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  المستقلين مدققي الحساباتتقرير 
  
  

  مساهمي السادة
  المساهمة العامة شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية

  المملكة األردنية الهاشمية  -عمان 
  

  مقدمة
 العامةالمساهمة  لشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصاديةالمرفقة الموحدة البيانات المالية لقد دققنا 

وبيان الدخل  الموحد الدخليان وكال َّ من ب ٢٠٠٩كانون األول  ٣١ فيكما  الموحد بيان المركز الماليالتي تتكون من و
ذلك التاريخ وملخصاً في للسنة المنتهية  الموحدالتدفقات النقدية وبيان  الموحد الملكيةالتغيرات في حقوق وبيان  الشامل

  . اواإليضاحات المرفقة به الموحدة المتبعة في إعداد هذه البيانات الماليةألهم السياسات المحاسبية 
  

  الموحدة مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية
مسؤولية من بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي  الموحدة المرفقة البيانات الماليةوعرض  إعداد إن

 إعداد وعرض البيانات المالية يهدف الى داخلي نظام رقابة تصميم وتطبيقة مسؤوليال وتشمل هذهإدارة الشركة، مجلس 
كما تشمل مسؤولية مجلس نتيجة خطأ أوغش، سواءا كانت خالية من أية أخطاء جوهرية وبصورة عادلة  الموحدة
 معقولة الالزمة إلعداد البيانات الماليةال المحاسبية إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة والتقديرات اإلدارة
  .الموحدة

  
  مسؤولية مدقق الحسابات
لقد تم قيامنا بهذه . إستناداً إلى إجراءات التدقيق التي قمنا بهاالموحدة  حول البيانات المالية ناإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي

لعملية التدقيق بهدف  تخطيطوال بقواعد السلوك المهني اإللتزامتتطلب والتي  التدقيق الدولية لمعاييروفقا  اإلجراءات
 إجراءات شملكما ت .أخطاء جوهريةال تتضمن أية  الموحدة ى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات الماليةالحصول عل

ـِّـناتالتدقيق الحصول على   اءات التدقيقإجر تستند .الموحدة مبالغ واإليضاحات الواردة في البيانات الماليةحول ال بي
كانت  سواءاًالموحدة لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية  هتقييمو مدقق الحساباتتقدير  الى المختارة

المدقق لهذه المخاطر يتضمن دراسة إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض  تقييم إن .غش نتيجة خطأ أو
رأي حول الى إبداء  بصورة عادلة، وهو يهدف الى إختيار اجراءات التدقيق المناسبة وال يهدف الموحدة البيانات المالية

لسياسات المحاسبية المتبعة ا ئمةمدى مال تتضمن إجراءات التدقيق أيضا تقييم. الداخلية في الشركة فاعلية نظام الرقابة
لطريقة  عاماً تقييماًوالموحدة إعداد البيانات المالية لتقديرات الهامة التي إستندت إليها اإلدارة في مدى معقولية او

ـِّـناتعتقادنا أن إفي و. هاعرض   .الموحدة المالية البيانات حولبداء رأينا ومناسبة إل كافية حصلنا عليهاالتدقيق التي  بي
  

    الرأي
لشركة  الموحد الجوهرية المركز الماليظهر بعدالة من كافة النواحي ـُالمرفقة تالموحدة أن البيانات المالية في رأينا، 

أدائها المالي و ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في  المساهمة العامة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
  .لمعايير التقارير المالية الدولية ا، وفقذلك التاريخفي  للسنة المنتهيةالموحدة وتدفقاتها النقدية  الموحد

  
  ة توكيديةفقر

دينار، علماً  ١,٤١٦,٢٠١ المرفقة أراضي غير مسجلة باسم الشركة تبلغ قيمتها الدفترية الموحدة تتضمن البيانات المالية
  .خطية مقابل األراضي غير المسجلة بإسمها تبأن الشركة تحتفظ بوكاالت عدلية وإقرارا

  
    تقرير حول المتطلبات القانونية

المرفقة والبيانات المالية الموحدة  منظمة بصورة أصولية وإن البيانات الماليةتحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية 
  .ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها، الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها

  

  
  
  )٤٨١إجازة (أمـين سـمارة   

  الـمـهـنـيـون الـعـرب  ٢٠١٠آذار  ٢٨عمان في 

  )أعضاء في جرانت ثورنتون(   
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  شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية

  شركة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في  الموحدبيان المركز المالي 

  )بالدينار األردني ( 
____________________________________________________________________________  

  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  إيضاح  الموجودات 
        موجودات متداولة
  ٥,٤١٦,٩٨٩   ٥,٤٠٩,١١٤   ٣  النقد وما في حكمه

  ٩٤٦,٨٣٥   ٤٤٦,٤٠٥   ٤  مالية للمتاجرة  موجودات
  ٩,١٠٩,٩٦١   ٨,٨٣٢,٧٢١   ٥   أراضي معدة للبيع

  ٢٥٥,٠١٨   ١,٨٦٣,٩٦٨   ٦  أرصدة مدينة أخرىذمم و
  ٣,٤٢٠,٠٠٠   ٢,٢٠١,٦٨٦   ٧  حتفظ بها برسم البيعمموجودات مالية 

  ١٩,١٤٨,٨٠٣   ١٨,٧٥٣,٨٩٤     مجموع الموجودات المتداولة
        

        موجودات غير متداولة
  ٣٤,١٩٦,٩٧٠   ٣٩,٢٩٤,٩٢٥   ٥  في أراضي عقاريةستثمارات إ

  ٣,٤٧١,٥٨٣   ١٤,١٦٧,١٣٠   ١٨  ذمم جهات ذات عالقة مدينة 
  ٦,٥٤٢,٦٢٣   ٣,٥٢٣,١٢٠   ٨  مالية متوفرة للبيع  موجودات

  ٨,٨٩٦,١٩٧   ١٠,٢٩٧,٦٩٢   ٩  التطويرعقارات تحت 
  ٥١,٥٦٣,٧٤٣   ٤٠,٤٩٥,٦١٣   ١٠  ستثمارات في شركات حليفة إ

  ٤٥,٣٠٥   ١١١,٠٩٤     ممتلكات ومعدات، بالصافي 
  ١٠٤,٧١٦,٤٢١   ١٠٧,٨٨٩,٥٧٤     مجموع الموجودات غير المتداولة

  ١٢٣,٨٦٥,٢٢٤   ١٢٦,٦٤٣,٤٦٨     مجموع الموجودات
        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
        مطلوبات متداولة

  ١٠,٠٢١,٧٩١   ١,٨٩٨,٣٦٢   ١١  تسهيالت بنكية قصيرة األجل 
  ٨,٣٩٥,٦٢٢   ٢,٠٨٣,٨٨٩   ١٢  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  ١٨,٤١٧,٤١٣   ٣,٩٨٢,٢٥١     مجموع المطلوبات المتداولة
        

        مطلوبات غير متداولة
  ٤,٩٩٨,٤٤٥   ١٢,٦٤٥,٠٠٠   ١١  طويلة األجلبنكية  تسهيالت

  ٢,٧٩٣,٩٢١   ١١,٠١٦,٦٠٠   ١٨  ذمم جهات ذات عالقة دائنة 
  ـ  ٣,٥٤٧,٦٥١   ١٨  أرباح مؤجلة تخص بيع أراضي لشركات حليفة

  ٧,٧٩٢,٣٦٦   ٢٧,٢٠٩,٢٥١     مجموع المطلوبات غير المتداولة
  ٢٦,٢٠٩,٧٧٩   ٣١,١٩١,٥٠٢     مجموع المطلوبات 

        
      ١٣  الملكيةحقوق 

  ٤٧,٠٠٠,٠٠٠   ٤٧,٠٠٠,٠٠٠     المدفوعو المصرح والمكتتب به رأس المال
  ١٧,٩٧٣,٤١٤   ١٧,٩٧٣,٤١٤     عالوة إصدار

