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اأن تكون ال�سركة الرائدة يف جمال ا�سترياد ونقل وتخزين و توزيع و بيع املحروقات يف 

الأردن. 
توفري جمموعة متكاملة من اخلدمات املتميزة يف جمال عمل ال�سركة جلميع امل�ساركني 

يف ال�سوق الأردين.

الإلتزام بتوفري منتجات و خدمات من الدرجة الأوىل.
تعزيز الأداء و املحافظة على البيئة و توفري مكان عمل اآمن للموظفني و العمالء.

الثقة من خالل بناء عالقات وطيدة مع العمالء.
البحث الفعال ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية للم�ساكل و العمل على تطوير املوظفني.
النزاهة من خالل ا�ستمرارية الأعمال، ال�سفافية و الإمتثال باملعايري الأردنية و 

الدولية.

الروؤيا ، الر�سالة ، و القيم

الروؤيا
      

الر�سالة

القيم
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   جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد زياد خلف املنا�سري

نائب رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد معني حممد عبداهلل قدادة

ع�سو جمل�س ادارةال�سيد حممد عي�سى يو�سف اخلراب�سة

ع�سو جمل�س ادارة / املدير العامال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�سري

ع�سو جمل�س ادارةال�سيد اأحمد خلف حممد املنا�سري

ال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�سرياملدير العام

ال�سادة اآرن�ست و يونغمدققو احل�سابات

�سركة العمري حمامون و م�ست�سارون قانونيونامل�ست�سار القانوين
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  رئي�س جمل�س �لإد�رة
 زياد خلف �ملنا�شري

    كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
                                                                                        

                                                                                                                                        ح�شر�ت �ل�شادة �مل�شاهمني �لكر�م،،،
�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،،                     

ُي�شعدين بالنيابة عن زمالئي �أع�شاء جمل�س �لإد�رة وبالإ�شالة عن نف�شي �أن �أرحب بكم يف �لإجتماع �لثامن للهيئة �لعامة �لعادي مل�شاهمي 
�شركة �آفاق للطاقة �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة و�أقدم لكم �لتقرير �ل�شنوي عن �أعمال �ل�شركة ونتائجها �ملالية لل�شنة �ملنتهية يف ٣1/كانون �أول 

.2016
متلك �شركة �آفاق للطاقة �ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات ذ�ت �مل�شوؤولية �ملحددة  )�شركة �ملنا�شري للزيوت و�ملحروقات( 
و�لتي متتلك وت�شغل �شل�شلة من حمطات توزيع �ملحروقات موزعة يف معظم حمافظات �ململكة وجمُهزة باأحدث �لأنظمة و�ملعد�ت لتقدمي �أف�شل 
�حللول و�خلدمات لعمالئها وتو�شع ن�شاط �ل�شركة يف �إن�شاء حمطات جديدة و�لتعاقد مع حمطات �خرى لزيادة �ير�د�ت �ل�شركة و�حل�شة 

�ل�شوقية.
كما ومتلك �شركة �آفاق للطاقة �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لتجارة �ملو�د �لتموينية  ) لومي ماركت( لتقدمي �خلدمات �لأ�شا�شية لزبائن �ملحطات 

وكذلك متتلك �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لالإ�شتري�د و�لت�شدير و�ملتخ�ش�شة بتوزيع �لزيوت �ملعدنية وجتارتها.
�ل�شادة �ملُ�شاهمني �لكر�م

 حققت �ل�شركة نتائج �إيجابية خالل عام 2016 حيث بلغت �إير�د�ت �ل�شركة )771( مليون دينار مقارنة بــــ )777( مليون دينار �لعام �ملا�شي.
حيث �نخف�شت �لير�د�ت بن�شبة )1%( وذلك ب�شبب �نخفا�س ��شعار �مل�شتقات �لنفطية عامليا وقد �إرتفعت موجود�ت �ل�شركة بن�شبة ) 18 %( 

حيث بلغت )٣57( مليون دينار نهاية عام 2016 مقارنة مع )٣02( مليون دينار عن عام .2015
وعلى �شعيد �لأرباح �ل�شافية فقد جتاوزت )20.8( مليون دينار لعام 2016 مقارنة  بـــــ )17.6( مليون دينار لعام 2015 وذلك نتيجة �لتو�شع 

يف �ن�شطة �ل�شركة خالل عام 2016.
�لتقدير  وكل  لل�شركة  �ملتو��شل  ودعمهم  ثقتهم  على  وم�شاهمينا  لعمالئنا  �لإد�رة  �أع�شاء جمل�س  وبا�شم  باإ�شمي  بال�شكر  �تقدم  ويف �خلتام 
�لنتائج  وحتقيق  �ل�شركة  �أد�ء  مب�شتوى  لالإرتقاء  �ملبذولة  جلهودهم  و�لوظيفية  �لإد�رية  �مل�شتويات  كافة  يف  �ل�شركة  موظفي  لكافة  و�ل�شكر 
�ملُ�شتهدفة و�ملخطط لها و�ل�شكر �ملو�شول لوز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية على جمهودها �ملتو��شل يف دعم قطاع �لطاقة و�لإقت�شاد �لأردين يف 

ظل �شاحب �جلاللة �مللك عبد �هلل �لثاين بن �حل�شني حفظه �هلل ورعاه.
و�هلل ويل �لتوفيق ،،،

رئي�س جمل�س �لإد�رة
زياد خلف �ملنا�شري
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تقرير جمل�س الإدارة

ح�شر�ت �ل�شادة �مل�شاهمني �لكر�م،،

 �ل�ّشالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،
 ي�شر جمل�س �د�رة �شركة �آفاق للطاقة �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة �أن يرحب بكم جميعًا و ي�شكركم على تلبية دعوته حل�شور �لإجتماع �ل�شنوي 

�خلام�س للهيئة �لعامة �لعادي مل�شاهمي �ل�شركة لالإطالع على ن�شاطات و�جناز�ت �ل�شركة خالل �لعام، ومناق�شة و�قر�ر قو�ئمها �ملالية 
لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف ٣1  كانون �أول 2016.

وعماًل بتعليمات �لإف�شاح �ملطلوبة من قبل هيئة �لأور�ق �ملالية نورد ما يلي :

اأوًل: و�سف لأن�سطة ال�سركة الرئي�سية واأماكنها اجلغرافية وحجم الإ�ستثمار الراأ�سمايل و عدد املوظفني
) اأ ( اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية:

يتمثل ن�شاط �ل�شركة �لرئي�شي يف �لإ�شتثمار و/�أو �شر�ء و/�أو متلك و/�أو �مل�شاركة يف ر�أ�شمال �ل�شركات �لتي تعمل يف جمالت �لطاقة 
مبختلف �أنو�عها.

) ب ( مقر ال�سركة وعدد املوظفني:
–  �شارع �مللك عبد �هلل �لثاين – مقابل وز�رة �خلارجية. ل يوجد لل�شركة �أية فروع �أخرى �شو�ء  يقع مركز �ل�شركة يف عمان– طريق �ملطار 

كانت د�خل �أو خارج �لأردن .
يعمل يف �ل�شركة ثالثة موظفني كما يف ٣1  كانون �أول 2016.

) ج ( حجم الإ�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة:
بلغ حجم �لإ�شتثمار �لر�أ�شمايل )٣56،72٣،٣74( دينار �أردين حتى نهاية عام 2016.

ثانيًا: و�سف لل�سركات التابعة وطبيعة عملها وجمالت ن�ساطها
 

1.ال�سركة الأردنية احلديثة خلدمات الزيوت واملحروقات
 )�ملنا�شري للزيوت و �ملحروقات( ذ�ت م�شوؤولية حمدودة                                                                     

  تاأ�ش�شت �ل�شركة عام 200٣، يتمثل ن�شاطها �لرئي�شي يف �إن�شاء و متلك و �إد�رة حمطات �لوقود و بيع كافة �أنو�ع �ملحروقات و �ملو�د �لبرتولية 
و �لزيوت و نقل �لنفط �خلام و م�شتقاته بال�شهاريج على �لطرق، و ��شتري�د و ت�شدير و تخزين �مل�شتقات �لنفطية، و تقدمي خدمات �لزيوت 

و �ملحروقات �ملختلفة.

يبلغ ر�أ�س مال �ل�شركة 15 مليون دينار �أردين مملوكة بن�شبة 100 % من قبل �شركة �آفاق للطاقة.
يقع مقر �ل�شركة يف عمان – �شارع �ملطار – حمطة �ملنا�شري للمحروقات.

يوجد لل�شركة فرع يف �لعقبة و ل يوجد لها فروع خارج �لأردن.
بلغ عدد موظفي �ل�شركة كما يف نهاية �لعام  2016 )1611( موظفًا.
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2. ال�سركة الأردنية احلديثة لتجارة املواد التموينية )لومي ماركت(                                    

ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  
تاأ�ش�شت �ل�شركة يف 15 متوز 2012، يتمثل ن�شاطها �لرئي�شي يف بيع �ملو�د �لتموينية و بيع �للحوم و �ملجمد�ت و �خل�شار و �لفو�كه و غريها من �لألبان و 

�لأجبان.
يبلغ ر�أ�س مال �ل�شركة 50 �ألف دينار �أردين مملوكة بن�شبة 100 % من قبل �شركة �آفاق للطاقة.

يقع مقر �ل�شركة يف عمان – �شارع �ملطار – حمطة �ملنا�شري للمحروقات.
بلغ عدد موظفي �ل�شركة كما يف نهاية �لعام  2016 )151( موظفًا.

 

٣. ال�سركة الأردنية احلديثة لالإ�سترياد و الت�سدير )مناطق حرة(  ذات م�سوؤولية حمدودة  
تاأ�ش�شت �ل�شركة يف 2٣ ني�شان 2012، يتمثل ن�شاطها �لرئي�شي يف �لإ�شتري�د و �لت�شدير و �لتجارة �لعامة و �لتخزين و �شر�ء �أو متلك �لأر��شي و 

تطويرها.
يبلغ ر�أ�س مال �ل�شركة 100 �ألف دينار �أردين مملوكة بن�شبة 100 % من قبل �شركة �آفاق للطاقة.

يقع مقر �ل�شركة يف عمان – �شارع �ملطار – حمطة �ملنا�شري للمحروقات.
بلغ عدد موظفي �ل�شركة كما يف نهاية �لعام  2016 )6( موظفني.

ثالثًا: بيان باأ�شماء �أع�شاء جمل�س �لإد�رة و�أ�شماء ورتب �أ�شخا�س �لإد�رة �لعليا ذوي �ل�شلطة �لتنفيذية مع نبذة تعريفية عن كل منهم 
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تاريخ �أع�شاء جمل�س �لإد�رة
ع�شوية جمال�س �إد�رة �أخرى�خلرب�ت�ملوؤهل �لعلمي�جلن�شية�مليالد

�ل�شيد زياد خلف �ملنا�شري
�أردين 1964رئي�س جمل�س �لإد�رة

بكالوريو�س هند�شة 
كيماوية )تكرير 

برتول( 

رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة  
Stroygazconsulting رو�شيا
 ميلك )78( �شركة تعمل يف جمال حقول

�لغاز يف رو�شيا �لإحتادية

 �ل�شركة �ملتحدة ل�شناعة �حلديد
و�ل�شلب

�شركة �آفاق لالإ�شتثمار و�لتطوير 
�لعقاري �لقاب�شة

�ل�شيد معني حممد عبد �هلل 
قد�دة

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة
بكالوريو�س ريا�شة �أردين 1965

نائب رئي�س هيئة �ملديرين ملجموعة 
�شركات �ملهند�س زياد �ملنا�شري منذ 

عدة �شنو�ت

 �شركة �ملتو�شط و�خلليج للتاأمني
) ميد غلف – �لأردن(

 �ل�شركة �ملتحدة ل�شناعة �حلديد
و�ل�شلب

 �شركة �آفاق لالإ�شتثمار و�لتطوير
�لعقاري �لقاب�شة

�ل�شيد حممد عي�شى يو�شف 
�خلر�ب�شه

ع�شو جمل�س �لإد�رة
�أردين 1969

بكالوريو�س هند�شة 
�شناعية وماج�شتري 

�د�رة �عمال

عمل كمدير للم�شانع �لكيماوية يف 
�شركة دهانات نا�شونال / جمموعة 

�ل�شايغ، ويعمل حاليا مدير عام �ل�شركة 
�ملتحدة ل�شناعة �حلديد و�ل�شلب

ل يوجد

�ل�شيد يا�شر �شامل ح�شني 
�ملنا�شري

ع�شو جمل�س �لإد�رة
�ملدير �لعام

بكالوريو�س هند�شة �أردين 1959
كيماوية

مدير عام �ملجموعة �لأردنية 
لالإ�شتثمار�ت �ملحلية و�لدولية منذ عدة 
�شنو�ت  وهي �حدى �شركات �ملهند�س 

زياد �ملنا�شري

 �ل�شركة  �ملتحدة ل�شناعة  �حلديد
و�ل�شلب

تاريخ �أع�شاء جمل�س �لإد�رة
ع�شوية جمال�س �إد�رة �أخرى�خلرب�ت�ملوؤهل �لعلمي�جلن�شية�مليالد

�ل�شيد �حمد خلف حممد 
�ملنا�شري

ع�شو جمل�س �إد�رة
بكالوريو�س �د�رة �أردين 1982

�عمال

خربة يف �د�رة �شركات جمموعة 
�ملنا�شري منذ عدة �شنو�ت ويعمل 
حاليا كمدير عام ل�شركة �لبنيان 

ل�شناعة �ملنتجات �لإ�شمنتية و�شركة 
�لثقة لل�شناعات �خلر�شانية و�ل�شركة 
�ملتطورة للك�شار�ت و�ل�شركة �ملتقدمة 

خلدمات �لنقل و�ل�شحن �لربي و�ل�شركة 
�لأردنية �حلديثة للباطون �جلاهز.

 �شركة �آفاق لال�شتثمار و�لتطوير
�لعقاري �لقاب�شة.

 جمموعة �ملنا�شري لال�شتثمار�ت
�ل�شناعية و�لتجارية.

 �ل�شركة �لأردنية �حلديثة
للباطون �جلاهز.

 �ل�شركة �لأردنية �ملتكاملة
للتعدين و�لتنقيب.

�ل�شركة �ملتطورة للك�شار�ت.
 �ل�شركة �ملتقدمة خلدمات �لنقل

 و�ل�شحن �لربي.
�خلطوط �لعمارية لالإ�شكان.
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موظفو الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية 

ع�شوية جمال�س �إد�رة �خلرب�ت�ملوؤهل �لعلمي�جلن�شيةتاريخ �مليالدتاريخ �لتعيني�لإ�شم
�أخرى

�ل�شيد يا�شر �شامل 
ح�شني �ملنا�شري

�ملدير �لعام

1٣
كانون �أول

بكالوريو�س هند�شة   �أردين20081959
كيماوية

مدير عام �ملجموعة �لأردنية 
لالإ�شتثمار�ت �ملحلية و�لدولية منذ عدة 

�شنو�ت

�ل�شركة �ملتحدة 
ل�شناعة �حلديد 

و�ل�شلب

�ل�شيد ر�مز �نطون 
�بر�هيم خوري

نائب �ملدير �لعام

1٣
كانون �أول

دكتور�ه حما�شبة  �أردين20081975

عمل ملدة 
 8 �شنو�ت يف جمال �ملحا�شبة، وعمل 
ملدة 8 �شنو�ت كمدير مايل لل�شركة و 

حاليًا نائب مدير عام لل�شركة �لأردنية 
�حلديثة للزيوت و�ملحروقات

ل يوجد

�ل�شيد �أجمد حممد 
�لعك�س

�ملدير �ملايل

1
�آذ�ر

بكالوريو�س   �أردين20161977
حما�شبة

له خربة  يف جمال �ملحا�شبة و�لإد�رة 
�ملالية منذ

18 �شنة، ويعمل منذ
�شنة كمدير مايل لل�شركة

ل يوجد

رابعًا: بيان باأ�سماء كبار مالكي الأ�سهم امل�سدرة من قبل ال�سركة وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم و التي تزيد 
عن ٥% من عدد الأوراق املالية امل�سدرة كما يف اجلدول اأدناه:

عدد �لأ�شهم �ململوكــــة�إ�شـــــم �مل�شـــــــــاهــــــم
�لن�شبــــة٣1  كانون �أول 2016

عدد �لأ�شهم �ململوكــــة
٣1 كانون �أول

2015
�لن�شبــــة

�أقل من 1%5000�أقل من 1%5000�ل�شيد زياد خلف حممد �ملنا�شري

�شركة جمموعة �ملنا�شري لال�شتثمار�ت �ل�شناعية 
87.5 %90.496،289،799 %99،489،799و�لتجارية

خام�سًا: الو�سع التناف�سي لل�سركة
  يرتكز ن�شاط �ل�شركة �لرئي�شي يف �مل�شاهمة و /�أو �مل�شاركة يف ر�أ�شمال �ل�شركات �لتي تعمل يف جمالت �لطاقة مبختلف �أنو�عها 

حيث متتلك �ل�شركة حاليًا100% من ح�ش�س ر�أ�شمال �ل�شركة �لأردنية �حلديثة للزيوت و�ملحروقات »�ملنا�شري للزيوت و�ملحروقات« 
و�لتي تعمل يف جمال �ن�شاء ومتلك و�د�رة حمطات �لوقود وبيع كافة �أنو�ع �ملحروقات و�ملو�د �لبرتولية ��شافة �ىل نقل �لنفط �خلام 
وم�شتقاته بال�شهاريج على �لطرقات يف �ل�شوق �ملحلي �لذي يتميز مبناف�شة �شوقية خا�شة بوجود عدة �شركات تعمل يف هذ� �ملجال 

ومن �ملتوقع �أي�شا دخول �شركات �أجنبية تعمل يف هذ� �ملجال خالل �ل�شنو�ت �لقادمة )�شوق تناف�شي(. تقدر �ل�شركة ح�شتها 
�ل�شوقية بقيمة )٣8( %. 
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�ساد�سًا: درجة الإعتماد على موردين حمددين حمليًا اأو خارجيًا
ل يوجد �عتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�شيني حمليًا �أو خارجيًا ي�شكلون10% فاأكرث من �جمايل �مل�شرتيات و�ملبيعات 

باإ�شتثناء �شركة م�شفاة �لبرتول �لأردنية �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة.

�سابعًا: و�سف لأية حماية حكومية اأو امتيازات اأو اأية براءات اخرتاع تتمتع بـها ال�سركة
�ل�شـركة حا�شلة على ترخي�س حكومي لت�شويق وبيع ونقل وتخزين و��شتري�د  �مل�شتقات �لنفطية ملدة ع�شر �شنو�ت، و ذلك �بتد�ًء من 

1 �أيار 201٣.

ثامنًا: و�سف لأية قرارت �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية لها اأثر مادي على عمل ال�سركة وقدرتـها 
التناف�سية 

ل يوجد �أي قر�رت �شادرة عن �حلكومة �أو �ملنظمات �لدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل �ل�شركة �أومنتجاتها �أو قدرتـها 
�لتناف�شية.

تا�سعًا: الهيكل التنظيمي لل�سركة وعدد موظفيها وبرامج التاأهيل والتدريب
�لهيكل �لتنظيمي ل�شركة �آفاق للطاقة:أ( 
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 ب( �لهيكل �لتنظيمي لل�شركات �لتابعة )�ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات(: 

 ج( �لهيكل �لتنظيمي لل�شركات �لتابعة )�ل�شركة �لأردنية �حلديثة لتجارة �ملو�د �لتموينية( :
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د( عدد موظفي ال�سركة و فئات موؤهالتـهم: 

دبلوم معهد �ملهن �لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتريدكتور�ه�ل�شركة
�لطبية

�لثانوية 
�لعامة

دون �لثانوية 
�ملجموع�لعامة

٣----12�آفاق للطاقة

�لأردنية �حلديثة 
خلدمات �لزيوت و 

�ملحروقات
11128119٣27710461611

�لأردنية �حلديثة 
لتجارة �ملو�د 

�لتموينية
--6112-6٣15151

�لأردنية �حلديثة 
لالإ�شتري�د و 

�لت�شدير
---1--56

هـ( برامج التاأهيل و التدريب ملوظفي ال�سركة
قامت �ل�شركة بتدريب فنيني خمت�شني يف تكنولوجيا �ملعلومات وجمالت �لعمل �ملختلفة ، كما مت �إ�شتحد�ث ق�شم �شيانة �مل�شخات 

وتدريب �ملهند�شني و�لفنيني يف �ل�شركة �ل�شانعة، وتقوم �ل�شركة بتدريب �لعاملني على �مل�شخات من خالل مركز تدريب متخ�ش�س 
لتاأهيلهم لت�شغيل جميع �لأنظمة �لتي تعمل بها �ملحطات وذلك بالتعاون مع وز�رة �لعمل �لأردنية.

