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اعضاء مجلس االدارة

رئيس مجلس ادارة السيد اسامة محمد عيىس خاطر     

 

السيد عاصم عبود الجنايب                                         نائب رئيس مجلس ادارة

ممثالً عن رشكة مجموعه الجنايب للتجارة و املقاوالت العامة االردن

  

عضو السيد خالد محمد ضيف الله املقابلة     

عضو السيد طارق محمد عيىس خاطر     

عضو السيد جميل سليامن الهشلمون     

املدققون الخارجيون :
إرنست و يونغ

املستشار القانوين
حديدي ومشاركوه
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الرؤيا
نقــود ســوق الوســاطة يف منطقتنــا ويفضلنــا جميــع 

األوقــات. كل  يف  املســتثمرون 

Vision

We are the leading brokerage house in 
our markets; preferred by all investors 
all the time.

الرسالة

ــة  ــتثمرين يف منطق ــة للمس ــاطة املالي ــات الوس ــري خدم توف

قــرارات  اتخــاذ  مــن  األوســط ومتكــني عمالئنــا  الــرق 

ــن بطبيعــة االســتثامر يف  ــة جمهــور املدخري متبــرة وتوعي

ــال. ــواق امل أس

Mission

We provide brokerage services to 
investors in the Middle East region, 
empower our clients to make informed 
decisions, and spread awareness across 
our markets.

قيم العمل

بناء الثقة من خالل النزاهة والعناية املهنية.

Values

Building TRUST through INTEGRITY 
and practicing DUE PROFESSIONAL 
CARE.
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أ - كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة املساهمني الكرام 

ــس االدارة   ــر مجل ــم تقري ــرض لك ــامع لنع ــذا االجت ــم يف ه ــب بك ــس االدارة ان ارح ــاء مجل ــم اعض ــمي وباس ــرين باس ي

والبيانــات املاليــة واملتضمنــة  تقريــر مدقــق الحســابات املنتخــب مــن قبــل هيئتكــم املوقــرة عــن الســنة املاليــة 2016  التزامــاً 

منــا بتعليــامت االفصــاح الصــادرة عــن هيئــة االوراق املاليــة واملــادة )171( مــن قانــون الــركات وتحقيقــاً للــامدة )54( مــن 

النظــام االســايس للركــة ,

السادة املساهمني الكرام

لقــد اســتمر اداء ســوق راس املــال بالرتاجــع خــالل العــام 2016 فقــد تراجعــت احجــام التــداول يف بورصــة عــامن بنســبة 

تجــاوزت 31% مــام يؤكــد اســتمرار تأثــر كافــة القطاعــات االقتصاديــة بحــاالت عــدم االســتقرار الســيايس التــي متــر بهــا املنطقــة 

بشــكل عــام والــدول املجــاورة عــى وجــه الخصــوص هــذا الرتاجــع خلــق امــام الركــة تحديــات كبــرية كان عليهــا التعامــل معهــا 

بأقــى درجــات الحــذر وبتســخري كافــة االمكانيــات املتاحــة يف محاولــة منهــا لتحقيــق افضــل العوائــد للمســاهمني مــع تقليــل 

درجــات املخاطــرة مــا امكــن دون اغفــال اســتثامر اي فرصــة متاحــة تعــود بالفائــدة عــى الركــة وتتــامىش مــع االســرتاتيجيات 

التــى أوجدتهــا الركــة عــى مــر االعــوام ودأبــت عــى مراجعتهــا وتطويرهــا باســتمرار ودومنــا اغفــال لسياســاتها التــي تقــي 

بتقديــم كافــة الخدمــات للمتعاملــني يف ســوق االوراق املاليــة باعــى معايــري التميــز والنزاهــة .

حرضات املساهمني الكرام

لقــد بذلــت مؤسســات ســوق راس املــال الثالثــة )هيئــة االوراق املاليــة وبورصــة عــامن ومركــز ايــداع االوراق املاليــة( قصــار 

ــة كافــة التطــورات وتحقيــق افضــل املامرســات مــن خــالل  ــة العمــل يف ســوق راس املــال االردىن  ملواكب ــر بيئ جهدهــا لتطوي

مراجعــة القوانــني والتعليــامت الناظمــة للســوق وازالــة كافــة املعوقــات لتشــجيع االســتثامر ليكــون االردن كــام اراده جاللــة 

امللــك عبداللــه الثــاين بــن الحســني املعظــم منوذجــاً يحتــدى ومــالذاً لالســتثامر االمــن .

السادة املساهمني الكرام

ــة  ــة وكاف ــي الرك ــة موظف ــل لكاف ــكر الجزي ــس بالش ــاء املجل ــم اعض ــمكم وباس ــدم باس ــعني إال ان اتق ــة ال يس يف النهاي

ــة. ــازات الرك ــق انج ــاء  لتحقي ــد والعط ــوا بالجه ــن مل يبخل ــا اللذي ــني فيه العامل

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس االدارة
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ب - تقرير مجلس اإلدارة
وصف ألنشطة الرشكة الرئيسية. ١

ــى  ــل ع ــابه والتموي ــيط لحس ــة والوس ــاطة املالي ــامل الوس ــة اع ــة مبامرس ــتثامرات املالي ــة لالس ــة العربي ــوم الرك تق

الهامــش و«إدارة االصــدار مــن خــالل االلتــزام ببــذل العنايــة« وأمانــة األصــدار وإدارة اإلســتثامر وأمانــة االســتثامر واعــامل 

االستشــارات املاليــة ضمــن الرخــص التــي تحوزهــا واملمنوحــه لهــا مــن قبــل هيئــة االوراق املاليــة معتمــدًة يف ذلــك عــى 

كادر مــن املوظفــني االكفــاء وذلــك لضــامن تقديــم خدماتهــا لعمالئهــا باعــى معايــري الجــودة والتميــز .

أماكن الرشكة الجغرافـية، وعدد املوظفـني فـي كل منها.. ٢
تقــع الركــة العربيــة لالســتثامرات املاليــة جغرافيــاً يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية ومتــارس نشــاطاتها مــن خــالل مقرهــا 

الكائــن يف عــامن – الشميســاين- شــارع امللكــة نــور

ص ب 922634 رمز بريدي 11192

هاتف 5002000 )6(  00962 

فاكس 5692423 )6(  00962 

info@arabinvestco.com بريد الكرتوين

عدد املوظفني ستة عر موظف .

وقــد بلــغ عــدد املوظفــني العاملــني لــدى الركــة يف نهايــة عــام 2016 عــدد )16( موظفــاً مقارنــة بعــدد )16( موظــف 

يف نهايــة ســنة 2015.

حجم االستثامر الرأساميل. 3
ــار  بلــغ حجــم االســتثامر الرأســاميل للركــة العربيــة لالســتثامرات املاليــة كــام يف 2016/12/31  مبلــغ )191ر54( دين

فقــط اربعــة وخمســون الــف ومئــة وواحــد وتســعون دينــار .

الرشكات التابعة للرشكة. 4
ال يوجد للركة العربية اي رشكات تابعة كام بتاريخ 2016/12/31
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بيان بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة وأسامء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية . 5

عن كل منهم

أ بيان بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفـية عن كل منهم	.

الصفةاسم املمثلاالسم
 تاريخ

امليالد
املؤهالت العلمية

 سنة

التخرج
الخربات العملية

-السيد اسامة محمد عيىس خاطر
 رئيس
 مجلس
اإلدارة

1964
 بكالوريس علوم

 مالية ومرفية
1987

 رجل أعامل بخربة تتجاوز

29 عاماً يف األسواق املالية

رشكة مجموعه الجنايب للتجارة

و املقاوالت العامة االردن 

 السيد عاصم

عبود الجنايب

 نائب رئيس
 مجلس
االدارة

1950الثانوية العامة1932
 رجل اعامل بخربة تتجاوز

53 سنة يف مجال االستثامر

-خالد محمد ضيف الله املقابلة

 عضو

 مجلس

االدارة

1978

 بكالوريس

 محاسبة حاصل

      عى شهادة

ACPA

1999
 خربة تجارية و مالية

تتجاوز 16 عام

-طارق محمد عيىس خاطر

 عضو

 مجلس

إدارة

1998دبلوم محاسبة1970
 خربة تتجاوز 23 عاماً يف

االسواق املالية

-جميل سليامن الهشلمون

 عضو

 مجلس

إدارة

1960

 بكالوريس

 محاسبة حاصل

      عى شهادة

ACPA

1987
 خربه  تتجاوز26 عاما يف

االسواق املالية

أ رتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية عن كل منهم 	.

املركزامليالداالســم
 الشهاده

العلميه
الخربات العمليهتاريخ

 اسامة محمد

عيىس خاطر
رئيس مجلس االدارة1964

 بكالوريس علوم

مالية ومرفية
1987

 رجل أعامل بخربة تتجاوز 29 عاماً

 يف األسواق املالية

 طارق محمد

عيىس خاطر
1998دبلوم محاسبةالرئيس التنفيذي1970

خربة تتجاوز 23 عاماً

يف االسواق املالية 

 محمد مروان

درويش العجو
مدير مايل واداري1976

 بكالوريس

محاسبه
خربه ماليه تتجاوز 17عاما1999ً



التقرير السنوي ٢٠١٦ 9

6- بيــان بأســامء كبــار مالــي األســهم املصــدرة مــن قبــل الرشكــة وعــدد األســهم اململوكــة لــكل منهــم إذا 

كانــت هــذه امللكيــة تشــكل مــا نســبته 5% فاكــر مقارنــة مــع الســنة الســابقة

20152016اسم املساهم

نسبة امللكيةعدد األسهمنسبة امللكيةعدد األسهم

 رشكة القبضة الذهبية للوكاالت

التجارية واالستثامر
3,100,000%20,667--

12,108%12,1081210,824%1,816,236مجموعة الجنايب للتجارة واملقاوالت

 رشكة الرنيم االوىل لالسترياد

والتصدير
1,295,325%8,6363,500,000%35

6,277%6,277627,736%941,605اسامة محمد عيىس خاطر

ــك  ــي، وكذل ــوق املح ــن الس ــا م ــية وحصته ــواقها الرئيس ــاطها وأس ــاع نش ــن قط ــة ضم ــي للرشك ــع التناف 7 - الوض

ــن.  ــة إن أمك ــواق الخارجي ــن األس ــا م حصته

يف مجال الوساطة املالية	 

ــال خــالل العــامل 2016 وبالرغــم مــن االنخفــاض  ــي رافقــت التعامــل يف ســوق راس امل ــات الت بالرغــم مــن املخاطــر والتحدي

امللحــوظ يف احجــام التــداول  اال ان الركــة متكنــت مــن زيــادة حصتهــا الســوقية  محققــة حجــم تــداول تجــاوز 108 مليــون 

دينــار مــن اجــاميل حجــم تــداول ســوق عــامن املــايل وبحصــة ســوقية قاربــت 2,3% مقارنــًة مــع 2,1% خــالل عــام 2015 .

8 - درجــة االعتــامد عــى مورديــن محدديــن و/أو عمــالء رئيســيني )محليــاً وخارجيــاً( فـــي حــال كــون ذلــك يشــكل 

)10%( فاكــر مــن إجــاميل املشــريات و/ أو املبيعــات أو اإليــرادات عــى التــوايل.