  ٧,٥٣٢,٩٢٣   ٧,٥٣٢,٩٢٣     حتياطي إجباريا
  ١٤,٨٤٦,٠٦٣   ١٤,٨٤٦,٠٦٣     ختياري احتياطي ا

  )   ٢,١٨٩,٠٤٦(  )    ٥٧١,٨١٥(    للموجودات المالية  التغير المتراكم في القيمة العادلة
  )   ٤,٤٦٣,٩٢١(  )  ٥,٠٠٦,٨١٦(    ما تملكه الشركات التابعة من أسهم الشركة األم

  ١٦,٧٧٢,٩٩٢   ١٣,٥٣٧,٤٨٢     أرباح مرحلة 
  ٩٧,٤٧٢,٤٢٥   ٩٥,٣١١,٢٥١     مجموع حقوق مساهمي الشركة 

  ١٨٣,٠٢٠   ١٤٠,٧١٥     حقوق األقلية 
  ٩٧,٦٥٥,٤٤٥   ٩٥,٤٥١,٩٦٦     مجموع حقوق الملكية

  ١٢٣,٨٦٥,٢٢٤   ١٢٦,٦٤٣,٤٦٨     المطلوبات وحقوق الملكيةمجموع 
  
  
  
  
  
  
  

  "وتقرأ معها من هذه البيانات المالية تشكل جزءاً) ٢٢(إلى رقم ) ١(من رقم  الموحدة بالبيانات الماليةإن اإليضاحات المرفقة "
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  قتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واال

  شركة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١في  يةالمنته ةللسن الدخل الموحدبيان 

  
  
  

  )بالدينار األردني(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  إيضاح  
        

  ـ  ٢٠,٥٤٩,٤١٧     أراضيإيرادات بيع 

  ـ  ) ٩,٧٦١,٠٤٤(     أراضيتكلفة بيع 

  ـ  ١٠,٧٨٨,٣٧٣   ١٨  أرباح بيع أراضي

  ٢٤٢,١٩٥   ٢,٩٤١,٧٥١     ارباح بيع موجودات مالية متحققة

  ١٨,١٩٧,٣٣٦  ٣٧,٥٠٠     متحققة وحليفة تابعة اتشركرباح بيع أسهم أ

  ـ  ٧٥١,١٥٣     رد مخصصات إنتفت الحاجة لها

  )   ٨٠٨,١٧٣(  ـ    أراضيخسائر إلغاء عقود بيع 

  )   ١٥٥,٢٧٩(  )    ١٣٨,٩٧٦(    فروقات تقييم موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة

  ـ  )  ٦,٣٩٨,٠٠٠(  ١٠  التدني في قيمة اإلستثمار في شركة حليفة

  ـ  )  ٢,٨٣٩,٨٧٩(    التدني في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع

 ) ٤,٧٧٤,٩٢٧(  )    ٧١٦,٨٢٨(    موجودات مالية محتفظ بها برسم البيع التدني في قيمة
  ) ١,٥٠٥,٣٤٢(  )  ٥,٩٢٨,٧٣٢(  ١٠  أعمال شركات حليفةحصة الشركة من نتائج 

  )    ٥٦٩,٨٥٣(  )    ٦٠٦,٠٦٠(  ١٤  مصاريف إدارية وعمومية

  ٢٧٦,٠١٩   ٣١٢,٩٦٠   ١٥  ايرادات اخرى

  )  ١,٢٥٠,٥٦١(  ) ١,٣٥٦,١٣٣(    مصاريف تمويل

  )     ٩٦,٤٨١(  ـ    مخصص مكافأة الموظفين 

  )    ٣١٩,٨٥٧(  )      ٥٠,٥٩٣(  ١٦  رسوم ومصاريف أخرى

  ٩,٢٣٥,٠٧٧   ) ٣,٢٠٣,٤٦٤(    ربح السنة قبل الضريبة  

  )     ٢٤,٧٢٤(  )      ٦٩,١١٧(    مخصص ضريبة دخل السنة

  ٩,٢١٠,٣٥٣  ) ٣,٢٧٢,٥٨١(    ربح السنة) خسارة(
        

        :ويعود إلى 
  ٩,٢١٢,٤٤٥   )  ٣,٢٣٥,٥١٠(    مساهمي الشركة 

  )      ٢,٠٩٢(  )      ٣٧,٠٧١(    حقوق األقلية 
  ٩,٢١٠,٣٥٣   ) ٣,٢٧٢,٥٨١(    ربح السنة) خسارة(
        
        

  ٠,٢٥٣   )       ٠,٠٧٢(  ١٧  ربح السنة  )خسارة( من األساسية والمخفضة حصة السهم

        
  
  
  
  
  
  

  
  "وتقرأ معها من هذه البيانات المالية تشكل جزءاً) ٢٢(إلى رقم ) ١(بالبيانات المالية الموحدة من رقم إن اإليضاحات المرفقة "
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  قتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واال

  شركة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠٠٩آانون االول  ٣١الموحد للسنة المنتهية في  الدخل الشاملبيان 

  
  )بالدينار األردني(

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
     

  ٩,٢١٠,٣٥٣   )  ٣,٢٧٢,٥٨١(   لسنةربح ا) خسارة(

      :بنود الدخل الشامل األخرى

  ) ٢,٦١٣,١٥٤(  ٣٤٥,٨٠٤   القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعالتغير في صافي 

  ) ٢,٦٩٤,٩١١(  ١,٢٧١,٤٢٧   الحليفة اتحصة الشركة من بنود الدخل الشامل األخرى للشرك

  ٣,٩٠٢,٢٨٨   ) ١,٦٥٥,٣٥٠(  لسنةإجمالي الدخل الشامل ل
     

      :إجمالي الدخل الشامل يعود إلى

  ٣,٩٠٤,٣٨٠   )  ١,٦١٨,٢٧٩(  مساهمي الشركة 

  )      ٢,٠٩٢(  )      ٣٧,٠٧١(  حقوق األقلية 

  )٣,٩٠٢,٢٨٨   ) ١,٦٥٥,٣٥٠  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  "تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها) ٢٢(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة من رقم " 
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  شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١في  يةالمنته ةللسنالموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  )بالدينار األردني(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   

 رأس المال
  
 عالوة

  
 إحتياطيات

في  التغير المتراكم
 القيمة العادلة

  
ما تملكه الشركات التابعة 

  
 *األرباح

  
 مجموع حقوق 

  
 حقوق

  
 مجموع حقوق

  الملكية   اآلقلية  مساهمي الشركة  المرحلة  أسهم الشركة األم من  للموجودات الماليةاختياريإجباري  إصدارالمدفوع 
           

  ٩٧,٦٥٥,٤٤٥   ١٨٣,٠٢٠   ٩٧,٤٧٢,٤٢٥    ١٦,٧٧٢,٩٩٢   )     ٤,٤٦٣,٩٢١( )   ٢,١٨٩,٠٤٦(  ١٤,٨٤٦,٠٦٣  ٧,٥٣٢,٩٢٣ ١٧,٩٧٣,٤١٤  ٤٧,٠٠٠,٠٠٠ ١/١/٢٠٠٩الرصيد كما في 

  )    ١,٦٥٥,٣٥٠(  )      ٣٧,٠٧١(  )     ١,٦١٨,٢٧٩(  ) ٣,٢٣٥,٥١٠(  ـ  ١,٦١٧,٢٣١   ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 )      ٥,٢٣٤(  )       ٥,٢٣٤(  ـ  ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ حقوق األقليةالتغير في 
  )      ٥٤٢,٨٩٥(  ـ  )        ٥٤٢,٨٩٥(  ـ  )           ٥٤٢,٨٩٥(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  التابعة من أسهم الشركة األم اتما تملكه الشرك

  ٩٥,٤٥١,٩٦٦   ١٤٠,٧١٥   ٩٥,٣١١,٢٥١   ١٣,٥٣٧,٤٨٢   )       ٥,٠٠٦,٨١٦( )        ٥٧١,٨١٥( ١٤,٨٤٦,٠٦٣  ٧,٥٣٢,٩٢٣  ١٧,٩٧٣,٤١٤  ٤٧,٠٠٠,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠٠٩الرصيد كما في 