من �شمن �أهم �لدور�ت �لتي قامت �ل�شركة بتنظيمها �أو �يفاد موظفيها �ليها ما يلي:

عنو�ن �لدورة

�ملهار�ت �لد�رية و�لقيادية يف �ملو�رد �لب�شرية  بناء و�إد�رة فريق �لعمل

�ملهار�ت �ل�شلوكية وفنون �لتميز يف خدمه �لعمالءخ�شائ�س زيوت �لت�شحيم وجمالت ��شتخد�مها 

 OHSAS & ISO 9001 ، ISO 14001 دورة تعريفية بانظمة 
�ملوؤمتر �لعاملي �خلام�س للطاقة �ملتجددة وكفاءة �لطاقة يف �ملناطق �ل�شحر�ويه18001

IOS for iPhone & iPadهمية �ل�شالمة �لعامة و�ل�شحة �ملهنية و�لبيئية وتطبيق خطة �لطو�رئ�

Mini MBA برنامج �ل�شالمة �لعامة �لبحرية �د�رة �لعمال �مل�شغرة

PMP تاهيل مر�قب حمطة �د�رة �مل�شاريع - دورة حت�شريية

Primavera p6تدريب مدربني

تدقيق د�خلي على نظام ISO 9001�د�رة �ملبيعات
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تدقيق د�خلي على نظام OHSAS 18001 �د�رة �مل�شتودعات

تدقيق مايل�د�رة �شال�شل �لتزويد و�مل�شرتيات م�شتوى متقدم

خدمة �لعمالء عرب �لهاتف �د�رة �شكاوي �لعمالء

خدمة و�د�رة �شكاوي �لعمالء��شا�شيات �لفر��شة -مهار�ت �لت�شال 

دورة �جر�ء�ت د�ئرة �ملحطات وحركة �لوثائق يف �ل�شركة �عد�د مو�زنات �لقوى �لعاملة

دورة �ل�شيكات �لبنكية و�لرقابة عليها�عد�د وتاهيل مر�قبني

دورة �ملهار�ت �لقيادية و�ل�شر�فية )�لقيادة �لتحويلية(�عد�د وكتابة �ملر��شالت و�لتقارير 

دورة تعريفية بنظام تتبع �ملركبات )Tam(�ك�شل مبتدئ ومتو�شط

دورة حا�شوب�لختيار و�لتعيني 

دورة لغة �جنليزية �مل�شتوى �لدو�ت �لعملية ملهار�ت �للقيادة �لفعالة 

دورة متقدمة تطوير ��شاليب �لت�شويق ومهار�ت �لبيع �لفعالة �ل�شاليب �لفنية يف �د�رة �مل�شرتيات 

دورة خماطر )�د�رة �ملخاطر �لت�شغيلية (�لإبتكار و�لإبد�ع يف �إد�رة �ملبيعات و�لت�شويق

 SPSS دورة مهار�ت قيادية و��شر�فية �لتحليل �لح�شائي باإ�شتخد�م

دورة نظام كامري�ت  Milestone �لت�شويق ملبيعات �ل�شركات

�شيانة �شيار�ت �لد�ف و �لكينوورث�جلودة و�لد�ء �ملتميز ملندوبي �ملبيعات

�شريبة �لدخل و�ملبيعات و�لتعديالت �حلديثة عليها�ل�شالمة �لعامة يف �ملن�شات �لنفطية و�لغاز

طرق تر�شيد �لطاقة ��شتبدلت بدورة �د�رة �ملمتلكات وتامني �لتجهيز�ت و�خلدمات �ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية و�لبيئية يف كر�ج �لنقل و�لتوزيع
للموؤ�ش�شات

طرق فح�س و�شيانة بخاخات بو�س �لعمل بروح �لفريق

فهم وتنفيذ �ملخططات �لت�شميمية �ملدير �لفعال و�لجناز �لعايل 

قائد تدقيق معتمد على نظام �د�رة �جلودة ISO 9001�ملعرفة باجر�ء�ت �ملورد �لرئي�شي 

خماطر عمليات �لت�شغيل HAZOP- �د�رة �ملخاطر�ملعرفة باملو��شفات �لفنية ل�شيار�ت �لنقل و�لتوزيع

مر��شالت جتارية باللغة �لجنليزية / مهار�ت �لتو��شل عرب �لمييل �ملفاهيم و�لنظريات يف جمال �ملو�رد �لب�شرية

م�شرف �شالمة و�شحة مهنية �ملكاأفات و�لتعوي�شات و�ملنافع 

مهار�ت �لتعامل مع �لزبائن و�لعمالءمهار�ت �د�رية وقيادية

موؤمتر عن �ملو�رد �لب�شريةمهار�ت �لت�شال

نقل �ملو�د �خلطرة ADRمهار�ت �لت�شال و�لتو��شل 
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ور�شة �لتدريب على جل�شة حتكيم عملية بق�شية �ي�شاحيةمهار�ت �لتعامل مع �لزبائن 

عا�سرًا: و�سف للمخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة
ل يوجد خماطر تعر�شت لها �ل�شركة �أو من �ملمكن �أن تتعر�س �ل�شركة لها خالل �ل�شنة �لالحقة ولها تاأثري مادي عليها.

احلادي ع�سر: الإجنازات والحداث التي حققتها ال�سركة خالل العام 2016
حققت �ل�شركات �لتابعة �لعديد من �لإجناز�ت �ملهمة خالل �لعام 2016 و ذلك كما يلي:

ال�سركة الأردنية احلديثة خلدمات الزيوت و املحروقات:

ت�شغيل 9 حمطات وقود جديدة خالل �لعام 2016، و حاليًا يوجد لدى �ل�شركة عدة حمطات حتت �لإن�شاء يف مو�قع مميزة من 
�ململكة.

�شر�ء و��شتئجار 12 موقع جديد خالل �لعام 2016.
تقدمي خدمة نظام �لدفع �للكرتوين )RFID( خالل عام 2016.

قامت �ل�شركة بتوقيع �تفاقية مع وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية و�ل�شركات �لت�شويقية وذلك لغايات �أعمال �ل�شتري�د ملادة �ل�شولر 
)Euro 5( وبنزين �وكتان 95.

�شر�ء 65 �شهريج جديد ت�شاف �ىل �أ�شطول �شهاريج �ل�شركة.
قامت �ل�شركة بتقدمي ��شافات ملادة �لبنزين ومادة �ل�شولر )�لديزل( وذلك لتح�شني �لأد�ء وذلك كميزة تناف�شية يف �ل�شوق 

ومت ��شتري�د هذه �ملادة من كربى �ل�شركات �لعاملية يف جمال �شناعة ��شافات �مل�شتقات �لنفطية ولقت ر�شى �لكثري من عمالء 
�ل�شركة.

�لبدء بن�شاط تزويد �لبو�خر بامل�شتقات �لنفطية وتزويد �لطائر�ت .
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بلغت �لإير�د�ت �لت�شغيلية �ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و �ملحروقات للعام 2016   754،862،652دينار مقابل 
762،956،872  دينار للعام 2015، باإنخفا�س مقد�ره  8،094،220دينار و بن�شبة 1 %. ميثل �لر�شم �لبياين �لتايل تطور �لإير�د�ت 

�لت�شغيلية لل�شركة:

بلغ �شايف �أرباح �ل�شركة للعام 2016 مبلغ 19،740،987 دينار مقابل 16،9٣1،481 للعام 2015، وميثل �لر�شم �لبياين �لتايل تطور 
�شايف �أربح �ل�شركة:
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�إن �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لتجارة �لزيوت و �ملحروقات حا�شلة على �شهاد�ت �أنظمة �د�رة �جلودة و �لبيئة و �ل�شحة �ملهنية و قد 
.Loid’s Registered Quality Assurance مت جتديدها خالل �لعام 2015، باإعتماد من �شركة

 . �لإ�شتري�د  جمال  يف  �لذهبية  �لقائمة  برنامج  �ىل  مدرجة  �ملحروقات  و  �لزيوت  خلدمات  �حلديثة  �لأردنية  �ل�شركة  �إن 

                 
    

ال�سركة الأردنية احلديثة لتجارة املواد التموينية:
يعترب من �أهم �إجناز�ت �ل�شركة للعام 2016 �فتتاح 15 فرع جديد لي�شل �جمايل �لفروع كما يف نهاية �لعام 2016 �ىل ٣6 فرع، و 

حاليًا يوجد لدى �ل�شركة 1٣ فرع حتت �لإن�شاء من �ملتوقع ت�شغيلها خالل  عام 2017.
بلغت �ير�د�ت �ل�شركة للعام 2016 مبلغ 6،410،985 دينار مقابل 4،4٣٣،105 للعام 2014 ، باإرتفاع مقد�ره 1،977،880 دينار و 

بن�شبة 44.6 %.
ال�سركة الأردنية احلديثة لالإ�سترياد و الت�سدير:

حققت �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لالإ�شتري�د و �لت�شدير منوً� كبري� يف �شايف �أرباحها حيث بلغ �شايف �أرباح �ل�شركة للعام 2016 مبلغ 
1،046،864 دينار مقابل 7٣4،112 للعام 2015، بزيادة مقد�رها ٣12،752 دينار و بن�شبة زيادة %42.6.

�إن �ير�د�ت �ل�شركة �لرئي�شية متاأتية من عملية ��شتري�د وت�شدير �لزيوت �ملعدنية.
   م�شتودعات �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لالإ�شتري�د و �لت�شدير.



2٣ 

الثاين ع�سر :الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة ومل تدخل �سمن الن�ساط 
الرئي�سي لل�سركة

ل يوجد �أثر مايل لعمليات ذ�ت طبيعة غري متكررة حدثت خالل �ل�شنة �ملالية ول تدخل �شمن ن�شاط �ل�شركة �لرئي�شي.

�لثالث ع�شر:  �لتطور �لتاريخي لالأرباح و�خل�شائر �ملحققة و�لأرباح �ملوزعة و�شايف حقوق �مل�شاهمني و�أ�شعار �لأور�ق �ملالية

201620152014201٣2012�لبيان
20،827،7٣617،669،74019،162،767.18،488،78٣.7،294،826�لأرباح )�خل�شارة(

15،400،00015،400،0001٣،200،0008،690،0007،700،000�لأرباح �ملوزعة *
144،746،8٣01٣9،٣19،0941٣7،049،٣541٣1،086،587121،287،804حقوق �مل�شاهمني

2.٣02.٣2.742.061.1٣�أ�شعار �لور�ق �ملالية 

*  �أرباح عن عام 2015 مت توزيعها يف عام 2016.
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الرابع ع�سر:   املوؤ�سرات املالية لل�سركة ونتائج اأعمالها خالل ال�سنة املالية
20162015�لن�شب �ملالية

         16.1 %18.9 %ربحية �ل�شهم – دينار / �شهم
           12.7 %14.4 %�لعائد على حقوق �مل�شاهمني

         6 %6 %�لعائد على �ملوجود�ت
           46 %40.2 %ن�شبة �مللكية

             5٣.9 %59.4%معدل �ملديونية
           50.8 %54.2 %ن�شبة �لتد�ول

            4٣.8 %45.6 %ن�شبة �ل�شيولة �ل�شريعة
           ٣.8 %4.6 %هام�س �لربح

         -  7٣،251،085-  88،246،٣٣٣ر�أ�س �ملال �لعامل )دينار(

اخلام�س ع�سر: التطورات واخلطة امل�ستقبلية لل�سركة للعام 2017 وتوقعات جمل�س الإدارة
ت�شعى �إد�رة �ل�شركة لتطوير وتنويع وزيادة حجم �لن�شاط لديها لتحقيق �أكرب عائد ممكن و ذلك من خالل:

حتقيق �أهد�ف �مل�شاهمني من خالل زيادة �لعائد على حقوق �مللكية وحت�شني �ملركز �ملايل لل�شركة، حيث يوجد لدى �ل�شركة 
�لتوجهات �لإ�شتثمارية �لتالية:

 مت �لبدء باإ�شتري�د �مل�شتقات �لنفطية �جلاهزة مبنت�شف عام 2016 ملادتي �لديزل يورو 5 و �لبنزين 95 ومتوقع �ن يتم �لبدء 
باإ�شتري�د مادة بنزين �وكتان 90 ب�شهر 6 عام 2017 .

قامت �ل�شركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع �شركة �لعقبة لتنخزين �ملو�د �لنفطية لتخزين �مل�شتقات �لنفطية
�جلاهزة يف �لعقبة من خالل �شر�ء ح�شة من ر�أ�شمال �ل�شركة.

��شتكمال خلطة �لتو�شع مبحطات �ملحروقات تقوم �ل�شركة ببناء 10 حمطات �شنويا للو�شول �ىل عدد 100 حمطة مع نهاية عام 
2020 علما �ن �ملحطات �لعاملة حتى تاريخه بلغت 54 حمطة موزعة يف جميع �نحاء �ململكة و�شيتم ت�شغيل �ي�شا 4 حمطات �خرى 

يف نهاية �شهر 4 /2017 و�خلطة م�شتمرة على هذ� �لنحو ويوجد �كرث من 15 قطعة �ر�س م�شرت�ه وهي حتت �لتجهيز.
يتم �لعمل حاليا على نظام �لدفع �لإلكرتوين يف جميع حمطات �ل�شركة ومت �لعمل به يف نهاية عام 2016 .

�ل�شتمر�ر يف تاأهيل عدد من حمطات �لتوزيع �ململوكة لأ�شخا�س و�شركات ياإ�شم و�شكل �ملنا�شري �إك�شرب�س وتفعيل نظام �لدفع 
�للكرتوين يف هذه �ملحطات.

يتم حاليا تركيب تقنية �لطاقة �ل�شم�شية لعدد 20 حمطة و�لعمل جاري على تركيبها يف جميع حمطات �ل�شركة كاملة . 
�لإ�شتمر�ر يف زيادة عدد فروع �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لتجارة �ملو�د �لتموينية لتحقيق �لأرباح يف �مل�شتقبل �لقريب وحاليا يوجد 

٣8 فرع عامل وهناك 10 فروع حتت �لتجهيز.
زيادة مبيعات �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لالإ�شتري�د و �لت�شدير حيث �أن �ل�شركة لها م�شتقبل و�عد يف هذ� �ملجال، تتمتع �ل�شركة 

مبز�يا �شركات �ملناطق �حلرة و�شيتم زيادة �لبيع لل�شوق �لعر�قي يف حال فتح معرب �لطريبيل بني �لعر�ق و�لردن.
مت زيادة ��شطول �لنقل ب�شهاريج حديثة مم�شنوعة من مادة �لملنيوم وب�شعات نقل �كرب حيث بلغ عدد �ل�شطول �لكلي �ململوك 

لل�شركة 200 �شهريج من �شعات خمتلفة وذلك لتكون �ل�شركة جاهزة لنقل �مل�شتقات �لنفطية من �لعقبة ملحطات �ل�شركة و�ملحطات 
�لهلية . 

مت ت�شغيل 8 وحد�ت �شحن كهرباء لل�شيار�ت �لكهربائية بكل من �ل�شمال و�لو�شط و�جلنوب خلدمة هذ� �لنوع من �ل�شيار�ت . 
و�شتقوم �ل�شركة خالل عام عام 2017 برتكيب عدد 5 �شو�حن يف خم�شة مو�قع �خرى لتلبية �حلاجة �لز�ئدة على هذه �خلدمة 

و�خلدمة حم�شورة لدى حمطاتنا فقط ول توجد لدى �لغري .
تعمل �ل�شركة على نظام لبيع بطاقات �ل�شحن )زين( من خالل �مل�شخات مبا�شرة حيث �شيتم تطوير هذه �خلدمة بالتعاون بني 

�ملنا�شري للزيوت و�ملحروقات و�شركة زين.
تفعيل نظام خدمة )Mobile Application( لتعريف �مل�شتهلكني على نظام �ملحطات و�خلدمات �ملتوفرة فيها .    
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ال�ساد�س ع�سر: اأتعاب مدققي احل�سابات. 
بلغت �أتعاب مدققي ح�شابات �ل�شركة 7،500 دينار ي�شاف �ليها �شريبة �ملبيعات. كما بلغت �أتعاب مدققي �حل�شابات لل�شركات 

�لتابعة كما يلي : 
 �ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات: 15،000 دينار �ردين ي�شاف �ليها �شريبة �ملبيعات.

 �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لتجارة �ملو�د �لتموينية : ٣.500 دينار �ردين ي�شاف �ليها �شريبة �ملبيعات.
�ل�شركة �لردنية �حلديثة لال�شتري�د و�لت�شدير  : ٣.500 دينار �ردين.

ال�سابع ع�سر: بيان بعدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقاربـهم، و من قبل موظفي 
الإدارة العليا كما يف ٣1 كانون اأول 2016

�ملن�شب�لإ�شم
 

�جلن�شية

عدد �لأ�شهم �ململوكة 
يف ٣1

كانون �أول 2016

عدد �لأ�شهم �ململوكة 
يف ٣1

كانون �أول 2015
50005000�أردينرئي�س جمل�س �لإد�رة�ل�شيد زياد خلف �ملنا�شري

50755،100�أرديننائب رئي�س جمل�س �لإد�رة�ل�شيد معني حممد عبد�هلل قد�دة
50005،000�أردينع�شو جمل�س �لإد�رة�ل�شيد حممد عي�شى �خلر�ب�شة

ع�شو جمل�س �لإد�رة/ �ملدير �ل�شيد يا�شر �شامل ح�شني �ملنا�شري
٣7،000٣7،000�أردين�لعام

50005،000�أردينع�شو جمل�س �لإد�رة�ل�شيد �أحمد خلف حممد �ملنا�شري
50005،000�أردينم�شاهم�ل�شيد عبد �لغني خلف �ملنا�شري

50005،000�أردينم�شاهم�ل�شيد عبد �حلكيم خلف �ملنا�شري
25.00025.000�أرديننائب �ملدير �لعام�ل�شيد ر�مز �أنطون خوري

1468514،685�أردينمدير �ملبيعات و �لت�شويق�ل�شيدة كفاح تي�شري عبد�لهادي
1٣800800،1٣�أردنيةم�شاهم�ل�شيدة حنان حافظ حفيظي �بو حميدة 

ل يوجد �شركات م�شيطر عليها من قبل �أع�شاء جمل�س �لإد�رة �أو من موظفي �لإد�رة �لعليا ت�شاهم يف ر�أ�شمال �ل�شركة.
ل يوجد ��شهم مملوكة من قبل �قرباء �ي من �ع�شاء جمل�س �لد�رة �و �لد�رة �لعليا لل�شركة.

الثامن ع�سر:املزايا واملكافاآت التي يتمتع بـها كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة واأ�سخا�س الإدارة العليا ذوو 
ال�سلطة التنفيذية.

 تقا�شى رئي�س و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة مكافئة بو�قع 5000 دينار لكل ع�شو يف عام 2016.

التا�سع ع�سر: التربعات واملنح التي دفعتها ال�سركة
قامت �ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و �ملحروقات بالتربع جلهات و جمعيات و �شناديق خريية و دينية متعددة، و ذلك 

�ميانًا من �ل�شركة ب�شرورة �مل�شاهمة يف �لأعمال �خلريية ب�شتى جمالتها.

الع�سرون:  بـيان الـعـقود و امل�ساريع والإرتـباطـات التي عـقدتـها ال�سركة مـــع الـ�سركـات التابعة اأو  ال�سقيقة اأو 
احلليفة اأو رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي موظف يف ال�سركة اأو اأقاربـهم

ل يوجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو �رتباطات عقدتها �ل�شركة �مل�شدرة مع �ل�شركات �لتابعة �أو �ل�شقيقة �أو �حلليفة �أو رئي�س جمل�س 
�لإد�رة �أو �أع�شاء �ملجل�س �أو �أي موظف يف �ل�شركة �أو �أقاربـهم. 
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احلادي والع�سرون: م�ساهمة ال�سركة يف حماية البيئة اأو خدمة املجتمع املحلي
�ل�شركة �لتابعة حا�شلة على �شهادة �لآيزو )14001( �ملتعلقة باملحافظة على �لبيئة.

�ل�شركة �لتابعة ع�شو يف جمعية حماية �لبيئة �لأردنية.
مت بناء ج�شر م�شاة خلدمة �ملو�طنني على طريق �ملطار.

