
To: Jordan Securities Commission,
     Amman Stock Exchange
Company’s Name: INTERNATIONAL BROKERAGE &
FINANCIAL MARKETS
Date: 04-05-2021 09:59:47 AM
Subject: Company’s opinion on the aforementioned
auditor’s report

السادة هيئة االوراق المالية
السادة بورصة عمان

اسم الشركة: العالمية للوساطة واألسواق المالية
AM 09:59:47 2021-05-04 :التاريخ

الموضوع: راي الشركة حول تقرير مدقق الحسابات

Kindly be informed that our opinion regarding our
Auditor’s report Messrs.’ Consulting House as follows:-

نود اعالمكم براينا حول تقرير مدقق حسابات الشركة السادة
Consulting House كما يلي:-

Type of Report: Qualified نوع التقرير: تحفظ

Company’s opinion: رأي الشركة:

 
الحقا للتحفظ الوارد بميزانية شركتنا كما هي 2020/12/31،

نرجو اعالمكم بان تحفظ المدقق الخارجي االول على
،االستثمارات في شركات زميلة بسبب عدم توفر دراسة تدني

حيث تم طلب الدراسة من قبل المدقق الخارجي بوقت ضيق
جدا بحيث لم نتمكن من اجراء الدراسة على االستثمار للتحقق

من وجود التدني، كما يرجى العلم بانه قد تم عمل دراسة سابقة
لتدني االستثمار في شركات زميلة بعام 2019 وكانت القيمة

.السوقية للسهم اعلى من الكلفة
 

وبالنسبة للتحفظ الثاني يرجى التكرم بالعلم بان التحفظ على
تطبيق معيار 16 جاء دون مناقشة الشركة حيث ان عقد االيجار
لدى الشركة سنوي ويحدد بموافقة الطرفين وال يمتد الكثر من

عام ليتم تطبيق معيار 16 عليه كما ان االيجار تم اثباته في
. سجالت الشركة لعام 2020

 
الحقا للتحفظ الوارد بميزانية شركتنا كما هي 2020/12/31،

نرجو اعالمكم بان تحفظ المدقق الخارجي االول على
االستثمارات في شركات زميلة بسبب عدم توفر دراسة تدني،

حيث تم طلب الدراسة من قبل المدقق الخارجي بوقت ضيق
جدا بحيث لم نتمكن من اجراء الدراسة على االستثمار للتحقق

من وجود التدني، كما يرجى العلم بانه قد تم عمل دراسة سابقة
لتدني االستثمار في شركات زميلة بعام 2019 وكانت القيمة

السوقية للسهم اعلى من الكلفة.
 

وبالنسبة للتحفظ الثاني يرجى التكرم بالعلم بان التحفظ على
تطبيق معيار 16 جاء دون مناقشة الشركة حيث ان عقد االيجار
لدى الشركة سنوي ويحدد بموافقة الطرفين وال يمتد الكثر من

عام ليتم تطبيق معيار 16 عليه كما ان االيجار تم اثباته في
سجالت الشركة لعام 2020 .

Date of auditor’s report: 31-12-2020 تاريخ تقرير المدقق: 2020-12-31

Please accept our sincere thanks and appreciation.
Name:       Mohammad Ahmad Erekat
Position:       IT Manager

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
Mohammad Ahmad Erekat       :االسم

المنصب:       مدير نظم المعلومات
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