا ف د وم ل النق ددة یمث الغ مح ى مب ییل إل ة للتس تثمارات القابل وك واالس دى البن ول

  . وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشھر بحیث ال تتضمن مخاطر التغیر في القیمة
  
  

 القیمة العادلة
ة  .سواق نشطة القیمة العادلة للموجودات المالیةأفي  تمثل أسعار اإلغالق دم أفي حال عدم توفر أسعار معلن و ع

ة  فإنھ بعض الموجودات المالیةعلى داول نشط وجود ت ا العادل دیر قیمتھ ن خاللیتم تق ة ال م ا بالقیم ةمقارنتھ  عادل
في حال تعذر قیاس  .المتعلقة بھا تدفقات النقدیة المستقبلیةلل أو من خالل احتساب القیمة الحالیةألداة مالیة مشابھة 

  .تدني في قیمتھاأي كلفة بعد تنزیل تیتم إظھارھا بالفإنھ ھ بشكل یعتمد علی للموجودات المالیة العادلة ةقیمال



  سبائك للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة شركة 
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   ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١١ - 
 

  
  الذمم المدینة

لذمم المدینة بالتكلفة بعد تنزیل مخصص الذمم المشكوك في تحصیلھا، ویتم شطب الذمم في حال عدم  تظھر ا
  .اداتإمكانیة تحصیلھا خصما من المخصص المأخوذ لھا ویضاف المحصل من الذمم التي تم شطبھا إلى اإلیر

  
  

  الممتلكات والمعدات
لإلستخدام عندما تكون جاھزة  ھاویتم استھالك ،كلفة بعد تنزیل االستھالك المتراكمتبالالممتلكات والمعدات تظھر 

  :طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لھا باستخدام النسب السنویة التالیةب
  
  

  %٢٠  أجھزة حاسوب وبرامج
  %٢٠  مكتبیة أجھزة وآالت

  %٢٠  أثاث ومفروشات
  

عن صافي قیمتھا الدفتریة فإنھ یتم تخفیض قیمتھا ألي من الممتلكات والمعدات عندما یقل المبلغ الممكن استرداده 
    .إلى القیمة الممكن استردادھا وتسجل قیمة التدني في بیان الدخل

ي للممتلكات والمعدات  المتوقع یتم مراجعة العمر االنتاجي امف ل ع ة ك اجي  ،نھای ر اإلنت ال إختالف العم ي ح وف
دیر یتم  المتوقع عما تم تقدیره سابقا، ادة التق د إع ي بع اجي المتبق ر اإلنت ى العم إستھالك القیمة الدفتریة المتبقیة عل

  .اعتبارا من السنة التي تم فیھا إعادة التقدیر
  
  

  الموجودات غیر الملموسة
ة ة التي یتم الحصول علیھا منالموجودات غیر الملموسیتم إثبات  ة العادل دماج بالقیم ا الموجودات  .خالل االن أم

  .بالتكلفة فیتم تسجیلھا من خالل طریقة أخرى غیر االندماجغیر الملموسة التي یتم الحصول علیھا 
  

يإیتم  ر الملموسة الت ددة تكون طفاء الموجودات غی ا مح رة اإلستفادة منھ ى مدى فت رة اإلستفادة و عل د فت تم قی ی
ا غیر محدد  فترة اإلستفادة منھا تكون أما الموجودات غیر الملموسة التي .اإلطفاء في بیان الدخل تم إطفاؤھ ال ی ف

  .تدني في بیان الدخلال قیمة تسجیلقیمتھا في تاریخ البیانات المالیة ویتم ل إجراء إختبار تدنيیتم بل 
  
  

  مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 
ة یتم إثب ات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالب

  .بھا من قبل المورد أو لم تتم
  
  

  التقاص
دما  ة عن ات المالی ي البیان غ الصافي ف ار المبل ة وإظھ ات المالی ة والمطلوب یتم إجراء تقاص بین الموجودات المالی

ق الموجودات تتوفر الحقوق الق اص أو یكون تحق ى أساس التق تم تسویتھا عل دما ی ذلك عن انونیة الملزمة لذلك وك
  .وتسویة المطلوبات في نفس الوقت