تركيب وت�شغيل نظام �شحب �لأبخرة من �مل�شتقات �لنفطية د�خل �ملحطات.
فيما يتعلق بخدمة �ملجتمع �ملحلي فقد قامت �ل�شركة �لتابعة �شمن م�شوؤولياتها �لإجتماعية بالعديد من �لن�شاطات نذكر منها على 

�شبيل �لذكر ل �حل�شر ما يلي: دعم جلمعيات و منظمات �ملجتمع �ملحلي، رعاية بر�مج �ذ�عية و تلفزيونية، بناء مر�فق عامة، 
رعاية موؤمتر�ت، و �لقيام بحمالت نظافة يف خمتلف �ملدن و �لقرى �لأردنية.

الثاين والع�سرون: عدد اجتماعات جمل�س الدارة خالل عام 2016
 عقد جمل�س �د�رة �ل�شركة �شتة �جتماعات خالل عام 2016.
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�جمد حممد �بر�هيم �لعك�س
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تو�سيات املجل�س للهيئة العامة العادية:
1.يو�شي جمل�س �لإد�رة �ىل �لهيئة �لعامة �لعادية للم�شاهمني مبا يلي:

2.تالوة حم�شر �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي يف �جتماعها �ل�شنوي �لثامن و �إقر�ره.
٣.�شماع تقرير مدققي �حل�شابات لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف ٣1  كانون �أول 2016.

4.�شماع و مناق�شة تقرير جمل�س �لإد�رة لل�شنة �ملالية 2016  و �مل�شادقة عليه.
5.مناق�شة ميز�نية �ل�شركة و �لقو�ئم �ملالية كما يف ٣1  كانون �أول 2016  و �مل�شادقة عليها.

6.�نتخاب مدققي ح�شابات �ل�شركة لل�شنة �ملالية 2017 و حتديد بدل �أتعابهم.
7.�إبر�ء ذمة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة.

8.�أي �أمور �أخرى تقرتحها �لهيئة �لعامة
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�لإف�شاح عن قو�عد �حلوكمة �لر�شيدة و مدى تطبيقها

�لأ�شباب �حلالة �لقاعدة �لبند

 1  جمل�س �د�رة �ل�شركة:

طبق بالكامل  يحدد نظام �ل�شركة عدد �أع�شاء جمل�س �لإد�رة بحيث ل يقل عدد
�أع�شائه عن خم�شة �أ�شخا�س و ل يزيد عن ثالثة ع�شر. 1 1

طبق بالكامل  يتم �نتخاب �أع�شاء جمل�س �لإد�رة وفق �أ�شلوب �لت�شويت �لرت�كمي من
قبل �لهيئة �لعامة لل�شركة بالإقرت�ع �ل�شري. 1 2

طبق بالكامل ثلث �أع�شاء �ملجل�س على �لأقل من �لأع�شاء �مل�شتقلني. 1 ٣

 ل يوجد ممثل لأي �شخ�س �عتباري
�شمن �أع�شاء �ملجل�س. مل يطبق  ي�شمي ع�شو جمل�س �لإد�رة �لإعتباري �شخ�س طبيعي لتمثيله طيلة مدة

�ملجل�س. ٣ 4

طبق بالكامل  يتم �لإلتز�م بعدم �جلمع بني من�شب رئي�س جمل�س �لإد�رة و �أي من�شب
تنفيذي �آخر. 5 5

طبق بالكامل
 يجب �أن يكون ع�شو جمل�س �لإد�رة موؤهاًل و يتمتع بقدر كاف من �ملعرفة

 بالأمور �لإد�رية و �خلربة، و �أن يكون ملمًا بالت�شريعات ذ�ت �لعالقة و
بحقوق وو�جبات جمل�س �لإد�رة.

6 6

طبق بالكامل
 يعمل جمل�س �لإد�رة على �لتاأكد من توفري كافة �ملعلومات و �لبيانات

 �خلا�شة بال�شركة لأع�شاء �ملجل�س مبا ميكنهم من �لقيام بعملهم و �لإملام
بكافة �جلو�نب �ملتعلقة بعمل �ل�شركة.

9 7



٣0

طبق بالكامل  ي�شتعني جمل�س �لإد�رة بر�أي �أي م�شت�شار خارجي على نفقة �ل�شركة
�شريطة مو�فقة �أغلبية �أع�شاء �ملجل�س و جتنب ت�شارب �مل�شالح. 11 8

�أ  مهام و م�شوؤوليات جمل�س �لإد�رة
 �ن مهام و�شالحيات جمل�س �لد�رة

  حمددة يف �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة.
 هذ� ومل يقم �ملجل�س بو�شع نظام
 د�خلي لل�شركة حيث �ن  �ل�شركة
 قاب�شة )�أم( و�ن حجم ن�شاطها

 وعمليتاتها ل يتطلب �عد�د مثل هذه
�لأنظمة.

مل يطبق  ي�شع جمل�س �لإد�رة نظاما د�خليا يتم مر�جعته ب�شكل �شنوي، حتدد
مبوجبه ب�شكل مف�شل مهام و�شالحيات �ملجل�س وم�شوؤولياته.

1

�لأ�شباب �حلالة �لقاعدة �لبند

�ن مهام و�شالحيات جمل�س �لد�رة 
حمددة يف �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة.  

هذ� ومل يقم �ملجل�س بو�شع نظام 
د�خلي لل�شركة حيث �ن �ل�شركة  هي 

�شركة �أم �أي مبثابة �ل�شركة �لقاب�شة  
و�ن حجم ن�شاطها وعمليتاتها ل 
يتطلب �عد�د مثل هذه �لأنظمة.

مل يطبق

يت�شمن �لنظام �لد�خلي �ملهام و�ل�شالحيات و�مل�شوؤوليات �لتالية: و�شع 
�لإ�شرت�تيجيات و�ل�شيا�شات و�خلطط و�لإجر�ء�ت �لتي من �شاأنها حتقيق 

م�شلحة �ل�شركة و�أهد�فها وتعظيم حقوق م�شاهميها وخدمة �ملجتمع 
�ملحلي.

 و�شع �شيا�شة لإد�رة �ملخاطر �لتي قد تو�جهها �ل�شركة.
 يتم �لإعالن م�شبقا عن موعد �لإف�شاح عن �لبيانات �ملالية قبل موعد 

�عالنها مبا ل يقل عن ثالثة �أيام عمل.
 و�شع �شيا�شة �لإف�شاح و�ل�شفافية �خلا�شة بال�شركة ومتابعة تطبيقها 

وفقا ملتطلبات �جلهات �لرقابية و�لت�شريعات �لنافذة.
 و�شع �جر�ء�ت متنع �لأ�شخا�س �ملطلعني يف �ل�شركة من ��شتغالل 

معلومات د�خلية �شرية لتحقيق مكا�شب مادية �أو معنوية.
 و�شع �شيا�شة تفوي�س و��شحة يف �ل�شركة يحدد مبوجبها �لأ�شخا�س 

�ملفو�شني وحدود �ل�شالحيات �ملفو�شة لهم.
 و�شع �آلية لإ�شتقبال �ل�شكاوي و�لإقرت�حات �ملقدمة من قبل �مل�شاهمني.

 �در�ج �قرت�حات �مل�شاهمني �خلا�شة مبو��شيع معينة على جدول �لهيئة 
�لعامة ب�شكل ي�شمن در��شتها و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب ب�شاأنها خالل فرتة 

زمنية حمددة.
 و�شع �شيا�شة تنظم �لعالقة مع �لأطر�ف ذوي �مل�شالح.

 �إعتماد �أ�ش�س منح �حلو�فز و�ملكافاآت و�ملز�يا �خلا�شة باأع�شاء جمل�س 
�لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية.

 و�شع �جر�ء�ت عمل خطية لتطبيق قو�عد �حلكومة �لر�شيدة يف �ل�شركة 
ومر�جعتها وتقييم مدى تطبيقها.
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٣1 

طبق بالكامل

يتم تقييم و مر�جعة �أد�ء �لإد�رة �لتنفيذية يف �ل�شركة و مدى 
تطبيقها لالإ�شرت�تيجيات و �ل�شيا�شات و �خلطط و �لإجر�ء�ت 

�ملو�شوعة. 1٣ ٣

�لأ�شباب �حلالة �لقاعدة �لبند

طبق بالكامل تتخذ �خلطو�ت �لكفيلية بتحقيق �لرقابة �لد�خلية على �شري �لعمل يف 
�ل�شركة.

12 4

جميع �ل�شركات �لتابعة خا�شعة 
لرقابة وحدة �لتدقيق �لد�خلي. طبق بالكامل

 يتم �ن�شاء وحدة خا�شة للرقابة و�لتدقيق �لد�خلي تكون مهمتها �لتاأكد من
 �للتز�م بتطبيق �أحكام �لت�شريعات �لنافذة ومتطلبات �جلهات �لرقابية

 و�لأنظمة �لد�خلية و�ل�شيا�شات و�خلطط و�لإجر�ء�ت �لتي ي�شعها جمل�س
�لإد�رة.

12 5

ب  �للجان �لتي ي�شكلها جمل�س �لإد�رة

 لأن جمل�س �لإد�رة ي�شرف ب�شكل
مبا�شر على �أعمال �ل�شركة. مل يطبق

يتم ت�شكيل عدد منا�شب من �للجان ح�شب حاجة �ل�شركة وظروفها، لكي 
يتمكن جمل�س �لإد�رة من تاأدية مهماته ب�شكل فعال وحتدد تلك �للجان 

مبهام وفرت�ت و�شالحيات حمددة.

1

 �إن �لأمور �ملناطة بلجنة �لرت�شيحات
 يقوم بها جمل�س �لإد�رة ب�شكل

مبا�شر.
مل يطبق ي�شكل جمل�س �لإد�رة جلنة د�ئمة ت�شمى جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت. 1 ب 2

 مل يتم ت�شكيل جلنة تر�شيحات
 ومكافاآت بعد يف �ل�شركة من �ع�شاء
 جمل�س �لد�رة لن �ل�شركة هي �شركة
 �أم ومبثابة �ل�شركة �لقاب�شة وحجم
عملياتها ون�شاطها ل يتطلب ذلك.

مل يطبق
 يكون ت�شكيل جلنة �لتدقيق و�لرت�شيحات و�ملكافاآت من �أع�شاء جمل�س
 �لإد�رة غري �لتنفيذيني، ل يقل عددهم عن �لثالثة على �أن يكون �إثنان

منهم من �لأع�شاء �مل�شتقلني و�أن يرت�أ�س �للجنة �أحدهما.
2 ٣

 لن �ل�شركة هي �شركة �أم ومبثابة
 �ل�شركة �لقاب�شة وحجم عملياتها

ون�شاطها ل يتطلب ذلك.
مل يطبق  ت�شع كل من �للجنتني مبو�فقة جمل�س �لإد�رة �جر�ء�ت عمل خطية تنظم

عملها وحتدد �لتز�ماتها. ٣ 4

�لأ�شباب �حلالة �لقاعدة �لبند

 لن �ل�شركة هي �شركة �أم ومبثابة
 �ل�شركة �لقاب�شة وحجم عملياتها

ون�شاطها ل يتطلب ذلك.
مل يطبق  تقدم كل من �للجنتني قر�ر�تهما وتو�شياتهما �ىل جمل�س �لإد�رة وتقريرً�

حول  �أعمالها يف �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي لل�شركة. 5 6



٣2

 مل بتم ت�شكيل جلنة تر�شيحات
 ومكافاآت بعد من قبل جمل�س �لإد�رة

 حيث يقوم مبهام �للجنة جمل�س
�لإد�رة ب�شكل مبا�شر.

مل يطبق

تقوم جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت باملهام �لتالية :-
1 �لتاأكد من ��شتقاللية �لأع�شاء �مل�شتقلني ب�شكل م�شتمر.

2 �إعد�د �ل�شيا�شة �خلا�شة مبنح �ملكافاآت و�ملز�يا و�حلو�فز و�لرو�تب يف 
�ل�شركة ومر�جعتها ب�شكل �شنوي.

٣ حتديد �لإحتياجات من �لكفاء�ت على م�شتوى �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا 
و�ملوظفني و�أ�ش�س �ختيارهم.

4 �إعد�د �ل�شيا�شة �خلا�شة باملو�رد �لب�شرية و�لتدريب يف �ل�شركة ومر�قبة 
تطبيقها، ومر�جعتها ب�شكل �شنوي.

1 ب 7

 مل بتم ت�شكيل جلنة تر�شيحات
 ومكافاآت بعد من قبل جمل�س �لإد�رة

ومل يتم حتديد �شالحياتها.
مل يطبق

تتمتع جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت بال�شالحيات �لتالية:-
1  طلب �أي بيانات �أو معلومات من موظفي �ل�شركة �لذين يتوجب عليهم 

�لتعاون لتوفري هذه �ملعلومات ب�شكل كامل ودقيق.
2  طلب �مل�شورة �لقانونية �أو �ملالية �لإد�رية �أو �لفنية من �أي م�شت�شار 

خارجي.
٣  طلب ح�شور �أي موظف يف �ل�شركة للح�شول على �أي �إي�شاحات 

�شرورية.

6 8

2 �جتماعات جمل�س �لإد�رة

مطبق بالكامل  يتم �لإف�شاح عن عدد �جتماعات جمل�س �لإد�رة يف �لتقرير �ل�شنوي
لل�شركة. 4 1

مطبق بالكامل

  يوجه جمل�س �لإد�رة �لدعوة �ىل كل م�شاهم حل�شور �جتماع �لهيئة �لعامة
 بالربيد �للكرتوين �خلا�س بامل�شاهم، قبل و�حد و ع�شرون يومًا من

 �لتاريخ �ملقرر لعقد �لجتماع، على �أن يتم �إعد�د �لرتتيبات و�لإجر�ء�ت
�ملنا�شبة لعقد �لجتماع مبا يف ذلك �ختيار �ملكان و�لزمان.

٣ 1

�لأ�شباب �حلالة �لقاعدة �لبند

مطبق بالكامل يتم �لإعالن عن موعد ومكان عقد �جتماع �لهيئة �لعامة يف ثالث �شحف 
يومية حملية وملرتني على �لأقل وعلى �ملوقع �للكرتوين لل�شركة.

6 2

مطبق بالكامل يتم �لإلتز�م بعدم �در�ج �أية مو��شيع جديدة يف �لإجتماع غري مدرجة على 
جدول �أعمال �لهيئة �لعامة �ملر�شل �شابقًا للم�شاهمني. 4 ٣

�إن جمل�س �لإد�رة منتخب قبل 
�شدور دليل قو�عد حوكمة �ل�شركات 
�مل�شاهمة �ملدرجة يف بور�شة عمان.

مل يطبق
يقوم �مل�شاهم �لر�غب بالرت�شيح لع�شوية جمل�س �لإد�رة باإر�شال نبذة 
تعريفية عنه قبل �نتهاء �ل�شنة �ملالية لل�شركة و�لتي ت�شبق �ل�شنة �لتي 

�شيعقد فيها �جتماع �لهيئة �لعامة لإنتخاب �ملجل�س.
5 4

�إن جمل�س �لإد�رة منتخب قبل 
�شدور دليل قو�عد حوكمة �ل�شركات 
�مل�شاهمة �ملدرجة يف بور�شة عمان.

مل يطبق يقوم جمل�س �إد�رة �ل�شركة باإرفاق �لنبذة �لتعريفية للم�شاهم �لر�غب 
بالرت�شيح لع�شوية جمل�س �لإد�رة بالدعوة �ملوجهة للم�شاهمني حل�شور 

�جتماع �لهيئة �لعامة. 

5 5



٣٣ 

حقوق �مل�شاهمني: �حلقوق �لعامة:

 مل حتدث من قبل

 مل حتدث من قبل

مل حتدث من قبل

مطبق بالكامل

-

-

-

يتمتع �مل�شاهمني يف �ل�شركة باحلقوق �لعامة �لتالية :-
- �حل�شول على �لأرباح �ل�شنوية لل�شركة خالل ثالثني يوم من �شدور قر�ر 

�لهيئة �لعامة.
- �أولوية �لإكتتاب يف �أية �إ�شد�ر�ت جديدة من �لأ�شهم لل�شركة فبل طرحها 

للم�شتثمرين �لآخرين.
- �للجوء �ىل و�شائل حل �لنز�عات بالطرق �لبديلة مبا يف ذلك �لو�شاطة 

و�لتحكيم، نتيجة خمالفة �لت�شريعات �لنافذة �أو �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة 
�أو �خلطاأ �أو �لتق�شري �أو �لإهمال يف �إد�رة �ل�شركة �أو �إف�شاء �ملعلومات ذ�ت 

�لطبيعة �ل�شرية لل�شركة.
- طلب عقد �جتماع هيئة عامة غري عادية وذلك للمطالبة باإقالة جمل�س 
�إد�رة �ل�شركة �أو �أي ع�شو فيه، للم�شاهمني �لذين ميلكون 20% من �أ�شهم 

�ل�شركة.
- طلب �إجر�ء تدقيق على �أعمال �ل�شركة ودفاترها، للم�شاهمني �لذين 

ميلكون 10% من �أ�شهم �ل�شركة.

6

7

8

11

12

1

�لأ�شباب �حلالة �لقاعدة �لبند

�لإف�شاح و �ل�شفافية:

 ل يوجد �جر�ء�ت عمل خطية ولكن
 يتم �لإلتز�م �لتام مبتطلبات �لإف�شاح
 وفقًا لتعليمات �لإف�شاح �ل�شادرة عن

هيئة �لأور�ق �ملالية

مل يطبق
ت�شع �ل�شركة �إجر�ء�ت عمل خطية وفقًا ل�شيا�شة �لإف�شاح �ملعتمدة من 

قبل جمل�س �لإد�رة لتنظيم �شوؤون �لإف�شاح عن �ملعلومات ومتابعة تطبيقها 
وفقًا ملتطلبات �جلهات �لرقابية و�لت�شريعات �لنافذة.

1 1

مطبق بالكامل  توفر �ل�شركة �ملعلومات �لإف�شاحية للم�شاهمني و �مل�شتثمرين مبا يف ذلك
�لإف�شاحات �ملتعلقة بتعامالت �لأطر�ف ذوي �لعالقة مع �ل�شركة. 2 2

مطبق بالكامل  تقوم �ل�شركة با�شتخد�م موقعها �للكرتوين على �شبكة �لنرتنت لتعزيز
�لف�شاح و�ل�شفافية وتوفري �ملعلومات. 4 ٣

مطبق بالكامل  تقوم �ل�شركة بالإف�شاح عن �شيا�شاتها و بر�جمها جتاه �ملجتمع �ملحلي و
�لبيئة. 5 4

جلنة �لتدقيق:

مطبق بالكامل  يتوفر لدى جميع �أع�شاء �للجنة �ملعرفة و �لدر�ية يف �لأمور �ملالية و
�ملحا�شبية. 1 1

مطبق بالكامل ت�شع �ل�شركة جميع �لإمكانات �لالزمة حتت ت�شرف �للجنة. ٣ 2

مطبق بالكامل
 تقوم جلنة �لتدقيق بالإجتماع مبدقق �حل�شابات �خلارجي لل�شركة دون
 ح�شور �أي من �أ�شخا�س �لإد�رة �لتنفيذية �أو من ميثلها مرة و�حدة على

�لأقل يف �ل�شنة.
4 ٣



٣4

مهام جلنة �لتدقيق:

مطبق بالكامل  تقوم �للجنة مبتابعة مدى تقيد �ل�شركة و �لتز�مها بتطبيق �أحكام
�لت�شريعات �لنافذة و متطلبات �جلهات �لرقابية. 4 1

مطبق بالكامل  تقوم �للجنة مبر�جعة تعامالت �لأطر�ف ذوي �لعالقة مع �ل�شركة و
�لتو�شية ب�شاأنها ملجل�س �لإد�رة قبل �بر�مها.

12 2

�لأ�شباب �حلالة �لقاعدة �لبند

مدقق �حل�شابات �خلارجي:

مطبق بالكامل

 ميار�س مدقق �حل�شابات �خلارجي و�جباته ملدة �شنة و�حدة قابلة
 للتجديد على �أن ل يتوىل �ل�شريك �مل�شوؤول يف مدقق �حل�شابات

 �خلارجي تدقيق ح�شابات �ل�شركة لأكرث من �أربع �شنو�ت متتالية و
 يجوز �عادة تكليفه بتدقيق ح�شابات �ل�شركة بعد مرور �شنتني على

�لأقل.

2 1

مطبق بالكامل
 تلتزم �ل�شركة باأن ل يقوم مدقق �حل�شابات �خلارجي باأية �أعمال

 ��شافية �أخرى ل�شالح �ل�شركة كتقدمي �لإ�شت�شار�ت �لإد�رية و
�لفنية.