                 

                 
  ٧٩,٨٠٠,٠٢٧   ١٩,٥٥٧,٢٨٩  ٦٠,٢٤٢,٧٣٨   ١٥,٩٧٨,٢٩٣  )     ١٦,٣٤١,٤٨٥(١/١/٢٠٠٨٣٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٩٧٣,٤١٤٦,٥٧٧,٧٦٠١٢,٩٣٥,٧٣٧٣,١١٩,٠١٩الرصيد كما في 

  ٣,٩٠٢,٢٨٨    )         ٢,٠٩٢(  ٣,٩٠٤,٣٨٠   ٩,٢١٢,٤٤٥   ـ  )       ٥,٣٠٨,٠٦٥(  ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ٢٧,٠٠٠,٠٠٠   ـ  ٢٧,٠٠٠,٠٠٠   ـ  ـ ـ ـ ـ ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٢,٠٠٠,٠٠٠   زيادة رأس المال
 )    ٥,٢٥٠,٠٠٠(  ـ  )     ٥,٢٥٠,٠٠٠(  )  ٥,٢٥٠,٠٠٠(  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نقدية موزعةأرباح 

 ـ  ـ  ـ  )٢,٨٦٥,٤٨٩(  ـ ـ ١,٩١٠,٣٢٦  ٩٥٥,١٦٣   ـ ـ  احتياطيات
 )  ١٩,٣٧٢,١٧٧(  ) ١٩,٣٧٢,١٧٧(  ـ  ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ حقوق األقليةالتغير في 

  ١١,٨٧٧,٥٦٤   ـ  ١١,٨٧٧,٥٦٤   ـ  ١١,٨٧٧,٥٦٤   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  التابعة من أسهم الشركة األم اتما تملكه الشرك

  )        ٣٠٢,٢٥٧(  ـ  )      ٣٠٢,٢٥٧(  )   ٣٠٢,٢٥٧(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  أرباح موزعة تخص شركات تم بيعها

  ٩٧,٦٥٥,٤٤٥   ١٨٣,٠٢٠   ٩٧,٤٧٢,٤٢٥    ١٦,٧٧٢,٩٩٢   )     ٤,٤٦٣,٩٢١( )   ٢,١٨٩,٠٤٦(  ١٤,٨٤٦,٠٦٣  ٧,٥٣٢,٩٢٣ ١٧,٩٧٣,٤١٤  ٤٧,٠٠٠,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠٠٨الرصيد كما في 

  

  .أية أرباح تقييم غير محققة تخص محفظة األوراق المالية للمتاجرة ٢٠٠٩ال تتضمن األرباح المرحلة للشركة كما في نهاية عام  *
  

  
  

  "وتقرأ معها من هذه البيانات المالية جزءاًتشكل ) ٢٢(إلى رقم ) ١(بالبيانات المالية الموحدة من رقم إن اإليضاحات المرفقة "
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  واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١في  يةالمنته ةللسنالموحد بيان التدفقات النقدية 
  )بالدينار األردني( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  "وتقرأ معها من هذه البيانات المالية تشكل جزءاً) ٢٢(إلى رقم ) ١(بالبيانات المالية الموحدة من رقم إن اإليضاحات المرفقة "

  ٢٠٠٨   ٢٠٠٩  
      التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

  ٩,٢١٢,٤٤٥   ) ٣,٢٣٥,٥١٠(  السنةربح ) خسارة(
  ـ  ٦,٣٩٨,٠٠٠   التدني في قيمة اإلستثمار في شركة حليفة
  ١,٥٠٥,٣٤٢   ٥,٩٢٨,٧٣٢   حليفةحصة الشركة من نتائج اعمال شركات 

  ـ  ٢,٨٣٩,٨٧٩   الموجودات المالية المتوفرة للبيع قيمة التدني في
  ٤,٧٧٤,٩٢٧   ٧١٦,٨٢٨   موجودات مالية محتفظ بها برسم البيع التدني في قيمة

  ١٥٥,٢٧٩   ١٣٨,٩٧٦   مالية للمتاجرة  موجوداتتقييم فروقات 
  ٩,١٣٥   ٢١,٥٧٠   استهالكات
  ـ  ) ١٠,٧٨٨,٣٧٣(  أراضيأرباح بيع 

  ـ  )     ٧٥١,١٥٣(  حاجة أليهاالرد مخصصات إنتفت 
  )  ١٨,١٩٧,٣٣٦(  )      ٣٧,٥٠٠(  أرباح بيع شركة تابعة وحليفة
  ٨٠٨,١٧٣   ـ  خسائر إلغاء عقود بيع أراضي

      

      التغيرفي رأس المال العامل
  ٣١٥,٨٦٣   ٣٦١,٤٥٤   مالية للمتاجرة  موجودات
  ـ  ٥٠١,٤٨٦   برسم البيع بها مالية محتفظموجودات 

  ٦,٥٧٣,٠٧٩   )    ١,٦٠٨,٩٥٠(  ذمم وأرصدة مدينة أخرى
  ٢,٢٨٠,٩٦٢   )    ٢,٤٥٤,١١٠(  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  ٧,٤٣٧,٨٦٩   )    ١,٩٦٨,٦٧١(  التدفقات النقدية من عمليات التشغيلصافي 
      

      ستثمارالتدفقات النقدية من عمليات اال
  )   ١٥,٩٦١,٣٣٥(  ٣,٢٥٠,٣٧٢   وعقارات تحت التطوير في أراضي عقاريةاستثمارات 
  )     ٢,٥٥٠,١٣٢(  ٥٥٣,٤٢٨   مالية متوفرة للبيع  موجودات

  )    ٨١,٥٤٧,٥٤٢(  ٢٥٣,٩٦٦   استثمارات في شركات حليفة 
  ٦١,١٠٠,٠٠٠   ١٨٧,٥٠٠   وحليفة المتحصل من بيع شركة تابعة

  )         ١٨,٩٣٦(  )       ٨٧,٣٥٩(  ممتلكات ومعدات
  )   ٣٨,٩٧٧,٩٤٥(  ٤,١٥٧,٩٠٧    االستثمار التدفقات النقدية من عملياتصافي 

      

      التدفقات النقدية من عمليات التمويل
  ١٤,٧٢١,٦٠٢   )   ١,١٣٥,٠٣٧(  ذمم جهات ذات عالقة 

  )    ٣,٤١٠,٤٦٩(  )     ٥٤٢,٨٩٥(  ما تملكه الشركات التابعة من أسهم الشركة األم
  ٢,٧٥٥,٦٢٠   )     ٤٧٦,٨٧٤(  تسهيالت بنكية

  ١٨,٠٧٣   )        ٤٢,٣٠٥(  األقلية قوقح
  ٢٧,٠٠٠,٠٠٠   ـ  زيادة رأس المال

  )    ٥,٢٥٠,٠٠٠(  ـ  أرباح نقدية موزعة
  ٣٥,٨٣٤,٨٢٦   )    ٢,١٩٧,١١١(  التمويل التدفقات النقدية من عملياتصافي 

      

  ٤,٢٩٤,٧٥٠   )          ٧,٨٧٥(  وما في حكمهالنقد التغير في 
  ١,١٩٠,٣٨٧   ٥,٤١٦,٩٨٩    السنة في بداية  وما في حكمه النقد

  )       ٦٨,١٤٨(  ـ  النقد المستبعد من بيع شركة تابعة
  ٥,٤١٦,٩٨٩   ٥,٤٠٩,١١٤   السنةفي نهاية  وما في حكمه النقد
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  شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
  شركة مساهمة عامة محدودة

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١

  
  )بالدينار األردني(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  عـــام  .  ١

  
أردنية كشركة مساهمة عامة  قتصاديةستثمارات المالية واالشركة الشرق العربي لالتأسست 
إن مركز تسجيل الشركة هو في المملكة األردنية  .١٢/١/١٩٩٥بتاريخ  )٢٦٨(تحت الرقم  محدودة
إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي  هاومن أهم غايات الهاشمية