  
  

  المخصصات
ام الشركة  إثباتیتم  ل قی المخصصات عندما یترتب على الشركة التزامات نتیجة ألحداث سابقة  وأنھ من المحتم

ى  یتم مراجعة المخصصات بتاریخ البیانات المالیة وتعدیل قیمتھا بناءً  .تزاماتبدفع مبالغ نقدیة لتسدید ھذه االل عل
  .  آخر معلومات متوفرة لدى الشركة
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  اإلیرادات
  .یتم تحقق إیرادات العموالت عند تنفیذ عقود التداول لصالح العمالء

  
  .للشركات المستثمر بھا یتم تحقق توزیعات أرباح االستثمارات عند إقرارھا من قبل الھیئات العامة

  
ً لمبدأ االستحقاق   .یتم تحقق اإلیرادات األخرى وفقا

  
  
  

  ضریبة الدخل 
  

  .تمثل مصاریف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة
  

تحسب مصاریف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضریبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضریبة 
ر خاضعة للضریبة أو مصاریف  عن األرباح رادات غی ة تشمل إی المعلنة في البیانات المالیة ألن األرباح المعلن

ود لیست  ً أو بن ة ضریبیا ة المقبول غیر قابلة للتنزیل في السنة المالیة وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكم
  .خاضعة أو مقبولة التنزیل ألغراض ضریبیة

  

ة  رائب المؤجل ة إن الض ین قیم ة ب ة المؤقت ات الزمنی ة الفروق تردادھا نتیج ا أو اس ع دفعھ رائب المتوق ي الض ھ
یتم احتساب . الموجودات أو المطلوبات في البیانات المالیة والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على أساسھا

ً للنسب الضریبیة التي الضرائب المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام بالبیانات المالیة وتحسب الضرائب ال مؤجلة وفقا
  .یتوقع تطبیقھا عند تسویة االلتزام الضریبي أو تحقق الموجودات الضریبیة المؤجلة

  
ة  ي حال تم تخفیضھا ف یتم مراجعة رصید الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة في تاریخ البیانات المالیة وی

ً أو تسویة االلتزام الضریبيتوقع عدم إمكانیة االستفادة من تلك الموجودات ا ً أو كلیا   . لضریبیة جزئیا
  
  
  

  

  النقد وما في حكمھ      . ٤
  

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٢٠   ٩٢   النقد في الصندوق 

  ٤٠٧,٦١٩   ٣٨,٥٣٨   حسابات جاریة لدى البنوك

  ـ  ٥٣٢,٥٩٠   حسابات تحت الطلب

  ١,٠١٣,٦٠٤   ـ  ودائع ألجل لدى البنك

  ٢٠٠,٠٠٠   ٢٥٤,٠٠٠   لسحب مقابل كفاالتأرصدة نقدیة مقیدة ا

   ١,٦٢١,٢٤٣   ٨٢٥,٢٢٠  
  

  
  
  

  %).١(على الحسابات تحت الطلب فائدة بنسبة تستحق * 
  
  
  

  



  سبائك للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة شركة 
  )تتمھ( إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٣ - 
 

  
  مدینةذمم      .  ٥
     

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ١,٣٠٥,٤٩٠   ١,٤٧٤,١٤٩   ذمم عمالء وساطة 
  ٦٥,٩٧٥   ٦٥,٢٩٣   ذمم أخرى 

  ) ١,٣١٦,٥٥٢(  )   ٧٦٨,٦٠٠(  مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا
   ٥٤,٩١٣   ٧٧٠,٨٤٢  

  

  
 :٢٠١١فیما یلي الحركة التي تمت على مخصص الذمم المشكوك في تحصیلھا خالل عام 

  

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ١,٦٥٣,٠١١   ١,٣١٦,٥٥٢   الرصید في بدایة السنة
  ١٦٥,٤٦٤   ـ  إضافات 

