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 31/12/2014مجلس اإلدارة كما في 

 

 

 ن اإلجتماعي, ويمثلها :المؤسسة العامة للضما

 

 رئيس مجلس اإلدارة   سعادة السيد هيثم عبدالمجيد مصلح المجالي

 عضواً    سعادة المهندسة ريم ناجي سليمان السهاونة

 عضواً     سعادة السيد ياسر عقل عودة عكروش

 محمد عودة أحمد ياسينسعادة السيد 

 عضواً      (  29/10/2014)من تاريخ 

  عضوا    ر شحادة أحمد الحالقسعادة السيد زهي

 عضوا    اياد جودت محمد أبو حسين  سعادة السيد 

   ( 29/10/2014تاريخ  لغاية)

  

  

 البنك العربي, ويمثله :

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة    سعادة السيد وليد محمد خضر هاشم 

 

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل, ويمثله :

 

 عضواً     طويل سعادة السيد رياض علي أحمد 

 

 بنك القاهرة عمان, ويمثله :

 

 عضواً     سعادة السيد نزار تيسير صالح محمد 

 

 بنك اإلتحاد, ويمثله :

 

 عضواً     سعادة السيد بشار محمد خير عبابنه 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 المدير العام  

 السيدة تمارا تيسير ايوب زانة 

 

 

 

 مدققي الحسابات                                 المستشار القانوني     
 السادة ارنست ويونغ         االستاذ نايف اندراوس مدانات     
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 كلمة رئيس مجلس االدارة 

 الـى 

 (2014و العشرون ) الثانياجتماع الهيئة العامة 

 

 

 

 حضرات المساهمين الكرام،،

 

، وأن أنقال للايكم 2014لعاام  والعشارون الثاانييسعدني أن أرحب بكم في اجتماا  هيتاتكم العاماة  

 باألصالة عن نفسي و بالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة صادق التحية وجل االحترام.

 

هما المسااهمة فاي شاركة الشارق رئيسيين في مشروعين  تعلمون أن استثمارات شركتكم تنحصر 

للمشاريع االستثمارية )فندق الهولياد  ان عماان( ومشارو  بالبواباةب فاي مديناة العقباة اىاافة الا  ذلا ، 

 االستثمار في المحفظة المالية في بورصة عمان.

 

 

 

فقاد حققات شاركة  2014 لقد استمر اداء فندق الهوليد  ان عمان بتحقيق نتائج ايجابية خاال  عاام .1

( 2.324) حاوالي المخصصاات دادر الشرق للمشاريع االستثمارية ربحاا صاافيا بعاد الضاريبة و 

هذا ودد درر مجلس ادارة شركة الشرق ، ( الف دينار.608تبلغ حصتنا منها حوالي ) مليون دينار

 . 2014 ( أرباح نقدية عن العام%10التنسيب للهيتة العامة لمساهمي الشركة بتوزيع )

 

 

ما نسبتة حوالي  2014خسائر  التشغيلية للعام  ارتفعتأما مشرو  بالبوابةب في مدينة العقبة، فقد  .2

( الااف ديناااار شااااملة ديماااة 170لتصااابح حاااوالي ) 2013( مقارنااة ماااع العاااام السااابق 50.44%)

اخاااذ مخصااا  رساااوم  اىاااافة الااا  ( الاااف ديناااار164) حاااوالي البالغاااةاالساااتهالكات السااانوية 

 كما أن. ( الف دينار57راخي  للمخططات التعديليه محتمل دفعها بالعام القادم البالغه حوالي )وت

داارار مجلااس االدارة بتعااديل سياسااة التااعجير وذلاا  عاان طريااق للغاااء نظااام التااعجير اإلسااتثمار  

السابق واعتماد نظام التعجير العاد  للعقاود الجديادة بنااء علا  ساعر المتار الموحاد ىامن شارائح 

 تعتمااد علاا  المودااع والااذ  كااان لااه األلاار اإليجااابي المباشاار علاا  اإلياارادات، وأن خسااارة البوابااه 

 واخذ مخصصات اىافية . اشغا  المحالت تدني نسبتعود ال  وسبب ارتفاعها 
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هذا ودد يكون عدم استكما  المشرو  )تنفيذ المرحلة الثانية( وتطوير المباني الحالية للبواباة سابباً 

في استمرار الخسارة. ان مجلس االدارة يبحث عن البدائل لوىع البوابة علا  مساار ماالي  رئيساً 

عادة تعهيل وتطوير مشرو  البوابه يتضمن تقديم التصاميم دد تم طرح عطاء إلصحيح، حيث انه 

ولساااتغال  الفرا اااات ، بهااادح تحساااين الطاااابع العاااام للبواباااهوالمخططاااات االولياااه والتفصااايليه 

بحياث تصابح البواباه اكثار ترحيباا  ،لخارجياه والمساطحات المائياه بعفضال اساتغال والمساحات ا

  .وتشويقاً وكذل  زيادة المساحات التعجيريه بالبوابه
 

كما أن مجلس اإلدارة ما زا  يتباحث مع شركة تطوير العقبة حاو  مشارو  تطاوير أرض نااد  

دطعتاي األرض المساتعجرتين ماان اليخاوت الملكاي ولعاادة تعهيال مبااني البواباة عان طرياق دماج 

 شركة الضمان لإلستثمار. وشركة تطوير العقبة 

 

يقوم مجلس اإلدارة أيضا بدراسة مبدئية لجدوى تنفيذ المشرو  أعال  ومصادر تمويله بما يحقق و

 األفضل للشركة.

 

كمااا فااي  (  دينااار337402داادر  )ماان المهاام أن أشااير الاا  أن شااركتكم دااد حققاات ربحااا صااافيا   .3

 .31/12/2013( الف دينار كما في 376986مقارنة مع ربحاً ددر  ) 31/12/2014

 

اشكر لقتكم في مجلس ادارة الشركة واشاكر الازمالء اعضااء مجلاس االدارة اللاذين دادموا الكثيار 

واسع  هللا ان يوفقنا لتحقيق مردودات جيدة الستثماراتكم ولالسهام في خدماة بلادنا لخدمة شركتكم 

ظاال حضاارة صاااحب الجاللااة الملاا  عبااد هللا الثاااني اباان الحسااين المعظاام حفظااه هللا فااي  االردن

   ورعا .

 

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 

         

 هيثم المجالي          

 رئيس مجلس اإلدارة               
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 تقرير مجلس االدارة
 الى

 (4201)لمساهمي الشركة العشرون  و الثاني العامةاجتماع الهيئة 
 
 

 حضرات المساهمين الكرام،،

 

و العشارون وأن يقادم لهيتاتكم الكريماة  الثاانييسر مجلس االدارة أن يرحب بكم في اجتماا  الهيتاة العاماة 

شركة وخطة عمل ال 31/12/2014تقرير  السنو  عن أعما  الشركة خال  السنة المالية المنتهية بتاريخ 

 .2015 لعام

 

 استثمارات الشركة   أوال:

 

 (م.ع.م.) االستثماريهفندق الهوليدي ان عمان )خمسة نجوم( / شركة الشرق للمشاريع   .1
 

                      2013( للساانة الماليااة %69.1معااد  نساابة اشااغا   اارح فناادق )الهولياادا  ان( ماان ) انخفاا 

معااد  سااعر الغرفااة )مقارنااة بااالفترة السااابقة( ماان رتفااع ا، و2014( للساانة الماليااة %66.2) الاا 

 ( دينار.81.7( دينار لل  )81.5)

 

وبلغات تكاليفهاا  ،2014( مليون دينار خاال  العاام 6,893بلغ مجمل االيرادات التشغيلية للفندق )

ن لفندق الهوليد  ا ( مليون دينار ، وبذل  يكون اجمالي الربح التشغيلي1,923)  حوالي المباشرة

 ( مليون دينار .4,980)حوالي  عمان

 

بلغت المصااريف االدارياه والعمومياه شاامله مصااريف الصايانه والطاداه ومصااريف التس ا ويق 

 ( مليااون دينااار وبلغاات اتعاااب ادارة الفناادق2,160)حااوالي مبلااغ  2014والدع اا ايه خااال  العااام 

الااف دينااار لاانفس الفتاار  ( 656)حااوالي ( الااف دينااار وبلغاات ديمااة االسااتهالكات 276) حااوالي

( الاف ديناار، يكاون رباح السانه لشاركة الشارق 776) حاوالي وباىافة االيرادات االخرى البالغه

( مليااون دينااار . 2,655)حااوالي للمشاااريع االسااتثماريه دباال الضااريبه والمخصصااات مبلااغ داادر  

يااون ( مل2,324) حااوالي ويكااون صااافي ربااح الشااركه بعااد الضااريبة والمخصصااات مبلااغ داادر 

 ( الف دينار.608حوالي )( %26.15حصة شركتكم منها ما نسبته )ردينا

 

 مشروع بوابة العقبة السياحي:  .2

 

يقاع المشارو  علا  أرض مسااحتها عشاارة دونماات تام اساتكما  بناااء المرحلاة األولا  مناه علاا   

اراً ( الااف ديناا221بلغاات ) 2014( دونماا ا وحقاا ق المشاارو  خسائ اا ر خااال  العااام 6.5حاا والي )

. الف دينار( ، وتعود بشكل رئيس لتدني نسب اشاغا  المحاالت 164شاملة االستهالكات )حوالي 

 ( الف دينار.57واخذ مخصصات اىافية محتمل دفعها بالعام القادم البالغه حوالي )
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( ملياون ديناار تام تمويلهاا بالكامال مان 5.9أن كلفة االستثمار الحالية في مشرو  البوابة حاوالي )

( الااف دينااار تاام 858( مبلااغ )1/1/2005شااركتكم. وبلغاات مصاااريف مااا دباال التشااغيل )دباال  دباال

 اطفاءها بالكامل.
 

ان مودع المشرو  المتميز بمحاذاة آلار ايله وناد  اليخوت الملكي عل  الشاطئ الشمالي وتكامال 

عاة، باالىاافة الا  فعالياته مع الصاناعة الفنددياة فاي العقباة وحاجاة المديناة لتلا  الفعالياات المتنو

االرتفا  الكبير في ديمة األراىي والعقارات، وال  جمالية فن عمارة المشرو  تجعل من المؤكد 

أن ديمة المشرو  حاليا تتعدى كلفته بكثير خاصةً وان عقد ايجار االرض المقاام عليهاا المشارو  

 هو لفترة لاللين عاماً دابلة للتمديد لفترتين متماللتين.

 

  البيانات المالية  : ثانيا

 

 المحفظة المالية:  .1
 

( ديناار وهاي عباارة عان عادد 261859بلغ صافي كلفة االستثمار فاي المحفظاة المالياة للشاركة )

تلاا   فااي هااذا ودااد حقااق االسااتثمار ،( شااركات مدرجااة فااي بورصااة عمااان8) اسااتثمار فااي عاادد

( ديناار 22651ة الدخل الشامل دادر  )الموجودات المالية ارتفاعاً في القيمة العادلة من خال  دائم

 .31/12/2014كما في 

 

 :التقرير المالي .2
  

( عشاارة ماليااين دينااار 10.000.000) 31/12/2014بلااغ رأسااما  الشااركة الماادفو  كمااا فااي 

 ( من رأس الما  المصرح والمكتتب به.%100أردني يمثل ) 
 

الفااً   عشرونولالٌث و سبعمائةو( دينارا )عشرة ماليين 10,723,225بلغت موجودات الشركة )

 لمانياة ولاللاون الفااً  ( ) مليونان ولاللمائه و2,338,227دينار( منها )مائتان وخمسة وعشرون و

ديناااار( فاااي صاااورة نقدياااة وودائاااع لااادى البنااا و  وتمثااال حاااوالي  ومائتاااان وسااابع وعشااارون 

 .31/12/2014( من رأسما  الشركة المدفو  كما في 23.382%)
 

( دينااارا مقاباال مصاااريف اداريااة 1,113,699مبلااغ ) 2014الشااركة عااام اياارادات بلااغ مجماال 

( ديناارا. وبلغات 561,043لبواباة بلغات )التشاغيلية ل مصااريفالوعمومية )في عمان و العقبة( و

( 42,585( دينااار، وبلغاات المخصصااات )164651ديمااة اسااتهالكات االصااو  الثابتااة للشااركة )

دادر  ربحاا ( ديناار وباذل  تكاون شاركتكم داد حققات 8018)  اوراق القبدينار, وبلغ مخص  

 .2013( دينار للسنة السابقة 376,986ددر  ) ربحاً ( دينارا مقارنة مع 337402)

 

 المصاريف االدارية والعمومية: .3
 

الدارة الشركة  في  2014ان المصاريف االدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية الفعلية لعام 

الموازنة التقديرية المعتمدة من دبل مجلس متقاربة مع الشركة في بوابة العقبة كانت  عمان وادارة

علماً بعن تل  المصاريف الواردة في القوائم المالية تتضمن استهالكات الموجودات  ادارة الشركة.