اليوجــد اعتــامد عــى مورديــن محدديــن او عمــالء رئيســني محليــاً وخارجيــاً يشــكلون 10% فاكــر مــن اجــاميل املشــرتيات و/

او املبيعــات.

9 - وصــف ألي حاميــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الرشكــة أو أي مــن منتجاتهــا مبوجــب القوانــني واألنظمــة أو 
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غريهــا مــع اإلشــارة إىل الفــرة التــي يــري عليهــا ذلــك ، ووصــف ألي بــراءات اخــراع أو حقــوق امتيــاز تــم الحصــول 

عليهــا مــن قبــل الرشكــة.
اليوجد اي حامية حكومية او امتيازات تتمتع بها الركة او اي من منتجاتها مبوجب القوانني واالنظمة او غريها .	 

اليوجد اي براءات اخرتاع او حقوق امتياز حصلت الركة عليها.	 

 	

10 - وصــف ألي قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو املنظــامت الدوليــة أو غريهــا لهــا اثــر مــادي عــى عمــل الرشكــة 

أو منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية، واإلفصــاح عــن تطبيــق الرشكــة ملعايــري الجــودة الدوليــة.

اليوجــد اي قــرارات صــادرة عــن الحكومــة االردنيــة او املنظــامت الدوليــة او غريهــا لهــا اثــر مــادي عــى اعــامل الركــة 	 

او منتجاتهــا او قدرتهــا التنافســية.

 	. ISO 9001تطبق الركة العربية لالستثامرات املالية مواصفة

11- الهيكل التنظيمي للرشكة
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12 - عدد موظفـي الرشكة املصدرة و مؤهالتهم 

عدد املوظفنياملؤهل العلمي
1ماجستري

9البكالوريس
2الدبلوم

4دون الدبلوم

1٣- برامج التأهيل والتدريب ملوظفـي الرشكة

عدد املوظفني املنتفعنياسم الدورة

ISO 9001  2 دورة

1٤- وصف للمخاطر التي تتعرض الرشكة لها 
تصــدر الركــة كفــاالت بنكيــة المــر هيئــة االوراق املاليــة ومركــز ايــداع االوراق املاليــة بقيمــة 1,390,000 دينــار وذلــك 	 

ضامنــا لرخــص الخدمــات املاليــة املمنوحــة مــن الهيئــة للركــة.

تحتفظ الركة بودائع لدى بنوك محلية بالدينار االردين تخضع للتقلبات يف اسعار الفائدة لدى البنوك.	 

 - اإلنجازات التي حققتها الرشكة مدعمة باألرقام١5

حافظــت الركــة عــى منــط تحقيــق أربــاح يف ادائهــا اذ متكنــت الركــة مــن تحقيــق ارباحــاً تجــاوزت )853( الــف دينارلعــام 

2016 قبــل الرضيبــة اي مــا نســبته 8,5 % مــن رأس املــال  مقارنــة مببلــغ )944( مليــون دينــار لعــام 2015 والــذي شــكل مــا 

نســبته 6,2 % مــن راس مــال الركــة وقــد بلغــت ايــرادات  التــداول  )401( الــف دينــار عــام 2016 باملقارنــة مــع ) 513( الــف 

دينــار خــالل عــام 2015 وقــد بلــغ صــايف الربــح بعــد الرضيبــة )686( الــف دينارخــالل عــام 2016 وقــد حافظــت الركــة عــى 

نهجهــا يف خفــض املصاريــف فقــد انخفضــت املصاريــف االداريــة والعموميــة خــالل عــام  2016 لتصــل اىل  )858( الــف دينــار 

مقارنــة مــع )904( الــف دينــار عــام 2015 فيــام انخفضــت الفوائــد البنكيــة املدفوعــة خــالل عــام 2016 لتبلــغ )20,205( دينــار 

ــادة الفاعليــة  ــه عــز وجــل وتظافــر الجهــود وزي ــار ، ومــا كان هــذا ليتحقــق اال بتوفيــق مــن الل ــة مــع )22,268( دين باملقارن

ضمــن االمكانيــات املتاحــة للركــة وقــد عملــت الركــة بكافــة اقســامها بكفــاءة ومصداقيــة .

16 -  وصف لألحداث الهامة التي مرت عى الرشكة خالل السنة املالية
ــض 	  ــغ التخفي ــع مبل ــك بتوزي ــار وذل ــون دين ــار اىل )10( ملي ــون دين ــن  )15( ملي ــاملها م ــض رأس ــة بتخفي ــت الرك قام

والبالــغ )5( مليــون دينــار  نقــداً عــى املســاهمني خــالل عــام 2016 وذلــك بنــآءا عــى قــرار الهيئــة العامــة املنعقــد بتاريــخ 
2016/4/12

ــاط  ــن النش ــل ضم ــة وال تدخ ــنة املالي ــالل الس ــت خ ــررة حدث ــري متك ــة غ ــات ذات طبيع ــايل لعملي ــر امل 17 - األث

ــة. ــي للرشك الرئي

-مل تقم الركة باي عمليات ذات طبيعة غري متكررة خالل عام 2016.
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18 - السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر املحققــة واألربــاح املوزعــة وصافـــي حقــوق املســاهمني وأســعار األوراق 

املاليــة املصــدرة مــن قبــل الرشكــة، وذلــك ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات أو منــذ تأســيس الرشكــة أيهــام أقــل 

ومتثيلهــا بيانيــاً مــا أمكــن ذلــك.

20162015201٤201٣2012السنة

10,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,000راس املال املسدد

21,971,48727,034,52227,447,22828,467,41626,749,730صايف حقوق امللكية

1,814,6692,130,7923,362,8883,474,7942,487,267اجاميل االيرادات

961,0511,004,1331,082,9661,177,1081,154,013اجاميل املصاريف

853,618944,8821,753,0332,297,6861,197,293االرباح )الخسائر( قبل الرضيبة

166,653187,588493,221580,000331,260رضيبة الدخل

686,965757,2941,259,8121,717,686866,032صايف األرباح )الخسائر( بعد الرضيبة

-700,000750،0001,200,0002,225,000األرباح النقدية املوزعة /املقرحة

1,4001,1501,0901,2001,000 أسعار إغالق

فيام يي بعض الرسومات البيانية التي توضح اداء الرشكة العربية لالعوام الخمسة املاضية



التقرير السنوي ٢٠١٦ ١3



التقرير السنوي ٢٠١٦ ١4



التقرير السنوي ٢٠١٦ ١5



التقرير السنوي ٢٠١٦ ١6

19 - تحليل للمركز املايل للرشكة ونتائج أعاملها خالل السنة املالية

20152016النسبة

31,80%10,89%معدل دوران السهم

6,9%5,0%العائد عى السهم

1,8022,197القيمة الدفرتية  للسهم

22,7820,38)القيمة السوقية اىل العائد )مرة

2,75%2,42%العائد عى املوجودات

3,12%2,80%العائد عى حقوق املساهمني

48,15%46,86%صايف الربح قبل الفوائد والرضائب اىل االيرادات

11,8%13,5%نسبة املديونية

0,640,64)القيمه السوقية اىل القيمه الدفرتية )مرة

43,4343,24)معدل تغطية الفائدة )مرة

26,967,77921,917,296راس املال العامل

20- مقدار أتعاب التدقيق للرشكة والرشكات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها املدقق و/ أو 

مستحقة له

تقاىض السادة إرنست ويونغ اتعاب التدقيق الخارجي عن الركة العربية لالستثامرات املالية لسنة 2016 بالشكل التايل :

11000اتعاب تدقيق خارجي

1760رضيبة مبيعات

12760املجموع

كام تقاضوا لسنة 2016 االتعاب التالية عن تدقيق تقيد الركة بإجراءات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب:

2500اتعاب تدقيق خارجي

400رضيبة مبيعات

2900املجموع
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21- التطــورات املســتقبلية الهامــة مبــا فـــي ذلــك أي توســعات أو مرشوعــات جديــدة، والخطــة املســتقبلية للرشكــة 

لســنة قادمــة عــى األقــل وتوقعــات مجلــس اإلدارة لنتائــج أعــامل الرشكــة
زيادة حصة الركة من حجم التداول من خالل عمالئها يف البورصه املحلية.	 

تطوير بيئة العمل وخلق ادوات مساعدة لتخفيف االعباء االدارية والتمويلية .	 

تطوير املستوى الفني للعاملني بشكل يضمن استمرار العطاء وفعاليته .	 

ــل أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،  ــل الرشكــة واململوكــة مــن قب ــة املصــدرة مــن قب ــان بعــدد األوراق املالي 22- بي

ــة مــع الســنة الســابقة والــرشكات املســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم ، كل ذلــك مقارن

الجنسيةالصلةاالسم

 عدد االسهم اململوكة

كام يف

 عدد االسهم اململوكة من

 قبل الرشكات املسيطر

عليها من قبل اي منهم

2015/12/٣12016/12/٣12015/1٣/٣12016/12/٣1

أسامة محمد عيىس خاطر
 رئيس مجلس

ادارة
--941,605627,736اردنية

 رشكة مجموعه الجنايب

 للتجارة و املقاوالت

 العامة االردن

 نائب رئيس

مجلس ادارة
1,816,2361,210,824أردنية

عاصم عبود الجنايب
 ممثل نائب

الرئيس
عراقية

 طارق محمد عيىس

 خاطر اعتباراً من

2013/04/20

--650,000433,333اردنيةعضو

 خالد محمد  ضيف الله

 املقابلة اعتباراً من تاريخ

2013/04/20

--15,79121,194اردنية عضو

 جميل سليامن احمد
 الهشلمون اعتباراً من
تاريخ 2013/04/20

--50005,000اردنية عضو
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2٣-  بيــان بعــدد األوراق املاليــة املصــدرة مــن قبــل الرشكــة واململوكــة مــن قبــل أي مــن أشــخاص اإلدارة العليــا ذوي 

الســلطة التنفـــيذية ، والــرشكات املســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم ، كل ذلــك مقارنــة للســنة الســابقة

الجنسيةاملركزاالسم

 عدد االسهم اململوكة

كام يف

 عدد االسهم اململوكة من

 قبل الركات املسيطر

عليها من قبل اي منهم

2015/12/312016/12/312015/12/312016/12/31

أسامة محمد عيىس خاطر
 رئيس مجلس

االدارة
--941,605627,736اردنية

--650,000433,333اردنية الرئيس التنفيذيطارق محمد عيىس خاطر

محمد مروان العجو
 املديراملايل

واالداري
--10066اردنية

2٤ - بيــان بعــدد األوراق املاليــة املصــدرة مــن قبــل الرشكــة واململوكــة مــن قبــل أي مــن وأقاربــاء أعضــاء مجلــس 

اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفـــيذية ، والــرشكات املســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم ، كل ذلــك 

مقارنــة مــع الســنة الســابقة
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• اعضاء مجلس االدارة	