ستثمار أموالها في األسهم والسندات او والقيام بكافة أشكال ونشاطات االستثمار العقاري، تساهم فيها،
  .واألوراق المالية، وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها

  
المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلستـه المنعقـدة  الموحدة الماليـةتـم إقرار البيانات 

  .للمساهمينوتتطلب هذه البيانات موافقة الهيئة العامة ،  ٢٠١٠آذار  ٢٨ بتـاريخ
  
  

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية   .  ٢
  

 الموحدة أسس إعداد البيانات المالية
  

التابعة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير  اللشركة وشركاتهتم اعداد البيانات المالية الموحدة 
المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس 

  .معايير المحاسبة الدولية
  

لموجودات المالية التي تظهـر  ا باستثناء تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية
   .بالقيمة العادلة

  
  .ان الدينار األردني هو عملة اظهار البيانات المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة

  
  

 أسس توحيد البيانات المالية
  

ـ  شركات البيانات المالية للو للشركة األمتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية   االتابعـة له
وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات الماليـة   اوالخاضعة لسيطرته
ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بـين   ،التابعة اتوالتشغيلية للشرك

  .التابعة اتوالشرك األم الشركة
  

وبإستخدام  األم المالية للشركة كما في نفس تاريخ البياناتت التابعة عداد البيانات المالية للشركاإيتم 
اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية  .المتبعة في الشركة األم نفس السياسات المحاسبية

تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات 
  .بعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األمالتا
  

التابعة في بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الـذي   اتالشرك أعماليتم توحيد نتائج 
 اتالشـرك  أعمـال يتم توحيد نتـائج   .التابعة اتعلى الشركالشركة األم فيه فعلياً انتقال سيطرة  يتم

تفقد الشركة فيـه السـيطرة    الذيتم التخلص منها في بيان الدخل الموحد حتى التاريخ يالتابعة التي 
  .على الشركات التابعة

  
  .الشركات التابعةالذي ال تملكه الشركة األم من ذلك الجزء  حقوق االقليةتمثل 



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 
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  :المالية مع الشركة األموفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد بياناتها 

  اسم الشركة التابعة
نسبة 
  التملك 

 رأس المال
   المدفوع

  
  
  النشاط

        
  استثمارات  ٥٠٠,٠٠٠   %٨٠   شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمار المساهمة العامة

  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %١٠٠   محدودة المسؤولية العقاريةشركة إيالف لإلستثمارات 
  استشارات وتدريب  ٥٠,٠٠٠   %٧٥   محدودة المسؤولية االستثمارية المنبثقة لإلستشارات والتدريبالشركة 

  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %١٠٠   شركة أجحرة لالستثمارات العقارية محدودة المسؤولية
  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %١٠٠   شركة الوجه العقاري االستثماري  محدودة المسؤولية

  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %١٠٠   لألبراج العقارية  محدودة المسؤوليةشركة البادية 
  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %٥٠  شركة واجهة عمان للمشاريع االستثمارية محدودة المسؤولية 

  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %٥٠  شركة بانوراما عمان للمشاريع االستثمارية محدودة المسؤولية 
  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %٥٠  شركة الطلة للمشاريع االستثمارية محدودة المسؤولية 
  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %٥٠  شركة التلة للمشاريع االستثمارية محدودة المسؤولية

  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %٨٦,٥  شركة القليب لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية   
  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %١٠٠  شركة الديمومة لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية  
  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %٥٣  شركة  المكمان لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية  

  اتتطوير عقار   ١٥,٠٠٠   %١٠٠  شركة النقطة الخامسة لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية  
  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %٥٠  شركة الظاهر لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية 

  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %١٠٠  شركة تل القمر لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية 
  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %١٠٠  شركة المرفق لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية

  اتتطوير عقار  ١٥,٠٠٠   %١٠٠  العقارية محدودة المسؤولية شركة السكة لإلستثمارات
  تطوير عقارات  ٥,٠٠٠   %٨٠,٦  شركة أنسام لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية

  
  .المملكة األردنية الهاشميةداخل  مسجلة وتمارس أعمالهاإن جميع الشركات المذكورة أعاله *  

  
  :الجديدة والمعدلة  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية

، علماً السابقة الفترةالحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في للفترة إن السياسات المحاسبية المتبعة 
الشركة قامت خالل العام بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير بأن 

لس معايير المحاسبة الدولية التي أصبحت سارية المفعول إعتبارا من التابعة لمج) IASB(المحاسبة الدولية 
  :على النحو التالي ٢٠٠٩األول من كانون الثاني 

  
 موضوع التعديلموضوع المعياررقم المعيار

   

ومخـاطر  إفصاحات مكثفة على القيمة العادلـة  اإلفصاح –األدوات المالية )٧(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 السيولة

   

 )١٤(إستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم القطاعات التشغيلية )٨(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   

فصل التغيرات في حقوق ملكيـة األسـهم عـن    عرض البيانات المالية )١(معيار المحاسبة الدولي رقم 
 التغيرات األخرى في حقوق الملكية وإضافة بيان

 الدخل الشامل
   

  )٢٣(الدولي رقم  معيار المحاسبة
 

إلغاء خيار إثبات تكـاليف التمويـل لألصـول    مصاريف اإلقتراض
 المؤهلة كمصاريف فترة في بيان الدخل 

   

معالجة المشاريع تحت التنفيذ التي سيتم تصنيفها اإلستثمارات العقارية)٤٠(معيار المحاسبة الدولي رقم 
إنتهائها كإستثمارات عقاريـة ضـمن هـذا    عند 

 المعيار
  

إن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتها لم ينتج عنه تأثير جوهري على المبالغ المالية للفترات 
  .المحاسبية الحالية والسابقة
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كما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدداً من التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية وعلى المعايير 

، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق ٢٠٠٩كانون األول  ٣١المحاسبية الدولية، وسيتم تطبيق هذه التعديالت بعد تاريخ 
  . ثير جوهري على البيانات المالية للشركةهذه التعديالت في المستقبل لن يكون له أي تأ

  

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

 تاريخ التطبيقموضوع المعياررقم المعيار
   

 ٢٠٠٩في تموز السنوات المالية التي تبدأ إندماج األعمال)٣(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   

 ٢٠١٣السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني األدوات المالية)٩(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   

 ٢٠١١السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة) ٢٤(معيار المحاسبة الدولي رقم 
   

 ٢٠٠٩السنوات المالية التي تبدأ في تموز  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة ) ٢٧(معيار المحاسبة الدولي رقم 
   

 ٢٠٠٩السنوات المالية التي تبدأ في تموز اإلستثمارات في الشركات الحليفة) ٢٨(معيار المحاسبة الدولي رقم 
   

 ٢٠١٠السنوات المالية التي تبدأ في شباط العرض  –األدوات المالية ) ٣٢(معيار المحاسبة الدولي رقم 
   

 ٢٠٠٩السنوات المالية التي تبدأ في تموز  اإلعتراف والقياس  –األدوات المالية ) ٣٩(معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  استخدام التقديرات

وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب مـن ادارة الشـركة القيـام بـبعض      الموحدة إن اعداد البيانات المالية
ان تلك التقـديرات  . واإليضاحات المرفقة بها الموحدة التقديرات واإلجتهادات التي تؤثر على البيانات المالية

قـد  تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الفعلية في المسـتقبل  
  . تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات

  
  :الموحدة وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد البيانات المالية

    
احتساب  لغاياتصول الملموسة بشكل دوري تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لال  -

صول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في لتلك اال على الحالة العامةسنوية اعتمادا ت الاالستهالكا
  .في بيان الدخل) ان وجدت(المستقبل، ويتم اخذ خسارة التدني 

  
تها ويتم اخذ قيمأي تدني في تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير   -

  .سنة هذا التدني في بيان الدخل الموحد لل
  
تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ باإلعتبار قابلية تلك   -

  .الذمم للتحصيل
  
  

  

  النقد وما في حكمه 

يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلـى مبـالغ محـددة    
  . وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة

  
  