ما  ( الف دينار.حيث أن نسبة165الثابتة لمكاتب الشركة في عمان وبوابة العقبة والبالغة حوالي )

 .( % 100)حوالي هو  2014تم استنفاد  من اجمالي الموازنه التقديريه للعام 
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  ثالثاً:   خطة العمل المستقبلية

 

 ما يلي: 2015تتضمن خطة عمل الشركة لعام 
  

 لعااادة تعهياال وتطااوير مشاارو  البوابااه ماان خااال   مخططااات جااار  العماال حاليااا علاا  دراسااة  .1

بهادح تحساين  واالستثمار األنساب لاضرض  يار المساتغلة، التفصيليهالتصاميم والمخططات االوليه و

الطابع العام للبوابه ولساتغال  الفرا اات والمسااحات الخارجياه والمساطحات المائياه بعفضال اساتغال  

تحسااين اداء ل بحيااث تصاابح البوابااه اكثاار ترحيبااا وتشااويقاً وكااذل  زيااادة المساااحات التعجيريااه بالبوابااه

 .بة مشرو  بوابة العق
 

أرض دماج مع شركة تطاوير العقباة حاو  مشارو  واالستمرار في التباحث دراسة عدد من البدائل  .2

 .ناد  اليخوت الملكي ولعادة تعهيل مباني البوابة 
  

  متابعة أداء فندق هوليد  ان عمان..3
 

 البحث في امكانات وجدوى االستثمار في مشاريع أخرى اذا ما توفر التمويل الالزم..4
 

 متطلبات االفصاح رابعا:
 

تنفيااذا لتعليمااات هيتااة األوراق الماليااة، وألهميااة االفصاااح عاان األمااور المتعلقااة بااادارة الشااركة 

ونشاطاتها،  نرفق للمساهمين الكارام تقريارا يتضامن جمياع المعلوماات الواجاب االفصااح عنهاا، 

 وهو جزء ال يتجزأ من تقرير مجلس االدارة ال  الهيتة العامة.

 

 ات المساهمين الكرام ،،حضر
 

الحساااابات الختامياااة  العشااارونو ةالثانيااايعااارض مجلاااس االدارة علااا  اجتماااا  هيتاااتكم العادياااة 

ويوصاااي  2015، وخطاااة عمااال الشاااركة لعاااام 31/12/2014والميزانياااة العمومياااة كمااا ا فاااي 

 بالمصاددة عليها. 
 

دعمكم المسااتمر للمجلااس وينتهااز مجلااس االدارة هااذ  المناساابة ليتقاادم ماانكم بالشااكر والتقاادير لاا

ولالدارة التنفيذية، وكما يتقدم ال  معالي رئيس واصحاب العطوفة أعضاء هيتاة مفوىاي منطقاة 

العقبااة االدتصااادية الخاصااة وجميااع العاااملين فيهااا بالشااكر والتقاادير للتعاااون والاادعم المسااتمرين 

كات فااي وزارة لمشاارو  البوابااة. والاا  عطوفااة مرادااب الشااركات والعاااملين فااي مرادبااة الشاار

 الصناعة والتجارة لتعاونهم ولسرعة انجازهم.
 

ويتقاادم رئاايس وأعضاااء مجلااس االدارة باساامكم جميعااا بالشااكر والتقاادير الدارة الشااركة التنفيذيااة  

 لحسن أدائها خال  السنوات السابقة. 

  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،                 

           

  

 مجلـس االدارة                                                                                 
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 تقرير بيانات االفصاح بموجب تعليمات
                                                                                                                                                           هيئة األوراق المالية

1420 
 

 2014يعتبر هذا التقرير جزءًا ال يتجزأ من تقرير مجلس االدارة الى الهيئة العامة لعام 
 
 وصف النشطة الشركة الرئيسية : -أ (1)
 

 االستثمار في المشاريع السياحية والعقارية وادارة مشروع بوابة العقبة واالستثمار في بورصة عمان.
 

 تنحصر نشاطات الشركة في االستثمار في المشاريع التالية: 
 

 عمان. –مالكة فندق الهوليدي ان  –* شركة الشرق للمشاريع االستثمارية )م.ع.م( 
 
 شارع أحمد الطراونة. –الجبيهة  –الموقع الجغرافي: مدينة عمان  -
 ( مليون دينار. 16لغ )من رأسمال الشركة البا %26.15: مساهمة نسبتها  حجم االستثمار -
 موظفين. 220:  عدد الموظفين -
 

 * مشروع بوابة العقبة السياحي
 
 بجانب نادي اليخوت الملكي. –الموقع الجغرافي: مدينة العقبة  -
 ( مليون دينار.5.9حجم االستثمار: ممول بالكامل من قبل الشركة، كلفته االستثمارية حوالي ) -
 موظف. 18عدد الموظفين :  -
 

 * محفظة االسهم المالية
 مدينة عمان. –: بورصة عمان   الموقع الجغرافي -
 ( دينار.261.859: ) حجم االستثمار بالصافي -
 : ال يوجد.  عدد الموظفين -
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 أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها : -ب
 

 عنوان الشركة الرئيسي )االدارة(
 بناية مطالقة سنتر / الطابق الثالث. –افة عمان / الشميساني/ شارع الثق -
 ( موظفين.3عدد الموظفين : ) -
 

 مشروع بوابة العقبة السياحي
 بجانب نادي اليخوت الملكي. –الموقع الجغرافي : مدينة العقبة  -
 مليون دينار. (5.9)حجم االستثمار: ممول بالكامل من قبل الشركة، كلفته االستثمارية حوالي  -
 موظف. 15وظفين : عدد الم -
 
 ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها. -
 

 دينار. (10.723.225)حجم االستثمار الرأسمالي للشركة :  -ج
 
 .ال يوجد شركات تابعة (2)

 

 : تعريفية عن كل منهمأعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة  -أ (3)
 

 ئيس واعضاء مجلس االدارةنبذة مختصرة عن ر 
 هيثم عبدالمجيد مصلح المجالي األسم 1
 رئيس مجلس االدارة المنصب 

 15/12/2009 تاريخ العضوية
 18/6/1956 تاريخ الميالد

 1981جامعة كارديف بريطانيا سنة  –بكالوريوس هندسة الكترونية وكهربائية  الشهادات العلمية وسنة التخرج
 عضو مجلس االدارة و الرئيس التنفيذي لشركة االسواق الحرة االردنية. - ة الخبرات العملي

 عضو مجلس ادارة جمعية األسواق الحرة للشرق األوسط وافريقيا.  -

 .1996-1983عمل في القطاع الخاص بعدة مجاالت في االردن وبريطانيا  -

 عضو مجلس ادارة الشركة العامة للتعدين. -

 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.عضو مجلس ادارة في  -

 عضو مجلس ادارة في االتحاد االردني لكرة القدم -
 عضو هيئة مديرين مجلس ادارة الكلية االردنية للتعليم الفندقي والسياحي. -
 عضو مجلس ادارة كلية األردن الجامعية التطبيقية. -
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 وليد محمد خضر هاشم األسم 2
 ب رئيس مجلس االدارةنائ المنصب 

 1/5/2005 تاريخ العضوية
 25/7/1958 تاريخ الميالد

الشهادات العلمية 
 وسنة التخرج

 1981بكالوريوس ادارة اعمال / اقتصاد سنة 

مدير عام الشركة العربية الوطنية للتاجير التمويلي )عضو مجموعة البنك العربي( من  - الخبرات العملية 
 يخة.وحتي تار  8/2012
حتى  11/2011الشركة العربية الوطنية للتاجير التمويلي )عضو مجموعة البنك العربي( من  -
8/2012. 
لغاية  5/2009االردن من -مدير وحدة الشركات الكبرى-االدارة العامة البنك العربي -
10/2011. 
 .4/2009-2005مدير ائتمان الشركات من -االدارة العامة-البنك العربي -
 .2004-2000مدير فرع من -العربي البنك -
من مسؤول تسهيالت الى مدير  1999-1988دائرة التسهيالت المصرفية من  -البنك العربي -

 تسهيالت.
 .1987-1983أقسام البنك المختلفة من  -البنك العربي -
 ولغاية تاريخه. 1/4/2009عضو مجلس ادارة شركة االجواخ االردنية من  -
 

 جي سليمان سهاونةم. ريم نا األسم 3
 عضو مجلس ادارة المنصب 

 15/12/2009 تاريخ العضوية
 27/8/1970 تاريخ الميالد

الشههههههههههادات العلميهههههههههة 
 وسنة التخرج

 1993بكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة االردنية عام 

، وتعمهههل حاليههها  رئيسههها  لقسهههم عامههها   18تعمهههل فهههي المؤسسهههة العامهههة للضهههمان االجتمهههاعي منهههذ  - الخبرات العملية
 الدراسات الهندسية ومتابعة المشاريع في صندوق استثمار اموال الضمان.
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 ياسر عقل عودة العكروش األسم 4
 عضو مجلس ادارة المنصب 

 15/12/2009 تاريخ العضوية
 26/7/1963 تاريخ الميالد

الشههههههههههههههههههههههههههادات 
العلميهههههة وسههههههنة 

 التخرج

 .1986وتخطيط عام بكالوريوس اقتصاد  -
 .1991دبلوم عالي عام  –

الخبهههههههههههههههههههههههههههههههرات 
 العملية

 عضو لجنة تسوية الحقوق األولى. -
 للضمان االجتماعي. مدير ادارة اصابات العمل والسالمة المهنية في المؤسسة العامة -
 مدير العالقات العامة في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي / الناطق الرسمي. -
 ي المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.مستشارا  ف -
 مدير عام سابق لشركة الدباغة االردنية -

 رئيس وحدة تحليل المخاطر في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. -
 

 زهير شحادة أحمد الحالق األسم 5
 عضو مجلس ادارة المنصب 

 15/8/2013 تاريخ العضوية
 22/5/1966 تاريخ الميالد

الشههههههههههههههههههههههههههههههههادات 
العلميههههههههة وسههههههههنة 

 التخرج

 1988*بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة االردنية عام 
  1993* دبلوم عالي في المعلومات من الجامعة االردنية عام 

 باحث اقتصادي / دائرة االحصاءات العامة لمدة سنة ونصف. - الخبرات العملية 
 2004ابتهدأ مهدقق داخلهي حتهى العهام ، حيهث 1992المؤسسة العامة للضمان االجتماعي منهذ العهام  -

ثههم رئيسهها لقسههم شههؤون المههوظفين ثههم مسههاعدا  الدارة التقاعههد ثههم مسههاعدا الدارة ضههمان جنههوب عمههان ثههم 
مههديرا للرقابههة التيمينيههة والتفتههي  ومههديرا الدارة التنفيههذ االسههتراتيجي ثههم مههديرا لعههدد مههن فههروع المؤسسههة. 

 ومدير الدارة العمليات في المؤسسة.
 ئيس وعضو مشارك في العديد من اللجان الدائمة والمؤقتة بالمؤسسة.ر  -
 شارك في العديد من الزيارات االستطالعية حول التيمينات في أوروبا. -
 .2013-2009عضو مجلس ادارة شركة الكهرباء األردنية  -
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 محمد عودة أحمد ياسين االسم 6
 عضو مجلس ادارة المنصب 

 29/10/2014 تاريخ العضوية
 22/2/1962 تاريخ الميالد

الشههههههادات العلميهههههة وسهههههنة 
 التخرج

 

 5/3/1984بكالوريوس محاسبة 

 

 30/1/2003ماجستير تمويل 

 
  الخبرات العملية

 15/12/1987-18/3/84محاسب رئيس شركة الشرق للكسارات  -

 

 عمان -الضمان االجتماعي -مساعد مدير تدديق -

 

 دطر -مدير تدديق -

 

 الضمان االجتماعي  ر ماليمدي -

 
 

 بشار محمد خير عبابنة االسم 7
 عضو مجلس ادارة المنصب 

 11/5/2010 تاريخ العضوية
 30/5/1970 تاريخ الميالد

الشههههههادات العلميهههههة وسهههههنة 
 التخرج

 1999ماجستير ادارة اعمال من جامعة بيرمينجهام عام  -
 1994ية عام بكالوريوس ادارة اعمال من الجامعة االردن -
 Level 1   CFA , CBAشهادة مهنية  -

منذ عام  التدقيق الداخلي في بنك االتحاد ادارةرئيس  –يعمل حاليا مساعد مدير عام  - الخبرات العملية
2008. 

من العام  دائرة التدقيق الداخلي في بنك المؤسسة العربية المصرفية –عمل مديرا تنفيذيا  -
 .2008حتى  2005

من العام محلل مالي رئيس في مؤسسة ضمان الودائع  –تنفيذيمساعد مدير عمل  -
 .2005حتى عام  2002

 1994من عام عمل مسؤول مفت  بنوك ومحلل بيانات مالية في البنك المركزي االردني  -
 .2002حتى عام 
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 رياض علي أحمد طويل االسم 8
 عضو مجلس ادارة المنصب 

 1/1/2009 تاريخ العضوية
 1/9/1971 تاريخ الميالد

الشهادات العلمية وسنة 
 التخرج

 1992بكالوريوس اقتصاد عام 
 2000عام / Chartered Financial Analyst (CFA)وشهادة 

 يعمل حاليا  مساعد المدير العام لشؤون الخزينة في بنك االسكان للتجارة والتمويل. - الخبرات العملية
 نك االسكان للتجارة والتمويل. مدير ادارة الخزينة في ب -
 مدير مركز االستثمارات الدولية في بنك االسكان للتجارة والتمويل. -
عمل لدى عدد من البنوك االردنية واالقليمية )بنك المال األردني وبنك المؤسسة العربية  -

 المصرفية / البحرين(.
لتجارة والتمويل خالل العام متعامل عمالت اجنبية لدى ادارة الخزينة في بنك االسكان ل -

1992. 
 