الجنسيةالصلةاالسم

 عدد االسهم اململوكة

كام يف

 عدد االسهم اململوكة من

 قبل الرشكات املسيطر

عليها من قبل اي منهم
2015/12/٣12016/12/٣12015/12/٣12016/12/٣1

أسامة محمد عيىس خاطر
 رئيس مجلس

ادارة
--941,605627,736اردنية

----اردنيةزوجةالنا خورشيد عبد اللطيف الخاروف

--350,588233,725اردنيةابنمحمد اسامة خاطر

--350,588233,725اردنيةابناحمد اسامة خاطر

 رشكة مجموعه الجنايب للتجارة
--1,816,2361,210,824اردنيةنائب الرئيسو املقاوالت العامة االردن

----عراقيةممثل     عاصم عبود الجنايب

--650,000433,333أردنيةعضو طارق محمد عيىس خاطر

----اردنيةزوجةرانيه جودت محمد الحامد

--5,0003,333اردنيةابناسامة

--5,0003,333اردنيةابنهسامء

5,0003,333اردنيةابنمحمد

--15,79121,194اردنية عضوخالد محمد ضيف الله املقابلة

----اردنيةزوجةرشوق خالد حسني بني هاين

----اردنيةابنةالجود

----اردنيةابنةالعنود

----اردنيةابنةشريا

----اردنيةابناحمد

--5,0005,000اردنيةعضوجميل سليامن احمد الهشلمون

----اردنيةزوجةعائده عبدالله فايز مايض

----اردنيةابنةمرح

----اردنيةابنبكر

----اردنيةابنخالد

----اردنيةابنةارساء
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• اشخاص االداري العليا ذوي السلطة التنفيذية	

الجنسيةالصلةاالسم

 عدد االسهم اململوكة

كام يف

 عدد االسهم اململوكة من

 قبل الرشكات املسيطر

عليها من قبل اي منهم

2015/12/٣12016/12/٣12015/12/٣12016/12/٣1

--941,605627,736اردنيةرئيس مجلس ادارةأسامة محمد عيىس خاطر

----اردنيةزوجةالنا خورشيد عبد اللطيف الخاروف

--350,588233,725اردنيةابنمحمد اسامة خاطر

--350,588233,725اردنيةابناحمد اسامة خاطر

--650,000433,333أردنيةالرئيس التنفيذي طارق محمد عيىس خاطر

----اردنيةزوجةرانيه جودت محمد الحامد

--5,0003,333اردنيةابناسامة

--5,0003,333اردنيةابنهسامء

5,0003,333اردنيةابنمحمد

--10066اردنيةاملدير املايل واالداريمحمد مروان درويش العجو

----اردنيةزوجةسفيتلنا “محمد صفا” خالد ابو عيل

----اردنيةابنمروان

----اردنيةابنأسامة

25- املزايــا واملكافــآت التــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا ذوو الســلطة 

التنفـــيذية خــالل الســنة املاليــة مبــا فـــي ذلــك جميــع املبالــغ التــي حصــل عليهــا كل منهــم كأجــور وأتعــاب ورواتــب 

ومكافــآت وغريهــا، واملبالــغ التــي دفعــت لــكل منهــم كنفقــات ســفر وانتقــال داخــل اململكــة وخارجهــا
بلغ عدد اجتامعات مجلس االدارة خالل عام 2016 ستة اجتامعات

• اعضاء مجلس االدارة	
تــم التوصيــة للهيئــة العامــة بتوزيــع مبلــغ خمســة وعــرون الــف دينــار عــى اعضــاء مجلــس  االدارة بالتســاوي كمكافــأة عــن 

عــام 2016 .
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• أشخاص االدارة العليا وذوي السلطة التنفيذية	

الجنسيةاملنصباالسم
اجاميل املزايابدالت سفرمكافئاترواتب

2016/12/312016/12/312016/12/312016/12/31

 اسامة محمد

عيىس خاطر

 رئيس مجلس

االدارة
225,000-210,00015,000اردنية

 طارق محمد

عيىس خاطر
112,500-105,0007,500اردنيةرئيس تنفيذي

 محمد مروان

درويش العجو

 املدير املايل

واالداري
27,750-25,9001,850اردنية

يتمتع جميع موظفي الركة بالتامني الصحي .	 

يتمتع جميع املوظفني مبساهمة الركة بنسبة %13,75 من مستحقاتهم السنوية كمساهمة يف الضامن االجتامعي.	 

يتمتع رئيس مجلس االدارة مبيزة عينية باستخدام سيارة مع سائق وهي مسجلة باسم الركة. 	 

يتمتع الرئيس التنفيذي مبيزة عينية باستخدام سيارة وهي مسجلة باسم الركة .	 

26.بيان بالتربعات واملنح التي دفعتها الرشكة خالل السنة املالية 
بلغت التربعات املدفوعه خالل عام 2016 )7,247( دينار موزعه كام ييل

املبلغالبيان

4,672 دعم طالب معرين

754جمعية مكافحة الرطان وجمعيات خريية اخرى

1,821اخرى
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ــرشكات التابعــة أو الشــقيقة أو  ــع ال ــة املصــدرة م ــا الرشك ــي عقدته ــود واملشــاريع واالرتباطــات الت ــان بالعق 27.بي

ــم ــة أو أقاربه ــي الرشك ــام أو أي موظــف فـ ــر الع ــس أو املدي ــس اإلدارة أو أعضــاء املجل ــس مجل ــة أو رئي الحليف

مل تقــم الركــة بعقــد ايــة مشــاريع او اتفاقيــات مــع الــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو 

أعضــاء املجلــس أو املديــر العــام أو أي موظــف فـــي الركــة أو أقاربهــم .

28.مساهمة الرشكة فـي حامية البيئة و خدمة املجتمع املحي

مساهمة الرشكة يف حامية البيئة •

قامت الركة العربية لالستثامرات املالية بإبرام عقد مع احد رشكات تدوير املخلفات الورقية .

• مساهمة الركة يف خدمة املجتمع املحيل	

تقوم الركة العربية بدعم مجموعة من الطالب املعرين المتام دراستهم الجامعية االوىل.
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يقر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر عى استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية

يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف الرشكة . 

)الرئيس(

السيد اسامة خاطر

)نائب الرئيس(

السيد عاصم الجنايب

 رشكة مجموعه الجنايب للتجارة و

املقاوالت العامة االردن

)عضو(

السيد جميل سليامن الهشلمون

)عضو(

السيد طارق محمد خاطر

)عضو(

السيد خالد محمد املقابلة

نقر نحن املوقعني ادناه بصحة ودقة واكتامل املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي.

املدير املايلالرئيس التنفيذيرئيس مجلس االدارة

محمد مروان العجوطارق محمد خاطراسامة محمد خاطر
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حوكمة الرشكات 

تلتزم الركة العربية لالستثامرات املالية بتطبيق قواعد حوكمة الركات بإستثناء التايل:

اوالً التصويت الراكمي
يتم انتخاب اعضاء مجلس االدارة وفق اسلوب التصويت الرتاكمي من قبل الهيئة العامة باالقرتاع الري

السبب :- يتم االلتزام بقواعد قانون الركات .

ثانياً االفصاح عن البيانات املالية
يتم االعالن مسبقاً عن موعد االفصاح عن البيانات املالية قبل موعد اعالنها بثالثة ايام عمل

السبب :- يتم االفصاح عن البيانات املالية وفقاً لتعليامت االفصاح ودون اي تأخري

ثالثاً العالقة مع االطراف ذوي املصالح
وضع سياسة تنظم العالقة مع االطراف ذوي املصالح

الســبب :- ال يوجــد اي تعامــالت مــع االطــراف ذوي املصالــح بإســتثناء عمليــات التــداول يف بورصــة عــامن وهــي خاضعــة 

لتعليــامت هيئــة االوراق املاليــة وبورصــة عــامن

رابعاً لجنة الرشيحات واملكافأت
يشكل مجلس االدارة لجنة دامئة تسمى لجنة الرتشيحات واملكافأت 

الســبب :- يتــم مراجعــة كافــة املزايــا والرواتــب واملكافــأت مــن قبــل كافــة اعضــاء املجلــس يف نهايــة كل عــام او كلــام دعــت 

ــرضورة لذلك  ال

خامساًً دعوة املساهمني الجتامع الهيئة العامة
يوجــه مجلــس االدارة الدعــوة اىل كل مســاهم لحضــور اجتــامع الهيئــة العامــة بالربيــد االلكــرتوين الخــاص بــكل مســاهم قبــل 

21 يــوم مــن التاريــخ املقــرر لعقــد االجتــامع عــى ان يتــم اعــداد الرتتيبــات واالجــراءات املناســبة لعقــد االجتــامع مبــا يف ذلــك 

اختيــار املــكان والزمــان

السبب :- يتم االلتزام بقانون الركات فيام يتعلق بدعوات الهيئة العامة وترتيباتها .
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الرشكة العربية لالستثامرات املالية املساهمة العامة املحدودة

قامئة املركز املايل

كام يف ٣1 كانون األول 2016

20162015إيضاحات
دينـــاردينـــار

املوجـودات

834ر383ر04919ر973ر315نقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنوك

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو 
الخســائر

746ر166ر8851ر728

290ر867ر8219ر282ر47ذمم مدينة، صايف

825ر179763ر5734أرصدة مدينة أخرى

743ر19166ر654ممتلكات ومعدات، صايف

-373ر8156تسوية التداول

438ر248ر49831ر929ر24مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات -

079ر219ر4912ر387ر1ذمم عمالء دائنة

771ر700-8تسوية التداول

483ر796201ر982مخصص رضيبة الدخل

583ر092ر7241ر487ر101أرصدة دائنة أخرى
916ر213ر0114ر958ر2مجموع املطلوبات

11حقوق امللكية -

000ر000ر00015ر000ر10رأس املال املدفوع

000ر500ر0007ر500ر7عالوة االصدار

000ر750ر0003ر750ر3احتياطي إجباري

522ر487784ر721أرباح مدورة
522ر034ر48727ر971ر21مجموع حقوق امللكية

438ر248ر49831ر929ر24مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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الرشكة العربية لالستثامرات املالية املساهمة العامة املحدودة

قامئة الدخـل الشامل 

للسنة املنتهية يف ٣1 كانون األول 2016

20162015إيضاحات
دينـــاردينـــار

اإليرادات -

894ر781513ر401صايف عموالت الوساطة
528ر665714ر690إيرادات فوائد متويل عى الهامش

750ر724825ر700إيرادات فوائد بنكية
946ر6949ر13إيرادات أخرى

674ر66-الوفر يف مخصصات متنوعة
-805ر127أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

792ر130ر6692ر814ر1مجموع االيرادات

املصاريف -
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر
)777ر181(-12

)186ر904()294ر858(13مصاريف إدارية
)268ر22()205ر20(عموالت بنكية

)000ر37()552ر57(6استهالكات
)679ر15(-ديون معدومة

)000ر25()000ر25(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
)910ر185ر1()051ر961(مجموع املصاريف

882ر618944ر853الربح للسنة قبل رضيبة الدخل
)588ر187()653ر166(9رضيبة الدخل

294ر965757ر686ربح السنة
--يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى

294ر965757ر686مجموع الدخل الشامل للسنة

فلس/دينـــارفلس/دينـــار

140/0570/050الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة
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الرشكة العربية لالستثامرات املالية املساهمة العامة املحدودة