  )   ٥٠١,٩٢٣(  )   ٥٤٧,٩٥٢(  دیون تم شطبھا خالل العام 
   ١,٣١٦,٥٥٢   ٧٦٨,٦٠٠  

  
  

  
  : التي لم یتم أخذ مخصص لھا المستحقة المدینةذمم الیبین الجدول التالي أعمار           

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٥٤,٩١٣   ٥٨٦,٤٤٩   مستحقة لفترة تقل عن شھر
  ـ  ١٧٩,٦٦٦   أشھر ) ٦(مستحقة لفترة تزید عن شھر وتقل عن 

  ـ  ٤,٧٢٧   أشھر ) ٦(مستحقة لفترة تزید عن 
   ٥٤,٩١٣   ٧٧٠,٨٤٢  

  

ة للتحصیل  المستحقة المدینةذمم الفي رأي إدارة الشركة أن جمیع  ا قابل تم أخذ مخصص لھ م ی التي ل
  .بشكل كامل

  
  
  
  

  
  

   أرصدة مدینة أخرى     .  ٦
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٢٢٦,٩٩٦   ١٠٣,٧٠٧   تأمینات مستردة وكفاالت
 ً   ١٩,٧٧٦   ٧,٨١٩   مصاریف مدفوعة مقدما
  ٢,٢٩١   ـ  إیرادات مستحقة القبض

  ٤٩٣   ٧١٣   ذمم موظفین
   ٢٤٩,٥٥٦   ١١٢,٢٣٩  

  
  
  
  
  
  



  سبائك للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة شركة 
  )تتمھ( إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٤ - 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ممتلكات ومعدات    . ٧
 
 
  

أجھزة 
حاسوب 
  وبرامج

اجھزة وآالت 
  مكتبیة

أثاث 
  ومفروشات

  
  المجموع

          :الكلفـــة
 ٩٢,١٢٣  ١٧,١٤٦  ٣٢,٦٥٤  ٤٢,٣٢٣   ١/١/٢٠١١في  كما الرصید
  ٦٤,٥٧٧   ٥٨,٥٧٩   ٥,٢٢٨   ٧٧٠   اضافات

  )     ٧٨(  )     ٧٨(  ـ  ـ  إستبعادات
 ١٥٦,٦٢٢  ٧٥,٦٤٧  ٣٧,٨٨٢  ٤٣,٠٩٣   ٣١/١٢/٢٠١١في  كما الرصید

      

      :االستھالك المتراكم
 ٧٧,٩٨٦  ١٥,٨٢٠  ٢٦,٧٢٤  ٣٥,٤٤٢   ١/١/٢٠١١في  كما الرصید

 ١٦,٣٢٦  ٨,١٤٥  ٤,٨٣٨  ٣,٣٤٣   استھالك السنة
  )    ٧٨(  )   ٧٨(  ـ  ـ  ستبعاداتإ

 ٩٤,٢٣٤  ٢٣,٨٨٧  ٣١,٥٦٢  ٣٨,٧٨٥   ٣١/١٢/٢٠١١في  كما الرصید
 ٦٢,٣٨٨  ٥١,٧٦٠ ٦,٣٢٠  ٤,٣٠٨   ٣١/١٢/٢٠١١كما في القیمة الدفتریة صافي 

          
          :الكلفـــة
 ٩١,٣٤٠  ١٧,١٤٦  ٣١,٨٧١  ٤٢,٣٢٣   ١/١/٢٠١٠في  كما الرصید
  ٧٨٣   ـ  ٧٨٣   ـ  اضافات
 ٩٢,١٢٣  ١٧,١٤٦  ٣٢,٦٥٤  ٤٢,٣٢٣   ٣١/١٢/٢٠١٠في  كما الرصید

      

      :االستھالك المتراكم
 ٦٣,٤٣٠  ١٣,٣٦٨  ٢١,٠٧٨  ٢٨,٩٨٤   ١/١/٢٠١٠في  كما الرصید

 ١٤,٥٥٦  ٢,٤٥٢  ٥,٦٤٦  ٦,٤٥٨   استھالك السنة
 ٧٧,٩٨٦  ١٥,٨٢٠  ٢٦,٧٢٤  ٣٥,٤٤٢   ٣١/١٢/٢٠١٠في  كما الرصید
 ١٤,١٣٧  ١,٣٢٦  ٥,٩٣٠  ٦,٨٨١   ٣١/١٢/٢٠١٠كما في قیمة الدفتریة الصافي 