 نزار تيسير صالح محمد االسم 9
 عضو مجلس ادارة المنصب 

 27/12/2007 تاريخ العضوية
 11/8/1972 تاريخ الميالد

الشهادات العلمية وسنة 
 التخرج

 1992بكالوريوس محاسبة عام 

 1996عام   CFAمحلل مالي معتمد 

 2013عام   JCPA,CPAمحاسب قانوني معتمد 

 10/2014يشغل االن منصب نائب المدير العام للخدمات والمنتجات المصرفية منذ  - الخبرات العملية
    10/2014حتى  2004هرة عمان منذ عام رئيس االدارة المالية في بنك القا -
لمههدة  تههدقيق كبههرى اتمههن خههالل عملههه فههي شههركخبههرة سههابقة فههي تههدقيق الحسههابات لديههه  -

 ت. كان اخرها برتبة مدير تدقيق.عشر سنوا
 عضو مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية. -
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 :ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم  االدارة العليا )ب( أسماء ورتب أشخاص
 
 (.1/9/2012المدير العام )اعتبارًا من  –السيدة تمارا تيسير أيوب زانة   *

 

 .12/11/1969تاريخ الميالد  -
فهي نهادي الملهك حسهين منهذ عهام ، وقهد عملهت 1991حاصلة على شهادة البكالوريوس فهي االقتصهاد واالحصهاء عهام 

، حيههث شههغلت منصههب نائههب مههدير عههام، وقههد عملههت فههي المركههز الههوطني للبحههث والتطههوير 8/2012حتههى  2004
وحاليها  تقهوم باالعهداد  (Expo 92)، كما عملت في اللجنة الوطنية لشؤون معرض اشهبيلية 1993التربوي في العام 

 .(CMA)للحصول على شهادة الهه 
 
 اسماعيل محمد داوود عيسى محاسب رئيس للشركة.السيد  *

 

  .1/12/1977تاريخ الميالد   -
اعتبههارا  مههن مههل فههي الشههركة ع، و 2005سههنة بكههالوريوس فههي المحاسههبة و  1997دبلههوم فههي العههام حاصههل علههى شهههادة 

وفههي المؤسسههة  2000 – 1997مؤسسههة الفههداء الصههناعية كمحاسههب رئيسههي مههن العههام ي وقههد عمههل فهه  1/2/2013
شههركة كسههاب الدوليههة ، و 2001حتههى نهايههة العههام  2000الهندسههية للتقنيههات المتطههورة رئيسهها  لقسههم الماليههة مههن العههام 

حتهى  2001مهن العهام لالستثمارات االعالنيهة والشهركة اللبنانيهة للتسهويق كمهدير مهالي واداري ومهدير شهؤون مهوظفين 
 .2012نهاية العام 

 
 

 كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:أسماء  (4)
 

 

 كما في عدد األسهم المســـــــــاهمين  الرقم
31/12/2014  

نسبة المساهمة 
2014 

في كما  عدد األسهم
31/12/2013  

 نسبة المساهمة

2013  

 6140000 لعامة للضمان االجتماعيالمؤسسة ا 1
 

61.4% 6140000 61.4% 

 %10 1000000 %10 1000000 البنك العربي 2
 %10 1000000 %10 1000000 للتجارة والتمويل بنك االسكان 3

 %10 1000000 %10 1000000 بنك القاهرة عمان 4
 %5 500000 %5 500000 بنك االتحاد 5

 %96.4 9640000 %96.4  9640000 المجموع   
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 : الوضع التنافسي للشركة ( 5)
ان شهههركة الضهههمان لالسهههتثمار المسهههاهمة العامهههة المحهههدودة ليسهههت بموضهههع تنهههافس تجهههاري ضهههمن قطهههاع 

، عههدا المنافسههة فههي القطههاع السههياحي للفنههادق نشههاطها واألسههواق الرئيسههة وحصههتها مههن األسههواق التجاريههة
  فندقية والمطاعم السياحية.والمشاريع السياحية من حيث اسعار الغرف ال

 

فيكثر مهن اجمهالي  %10ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا وخارجيا يشكلون  ( 6)
 المشتريات و/أو المبيعات.

 

ال يوجههههد أي حمايههههة حكوميههههة أو امتيههههازات تتمتههههع بههههها الشههههركة أو اي مههههن منتجاتههههها بموجههههب القههههوانين  -  (7)
 رها . واالنظمة أو غي

 

 ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.  -
 

ال يوجهههد أي قهههرارات صهههادرة عهههن الحكومهههة أو المنظمهههات الدوليهههة أوغيرهههها لهههها أثهههر مهههادي علهههى عمهههل  - (8)
 الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية. 

 .ةعلى الشركدولية الجودة المعايير ال تنطبق  -
 

 : الهيكل التنظيمي للشركةأ(  (9)
 مجلس االدارة          

 

 المدير العام           

 

 السكرتاريا                

 

 

 الشؤون رة ئدا         دائرة الشؤون           دائرة االستثمار           دائرة الدراسات          

            

 االدارية            المالية                                     عوتحليل المشاري        

 

  

 شؤوندسم         دسم المحاسبة           دسم االستثمارات                       دسم الدراسات           

               ن الموظفي             المالية                                          

 والخدمات                  
 

 

 دسم االستثمارات                 دسم   تحليل               

  األخرى           المشاريع              

 
 
 
 

 علما  بين معظم الدوائر ال زالت شاغرة لعدم الحاجة.  -
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  :  سياسة التعيين  -
 .لشركة / نظام الموظفين ضمن لوائح النظام الداخلي ل 

 
 
 

 : عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم ب(
( موظفها مقارنهة مهع 18) 31/12/2014يبلغ عدد الموظفين في الشركة وفي مشروع بوابة العقبة كما فهي 

رواتبهههم السهنوية خهالل  (، ومجمهل%17. ويبلغ معدل الهدوران حهوالي )2013عام ( موظف في 18عدد )
  ( دينارا.116130) 2014عام 

 المؤهالت العلمية للموظفين بتاريخ 2014/12/31

 

 عدد الموظفين المؤهل العلمي

 (3) بكالوريوس
 (1) دبلوم
 (14) ثانوي

 موظفا   18 اجمالي عدد الموظفين
 

 . 2014لم تقم الشركة باجراء أي برامج تيهيل وتدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية  ج(
 

 طر التي تتعرض لها الشركة :ف للمخاوص (10)
ال يوجههد مخههاطر علههى المههدى المنظههور قههد تتعههرض لههها الشههركة ضههمن نشههاطاتها الحاليههة، باسههتثناء تطههور 
العمههههل فههههي مشههههروع بوابههههة العقبههههة الواقههههع فههههي مدينههههة العقبههههة مههههن حيههههث التشههههغيل وااليههههرادات المتوقعههههة أو 

ة الهههى تقلبهههات اسهههعار االسههههم السهههتثمارات االنخفهههاض فهههي نمهههو القطهههاع السهههياحي لالعهههوام القادمهههة، اضهههاف
 .بورصة عمانالشركة في 

 

الشــركة  االنجــازات التــي حققتهــا الشــركة مدعمــة باالرقــامث ووصــف لالحــدات الهامــة التــي مــرت علــى  (11)
 : خالل السنة المالية

 

الشهرق  فقهد حققهت شهركة 2014لقد استمر اداء فندق الهوليدي ان عمان بتحقيق نتائج ايجابية خالل عام   -
( مليههون دينهار ، ههذا وقههد قهرر مجلههس 2.324للمشهاريع االسهتثمارية ربحهها صهافيا بعهد المخصصههات قهدر  )

 .2014( أرباح نقدية عن العام %10ادارة شركة الشرق التنسيب للهيئة العامة لمساهمي الشركة بتوزيع )
 

( %50.44بنسهههبة ) 2014ة للعهههام أمههها مشهههروع بالبوابهههةب فهههي مدينهههة العقبهههة، فقهههد ارتفعهههت خسهههائر  التشهههغيلي -
 البالغهههة( الهههف دينهههار شهههاملة قيمهههة االسهههتهالكات السهههنوية 170لتصهههبح ) 2013مقارنهههة مهههع العهههام السهههابق 

  ( الف دينار.164)
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ال يوجــد أي أثــر مــالي لعمليــات ذات طبيعــة  يــر متكــررة حــدثت خــالل الســنة الماليــة وال تــدخل ضــمن   (12)

 نشاط الشركة الرئيسي.
 

السلســلة الزمنيــة لحربــاح أو الخســائر المحققــة واالربــاح الموزعــة وصــافي حقــوق المســاهمين وأســعار  (13) 
 االوراق المالية :

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

االرباااااح بعااااد الضاااارائب أو 

ارالخسائر المحققة / بالدين  

8,870 114,050  185.577 376.986 377.402 

 ال يوجد 400.000 ال يوجد ال يوجد جدال يو  األرباح الموزعة/ بالدينار
 10.557.320 10.742.966 10.354.338 10,201,187 10.062.187 حقوق المساهمين/ بالدينار 

 دينار 1.03 دينار 1.05 دينار 0.65 دينار 1 دينار 1 أسعار االوراق المالية
 

المال  رأس من (%1.728حوالي ) 31/12/2014في حقوق المساهمين كما في يمثل االنخفاض  -
 لمدفوع.ا

 ( دينار / سهم .1.03) 31/12/2014سعر الورقة المالية في بورصة عمان كما في  -
 

 تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية : (14)
 

 2013  2014 النسبة المالية
 0.038 0.034 عائد السهم الواحد )دينار(

 1.074  1.055 الواحد )دينار(القيمة الدفترية للسهم 
 (%27.846) (%46.320) اجمالي الربح من العمليات الى االيرادات التشغيلية%

 
 %93.034  %91.963 صافي الربح الى االيرادات التشغيلية
 %3.470 %3.146  العائد على مجموع الموجودات %

 %3.509 %3.195  العائد على حقوق المساهمين
 

 %1.113 %1.547  % معدل المديونية
 %98.887  %98.453 نسبة الملكية %

 

 

 



 17 

التطــورات المســـتقبلية الهامــة بمـــا فـــي ذلــم أي توســـعات أو مشـــروعات جديــدةث والخطـــة المســـتقبلية  (15)
 للشركة لسنة قادمة على االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج أعمال الشركة :

 

وابة على مسار مهالي صهحيح، حيهث انهه جهاري العمهل مجلس االدارة يبحث عن البدائل لوضع الب ان
حاليا على إعادة تيهيل وتطوير مشروع البوابه من خالل عطاء يتضمن تقديم التصاميم والمخططات 

بههههدف تحسهههين  (ICONاالوليهههة والتفصهههيلية و ضهههمن التصهههورات التهههي ابهههداها المستشهههار المصهههمم )
سههتغالل الفراغههات والمسهها حات الخارجيههة والمسههطحات المائيههة بيفضههل اسههتغالل الطههابع العههام للبوابههة وا 

وبههذلك تعظههيم  ادة المسههاحات التيجيريههة بالبوابههةبحيههث تصههبح البوابههة اكثههر ترحيبهها وتشههويقا  وكههذلك زيهه
 ايراداتها.

 
كمههها أن مجلهههس امدارة مههها زال يتباحهههث مهههع شهههركة تطهههوير العقبهههة حهههول مشهههروع تطهههوير أرض نهههادي 

عادة تيهيهل م بهاني البوابهة عهن طريهق دمهج قطعتهي األرض المسهتيجرتين مهن شهركة اليخوت الملكي وا 
 تطوير العقبة لصالح شركة الضمان لإلستثمار. 

 

يقههوم مجلههس امدارة أيضهها بدراسههة مبدئيههة لجههدوى تنفيههذ المشههروع أعههال  ومصههادر تمويلههه بمهها يحقههق و 
 األفضل للشركة.

   
 ما يلي:  2015تتضمن خطة عمل الشركة لعام   
 

التصهاميم  عمل حاليها علهى دراسهة مخططهات إعهادة تيهيهل وتطهوير مشهروع البوابهه مهن خهالل جاري ال .1
والمخططههات االوليههه والتفصههيليه واالسههتثمار األنسههب لههترض غيههر المسههتغلة، بهههدف تحسههين الطههابع 
سههتغالل الفراغههات والمسههاحات الخارجيههه والمسههطحات المائيههه بيفضههل اسههتغالل بحيههث  العههام للبوابههه وا 

البوابه اكثر ترحيبا وتشويقا  وكذلك زيادة المساحات التيجيريه بالبوابه لتحسين اداء مشروع بوابة تصبح 
 العقبة .