قامئة التغريات يف حقوق امللكية

للسنة املنتهية يف ٣1 كانون األول 2016

رأس املال
املدفوع

عالوة 

اإلصدار

إحتياطي 

إجباري
أرباح مدورة

مجموع

حقوق 

امللكية

دينـــــار دينـــــاردينـــــار دينـــــاردينـــــار 

للسنة املنتهية يف ٣1 كانون األول 2016-

522ر034ر52227ر000784ر750ر0003ر500ر0007ر000ر15الرصيد كام يف أول كانون الثاين 2016

965ر965686ر686---مجموع الدخل الشامل للسنة

أربــاح موزعــة عــى املســاهمني )ايضــاح 

)11
)000ر750()000ر750(---

)000ر000ر5(---)000ر000ر5(تخفيض رأس املال )إيضاح 1(

487ر971ر48721ر000721ر750ر0003ر500ر0007ر000ر10الرصيد كام يف ٣1 كانون األول 2016

للسنة املنتهية يف ٣1 كانون األول 2015-

228ر477ر22827ر227ر0001ر750ر0003ر500ر0007ر000ر15الرصيد كام يف أول كانون الثاين 2015

294ر294757ر757---مجموع الدخل الشامل للسنة

أربــاح موزعــة عــى املســاهمني )ايضــاح 

)11
)000ر200ر1()000ر200ر1(---

522ر034ر52227ر000784ر750ر0003ر500ر0007ر000ر15الرصيد كام يف ٣1 كانون األول 2015
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الركة العربية لالستثامرات املالية املساهمة العامة املحدودة

قامئة التدفقات النقدية

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2016

20162015إيضاحات
دينـــاردينـــار

األنشطة التشغيلية 
882ر618944ر853ربح السنة قبل رضيبة الدخل

تعديالت -
000ر55237ر657استهالكات

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من 
خالل

236ر218)234ر11(12األرباح أو الخسائر
)674ر66(-الوفر يف مخصصات متنوعة 

)750ر825()724ر700(ايراد فوائد

679ر15-ديون معدومة

التغري يف رأس املال العامل -
865ر095464ر449موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)668ر421ر3(469ر584ر2ذمم مدينة

700ر489)144ر857(تسوية التداول

628ر6468ر29أرصدة مدينة أخرى

209ر931)588ر831(ذمم عمالء دائنة

900ر14167ر395أرصدة دائنة أخرى

)035ر403()340ر285(9رضيبة دخل مدفوعة
)028ر539ر1(491ر683ر1صايف التدفقات النقدية من )املستخدمة يف( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثامرية
)500ر22()000ر45(رشاء ممتلكات ومعدات

750ر724825ر700فوائد مقبوضة
)000ر000ر1(-استثامر يف وكاالت

)750ر196(724ر655صايف التدفقات النقدية من )املستخدمة يف( األنشطة االستثامرية
األنشطة التمويلية

)000ر200ر1()000ر750(أرباح موزعة عى املساهمني
-)000ر000ر5(تخفيض رأس املال

)000ر200ر1()000ر750ر5(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف االنشطة التمويلية
)778ر935ر2()785ر410ر3(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه
612ر818ر83419ر882ر316النقد وما يف حكمه يف بداية السنة
834ر882ر04916ر472ر313النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة
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الرشكة العربية لالستثامرات املالية املساهمة العامة املحدودة

ايضاحات حول القوائم املالية

٣1 كانون االول 2016

)1(عـــام

تأسســت الركــة العربيــة لالســتثامرات املاليــة بتاريــخ 6 أيــار 1994وســجلت لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة كركــة مســاهمة 

عامــة محــدودة تحــت رقــم )247(، وتعتــرب الركــة العربيــة لالســتثامرات املاليــة املســاهمة العامــة املحــدودة خلفــاً للركــة 

العربيــة لالســتثامرات املاليــة ذات املســؤولية املحــدودة وذلــك بعــد أن تــم تحويــل صفتهــا القانونيــة مــن رشكــة ذات مســؤولية 

محــدودة إىل رشكــة مســاهمة عامــة محــدودة. هــذا وقــد جــرت عــدة زيــادات عــى رأســامل الركــة خــالل الســنوات ليصبــح 

رأس املــال املــرح بــه واملدفــوع 000ر000ر10 دينــار مقســم إىل 000ر000ر10 ســهم بقيمــة إســمية دينــار للســهم الواحــد. 

حيــث قــررت الهيئــة العامــة للركــة يف اجتامعهــا غــري العــادي املنعقــد يف 12 نيســان 2016 تخفيــض رأســامل الركــة مببلــغ 

000ر000ر5 دينــار وتوزيعهــا عــى املســاهمني ليصبــح راس املــال املــرح بــه واملدفــوع 000ر000ر10 دينــار، وقــد اســتكملت 

إجــراءات تخفيــض رأس املــال لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة بتاريــخ 16 حزيــران 2016.

ومن أهم غايات الركة ما ييل:

العمل كوسيط بالعمولة لدى بورصة عامن.  -

العمل كوسيط يشرتي ويبيع لصالح محفظتِه.  -

العمل كوسيط للتداول يف البورصات غري األردنية.  -

استثامر أموالها والترف بها بالكيفية التي تراها مناسبة.  -

العمل كمدير إصدار من خالل اإللتزام ببذل العناية.  -

العمل كأمني إصدار وأمني استثامر ومدير استثامر.  -

العمل كحافظ أمني.  -

إن عنوان الركة هو الشميساين، عامن-اململكة األردنية الهاشمية.

تــم إقــرار القوائــم املاليــة املرفقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ ............. وتتطلــب هــذه القوائــم 

املاليــة موافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمني.
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)2(أسس االعداد وأهم السياسات املحاسبية 

أسس إعداد القوائم املالية -

تم إعداد القوائم املالية للركة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية.

تــم إعــداد القوائــم املاليــة وفقــاً ملبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 

أو الخســائر والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم املاليــة.

ان الدينار األردين هو عملة إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئيسية للركة.

التغريات يف السياسات املحاسبية

ان السياســات املحاســبية املتبعــة يف اعــداد القوائــم املاليــة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت يف اعــداد القوائــم املاليــة للســنة 
املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2015، باســتثناء أن الركــة قامــت بتطبيــق التعديــالت التاليــة بــدأً مــن 1 كانــون الثــاين 2016:

طريقــة حقــوق امللكيــة يف القوائــم املاليــة املنفصلــة )تعديــالت عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 27 ومعيــار التقاريــر 
املاليــة الــدويل رقــم 1(

قــام مجلــس معايــري املحاســبة الدوليــة خــالل شــهر آب 2014 بتعديــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 27 )القوائــم املاليــة 
املنفصلــة( والــذي أتــاح للمنشــآت خيــار اتبــاع طريقــة حقــوق امللكيــة يف محاســبة االســتثامرات يف الــركات التابعــة والحليفــة 
والــركات تحــت الســيطرة املشــرتكة كــام هــو موضــح يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 28. كــام تــم اجــراء تعديــل آخــر عــى 
ــة الــدويل رقــم 1 والــذي يســمح للمنشــآت التــي تتبــع طريقــة حقــوق امللكيــة مــن تطبيــق االســتثناء  ــر املالي ــار التقاري معي

الــوارد يف معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 1 والخــاص بعمليــات االندمــاج قبــل تاريــخ التملــك.

معيار املحاسبة الدويل رقم )1( عرض القوائم املالية -)تعديالت(
تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة ترتكز عى األمور التالية:

• الجوهرية	

• التصنيفات والتجميع 	

• هيكل االيضاحات	

• االفصاح عن السياسات املحاسبية 	

• عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناتجة عن االستثامرات التي تتبع طريقة حقوق امللكية.	
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تعديالت عى معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار املحاسبة الدويل رقم )28( - املنشآت االستثامرية

تعالــج هــذه التعديــالت األمــور التــي نتجــت مــن أثــر تطبيــق اإلســتثناء مــن متطلبــات التوحيــد للمنشــآت التــي ينطبــق 
عليهــا تعريــف املنشــأة االســتثامرية وتوضــح االمــور التاليــة:

• ــأة 	 ــوم املنش ــا تق ــتثامرية، عندم ــأة اس ــة ملنش ــة االم التابع ــى الرك ــد ع ــات التوحي ــن متطلب ــتثناء م ــق اإلس ينطب
ــة. ــة العادل ــاس القيم ــى أس ــة ع ــركات التابع ــتثامراتها يف ال ــع اس ــاس جمي ــتثامرية بقي االس

• يتــم توحيــد القوائــم املاليــة للركــة التابعــة التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة االســتثامرية وتقــوم بتقديــم 	
ــة  ــاس القيم ــى أس ــرى ع ــة األخ ــركات التابع ــتثامرات يف ال ــع االس ــاس جمي ــم قي ــتثامرية. ويت ــأة االس ــات للمنش خدم

ــة.  العادل

• ــي 	 ــف املنشــأة االســتثامرية والت ــا تعري ــق عليه ــي ال ينطب ــل املنشــآت الت ــة مــن قب ــق طريقــة حقــوق امللكي تطبي
متلــك حصــة يف رشكــة حليفــة أو مشــاريع مشــرتكة والتــي ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة االســتثامرية: تســمح التعديــالت 
عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )28( االســتثامرات يف الــركات الحليفــة واملشــاريع املشــرتكة - للمســتثمر عنــد اتبــاع 
طريقــة حقــوق امللكيــة باإلبقــاء عــى الطريقــة املتبعــة مــن قبــل املنشــآت االســتثامرية الحليفــة أو املشــاريع املشــرتكة 

عنــد قيامهــا بقيــاس اســتثامراتها يف الــركات التابعــة عــى أســاس القيمــة العادلــة.

ــة  ــاليب املقبول ــح االس ــم )٣8(: توضي ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس ــم )16( ومعي ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس ــى معي ــالت ع تعدي
ــاءات ــتهالكات واإلطف ــاب االس الحتس

توضــح التعديــالت يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )16( ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم )38( ان االيــرادات تعكــس املنفعــة 
االقتصاديــة املتحصلــة مــن تشــغيل االعــامل )التــي يكــون االصــل جــزء منهــا( وليــس مــن املنافــع االقتصاديــة التــي اســتخدم 
فيهــا هــذا االصــل. وبالنتيجــة ال يجــوز اســتخدام هــذا االســلوب الســتهالك املمتلــكات واآلالت واملعــدات، وميكــن اســتخدامه 

فقــط يف ظــروف محــدودة إلطفــاء املوجــودات غــري امللموســة.
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تعديالت عى معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( - الرتيبات املشركة – الحصص يف املشاريع املشركة 

تتطلــب التعديــالت عــى معيــار التقاريــر الــدويل رقــم )11( مــن املشــغل تطبيــق معيــار التقاريــر الــدويل رقــم )3( »اندمــاج 
االعــامل« عنــد معالجــة االســتحواذ عــى الحصــص يف العمليــات املشــرتكة بحيــث ميثــل النشــاط يف العمليــة املشــرتكة أعــامل 
تجاريــة. توضــح هــذه التعديــالت كذلــك ان الحصــص الســابقة يف املشــاريع املشــرتكة ال يتــم اعــادة قياســها عنــد االســتحواذ 
عــى حصــص اضافيــة يف نفــس املــروع املشــرتك مــع االحتفــاظ بالســيطرة املشــرتكة. باإلضافــة اىل ذلــك يشــمل نطــاق هــذا 
املعيــار عــى االســتثناءات لهــذه التعديــالت بحيــث ال يتــم تطبيقهــا عندمــا تكــون االطــراف التــي تتقاســم الســيطرة املشــرتكة 

مملوكــة مــن نفــس الركــة األم. 