          
  

  
  موجودات ضریبیة مؤجلة  . ٨

  

ن  یتعلق ھذا البند برصید مخصص الذمم المشكوك في تحصیلھا والخسائر الضریبیة المدورة للشركة م
ابقة وام الس د. األع ى م ف عل ودات یتوق ذه الموج ترداد ھ ة إس اح إن إمكانی ق أرب ركة تحقی درة الش ى ق

ات  ق مع تعلیم مستقبلیة خاضعة للضریبة وعلى قیامھا بإعدام الذمم التي تم أخذ مخصص لھا بشكل یتف
 .إعدام الدیون المنصوص علیھا في قانون ضریبة الدخل

  

  
  
  حقوق الملكیة  . ٩
  

  رأس المال          
 
 

دفوع  ھ والم ال المصرح ب غ رأس الم ون د) ٢,٥(یبل ى ملی ار مقسم إل ل ) ٢,٥(ین ة ك ون حصة قیم ملی
  .٢٠١٠و  ٢٠١١كانون األول  ٣١حصة دینار أردني واحد كما في 

  

  
  إجباري احتیاطي

م تحویلتمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الح ا ت اح الساب م ن االرب بة ھ م ل الضریبة بنس %  ١٠سنویة قب
  .لشركاءاالسنوات السابقة وھو غیر قابل للتوزیع على و السنة خالل

  



  سبائك للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة شركة 
  )تتمھ( إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٥ - 
 

  
   إداریةمصاریف     . ١٠

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٨٢,٠٥٥   ١٠٧,٠٤١  وملحقاتھا وأجور رواتب
  ١٩,٣٧٧   ٢٦,١٤٠   إیجارات

  ٧,٠٠٠   ٢٢,٧٠٠  أتعاب مھنیة
  ١٤,٥٥٦   ١٦,٣٢٦  إستھالكات

  ١٢,٢٢٦   ١٢,٥٦٤  رسوم وإشتراكات
  ٥,٣٧٢   ٦,٧٣٧  برید وھاتفبرق و
  ١,٦٤٢   ١,٧٧٥  تنقالت سفر و
  ١,٣١٨   ١,١٣٤  ونظافة ضیافة

  ٢,٠٦٦   ٣,٨٦٩  صیانة برامج
  ١,٨٣٨   ٢,٢٢٥  قرطاسیة ومطبوعات

  ٢,٧٠٣   ٦,١٣٧   حمایة المستثمرصندوق 
  ٨٦   ١٩٦  أخطاء تداول

  ٩,٩٢٩   ٩,٧٠١  تنوعةم
  ١٦٠,١٦٨   ٢١٦,٥٤٥  

  

  
  الوضع الضریبي  . ١١

  
   .٢٠٠٨ تمت تسویة الوضع الضریبي للشركة حتى نھایة عام    -
  

مراجعتھ ولم یتم  ،٢٠٠٩ و ٢٠١٠ي لعام تم تقدیم كشف التقدیر الذاتي عن نتائج أعمال الشركة    -
  .حتى تاریخھ من قبل دائرة ضریبة الدخل

  

لعدم وجود دخل  ٢٠١١تم احتساب مخصص ضریبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة لعام لم ی    -
  .خاضع للضریبة

  
  

  
  التزامات محتملة   . ١٢

  

 ألف) ٢٥٤(یوجد على الشركة بتاریخ البیانات المالیة التزامات محتملة مقابل كفاالت بنكیة بقیمة     -
 .ألف دینار أردني) ٢٥٤( دینار أردني بلغت تأمیناتھا النقدیة

 