دراسههة عههدد مههن البههدائل واالسههتمرار فههي التباحههث مههع شههركة تطههوير العقبههة حههول مشههروع دمههج أرض    .2
عادة تيهيل مباني البوابة .  نادي اليخوت الملكي وا 

  يدي ان عمان.متابعة أداء فندق هول   .3
 البحث في امكانات وجدوى االستثمار في مشاريع أخرى اذا ما توفر التمويل الالزم. .4
  

 

 أتعاب تدقيق حسابات الشركة    (16)
ضههريبة  (%16) يضههاف اليههها ( دينههار10000مبلههغ ) 2014بلغههت أتعههاب تههدقيق حسههابات الشههركة لعههام 

 مبيعات.
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 من قبل أعضاء مجلس االدارة. عدد االوراق المالية المملوكة -أ (17)

 
 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس االدارة وأقاربهم -
 . ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص االدارة العليا وأقاربهم -
 

 ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص االدارة العليا التنفيذية. -ب
 

 ال يوجد أوراق مالية مملوكة القارب أعضاء مجلس االدارة وأقارب أشخاص االدارة العليا التنفيذية.  -ج
 
 
 

 الرقم
 

 عدد االسهم كما في الجنسية المنصب االســـــــم

     31/12/2014 
 

31/12/2013 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 1
 السيد هيثم عبد المجيد المجالي -
 المهندسة ريم ناجي سهاونة -
 السيد زهير شحادة أحمد الحالق  -
 كرو السيد ياسر عقل الع -
 محمد عودة احمد ياسينالسيد  -
 

 
 رئيس مجلس االدارة
 عضو مجلس االدارة
 عضو مجلس االدارة
 عضو مجلس االدارة
 عضو مجلس االدارة

 اردنية
 اردنية
 اردنية
 اردنية
 اردنية
 اردنية

6140000 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

6140000 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 البنك العربي 2
 ر هاشمالسيد وليد محمد خض -
 

 
 نائب رئيس  المجلس

 اردنية
 اردنية

1000000 
--- 

1000000 
--- 

 بنك االسكان للتجارة والتمويل 3
 السيد رياض علي أحمد طويل-
 

 
 عضو مجلس االدارة

 اردنية
 اردنية

1000000 
--- 

1000000 
--- 

 بنك القاهرة عمان 4
 السيد نزار تيسير محمد -
 

 
 عضو مجلس االدارة

 اردنية
 اردنية

1000000 
--- 

1000000 
--- 

 بنك االتحاد   5
 السيد بشار محمد خير عبابنة -
 

 
 عضو مجلس االدارة

 اردنية
 اردنية 

500000 
--- 

500000 
--- 
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 علياوالمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس االدارة وأشخاص االدارة ال المزايا -أ (18)

 

 : أعضاء مجلس االدارة

 

  2014في العام  2013تم صرف مكافية أعضاء مجلس االدارة عن عام. 
 الممثلههين للمؤسسههة العامههة للضههمان االجتمههاعي تحههول الههى المؤسسههة  وأتعههاب اللجههان أعضههاء مجلههس االدارة ومكافههية بههدل تههنقالت

 .ضمان االجتماعية الالعام
 

هي نفقات سفر داخل المملكهة الهى مشهروع الشهركة فهي مدينهة العقبهة، ههذا وال يوجهد نفقهات سهفر ** جميع نفقات السفر اعال  
 .2014خارج المملكة خالل العام 

 
 
 

 بدل تنقالت المنصب اسم العضو الرقم
 لجان وبدل

نفقات السفر 
 السنوية

 ةمكافأ
 المجلساعضاء 

اجمالي المزايا 
 السنوية

رئهههههههههههههيس مجلهههههههههههههس  السيد هيثم عبدالمجيد المجالي 1
 االدارة 

 دينار 3600
--- 

 دينار 300
 

 دينار 5900 2000

ائب رئيس مجلهس ن السيد وليد محمد خضر هاشم 2
 االدارة  

 دينار 3600
 دينار 640

 دينار 600
 

 دينار 6840 2000

 دينار 3600 عضو مجلس ادارة  المهندسة ريم ناجي سهاونة 3
 دينار 640

 دينار 1800
 

 دينار 8040 2000

 دينار 3600 عضو مجلس ادارة السيد ياسر عقل العكرو  4
 دينار 160 

 دينار 6060 2000 دينار 300  

 دينار 3600 عضو مجلس ادارة السيد زهير شحادة الحالق 5
 دينار 800  

 دينار 7000 2000 دينار 600

 دينار 3000 عضو مجلس ادارة السيد اياد جودت ابو حسين 6
 دينار 320

 دينار 3620 ---- دينار 300

 دينار 600 عضو مجلس ادارة السيد محمد عودة أحمد ياسين 7
 دينار 80

 دينار 2680 2000 ---

 عضو مجلس ادارة السيد بشار محمد خير عبابنة 9
 

 دينار 3600
 دينار 560 

 دينار 6460 2000 دينار 300
 

عضههههههههههههو مجلههههههههههههس  السيد رياض علي  طويل 10
 االدارة

 دينار 3600
 دينار 560  

 دينار 6460 2000 دينار 300 

عضههههههههههههو مجلههههههههههههس  السيد نزار تيسير محمد 11
 االدارة

 دينار 3600
 دينار 400  

 دينار 6300 2000 دينار 300
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 :االدارة التنفيذية  -ب
 
 الرواتب واألجور الوظيفة اإلسم 

 السنوية
 البدالت
 السنوية

 نفقات السفر
 السنوية

 دينار. 1440بدل تنقالت  - دينار 25200      المدير العام السيدة تمارا زانة 1
 دينار. 3600بدل سكن  -

--- 

 
* جميههع نفقههات السههفر اعههال  هههي نفقههات سههفر داخههل المملكههة لمشههروع الشههركة فههي العقبههة / بوابههة العقبههة، هههذا وال يوجههد نفقههات 

 .2014سفر خارج المملكة خالل العام 
 سيارة الشركة ومؤمن صحيا. العاميستخدم المدير  -
 
  ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية. (19)
 

المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو وجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة ال ي (20)
 .أعضاء المجلس أوالمدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم رئيس مجلس االدارة أوالحليفة أو 

 

 البيئة. حمايةال توجد مساهمة للشركة في  -أ (21)
 ال توجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي. -ب 

 
 ( إجتماعات .8) 2014( عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 22)
 
 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهام كل منها :( 23)
 
مة التالية:قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجان الدائ -  

 
 لجنة التدقيق, وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -أ

 .)رئيس( محمد عودة احمد ياسينالسيد  -1
 .السيد نزار تيسير محمد )عضو( -2

 .السيد بشار محمد عبابنة )عضو( -3
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 المهام: -

خهارجي والتيكهد الحسهابات ال امشراف والرقابة على أعمال المحاسبة والرقابة والتدقيق بما في ذلك ترشيح مدقق -1
 من إستيفائه للشروط الواردة في التشريعات النافذة وعدم وجود ما يؤثر على إستقالليته.

ومقترحاتهه وتحفظاتههه  بحهث كهل مهها يتعلهق بعمههل مهدقق الحسهابات الخههارجي بمها فههي ذلهك مالحظاتهه إن وجههدت -2
 امدارة. سومتابعة مدى إستجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشينها إلى مجل

بهههداء المالحظهههات -3 والتوصهههيات بشهههينها  مراجعهههة مراسهههالت الشهههركة مهههع المهههدقق الخهههارجي وتقيهههيم مههها يهههرد فيهههها وا 
 لمجلس امدارة

لتزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات -4  الرقابية. متابعة مدى تقيد الشركة وا 
 قديم التوصيات بشينها مع التركيز على :جلس امدارة وتدراسة التقارير الدورية قبل عرضها على م - 5

  ر في السياسات المحاسبية المتبعةأي تغيي   -أ     

قترحات مدقق الحسابات مأي تغيير يطرأ على حسابات الشركة نتيجة عمليات التدقيق أو نتيجة  -ب     
   الخارجي.

الضرورية  التسهيالت  ن الشركة توفر للمدقق كافةدراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتيكد من أ -6
 للقيام بعمله.

امطالع على تقييم المدقق الخارجي مجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي. -7  

د أو الدخول التيكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح ينجم عن قيام الشركة بعقد صفقات أو إبرام عقو  -8
القة.في مشاريع مع األطراف ذوي الع  

لومات بشكل طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذ  المع -9
.كامل ودقيق  

.طلب المشورة القانونية أو المالية أو امدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي -10  

.طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية -11  

.أي أمور أخرى يقررها مجلس امدارة -21  
 

 لجنة المكافآت والترشيحات, وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -ب
 .(رئيسعكرو  )عقل السيد ياسر  -1

 .عبابنة )عضو(محمد السيد بشار   -2

 .)عضو( السيد زهير شحادة الحالق -3
 - المهام:
 .التيكد من إستقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر -1
 .لسياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل دوريإعداد ا  -2

 .تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى امدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم -3
 .اجعتها بشكل سنويإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومر  -4
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 , وتتألف من السادة التالية أسماؤهم:اللجنة التنفيذية -ت
 

 السيد وليد محمد خضر هاشم )رئيس(. -1
 المهندسة ريم ناجي سليمان سهاونة )عضو(. -2
 السيد رياض علي أحمد طويل )عضو(. -3
 السيد زهير شحادة الحالق )عضو(. -4
 

 ات المساهمة المدرجة في بورصة عمان :( مدى تطبيق دليل قواعد حوكمة الشرك24)
 

 بههاملتزام بكافههة بنههود 2012: تلتهزم الشههركة بكافههة بنههود القواعههد اامههرة والعامههةل كمها وقامههت الشههركة خههالل عههام أوال 
 باستثناء ما يلي : القواعد امرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان

 
 التطبيق أسباب عدم القاعدة

: ثلههههث أعضههههاء المجلههههس علههههى األقههههل مههههن  1-3-1
 األعضاء المستقلين .

 

إن العضههههو الوحيههههد المسههههتقل هههههو بنههههك امتحههههاد حيههههث 
مهههن رأسهههمال الشهههركةل أمههها بهههاقي األعضهههاء  %5يملهههك 

 فيكثر من رأسمال الشركة . %10فيملكون 
: يضهههههع مجلهههههس امدارة نظامههههها  داخليههههها  يهههههتم  1-أ-1

تحههدد بموجبههه بشههكل مفصههل مراجعتههه بشههكل سههنويل 
 مهام وصالحيات المجلس ومسؤولياته .

خلههيل وسههوف يههتم مراجعتههه بشههكل سههنوي يوجههد نظههام دا
 والعمل جاري على تحديثه وتعديله .

 
: يتضههههههههههمن النظههههههههههام الههههههههههداخلي المهههههههههههام  1-1-أ-1

 والصالحيات والمسؤوليات التالية:
وضههههههههع امسهههههههههتراتيجيات والسياسهههههههههات والخطهههههههههط  -1

تههي مههن شههينها تحقيههق مصههلحة الشههركة وامجههراءات ال
وأههههدافها وتعظهههيم حقهههوق مسهههاهميها وخدمهههة المجتمهههع 

 المحلي .
وضههع سياسههة مدارة المخههاطر التههي قههد تواجهههها  -2

 الشركة .
وضههههههع سياسهههههههة امفصههههههاح والشهههههههفافية الخاصهههههههة  -3

بالشههههركة ومتابعههههة تطبيقههههها وفقهههها  لمتطلبههههات الجهههههات 
 الرقابية والتشريعات النافذة .

ع إجههراءات تمنههع األشههخال المطلعههين فههي وضهه -4
الشههركة مههن إسههتغالل معلومههات داخليههة سههرية لتحقيههق 

 مكاسب مادية أو معنوية .

 
 
ط سوف يتم وضع امسهتراتيجيات والسياسهات والخطه -

 وامجراءات في النظام الداخلي المعدل .
 
 
 سوف يشملها النظام المعدل . -
 
 
 سوف يشملها النظام المعدل . -
 
 سوف يشملها النظام المعدل . -
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وضع سياسهة تفهويض واضهحة فهي الشهركة يحهدد  -5
بموجبهههها األشهههخال المفوضهههين وحهههدود الصهههالحيات 

 المفوضة لهم .
وضههههههع سليههههههة السهههههههتقبال الشههههههكاوى واالقتراحهههههههات  -6

 لمساهمين .المقدمة من قبل ا
ادراج اقتراحههههات المسههههاهمين الخاصههههة بمواضههههيع - 7

معينة على جدول اعمال الهيئة العامة بشكل يضهمن 
دراسهههتها واتخهههاذ القهههرار المناسهههب بشهههينها خهههالل فتهههرة 

 زمنية محددة .
وضهههع سياسهههة تهههنظم العالقهههة مهههع األطهههراف ذوي  -8

 المصالح .

 سوف يشملها النظام المعدل . -
 
 
 سوف يشملها النظام المعدل . -
 
 سوف يشملها النظام المعدل . -
 
 
 
 مصالح .ال يوجد عالقة مع أطراف ذوي  -

: يتم إنشاء وحدة خاصة للرقابهة والتهدقيق  9-5-أ-1
الههههداخلي تكههههون مهمتههههها التيكههههد مههههن املتههههزام بتطبيههههق 
أحكههام التشههريعات النافههذة ومتطلبههات الجهههات الرقابيههة 
واألنظمهههة الداخليهههة والسياسهههات والخطهههط وامجهههراءات 

 التي يضعها مجلس امدارة.

ركة دار الحمهد شه/ السهادة مع مهدقق داخلهييوجد تعاقد 
 . للتدقيق واالستشارات

: يكههون تشههكيل لجنههة التههدقيق والترشههيحات  2-3-ب
والمكافههههههههههآت مههههههههههن أعضههههههههههاء مجلههههههههههس امدارة غيههههههههههر 
التنفيهذيينل ال يقهل عهددهم عهن الثالثهة علهى ان يكهون 
اثنهههههان مهههههنهم مهههههن األعضهههههاء المسهههههتقلين وان يتهههههرأس 

 اللجنة احدهما .