  الذمم المدينة

ويتم شطب الذمم في حال عدم تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، 
إمكانية تحصيلها خصما من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الـذمم التـي تـم شـطبها إلـى      

  .اإليرادات
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  الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع 

ـ    والمبالغيتم إثبات الذمم الدائنة  ت مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشـركة سـواء تم
  .المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم

  
  

  مالية للمتاجرةالموجودات ال

تاريخ البيانـات الماليـة   في ويعاد تقييمها يتم إثبات تلك الموجودات بالتكلفة وهي القيمة العادلة عند الشراء، 
التغير فـي القيمـة العادلـة    التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل بما في ذلك  إثباتيتم . بالقيمة العادلة

  .الناتج عن فروقات تحويل الموجودات المالية بالعمالت األجنبية
  
  
  متوفرة للبيعالمالية الموجودات ال
  

ويعـاد   ،مضافاً اليها مصـاريف االقتنـاء  يتم إثبات تلك الموجودات بالتكلفة وهي القيمة العادلة عند الشراء 
التغير في القيمة العادلة في بند مسـتقل ضـمن   يتم إثبات  .القيمة العادلةلبيانات المالية بفي تاريخ ا  تقييمها

األربـاح أو   تسجيلفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم . حقوق الملكية
  .حقوق الملكية ضمنالخسائر الناتجة عن ذلك في بيان الدخل بما في ذلك المبالغ المقيدة سابقاً 

  
في بيان المدرجة تحت هذا البند العملة االجنبية ب دوات الدينتحويل أاالرباح والخسائر الناجمة عن  إثبات يتم

التغير المتراكم في  كجزء من تحويل أدوات الملكيةاالرباح والخسائر الناجمة عن  إثباتفي حين يتم . الدخل
  .القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية

  
بإسـتخدام طريقـة الفائـدة    المتوفرة للبيع في بيان الـدخل   المالية الفوائد المكتسبة من الموجودات إثباتيتم 

  .  عند حدوثه في بيان الدخل الموجودات تلك التدني في قيمةيتم إثبات  كما الفعلية، 
  

ويـتم   ،كلفـة تليه بالالتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عالموجودات المالية المتوفرة للبيع تظهر 
  .ي تدني في قيمتها في بيان الدخلأ إثبات

  
  حليفة الشركات التثمار في االس

  
من حق التصويت فيها  ٪٥٠الى  ٪٢٠الشركة ما نسبته لك تمتوالتي  ظهر االستثمارات في الشركات الحليفةت

تظهـر االسـتثمارات   . المالية والتشغيلية بموجب طريقة حقوق الملكيـة  هاسياسات على فعاالتأثيراً وتمارس 
بموجب طريقة حقوق الملكية بالتكلفة مضافا إليها حصة الشركة من أية تغيرات في صافي موجودات الشركة 

إذا كان هناك تغيرات على حقوق . يعكس بيان الدخل حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة. الحليفة
ية الشركة الحليفة تم االعتراف بها بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية، تقوم الشركة بإثبات حصتها مـن  ملك

ال يتم إثبات أية خسائر تزيد عن حصة الشركة في رأسمال . تلك التغيرات بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية
  .الشركة الحليفة باستثناء حصتها في التزامات الشركة الحليفة

  
 المالية بالموجوداتتاريخ اإلعتراف 

  
تاريخ التـزام الشـركة ببيـع أو شـراء     (في تاريخ المتاجرة الموجودات المالية  وبيع يتم االعتراف بشراء
  ).الموجودات المالية

  
  

 القيمة العادلة
  

أو معلنـة  في حال عدم توفر أسعار  .سواق نشطة القيمة العادلة للموجودات الماليةأفي  تمثل أسعار اإلغالق
مقارنتها بالقيمـة   من خالليتم تقدير قيمتها العادلة فإنه  بعض الموجودات الماليةعدم وجود تداول نشط على 

في حال  .المتعلقة بها تدفقات النقدية المستقبليةلل أو من خالل احتساب القيمة الحاليةألداة مالية مشابهة  عادلةال
تـدني  أي كلفة بعد تنزيل تيتم إظهارها بالفإنه بشكل يعتمد عليه  اليةللموجودات الم العادلة ةقيمالتعذر قياس 
  .في قيمتها
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  الماليةالتدني في قيمة الموجودات 

لتحديـد   البيانات المالية تاريخ في المثبتة في سجالت الشركة الماليةلموجودات ة اقوم الشركة بمراجعة قيمت
مثل هذه المؤشرات فانه يـتم   وجودفي حالة  .في قيمتها تدني وجود فيما اذا كانت هنالك مؤشرات تدل على

في حال انخفـاض القيمـة القابلـة     .من اجل تحديد خسارة التدني للموجودات القابلة لالسترداد القيمةتقدير 
  .في بيان الدخلاد عن صافي القيمة الدفترية المثبتة في سجالت الشركة، يتم إثبات قيمة اإلنخفاض دلإلستر

  
  

  التقاص
  

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في البيانات المالية عندما 
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات 

  .وتسوية المطلوبات في نفس الوقت
  

  
 االستثمارات العقارية

  
في األراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول زيادة في قيمتها تظهر االستثمارات العقارية 

  .السوقية بالتكلفة
  

  

  
    أراضي معدة للبيع

  .قلأالمعدة للبيع بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما  األراضيتظهر 
  

  
  

  
   التطوير تحتالعقارات 

تتضمن التكلفة قيمة . تطويرها بهدف بيعها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقلالعقارات التي يتم تظهر 
  .العقار والمصاريف الالزمة لتطويره وجعله جاهزا للبيع

  
  

  الموجودات المالية المحتفظ بها برسم البيع
  

العادلة مطروحاً منها مصاريف يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها برسم البيع بالقيمة الدفترية أو القيمة 
  .البيع أيهما أقل

  

  
  
  

  الممتلكات والمعدات
  

عنـدما تكـون جـاهزة     هاويتم اسـتهالك  ،كلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكمتبال الممتلكات والمعداتتظهر 
  :ليةبإستخدام النسب السنوية التاطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها لإلستخدام ب

  
  %٢٠  أثاث ومفروشات وديكورات

  %٣٠- ٢٠  أجهزة وآالت مكتبية
  

  
عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض  ألي من الممتلكات والمعداتعندما يقل المبلغ الممكن استرداده 

  .قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل
  

وفي حال إختالف العمر اإلنتاجي  ،في نهاية كل عامللممتلكات والمعدات  المتوقع يتم مراجعة العمر االنتاجي
إستهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة يتم المتوقع عما تم تقديره سابقا، 

  .التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير
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  المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قيام 
يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البيانات المالية وتعديل . الشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات

  .  قيمتها بناءاً على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة
  
  
  

  اإليرادات
  
تم تحقق إيرادات بيع األراضي وفقاً ألساس االستحقاق عند نقل المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األراضي ي

  . للمشتري
  

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

  .ة للشركات المستثمر بهايتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العام
  

  .يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق
  
  

    العمالت االجنبية
يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجـراء تلـك   

الصرف سعار بإستخدام أ بالعملة األجنبية الموجودات المالية والمطلوبات الماليةأرصدة  تحويليتم . العمليات
االرباح والخسائر الناتجـة   يتم إثبات .المركزي األردني البنكوالمعلنة من  البيانات الماليةالسائدة في تاريخ 

 .لالعمالت األجنبية في بيان الدختحويل األرصدة ب عن 
  
  
  
  

  
 النقد وما في حكمه  . ٣

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٥٧٨   ١,٤٨١   نقد في الصندوق
  ٧٨٢   ١٧٦,٦١٦   حسابات جارية لدى البنوك 

  ٥,٤١٥,٦٢٩   ٥,٢٣١,٠١٧   ودائع ألجل لدى البنوك 
   ٥,٤١٦,٩٨٩   ٥,٤٠٩,١١٤  
  

  .) %٦,٥( الى) % ٤(وتستحق عليها فوائد بنسب تتراوح من  شهر فترةتستحق الودائع ألجل خالل 
  