تطبــق هــذه التعديــالت لهــام لــكل مــن اإلســتحواذ عنــد بدايــة املــروع املشــرتك أو يف حــال الحصــول عــى حصــص إضافيــة 
يف نفــس املــروع املشــرتك.

مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر عى املركز املايل أو األداء املايل للركة.

إستخدام التقديرات

ــر  ــام بتقديــرات واجتهــادات تؤث إن إعــداد القوائــم املاليــة وتطبيــق السياســات املحاســبية يتطلــب مــن إدارة الركــة القي

عــى مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات واإلفصــاح عــن االلتزامــات املحتملــة. إن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر أيضــا عــى 

ــر  ــة لتقدي ــادات هام ــام بأحــكام واجته ــة القي ــب مــن إدارة الرك ــف واملخصصــات وبشــكل خــاص يتطل ــرادات واملصاري اإلي

ــة املســتقبلية الناجمــة عــن اوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات يف املســتقبل. إن التقديــرات  مبالــغ وأوقــات التدفقــات النقدي

املذكــورة مبنيــة بالــرضورة عــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج 

الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغــريات يف املســتقبل يف أوضــاع وظــروف تلــك املخصصــات.

فيام ييل اهم السياسات املحاسبية املطبقة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -

ــة عنــد الــراء، ويعــاد  ــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادل يتــم تســجيل املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادل

تقييمهــا يف تاريــخ القوائــم املاليــة بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل التغــريات الالحقــة يف القيمــة العادلــة يف قامئــة الدخــل يف 

نفــس فــرتة حــدوث التغــري مبــا فيهــا التغــري يف القيمــة العادلــة الناتجــة عــن فروقــات تحويــل بنــود املوجــودات غــري النقديــة 

بالعمــالت األجنبيــة.

يتم تسجيل األرباح املوزعة او الفوائد املتحققة يف قامئة الدخل.
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ذمم مدينة -

ــون  ــر للدي ــل تقدي ــم عم ــا. يت ــدم تحصيله ــدر ع ــغ املق ــل املبال ــد تنزي ــورة األصــيل بع ــغ الفات ــة مببل ــم املدين تســجل الذم

املشــكوك يف تحصيلهــا عندمــا يصبــح مــن غــري املرجــح تحصيــل كامــل الديــون وتشــطب الديــون املعدومــة عندمــا ال يكــون 

ــا. ــامل لتحصيله ــاك احت هن

ممتلكات ومعدات -

تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك املرتاكــم، ويتــم اســتهالك املمتلــكات واملعــدات عندمــا تكــون 

جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة القســط الثابــت عــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لهــا وبنســب ســنوية تــرتاوح مــا بــني %15 

اىل %40.
 

عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســرتداده مــن أي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صــايف قيمتهــا الدفرتيــة فإنــه يتــم تخفيــض 

قيمتهــا إىل القيمــة املمكــن اســرتدادها وتســجل قيمــة التــدين يف قامئــة الدخــل.

ــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي وطريقــة االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن طريقــة وفــرتة االســتهالك تتناســب مــع  يت

ــكات واملعــدات. ــة املتوقعــة مــن املمتل املنافــع االقتصادي

مخصصات -

يتــم االعــرتاف باملخصصــات عندمــا يكــون عــى الركــة التزامــات يف تاريــخ قامئــة املركــز املــايل ناشــئة عــن احــداث ســابقة 

وان تســديد االلتزامــات محتمــل وميكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

رضيبة الدخل -

متثل مصاريف الرضائب مبالغ الرضائب املستحقة.

تحتســب مصاريــف الرضائــب املســتحقة عــى أســاس األربــاح الخاضعــة للرضيبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للرضيبــة عــن 

األربــاح املعلنــة يف القوائــم املاليــة ألن األربــاح املعلنــة تشــمل إيــرادات غــري خاضعــة للرضيبــة أو مصاريــف غــري قابلــة للتنزيــل 

يف الســنة املاليــة الحاليــة وإمنــا يف ســنوات الحقــة، أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض رضيبيــة.

يتم احتساب رضيبة الدخل وفقاً لقانون رضيبة الدخل رقم )34( لسنة 2014 ووفقاً ملعيار املحاسبة الدويل رقم 12.



التقرير السنوي ٢٠١٦ 39

تاريخ االعراف باملوجودات املالية -

يتم االعرتاف براء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة.

تحقق اإليرادات واالعراف باملصاريف -

يتم تحقق عموالت الوساطة عند القيام بتداول األوراق املالية للعمالء.

يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا الساس االستحقاق.

يتم االعرتاف باملصاريف وفقا الساس االستحقاق.

قياس القيمة العادلة -

تقــوم الركــة بقيــاس األدوات املاليــة مثــل املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر بالقيمــة 

ــة يف إيضــاح )19(. ــأدوات املالي ــة ل ــم اإلفصــاح عــن القيمــة العادل ــة كــام ت ــم املالي ــخ القوائ ــة بتاري العادل

متثــل القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم الحصــول عليــه عنــد بيــع املوجــودات أو الــذي ســيتم دفعــه لتســوية إلتــزام يف 

معاملــة منظمــة بــني املشــاركني يف الســوق بتاريــخ القيــاس.

ــم مــن خــالل األســواق  ــزام ت ــع املوجــودات أو تســوية اإللت ــة بي ــة أن عملي ــاءاً عــى فرضي ــة بن ــاس القيمــة العادل ــم قي يت

الرئيســية للموجــودات واملطلوبــات. يف حــال غيــاب الســوق الرئيــي، يتــم اســتخدام الســوق األكــر مالءمــة للموجــودات أو 

ــالك فــرص الوصــول للســوق الرئيــي أو الســوق األكــر مالءمــة. ــاج الركــة المت ــات. تحت املطلوب

ــاركني يف  ــن املش ــتخدمة م ــات املس ــتخدام اإلفرتاض ــات باس ــودات واملطلوب ــة للموج ــة العادل ــاس القيم ــة بقي ــوم الرك تق

الســوق عنــد تســعري املوجــودات أو املطلوبــات عــى افــرتاض أن املشــاركني يف الســوق يترفــون وفقــاً ملصلحتهــم اإلقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غــري املاليــة يأخــذ بعــني االعتبــار قــدرة املشــاركني يف الســوق عــى توليــد املنافــع 

اإلقتصاديــة مــن خــالل اســتخدام املوجــودات بأفضــل طريقــة أو بيعــه ملشــارك آخــر سيســتخدم املوجــودات بأفضــل طريقــة.

تقــوم الركــة باســتخدام أســاليب تقييــم مالمئــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر املعلومــات الكافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة 

وتوضيــح اســتخدام املدخــالت املمكــن مالحظتهــا بشــكل مبــارش وتقليــل اســتخدام املدخــالت املمكــن مالحظتهــا بشــكل غــري 

مبــارش.
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يتــم تصنيــف جميــع املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم اســتخدام القيمــة العادلــة لقياســها أو تــم اإلفصــاح عنهــا يف القوائــم 

املاليــة أو تــم شــطبها باســتخدام املســتويات التاليــة للقيمــة العادلــة، وبنــاءاً عــى أدىن مســتوى للمدخــالت التــي لديهــا تأثــري 

مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.

املســتوى الثــاين: تقنيــات تقييــم تأخــذ يف االعتبــار املدخــالت ذات التأثــري املهــم عــى القيمــة العادلــة وميكــن مالحظتهــا 
بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش.

املســتوى الثالــث: تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــالت لهــا تأثــري مهــم عــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة 
عــى معلومــات يف الســوق ميكــن مالحظتهــا.

 تقوم الركة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من املوجودات واملطلوبات ما بني مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات

)بناءاً عى أدىن مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري عى قياس القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة مالية.

ــا ومخاطــر  ــات حســب طبيعته ــات املوجــودات واملطلوب ــد تصنيف ــة بتحدي ــوم الرك ــة، تق ــة العادل ــات إيضــاح القيم لغاي

ــة. ــة العادل ــتوى القيم ــات ومس ــودات أو املطلوب املوج

تدين املوجودات املالية –

ــأن أحــد  ــد فيــام إذا كان يوجــد دليــل موضوعــي ب تقــوم الركــة بإجــراء تقييــم بتاريــخ إعــداد قامئــة املركــز املــايل لتحدي

األصــول املاليــة أو مجموعــة أصــول ماليــة قــد تعرضــت النخفــاض دائــم يف قيمتهــا. يتــم اعتبــار قيمــة أحــد األصــول املاليــة 

أو مجموعــة أصــول ماليــة قــد انخفضــت، فقــط يف حالــة وجــود دليــل موضوعــي النخفــاض القيمــة كنتيجــة لحــدث أو أكــر 

والتــي حصلــت بعــد التثبيــت األويل للموجــودات )حصــول »حــدث خســارة«( ولهــذا الحــدث تأثــري عــى التدفقــات النقديــة 

املســتقبلية املتوقعــة ألحــد األصــول املاليــة أو مجموعــة أصــول ماليــة التــي مــن املمكــن تقديرهــا بشــكل معقــول. ميكــن أن 

يتضمــن دليــل االنخفــاض الدائــم مــؤرشات عــى أن املقــرتض أو مجموعــة مــن املقرتضــني يواجهــون صعوبــة ماليــة كبــرية أو 

إهــامل أو تقصــري يف دفعــات الفوائــد أو املبلــغ األســايس ومــن املرجــح أنهــم ســيتعرضون لإلفــالس أو إعــادة هيكلــة ماليــة أخــرى 

وعندمــا تشــري البيانــات امللحوظــة إىل وجــود انخفــاض ميكــن قياســه يف التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة مثــل التغــريات 

يف األوضــاع االقتصاديــة املرتبطــة بالتقصــري.

التقــاص -

يتــم إجــراء تقــاص بــني املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وإظهــار املبلــغ الصــايف يف قامئــة املركــز املــايل فقــط عندمــا 

تتوفــر الحقــوق القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها عــى أســاس التقــاص او يكــون تحقــق املوجــودات وتســوية 

املطلوبــات يف نفــس الوقــت. 
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النقد وما يف حكمه -

ــوك  ــدى البن ــدوق واألرصــدة ل ــد يف الصن ــى النق ــه يشــتمل ع ــا يف حكم ــد وم ــإن النق ــة ف ــات النقدي ــة التدفق ــرض قامئ لغ

ــة. ــوك الدائن ــل ارصــدة البن ــد تنزي ــل بع ــة اشــهر او اق ــخ اســتحقاق ثالث ــا تواري ــي لديه ــع قصــرية األجــل والت وودائ

املعامالت بالعمالت األجنبية – 

يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الرف السائدة يف تاريخ إجراء املعامالت. 