انوني ) ١,٢٨٤,٢٩١( تبلغ قیمتھایوجد قضیة مقامة ضد الشركة      - ار الق دینار، ھذا وبرأي المستش
ة المدعي غیر محقة وكیدیة كما أنھا ال  تستند إلى أرقام واضحة وصریحة وأن للشركة أن مطالب

 .المركز القانوني للشركة قوي تجاه المدعي والمالكین السابقین للشركة
       

  

  
  

  التعامل مع الجھات ذات العالقة  . ١٣
    

 ٥,٣٧٥,٠٣٥      ببلغ حجم التعامل مع الجھات ذات العالقة ضمن النشاط االعتیادي للشركة ما یقار
  .دینار ١٨,٨٣٢ دینار وبلغت اإلیرادات المتحققة للشركة نتیجة ذلك التعامل



  سبائك للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة شركة 
  )تتمھ( إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٦ - 
 

  
  

  تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  .١٤
             

ً للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا                         :یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا
  

             

  
  

  

  المجموع  أكثر من سنة  لغایة سنة  ٢٠١١
        الموجودات 

  ٨٢٥,٢٢٠   ـ  ٨٢٥,٢٢٠   النقد وما في حكمھ
  ١٨٤,١٧٢   ـ  ١٨٤,١٧٢   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

  ٧٧٠,٨٤٢   ـ  ٧٧٠,٨٤٢   ذمم مدینة 
  ١١٢,٢٣٩   ـ  ١١٢,٢٣٩   أرصدة مدینة اخرى

  ٦٢,٣٨٨   ٦٢,٣٨٨   ـ  ات ممتلكات ومعد
  ١٨٧,٥٠٠   ١٨٧,٥٠٠   ـ  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

  ٤٢٠,٧٦١   ٤٢٠,٧٦١   ـ  موجودات ضریبیة مؤجلة
  ٢,٥٦٣,١٢٢   ٦٧٠,٦٤٩   ١,٨٩٢,٤٧٣   مجموع الموجودات 

        
        المطلوبات

  ٣٩٨,٩٠٤   ـ  ٣٩٨,٩٠٤   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ١٠,٥٧٤   ـ  ١٠,٥٧٤   أرصدة دائنة أخرى
  ٤٠٩,٤٧٨   ـ  ٤٠٩,٤٧٨   مجموع المطلوبات

        
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  أكثر من سنة  لغایة سنة  ٢٠١٠
        الموجودات 

  ١,٦٢١,٢٤٣   ـ  ١,٦٢١,٢٤٣   النقد وما في حكمھ
  ٦٣,٥٠٠   ـ  ٦٣,٥٠٠   موجودات مالیة للمتاجرة

  ٥٤,٩١٣   ـ  ٥٤,٩١٣   ذمم مدینة 
  ٢٤٩,٥٥٦   ـ  ٢٤٩,٥٥٦   أرصدة مدینة اخرى

  ١٤,١٣٧   ١٤,١٣٧   ـ  ممتلكات ومعدات 
  ١٨٧,٥٠٠   ١٨٧,٥٠٠   ـ  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

  ٤٢٠,٧٦١   ٤٢٠,٧٦١   ـ  موجودات ضریبیة مؤجلة
  ٢,٦١١,٦١٠   ٦٢٢,٣٩٨   ١,٩٨٩,٢١٢   مجموع الموجودات 

        
        المطلوبات

  ٤٥٧,٦٢٢   ـ  ٤٥٧,٦٢٢   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ٨,٨٣٣   ـ  ٨,٨٣٣   أخرى أرصدة دائنة

  ٤٦٦,٤٥٥   ـ  ٤٦٦,٤٥٥   مجموع المطلوبات
        

  
  



  سبائك للخدمات المالیة محدودة المسؤولیة شركة 
  )تتمھ( إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

- ١٧ - 
 

  
  األدوات المالیة   . ١٥

  

ة األرصدة . تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تتضمن الموجودات المالی
ي د ف وك والنق دى البن ة  ل ذمم المدین ة األوراقوالصندوق وال من . المالی ات الموتتض ة المطلوب ذمم الی ال

  .الدائنة
  

  القیمة العادلة
ث أن معظم  ة حی ً عن قیمتھا الدفتری إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف جوھریا