٣ ب 2

مطبق بالكامل
 تلتزم �ل�شركة بعدم تعيني �أي من موظفي مكتب مدقق �حل�شابات

 �خلارجي يف �لإد�رة �لعليا لل�شركة �إل بعد مرور �شنة على �لأقل من
تركه تدقيق ح�شابات �ل�شركة.

4 ٣
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�سركة اآفاق للطاقة امل�ساهمة العامة املحدودة
قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف ٣1 كانون الأول 2016

2016201٥اإي�ساحات
دينــــاردينــــار

املوجودات
موجودات غري متداولة

966ر901ر4٣9192ر9٣٣ر4210ممتلكات ومعدات
820ر٥٣4ر06٣7ر677ر٥17م�ساريع حتت التنفيذ

404ر987ر40421ر987ر618موجودات غري ملمو�سة
٥9٥ر4٣0ر0904ر47٥ر74خمزون وقود ا�سرتاتيجي

78٥ر8٥4ر996226ر072ر2٥2
موجودات متداولة

686ر٣٥2ر96٥10ر602ر816خمزون
864ر44٥ر648٣0ر628ر942ذمم مدينة و�سيكات بر�سم التح�سيل
01٣ر0٣٣ر٣2111ر٥18ر107مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

2٥0ر00026ر111٣4موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الرباح واخل�سائر
27٣ر167ر7074ر821ر12٣اأر�سدة مدينة اأخرى

7٥1ر609ر٣4919ر810ر1٣٣٣نقد واأر�سدة لدى البنوك
8٣7ر6٣4ر9907٥ر٥1٥ر104

622ر489ر986٣02ر٥88ر٣٥6جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
14حقوق امللكية

000ر000ر000110ر000ر1110راأ�س املال املدفوع
7٣1ر77٥ر4٣٥8ر٣26ر11احتياطي اإجباري

٣6٣ر٥4٣ر٣9٥20ر420ر2٣ارباح مدورة
094ر٣19ر8٣01٣9ر746ر144جمموع حقوق امللكية

املطلوبات غري املتداولة
606ر004ر8٣٣8ر079ر1٥19قرو�س ومرابحة

000ر280ر4-16مبالغ م�ستحقة اىل جهات حكومية طويلة الجل
000ر000ر2-10مبالغ م�ستحقة اىل جهات ذات عالقة طويلة الجل 

606ر284ر8٣٣14ر079ر19
املطلوبات املتداولة

701ر007ر872٥٥ر991ر1٣67و17بنوك دائنة
٥0٣ر804ر4192٣ر٥1٥ر1٥٣7قرو�س ومرابحة ت�ستحق خالل عام

٣68ر994ر21٥11ر٥48ر101٣مبالغ م�ستحقة اىل جهات ذات عالقة 
000ر280ر0004ر280ر164مبالغ م�ستحقة اىل جهات حكومية ت�ستحق خالل عام

7٣٣ر1٣2ر٣20٣ر119ر٣�سيكات موؤجلة الدفع  ت�ستحق خالل عام
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6٥7ر86٣ر6742ر٥14ر18٣خم�س�س �سريبة الدخل
٣٥1ر910ر24820ر710ر٣0امانات حكومية 

998ر690ر٥٥114ر260ر19ذمة دائنة ل�سركة م�سفاة البرتول الأردنية
611ر201ر02412ر822ر1912ذمم دائنة و اأر�سدة دائنة اأخرى

922ر88٥ر٣2٣148ر762ر192
٥28ر170ر1٥616٣ر842ر211جمموع املطلوبات

622ر489ر986٣02ر٥88ر٣٥6جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
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�سركة اآفاق للطاقة امل�ساهمة العامة املحدودة
قائمة الدخل ال�سامل املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣1 كانون الأول 2016 

2016201٥اإي�ساحات

دينــــاردينــــار

247ر82٥ر4٣4776ر149ر20771اليرادات 
)2٥1ر191ر747()199ر009ر7٣6(كلفة اليرادات

996ر6٣٣ر2٣٥29ر140ر٣٥اإجمايل الربح

)847ر٥٥0ر٣()776ر872ر4(21م�ساريف ادارية و عمومية
)٣01ر٥01ر4()22٣ر204ر4(تكاليف متويل 

-)000ر٥00(9خم�س�س ذمم م�سكوك يف حت�سيلها
)942ر490()0٥1ر790(4ا�ستهالكات 

٥٣1ر8٥8٥٥2ر7٣٣ايرادات اخرى
4٣7ر64٣ر04٣21ر٥07ر2٥ربح ال�سنة قبل ال�سريبة

)697ر97٣ر٣()٣07ر679ر4(18�سريبة دخل ال�سنة
740ر669ر7٣617ر827ر20ربح ال�سنة

--ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الأخرى
740ر669ر7٣617ر827ر20جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

فلـ�س/ دينـارفلـ�س/ دينـار

0/1890/161احل�سة الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة 
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�سركة اآفاق للطاقة امل�ساهمة العامة املحدودة
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف ٣1 كانون الأول 2016

راأ�س املـال
املدفــوع

احتياطي 
املجمــوعاأرباح مدورة اإجباري

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

094ر٣19ر٣6٣1٣9ر٥4٣ر7٣120ر77٥ر0008ر000ر110الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2016

7٣6ر827ر7٣620ر827ر20--جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-)704ر٥٥0ر2(704ر٥٥0ر2-املحول اىل الحتياطي الجباري

)000ر400ر1٥()000ر400ر1٥(--ارباح موزعة )اي�ساح 14(

8٣0ر746ر٣9٥144ر420ر4٣٥2٣ر٣26ر00011ر000ر110الر�سيد كما يف ٣1 كانون الأول 2016

٣٥4ر049ر9671٣7ر4٣7ر٣8720ر611ر0006ر000ر110الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 201٥

740ر669ر74017ر669ر17--جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-)٣44ر164ر2(٣44ر164ر2-املحول اىل الحتياطي الجباري

)000ر400ر1٥()000ر400ر1٥(--ارباح موزعة )اي�ساح 14(

094ر٣19ر٣6٣1٣9ر٥4٣ر7٣120ر77٥ر0008ر000ر110الر�سيد كما يف ٣1 كانون الأول 201٥
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�سركة اآفاق للطاقة امل�ساهمة العامة املحدودة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣1 كانون الأول 2016 

2016201٥اإي�ساحات
دينــــاردينــــار

الأن�سطة الت�سغيلية
4٣7ر64٣ر04٣21ر٥07ر2٥ربح ال�سنة قبل ال�سريبة

تعديالت:
2٥8ر٣48ر7247ر677ر48 و 6ا�ستهالكات واطفاءات

-000ر9٥00خم�س�س ذمم م�سكوك يف حت�سيلها
خ�سائر )اأرباح( تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

)2٥0ر7(2٥0ر2الأرباح واخل�سائر 
٣01ر٥01ر22٣4ر204ر4تكاليف متويل

4٣7ر٥8964ر61خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات
804ر686ر1)49٥ر44(7)اأرباح( خ�سائر انخفا�س قيمة خمزون وقود ا�سرتاتيجي 

تغريات راأ�س املال العامل:
)0٥8ر646()784ر682ر12(ذمم مدينة و�سيكات بر�سم التح�سيل

014ر88٣ر٣)279ر2٥0ر6(خمزون
196ر٥6622٥ر٣4٥اأر�سدة مدينة اأخرى

)0٥6ر924ر2(692ر٥14ر٣مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
4٥8ر204ر1)41٣ر1٣(�سيكات موؤجلة الدفع 

)880ر772()1٥٣ر446(مبالغ م�ستحقة اىل جهات ذات عالقة
)000ر280ر4()000ر280ر4(مبالغ م�ستحقة اىل جهات حكومية

772ر609ر8972ر799ر9امانات حكومية
)٥0٣ر47٥(966ر189ر٥ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�سريبة 
9٣0ر060ر826٣4ر08٥ر٣4املدفوعة

)676ر91٣ر2()290ر028ر4(18ال�سريبة املدفوعة
2٥4ر147ر٥٣6٣1ر0٥7ر٣0�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية
)101ر84٣ر٣7()041ر090ر٣4(4 و ٥�سراء ممتلكات ومعدات وم�ساريع حتت التنفيذ

100ر01277ر177املتح�سل من بيع ممتلكات ومعدات
�سراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الرباح 

-)000ر110(واخل�سائر
)001ر766ر٣7()029ر02٣ر٣4(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
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)000ر400ر1٥()000ر400ر1٥(14ارباح موزعة
904ر817ر14٣1ر786ر24قرو�س ومرابحة 

)٣01ر٥01ر4()22٣ر204ر4(تكاليف متويل
)٣97ر08٣ر18(920ر181ر٥�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

)144ر702ر24(427ر216ر1الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه
)806ر69٥ر10()9٥0ر٣97ر٣٥(النقد وما يف حكمه كما يف اأول كانون الثاين

)9٥0ر٣97ر٣٥()٥2٣ر181ر٣4(1٣النقد وما يف حكمه كما يف ٣1 كانون الأول
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)1( عـــــام
تاأ�ش�شت �شركة �آفاق للطاقة ك�شركة م�شاهمة عامة بتاريخ 5 �آب 2008 بر�أ�شمال م�شرح به ومدفوع قدره 000ر000ر5 دينار مق�شم �ىل 000ر000ر5 �شهم بقيمة 
��شمية دينار و�حد لل�شهم. قامت �ل�شركة بزيادة ر�أ�س �ملال �ملدفوع عدة مر�ت خالل �ل�شنو�ت لي�شبح 000ر000ر110 دينار �أردين مق�شم �إىل 000ر000ر110 �شهم 

بقيمة �إ�شمية دينار لل�شهم �لو�حد.

من غايات �ل�شركة �ل�شتثمار �و �مل�شاركة يف ر�أ�شمال �ل�شركات �لتي تعمل يف جمالت �لطاقة مبختلف �نو�عها.

قامت �ل�شركة �لردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات حمدودة �مل�شوؤولية )�شركة تابعة( بتاريخ 20 ت�شرين �لثاين 2012 بتوقيع �تفاقية مع وز�رة �لطاقة 
و�لرثوة �ملعدنية منحت من خاللها حقوق توزيع �مل�شتقات �لنفطية و�لت�شويق لها، بالإ�شافة للقيام بالأعمال �لنفطية �لأخرى �مل�شرح بها يف �لأردن وملدة ع�شر 

�شنو�ت من تاريخ بدء �لعمليات �لتجارية. مت �لبدء بالعمليات �لتجارية خالل �شهر �أيار 201٣.

يقع �ملركز �لرئي�شي لل�شركة يف عمان – �ململكة �لردنية �لها�شمية.

مت �إقر�ر �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة من قبل جمل�س �إد�رة �ملجموعة يف جل�شته �ملنعقدة بتاريخ 9 ني�شان 2017.

)2(اأ�س�س اإعداد القوائم املالية 
)2-1(ا�س�س العداد

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة وفقا ملعايري �لتقارير �ملالية.

�إن �لدينار �لأردين هو عملة �إظهار �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�لذي ميثل �لعملة �لرئي�شية للمجموعة.

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة وفقا ملبد�أ �لكلفة �لتاريخية.

)2-2(التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

�ن �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة يف �عد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة متفقة مع تلك �لتي �تبعت يف �عد�د �لقو�ئم �ملالية لل�شنة �ملنتهية يف ٣1 كانون �لأول 2015، با�شتثناء 
�أن �ملجموعة قامت بتطبيق �لتعديالت �لتالية بد�أً من 1 كانون �لثاين 2016:

طريقة حقوق �مللكية يف �لقو�ئم �ملالية �ملنف�شلة )تعديالت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 27 ومعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 1(
قام جمل�س معايري �ملحا�شبة �لدولية خالل �شهر �آب 2014 بتعديل معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 27 )�لقو�ئم �ملالية �ملنف�شلة( و�لذي �أتاح للمن�شاآت خيار �تباع طريقة 
حقوق �مللكية يف حما�شبة �ل�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لتابعة و�حلليفة و�ل�شركات حتت �ل�شيطرة �مل�شرتكة كما هو مو�شح يف معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 28. كما 
مت �جر�ء تعديل �آخر على معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 1 و�لذي ي�شمح للمن�شاآت �لتي تتبع طريقة حقوق �مللكية من تطبيق �ل�شتثناء �لو�رد يف معيار �لتقارير 

�ملالية �لدويل رقم 1 و�خلا�س بعمليات �لندماج قبل تاريخ �لتملك.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية -)تعديالت(
ت�سمل هذه التعديالت حت�سينات حمدودة ترتكز على الأمور التالية:

* �جلوهرية
* �لت�شنيفات و�لتجميع 

* هيكل �لي�شاحات
* �لف�شاح عن �ل�شيا�شات �ملحا�شبية 

* عر�س بنود �لدخل �ل�شامل �لآخر �لناجتة عن �ل�شتثمار�ت �لتي تتبع طريقة حقوق �مللكية.
تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )10( ومعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )28( - �ملن�شاآت �ل�شتثمارية
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�لتي ينطبق عليها تعريف �ملن�شاأة �ل�شتثمارية وتو�شح �لمور  �لتوحيد للمن�شاآت  �لإ�شتثناء من متطلبات  �أثر تطبيق  �لتي نتجت من  �لتعديالت �لأمور  تعالج هذه 
�لتالية:

ينطبق �لإ�شتثناء من متطلبات �لتوحيد على �ل�شركة �لم �لتابعة ملن�شاأة ��شتثمارية، عندما تقوم �ملن�شاأة �ل�شتثمارية بقيا�س جميع ��شتثمار�تها يف �ل�شركات �لتابعة 
على �أ�شا�س �لقيمة �لعادلة.

يتم توحيد �لقو�ئم �ملالية لل�شركة �لتابعة �لتي ل ينطبق عليها تعريف �ملن�شاأة �ل�شتثمارية وتقوم بتقدمي خدمات للمن�شاأة �ل�شتثمارية. ويتم قيا�س جميع �ل�شتثمار�ت 
يف �ل�شركات �لتابعة �لأخرى على �أ�شا�س �لقيمة �لعادلة. 

تطبيق طريقة حقوق �مللكية من قبل �ملن�شاآت �لتي ل ينطبق عليها تعريف �ملن�شاأة �ل�شتثمارية و�لتي متلك ح�شة يف �شركة حليفة �أو م�شاريع م�شرتكة و�لتي ينطبق 
عليها تعريف �ملن�شاأة �ل�شتثمارية: ت�شمح �لتعديالت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )28( �ل�شتثمار�ت يف �ل�شركات �حلليفة و�مل�شاريع �مل�شرتكة - للم�شتثمر عند 
�تباع طريقة حقوق �مللكية بالإبقاء على �لطريقة �ملتبعة من قبل �ملن�شاآت �ل�شتثمارية �حلليفة �أو �مل�شاريع �مل�شرتكة عند قيامها بقيا�س ��شتثمار�تها يف �ل�شركات 

�لتابعة على �أ�شا�س �لقيمة �لعادلة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )16( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )٣8(: تو�سيح ال�ساليب املقبولة لحت�ساب ال�ستهالكات 
والإطفاءات

تو�شح �لتعديالت يف معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )16( ومعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )٣8( �ن �لير�د�ت تعك�س �ملنفعة �لقت�شادية �ملتح�شلة من ت�شغيل �لعمال 
)�لتي يكون �ل�شل جزء منها( ولي�س من �ملنافع �لقت�شادية �لتي ��شتخدم فيها هذ� �ل�شل. وبالنتيجة ل يجوز ��شتخد�م هذ� �ل�شلوب ل�شتهالك �ملمتلكات و�لآلت 

و�ملعد�ت، وميكن ��شتخد�مه فقط يف ظروف حمدودة لإطفاء �ملوجود�ت غري �مللمو�شة.

تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )11( - �لرتتيبات �مل�شرتكة – �حل�ش�س يف �مل�شاريع �مل�شرتكة 
عند معاجلة �ل�شتحو�ذ على  “�ندماج �لعمال”  �لدويل رقم )٣(  �لتقارير  �مل�شغل تطبيق معيار  �لدويل رقم )11( من  �لتقارير  �لتعديالت على معيار  تتطلب 
�حل�ش�س يف �لعمليات �مل�شرتكة بحيث ميثل �لن�شاط يف �لعملية �مل�شرتكة �أعمال جتارية. تو�شح هذه �لتعديالت كذلك �ن �حل�ش�س �ل�شابقة يف �مل�شاريع �مل�شرتكة 
ل يتم �عادة قيا�شها عند �ل�شتحو�ذ على ح�ش�س ��شافية يف نف�س �مل�شروع �مل�شرتك مع �لحتفاظ بال�شيطرة �مل�شرتكة. بالإ�شافة �ىل ذلك ي�شمل نطاق هذ� �ملعيار 

على �ل�شتثناء�ت لهذه �لتعديالت بحيث ل يتم تطبيقها عندما تكون �لطر�ف �لتي تتقا�شم �ل�شيطرة �مل�شرتكة مملوكة من نف�س �ل�شركة �لأم. 

تطبق هذه �لتعديالت لهما لكل من �لإ�شتحو�ذ عند بد�ية �مل�شروع �مل�شرتك �أو يف حال �حل�شول على ح�ش�س �إ�شافية يف نف�س �مل�شروع �مل�شرتك.

مل ينتج عن تطبيق هذه �لتعديالت �أي �أثر على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء �ملايل للمجموعة.

)2-٣(اأ�س�س توحيد القوائم املالية
تت�شمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �لقو�ئم �ملالية لل�شركة و�ل�شركات �لتابعة لها و�خلا�شعة ل�شيطرتها وتتحقق �ل�شيطرة عندما تكون �ل�شركة معر�شة للعو�ئد �ملتغرية 
�لناجتة من �إ�شتثماره يف �ل�شركات �لتابعة �أو يكون له حقوق يف هذه �لعو�ئد، ويكون قادرً� على �لتاأثري يف هذه �لعو�ئد من خالل �شلطته على �ل�شركات �لتابعة، ويتم 

��شتبعاد �ملعامالت و�لأر�شدة و�لإير�د�ت و�مل�شروفات فيما بني �ل�شركة و�ل�شركات �لتابعة. �ن �ل�شركات �لتابعة �ملت�شمنة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة هي كما يلي:

ن�شبة �مللكية

�لن�شاط��شم �ل�شركة
�لرئي�شي

بلد 
�لتاأ�شي�س

٣1 كانون �لول
2016 

٣1 كانون �لول
2015 

100%100%�لأردنت�شويق حمروقات�ل�شركة �لردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات*
100%100%�لأردنت�شويق زيوت معدنية�ل�شركة �لردنية �حلديثة لال�شتري�د و�لت�شدير)مناطق حرة(**

�ل�شركة �لردنية �حلديثة لتجارة �ملو�د �لتموينية )لومي 
***)Lumi100%100%�لأردنجتارة

يف  �ل�شركات  عام  مر�قب  لدى  و�شجلت   200٣ ني�شان   10 بتاريخ  �مل�شوؤولية  حمدودة  ك�شركة  و�ملحروقات  �لزيوت  خلدمات  �حلديثة  �لأردنية  �ل�شركة  تاأ�ش�شت   *
��شمية دينار و�حد  به ومدفوع قدره 000ر000ر15 دينار مق�شم �ىل 000ر000ر15 �شهم بقيمة  بر�أ�شمال م�شرح  و�لتجارة حتت رقم )7842(  �ل�شناعة  وز�رة 
لل�شهم مملوكة بالكامل ل�شركة �آفاق للطاقة �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة. يف 5 �يلول 2006 مت ت�شجيل فرع �ل�شركة يف �شلطة منطقة �لعقبة �لقت�شادية حتت رقم 

 .)1105072802(
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من غايات �ل�شركة �ن�شاء ومتلك و�د�رة حمطات �لوقود وبيع كافة �أنو�ع �ملحروقات و�ملو�د �لبرتولية ونقل �لنفط �خلام وم�شتقاته بال�شهاريج على �لطرق و��شتري�د 
وت�شدير وتقدمي خدمات �لزيوت و�ملحروقات وجتارة �جلملة و�لتجزئة يف �طار�ت �ل�شيار�ت.

قامت �ل�شركة بتاريخ 20 ت�شرين �لثاين 2012 بتوقيع �تفاقية مع وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية منحت من خاللها حقوق توزيع �مل�شتقات �لنفطية و�لت�شويق لها، 
بالإ�شافة للقيام بالأعمال �لنفطية �لأخرى �مل�شرح بها يف �لأردن وملدة ع�شر �شنو�ت من تاريخ بدء �لعمليات �لتجارية. مت ب�شهر �أيار 201٣ بدء �لعمليات �لتجارية.