  
  
  
  
  
  

  

 موجودات مالية للمتاجرة   . ٤
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٩٤٦,٨٣٥   ٤٤٦,٤٠٥   )داخل األردن(أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية بالقيمة العادلة 

  
  

    



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

 - ١٤ - 
 

  

  
  إستثمارات في أراضي  . ٥
  

 :يتضمن هذا البند أراضي مسجلة باسم الشركة وباسم الغير كما يلي  
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٢٧,٠٩٨,٠٢٧   ٤٦,٧١١,٤٤٥   أراضي باسم الشركة وشركاتها التابعة 
  ٤,٠٣٧,٩٧٦   ٧٢١,٠٨١   أراضي باسم بعض أعضاء مجلس االدارة

  ١٢,١٧٠,٩٢٨   ٦٩٥,١٢٠   أراضي باسم آخرين
   ٤٣,٣٠٦,٩٣١   ٤٨,١٢٧,٦٤٦  

    
  

  .تحتفظ الشركة بوكاالت عدلية وإقرارات خطية لصالحها مقابل األراضي غير المسجلة بإسمها -
   
تظهر األراضي أعاله بتكلفة الشراء وال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات لتعذر  -

 . قياسها بموثوقية
  

  :إن الحركة على اإلستثمارات العقارية هي كما يلي  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٣٦,٢٤٣,٧٧٦   ٤٣,٣٠٦,٩٣١   الرصيد في بداية السنة
  ٧,٠٦٣,١٥٥   ١٧,١٢٨,٠٥٧   إضافات

  ـ  )١٢,٣٠٧,٣٤٢(  إستثمارات عقاريةبيع 
   ٤٣,٣٠٦,٩٣١  ٤٨,١٢٧,٦٤٦  

  
    

  
 ذمم وأرصدة مدينة أخرى   . ٦
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ـ  ١,٧٧٤,٤٢٩   ذمم مدينة تخص بيع أراضي
  ١٠٦,٧٦٥   ـ  أمانات رديات مساهمين

  ١٤٨,٢٥٣   ٨٩,٥٣٩   أخرى
   ٢٥٥,٠١٨   ١,٨٦٣,٩٦٨  

  
  
  
  
  
  برسم البيعموجودات مالية محتفظ بها   . ٧

  

  

مليون سهم من إستثمارها في رأسمال ) ٦(بيع ما مجموعه  ٢٠٠٨خالل عام  قررت إدارة الشركة
، وعليه تم إعـادة تصـنيف تلـك األسـهم     )شركة حليفة(شركة تطوير العقارات المساهمة العامة 

ما  بيع بانه قد تم، علماً كموجودات مالية برسم البيع حسب متطلبات معايير التقارير المالية الدولية
  .٢٠٠٩سهم من تلك األسهم خالل عام  ٨٧٩,٨٠٠ مجموعه

  
    



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

 - ١٥ - 
 

  
  موجودات مالية متوفرة للبيع  . ٨

  

    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٦,٠٨١,٢٦٨   ٣,٠٣٢,٢٦٥   )داخل األردن(أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية بالقيمة العادلة 
  ٤٦١,٣٥٥   ٤٩٠,٨٥٥   )األردنخارج (كلفة اسهم شركات غير مدرجة في أسواق مالية 

   ٦,٥٤٢,٦٢٣   ٣,٥٢٣,١٢٠  
  

تتضمن الموجودات المالية أعاله أسهم مرهونة مقابل التسهيالت البنكية الممنوحة للشركة بلغت قيمتها  -
 . دينار  ٨٢٢,٥٠٠ما قيمته  ٢٠٠٩العادلة كما في نهاية عام 

  

بالتكلفة لتعذر قياس قيمتها العادلة بموثوقية تظهر أسهم الشركات غير المدرجة في األسواق المالية  -
 .كافية

  
 

  
  إستثمارات عقارية تحت التطوير   . ٩
    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      
  ٧,٢٣٣,٦٥٢   ٧,١٨٠,٩٣٨   راضي أ

  ١,٦٦٢,٥٤٥   ٣,٠١٢,٤٦٥    تطويرمصاريف 
  ـ  ١٠٤,٢٨٩   دفعات مقدمة لمقاولين على حساب المشروع

   ٨,٨٩٦,١٩٧  ١٠,٢٩٧,٦٩٢  
  

  

  .٣١/١٢/٢٠٠٩مليون دينار كما في ) ٢,٥(ما قيمته  التطوير إلتمام أعمال تقدر الكلفة المتبقية* 
  

    
  

  استثمارات في شركات حليفة  . ١٠
  

  :الحليفة فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على قيمة اإلستثمار في الشركات         
  

  إسم الشركة
لرصيد في بداية ا

  السنة
اضافات 

  )استبعادات(
الحصة من التغير 

  المتراكم

  
التقييم في نهاية 

   السنة

  
خسائر تدني في 

  اإلستثمار
الرصيد في نهاية 

  السنة
              

  ٤٠,٠٧٠,٢٠٢   )  ٦,٣٩٨,٠٠٠(  ) ٥,٩٢٨,٢٠١(  ١,٢٧١,٤٢٧   ) ٢٥٦,٤٦٦(  ٥١,٣٨١,٤٤٢   م .ع.تطوير العقارات م
  ٤,٧٦٤   ـ  )         ٥٣٨(  ـ  ٥,٣٠٢   ـ  م.م.نور الشرق لإلستثمارات العقارية ذ

  ٣,٨٠١   ـ  ٧   ـ  ٣,٧٩٤   ـ  م.م.الملحق لإلستثمارت العقارية ذ
  ٢,٥٠٠   ـ  ـ  ـ  ٢,٥٠٠   ـ  م.م.اإلفصاح لإلستثمارات العقارية ذ
  ٤١٤,٣٤٦   ـ  ـ  ـ  ٤١٤,٣٤٦   ـ  م.م.الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ

  ـ  ـ  ـ  ـ  ) ١٦٦,٠٠٠(  ١٦٦,٠٠٠   م.م.شركة القرن األخير لإلستثمارات ذ
  ـ  ـ  ـ  ـ  )    ٤,٣٠١(  ٤,٣٠١   م.م.جنة لإلستثمارات ذ

  ـ  ـ  ـ  ـ  )  ١٢,٠٠٠(  ١٢,٠٠٠   م.م.شركة المحترفون إلدارة المشاريع ذ
   ٤٠,٤٩٥,٦١٣   )٦,٣٩٨,٠٠٠(  )٥,٩٢٨,٧٣٢(  ١,٢٧١,٤٢٧   ) ١٢,٨٢٥(  ٥١,٥٦٣,٧٤٣  

  
يتضمن بند اإلستثمار في شركة تطوير العقارات المساهمة العامة أعاله أسهم مرهونة مقابـل التسـهيالت    -

  .دينار ١٢,٣٢١,٦٥٠ما قيمته  ٢٠٠٩البنكية الممنوحة للشركة بلغت قيمتها العادلة كما في نهاية عام 
  

قيم سوقية بإستثناء  ال يوجد لهاحليفة المبينة أعاله غير مدرجة في أسواق مالية وعليه لإن جميع الشركات ا -
 ١٥,٨٨٥,٤٨٧السـوقية   قيمتـه بلغت  الذيإستثمار الشركة في شركة تطوير العقارات المساهمة العامة و

  .٣١/١٢/٢٠٠٩دينار كما في 
  

    



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

 - ١٦ - 
 

  
  

  :يلخص الجدول أدناه بعض المعلومات المتعلقة بالشركات الحليفة          
  

  
  إسم الشركة

  
  النشاط

نسبة 
  الملكية

  
  الموجودات

  
  المطلوبات

  
  اإليرادات

  
  االعمال نتائج

              
  ) ١٥,٥١٤,٩١٣(  ٢,٥٦٧,٩٢٩   ٦٣,٣٦٣,٠١٠   ١٩٤,٩٢٠,٥٧٧   %٤٠,٤إستثماري  م.ع.تطوير العقارت م