يتــم تحويــل أرصــدة املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة باســعار العمــالت االجنبيــة الوســطية الســائدة يف تاريــخ قامئــة 

املركــز املــايل واملعلنــة مــن قبــل البنــك املركــزي األردين.

ــخ  ــة يف تاري ــة والظاهــرة بالقيمــة العادل ــة بالعمــالت االجنبي ــات غــري املالي ــة واملطلوب ــل املوجــودات غــري املالي ــم تحوي يت

ــة.  ــا العادل ــد قيمته تحدي

يتم تسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية يف قامئة الدخل.  

يتــم تســجيل فروقــات التحويــل لبنــود املوجــودات واملطلوبــات بالعمــالت األجنبيــة غــري النقديــة )مثــل األســهم( كجــزء مــن 

التغــري يف القيمــة.

)٣( نقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنوك

إن تفاصيل هذا البند هي كام ييل:

20162015
دينــــاردينــــار

425ر36935ر38نقد يف الصندوق
313ر218ر3772ر213ر1أرصدة لدى البنوك
000ر501ر0002ر501ر2وكاالت استثامر* 

096ر629ر30314ر220ر12ودائع ألجل**
834ر383ر04919ر973ر15

*  ميثل هذا البند وكاالت استثامر تستحق بتاريخ 27 نيسان 2017 ومبرابحة سنوية بنسبة 25ر%6.

** ميثــل هــذا البنــد ودائــع ألجــل بالدينــار االردين تســتحق خــالل فــرتة ثالثــة اشــهر مــن تاريــخ ربــط هــذه الودائــع بفائــدة 

ســنوية تــرتاوح مــا بــني %4 - %5.
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لغايات قامئة التدفقات النقدية فإن النقد وما يف حكمه الظاهر يف قامئة التدفقات النقدية يتمثل فيام ييل:

20162015
دينــــاردينــــار

834ر383ر04919ر973ر15نقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنوك
)000ر501ر2()000ر501ر2(ينزل: وكاالت استثامر 

834ر882ر04916ر472ر13

)٤(ذمم مدينة، صايف

إن تفاصيل هذا البند هي كام ييل:
20162015

دينــــاردينــــار

225ر762ر5626ر950ر6ذمم عمالء متويل عى الهامش
214ر214247ر247أوراق قبض

895ر504ر8395ر731ر2ذمم عمالء الوساطة
900650ذمم موظفني

984ر514ر51512ر930ر9
)694ر647ر2()694ر647ر2(ينزل: مخصص مقابل مخاطر االئتامن

290ر867ر8219ر282ر7

فيام ييل جدول تحليل الذمم كام يف 31 كانون االول:

20162015

اإلجاميل

مخصص 

مقابل

مخاطر ائتامن

اإلجاميلالصايف

مخصص 

مقابل

مخاطر ائتامن

الصايف

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

ذمم عمالء متويل 

عى الهامش
875ر112ر5)000ر650ر1(875ر762ر4626ر301ر5)000ر650ر1(462ر951ر6

415ر754ر4)480ر750(895ر504ر3595ر981ر1)480ر750(839ر731ر2ذمم مدينة
-)214ر247(214ر247-)214ر247(214ر247اوراق قبض

290ر867ر9)694ر647ر2(984ر514ر82112ر282ر7)694ر647ر2(515ر930ر9
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فيام ييل جدول أعامر ذمم عمالء متويل عى الهامش والذمم املدينة وأوراق القبض غري املشكوك يف تحصيلها كام يف 31 كانون األول:

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

30- 1
يوم

90 – 31

يوم

180 – 91

 يوم

270 – 181

يوم

271 يوم

فأكر
املجموع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

821ر282ر5527ر952141ر755432ر304132ر258111ر464ر20166

290ر867ر9-235ر085927ر467330ر503540ر069ر20158

مــن املتوقــع تحصيــل كامــل الذمــم غــري املشــكوك يف تحصيلهــا حســب تقديــر إدارة الركــة، علــام بــأن هــذه الذمــم مضمونــة 

باملحافــظ االســتثامرية للعمــالء.

فيام ييل الحركة عى مخصص مقابل مخاطر ائتامن الذمم:

20162015

دينــــاردينــــار

694ر647ر6942ر647ر2رصيد بداية السنة

--املخصص للسنة

694ر647ر6942ر647ر2رصيد نهاية السنة

)5(  أرصدة مدينة أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كام ييل:

20162015

دينــــاردينــــار

533ر600112ر72مصاريف مدفوعة مقدماً

750ر75079ر79تأمينات نقدية مقابل كفاالت بنكية

072ر359545ر502تأمينات نقدية مقابل تسهيالت بنكية

470ر47026ر79تأمينات مسرتدة

825ر179763ر734
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)6( ممتلكات ومعدات
إن تفاصيل هذا البند هي كام ييل:

سيــارات
أثاث 

ومفروشات 
وديكـورات

أجهزة 
مكتبية 

واتصـاالت
املجموع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
-2016
الكلفة-

104ر791536ر062257ر251111ر167الرصيد كام يف اول كانون الثاين 2016
000ر45--000ر45االضافات

)000ر65(--)000ر65(االستبعادات
104ر791516ر062257ر251111ر147الرصيد كام يف 31 كانون األول 2016

االستهالك املرتاكم-
361ر773469ر463232ر12597ر139الرصيد كام يف اول كانون الثاين 2016

552ر53257ر64611ر3747ر38االستهالك للسنة
)000ر65(--)000ر65(االستبعادات

913ر305461ر109244ر499105ر112الرصيد كام يف 31 كانون األول 2016

صايف القيمة الدفرتية
191ر48654ر95313ر7525ر34كام يف 31 كانون األول 2016

-2015
الكلفة-

604ر291513ر062235ر251111ر167الرصيد كام يف اول كانون الثاين 2015
500ر50022ر22--االضافات

104ر791536ر062257ر251111ر167الرصيد كام يف 31 كانون األول 2015

االستهالك املرتاكم-
361ر069432ر817229ر47589ر113الرصيد كام يف اول كانون الثاين 2015

000ر70437ر6463ر6507ر25االستهالك للسنة
361ر773469ر463232ر12597ر139الرصيد كام يف 31 كانون األول 2015

صايف القيمة الدفرتية
743ر01866ر59925ر12613ر28كام يف 31 كانون األول 2015

تتضمــن املمتلــكات واملعــدات كــام يف 31 كانــون األول 2016 ممتلــكات ومعــدات مســتهلكة بالكامــل بكلفــة 868ر349 دينــار 
ومــا زالــت مســتخدمة حتــى تاريخــه )31 كانــون األول 2015: 272ر380 دينــار(.
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)7( بنوك دائنة

لــدى الركــة حســاب جــاري مديــن ممنــوح مــن قبــل بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل والبنــك األردين الكويتــي وبســقف 
000ر000ر3 دينــار وفائــدة ســنوية 5ر9%، تــم منــح هــذه التســهيالت للركــة مقابــل تأمينــات نقديــة مببلــغ 000ر500 دينــار. 

ال يوجــد أي رصيــد مســتغل مــن هــذه التســهيالت كــام يف 31 كانــون األول 2016 و2015.

)8( تسويـة التـداول

ميثــل هــذا البنــد املجمــوع الــكيل للمبالــغ املســتحقة عــى/ للركــة مــن مركــز ايــداع االوراق املاليــة والناتــج عــن عمليــات 

تــداول اليــوم االخــري مــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 كانــون األول.

)9( رضيبة الدخـل

مخصص رضيبة الدخل أ- 

تــم احتســاب مخصــص رضيبــة الدخــل للســنوات املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2016 و2015 وفقــاً لقانــون رضيبــة الدخــل رقــم 

)34( لســنة 2014.

تم التوصل إىل تسوية نهائية مع دائرة رضيبة الدخل حتى نهاية عام 2014.

ان الحركة عى مخصص رضيبة الدخل هي كام ييل:

20162015
دينــــاردينــــار

930ر483416ر201رصيد بداية السنة
)035ر403()340ر285(رضيبة الدخل املدفوعة
588ر653187ر166رضيبة الدخل املستحقة

483ر796201ر82رصيد نهاية السنة
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ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الرضيبي: ب- 

20162015
دينــــاردينــــار

882ر618944ر853الربح املحاسبي
)697ر005ر1()013ر288(ينزل : أرباح غري خاضعة للرضيبة

430ر777842ر128يضاف: مروفات غري مقبولة رضيبيا
615ر382781ر694الربح الرضيبي

588ر652187ر166رضيبة الدخل للسنة

8ر19%5ر19%نسبة رضيبة الدخل الفعلية
24%24%نسبة رضيبة الدخل القانونية

أرصدة دائنة أخرى  )10(

إن تفاصيل هذا البند هي كام ييل:

20162015
دينــــاردينــــار

519ر19549ر63مصاريف مستحقة وغري مدفوعة
000ر000100ر100مخصص قضايا تحت التسوية

782ر55895ر96مخصص نهاية الخدمة ومكافآت املوظفني
000ر00025ر25مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

899ر899551ر551إيرادات غري متحققة
161999أمانات للغري

384ر911269ر650أمانات مساهمني
583ر092ر7241ر487ر1



التقرير السنوي ٢٠١٦ 47

)11( حقوق امللكية

رأس املال املدفوع -

يبلــغ رأس املــال املدفــوع 000ر000ر10 دينــار مقســم اىل 000ر000ر10 ســهم بقيمــة اســمية دينــار للســهم الواحــد كــام يف 31 

كانــون األول 2016 )2015: رأس املــال املدفــوع 000ر000ر15 مقســم إىل 000ر000ر15 ســهم(.

ــان 2016 تخفيــض رأســامل الركــة مببلــغ  ــد يف 12 نيس ــا غــري العــادي املنعق ــة للركــة يف اجتامعه قــررت الهيئــة العام

000ر000ر5 دينــار وتوزيعهــا عــى املســاهمني ليصبــح راس املــال املــرح بــه واملدفــوع 000ر000ر10 دينــار، وقــد اســتكملت 

ــران 2016. ــخ 16 حزي ــارة بتاري ــة والتج ــدى وزارة الصناع ــال ل ــض رأس امل ــراءات تخفي إج

عالوة اإلصدار –

ميثــل هــذا البنــد عــالوة االصــدار الناتجــة عــن طــرح 000ر000ر5 مليــون ســهم لالكتتــاب خــالل عــام 2008 ومبعــدل ســعر 5ر1 

دينــار للســهم الواحــد.

إحتياطي إجباري –

ــل الرضائــب خــالل الســنة  ــاح الســنوية قب ــه بنســبة 10% مــن األرب ــم تحويل ــا ت ــغ املتجمعــة يف هــذا الحســاب م ــل املبال متث

والســنوات الســابقة ويجــوز للركــة ايقــاف هــذا التحويــل عندمــا يبلــغ االحتياطــي االجبــاري 25% مــن رأس املــال املدفــوع 

وهــو غــري قابــل للتوزيــع عــى املســاهمني.