**تاأ�ش�شت �ل�شركة �لأردنية �حلديثة لال�شتري�د و�لت�شدير )مناطق حرة( ك�شركة حمدودة �مل�شوؤولية بتاريخ 2٣ ني�شان 2012 و�شجلت لدى مر�قب عام �ل�شركات يف 
وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة حتت رقم )1948( بر�أ�شمال م�شرح به ومدفوع قدره 000ر100 دينار مق�شم �ىل 000ر100 �شهم بقيمة ��شمية دينار و�حد لل�شهم مملوكة 

بالكامل ل�شركة �آفاق للطاقة �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة.

من غايات �ل�شركة �ل�شتري�د و�لت�شدير و�لتجارة �لعامة و�لتخزين و�شر�ء ومتلك �لر��شي وتطويرها.

وز�رة  �ل�شركات يف  لدى مر�قب عام  و�شجلت  بتاريخ 15 متوز 2012  �مل�شوؤولية  ك�شركة حمدودة  �لتموينية  �ملو�د  لتجارة  �لأردنية �حلديثة  �ل�شركة  تاأ�ش�شت   ***
�ل�شناعة و�لتجارة حتت رقم )29285( بر�أ�شمال م�شرح به ومدفوع قدره 000ر50 دينار مق�شم �ىل 000ر50 �شهم بقيمة ��شمية دينار و�حد لل�شهم مملوكة بالكامل 

ل�شركة �آفاق للطاقة �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة.

من غايات �ل�شركة بيع �ملو�د �لتموينية و�للحوم و�ملجمد�ت و�خل�شار و�لفو�كه وغريها من �لبان و�جبان.

تتحقق �ل�شيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق يف �لعو�ئد �ملتغرية �لناجتة عن �رتباطها بال�شركة �مل�شتثمر فيها ولديها �لقدرة على �لتاأثري على هذه �لعو�ئد من 
خالل قدرتها على �ل�شيطرة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها. وتتم �ل�شيطرة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها فقط عند حتقق ما يلي:

* �شيطرة �ملجموعة على �ل�شركة �مل�شتثمر بها )�حلقوق �لقائمة �لتي متنح �ملجموعة �لقدرة على توجيه �لن�شاطات ذ�ت �ل�شلة لل�شركة �مل�شتثمر بها(.
* تعر�س �ملجموعة �أو حقوقها يف �لعو�ئد �ملتغرية �لناجتة عن �رتباطها بال�شركة �مل�شتثمر فيها.

* �لقدرة على ممار�شة �ل�شيطرة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها و�لتاأثري على عو�ئدها.

عندما متتلك �ملجموعة �أقل من �غلبية حقوق �لت�شويت �أو ما �شابهها يف �ل�شركة �مل�شتثمر فيها، تقوم �ملجموعة باأخذ جميع �حلقائق و�لظروف ذ�ت �لعالقة بعني 
�لعتبار لتحديد فيما �إذ� كانت متتلك �شيطرة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها ويت�شمن ذلك: 

* �لرتتيبات �لتعاقدية مع حملة حقوق ت�شويت �لآخرين يف �ل�شركة �مل�شتثمر فيها.
* �حلقوق �لناجتة من �لرتتيبات �لتعاقدية �لأخرى.

* حقوق �لت�شويت �حلالية وحقوق �لت�شويت �ملحتملة للمجموعة.

تقوم �ملجموعة باإعادة تقييم فيما �إذ� كانت ت�شيطر على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها ويف حال وجود ظروف �أو حقائق تدل على �لتغري يف �أحد �أو �أكرث من عن�شر من 
عنا�شر �ل�شيطرة �لثالثة.

يتم توحيد �لقو�ئم �ملالية لل�شركة �لتابعة �إبتد�ءً� من تاريخ ممار�شة �ل�شيطرة وحتى توقف هذه �ل�شيطرة. يتم توحيد موجود�ت ومطلوبات وم�شاريف و�إير�د�ت 
�ل�شركة �لتابعة يف قائمة �لدخل �ل�شامل �ملوحدة من تاريخ �شيطرة �ملجموعة على �ل�شركات �لتابعة وحتى تتوقف هذه �ل�شيطرة.

يتم حتميل �لأرباح و�خل�شائر وكل بند من بنود �لدخل �ل�شامل �لأخرى على حقوق حملة �لأ�شهم يف �ل�شركة �لأم وحقوق غري �مل�شيطرين حتى لو �أدى ذلك �إىل 
عجز يف ر�شيد حقوق غري �مل�شيطرين. و�إذ� �قت�شت �حلاجة، يتم تعديل �لقو�ئم �ملالية لل�شركات �لتابعة لتتما�شى �شيا�شاتها �ملحا�شبية مع �ل�شيا�شات �ملحا�شبية 
للمجموعة. يتم ��شتبعاد �ملوجود�ت و�ملطلوبات وحقوق �مللكية و�لإير�د�ت و�مل�شروفات و�لأرباح و�خل�شائر �ملتعلقة باملعامالت فيما بني �ملجموعة و�ل�شركات �لتابعة.

يتم ت�شجيل �لأثر �لناجت عن تغري ن�شبة �مللكية يف �ل�شركة �لتابعة �لذي ل ينجم عنه فقد�ن لل�شيطرة يف حقوق �مللكية. عند فقد�ن �ل�شيطرة على �ل�شركة �لتابعة، 
تقوم �ملجموعة مبا يلي:
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* �إلغاء �لإعرت�ف مبوجود�ت )مبا فيها �ل�شهرة( ومطلوبات �ل�شركة �لتابعة
* �إلغاء �لإعرت�ف بحقوق غري �مل�شيطرين

* �إلغاء �لإعرت�ف باحتياطي ترجمة �لعمالت �لأجنبية
* �لإعرت�ف بالقيمة �لعادلة للمبالغ �مل�شتلمة

* �لإعرت�ف بالقيمة �لعادلة لال�شتثمار �ملحتفظ به يف �ل�شركة �لتابعة
* �لإعرت�ف بالأرباح �أو �خل�شائر �لناجتة عن عملية فقد�ن �ل�شيطرة

* �إعادة ت�شنيف ح�شة �ل�شركة �لتي مت ت�شجيلها �شابقًا يف بنود �لدخل �ل�شامل �لأخرى �إىل �لأرباح و�خل�شائر

)٣(اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي �أهم �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة:
-ممتلكات ومعد�ت 

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت ب�شعر �لكلفة بعد تنزيل �ل�شتهالك �ملرت�كم و�أي تدين يف قيمتها، ويتم ��شتبعاد كلفة �ملمتلكات و�ملعد�ت و�ل�شتهالك �ملرت�كم من بيع 
�ملمتلكات و�ملعد�ت �و �لتخل�س منها ويتم �ثبات �ية �رباح �و خ�شائر يف قائمة �لدخل �ل�شامل �ملوحدة.

ت�شتهلك �ملمتلكات و�ملعد�ت )با�شتثناء �لأر��شي( با�شتخد�م طريقة �لق�شط �لثابت على مدى �لعمر �لنتاجي �ملتوقع لها با�شتخد�م �لن�شب �ل�شنوية �لتالية:
                                                معدل ال�ستهالك ال�سنوي

%2 مباين  
%20-10 الآلت و العدد و الأدوات 

%1٥ ال�سيارات و ال�سهاريج  
%٣٣-10 اأجهزة و اأنظمة حتكم  

%10 اأثاث وديكورات  
%1٥-10 لوحات اعالنية  

يتم مر�جعة �لعمر �لنتاجي وطريقة �ل�شتهالك ب�شكل دوري للتاأكد من �ن طريقة وفرتة �ل�شتهالك تتنا�شب مع �ملنافع �لقت�شادية �ملتوقعة من �ملمتلكات و�ملعد�ت.

عندما يقل �ملبلغ �ملمكن ��شرتد�ده من �أي من �ملمتلكات و�ملعد�ت عن �شايف قيمتها �لدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها �إىل �لقيمة �ملمكن ��شرتد�دها وت�شجل قيمة 
�لتدين يف قائمة �لدخل �ل�شامل �ملوحدة.

-م�ساريع حتت التنفيذ
تظهر �مل�شاريع حتت �لتنفيذ بالكلفة، وتت�شمن كلفة مو�د �لبناء و�لرو�تب و�لأجور �ملبا�شرة على هذه �مل�شاريع �إ�شافة �ىل �مل�شاريف �ملبا�شرة �لأخرى.

-موجودات غري ملمو�سة 
توزيع  �تفاقية  �ملحروقات ح�شب  توزيع  �مللمو�شة برخ�شة عطاء  �ملوجود�ت غري  وتتمثل  �ملرت�كم  تنزيل �لطفاء  بعد  �لكلفة  ب�شعر  �مللمو�شة  �ملوجود�ت غري  تظهر 

م�شتقات نفطية �ملوقعة مع وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية.

تطفاأ �ملوجود�ت غري �مللمو�شة على مدة �لعطاء و�لبالغ 10 �شنو�ت �عتبارً� من بد�ية �لت�شغيل �لفعلي لهذ� �لعطاء يف �شهر �يار 201٣.

-خمزون 
يظهر �ملخزون بالكلفة �أو �شايف �لقيمة �لبيعية �أيهما �أقل، حتدد �لكلفة با�شتخد�م طريقة متو�شط �لكلفة �ملرجح.

-ذمم مدينة
تظهر �لذمم �ملدينة مببلغ �لفاتورة �لأ�شلي بعد تنزيل خم�ش�س لقاء �ملبالغ �ملقدر عدم حت�شيلها، هذ� ويتم تكوين خم�ش�س للديون �مل�شكوك يف حت�شيلها عندما 

يكون هنالك دليل مو�شوعي ي�شري �إىل �حتمالية عدم �لتمكن من حت�شيل �لذمم.
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-النقد وما يف حكمه 
لغر�س قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة فان �لنقد وما يف حكمه ي�شتمل على �لنقد يف �ل�شندوق و �شيكات ت�شتحق خالل �شهر من تاريخ �لقو�ئم �ملالية و�ر�شدة لدى 

�لبنوك بعد تنزيل �لبنوك �لد�ئنة.

-قرو�س
يتم ت�شجيل �لقرو�س بالقيمة �لعادلة للمبالغ �مل�شتلمة مطروحًا منها �أية تكاليف مبا�شرة ويتم قيد �لفو�ئد على �لقرو�س با�شتخد�م معدل �لفائدة �لفعلي، ويتم 

قيا�شها لحقًا بالتكلفة �ملطفاأة باإ�شتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية.

يتم قيد �لفو�ئد على �لقرو�س طويلة �لأجل خالل �ل�شنة �لتي ��شتحقت بها قائمة �لدخل، �أما �لفو�ئد على �لقرو�س طويلة �لأجل لتمويل �مل�شاريع حتت �لتنفيذ فيتم 
ر�شملتها كجزء من كلفة هذه �مل�شاريع

-خم�س�سات 
يتم �لعرت�ف باملخ�ش�شات عندما يكون على �ملجموعة �لتز�م )قانوين �أو فعلي( ناجت عن حدث �شابق، و�إن ت�شديد �للتز�مات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل 

يعتمد عليه.

-ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم �ثبات �ملطلوبات للمبالغ �مل�شتحقة �ل�شد�د يف �مل�شتقبل للب�شائع و�خلدمات �مل�شتلمة �شو�ء متت �و مل تتم �ملطالبة بها من قبل �ملورد.

-الإيرادات 
يتم حتقق �لإير�د�ت عندما ي�شبح من �ملحتمل تدفق منافع �إقت�شادية للمجموعة نتيجة لعملية تبادلية قابلة للقيا�س ب�شورة موثوقة.

يتم حتقق �لإير�د�ت من �ملبيعات عندما تنقل منافع وخماطر �مللكية �ملتعلقة بالب�شاعة �ملباعة ب�شكل جوهري �ىل �مل�شرتي عادًة عند ت�شليم �لب�شاعة.

يتم حتقق �لإير�د�ت من �لنقل عند تقدمي �خلدمة للعميل عادًة عند ت�شليم �لب�شاعة.

تتحقق �ير�د�ت �ليجار�ت ب�شكل ثابت على مدى فرتة عقد �ليجار.

يتم �ثبات �إير�د �لفو�ئد عند ��شتحقاقها باإ�شتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية.

-�سريبة الدخــل 
تقوم �ملجموعة باحت�شاب خم�ش�س ل�شريبة �لدخل وفقًا لقانون �شريبة �لدخل رقم )٣4( ل�شنة 2014، ووفقًا ملعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )12( حيث ين�س هذ� 

�ملعيار على ت�شجيل �ل�شريبة �ملوؤجلة �لناجتة عن �لفرق ما بني �لقيمة �ملحا�شبية و�ل�شريبية للموجود�ت و�ملطلوبات. 

-تدين املوجودات املالية

تقوم �ملجموعة باإجر�ء تقييم بتاريخ �إعد�د قائمة �ملركز �ملايل لتحديد فيما �إذ� كان يوجد دليل مو�شوعي باأن �أحد �ملوجود�ت �ملالية �أو جمموعة موجود�ت مالية قد تعر�شت لنخفا�س 
د�ئم يف قيمتها. يتم �عتبار قيمة �أحد �ملوجود�ت �ملالية �أو جمموعة موجود�ت مالية قد �نخف�شت، فقط يف حالة وجود دليل مو�شوعي لنخفا�س �لقيمة كنتيجة حلدث �أو �أكرث و�لتي 
ولهذ� �حلدث تاأثري على �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية �ملتوقعة لأحد �ملوجود�ت �ملالية �أو جمموعة موجود�ت مالية  ح�شلت بعد �لتثبيت �لأويل للموجود�ت )ح�شول “حدث خ�شارة”( 
�لتي من �ملمكن تقديرها ب�شكل معقول. ميكن �أن يت�شمن دليل �لنخفا�س �لد�ئم موؤ�شر�ت على �أن �ملقرت�س �أو جمموعة من �ملقرت�شني يو�جهون �شعوبة مالية كبرية �أو �إهمال �أو تق�شري 
يف دفعات �لفو�ئد �أو �ملبلغ �لأ�شا�شي ومن �ملرجح �أنهم �شيتعر�شون لالإفال�س �أو �إعادة هيكلة مالية �أخرى وعندما ت�شري �لبيانات �مللحوظة �إىل وجود �نخفا�س ميكن قيا�شه يف �لتدفقات 

�لنقدية �مل�شتقبلية �ملقدرة مثل �لتغري�ت يف �لأو�شاع �لقت�شادية �ملرتبطة بالتق�شري.

-تدين املوجودات غري املالية 
تقوم �ملجموعة بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية بتقييم فيما �إذ� كان هناك دليل باأن �لأ�شل قد �نخف�شت قيمته. �إذ� وجد �أي دليل على ذلك، �أو عندما يتطلب �إجر�ء 
�ختبار �شنوي لالنخفا�س يف �لقيمة، تقوم �ملجموعة بتقييم �ملبلغ �ملمكن حت�شيله لالأ�شل. �إن مبلغ �لأ�شل �ملمكن حت�شيله هو �لقيمة �لعادلة لالأ�شل �أو وحدة توليد 
�لنقد ناق�شُا تكاليف �لبيع وقيمته �مل�شتخدمة �أيهما �أعلى ويتم حتديده لالأ�شل �لفردي، �إل �إذ� كان �لأ�شل ل يولد تدفقات نقدية د�خلية م�شتقلة �إىل حد كبري عن 
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تلك �لناجتة من �ملوجود�ت �لأخرى �أو موجود�ت �ل�شركة. عندما يتجاوز �ملبلغ �ملدرج لالأ�شل �أو وحدة توليد �لنقد �ملبلغ �ملمكن حت�شيله، يعترب �لأ�شل منخف�شًا 
ويتم تخفي�شه �إىل �ملبلغ �ملمكن حت�شيله. �أثناء تقييم �لقيمة �لعادلة �مل�شتخدمة، يتم خ�شم �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية للقيمة �لعادلة �حلالية لها با�شتخد�م �شعر 
خ�شم ما قبل �ل�شريبة و�لذي يعك�س تقييمات �ل�شوق �حلالية للقيمة �لزمنية لالأمو�ل و�ملخاطر �ملحددة لالأ�شل. �أثناء حتديد �لقيمة �لعادلة ناق�شًا تكاليف �لبيع، 
توؤخذ �ملعامالت �حلديثة يف �ل�شوق يف �لعتبار �إذ� كانت متوفرة. و�إذ� مل يكن ممكنًا حتديد مثل تلك �ملعامالت، يتم ��شتخد�م منوذج �لتقييم �ملنا�شب. يتم تثبيت 

هذه �لحت�شابات مب�شاعفات تقييم �أ�شعار �أ�شهم �ل�شركات �لتابعة �ملتد�ولة �أو موؤ�شر�ت �لقيمة �لعادلة �ملتوفرة �لأخرى.

-العمالت الأجنبية 
يتم ت�شجيل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لأجنبية باأ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة يف تاريخ �إجر�ء �ملعامالت، كما يتم حتويل �أر�شدة �ملوجود�ت و�ملطلوبات بالعمالت 

�لأجنبية باأ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم ت�شجيل �لأرباح و �خل�شائر �لناجتة من حتويل �لعمالت �لأجنبية يف قائمة �لدخل �ل�شامل.

-التقــا�س
يتم �جر�ء تقا�س بني �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية و�ظهار �ملبلغ �ل�شايف يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عندما تتوفر �حلقوق �لقانونية �مللزمة وكذلك عندما 

يتم ت�شويتها على �أ�شا�س �لتقا�س �و يكون حتقق �ملوجود�ت وت�شوية �ملطلوبات يف نف�س �لوقت.

-معلومات القطاعات

قطاع �لأعمال ميثل جمموعة من �ملوجود�ت و�لعمليات �لتي ت�شرتك معا يف تقدمي منتجات �و خدمات خا�شعة ملخاطر وعو�ئد تختلف عن تلك �ملتعلقة بقطاعات 
�أعمال �أخرى و�لتي يتم قيا�شها وفقًا للتقارير �لتي مت ��شتعمالها من قبل �ملدير �لتنفيذي و�شانع �لقر�ر �لرئي�شي لدى �ملجموعة.

�لقطاع �جلغر�يف يرتبط يف تقدمي منتجات �و خدمات يف بيئة �قت�شادية حمددة خا�شعة ملخاطر وعو�ئد تختلف عن تلك �ملتعلقة بقطاعات عمل يف بيئات �قت�شادية 
خمتلفة.

ا�ستخدام التقديرات

�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية وتطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية يتطلب من �إد�رة �ملجموعة �لقيام بتقدير�ت و�جتهاد�ت توؤثر على مبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات و�لإف�شاح 
�إد�رة �ملجموعة �لقيام  �أي�شا على �لإير�د�ت و�مل�شاريف و�ملخ�ش�شات وب�شكل خا�س يتطلب من  عن �للتز�مات �ملحتملة. �إن هذه �لتقدير�ت و�لجتهاد�ت توؤثر 
باأحكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير مبالغ و�أوقات �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية �لناجمة عن �أو�شاع وظروف تلك �لتقدير�ت يف �مل�شتقبل.  �إن �لتقدير�ت �ملذكورة مبنية 
بال�شرورة على فر�شيات وعو�مل متعددة لها درجات متفاوتة من �لتقدير وعدم �لتيقن و�إن �لنتائج �لفعلية قد تختلف عن �لتقدير�ت وذلك نتيجة �لتغري�ت يف 

�مل�شتقبل يف �أو�شاع وظروف تلك �ملخ�ش�شات. �ننا نعتقد �أن تقدير�تنا من �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة معقولة و مف�شلة على �لنحو �لتايل:

�لعمر �لنتاجي للممتلكات و�ملعد�ت: تقوم �إد�رة �ملجموعة بتقدير �لعمر �لإنتاجي للممتلكات و�ملعد�ت لغايات �إحت�شاب �لإ�شتهالك �آخذة بعني �لعتبار �لإ�شتخد�م 
�ملتوقع للموجود�ت. تقوم �لإد�رة مبر�جعة �لقيمة �ملتبقية و�لأعمار �لإنتاجية ب�شكل �شنوي، ويتم تعديل م�شروف �لإ�شتهالك �مل�شتقبلي �إذ� كان يف �عتقاد �لإد�رة �أن 

�لأعمار �لإنتاجية تختلف عن �لتقدير�ت �ل�شابقة.