  .األدوات المالیة إما قصیرة األجل بطبیعتھا أو یتم إعادة تسعیرھا باستمرار
  

  مخاطر االئتمان
ة عن مخاطر االئتمان ھي المخاط ألداة المالی درة أو عجز الطرف اآلخر ل دم ق نجم عن ع د ت ر التي ق

ائر ى حدوث خس ؤدي إل د ی ا ق اه الشركة مم ان الشركة بشكل . الوفاء بالتزاماتھ تج ل مخاطر ائتم تتمث
وضع حدود  حیث تعمل الشركة على الحد من المخاطر االئتمانیة عن طریق ،الذمم المدینة أساسي في

ددةائتمانیة لعمالئ ر المس دیون غی ة ال ا مع مراقب ة  .ھ ي القیم ة ف ل الحد األقصى للمخاطر االئتمانی یتمث
  .المدرجة للموجودات المالیة في البیانات المالیة

  

  مخاطر السیولة
واریخ  ي ت ا ف ة التزاماتھ الزم لتأدی ل ال وفیر التموی ى ت درة الشركة عل دم ق تتمثل مخاطر السیولة في ع

ات استحقاقھا ولتجنب ھذه ا ل وإدارة الموجودات والمطلوب ع مصادر التموی وم الشركة بتنوی لمخاطر تق
  . وموائمة آجالھا واالحتفاظ برصید كاف من النقد وما في حكمھ واألوراق المالیة القابلة للتداول

  

على أساس الفترة المتبقیة لالستحقاق التعاقدي ) غیر مخصومة(ویلخص الجدول أدناه توزیع المطلوبات 
  :بتاریخ البیانات المالیةكما 

  
  

  المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١١
        

  ٣٩٨,٩٠٤   ـ  ٣٩٨,٩٠٤   ذمم عمالء وساطة دائنة 
  ١٠,٥٧٤   ـ  ١٠,٥٧٤   أرصدة دائنة أخرى

  ٤٠٩,٤٧٨   ـ  ٤٠٩,٤٧٨   
  

  المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١٠
        

  ٤٥٧,٦٢٢   ـ  ٤٥٧,٦٢٢   ذمم عمالء وساطة دائنة 
  ٨,٨٣٣    ـ  ٨,٨٣٣    أرصدة دائنة أخرى

  ٤٦٦,٤٥٥   ـ  ٤٦٦,٤٥٥   
  

  مخاطر أسعار الفائدة
عارتنتج مخاطر  ى  أس دة عل عار الفائ ي أس رات ف أثیر التغی ال ت ن احتم دة م ح الشركةالفائ ة  رب أو القیم

أة، وحیث أن معظم األدوات المالیة تحمل سعر فائدة ثابت وتظھر بال .العادلة لألدوات المالیة كلفة المطف
  .فإن حساسیة أرباح الشركة وحقوق الملكیة للتغیر في أسعار الفائدة یعتبر غیر جوھري

  
  

  مخاطر أسعار األسھم
تعمل الشركة على . تنتج مخاطر أسعار األسھم عن التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في األسھم

. مناطق جغرافیة وقطاعات اقتصادیةإدارة ھذه المخاطر عن طریق تنویع االستثمارات في عدة 
الدخل  زیادة/ فإن ذلك سوف یؤدي إلى تخفیض % ١٠وبافتراض تغیر أسعار األسھم المدرجة بمعدل 

 .٢٠١٠دینار لعام  ٦,٣٥٠مقابـل  ٢٠١١دینار لعام  ١٨,٤١٧ الشركـة بقیمـة الشامل
  

   إدارة رأس المال   . ١٦
ة  وم ھیئ دیري تق ل رأس م إدارة ھیك ركة ب وق الش ى حق اظ عل دف الحف ال بھ ركاءالم مان  الش وض

من خالل استثمار موجودات الشركة بشكل یوفر الغیر وذلك إستمراریة الشركة والوفاء بإلتزاماتھا تجاه 
  .للشركاءعائد مقبول 