 ك امتحاد.عدم وجود أعضاء مستقلين بإستثناء بن

: تقهههههههههدم كهههههههههل مهههههههههن اللجنتهههههههههين قراراتهمههههههههها  5-6-ب
وتوصياتهما إلهى مجلهس امدارة وتقريهرا حهول أعمالهها 

 إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

 إلى مجلس امدارة .اللجان حاليا  توصيات يتم تقديم 

: يهههههتم امعهههههالن عهههههن موعهههههد ومكهههههان عقهههههد  3-2-6
صهحف يوميهة محليهة اجتماع الهيئة العامة في ثالث 

 ولمرتين على األقل وعلى الموقع املكتروني .

ال يوجهههد موقهههع إلكترونهههي للشهههركةل ويهههتم االعهههالن عهههن 
موعههد ومكههان اجتمههاع الهيئههة العامههة فقههط فههي الصههحف 

 الرسمية والمذياع .
: تقوم الشركة باستخدام موقعهها االلكترونهي  5-3-4

فية علهههههى شهههههبكة االنترنهههههت لتعزيهههههز االفصهههههاح والشهههههفا
 وتوفير المعلومات .

 ال يوجد موقع الكتروني للشركة .
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ة العامة المحدودةمساهمالرثماتالسلان مالضركةش

ةلیماالقوائملا

٢٠١٤كانون األول ٣١



لمحدودةة العامة امساهمالرثماتالسلان مالضركةش

المالیةقوائملاذههمنا جزء٢٩ى رقم لإ١ن رقممة فقمر الت حاضایاإلتعتبر

قائمة المركز المالي

٢٠١٤كانون األول ٣١كما في 

٢٠١٣ ٢٠١٤ حاتیضاإ
رینــــاد رینــــاد

توداجلمو ا

-موجودات غیر متداولة

١٩ر٤٣٦ ٧ر٣٣٤ ٦ ممتلكات ومعدات
٢ر٤١٠ر٥٠٨ ٢ر٢٦٦ر٣٦٩ ٧ استثمارات عقاریة
٥ر٥٥٣ر١٨٧ ٥ر٥١٢ر٩٨٠ ٨ فةلیحكةشر ي فار مستثا
٢٤٦ر٢٦٨ ٢٦١ر٨٥٩ ٩ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٨ر٢٢٩ر٣٩٩ ٨ر٠٤٨ر٥٤٢

-ولةتدات موداجمو 

٦٧ر٠٦٢ ١٢٢ر٤٩١ ١٠ م التحصیلشیكات برس
١ر١٢٢ ٢٨١ ١١ مخزون
١٢٠ر٣٨٤ ٣٦ر٦٨٠ ١٢ ذمم مدینة
١٤٠ر٨٥٤ ١٧٧ر٠٠٤ ١٣ أرصدة مدینة أخرى
٢ر٣٠٥ر٠٨١ ٢ر٣٣٨ر٢٢٧ ١٤ ك و البنىلدوأرصدة نقد 

٢ر٦٣٤ر٥٠٣ ٢ر٦٧٤ر٦٨٣

١٠ر٨٦٣ر٩٠٢ ١٠ر٧٢٣ر٢٢٥ تادوجو مالعجمو م

توباللمطاو وق الملكیةقح

-ملكیة حملة األسهمحق 

١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ١٥ للمااأس ر 
٢١١ر٥٣٣ ٢٤٥ر٢٧٣ ١٥ طي إجبارياحتیا
١٠٢ر٤٠٥ ١٠٢ر٤٠٥ ١٥ رياختیاطي احتیا

)٣٠ر٠٢٨( )٧ر٣٧٧( احتیاطي القیمة العادلة
)٤٩ر٣٤٤( )٧٩ر٠٠٤( حصة الشركة من احتیاطي القیمة العادلة للشركة الحلیفة

٥٠٨ر٤٠٠ ٢٩٦ر٠٢٣ ة رباح مدور أ

١٠ر٧٤٢ر٩٦٦ ١٠ر٥٥٧ر٣٢٠ صافي حقوق الملكیة

-مطلوبات متداولة

٩٦ر٩٨٦ ١٤٥ر٤٥٤ ١٦ ىر أخةئنداة صدأر 
٢٣ر٩٥٠ ٢٠ر٤٥١ ٢٠ مخصص ضریبة الدخل 

١٢٠ر٩٣٦ ١٦٥ر٩٠٥ مجموع المطلوبات

١٠ر٨٦٣ر٩٠٢ ١٠ر٧٢٣ر٢٢٥ ت بالو مطحقوق الملكیة والعمو مج



لمحدودةة العامة امساهمالرثماتالسلان مالضركةش

المالیةقوائملاذههمنا جزء٢٩ى رقم لإ١ن رقممة فقمر الت حاضایاإلتعتبر

لـدخـلاقائمة

٢٠١٤كانون األول ٣١ي تهیة فمنسنة اللل

٢٠١٣ ٢٠١٤ اتحیضاإ
راـــــیند راـــــیند

٤٠٥ر٢١٢ ٣٦٦ر٨٨٦ ١٧ ت تشغیلیةاإیراد
)٥١٨ر٠٥١( )٥٣٦ر٨٣٠( ١٨ تشغیلیةمصاریف

)١١٢ر٨٣٩( )١٦٩ر٩٤٤( خسارة التشغیل

١٥٥ر٧٥٠ ١٣٠ر٥٥١ ایرادات فوائد بنكیة 
٨ر٣٧٧ ٨ر٥٨٨ توزیعات ارباح
٥٩٤ر٠٨٠ ٦٠٧ر٦٧٤ ٨ حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة

)١٨٥ر٠٥٥( )١٨٨ر٨٦٤( ١٩ یة ار إدمصاریف 
)٥٩ر٩٥١( )٤٢ر٥٨٥( ١٢ مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها
)٢ر٧٤٤( - ١١ مخصص تدني قیمة المخزون

- )٦ر٤٤٧( ١٠ وك في تحصیلهامشكالتحصیلمخصص شیكات برسم 
- )١ر٥٧١( ١٣ قبض مشكوك في تحصیلهاأوراقمخصص 

)٢٢( - ممتلكات ومعدات استبعادخسائر
)٢ر٦٦٠( - خسائر استبعاد استثمارات عقاریة

٣٩٤ر٩٣٦ ٣٣٧ر٤٠٢ قبل الضریبةربح السنة 

)١٧ر٩٥٠( - ٢٠ دخلالضریبة 

٣٧٦ر٩٨٦ ٣٣٧ر٤٠٢ ربح السنة

دینـارفلس /  فلس / دینـار

٠٣٨/٠ ٠٣٤/٠ ٢١ السنةهم من ربح ساألساسیة والمخفضة للةصحال



لمحدودةة العامة امساهمالرثماتالسلان مالضركةش

المالیةقوائملاذههمنا جزء٢٩ى رقم لإ١ن رقممة فقمر الت حاضایاإلتعتبر

الدخل الشاملقائمة

٢٠١٤كانون األول ٣١ي تهیة فمنسنة اللل

٢٠١٣ ٢٠١٤
دینـــار دینـــار

٣٧٦ر٩٨٦ ٣٣٧ر٤٠٢ ربح السنة 

رى التي ال یتم تصنیفها إلى األرباح بنود الدخل الشامل األخیضاف: 
والخسائر في الفترات الالحقة

٢١ر١٨٨ ٢٢ر٨٥١ للموجودات المالیةالتغیر في القیمة العادلة 
)٩ر٥٤٦( )١٤٥ر٨٩٩( للشركة الحلیفةللموجودات المالیةالتغیر في القیمة العادلة 

٣٨٨ر٦٢٨ ٢١٤ر٣٥٤ مجموع الدخل الشامل للسنة



ة العامة المحدودةمساهمالرثماتالسلان مالضركةش
الملكیةقحقوت فياغیر تقائمة ال

٢٠١٤كانون األول ٣١يفة یهتمنسنة اللل

المالیةقوائملاذههمنا جزء٢٩ى رقم لإ١ن رقممة فقمر الت حاضایاإلتعتبر

المالسرأ

اطيیاحت

اجباري

اطياحتی

ارياختی

احتیاطي

القیمة العادلة

حصة الشركة

احتیاطيمن

القیمة العادلة

موعالمجأرباح مدورةللشركة الحلیفة

دینــاردینـــاردینـــاردینـــاردینـــاردینــاردینــار

٢٠١٤-

١٠ر٧٤٢ر٥٠٨٩٦٦ر٤٠٠)٤٩ر٣٤٤()٣٠ر٠٢٨(١٠٢ر٢١١٤٠٥ر١٠٥٣٣ر٠٠٠ر٢٠١٤٠٠٠ن الثاني كانو ي أول فماكیدالرص

٣٣٧ر٣٣٧٤٠٢ر٤٠٢-----ربح السنة

٢٢ر٨٥١--٢٢ر٨٥١---من خالل الدخل الشامل اآلخرالتغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة

للموجودات المالیة من خالل الدخل الشاملغیر في القیمة العادلةحصة الشركة من الت

)١٤٥ر٨٩٩(-)١٤٥ر٨٩٩(----للشركة الحلیفة اآلخر

٢١٤ر٣٣٧٣٥٤ر٤٠٢)١٤٥ر٨٩٩(٢٢ر٨٥١---مجموع الدخل الشامل للسنة

-٢٠٠-)٢٠٠(---الدخل الشامل اآلخراألرباح المتحققة من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

حصة الشركة من الخسائر المتحققة من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل

-)١١٦ر٢٣٩(١١٦ر٢٣٩----)٨الدخل الشامل اآلخر للشركة الحلیفة (إیضاح 

-)٣٣ر٧٤٠(---٣٣ر٧٤٠-المحول الى االحتیاطي االجباري

)٤٠٠ر٠٠٠()٤٠٠ر٠٠٠(-----)٢٦أرباح موزعة (ایضاح 

١٠ر٥٥٧ر٢٩٦٣٢٠ر٠٢٣)٧٩ر٠٠٤()٧ر٣٧٧(١٠٢ر٢٤٥٤٠٥ر١٠٢٧٣ر٠٠٠ر٢٠١٤٠٠٠كانون األول ٣١ي ما فید كالرص

احتیاطي القیمة العادلة للشركة الحلیفة.منتیاطي القیمة العادلة للشركة وحصتها دینار من األرباح المدورة والذي یمثل الرصید السالب إلح٨٦ر٣٨١یحضر التصرف بمبلغ *



ة العامة المحدودةمساهمالرثماتالسلان مالضركةش
الملكیةقحقوت فياغیر تقائمة ال

٢٠١٤كانون األول ٣١يفة یهتمنسنة اللل

المالیةقوائملاذههمنا جزء٢٩ى رقم لإ١ن رقممة فقمر الت حاضایاإلتعتبر

المالسرأ

اطيیاحت

اجباري

اطياحتی

ارياختی

احتیاطي

القیمة العادلة

حصة الشركة

احتیاطيمن

القیمة العادلة

موعالمجأرباح مدورة للشركة الحلیفة

دینــاردینـــاردینـــاردینـــاردینـــاردینــاردینــار

٢٠١٣-

١٠ر٣٥٤ر١٧٠٣٣٨ر٩٠٨)٣٩ر٧٩٨()٥١ر٢١٦(١٠٢ر١٧٢٤٠٥ر١٠٠٣٩ر٠٠٠ر٢٠١٣٠٠٠ن الثاني كانو ي أول فماكیدالرص

٣٧٦ر٣٧٦٩٨٦ر٩٨٦-----ربح السنة

٢١ر١٨٨--٢١ر١٨٨---الل الدخل الشامل اآلخرمن خالتغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة

)٩ر٥٤٦(-)٩ر٥٤٦(----)٨حصة الشركة من التغیر في احتیاطي القیمة العادلة للشركة الحلیفة (إیضاح 

٣٨٨ر٣٧٦٦٢٨ر٩٨٦)٩ر٥٤٦(٢١ر١٨٨---مجموع الدخل الشامل للسنة

-)٣٩ر٤٩٤(---٣٩ر٤٩٤-يالمحول الى االحتیاطي االجبار 

١٠ر٧٤٢ر٥٠٨٩٦٦ر٤٠٠)٤٩ر٣٤٤()٣٠ر٠٢٨(١٠٢ر٢١١٤٠٥ر١٠٥٣٣ر٠٠٠ر٢٠١٣٠٠٠كانون األول ٣١ي ما فید كالرص



ة العامة المحدودةمساهمالرثماتالسلان مالضركةش

المالیةقوائملاذههمنا جزء٢٩ى رقم لإ١ن رقممة فقمر الت حاضایاإلتعتبر

قائمة التدفقات النقدیة

٢٠١٤كانون األول ٣١يفة یهتمنسنة اللل

٢٠١٣ ٢٠١٤ اتإیضاح
ارــدین ارــدین

ـــة التشغیلیـــةاألنشط
٣٩٤ر٩٣٦ ٣٣٧ر٤٠٢ قبل الضریبةربح السنة

-تعدیالت
٤٢ر١٠٠ ١٣ر٣٤٦ ٦ استهالك ممتلكات ومعدات
١٥٠ر٨٥٤ ١٥١ر٣٠٥ استثمارات عقاریةاستهالك 
٥٩ر٩٥١ ٤٢ر٥٨٥ ١٢ مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها
٢ر٧٤٤ - ١١ مخصص تدني قیمة المخزون