خم�ش�س خمزون: تقوم �إد�رة �ملجموعة باعد�د در��شة �شنوية حول عمر و قيمة �ملخزون وبناًء على ذلك يعد مقابلها خم�ش�س مبا يتنا�شب وعمر و قيمة �ملخزون.

خم�ش�س �لذمم �مل�شكوك يف حت�شيلها: تقوم �د�رة �ملجموعة مبر�جعة فرت�ت �لئتمان �ملمنوحة �ىل عمالئها دوريًا وعند عدم �للتز�م بال�شد�د من قبل عمالء 
�ملجموعة خالل �ملهلة �ل�شافية �ملمنوحة لهم وبعد �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية يتم �حت�شاب خم�ش�س مقابل هذه �ملبالغ حلني �لتح�شيل �و �إعد�م �لدين.
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)4(ممتلكات ومعدات

مبايناأرا�سي*
�سيارات 
و�سهاريج

 اآلت وعدد 
واأدوات

اجهزة 
واأنظمة 

حتكم

اثـــاث
وديكورات

لوحات 
اعالنية

املجمــوع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار2016-

الكلفــة -
٥46ر8٥8ر80821٥ر01٥ر٥871ر1٣٣ر8271ر26٥ر9164ر0٥٥ر7067ر٥62ر٥٣820ر0٣4ر16487ر790ر94الر�سيد كما يف بداية ال�سنة

978ر412ر12116ر٣71٥4ر886147ر٥169٣2ر029ر4602ر647ر624٣ر081ر000٥ر٥20ر4اإ�سافات
املحول من م�ساريع حتت التنفيذ )اي�ساح 

)٥
820ر٥٣4ر7-499ر842٥ر62741ر4٣-٥68ر492ر2842ر9٥1ر4

)٥60ر407(-)٣88()٥٣9ر٣0()274ر78()7٥٥ر284()604ر1٣(-ا�ستبعادات

784ر٣98ر9292٣9ر069ر0691ر286ر0161ر210ر78٥٥ر0٥0ر4119ر92٥ر1262٣ر٥9٥ر44894ر261ر104الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم -
٥80ر9٥6ر21422ر188٥4٣ر268440ر٣91ر8702ر91٥ر24٥1ر٣27ر79٥10ر٣٣8ر7-الر�سيد كما يف بداية ال�سنة

724ر677ر9٣4٥ر1641٣1ر091119ر٣14٥97ر96٣924ر202ر2٥82ر702ر1-ا�ستهالك ال�سنة

)9٥9ر168(-)٣88()602ر21()604ر٣()761ر1٣1()604ر11(-ا�ستبعادات
٣4٥ر46٥ر14828ر96467٥ر7٥7٥٥8ر966ر٥802ر8٣6ر4472ر٣98ر44912ر029ر9-الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية -
4٣9ر9٣٣ر781210ر10٥٣94ر2٥9727ر24٣ر20٥2ر214ر9646ر٥26ر67711ر٥6٥ر4488٥ر261ر104كما يف ٣1 كانون الأول 2016

*هناك �أر��شي مملوكة لل�شركة �لردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات )�شركة تابعة( بقيمة دفرتية مببلغ 259ر280ر48 دينار مرهونة مقابل �لقرو�س 
�لبنكية �ملمنوحة للمجموعة. )�ي�شاح 15(

مبايناأرا�سي
�سيارات 
و�سهاريج

 اآلت وعدد 
واأدوات

اجهزة 
واأنظمة 

حتكم

اثـــاث
وديكورات

لوحات 
اعالنية

املجمــوع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار201٥-

الكلفــة -
988ر744ر٥٥7184ر81٣96٣ر009ر٥601ر740ر101٣ر170ر٣28٥ر866ر٣401٥ر4٥٥ر28976ر٥٣9ر81الر�سيد كما يف بداية ال�سنة

٥82ر٥1٣ر2٥1٣0ر774٥2ر98112٣ر٣٥8٥42ر924ر7111ر896ر6٣24ر722ر87٥9ر2٥0ر1٣اإ�سافات
٥66ر8٥6-----٥66ر8٥6-املحول من م�ساريع حتت التنفيذ

)٥90ر2٥6(--)714ر17()٥4٣ر٣8()٣٣٣ر200(--ا�ستبعادات

٥46ر8٥8ر80821٥ر01٥ر٥871ر1٣٣ر8271ر26٥ر9164ر0٥٥ر7067ر٥62ر٥٣820ر0٣4ر16487ر790ر94الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم -
٣7٥ر72٣ر01218ر٣2٣414ر9٣1٣٣٣ر910ر0٣01ر282ر4101ر690ر6698ر092ر6-الر�سيد كما يف بداية ال�سنة

2٥8ر٣48ر2024ر86٥129ر٥09106ر178487ر٣786٣4ر744ر1261ر246ر1-ا�ستهالك ال�سنة
)0٥٣ر11٥(--)172ر7()٣٣8()٥4٣ر107(--ا�ستبعادات

٥80ر9٥6ر21422ر188٥4٣ر268440ر٣91ر8702ر91٥ر24٥1ر٣27ر79٥10ر٣٣8ر7-الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية -
966ر901ر٥94192ر٣99472ر٥٥969٣ر874ر0461ر140ر461٥ر2٣٥ر74٣10ر69٥ر16479ر790ر94كما يف ٣1 كانون الأول 201٥

مت ادراج ال�ستهالك لل�سنة �سمن كلفة اليرادات و�سمن م�ساريف ال�ستهالك كما يلي:
2016201٥ دينــاردينــار
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٣16ر8٥7ر67٣٣ر887ر4كلفة اليرادات
942ر0٥1490ر790م�ساريف ا�ستهالك 

2٥8ر٣48ر7244ر677ر٥ 
)٥(م�ساريع حتت التنفيذ

التكلفة الكلية 
املتوقعة للم�سروع

التاريخ املتوقع 
2016201٥لالجناز

دينــاردينــاردينــار

م�سروع حمطة وقود املقابلني 
كانون الثاين 000ر800ر1)ع�سفور(  

-٣62ر79٥ر20171

-٥٥٣ر62٥�سباط 4872017ر719م�سروع مطعم بيت عمر
-260ر644اذار 7402017ر70٥م�سروع حمطة وقود وادي الرمم

-4٣8ر8٥1اذار 7402017ر0٥٥ر1م�سروع حمطة وقود الغور- البوتا�س
-٥08ر164ني�سان 4922017ر9٣٥م�سروع حمطة وقود اليادودة 2

-٥4٣ر٥49اآب 0002017ر800م�سروع حمطة وقود املفرق 2
-171ر68٣ر1كانون الثاين 0002017ر700ر1م�سروع حمطة وقود امل�سارع

-1٣8ر224ر1اذار 0002017ر٥00ر1م�سروع حمطة وقود البحر امليت 1
-628ر904�سباط 0002017ر000ر1م�سروع حمطة وقود البحر امليت 2

-812ر982كانون الثاين 0002017ر000ر1م�سروع حمطة وقود وادي �سقرة
-٥74ر808ني�سان 0002017ر000ر1م�سروع حمطة وقود معان

-٥14ر487ني�سان 4862017ر٣12ر1م�سروع حمطة وقود الطنيب
-82٣ر60٣ر1�سباط 0002017ر700ر1م�سروع حمطة وقود املا�سونة

-180ر414�سباط 0002017ر٥00م�سروع م�ستودعات املا�سونة
-٣98ر101ت�سرين الأول 0002017ر140م�سروع �سواحن �سيارات كهرباء

-672ر٣9حزيران ٣292017ر9٣0ر4م�سروع التخزين
-04٥ر804ر2اآب 0002017ر٣00ر٣م�سروع حمطات اجلي�س العربي

-9٥4ر16ت�سرين الأول 0٥٥2017ر812ر1م�سروع توليد الطاقة ال�سم�سية
-٥41ر748ر1ني�سان 0002017ر000ر2م�سروع حمطة وقود احلزام ٣
-470ر106كانون الثاين 0002017ر107م�سروع حمطة وقود العبديل

٣٥0ر4٥7ر1- اآذار7962016ر466ر1م�سروع حمطة وقود اربد )ايدون( 
م�سروع حمطة وقود الطفيلة 

6٥0ر299ر1-كانون الثاين 7472016ر709ر1الع�سي�س
٣76ر111ر1-ني�سان 0002016ر٣٥0ر1م�سروع حمطة وقود احلزام 2
9٥٣.292-اآذار0002016ر٣00ر1م�سروع حمطة وقود اليادودة

698.008-ني�سان 0002016ر000ر1م�سروع حمطة وقود احلرة الزرقاء 
٥8٣.6٥7-حزيران 0002016ر200ر1م�سروع حمطة وقود ال�سوبك

762ر٥22-حزيران 0002016ر200ر1م�سروع حمطة وقود الكرك
298ر479-اآب 0002016ر٣00ر1م�سروع حمطة وقود احل�سن
891ر٣16-اآب 0002016ر200ر1م�سروع حمطة وقود عجلون
٥٣6ر479112ر120--م�ساريع حمطات وقود اأخرى

820ر٥٣4ر06٣7ر677ر17
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اإن احلركة على امل�ساريع حتت التنفيذ كانت كما يلي:

2016201٥
دينــاردينــار

867ر061ر8201ر٥٣4ر7الر�سيد يف بداية ال�سنة
٥19ر٣29ر06٣7ر677ر17اإ�سافات* 

)٥66ر8٥6()820ر٥٣4ر7(املحول اإىل بند املمتلكات واملعدات
820ر٥٣4ر06٣7ر677ر17الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة 

* مت ر�شملة فو�ئد قرو�س م�شاريع حتت �لتنفيذ لل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات )�شركة تابعة( بقيمة 004ر227ر1 دينار خالل عام 2016 
)2015: 168ر104 دينار(.

)6(موجودات غري ملمو�سة
متثل �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �لظاهرة يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة قيمة رخ�شة عطاء توزيع �ملحروقات، حيث قامت �ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت 
و�ملحروقات )�شركة تابعة( بتاريخ 20 ت�شرين �لثاين 201٣ بتوقيع �تفاقية رخ�شة توزيع م�شتقات نفطية مع وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية ملدة 10 �شنو�ت وبح�شة 
�شوقية تبلغ ٣٣% ومببلغ 000ر000ر٣0 دينار �أردين. يتم �طفاء قيمة هذه �ملوجود�ت غري �مللمو�شة على فرتة �لعطاء و�لبالغ 10 �شنو�ت �عتبارً� من بد�ية �لت�شغيل 

�لفعلي لهذ� �لعطاء يف �شهر �يار 201٣. �ن تفا�شيل هذ� �لبند هي كما يلي:

رخ�سة توزيع املحروقات
2016201٥

دينـــــاردينـــــار
التكلفة:

000ر000ر000٣0ر000ر٣0الر�سيد يف بداية ال�سنة
000ر000ر000٣0ر000ر٣0الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الطفاء املرتاكم:
٥96ر012ر٥96٥ر012ر8الر�سيد يف بداية ال�سنة

000ر000ر000٣ر000ر٣الطفاء لل�سنة
٥96ر012ر٥968ر012ر11الر�سيد يف نهاية ال�سنة
404ر987ر40421ر987ر18�سايف القيمة الدفرتية

)7(خمزون وقود ا�سرتاتيجي
�لزيوت  »�ل�شركة �لردنية �حلديثة خلدمات  �لتابعة  �ل�شركة  �ملوقعة مع وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية، على  �لنفطية  �مل�شتقات  �تفاقية حقوق وت�شويق  بناءً� على 

و�ملحروقات« �لحتفاظ مبخزون ت�شغيلي خالل فرتة �لتفاقية وذلك لت�شغيل �ملحطات ب�شكل م�شتمر. 

�ن �حلركة على قيمة �ملخزون �ل�شرت�تيجي نتيجة �إعادة �لتقييم وفقًا لأ�شعار �لوقود كما يف ٣1 كانون �لأول هي كما يلي:

 2016201٥
دينــاردينــار

٣99ر117ر٥9٥6ر4٣0ر4الر�سيد يف بداية ال�سنة
)804ر686ر1(49٥ر44اأرباح )خ�سائر( تقييم

٥9٥ر4٣0ر0904ر47٥ر4الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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)8(خمزون
2016201٥
دينــــاردينــــار

6٣6ر002ر08٣4ر641ر8خمزون حمروقات

٣٣٣ر127ر8٣1٣ر804ر٣خمزون زيوت 

٥7٣ر789ر7292ر474ر٣خمزون قطع غيار ولوازم

144ر٣224٣٣ر682خمزون مواد متوينية
686ر٣٥2ر96٥10ر602ر16

)9(ذمم مدينة و�سيكات بر�سم التح�سيل
2016201٥
دينــــاردينــــار

22٥ر٥44ر1902٥ر472ر٣٣ذمم عمالء
٥٣1ر٣٥٣ر9194ر096ر9�سيكات بر�سم التح�سيل

108ر٥٣9٥48ر٥٥9ذمم ايجارات 
-)000ر٥00(ينزل: خم�س�س ذمم م�سكوك يف حت�سيلها

864ر44٥ر648٣0ر628ر42

بلغ اإجمايل الذمم التي مت رفع ق�سايا عليها وامل�سكوك  يف حت�سيلها 068ر080ر2 دينار كما يف ٣1 كانون الأول 2016، اإن تفا�سيل احلركة 
على ح�ساب املخ�س�س مقابل الذمم امل�سكوك يف حت�سيلها هي كما يلي:

2016201٥
دينــــاردينــــار

--الر�سيد كما يف 1 كانون الثاين
-000ر٥00اإ�سافات

-000ر٥00الر�سيد كما يف ٣1 كانون الأول 

فيما يلي جدول اأعمار الذمم التجارية كما يف ٣1 كانون الأول: 

الذمم غري امل�ستحقة 
وغري امل�سكوك يف 

حت�سيلها

الذمم امل�ستحقة وغري امل�سكوك يف حت�سيلها
املجموع

91 – ٣1120 – 90 يوم1 -٣0 يوم
 يوم

اأكرث من 120 
يوم

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٥80ر048ر77841ر797ر68٣٥ر860ر272٣ر٥٥0ر4٣1٣ر669ر41614ر170ر20161٣
864ر44٥ر920٣0ر700ر٣01٥ر٥9٥ر٣٣71ر028ر166٥ر294ر1406ر827ر201٥11

يف تقدير اإدارة املجموعة فاإنه من املتوقع حت�سيل الذمم غري امل�سكوك فيها بالكامل. 

تقوم املجموعة �سمن ن�ساطها العتيادي باحل�سول على كفالت بنكية من بع�س العمالء على ذممهم املدينة حيث بلغت قيمة ذمم العمالء 
املغطاة بكفالت مبلغ ٣6٣ر674ر8 دينار كما يف ٣1 كانون الأول 2016 )201٥: 000ر٥84ر٣ دينار(.
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)10( املعامالت والأر�سدة مع جهات ذات عالقة
�ملالية  �لقر�ر�ت  �تخاذ  �لخر يف  �لطرف  على  هام  تاأثري  �و ممار�شة  �لخر  بالطرف  �لتحكم  على  �لقدرة  �جلهة  لهذه  يكون  عندما  ذ�ت عالقة  �جلهات  تعترب 
و�لت�شغيلية. متثل �جلهات ذ�ت �لعالقة �مل�شاهمني �لرئي�شيني وموظفي �لإد�رة �لعليا للمجموعة و�ل�شركات �لتي هم فيها م�شاهمني رئي�شيني. يتم �عتماد �لأ�شعار 

و�ل�شروط �ملتعلقة بهذه �لعمليات من قبل �إد�رة �ملجموعة. 

عنا�شر قائمة �ملركز �ملايل
2016201٥
دينــــاردينــــار

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة*
7٥٣ر6٥9ر٣٣٥6ر٣٥6ر2ال�سركة املتطورة للك�سارات )�سركة �سقيقة(

٣2٣ر64٥ر9921ر112ر٣ال�سركة املتحدة ل�سناعة احلديد وال�سلب )�سركة �سقيقة(
2٣8ر2٥7ر4082ر٣20ال�سركة املتقدمة خلدمات النقل وال�سحن الربي )�سركة �سقيقة(

6٣1ر82686ر4ال�سركة الردنية احلديثة للتجارة الدولية )�سركة �سقيقة(
969ر88121ر1٣6ال�سركة احلديثة لال�سمنت والتعدين )�سركة �سقيقة(

141ر76221ر46معني قدادة )نائب رئي�س جمل�س ادارة(
�سركة البنيان ل�سناعة املنتوجات ال�سمنتية واخلر�سانية )�سركة 

٥٥2ر229٥4ر18�سقيقة(
447ر٣٥212٥ر2ال�سركة الردنية احلديثة للباطون اجلاهز )�سركة �سقيقة(

-786ر468ر1جمموعة املنا�سري لال�ستثمارات ال�سناعية التجارية )�سركة �سقيقة(
-187ر4�سركة العاديات الزراعية )�سركة �سقيقة(

208ر٣1�سركة املتميزة للتعدين )�سركة �سقيقة(
-191ر6املهند�س زياد املنا�سري )رئي�س جمل�س الإدارة(

-61٥ر8�سركة جنى للتعدين- )�سركة �سقيقة(
-٥49ال�سركة الردنية احلديثة لل�سناعات الكيماوية )�سركة �سقيقة(

7٥9ر٥2-ال�سركة الردنية احلديثة ل�سكراب احلديد )�سركة �سقيقة(
٥2٥ر4-ال�سركة الردنية احلديثة لل�سناعات الغذائية )�سركة �سقيقة(

٥46ر102-�سركة الروؤى لل�سيانه وقطع الغيار )�سركة �سقيقة(
129ر1-�سركة البنيان لل�سناعات ال�سمنتية - العقبة )�سركة �سقيقة(

01٣ر0٣٣ر٣2111ر٥18ر7

2016201٥
دينــــاردينــــار

مبالغ م�ستحقة اىل جهات ذات عالقة*
06٥ر6٣2ر69٣11ر649ر9�سركة ابراج العرب للمقاولت )�سركة �سقيقة(

22٥ر042141ر109ال�سركة الردنية احلديثة لتخلي�س الب�سائع )�سركة �سقيقة(
198ر60811ر16�سركة املنا�سري للخدمات التجارية )�سركة �سقيقة(

ال�سركة الردنية احلديثة املتميزة لتكنولوجيا املعلومات )�سركة 
878 0٣٣ر19�سقيقة(

-86٣ر7٥1ر٣�سركة العاديات ال�سريعة لتجارة الليات )�سركة �سقيقة(
-000ر1ال�سركة الردنية احلديثة لل�سناعات الغذائية )�سركة �سقيقة(

-976ال�سركة الأردنية احلديثة لالت�سالت )�سركة �سقيقة(
414ر٣٣-جمموعة املنا�سري لال�ستثمارات ال�سناعية والتجارية )�سركة �سقيقة(

٣99ر111-�سركة العاديات ال�سريعة لتجارة الليات )�سركة �سقيقة(
704ر٣-�سركة روما لوكالء ال�سحن )�سركة �سقيقة(

41-ال�سركة الردنية احلديثة لل�سناعات الكيماوية )�سركة �سقيقة(
444ر60-املهند�س زياد املنا�سري )رئي�س جمل�س ادارة(

٣68ر994ر21٥11ر٥48ر1٣
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2016201٥
دينــــاردينــــار

مبالغ م�ستحقة اىل جهات ذات عالقة طويلة الأجل*

000ر000ر2-�سركة ابراج العرب للمقاولت )�سركة �سقيقة(

*ل حتمل هذه �لأر�شدة �أية فو�ئد ولي�س لها تاريخ ��شتحقاق

ممتلكات ومعدات
 قامت �ملجموعة ب�شر�ء ممتلكات ومعد�ت وتنفيذ م�شاريع مع جهات ذ�ت عالقة بقيمة 066ر796ر2٣ دينار كما يف ٣1 كانون �لأول 2016 )2015: 051ر711ر16

دينار(.