أرباح موزعة عى املساهمني –

ــى  ــاح ع ــار كأرب ــغ 000ر750 دين ــع مبل ــخ 19 نيســان 2016 توزي ــد بتاري ــادي املنعق ــا الع ــة يف اجتامعه ــة العام ــررت الهيئ ق

ــس للســهم الواحــد. ــع 50 فل ــوع بواق ــه واملدف ــب ب ــال املكتت ــن رأس امل ــبة  5% م ــل  نس ــي متث املســاهمني والت

وافقــت الهيئــة العامــة يف اجتامعهــا العــادي املنعقــد بتاريــخ 7 نيســان 2015 عــى توزيــع مبلــغ 000ر200ر1 دينــار كأربــاح عى 

املســاهمني والتــي متثــل 8% مــن رأس املــال املدفــوع بواقــع 80 فلــس للســهم الواحــد.
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)12( أرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ان تفاصيل هذا البند هي كام ييل:

20162015
دينــــاردينــــار

459ر36)429ر3()خسائر( أرباح متحققة
)236ر218(234ر11التغري يف القيمة العادلة

)777ر181(805ر7
)1٣( مصاريف إدارية

إن تفاصيل هذا البند هي كام ييل:

20162015
دينــــاردينــــار

199ر718548ر538رواتب وأجور
574ر65160ر62مساهمة الركة يف الضامن اإلجتامعي

580ر42050ر49أتعاب مهنية واستشارية
866ر85536ر44رسوم واشرتاكات

803ر70041ر40ايجارات
737ر00037ر38مكافات موظفني

134ر05215ر14مياه وكهرباء وتدفئة
799ر68233ر13عموالت وساطة

192ر48919ر11مصاريف سيارات
646ر62718ر9بريد وهاتف

868ر58111ر8صيانة
822ر2476ر7تربعات

306ر1607ر5تأمني صحي
099ر3733ر3ضيافة

179ر2333ر3مصاريف اجتامع الهيئة العامة
270ر3844ر1قرطاسية ومطبوعات

165118ر1بدل تنقالت وسفر
397461أخطاء تداول

533ر5604ر4أخرى
186ر294904ر858
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)1٤( حصة السهم من ربح السنة

إن تفاصيل هذا البند هي كام ييل:

20162015

294ر965757ر686ربح السنة )دينار(
000ر000ر60315ر972ر11املتوسط املرجح لعدد األسهم )سهم(

فلس / دينــارفلس / دينــار

0/0570/050الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

)15( املعامالت مع جهات ذات عالقة

متثــل املعامــالت مــع جهــات ذات عالقــة املعامــالت التــي متــت مــع كبــار املســاهمني واإلدارة التنفيذية العليــا للركــة والركات 

التــي هــم فيهــا مســاهمني رئيســيني. يتــم اعتــامد األســعار والــروط املتعلقــة بهــذه العمليــات مــن قبــل إدارة الركــة وحســب 

قانــون األوراق املاليــة وتعليــامت هيئــة األوراق املالية.

فيام ييل تفاصيل املعامالت مع جهات ذات عالقة والظاهرة يف قامئة الدخل الشامل:

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية:
بلغــت رواتــب ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة 250ر365 دينــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2016 مقابــل 250ر365 دينــار 

للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2015.

بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 000ر25 دينار للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2016 )2015: 000ر25 دينار(.

عموالت التداول:
بلغــت عمــوالت التــداول املقبوضــة مــن أعضــاء مجلــس االدارة 375ر10 دينــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2016 مقابــل 

66 دينــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2015.
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)16(التزامات محتملة

عــى الركــة بتاريــخ القوائــم املاليــة التزامــات محتمــل أن تطــرأ تتمثــل يف كفالــة بنكيــة لصالــح مركــز ايــداع االوراق املاليــة 

ــار  ــغ 000ر040ر1 دين ــة مببل ــة االوراق املالي ــح هيئ ــة لصال ــة اىل كفال ــار( اضاف ــار )2015: 000ر350 دين ــغ 000ر350 دين مببل

ــار(. ــار )2015: 750ر79 دين ــة 750ر79 دين ــا النقدي ــد بلغــت تأميناته ــار(. هــذا وق )2015: 000ر040ر1 دين

)17( القضايا املقامة ضد الرشكة

هنــاك قضيــة مقامــة عــى الركــة وآخريــن وقــد أصــدرت محكمــة التمييــز قرارهــا بالــزام الركــة واآلخريــن مببلــغ 872ر284 

دينــار بتاريــخ 13 كانــون األول 2007 وقــد تــم التحــوط لــه مــن قبــل الركــة.

)18( إدارة املخاطر

مخاطر أسعار الفائدة

ــة املســتقبلية  ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــات يف القيم ــن التقلب ــج ع ــي تنت ــدة هــي املخاطــر الت إن مخاطــر أســعار الفائ

ــدة. ــريات يف أســعار الفائ ــة بســبب التغ ــأدوات املالي ل

ان الركة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة عى موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك.
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تتمثــل حساســية قامئــة الدخــل املوحــدة بأثــر التغــريات املفرتضــة املمكنــة بأســعار الفوائــد عــى ربــح الركــة لســنة واحــدة، 

ويتــم احتســابها عــى املوجــودات واملطلوبــات املاليــة التــي تحمــل ســعر فائــدة متغــري كــام يف 31 كانــون األول.

يوضــح الجــدول التــايل حساســية قامئــة الدخــل للتغــريات املمكنــة املعقولــة عــى أســعار الفائــدة كــام يف 31 كانــون األول، مــع 

بقــاء جميــع املتغــريات األخــرى املؤثــرة ثابتــة.

- 2016

العملـــة
الزيادة

بسعر الفائدة 
األثر عى الربح

دينـــار)نقطة(

213ر100147دينار أردين

العملـــة
النقص

بسعر الفائدة 
األثر عى الربح

دينـــار)نقطة(

)213ر147(100دينار أردين

- 2015

العملـــة
الزيادة

بسعر الفائدة 
األثر عى الربح

دينـــار)نقطة(

301ر100171دينار أردين

العملـــة
النقص

بسعر الفائدة 
األثر عى الربح

دينـــار)نقطة(

)301ر171(100دينار أردين

ال يوجد تأثري عى حقوق امللكية الخاصة بالركة.
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مخاطر التغري بأسعار األسهم

يوضــح الجــدول التــايل حساســية قامئــة الدخــل الشــامل نتيجــة للتغــريات املمكنــة املعقولــة عــى أســعار األســهم، مــع بقــاء 

جميــع املتغــريات األخــرى املؤثــرة ثابتــة:

املؤرش
التغري يف 

املؤرش 
األثر عى ربح السنة

%20162015
دينـــاردينـــار

675ر889116ر1072%بورصة عامن

يف حال كان التغري يف املؤرش سلبي يكون األثر مساوي للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.

مخاطر االئتامن

مخاطــر االئتــامن هــي املخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز املدينــني واألطــراف األخــرى عــن الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه 

الركة.

وتــرى الركــة بأنهــا ليســت معرضــة بدرجــة كبــرية ملخاطــر االئتــامن حيــث تقــوم بوضــع ســقف ائتــامين للعمــالء مــع مراقبــة 

الذمــم القامئــة بشــكل مســتمر. كــام تحتفــظ الركــة باألرصــدة والودائــع لــدى مؤسســات مرفيــة رائــدة.

تقــوم الركــة بتقديــم خدمــات الوســاطة لعــدد كبــري مــن العمــالء. ميثــل أكــرب عميــالن مــا نســبته 29% مــن إجــاميل رصيــد 

ــون األول 2015. ــل 27% كــام يف 31 كان ــون األول 2016 مقاب ــة كــام يف 31 كان ــم املدين الذم

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة يف عدم قدرة الركة عى الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها.

إن إدارة مخاطــر الســيولة تتطلــب الحفــاظ عــى النقــد الــكايف ملواجهــة التزاماتهــا، وللوقايــة مــن هــذه املخاطــر تقــوم الركــة 

بــإدارة املوجــودات واملطلوبــات مواءمــة آجالهــا واالحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد ومــا يف حكمــه.
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ــة  ــرتة املتبقي ــاس الف ــى أس ــون األول ع ــام يف 31 كان ــة( ك ــري مخصوم ــة )غ ــات املالي ــع املطلوب ــاه توزي ــدول أدن ــص الج يلخ

ــة: ــوقية الحالي ــدة الس ــعار الفائ ــدي وأس ــتحقاق التعاق لالس

املجموعأقل من 3 شهور
دينــاردينــار31 كانون األول 2016

491ر387ر4911ر387ر1ذمم عمالء دائنة

31 كانون األول 2015

079ر219ر0792ر219ر2ذمم عمالء دائنة 

مخاطر العمالت

إن معظــم تعامــالت الركــة هــي بالدينــار األردين والــدوالر األمريــي. إن ســعر رصف الدينــار مربــوط بســعر ثابــت مــع الــدوالر 

األمريــي )1/41 دوالر لــكل دينــار(، وبالتــايل فــإن أثــر مخاطــر العمــالت غــري جوهــري عــى القوائــم املاليــة.

)19( القيمة العادلة

القيمة العادلة لألدوات املالية

تتمثل األدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكــون املوجــودات املاليــة مــن النقــد يف الصنــدوق وارصــدة لــدى البنــوك واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

األربــاح أو الخســائر والذمــم املدينــة وبعــض األرصــدة املدينــة األخــرى. تتكــون املطلوبــات املاليــة مــن ذمــم العمــالء الدائنــة.

إن القيمة العادلة لأدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه األدوات.

ــاح أو  ــن خــالل األرب ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة يف موجــودات مالي ــة متمثل ــة أدوات مالي ــك الرك ــة متتل ــم املالي ــخ القوائ بتاري

الخســائر وقــد اســتخدمت الركــة املســتوى األول لتقييمهــا باســتخدام األســعار الســوقية املعلنــة يف األســواق الفعالــة لهــذه 

املوجــودات وقــد بلغــت قيمتهــا العادلــة الظاهــرة يف القوائــم املاليــة 885ر728 دينــار كــام يف 31 كانــون األول 2016 مقابــل 

ــون األول 2015. ــام يف 31 كان ــار ك 746ر166ر1 دين
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)20( تحليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني الجدول التايل تحليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها:

املجموعأكر من سنةلغاية سنة31 كانون األول 2016 -
دينـــاردينـــاردينـــار

املوجودات -
373ر373156ر156تسوية التداول

049ر973ر15-049ر973ر15نقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنوك
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو 

الخســائر
885ر728-885ر728

821ر282ر7-821ر282ر7ذمم مدينة، صايف 
179ر734-179ر734أرصدة مدينة أخرى

191ر19154ر54-ممتلكات ومعدات، صايف
498ر929ر19124ر30754ر875ر24مجموع املوجودات

املطلوبات -
491ر387ر1-491ر387ر1ذمم العمالء الدائنة

796ر82-796ر82مخصص رضيبة الدخل
724ر487ر1-724ر487ر1أرصدة دائنة أخرى
011ر958ر2-011ر958ر2مجموع املطلوبات

487ر971ر19121ر29654ر917ر21الصايف

املجموعأكر من سنةلغاية سنة31 كانون األول 2015 -
دينـــاردينـــاردينـــار

املوجودات -
834ر383ر19-834ر383ر19نقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنوك

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو 
الخســائر

746ر166ر1-746ر166ر1

290ر867ر9-290ر867ر9ذمم مدينة، صايف 
825ر763-825ر763أرصدة مدينة أخرى

743ر74366ر66-ممتلكات ومعدات، صايف
438ر248ر74331ر69566ر181ر31مجموع املوجودات

املطلوبات -
079ر219ر2-079ر219ر2ذمم العمالء الدائنة

771ر700-771ر700تسوية التداول
483ر201-483ر201مخصص رضيبة الدخل

583ر092ر1-583ر092ر1أرصدة دائنة أخرى
916ر213ر4-916ر213ر4مجموع املطلوبات

522ر034ر74327ر77966ر967ر26الصايف
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إدارة رأس املال  )21(

يتمثــل الهــدف الرئيــي فيــام يتعلــق بــإدارة رأســامل الركــة بالتأكــد مــن املحافظــة عــى نســب رأســامل مالمئــة بشــكل يدعــم 

نشــاط الركــة ويعظــم حقــوق  امللكيــة.