- ٦ر٤٤٧ ١٠ حصیل مشكوك في تحصیلهامخصص شیكات برسم الت
- ١ر٥٧١ ١٣ ض مشكوك في تحصیلها مخصص أوراق قب

١٨ر٠٠٠ - مخصص مكافآت اعضاء مجلس االدارة
٢٢ - ممتلكات ومعدات خسائر استبعاد 

٢ر٦٦٠ - خسائر استبعاد استشارات عقاریة
)٥٩٤ر٠٨٠( )٦٠٧ر٦٧٤( ٨ أعمال شركة حلیفةحصة الشركة من نتائج 
)١٥٥ر٧٥٠( )١٣٠ر٥٥١( إیرادات فوائد بنكیة 
)٨ر٣٧٧( )٨ر٥٨٨( توزیعات ارباح

-التغیر في رأس المال العامل
- ٨٤١ مخزون

)٧٠ر٤٧٠( ٤١ر١١٩ ذمم مدینة 
٣١ر٧٣٣ )٦١ر٨٧٦( شیكات برسم التحصیل

)٦ر٧٨٧( ٥٧ر٠٢٠ رصدة مدینة اخرىأ
)٦٣ر٨٢١( ٤٨ر٤٦٨ رصدة دائنة اخرى أ

- )٣ر٤٩٩( مدفوعةدخل ضریبة 
)١٩٦ر٢٨٥( )١١٢ر٠٨٤( صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغیلیة

األنشطـــة االستثماریــــة
)٤ر٠٨٢( )١ر٢٤٤( ٦ شراء ممتلكات ومعدات
)٦ر٦٣٤( )٧ر١٦٦( ٧ شراء استثمارات عقاریة

- ٧ر٢٦٠ بالقیمة من خالل الدخل الشامل االخرالمتحصل من بیع موجودات مالیة 
٣٧٦ر٤٨٤ ٥٠١ر٩٨٢ ٨ ارباح مقبوضة من شركة حلیفة

- )٦٠٢ر٠٠٠( ودائع لدى البنوك تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر
٨٤ر٨٤٥ ٣٥ر٨١٠ فوائد بنكیة مقبوضة
٨ر٣٧٧ ٨ر٥٨٨ ضةتوزیعات ارباح مقبو 

٤٥٨ر٩٩٠ )٥٦ر٧٧٠( من األنشطة االستثماریة(المستخدم في)صافي التدفق النقدي

االنشطة التمویلیة

- )٤٠٠ر٠٠٠( توزیعات ارباح مدفوعة

- )٤٠٠ر٠٠٠( التمویلیةاألنشطة المستخدم فيصافي التدفق النقدي 

٢٦٢ر٧٠٥ )٥٦٨ر٨٥٤( في النقد و ما في حكمهالزیادة (النقص)صافي
٢ر٠٤٢ر٣٧٦ ٢ر٣٠٥ر٠٨١ النقد وما في حكمه في بدایة السنة

٢ر٣٠٥ر٠٨١ ١ر٧٣٦ر٢٢٧ ١٤ النقد وما في حكمه في نهایة السنة
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عـــام)١(

ركة یبلغ رأسمال الش،١٩٩٣نیسان ١٧وسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة في ("الشركة") تأسست شركة الضمان لالستثمار 
سهم بقیمة اسمیة دینار للسهم الواحد.١٠ر٠٠٠ر٠٠٠دینار موزع على ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠

وال الشركة في المجاالت العقاریة.تتمثل غایات الشركة باالستثمار في المشاریع والشركات األخرى واألوراق المالیة وتشغیل أم

طلب هذه القوائم موافقة الهیئة وتت،٢٠١٥آذار ١٩منعقدة بتاریخالقوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته الهذه تم إقرار 
العامة لمساهمي الشركة.

من رأسمال ٪٦١ر٣یتم توحید القوائم المالیة في القوائم المالیة الموحدة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي والتي تمتلك ما نسبته 
.الشركة

أسس إعداد القوائم المالیة)٢(

لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ولمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة تم إعداد العادلة من القیمة بالقوائم المالیة وفقًا
تظهر بالقیمة العادلة بتاریخ القوائم المالیة.اآلخرخالل الدخل الشامل

العملة الرئیسیة للشركة.إن الدینار األردني هو عملة إظهار القوائم المالیة والذي یمثل

التغیرات في السیاسات المحاسبیة)٣(

التي اتبعت في اعداد القوائم المالیة للسنة المنتهیة فيتلكمعمتفقةفي اعداد القوائم المالیةالمتبعةالمحاسبیةالسیاساتان
ت التالیة:بتطبیق التعدیالت والتفسیراقامت الشركةأن باستثناء،٢٠١٣كانون األول ٣١

) ومعیار ١٢) ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (١٠تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-یةستثمار االالمنشآت
)٢٧المحاسبة الدولي رقم (

ر التقاریر المالیة ذه التعدیالت اإلستثناء من متطلبات التوحید للمنشآت التي ینطبق علیها تعریف شركة استثمار حسب معیابین هت
الشركة األم تسجیل الشركات التابعة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.من اإلستثناء یتطلب هذا ). ١٠الدولي رقم (

) تقاص الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تعدیالت)٣٢معیار المحاسبة الدولي رقم (
تطبیق آلیة توضح هذه التعدیالت ما ورد في المعیار  والمتعلقة بوجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص، توضح التعدیالت أیضًا

بنفس الوقت. التقاص ألنظمة التسویة والتي تطبق آلیات التسویة اإلجمالیة التي ال تحدث جمیعًا

الصادر عن لجنة ٢١رقم (التفسیرالرسوم–التقاریر المالیة الدولیة معاییر الصادر عن لجنة تفسیرات ٢١التفسیر رقم 
التقاریر المالیة الدولیة)معاییر تفسیرات 

ما عند رسومالتقاریر المالیة الدولیة أن المنشأة تقوم بتثبیت التزام عن معاییر الصادر عن لجنة تفسیرات ٢١یوضح التفسیر رقم 
كذلك أنه یتم تسجیل االلتزام على فترات فقط إذا السداد، كما حددتها التشریعات ذات العالقة. یوضح التفسیرسیتوجب إجراء نشاط 

التي تنشأ عند بلوغ الحد للرسومالتشریعات ذات العالقة. بالنسبة بحدده مكان النشاط الذي یستدعي السداد قد حصل خالل فترة 
من مستوى السداد المحدد.األدنى لمستوى السداد، یوضح التفسیر أنه ال یتم االعتراف بأي التزام قبل الوصول إلى الحد األدنى 
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تدني قیمة ٣٦التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم –إفصاحات المبالغ القابلة للتحصیل للموجودات غیر المالیة 
الموجودات المالیة

حول اإلفصاحات المطلوبة (قیاس القیمة العادلة) ١٣مقصودة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم التزیل هذه التعدیالت التبعات غیر 
(تدني قیمة الموجودات). باإلضافة إلى ذلك، تتطلب هذه التعدیالت إفصاح حول المبالغ ٣٦بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

.في القیمة المتعلقة بها أو عكسها خالل الفترةالتدنيخسائر تسجیلالقابلة للتحصیل للموجودات أو وحدات تولید النقد التي تم 

.للشركةلم ینتج عن تطبیق هذه التعدیالت والتفسیرات أي أثر على المركز المالي أو األداء المالي 

استخدام التقدیرات)٤(

إن إعداد القوائم المالیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات 
اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.  إن هذه التقدیرات واالجتهادات تؤثر أیضا على اإلیرادات والمصروفات والمطلوبات و 

والمخصصات وبشكل خاص یتطلب من إدارة الشركة القیام بأحكام واجتهادات هامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتها 
بالضرورة على فرضیات وعوامل متعددة لها ي المستقبل. إن التقدیرات المذكورة مبنیةالناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقدیرات ف

درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وٕان النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات في المستقبل في أوضاع 
وظروف تلك المخصصات.

ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة)٥(

متلكات ومعداتم

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزیل االستهالك المتراكم، ویتم استهالك الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة لالستخدام 
بطریقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها.

سب األعمار اإلنتاجیة المقدرة كما یلي:یحتسب االستهالك بطریقة القسط الثابت، تم تقدیر نسب اإلستهالك ح

   ٪

١٥السیارات
٢٥-١٥أجهزة مكتبیة

١٥-٩أثاث ومفروشات
١٥معدات وأجهزة
١٥لوحات إعالنیة

٢٠-١٠معدات وتجهیزات صالة العرض

الى القیمة إنه یتم تخفیض قیمتها عندما یقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قیمتها الدفتریة ف
تكالیف البیع أو تنزیل إن القیمة القابلة لالسترداد هي القیمة السوقیة بعد قیمة التدني في قائمة الدخل.تسجلوالممكن استردادها

القیمة القابلة لالستخدام أیهما أكبر.

أن طریقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادیة االستهالك بشكل دوري للتأكد منوطریقةیتم مراجعة العمر اإلنتاجي 
المتوقعة من الممتلكات والمعدات.



ة العامة المحدودةمساهمالرثماتالسلان مالضركةش

لیة الماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-٣-

استثمارات عقاریة

ن تظهر االستثمارات العقاریة بالكلفة بعد تنزیل االستهالك المتراكم ویتم استهالك االستثمارات العقاریة (بإستثناء األراضي) عندما تكو 
.٪٩-٪٢بنسب تتراوح القسط الثابت وعلى مدى العمر االنتاجي جاهزة لالستخدام بطریقة

استثمار في شركة حلیفة

على القرارات المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة الشركةالشركات الحلیفة هي تلك الشركات التي تمارس فیها  فعاًال تأثیرًا
ثمارات في الشركات الحلیفة بموجب طریقة حقوق الملكیة.الحلیفة بدون ممارسة السیطرة علیها، وتظهر االست

إلیها التغیرات التي تحدث بعد االقتناء في حصة  لطریقة حقوق الملكیة، تدرج االستثمارات في شركات حلیفة بالتكلفة مضافًا وفقًا
الشركات الحلیفة. من حقوق ملكیةالشركة

في الشركات الحلیفة، حیث یظهر الشركةقائمة الدخل ویمثل هذا الربح حصة في أرباح الشركات الحلیفة فيالشركةتظهر حصة 
الربح بعد الضریبة.

اآلخرالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل بموجودات مالیة 

بالقیمة  الیها مصاریف االقتناء عند الشراء ویعاد تقییمها الحقًا العادلة، ویظهر یتم تسجیل هذه الموجودات بالقیمة العادلة مضافًا
التغیر في القیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكیة بما فیه التغیر في القیمة العادلة الناتج عن فروقات تحویل 
بنود الموجودات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة، وفي حال بیع هذه الموجودات أو جزء منها یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة 

ن ذلك في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكیة ویتم تحویل رصید احتیاطي تقییم الموجودات المباعة مباشرة الى األرباح ع
ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.،والخسائر المدورة

مخزون

یتم ذلك باستخدام متوسط سعر الكلفة المرجح.ا اقل و قیمة القابلة للتحقق ایهمیتم تسعیر البضاعة الجاهزة بسعر الكلفة او صافي ال
عن الدراسات الفنیة التي تعدها إدارة الشركة بشكل دوري.اإحتساب مخصص  لبضاعة بطیئة وعدیمة الحركة بناءًا

مدینة ذمم 

تدرج الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزیل مخصص لقاء المبالغ المقدر عدم تحصیلها.

تكوین مخصص للذمم المشكوك في تحصیلها عندما یكون هنالك دلیل موضوعي یشیر الى احتمالیة عدم التمكن من تحصیل یتم
الذمم المدینة.

نقد و ما في حكمه

ر لغرض قائمة التدفقات النقدیة فان النقد و ما في حكمه یشتمل على نقد و ارصدة لدى البنوك و باستحقاقات ال تتجاوز الثالثة اشه
، إن وجدت.ال تتضمن مخاطر التغیر في القیمة بعد تنزیل أرصدة البنوك الدائنةبحیث 
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القیمة العادلة

بتاریخ القوائم المالیة كما یتم القیمة العادلة للموجودات المالیة من خالل الدخل الشامل اآلخرتقوم الشركة بقیاس األدوات المالیة مثل 
).٢٤(في إیضاح القیمة العادلة بالتي ال تظهر دوات المالیة اإلفصاح عن القیمة العادلة لأل

تمثل القیمة العادلة السعر الذي سیتم الحصول علیه عند بیع الموجودات أو الذي سیتم دفعه لتسویة إلتزام في معاملة منظمة بین 
المشاركین في السوق بتاریخ القیاس.

على فرضیة أن ع األسواق الرئیسیة للموجودات ملیة بیع الموجودات أو تسویة اإللتزام تم من خالل یتم قیاس القیمة العادلة بناءًا
ة المتالك شركتحتاج ال. للموجودات أو المطلوباتمالئمةالسوق األكثر یتم استخدام،في حال غیاب السوق الرئیسيوالمطلوبات.

.مالئمةفرص الوصول للسوق الرئیسي أو السوق األكثر 

اس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركین في السوق عند تسعیر تقوم الشركة بقی
لمصلحتهم اإلقتصادیة. الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون وفقًا

قدرة المشاركین في السوق على تولید المنافع اإلقتصادیة من إن قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة یأخذ بعین االعتبار
خالل استخدام الموجودات بأفضل طریقة أو بیعه لمشارك آخر سیستخدم الموجودات بأفضل طریقة.