عنا�شر قائمة �لدخل �ل�شامل

�إن �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة هي كما يلي:
20162015
دينــــاردينــــار

914ر441194ر٣10م�شاريف حمملة من �د�رة �ملجموعة
7٣1ر7٣2ر75٣15ر٣62ر29مبيعات حمروقات وزيوت

قامت �ملجموعة خالل �ل�شنة بقيد مكافاآت وبدل تنقالت لأع�شاء جمل�س �لإد�رة وهي كما يلي:

2016201٥
دينــــاردينــــار

000ر0002٥ر2٥مكافاآت اأع�ساء جمل�س ادارة

)11(موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لرباح و�خل�شائر
 �إن تفا�شيل هذ� �لبند هي كما يلي:

2016201٥
دينـــــاردينـــــار

موجودات مالية مدرجة
2٥0ر00026ر24ا�سهم مدرجة لها ا�سعار �سوقية

2٥0ر00026ر24جمموع موجودات مالية مدرجة متوفر لها ا�سعار �سوقية

موجودات مالية غري مدرجة ولي�س لها اأ�سعار �سوقية
-000ر110اأ�سهم غري مدرجة ولي�س لها ا�سعار �سوقية

-000ر110جمموع موجودات مالية غري مدرجة ولي�س متوفر لها ا�سعار �سوقية
2٥0ر00026ر1٣4جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الرباح واخل�سائر
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)12(اأر�سدة مدينة اأخرى
2016201٥
دينــــاردينــــار

٥70ر061ر1٣٣2ر٥77ر1دفعات مقدمة للموردين
7٥6ر٥02ر9٣41ر476ر1م�ساريف مدفوعة مقدما

18٥ر٣26127ر79امانات �سريبة الدخل
889ر497٣80ر488تاأمينات م�سرتدة

87٣ر81794ر199اأخرى
27٣ر167ر7074ر821ر٣

)1٣(النقد وما يف حكمه
2016201٥
دينــــاردينــــار

221ر9199٣٣ر426ر٣نقد يف ال�سندوق 
89٣ر8٥0ر12٥17ر224ر19�سيكات ت�ستحق خالل اأقل من �سهر

6٣7ر٣0٥82٥ر1٥9ر11اأر�سدة لدى البنوك
7٥1ر609ر٣4919ر810ر٣٣

)701ر007ر٥٥()872ر991ر67(بنوك دائنة )اإي�ساح 17(
)9٥0ر٣97ر٣٥()٥2٣ر181ر٣4(

)14(حقوق امللكية
احتياطي اجباري

متثل �ملبالغ �ملتجمعة يف هذ� �حل�شاب ما مت حتويله من �شايف �لأرباح �ل�شنوية قبل �شريبة �لدخل بن�شبة 10% خالل �ل�شنة وهو غري قابل للتوزيع على �مل�شاهمني. 

اأرباح موزعة
و�فقت �لهيئة �لعامة للم�شاهمني يف �جتماعها �ملنعقد بتاريخ 18 ني�شان 2016 على توزيع �أرباح نقدية بقيمة 000ر400ر15 دينار بن�شبة 14% من ر�أ�س �ملال �ملكتتب 

به و�ملدفوع عن �أرباح عام 2015 مقابل 000ر400ر15 دينار بن�شبة 14% عن �أرباح عام 2014. 

)1٥(قــرو�س ومرابحة 

٣1 كانون الول ٣1201٥ كانون الأول 2016
اق�ساط ت�ستحق
الدفع خالل عام

اق�ساط
طويلة الجل

اق�ساط ت�ستحق
الدفع خالل عام

اق�ساط
طويلة الجل

دينــــاردينــــاردينــــاردينـــار

٥00ر79٣187ر209ر0902ر٥10894ر2٥٥قرو�س بنك املال الأردين
-8٥٥ر027ر6-20٣ر727ر4قرو�س بنك �سو�ستيه جرنال

418ر292ر4064ر٥66ر٥٥94ر٥92ر992٥ر491ر2قرو�س بنك ال�ستثمار العربي الردين
-290ر٣18ر1-000ر000ر1٣قر�س البنك الردين الكويتي
-184ر٥9٣ر99812ر6٣4ر10قر�س بنك �ستاندرد ت�سارترد

688ر٥24ر1٥9٣ر682ر9-716ر40٥ر6مرابحة البنك العربي ال�سالمي الدويل
606ر004ر٥0٣8ر804ر8٣٣2٣ر079ر41919ر٥1٥ر٣7
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ان ملخ�س بيانات القرو�س والت�سهيالت املمنوحة اأعاله هي كما يلي:

ال�سقف املمنوح
عملة القر�سقيمة الق�سط

تاريخ ا�ستحقاق 
الق�سط الأول

تاريخ ا�ستحقاق 
الق�سط الأخري

دينــــاردينــــاردينــــاردينـــار

قرو�س بنك املال الأردين:
2017/2/202020/2/20دينار910ر00014ر٥٣9قر�س بنك املال الأردين الول

2017/7/182020/10/18دينار7٥0ر0002ر110قر�س بنك املال الأردين الثاين
2017/7/٣02020/10/٣0دينار٥00ر00012ر٥00قر�س بنك املال الأردين الثالث

2016/4/282018/11/29دولر امريكي818ر000966ر90٥ر٣1قر�س بنك �ستاندرد ت�سارترد:

قر�س بنك �سو�ستيه جرنال
2018/1/282020/12/28دينار٣1٣ر62870ر768ر2قر�س بنك �سو�ستيه جرنال الول

2018/1/282020/12/28دينار96٥ر٥7٥48ر1940ر1قر�س بنك �سو�ستيه جرنال الثاين

قرو�س بنك ال�ستثمار العربي الأردين:

قر�س بنك ال�ستثمار العربي الأردين 
الأول

2016/٥/1٣2020/4/1٣دينار041ر00026ر2٥0ر1

قر�س بنك ال�ستثمار العربي الأردين 
الثاين

2016/7/282019/6/28دينار166ر00079ر8٥0ر2

قر�س بنك ال�ستثمار العربي الأردين 
الثالث

2016/10/٣12017/9/10دينار16٥ر9664٥ر167ر2

قر�س بنك ال�ستثمار العربي الأردين 
الرابع

2016/11/٣02020/10/٣1دينار291ر000٥7ر7٥0ر2

2017/1/٣0-ديناردفعة واحدة000ر000ر1٣قرو�س البنك الأردين الكويتي

مرابحة البنك العربي الإ�سالمي الدويل:

201٥/7/٣02017/6/٣0دينار298ر74918٥ر670ر6مرابحة البنك العربي ال�سالمي الأول

2016/1/272017/12/27دينار07٥ر822201ر82٥ر2مرابحة البنك العربي ال�سالمي الثاين

2016/10/262017/9/6دينار0٥٥ر671118ر416ر1مرابحة البنك العربي ال�سالمي الثالث

2016/11/262017/10/6دينار216ر٥9٥14٣ر718ر1مرابحة البنك العربي ال�سالمي الرابع

�ن هذه �لقرو�س م�شمونة برهن ��شويل من �لدرجة �لوىل على �ر��شي �ل�شركة �لردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات )�شركة تابعة( بقيمة 259ر280ر48 
دينار )2015: 820ر48٣ر41 دينار( بالإ�شافة لكفالة رئي�س جمل�س �لد�رة.

ترت�وح �أ�شعار �لفائدة للقرو�س بعملة �لدينار )5ر4- 7%( ويبلغ �شعر �لفائدة على قر�س �لدولر �لأمريكي )�لليبور +02ر1(.
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�إن مبلغ �لدفعات �ل�شنوية و��شتحقاقاتها للقرو�س و�ملر�بحة طويلة �لأجل هي كما يلي:

دينارال�سنة

184ر٥9٣ر201812
187ر864ر20192
462ر622ر2020٣

8٣٣ر079ر19

)16(مبالغ م�ستحقة اىل جهات حكومية 
يتمثل هذ� �لبند يف ر�شيد �ملبلغ �مل�شتحق �ىل وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية من �ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات )�شركة تابعة( عن قيمة 
رخ�شة عطاء توزيع �ملحروقات �لبالغة 000ر000ر٣0 دينار، حيث قامت �ل�شركة بتاريخ 20 ت�شرين �لثاين 201٣ بتوقيع �تفاقية توزيع م�شتقات نفطية مع وز�رة 
�لطاقة و�لرثوة �ملعدنية مببلغ 000ر000ر٣0 دينار �أردين ملدة 10 �شنو�ت وبح�شة ٣٣% )�ي�شاح 6(. مت دفع مبلغ 000ر600ر8 دينار �أردين كدفعة �أوىل خالل �شنة 

201٣، ومت تق�شيط �لباقي و�لبالغ 000ر400ر21 دينار على خم�س دفعات �شنوية مت�شاوية قيمة كل دفعة 000ر280ر4 دينار �أردين وبفائدة 5ر2% �شنويًا.
ان تفا�سيل املطلوب اىل وزارة الطاقة والرثوة املعدنية هي كما يلي:

2016201٥
دينــــاردينــــار

000ر٥60ر0008ر280ر4قيمة املطلوب اىل وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

000ر280ر0004ر280ر4ينزل: اجلزء املتداول

000ر280ر4-اجلزء الطويل الجل 

)17(بنوك دائنة
ميثل هذ� �لبند �لر�شدة �مل�شتغلة من �لت�شهيالت �لئتمانية �لو�ردة تفا�شيلها �أدناه:

الر�سيد كما يف�سقف
2016201٥الت�سهيالت

دينــــاردينــــاردينار

٥٥9ر2٣8ر44414ر٣04ر00021ر000ر19بنك املال الأردين
٥9٥ر14٥ر٣9٥2ر114ر0002ر100ر2بنك �سو�ستيه جرنال

690ر0٥8ر21٣12ر2٥9ر00019ر000ر20بنك ال�ستثمار العربي الردين
62٥ر77٣ر٣648ر٣10ر00011ر000ر10البنك الردين الكويتي

٥76ر8٣2ر17910ر9٣2ر0002ر000ر10البنك العربي 
6٥6ر9٥8ر2776ر071ر00011ر000ر12بنك الحتاد

701ر007ر872٥٥ر991ر67

مت منح هذه �لت�شهيالت برهن ��شويل من �لدرجة �لأوىل على �أر��شي �ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات )�شركة تابعة( بالإ�شافة �ىل كفالة 
�شخ�شية من رئي�س جمل�س �لد�رة. 

ترت�وح �أ�شعار فائدة �لبنوك �لد�ئنة من 6.5% �إىل %8.
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)18(�سريبة الدخل
اإن احلركة على خم�س�س �سريبة الدخل هي كما يلي:

2016201٥
دينـــــاردينـــــار

6٣6ر80٣ر6٥71ر86٣ر2ر�سيد بداية ال�سنة
)676ر91٣ر2()290ر028ر4(�سريبة الدخل املدفوعة

697ر97٣ر٣07٣ر679ر4�سريبة الدخل امل�ستحقة*
6٥7ر86٣ر6742ر٥14ر٣ر�سيد نهاية ال�سنة

* متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي:
2016201٥

دينـــــاردينـــــار

697ر97٣ر٣07٣ر679ر4�سريبة الدخل امل�ستحقة عن ارباح ال�سنة
مت احت�ساب �سريبة الدخل امل�ستحقة لل�سنة املنتهية يف ٣1 كانون الأول 2016 و201٥ وفقًا لقانون �سريبة الدخل رقم )٣4( ل�سنة 2014.

�سركة اآفاق للطاقة:
ح�شلت �ل�شركة على خمال�شة نهائية من د�ئرة �شريبة �لدخل حتى نهاية عام 2009. قامت �ل�شركة بتقدمي ك�شف �لتقدير �لذ�تي عن �لأعو�م 2010 ولغاية 2015 

ومل تقم د�ئرة �شريبة �لدخل مبر�جعته حتى تاريخ �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

ال�سركة الأردنية احلديثة خلدمات الزيوت واملحروقات )�سركة تابعة(:
ح�شلت �ل�شركة على خمال�شة نهائية من د�ئرة �شريبة �لدخل حتى نهاية عام 2014. قامت �ل�شركة بتقدمي ك�شف �لتقدير �لذ�تي عن عام 2015 هذ� ومل ي�شدر 

�لتقرير �لنهائي حتى تاريخ �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية. 

�أما بالن�شبة لفرع �ل�شركة يف منطقة �لعقبة �لقت�شادية �خلا�شة فقد مت �حل�شول على ت�شوية نهائية من د�ئرة �شريبة �لدخل حتى نهاية عام 2014، ومت تقدمي 
ك�شف �لتقدير �لذ�تي عن عام 2015. ومل تقم د�ئرة �شريبة �لدخل مبر�جعته حتى تاريخ �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية.

ال�سركة الأردنية احلديثة للمواد التموينية / لومي )�سركة تابعة(:
 ح�شلت �ل�شركة على خمال�شة نهائية من د�ئرة �شريبة �لدخل لعامي 2012 و2014 وقامت �ل�شركة بتقدمي ك�شف �لتقدير �لذ�تي عن �لأعو�م 201٣ 2015 ومل تقم 

د�ئرة �شريبة �لدخل مبر�جعته حتى تاريخ �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية.
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ال�سركة الأردنية احلديثة لال�سترياد والت�سدير )مناطق حرة( )�سركة تابعة(:
قامت �ل�شركة بتقدمي ك�شف �لتقدير �لذ�تي عن �لأعو�م 2012 ولغاية 2015 ومل تقم د�ئرة �شريبة �لدخل مبر�جعته حتى تاريخ �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية.

*فيما يلي الت�سوية بني الربح ال�سريبي والربح املحا�سبي:

الأردنية احلديثة 
خلدمات الزيوت 

واملحروقات - عمان

الأردنية احلديثة 
خلدمات الزيوت 

واملحروقات - العقبة

الأردنية 
احلديثة للمواد 

التموينية 

الأردنية احلديثة 
لال�سترياد والت�سدير 

*

�سركة اآفاق 
اإجمـالـيللطاقة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار2016-
04٣ر٥07ر2٥)٥74ر41(864ر046ر82٣1ر٣11101ر٣89ر6191ر010ر2٣الربح املحا�سبي

)٣٥9ر091ر1(-)864ر046ر1(--)49٥ر44(اأرباح غري خا�سعة لل�سريبة

فروقات ن�سب ا�ستهالك 
------املمتلكات واملعدات

410ر1٣0----410ر1٣0م�سقفات
2٥0ر٥02----2٥0ر٥02م�ساريف غري مقبولة �سريبيًا

٣44ر048ر2٥)٥74ر41(-82٣ر٣11101ر٣89ر7841ر٥98ر2٣الدخل اخلا�سع لل�سريبة
)٣07ر679ر4(--٣64ر46620ر47769ر٥89ر4خم�س�س ال�سريبة امل�ستحق

---20%٥%٥1ر19%ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية
ن�سبة �سريبة الدخل 

-20%-20%٥%20%القانونية

الأردنية احلديثة 
خلدمات الزيوت 

واملحروقات - 
عمان

الأردنية احلديثة 
خلدمات الزيوت 

واملحروقات - 
العقبة

الأردنية 
احلديثة 

للمواد 
التموينية 

الأردنية احلديثة 
لال�سترياد 

والت�سدير *

�سركة اآفاق 
اإجمـالـيللطاقة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار201٥-
4٣7ر64٣ر21)22٣ر٥4(112ر0627٣4ر01٥7٣ر٣49ر4711ر٥41ر19الربح املحا�سبي

اأرباح غري خا�سعة 
)٣62ر741(-)112ر7٣4(--)2٥0ر7(لل�سريبة

فروقات ن�سب ا�ستهالك 
)96٥ر4٣7ر1(----)96٥ر4٣7ر1(املمتلكات واملعدات

٥06ر96----٥06ر96م�سقفات
م�ساريف غري مقبولة 

٥4٥ر747ر1----٥4٥ر747ر1�سريبيًا

161ر٣08ر21)22٣ر٥4(-062ر01٥7٣ر٣49ر٣071ر940ر19الدخل اخلا�سع لل�سريبة
خم�س�س ال�سريبة 

697ر97٣ر٣--692ر4٥014ر٥٥٥67ر891ر٣امل�ستحق
ن�سبة �سريبة الدخل 

--20%٥%91ر19%الفعلية
ن�سبة �سريبة الدخل 

20%-20%٥%20%القانونية

* مل يتم احت�ساب �سريبة دخل عن اأرباح ال�سركة الأردنية احلديثة لال�سترياد والت�سدير كونها �سركة م�سجلة يف املنطقة احلرة ومعفاة من �سريبة الدخل 
بن�سبة %100.
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)19(ذمم واأر�سدة دائنة اأخرى
2016201٥
دينــــاردينــــار

66٥ر٥٣7ر6047ر9٣6ر9ذمم دائنة 
0٥7ر824ر6872ر7٥٥دفعات م�ستلمة مقدما من عمالء ً

262ر44٣ر8191ر722ر1امانات �سريبة املبيعات
717ر0661٣1ر124م�ساريف م�ستحقة 

762ر76269ر69خم�س�س ر�سوم اجلامعات الردنية
084ر24998ر86امانات م�ساهمني

064ر8٣797ر126امانات ال�سمان الجتماعي
611ر201ر02412ر822ر12

)20(اليرادات
2016201٥
دينــــاردينــــار

264ر79٥ر28٣761ر٣92ر7٥2ايرادات بيع حمروقات وزيوت
974ر٣77ر٣919ر899ر10ايرادات نقل املحروقات

904ر218ر77٥1ر446ر1ايرادات ايجارات
10٥ر4٣٣ر98٥4ر410ر6ايرادات بيع مواد متوينية

247ر82٥ر4٣4776ر149ر771

)21(م�ساريف ادارية وعمومية 

2016201٥
دينــــاردينــــار

4٣٥ر8٣2ر76٣1ر٣99ر2رواتب واأجور
62٥ر118122ر28٥دعاية واعالن

914ر441194ر٣10م�ساريف حمملة من ادارة املجموعة
2٣1ر8291٥2ر297ايجارات

060ر4٣282ر77اتعاب مهنية
116ر661167ر1٥1�سيانة �سيارات

822ر٣89161ر490مياه وكهرباء وهاتف
28٣ر771216ر٣80ر�سوم ورخ�س وطوابع

٥84ر674221ر٥6ر�سوم رهن ارا�سي
884ر02٣٥9ر84تدريب و�سفر واقامة موظفني

091ر٥4-مكافاآت وعمولت
428ر49267ر٥٥تربعات
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228ر6621٥ر12قرطا�سية ومطبوعات
470ر420٥7ر٣7�سيافة

٣17ر467٥1ر64�سيانة وحمروقات
٣9٣ر٥817ر11عدد واأدوات م�ستهلكة

000ر0002٥ر2٥مكافاآت اأع�ساء جمل�س الدارة

966ر0٥٣61ر1٣2اأخرى
847ر٥٥0ر776٣ر872ر4

)22(معلومات قطاعات الأعمال 
يتم تنظيم �ملجموعة لأغر��س �إد�رية بحيث يتم قيا�س �لقطاعات وفقا للتقارير �لتي يتم ��شتعمالها من قبل �ملدير �لتنفيذي و�شانع �لقر�ر �لرئي�شي لدى 

�ملجموعة وذلك من خالل قطاعات �لأعمال �لرئي�شية �لتالية:

* �ملحروقات و�لزيوت
*  �ل�شتري�د و �لت�شدير

*  �ملو�د �لتموينية
اإن اليرادات ونتائج العمال واملوجودات واملطلوبات ح�سب قطاعات الأعمال هي كما يلي:

املحروقات 
والزيوت   

ال�سترياد 
املجمــوعاآفاق للطاقةاملواد التموينيةوالت�سدير

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

لل�سنة املنتهية يف ٣1 كانون الأول 
2016

اليرادات -
4٣4ر149ر771-98٥ر410ر7976ر87٥ر6٥29ر862ر7٥4املبيعات 

)199ر009ر7٣6(-)9٣7ر4٣8ر٥()٣٣4ر6٣٥ر8()928ر9٣4ر721(كلفة املبيعات
2٣٥ر140ر٣٥-048ر46٣972ر240ر7241ر927ر٣2اجمايل الربح 

نتائج العمال -
04٣ر٥07ر2٥)٥74ر41(82٣ر864101ر046ر9٣01ر٣99ر24الربح )اخل�سارة( قبل ال�سريبة 

معلومات القطاعات الأخرى
)776ر872ر4()٥74ر41()٥٥1ر102ر1()886ر88()76٥ر6٣9ر٣(م�ساريف اإدارية
)22٣ر204ر4(-)٥٣٣ر4()167ر10٥()٥2٣ر094ر4(تكاليف متويل

)000ر٥00(---)000ر٥00(خم�س�س ذمم م�سكوك يف حت�سيلها
8٥8ر7٣٣-446ر٥11461ر9012٥ر246ايرادات اأخرى

)0٥1ر790(-)٥87ر224()0٥7ر2٥()407ر٥40(ا�ستهالكات 

041ر090ر٣4-721ر٣٣24٣1ر988٣ر6٥4ر٣٣م�ساريف راأ�سمالية
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املحروقات 
والزيوت   

ال�سترياد 
املجمــوعاأفاق للطاقةاملواد التموينيةوالت�سدير

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
لل�سنة املنتهية يف ٣1 كانون الأول 201٥

اليرادات
247ر82٥ر776-10٥ر4٣٣ر2704ر4٣٥ر8729ر9٥6ر762املبيعات 

)2٥1ر191ر747(-)161ر٣٣7ر4()120ر677ر8()970ر176ر7٣4(كلفة املبيعات
996ر6٣٣ر29-944ر1٥09٥ر9027٥8ر779ر28اإجمايل الربح

نتائج العمال-
4٣7ر64٣ر21)22٣ر٥4(062ر1127٣ر4867٣4ر890ر20الربح )اخل�سارة( قبل ال�سريبة 

معلومات القطاعات الأخرى
)847ر٥٥0ر٣()22٣ر٥4()044ر28٥()٥٥1()029ر211ر٣(م�ساريف اإدارية
)٣01ر٥01ر4(-)٣10ر٣()242ر٥9()749ر4٣8ر4(تكاليف متويل
٥٣1ر٥٥2-٥٣1ر7٥٥٣04ر24٥٣٥ر212ايرادات اأخرى

)942ر490(-)0٥9ر٣9(-)88٣ر4٥1(ا�ستهالكات 

101ر84٣ر٣7-221ر8962٥2ر98411ر٥78ر٣7م�ساريف راأ�سمالية

املحروقات 
والزيوت   

ال�سترياد 
والت�سدير

املواد 
التموينية

املجمــوعا�ستبعاداتاآفاق للطاقة   

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
كما يف ٣1 كانون الأول 2016

املوجودات واملطلوبات
986ر٥88ر٣٥6)676ر1٣0ر120(198ر048ر6041٥6ر٥٥9ر79٥2ر811ر06٥7ر٣00ر٣10موجودات القطاع

1٥6ر842ر211)90٥ر264ر11(008ر٣01ر4٣811ر٣72ر2792ر17٣ر٣٣64ر260ر20٥مطلوبات القطاع

كما يف ٣1 كانون الأول 201٥

املوجودات واملطلوبات

622ر489ر٣02)889ر998ر97(721ر900ر614142ر887ر4601ر110ر7166ر٥89ر249موجودات القطاع

٥28ر170ر16٣)192ر٣29ر7(9٣0ر267907ر782ر8081ر٥18ر71٥٣ر290ر164مطلوبات القطاع

)2٣(التزامات حمتملة
كفالت بنكية

على �ملجموعة �لتز�مات حمتملة متمثلة بكفالت بنكية مببلغ 95٣ر085ر8 دينار كما يف ٣1 كانون �لأول 2016 )2015: 701ر٣7٣ر9 دينار(، وت�شمل تلك �لكفالت 
كفالة �شادرة ل�شالح وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية مببلغ 000ر601ر4 دينار.