ــإدارة هيكلــة رأس املــال وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا يف ضــوء تغــريات ظــروف العمــل. هــذا ومل تقــم  تقــوم الركــة ب

ــة والســنة  ــة رأس املــال خــالل الســنة الحالي ــة تعديــالت عــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات املتعلقــة بهيكل الركــة بأي

الســابقة.

ــاح  ــاري واألرب ــي االجب ــدار واالحتياط ــالوة االص ــوع وع ــال املدف ــل يف رأس امل ــال تتمث ــة رأس امل ــة يف هيكل ــود املتضمن ان البن

املــدورة والبالــغ مجموعهــا 487ر971ر21 دينــار كــام يف 31 كانــون األول 2016 مقابــل 522ر034ر27 دينــار كــام يف 31 كانــون 

األول 2015.

معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات الجديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد  )22(

تــم إصــدار معايــري ماليــة جديــدة ومعدلــة حتــى 31 كانــون األول 2016 إال أنهــا غــري ملزمــة حتــى اآلن ومل تطبــق مــن قبــل 

الركــة:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( االدوات املالية
قــام مجلــس معايــري املحاســبة الدوليــة بإصــدار معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 9 “االدوات املاليــة” بكامــل مراحلــه خــالل 

متــوز 2014، ويبــني هــذا املعيــار املعالجــة املحاســبية لتصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة وااللتزامــات املاليــة وبعــض العقــود 

لبيــع أو رشاء االدوات غــري املاليــة. وقــد تــم إصــدار هــذا املعيــار الســتبدال معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 39 “تصنيــف وقيــاس 

االدوات املاليــة”. ســتقوم الركــة بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 9 الجديــد بتاريــخ التطبيــق االلزامــي يف 1 كانــون 

الثــاين 2018 والــذي ســيكون لــه أثــر عــى تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء
يبــني معيــار رقــم )15( املعالجــة املحاســبية لــكل انــواع االيــرادات الناشــئة مــن العقــود مــع العمــالء، وينطبــق هــذا املعيــار 

عــى جميــع املنشــآت التــي تدخــل يف عقــود لتوريــد الخدمــات والبضائــع للعمــالء باســتثناء العقــود الخاضعــة ملعايــري اخــرى 

مثــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )17( االيجــارات.
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يحل هذا املعيار بدالً من املعايري والتفسريات التالية:

معيار املحاسبة الدويل رقم )11( عقود االنشاء	 

معيار املحاسبة الدويل رقم )18( االيراد	 

تفسري لجنة معايري التقارير )13( برامج والء العمالء	 

تفسري لجنة معايري التقارير )15( اتفاقيات انشاء العقارات	 

تفسري لجنة معايري التقارير )18( عمليات نقل االصول من العمالء	 

التفسري )31( االيراد – عمليات املقايضة التي تنطوي عى خدمات اعالنية.	 

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 2018 مع السامح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )16( عقود االيجار 

قــام مجلــس معايــري املحاســبة الــدويل بإصــدار معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم )16( “عقــود االيجــار” خــالل كانــون الثــاين 

2016 الــذي يحــدد مبــادئ االعــرتاف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود االيجــار.

ــار  ــر يف معي ــبية للمؤج ــات املحاس ــري للمتطلب ــكل جوه ــابه بش ــم )16( مش ــة رق ــة الدولي ــر املالي ــار التقاري ــات معي متطلب

املحاســبة الــدويل رقــم )17(. وفقــا لذلــك، املؤجــر يســتمر يف تصنيــف عقــود االيجــار عــى انهــا عقــود ايجــار تشــغيلية او عقــود 

ايجــار متويليــة، بحيــث يقــوم مبعالجــة هــذان النوعــان مــن العقــود بشــكل مختلــف.

ــر الدوليــة رقــم )16( مــن املســتأجر ان يقــوم باالعــرتاف باألصــول وااللتزامــات لجميــع عقــود  ــار أعــداد التقاري يتطلــب معي

االيجــار التــي تزيــد مدتهــا عــن 12 شــهر، اال إذا كان االصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن املســتأجر االعــرتاف بحقــه يف 

اســتخدام االصــل واملتمثــل يف االعــرتاف باألصــل املســتأجر وااللتــزام الناتــج املتمثــل بدفعــات االيجــار.

سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارا من 1 كانون الثاين 2019، مع السامح بالتطبيق املبكر.

تعديالت عى معيار املحاسبة الدويل رقم )7( – تعديل عى اإليضاحات

ــري  ــس معاي ــادرة مجل ــن مب ــة - كجــزء م ــات النقدي ــة التدفق ــم )7( - قامئ ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس ــالت عــى معي ــأيت التعدي ت

املحاســبة الدوليــة املتعلقــة باإليضاحــات والتــي تتطلــب مــن املنشــأة تزويــد مســتخدمي القوائــم املاليــة بإيضاحــات متكنهــم 

مــن تقييــم التغــريات يف املطلوبــات الناتجــة عــن األنشــطة التمويليــة التــي تشــمل التغــريات النقديــة وغــري النقديــة. إن التطبيق 

االويل لهــذا التعديــل ال يتطلــب مــن املنشــاة إظهــار أرقــام املقارنــة للســنوات الســابقة. ســيتم تطبيــق هــذه التعديــالت للفــرتات 

التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2017، مــع الســامح بالتطبيــق املبكــر. إن تطبيــق هــذه التعديــالت يتطلــب مــن الركــة 

إضافــة معلومــات ايضاحيــة محــدودة.
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تعديالت عى معيار التقارير املالية رقم )2( –تصنيف وقياس معامالت الدفع عى أساس األسهم 
قــام مجلــس معايــري املحاســبة الدوليــة بإصــدار تعديــالت عــى معيــار التقاريــر املاليــة رقــم )2(- الدفــع عــى أســاس األســهم- 
ــاس  ــى أس ــع ع ــة الدف ــاس املعامل ــى قي ــتحقاق ع ــري رشوط االس ــية: تأث ــور رئيس ــة أم ــالت ثالث ــذه التعدي ــمل ه ــث تش بحي
األســهم مقابــل النقــد، وتصنيــف معاملــة الدفــع عــى أســاس األســهم مــع خيــار التســوية مقابــل التزامــات الرضيبــة ومحاســبة 
ــع عــى أســاس  ــة دف ــا مــن معامل ــي تغــري تصنيفه ــع عــى أســاس األســهم الت ــة الدف ــالت عــى أحــكام ورشوط معامل التعدي
األســهم مقابــل النقــد إىل معاملــة دفــع عــى أســاس األســهم مقابــل أدوات حقــوق امللكيــة. يجــب تطبيــق هــذه التعديــالت 

بشــكل مســتقبيل للفــرتات التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2018 مــع الســامح بالتطبيــق املبكــر.

ــار  ــار التقاريــر املاليــة رقــم )9( »االدوات املاليــة« مــع معي تعديــالت عــى معيــار التقاريــر املاليــة رقــم )٤( – تطبيــق معي
التقاريــر املاليــة رقــم )٤( »عقــود التأمــني«

قــام مجلــس معايــري املحاســبة الدوليــة يف أيلــول 2016 بإصــدار تعديــالت عــى معيــار التقاريــر املاليــة رقــم )4( ملعالجــة األمــور 
التــي قــد تنتــج مــن اختــالف تاريــخ تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة رقــم )9( ومعيــار التقاريــر املاليــة الجديــد لعقــود التأمــني 

رقــم )17(.
تقــدم التعديــالت خياريــن بديلــني للمنشــآت التــي تصــدر عقــود خاضعــة ملعيــار التقاريــر املاليــة رقــم )4(: اســتثناء مؤقــت مــن 
تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة رقــم )9( للســنوات التــي تبــدأ قبــل 1 كانــون الثــاين 2021 كحــد اقــى، او الســامح للمنشــأة 
التــي تطبــق معيــار التقاريــر املاليــة رقــم )9( بإعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن هــذه املوجــودات املاليــة خــالل 
الفــرتة مــن األربــاح والخســائر اىل الدخـــل الشــامل كــام لــو أن املنشــأة طبقــت معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )39( عــى هــذه 

املوجــودات املاليــة.

تعديالت عى معيار املحاسبة الدويل رقم )٤0( -تحويالت االستثامرات العقارية
توضــح هــذه التعديــالت متــى يجــب عــى املجموعة\الركة\البنــك تحويــل )إعــادة تصنيــف( العقارات مبــا فيهــا العقارات تحت 

التنفيــذ أو التطويــر إىل او مــن بنــد االســتثامرات العقاريــة.

تنــص التعديــالت ان التغــري يف اســتخدام العقــار يحــدث عنــد توفــر متطلبــات تعريــف االســتثامرات العقاريــة )او يف حــال مل 
تعــد متطلبــات التعريــف متوفــرة( ويكــون هنــاك دليــل عــى التغــري يف االســتخدام. إن مجــرد التغــري يف نيــة اإلدارة الســتخدام 

العقــار ال ميثــل دليــل عــى التغــري يف االســتخدام. 

يتــم تطبيــق هــذه التعديــالت بشــكل مســتقبيل للفــرتات التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2018 مــع الســامح بالتطبيــق 
املبكــر لهــذه التعديــالت مــع رضورة اإلفصــاح عنــه.

تفسري رقم )22( - لجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية – املعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات املقدمة
ــل أو  ــق بأص ــرتاف االويل املتعل ــد االع ــتخدم عن ــذي سيس ــائد ال ــرف الس ــعر ال ــد س ــد تحدي ــه عن ــري أن ــذا التفس ــح ه يوض
مــروف أو دخــل )أو جــزء منــه( أو عنــد إلغــاء االعــرتاف بأصــل أو التــزام غــري نقــدي متعلــق بدفعــات مقدمــة، فــإن تاريــخ 
ــك  ــه تل ــذي نشــأت عن ــزام غــري النقــدي ال ــه املنشــأة باالعــرتاف األويل باألصــل او االلت ــذي تقــوم في ــخ ال ــة هــو التاري املعامل

ــة. الدفعــات املقدم
ميكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبيل.

يتــم تطبيــق هــذا التفســري للفــرتات التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2018 مــع الســامح بالتطبيــق املبكــر لهــذا التفســري 
مــع رضورة اإلفصــاح عنــه. 
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