تخدام تقوم الشركة باستخدام أسالیب تقییم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافیة لقیاس القیمة العادلة وتوضیح اس
المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقلیل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غیر مباشر.

تقوم الشركة باستخدام الترتیب التالي ألسالیب وبدائل التقییم وذلك في تحدید وعرض القیمة العادلة لألدوات المالیة:

یمة العادلة لقیاسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالیة أو تم شطبها باستخدام جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم استخدام الق
على أدنى مستوى للمدخالت التي لدیها تأثیر مهم لقیاس القیمة العادلة ككل: المستویات التالیة للقیمة العادلة، وبناءًا

ودات والمطلوبات المشابهة.األسعار السوقیة المعلنة في األسواق الفعالة للموجالمستوى األول:
تقنیات تقییم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثیر المهم على القیمة العادلة ویمكن مالحظتها بشكل مباشر أو المستوى الثاني:

غیر مباشر.
على معلومات في تقنیات تقییم حیث تستخدم مدخالت لها تأثیر مهم على القیمة العادلة ولكنها لیست مبنیة المستوى الثالث:

یمكن مالحظتها.و السوق 

تقوم الشركة بتحدید إذا ما تم تحویل أي من الموجودات والمطلوبات ما بین مستویات القیمة العادلة من خالل إعادة تقییم التصنیفات
على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قیاس القیمة العادلة ككل) في نهایة كل فترة  مالیة.(بناءًا

لغایات إیضاح القیمة العادلة، تقوم الشركة بتحدید تصنیفات الموجودات والمطلوبات حسب طبیعتها ومخاطر الموجودات أو 
المطلوبات ومستوى القیمة العادلة.

ذمم دائنة ومستحقات

واء تمت او لم تتم المطالبة بها من قبل یتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع او الخدمات المستلمة س
المورد.

مخصصات

یتم اإلعتراف بالمخصصات عندما یكون على الشركة التزام (قانوني او فعلي) ناتج عن حدث سابق، وان تسدید اإللتزامات محتمل 
ویمكن قیاس قیمتها بشكل یعتمد علیه.
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-٥-

واالعتراف بالمصاریفاإلیرادات تحقق

یرادات عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة للشركة ناتجة عن عملیة تبادلیة قابلة للقیاس بصورة موثوقة.یتم إثبات اإل

یتم إثبات اإلیرادات من التأجیر على أساس زمني بحیث یعكس العائد الفعلي على فترة عقد التأجیر.

هیئات العامة للشركات المستثمر بها.یتم إثبات توزیعات أرباح اإلستثمارات عند إقرارها من قبل ال

یتم االعتراف بالمصاریف على أساس مبدأ اإلستحقاق.

العمالت األجنبیة

یتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة خالل السنة باستخدام متوسط أسعار الصرف السائدة في نهایة العام والمعلنة من قبل البنك 
لمعامالت بالعمالت األجنبیة التي تمت خالل العام باستخدام األسعار السائدة بتاریخ تلك المركزي األردني، كما یتم تحویل ا

العملیات. یتم تسجیل ربح أو خسارة التحویل في قائمة الدخل.

ضریبة الدخل 

باح المعلنة تحسب مصاریف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضریبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األر 
في القوائم المالیة ألن األرباح المعلنة تشمل إیرادات غیر خاضعة للضریبة أو مصاریف غیر قابلة للتنزیل في السنة المالیة وٕانما في 

أو بنود لیست خاضعة أو مقبولة التنزیل ألغراض ضریبیة. سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضریبیًا

لقانون ضریبة الدخل المؤقت رقم (الضرائبیةب النسب تحسب الضرائب بموج وقانون ضریبة الدخل ٢٠٠٩) لسنة ٢٨المقررة وفقًا
لمعیار المحاسبة الدولي رقم (١٩٨٥) لسنة ٥٧رقم ( ) حیث ینص هذا المعیار على تسجیل الضریبة ١٢وتعدیالته الالحقة ووفقًا

یة والضریبیة للموجودات والمطلوبات.المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بین القیمة المحاسب

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتیجة الفروقات الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو المطلوبات 
خدام طریقة االلتزام في القوائم المالیة والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على أساسها. یتم احتساب الضرائب المؤجلة باست

للنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقها عند تسویة االلتزام الضریبي أو تحقیق الموجودات  بالمیزانیة وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا
الضریبیة المؤجلة.
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معداتو ممتلكات)٦(

سیارات-٢٠١٤
أجهزة
مكتبیة

أثاث
لوحات إعالنیةمعدات وأجهزةومفروشات

داتمع
وتجهیزات

المجموعصالة العرض
ــار ــاردین ــاردین ــاردین ــاردین ــاردین ــاردین دین

-الكلفة 

١ر١٠٠ر٧٣٣٠٩٠ر٩٧٩٧٠٦٩٢ر١٢٣٠٧٤ر٩٠٧٥٤ر٥٤٥٦٤ر٢٠١٤٠٣٦الرصید كما في أول كانون الثاني 
١ر٢٤٤----١ر٢٤٤-اإلضافات 

١ر١٠١ر٧٣٣٣٣٤ر٩٧٩٧٠٦٩٢ر١٢٣٠٧٤ر٩١٧٥٤ر٥٤٨٠٨ر٢٠١٤٠٣٦كانون األول ٣١رصید كما في ال

-االستهالك المتراكم 

١ر٠٨٠ر٧٣٣٦٥٤ر٩٠٧٢٥٨١ر١١٥١٥٤ر٨٧٠٧٦ر٥٤٧٣٥ر٢٠١٤٠٣٦الرصید كما في أول كانون الثاني 
١٣ر٦٧٣١١١٣٤٦ر٥٦٣٧ر١٤٧٥ر٠٥٠-استهالك السنة

١ر٠٩٤ر٧٣٣٠٠٠ر٩٦١٤٥٦٩٢ر١٢٠٧٩١ر٨٨٥٥١ر٥٤٧٨٥ر٢٠١٤٠٣٦كانون األول ٣١الرصید كما في 

كما فيصافي القیمة الدفتریة

٧ر٣٣٤-٣٢٨٣٨٢٥ر٣٢٠٣ر٠٢٣-٢٠١٤كانون األول ٣١

.٢٠١٤كانون األول ٣١دینار كما في ٩٩٦ر٤٦٨المعدات بنود مستهلكة بالكامل تتضمن الممتلكات و 
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-٧-

سیارات-٢٠١٣
أجهزة
مكتبیة

أثاث
لوحات إعالنیةمعدات وأجهزةومفروشات

معدات
وتجهیزات

المجموعصالة العرض
ــار ــاردین ــاردین ــاردین ــاردین ــاردین ــاردین دین

-الكلفة 

١ر٠٩٦ر٧٣٣٨٦٨ر٦٩٢-٩٦ر١٢٣٩٠٤ر٨٨٣٣٩ر٥٤٨٩٧ر٢٠١٣٠٣٦الرصید كما في أول كانون الثاني 
٤ر٠٨٢-٢٦٣٥١٧٠٩٧٠ر٣٠٧-اإلضافات 
)٨٦٠(---)٢٢٠()٦٤٠(-استبعادات

١ر١٠٠ر٧٣٣٠٩٠ر٩٧٩٧٠٦٩٢ر١٢٣٠٧٤ر٩٠٧٥٤ر٥٤٥٦٤ر٢٠١٣٠٣٦كانون األول ٣١الرصید كما في 

-االستهالك المتراكم 

١ر٠٣٩ر٧١٧٣٩٢ر٠٦٢-٨٣ر٩٧٥٦٩ر٨٧٢٠١ر٥٤٥٢٤ر٢٠١٣٠٣٦الرصید كما في أول كانون الثاني 
٤٢ر١٦١٠٠ر٦٧٢٥١٩ر١٨٥٨٥ر٨٥١٠٧٣-استهالك السنة

)٨٣٨(---)١٩٨()٦٤٠(-استبعادات

١ر٠٨٠ر٧٣٣٦٥٤ر٩٠٧٢٥٨١ر١١٥١٥٤ر٨٧٠٧٦ر٥٤٧٣٥ر٢٠١٣٠٣٦كانون األول ٣١الرصید كما في 

كما فيصافي القیمة الدفتریة

١٩ر٦٨٩٨١١١٤٣٦ر٨٩٢٠ر٢٦٧٨ر٨٢٩-٢٠١٣كانون األول ٣١

.٢٠١٣كانون األول ٣١دینار كما في ٨٣٢ر٠١٧مستهلكة بالكامل تتضمن الممتلكات والمعدات بنود 
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ات عقاریةر استثما)٧(

تتمثل االستثمارات العقاریة بمشروع مجمع بوابة العقبة المقام على أرض مستأجرة من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة 
وتفاصیل هذا البند كما یلي:

٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٢ر٧٤٤ر٢٦٧٢ر٧٤٥ر٣٤٢مباني*
١٣٠ر١٣٠٤٣٣ر٤٣٣بحیرات المشروع والقارب الخشبي

١ر٠٣٨ر١٦٧٣ر٠٤٥ر١٦٩أجهزة كهرومیكانیكیة

)١ر٥٠٣ر٢٧٠()١ر٦٥٤ر٥٧٥(ینزل: االستهالك المتراكم

٢ر٤١٠ر٢٥٠٨ر٢٦٦ر٣٦٩

من قبل ثالثة مقدرین عقاریین مرخصین وقد بلغ متوسط التقدیر ٢٠١٤عقاریة للعام تم تقدیر القیمة السوقیة لمباني االستثمارات ال*
دینار)، حیث یبلغ صافي القیمة الدفتریة للمباني بعد اإلستهالك ٢ر٥٨٣ر١٢٨: ٢٠١٣دینار (٢ر٤٩٦ر١٤٥للقیمة السوقیة لها 

دینار).٢ر١٩٩ر٠٣٤: ٢٠١٣دینار (٢ر١٤٤ر٧٩٩

بإستبعادتقمولمدینار) ٦ر٦٣٤: ٢٠١٣(٢٠١٤خالل عامدینار ٧ر١٦٦عقاریة بقیمة قامت الشركة بشراء استثمارات
).٣ر٥٠٠: ٢٠١٣(٢٠١٤استثمارات عقاریة خالل عام 

شركة حلیفةاستثمار في)٨(

هولیدي أن "عمان"فندق -یمثل هذا البند حصة الشركة من حقوق ملكیة شركة الشرق للمشاریع االستثماریة المساهمة العامة المحدودة
دینار٧ر٦٥٥ر٢١٦بقیمة سوقیة بلغت الشركة الحلیفةسهما من رأسمال ٤ر١٨٣ر١٧٨لك الشركة ٪. حیث تم٢٦ر١٥والبالغة نسبتها

.دینار)٧ر٢٧٨ر٧٣٠: ٢٠١٣(٢٠١٤كانون األول ٣١كما في 

فیما یلي الحركة على هذا البند:

٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٥ر٣٤٥ر٥١٣٧ر٥٥٣ر١٨٧ید في بدایة السنةالرص
٥٩٤ر٦٠٧٠٨٠ر٦٧٤حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة

)٩ر٥٤٦()٢٩ر٦٦٠(حصة الشركة من التغیر في احتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة للشركة الحلیفة
ة العادلة من خاللالمتحققة من بیع موجودات مالیة بالقیممن الخسائرحصة الشركة 

-)١١٦ر٢٣٩(الدخل الشامل االخر
)٣٧٦ر٤٨٤()٥٠١ر٩٨٢(توزیعات أرباح

٥ر٥٥٣ر٥١٨٧ر٥١٢ر٩٨٠الرصید في نهایة السنة 
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٢٠١٤كانون األول ٣١
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یلي ملخص المعلومات المالیة حول استثمار الشركة في شركة الشرق للمشاریع االستثماریة المساهمة العامة المحدودة:فیما

٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٦ر٦٠٣ر٥٢٠٦ر٧٣٦ر٤٤٠موجودات متداولة
١٥ر٥٦٧ر١٦٣١٤ر٠١٢ر٥٦٧موجودات غیر متداولة

)١ر٢٦٠ر٣٥٣()٩٩٢ر٥٢٣(مطلوبات متداولة

٢٠ر٩١٠ر٢٠١٦٧ر٧٥٦ر٤٨٤حقوق الملكیة

٪٢٦ر١٥٪٢٦ر١٥نسبة الملكیة
٥ر٥٥٣ر٥١٨٧ر٥١٢ر٩٨٠قیمة االستثمار

٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٦ر٩٠٢ر٦٧٥٧ر٨٩٣ر٤٦١إیرادات التشغیل
)١ر٩١٦ر٦٠٦()١ر٩٢٢ر٨٣١(تكالیف التشغیل

)٣ر١١٤ر٥٦٣()٣ر١١٦ر٧٨٢(مصاریف إداریة، صیانة، تسویق واستهالكات
٧٤١ر٧٧٥٨٧٢ر٨٨٥إیرادات أخرى

٢ر٦١٣ر٢٤٦٠ر٦٢٩ر٧٣٣ربح السنة قبل الضریبة
)٣٢٨ر١٤٧()٣٠٥ر٩٣١(مصروف ضریبة الدخل

٢ر٢٨٥ر٢٣١٣ر٣٢٣ر٨٠٢ربح السنة

٥٩٤ر٦٠٧٠٨٠ر٦٧٤حصة الشركة من نتائج األعمال

خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلمالیة بالقیمة موجودات)٩(
٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٢٤٦ر٢٦١٢٦٨ر٨٥٩درجةاستثمارات في أسهم شركات م
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شیكات برسم التحصیل)١٠(