الق�سايا املرفوعة �سد ال�سركة
هناك ق�شايا مقامة �شد �ل�شركة �لأردنية �حلديثة خلدمات �لزيوت و�ملحروقات )�شركة تابعة( �شمن �لن�شاط �لطبيعي مببلغ 711ر409 دينار )2015: 546ر٣76 

دينار(. وترى �إد�رة �ملجموعة و�مل�شت�شار �لقانوين �أنه لن يرتتب عليها �أية �لتز�مات جوهرية لقاء هذه �لق�شايا.
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التزامات راأ�سمالية
قامت �ملجموعة بالتعاقد مع جهات ذ�ت عالقة لتنفيذ م�شاريع حمطات وقود و�شر�ء �آليات، وتقدر �لتكلفة �ملتبقية لتلك �مل�شاريع مببلغ 745ر461ر10 دينار كما يف 

٣1 كانون �لأول 2016 )2015: 72٣ر191ر4 دينار(.

)24(القيمة العادلة لالأدوات املالية
تتمثل �لأدو�ت �ملالية يف �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.

تتكون �ملوجود�ت �ملالية من �لنقد لدى �لبنوك و�لذمم �ملدينة و�ل�شيكات بر�شم �لتح�شيل ومبالغ م�شتحقة من جهات ذ�ت عالقة و�أر�شدة مدينة �أخرى. تتكون 
�ملطلوبات �ملالية من بنوك د�ئنة وقرو�س ومر�بحة و�شيكات �آجلة ومبالغ م�شتحقة جلهات ذ�ت عالقة وجهات حكومية و�أمانات حكومية وذمم د�ئنة و�لأر�شدة 

�لد�ئنة �لأخرى.

�إن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ل تختلف ب�شكل جوهري عن �لقيمة �لدفرتية لهذه �لأدو�ت.

)2٥(اإدارة املخاطر

خماطر اأ�سعار الفائدة
�ن �ملجموعة معر�شة ملخاطر �أ�شعار �لفائدة على موجود�تها ومطلوباتها و�لتي حتمل فائدة مثل �لبنوك �لد�ئنة و�لقرو�س.

يو�شح �جلدول �لتايل ح�شا�شية قائمة �لدخل للتغري�ت �ملمكنة �ملعقولة على �أ�شعار �لفائدة كما يف ٣1 كانون �لأول، مع بقاء جميع �ملتغري�ت �لأخرى �ملوؤثرة ثابتة.
تتمثل ح�شا�شية قائمة �لدخل باأثر �لتغري�ت �ملفرت�شة �ملمكنة باأ�شعار �لفو�ئد على ربح �ملجموعة ل�شنة و�حدة، ويتم �حت�شابها على �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لتي 

حتمل �شعر فائدة متغري كما يف ٣1 كانون �لأول.

– 2016

الزيادة ب�سعر العملـــة
الفائدة 

الأثر على ربح 
ال�سنة

دينـــار)نقطة مئوية(

871ر24٥ر1001دينار اأردين

النق�س ب�سعر العملـــة
الفائدة 

الأثر على ربح 
ال�سنة

دينـــار)نقطة مئوية(

)871ر24٥ر1(100دينار اأردين

- 2015

الزيادة ب�سعر العملـــة
الفائدة 

الأثر على ربح 
ال�سنة

دينـــار)نقطة مئوية(

168ر100868

دينار اأردين
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النق�س ب�سعر العملـــة
الفائدة 

الأثر على ربح 
ال�سنة

دينـــار)نقطة مئوية(

)168ر868(100دينار اأردين

خماطر الئتمان

خماطر �لئتمان هي �ملخاطر �لتي قد تنجم عن تخلف �أو عجز �ملدينون و�لأطر�ف �لأخرى عن �لوفاء بالتز�ماتهم جتاه �ل�شركة.

بالأر�شدة  ب�شكل م�شتمر. كما حتتفظ �ملجموعة  �لقائمة  �لذمم  للعمالء مع مر�قبة  �ئتماين  بو�شع �شقف  �لئتمان وذلك  �إىل �حلد من خماطر  ت�شعى �ملجموعة 
و�لود�ئع لدى موؤ�ش�شات م�شرفية ر�ئدة. 

تقوم �ملجموعة ببيع منتجاتها لعدد كبري من �لعمالء، هذ� وميثل �أكرب 10 عمالء ما ن�شبته 25% من �لذمم �ملدينة كما يف ٣1 كانون �لأول 2016 )2015: �أكرب 10 
عمالء %29(.

خماطر ال�سيولة
تعمل �ملجموعة على �د�رة خماطر �ل�شيولة وذلك عن طريق �لتاأكد من توفر �لتمويل �لالزم من �ل�شركة �لم.

يلخ�س �جلدول �أدناه توزيع �ملطلوبات �ملالية )غري خم�شومة( كما يف ٣1 كانون �لأول على �أ�شا�س �لفرتة �ملتبقية لال�شتحقاق:

اأقل من ٣ �سهور
من ٣ �سهور اإىل  

12 �سهر
من �سنة

املجموعحتى ٥ �سنوات

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
-2016

024ر822ر12--024ر822ر12ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى
21٥ر٥48ر1٣--21٥ر٥48ر1٣مبالغ م�ستحقة اىل جهات ذات عالقة 

872ر991ر67--872ر991ر67بنوك دائنة
948ر498ر8096٣ر٣11ر1٣92٣ر187ر40-قرو�س ومرابحة

٥٥1ر260ر19--٥٥1ر260ر19ذمم دائنة ل�سركة م�سفاة البرتول الأردنية
248ر710ر٣0--248ر710ر٣0امانات حكومية

٣20ر119ر٣-٣20ر119ر٣-�سيكات موؤجلة الدفع
000ر280ر4-000ر280ر4-مبالغ م�ستحقة اىل جهات حكومية

178ر2٣1ر80921٥ر٣11ر4٥92٣ر٥86ر91047ر٣٣2ر144

-201٥

611ر201ر12--611ر201ر12ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى
٣68ر994ر0001٣ر000ر2-٣68ر994ر11مبالغ م�ستحقة اىل جهات ذات عالقة 

701ر007ر٥٥--701ر007ر٥٥بنوك دائنة
0٥6ر707ر889٣2ر227ر1678ر479ر24-قرو�س ومرابحة

998ر690ر14--998ر690ر14ذمم دائنة ل�سركة م�سفاة البرتول الأردنية
٣٥1ر910ر20--٣٥1ر910ر20امانات حكومية

7٣٣ر1٣2ر٣-7٣٣ر1٣2ر٣-�سيكات موؤجلة الدفع
000ر774ر0008ر٣87ر0004ر٣87ر4-مبالغ م�ستحقة اىل جهات حكومية
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818ر418ر889161ر614ر90014ر998ر029٣1ر80٥ر114
خماطر العمالت

�إن معظم تعامالت �ل�شركة هي بالدينار �لأردين و�لدولر �لأمريكي، �إن �شعر �شرف �لدينار مربوط ب�شعر ثابت مع �لدولر �لأمريكي )1/41 دولر لكل دينار(، 
وبالتايل فان �ثر خماطر �لعمالت غري جوهري على �لقو�ئم �ملالية.

)26(اإدارة راأ�س املال
يتمثل �لهدف �لرئي�شي فيما يتعلق باإد�رة ر�أ�شمال �ل�شركة بالتاأكد من �ملحافظة على ن�شب ر�أ�شمال مالئمة ب�شكل يدعم ن�شاط �ل�شركة ويعظم حقوق �مللكية.

تقوم �ل�شركة باإد�رة هيكلة ر�أ�س �ملال و�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة عليها يف �شوء تغري�ت ظروف �لعمل. �إن �لبنود �ملت�شمنة يف هيكلة ر�أ�س �ملال تتمثل يف ر�أ�س �ملال 
�ملدفوع و�لحتياطي �لجباري و�لأرباح �ملدورة و�لبالغ جمموعها 8٣0ر746ر144 دينار كما يف ٣1 كانون �لأول 2016 )2015: 094ر٣19ر1٣9 دينار(.

)27(معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة
مت �إ�شد�ر معايري مالية جديدة ومعدلة حتى ٣1 كانون �لأول 2016 �إل �أنها غري ملزمة حتى �لآن ومل تطبق من قبل �ل�شركة:

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( �لدو�ت �ملالية
قام جمل�س معايري �ملحا�شبة �لدولية باإ�شد�ر معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9 “�لدو�ت �ملالية” بكامل مر�حله خالل متوز 2014، ويبني هذ� �ملعيار �ملعاجلة 
�ملحا�شبية لت�شنيف وقيا�س �ملوجود�ت �ملالية و�للتز�مات �ملالية وبع�س �لعقود لبيع �أو �شر�ء �لدو�ت غري �ملالية. وقد مت �إ�شد�ر هذ� �ملعيار ل�شتبد�ل معيار �ملحا�شبة 
قامت �ل�شركة بتطبيق �ملرحلة �لأوىل من معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9 كما �شدرت خالل �لعام 2009،  �لدويل رقم ٣9 “ت�شنيف وقيا�س �لدو�ت �ملالية”. 
وكان �لتطبيق �لأويل للمرحلة �لأوىل يف 1 كانون �لثاين 2011 و�شتقوم �ل�شركة بتطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9 �جلديد بتاريخ �لتطبيق �للز�مي يف 1 

كانون �لثاين 2018 و�لذي �شيكون له �أثر على ت�شنيف وقيا�س �ملوجود�ت �ملالية.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )1٥( اليرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم )15( �ملعاجلة �ملحا�شبية لكل �نو�ع �لير�د�ت �لنا�شئة من �لعقود مع �لعمالء، وينطبق هذ� �ملعيار على جميع �ملن�شاآت �لتي تدخل يف عقود لتوريد 

�خلدمات و�لب�شائع للعمالء با�شتثناء �لعقود �خلا�شعة ملعايري �خرى مثل معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )17( �ليجار�ت.

يحل هذا املعيار بدًل من املعايري والتف�سريات التالية:

* معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )11( عقود �لن�شاء
* معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )18( �لير�د

* تف�شري جلنة معايري �لتقارير )1٣( بر�مج ولء �لعمالء
* تف�شري جلنة معايري �لتقارير )15( �تفاقيات �ن�شاء �لعقار�ت

* تف�شري جلنة معايري �لتقارير )18( عمليات نقل �ل�شول من �لعمالء
* �لتف�شري )٣1( �لير�د – عمليات �ملقاي�شة �لتي تنطوي على خدمات �عالنية.

يجب تطبيق �ملعيار للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 كانون �لثاين 2018 مع �ل�شماح بالتطبيق �ملبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )16( عقود اليجار 
قام جمل�س معايري �ملحا�شبة �لدويل باإ�شد�ر معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )16( “عقود �ليجار” خالل كانون �لثاين 2016 �لذي يحدد مبادئ �لعرت�ف 

و�لقيا�س و�لعر�س و�لف�شاح عن عقود �ليجار.

متطلبات معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم )16( م�شابه ب�شكل جوهري للمتطلبات �ملحا�شبية للموؤجر يف معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )17(. وفقا لذلك، �ملوؤجر 
ي�شتمر يف ت�شنيف عقود �ليجار على �نها عقود �يجار ت�شغيلية �و عقود �يجار متويلية، بحيث يقوم مبعاجلة هذ�ن �لنوعان من �لعقود ب�شكل خمتلف.

يتطلب معيار �أعد�د �لتقارير �لدولية رقم )16( من �مل�شتاأجر �ن يقوم بالعرت�ف بالأ�شول و�للتز�مات جلميع عقود �ليجار �لتي تزيد مدتها عن 12 �شهر، �ل �إذ� 
كان �ل�شل ذو قيمة منخف�شة ويتطلب من �مل�شتاأجر �لعرت�ف بحقه يف ��شتخد�م �ل�شل و�ملتمثل يف �لعرت�ف بالأ�شل �مل�شتاأجر و�للتز�م �لناجت �ملتمثل بدفعات 

�ليجار.



69 

�شيتم تطبيق هذ� �ملعيار �عتبار� من 1 كانون �لثاين 2019، مع �ل�شماح بالتطبيق �ملبكر.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )7( – تعديل على الإي�ساحات
تاأتي �لتعديالت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )7( - قائمة �لتدفقات �لنقدية - كجزء من مبادرة جمل�س معايري �ملحا�شبة �لدولية �ملتعلقة بالإي�شاحات و�لتي 
تتطلب من �ملن�شاأة تزويد م�شتخدمي �لقو�ئم �ملالية باإي�شاحات متكنهم من تقييم �لتغري�ت يف �ملطلوبات �لناجتة عن �لأن�شطة �لتمويلية �لتي ت�شمل �لتغري�ت �لنقدية 
وغري �لنقدية. �إن �لتطبيق �لويل لهذ� �لتعديل ل يتطلب من �ملن�شاة �إظهار �أرقام �ملقارنة لل�شنو�ت �ل�شابقة. �شيتم تطبيق هذه �لتعديالت للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو 

بعد 1 كانون �لثاين 2017، مع �ل�شماح بالتطبيق �ملبكر. 

�إن تطبيق هذه �لتعديالت يتطلب من �ل�شركة �إ�شافة معلومات �ي�شاحية حمدودة.

تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )2( –ت�سنيف وقيا�س معامالت الدفع على اأ�سا�س الأ�سهم 
قام جمل�س معايري �ملحا�شبة �لدولية باإ�شد�ر تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية رقم )2(- �لدفع على �أ�شا�س �لأ�شهم- بحيث ت�شمل هذه �لتعديالت ثالثة �أمور 
رئي�شية: تاأثري �شروط �ل�شتحقاق على قيا�س �ملعاملة �لدفع على �أ�شا�س �لأ�شهم مقابل �لنقد، وت�شنيف معاملة �لدفع على �أ�شا�س �لأ�شهم مع خيار �لت�شوية مقابل 
�لتز�مات �ل�شريبة وحما�شبة �لتعديالت على �أحكام و�شروط معاملة �لدفع على �أ�شا�س �لأ�شهم �لتي تغري ت�شنيفها من معاملة دفع على �أ�شا�س �لأ�شهم مقابل �لنقد 

�إىل معاملة دفع على �أ�شا�س �لأ�شهم مقابل �أدو�ت حقوق �مللكية.
يجب تطبيق هذه �لتعديالت ب�شكل م�شتقبلي للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 كانون �لثاين 2018 مع �ل�شماح بالتطبيق �ملبكر

تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )4( – تطبيق معيار التقارير املالية رقم )9( »الدوات املالية« مع معيار التقارير املالية رقم )4( 
»عقود التاأمني«

قام جمل�س معايري �ملحا�شبة �لدولية يف �أيلول 2016 باإ�شد�ر تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية رقم )4( ملعاجلة �لأمور �لتي قد تنتج من �ختالف تاريخ تطبيق 
معيار �لتقارير �ملالية رقم )9( ومعيار �لتقارير �ملالية �جلديد لعقود �لتاأمني رقم )17(.

تقدم �لتعديالت خيارين بديلني للمن�شاآت �لتي ت�شدر عقود خا�شعة ملعيار �لتقارير �ملالية رقم )4(: ��شتثناء موؤقت من تطبيق معيار �لتقارير �ملالية رقم )9( 
لل�شنو�ت �لتي تبد�أ قبل 1 كانون �لثاين 2021 كحد �ق�شى، �و �ل�شماح للمن�شاأة �لتي تطبق معيار �لتقارير �ملالية رقم )9( باإعادة ت�شنيف �لربح �أو �خل�شارة �لناجتة 
عن هذه �ملوجود�ت �ملالية خالل �لفرتة من �لأرباح و�خل�شائر �ىل �لدخـل �ل�شامل كما لو �أن �ملن�شاأة طبقت معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )٣9( على هذه �ملوجود�ت 

�ملالية.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )40( -حتويالت ال�ستثمارات العقارية
تو�شح هذه �لتعديالت متى يجب على �ل�شركة حتويل )�إعادة ت�شنيف( �لعقار�ت مبا فيها �لعقار�ت حتت �لتنفيذ �أو �لتطوير �إىل �و من بند �ل�شتثمار�ت �لعقارية.

تن�س �لتعديالت �ن �لتغري يف ��شتخد�م �لعقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف �ل�شتثمار�ت �لعقارية )�و يف حال مل تعد متطلبات �لتعريف متوفرة( ويكون هناك 
دليل على �لتغري يف �ل�شتخد�م. �إن جمرد �لتغري يف نية �لإد�رة ل�شتخد�م �لعقار ل ميثل دليل على �لتغري يف �ل�شتخد�م. 

يتم تطبيق هذه �لتعديالت ب�شكل م�شتقبلي للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 كانون �لثاين 2018 مع �ل�شماح بالتطبيق �ملبكر لهذه �لتعديالت مع �شرورة �لإف�شاح عنه.

تف�سري رقم )22( - جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية – املعامالت بالعمالت الأجنبية والدفعات املقدمة
يو�شح هذ� �لتف�شري �أنه عند حتديد �شعر �ل�شرف �ل�شائد �لذي �شي�شتخدم عند �لعرت�ف �لويل �ملتعلق باأ�شل �أو م�شروف �أو دخل )�أو جزء منه( �أو عند �إلغاء 
�لعرت�ف باأ�شل �أو �لتز�م غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فاإن تاريخ �ملعاملة هو �لتاريخ �لذي تقوم فيه �ملن�شاأة بالعرت�ف �لأويل بالأ�شل �و �للتز�م غري �لنقدي 

�لذي ن�شاأت عنه تلك �لدفعات �ملقدمة.

ميكن للمن�شاآت تطبيق هذه �لتعديالت باأثر رجعي �أو م�شتقبلي.

يتم تطبيق هذ� �لتف�شري للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 كانون �لثاين 2018 مع �ل�شماح بالتطبيق �ملبكر لهذ� �لتف�شري مع �شرورة �لإف�شاح عنه. 


	mane2
	mane1