  )         ١,٣٩٤(  ٢٠٩   ٣,٠٠٣,١٤٤   ٣,٠١٥,٤٨٣   %٣٨,٦١إستثماري  م.م.نور الشرق لإلستثمارات ذ
  )           ١٩٠(  ٤٣   ١٠,٧٨٣,٧٨٣   ١٠,٧٩٨,٥٩٣   %٢٥,٦٦إستثماري  م.م.العقارية ذالملحق لإلستثمارت 

  ـ  ـ  ١٧,٨٣١,٩٣٨   ١٧,٨٣٦,٩٣٨   %٥٠إستثماري  م.م.اإلفصاح لإلستثمارات العقارية ذ
  )      ٧٥٧,٣٢١(  ٢,٤٠٦   ١,٩٤٦,٦٦٧   ٢,٧٧٥,٣٥٩   %٥٠إستثماري  م.م.الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ

       ١٦,٢٧٣,٨١٨(  ٢,٥٧٠,٥٨٧   ٩٦,٩٢٨,٥٤٢   ٢٢٩,٣٤٦,٩٥٠ (  

   
  

  
  

  تسهيالت بنكية  . ١١
  

  الرصيد القائم     تاريخ  سعر    نوع
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  سقف التسهيالت  االستحقاق  الفائدة  العملة  التسهيالت

              

  ٥٢٧,٤٩٩   ٤٩٣,٣٦٢   ٥٠٠,٠٠٠   ٢٠١٠  %٨,٥  دينار أردني  جاري مدين
              

  ٩,٩٩٢,٧٧٤   ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٥- ٢٠١٠  %٨,٧٥  أردنيدينار   قرض
              

  ٤,٤٩٩,٩٦٣   ٤,٠٥٠,٠٠٠   ٤,٠٥٠,٠٠٠   ٢٠١٥- ٢٠١٠  %٨,٥  دينار أردني  قرض
              
         ١٥,٠٢٠,٢٣٦  ١٤,٥٤٣,٣٦٢  ١٤,٥٥٠,٠٠٠  

  

  

   .مقابل رهن موجودات مالية مملوكة للشركة للشركة عالهألتسهيالت البنكية اتم منح   
      

  

  
  ذمم وأرصدة دائنة أخرى  .  ١٢

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٣,١٠٦,٤٧٠   ـ  *دفعات مساهمين لزيادة رأس مال شركة تابعة
  ٢,٦٣٥,٣٣٧   ٦٦٠,٣٧٣   ذمم دائنة 

  ٥٣٠,١٩٢   ٥١٤,٢٨٣   أمانات مساهمين
  ٤٠٥,٠٠٠   ٤٠٥,٠٠٠   إيرادات مقبوضة مقدماً

  ٤٤٢,٦٩٨   ١٦٨,٣٧٢   دعم البحث العلمي  صندوق مخصص
  ١١١,٦٣٠   ١١١,٦٣٠   مقاولين/ أمانات محتجزة 
  ١١٣,٩٧٧   ٩٩,٠٦٥   الموظفينمخصص مكافأة 

  ٢٤,٨٥٩   ٦٩,١١٦  مخصص ضريبة الدخل
  ٤٥,٥٩٩   ٤٣,٣٤٦   مخصص تطوير وتحسين 
  ٩٥,٥١٦   ٧٨٠   األردنية مخصص رسوم الجامعات 

  ٨٣,٨٢٥   ٢٧٥   المهني والتقنيالتشغيل والتدريب والتعليم صندوق مخصص 
  ٤٥,٠٠٠   ـ  مخصص مكافأة أعضاء مجلس االدارة

  ٧٥٥,٥١٩   ١١,٦٤٩   أخرى
   ٨,٣٩٥,٦٢٢   ٢,٠٨٣,٨٨٩  

  

         شـركة الشـرق العربـي للتطـوير واإلسـتثمارات     نظراً لعدم اكتمال إجراءات زيادة رأسـمال  * 
، فقد قرر مجلس اإلدارة رد المبالغ المقبوضة على حساب زيـادة رأس المـال إلـى    )شركة تابعة(

التنازل عن رصيد االستثمار وجزء من الذمة المستحقة من شـركة جنـة لالسـتثمارات    وأصحابها 
لصالح شركة الشرق العربي لإلستثمارات العقارية المساهمة العامة وبمـا مجموعـه   ) شركة حليفة(

 .دينار ٣,١٠٦,٤٧٠
   



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

 - ١٧ - 
 

 
  حقوق الملكية   . ١٣

  

  رأس المال 
مليون ) ٤٧(مليون دينار أردني مقسم إلى ) ٤٧(يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع 

 .٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ كانون األول ٣١سهم بقيمة إسمية دينار أردني واحد للسهم كما في 
 

  

  إصدارعالوة   
     

 ةناتج وهي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في نار دي ١٧,٩٧٣,٤١٤صدار تبلغ عالوة اإل
  .البالغة دينار واحد الواحد عن إصدار بعض األسهم بسعر يزيد عن القيمة األسمية للسهم

    
  احتياطي إجباري 

  

سنوية قبل الضريبة بنسبة ه من االرباح الساب ما تم تحويلتمثل المبالغ المتجمعة في هذا الح
  .وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين خالل السنوات السابقة % ١٠

   
  احتياطي اختياري 

  

ساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ال تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الح
  .سنوات السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمينخالل ال% ٢٠ تزيد عن

  
  
  

  التابعة من أسهم الشركة األم  اتما تملكه الشرك
في رأسمال شركة الشرق العربـي لالسـتثمارات    ما تملكه الشركات التابعة تكلفةيمثل هذا البند 

   .المالية واإلقتصادية المساهمة العامة 
  
  
  حقوق األقلية 

  
 .التابعة اتالشركاالخرين في نتائج أعمال وصافي موجودات  الشركاءيمثل هذا البند حصة 

  
  

  مصاريف إدارية وعمومية  . ١٤
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٢٢٢,٢٣٢   ٣٦٨,٢٢٦   وملحقاتها وأجور رواتب
  ١٢٩,٦٤٨   ٢٣,٨٧٤   ومصاريف زيادة رأس المال اشتراكاترسوم و

  ٥٧,٦٠٠   ٥٧,٣٠٠    بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
  ٤٧,٨٤٠   ٥٠,٣٨٠   أتعاب مهنية

  ١٥,٤٩٢   ٤,٤٩٦   مصاريف الهيئة العامة
  ١٦,٢٠٠   ٣٨,٣٩٩   إيجارات

  ٢١,٧٥٠   ـ  أتعاب استشارات
  ٩,١٣٥   ٢١,٥٧٠   استهالكات
  ٦,٧٢٦   ١٠,١٨٣   وإنترنت بريد وهاتف

  ٤٣,٢٣٠   ٣١,٦٣٢   متفرقة
   ٥٦٩,٨٥٣   ٦٠٦,٠٦٠  

  
من المصـاريف  % ٤٠م تحميل شركة الشرق العربي لإلستثمارات العقارية المساهمة العامة ما نسبته ت

علماً بانه لم يتم تحميـل أيـة مصـاريف لعـام      ٢٠٠٨لعام  والعمومية المشتركة مع الشركةاإلدارية 
٢٠٠٩.   

    



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

 - ١٨ - 
 

  
  إيرادات أخرى.       ١٥

  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٩١,١٤٥   ٢٤٦,٧٥٥   فوائد بنكية دائنة

  ١٣١,٠٥٤   ٩,٢٩٩   توزيعات أرباح أسهم مقبوضة

  ٥٣,٨٢٠   ٥٦,٩٠٦   إيرادات أخرى

   ٢٧٦,٠١٩   ٣١٢,٩٦٠  
  
  
  
  
  
  

 
  رسوم ومصاريف أخرى     .  ١٦

  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ـ  ٤٨,٧٥٨   سنوات سابقةلصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 

  ٩٥,٥١٦   ٧٨٠   رسوم الجامعات األردنية 

  ٩٥,٥١٦   ٧٨٠   صندوق دعم البحث العلمي

  ٨٣,٨٢٥   ٢٧٥   صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

  ٤٥,٠٠٠   ـ  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

   ٣١٩,٨٥٧   ٥٠,٥٩٣  

  
  

  
  
  
  
  
  

  ربح السنة )خسارة( حصة السهم األساسية والمخفضة من   . ١٧
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ٩,٢١٢,٤٤٥  ) ٣,٢٣٥,٥١٠(  لمساهمي الشركة ةربح السنة العائد) خسارة(

  ٣٦,٣٦٣,٨٢٤  ٤٤,٩٣٣,٩٠٨   المتوسط المرجح لعدد األسهم

  )٠,٢٥٣   )       ٠,٠٧٢  

  
  

    



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

 - ١٩ - 
 

  
  التعامالت مع الجهات ذات عالقة .    ١٨

   
  

  :٢٠٠٩يلخص الجدول التالي التعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل عام 
  

 اسم الجهة
  طبيعة 
 العالقة

  
  حجم 
 التعامل

  
  طبيعة

 التعامل 

  
 الرصيد القائم

  دائن  مدين
            

  ـ  ٣٦٦,٦٠٣   تمويل نشاطات الشركة  ٣,١٠٦,٤٧٠   شركة حليفة  م.م.ذ لالستثماراتجنة 
  ١١,٠١٦,٦٠٠  ـ  تمويل نشاطات الشركة  ٢١,٠٣٠,١١٦  شركة شقيقة  ع.م شركة الشرق العربي لإلستثمارات العقارية

  ـ  ٩٧١,٩٤٣   تمويل نشاطات الشركة  ١,١٦٩,٥٢٠  شركة حليفة  م.م.للمنتوجات الخرسانية ذالفنية 
  ـ  ١,٦٧١   تمويل نشاطات الشركة  ٢,٢٨٥  شركة حليفة  م.ع.تطوير العقارات م

  ـ  ١,١٤٦,٦٥٦   تمويل نشاطات الشركة  ١,١٥٥,٧٥١  شركة حليفة  م.م.نور الشرق لإلستثمارات العقارية ذ
  ـ  ٢,٧٤٩,١٩٥   تمويل نشاطات الشركة  ٢,٧٦١,٩٧٠  شركة حليفة  م.م.الملحق لإلستثمارات العقارية ذ

    ٨,٩١٥,٩٦٩   تمويل نشاطات الشركة  ٨,٩١٥,٩٦٩  شركة حليفة  م.م.لإلستثمارات العقارية ذ اإلفصاح
  ـ  ١٥,٠٩٣   تمويل نشاطات الشركة  ١٥,٠٩٣  شركة شقيقة  م.م.شركة أرتال ذ

         ١١,٠١٦,٦٠٠  ١٤,١٦٧,١٣٠  
  

دينار، حيث تـم   ٧,٩٧٧,١٩٨نتج عنها أرباح بقيمة  لشركات حليفة ببيع أراضي ٢٠٠٩قامت الشركة خالل عام  -
دينـار   ٣,٥٤٧,٦٥١، وتأجيل مبلغ الموحد للسنة دينار كأرباح بيع في بيان الدخل ٤,٤٢٩,٥٤٧ االعتراف بمبلغ

 . الشركات لحين بيعها لجهة خارجيةمقابل نسبة مساهمة الشركة في تلك 
 

) شركة شقيقة(المساهمة العامة  العقاريةشراء أراضي من شركة الشرق العربي لإلستثمارات  ٢٠٠٩تم خالل عام  -
 .دينار ١٦,٢١٢,٨٦٣بقيمة 

 

كانون  ٣١دينار للسنتين المنتهيتين في ٢٣١,٨٧٠دينار و ٢٤٤,٣٧٠بلغت رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا   -
  .على التوالي ٢٠٠٨و ٢٠٠٩األول 

 
  
  

  القطاعات التشغيلية  . ١٩
  

) الخسـائر (المالية واالستثمارات العقارية، وقد بلغت  بالموجوداتتتركز أنشطة الشركة األساسية في التعامل 
  : األرباح المتأتية للشركة من تلك األنشطة كما يلي

     

   ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
   

 ١٢,١٣٥,٠٣٧  ) ١٣,٠٤٢,٤٥٠( المالية الموجودات
 )   ٨٠٨,١٧٣( ١٠,٧٨٨,٣٧٣   االستثمارات العقارية

  
  
  

  الوضع الضريبي  . ٢٠
  
  

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل  ٢٠٠٧لعام تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة  -
  .بمراجعة سجالت الشركة حتى تاريخه

  

  .٢٠٠٨حتى نهاية عام  تم تسوية الوضع الضريبي للشركة -
  

وفقاً لقانون ضريبة  ٢٠٠٩ لعام تم احتساب مخصص ضريبة دخل عن نتائج أعمال الشركة -
  . الدخل وتعديالته الالحقة

  

      



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

 - ٢٠ - 
 

  
  

  األدوات المالية  . ٢١
 

تتضمن الموجودات المالية           .  تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية                               
وتتضمن المطلوبات      .  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والذمم المدينة واألوراق المالية                                    

  .المالية القروض الممنوحة من البنوك والذمم الدائنة
  
  
  
  
  

  القيمة العادلة
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
  

  

  

  

  

  مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن 

تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل . الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر
ر االئتمانية حيث تعمل الشركة على الحد من المخاط ،الذمم المدينةالودائع لدى البنوك و أساسي في
وضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة و عن طريق

يتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية  .الديون غير المسددة
  .الموحدة في البيانات المالية

 

  
  
  

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

لقابلة والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية ا
  . للتداول

  

على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق ) غير مخصومة(ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات 
  :الموحدة التعاقدي كما بتاريخ البيانات المالية

  
  
  
  
  

  
  المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  

        
  ١٤,٥٤٣,٣٦٢   ١٢,٦٤٥,٠٠٠   ١,٨٩٨,٣٦٢   تسهيالت بنكية 
  ١١,٠١٦,٦٠٠   ١١,٠١٦,٦٠٠  ـ  عالقة دائنةذمم جهات ذات 

  ٣,٥٤٧,٦٥١   ٣,٥٤٧,٦٥١   ـ  أرباح مؤجلة تخص بيع أراضي لشركات حليفة
  ٢,٠٨٣,٨٨٩   ـ  ٢,٠٨٣,٨٨٩   ذمم وأرصدة دائنة أخرى

   ٣١,١٩١,٥٠٢   ٢٧,٢٠٩,٢٥١ ٣,٩٨٢,٢٥١  
  

    



  العامةمساهمة ال واإلقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 
  )تتمه( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

 - ٢١ - 
 

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
أو القيمة  ربح الشركةالفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على  أسعارتنتج مخاطر 

وحيث أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة  .العادلة لألدوات المالية
  .المطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري

  
  

  
  مخاطر أسعار األسهم

  
تعمل الشركة على . عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم ر األسهماتنتج مخاطر أسع

. إدارة هذه المخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصـادية 
زيـادة  / إلى تخفيض  فإن ذلك سوف يؤدي%  ١٠وبافتراض تغير أسعار األسهم المدرجة بمعدل 

 .٢٠٠٨دينار لعام  ١,٠٤٤,٨١٠مقابل  ٢٠٠٩دينار لعام  ٥٦٨,٠٣٦بقيمة  الدخل الشامل للشركة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    إدارة رأس المال   . ٢٢
  
يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة   

من خالل استثمار موجودات الغير وذلك وضمان إستمرارية الشركة والوفاء بإلتزاماتها تجاه 
ومن خالل تحقيق التوازن األمثل بين حقوق  ،الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة

  :ويوضح الجدول التالي نسبة مجموع الدين بالنسبة لحقوق الملكية. لدينالملكية وا
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      

  ١٥,٠٢٠,٢٣٦   ١٤,٥٤٣,٣٦٢   مجموع الديون 
  ٩٧,٦٥٥,٤٤٥   ٩٥,٤٥١,٩٦٦   مجموع حقوق الملكية 

  %١٥  %١٥  نسبة المديونية إلى حقوق الملكية 
  

  