٢٠١٤٢٠١٣
دینـــاردینـــار

٦٧ر١٢٨٠٦٢ر٩٣٨شیكات برسم التحصیل
-)٦ر٤٤٧(مخصص شیكات برسم التحصیل مشكوك في تحصیلهاینزل: 

٦٧ر١٢٢٠٦٢ر٤٩١

تحصیلها:مخصص شیكات برسم التحصیل مشكوك فيفیما یلي الحركة على

٢٠١٤٢٠١٣
دینـــاردینـــار

--رصید بدایة السنة
-٦ر٤٤٧المخصص للسنة

-٦ر٤٤٧رصید نهایة السنة

مخزون)١١(
٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٥٩ر٥٩٥١٧ر٥١٧معدات مطابخ
١ر٢٨١١٢٢متجر الهدایا

)٥٩ر٥١٧()٥٩ر٥١٧(مخصص تدني قیمة المخزون

١ر٢٨١١٢٢

فیما یلي الحركة على مخصص تدني قیمة المخزون:
٢٠١٤٢٠١٣
دینـــاردینـــار

٢٥ر٥٩٠٠٠ر٥١٧رصید بدایة السنة
٢ر٧٤٤-المخصص للسنة

٣١ر٧٧٣-تحویالت*

٥٩ر٥٩٥١٧ر٥١٧رصید نهایة السنة

٣١ر٧٧٣مع ما یقابلها من أرصدة ذمم مدینة بمبلغ مدینةحساب مخصص ذمم منله یمثل هذا البند المخصص الذي تم تحوی*
.)١٢(ایضاح دینار والتي تمثل قیمة بضاعة تم استردادها من قبل المستأجرین 
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ذمم مدینة)١٢(

اإلیجار والخدمات وتمویل شراء یمثل هذا البند رصید ذمم مستثمري المحالت التجاریة والمطاعم في مشروع بوابة العقبة الناتج عن بدل 
معدات مطابخ:

٢٠١٤٢٠١٣
دینـــاردینـــار

٢٤١ر١٩٩٤٤٧ر٥٧٦ذمم مدینة
)١٢١ر٠٦٣()١٦٢ر٨٩٦(ینزل: مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها

١٢٠ر٣٦٣٨٤ر٦٨٠

فیما یلي الحركة على مخصص ذمم مدینة:

٢٠١٤٢٠١٣
دینـــاردینـــار

٩٢ر١٢١٨٨٥ر٠٦٣رصید بدایة السنة
٥٩ر٤٢٩٥١ر٥٨٥المخصص للسنة

)٣١ر٧٧٣(-تحویالت*
-)٧٥٢(دیون معدومة

١٢١ر١٦٢٠٦٣ر٨٩٦رصید نهایة السنة

مع ما یقابلها من بضاعة تم استردادها من تدني قیمة المخزون حساب مخصص إلى یمثل هذا البند المخصص الذي تم تحویله *
.)١١(ایضاح دینار ٣١ر٧٧٣قبل المستأجرین بمبلغ 

كانون األول:٣١فیما یلي جدول أعمار الذمم غیر المشكوك في تحصیلها كما في 

الذمم المستحقة وغیر المشكوك في تحصیلها
٩٠-١

یوم
١٨٠–٩١

یوم
٢٧٠-١٨١

یوم
أكثر من

المجموعیوم٢٧١
دینـــاردینـــاراردینـــدینـــاردینـــار

٣٦ر٦٨٠-١ر٤٠٣٥ر٣١٠١٩ر٢٠١٤٦٢٦
١٢٠ر١٨٣٨٤ر٩٩٤٥ر٣٢١٣٧ر٥٩٨١٣ر٢٠١٣٤٨٩

في تقدیر إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصیل الذمم غیر المشكوك في تحصیلها بالكامل. 



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-١٢-

أرصدة مدینة أخرى)١٣(

٢٠١٤٢٠١٣
اردینــدینــار

٢٥ر٢٩٦٩٤ر٨٥٤*، بالصافيأوراق قبض
٧٠ر٩٤٩٠٤ر٧٤١فوائد مستحقة وغیر مقبوضة

٢٨ر٢٩٦٥٠ر٢٦٢مصروفات مدفوعة مقدما
٦٤٠٨٩٠تأمینات مستردة

١٤ر٢١٣٨٩ر٩٦٧أمانات ضریبة دخل
٥٤٠٣٢٧أخرى

١٤٠ر١٧٧٨٥٤ر٠٠٤

٢٥ر٣١٦٩٤ر٤٢٥أوراق قبض*
-)١ر٥٧١(وراق قبض مشكوك في تحصیلهامخصص أینزل: 

٢٥ر٢٩٦٩٤ر٨٥٤

فیما یلي الحركة على مخصص أوراق قبض مشكوك في تحصیلها:

٢٠١٤٢٠١٣
دینـــاردینـــار

--رصید بدایة السنة
-١ر٥٧١المخصص للسنة

-١ر٥٧١رصید نهایة السنة



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-١٣-

أرصدة لدى البنوكنقد و )١٤(

٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٩٠٠٩٠٠نقد في الصندوق
٢ر٣٠٤ر١١٨١ر٧٣٥ر٣٢٧*ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر

٢ر٣٠٥ر١٠٨١ر٧٣٦ر٢٢٧النقد وما في حكمه

-٦٠٢ر٠٠٠ودائع قصیرة األجل تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر*

٢ر٣٠٥ر٢٠٨١ر٣٣٨ر٢٢٧

یتم ،)٪ ٦ر٥-٪ ٣ر١٢٥: ٢٠١٣٪  (٥ر٧٥-٪ ٣ر٥ما بین ٢٠١٤فائدة السنویة على ودائع الشركة خالل عام راوحت الت*
.ربط الودائع لفترات تترواح مابین شهر إلى سنة

حقوق الملكیة )١٥(

-رأس المال المدفوع

م.هسمة أسمیة دینار واحد للسهم بقی١٠ر٠٠٠ر٠٠٠دینار مقسم إلى ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠یتكون رأس المال المدفوع من 

–جباريااحتیاطي

وفقًاالسنواتخالل٪ ١٠بنسبةالدخلضریبةقبلالسنویةرباحاألصافيمنتحویلهتمماالحسابهذافيالمتجمعةالمبالغتمثل
رأسمن٪ ٢٥رصیدهیبلغأنلقباإلجباريلالحتیاطيالتحویلوقفیجوزال. المساهمینعلىللتوزیعقابلغیروهوالشركاتلقانون
من ٪ ١٠٠االجبارياالحتیاطيرصیدیبلغأنالىالتحویلفياالستمرارشركةللالعامةالهیئةبموافقةیجوزأنهإال. بهالمصرحالمال
.بهالمصرحالشركةمالرأس

–اختیارياحتیاطي

٪ وهو قابل ٢٠السنویة قبل ضریبة الدخل بنسبة ال تزید عن رباحتمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحویله من صافي األ
للتوزیع على المساهمین.



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-١٤-

أرصدة دائنة أخرى)١٦(
٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٤٢ر٣٩٩٢٤ر٤٠١إیرادات مؤجلة
٢٢ر٣١٣٧٤ر٠٨١مصاریف مستحقة 

١٨ر١٨٠٠٠ر٠٠٠مخصص مكافآت اعضاء مجلس االدارة
٩ر٥٦٩٦٧ر٩٧٢وم حكومیة مستحقة رس

٣ر٧٢١-أرصدة دائنة أخرى

٩٦ر١٤٥٩٨٦ر٤٥٤

إیرادات تشغیلیة)١٧(
٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٢٧٦ر٢٤٢٢٣٦ر٨٩٦بدل خدمات وایجارات
٥٠ر٦٨٨٢١ر٠٥٢نسبة الشركة من مبیعات المحالت

٧٨ر٥٥١٥٥ر٩٣٨بدل كهرباء ومیاه

٤٠٥ر٣٦٦٢١٢ر٨٨٦

تشغیلیةمصاریف)١٨(
٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٥٠ر٥١٠٧٦ر٠٤١رواتب واجور
٦ر٦١٧٨ر٥٦٩مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

٧٤ر٧٧٦٧٨ر٦٦٥ایجار أراضي
١٥٠ر١٥١٨٥٤ر٣٠٥استثمارات عقاریةاستهالك

٤١ر١٢٤٢٨ر٦٥٤استهالك ممتلكات ومعدات
١ر٨٩٠٢٨٠دعایة وٕاعالن
١٤٥ر١٣٢٩٦٢ر٥٣٥میاه وكهرباء

٨٤٠٥١٥ضیافة 
١ر١٣٨٤ر٤٤٠برید وهاتف

٣ر٥٢٩٢ر٦٣٩سفر وتنقالت
٥ر٩٦٦٤ر٣٢٩صیانة

٥٥٠٣٤٤تنظیف 
١ر١٤٧٣ر٦٤٩صحي للموظفینتأمین

٢ر٢٧١٨ر٨٣٧تأمین مشروع بوابة العقبة
٢٠ر٩٧٤٥ر٥٦٥أتعاب استشاریة

٣ر٦٥٠٥٣ر٦٣٨تراخیص ورسوم حكومیة
٨ر٦٤٠٧ر٦٨٤أخرى

٥١٨ر٥٣٦٠٥١ر٨٣٠



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-١٥-

إداریةمصاریف)١٩(
٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٧٥ر٦٥٣٠٩ر٠٨٩رواتب وأجور
٩ر٨٠٦٠ر٠٩٥مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 

٤٩٠-مكافآت موظفین وبدل اجازات
٣٢ر٣٢٤٠٠ر٤٠٠بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

٣ر٤٦٠٠ر١٦٠مجلس اإلدارةبدل اتعاب لجان 
١٨ر١٨٠٠٠ر٠٠٠مكافآت اعضاء مجلس االدارة 

٧ر٧٥٠٠ر٥٠٠إیجارات مكاتب
٦٩٢٦٧٢استهالك ممتلكات ومعدات

١٣ر٢٥٨٦٨ر٦٩٥أتعاب مهنیة
١ر١٤٩٥ر٢٣٤هاتــف

١ر١٤٧٧ر٧١٩محروقاتمصاریف سیارات و 
٩٦٧٩٣٤كهرباء ومیاه

١٢ر١٢٩٣٣ر٣٥٨تراخیص واشتراكات
١ر١٥٤٧ر٤٨٧تأمین صحي للموظفین

٥ر٩٧٧٠ر٤٦٨أخـرى

١٨٥ر١٨٨٠٥٥ر٨٦٤

ضریبة الدخل)٢٠(

ان الحركة الحاصلة على مخصص ضریبة الدخل هي كما یلي:

٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٦ر٢٣٠٠٠ر٩٥٠ید بدایة السنةرص
٦ر٠٦٢-سنوات سابقةمصروف ضریبة دخل 

١١ر٨٨٨-مصروف ضریبة دخل السنة
-)٣ر٤٩٩(ضریبة الدخل المدفوعة

٢٣ر٢٠٩٥٠ر٤٥١رصید نهایة السنة

تمثل ضریبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما یلي:

٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٦ر٠٦٢-السنوات السابقةلدخل المستحقة عن ارباح ضریبة ا
١١ر٨٨٨-ضریبة الدخل المستحقة عن ارباح السنة

١٧ر٩٥٠-



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-١٦-

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي:
٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

٣٩٤ر٣٣٧٩٣٦ر٤٠٢الربح المحاسبي
٢٩٢ر١٩٦٤٣٤ر٢٤٥یضاف: مصاریف غیر مقبولة ضریبیًا
)٦٠٢ر٤٥٧()٦١٦ر٢٦٢(یطرح: إیرادات غیر خاضعة للضریبة

٨٤ر٩١٣)٨٢ر٦١٥(لدخل الخاضع (الخسارة) ا

١١ر٨٨٨-ضریبة الدخل 

٪١٤-٪٥٪١٤-٪٥نسبة ضریبة الدخل القانونیة
٪٣-نسبة ضریبة الدخل الفعلیة

،ن اإلیرادات الخاضعة لضـریبة الـدخلعبسبب زیادة المصاریف ٢٠١٤كانون األول ٣١في ةمنتهیالة دخل للسنضریبة لم یتم احتساب 
لقانون ضـریبة الـدخل ٢٠١٣كانون األول ٣١قامت الشركة باحتساب ضریبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمالها للسنة المنتهیة في  وفقًا

وتعدیالته الالحقة.٢٠٠٩لعام )٢٨(المؤقت رقم 

ولم تقم دائرة ضریبة الدخل ،٢٠١٣و ٢٠١٢لألعوامالشركة بتقدیم كشف التقدیر الذاتي عن أعمال الشركة في مدینة عمان قامت
بمراجعة سجالت الشركة المحاسبیة حتى تاریخ إعداد القوائم المالیة.

، ولم تقم دائرة ضریبة الدخل ٢٠١٣و ٢٠١٢لألعوامقدیم كشف التقدیر الذاتي عن أعمال الشركة في مدینة العقبة قامت الشركة بت
بمراجعة سجالت الشركة المحاسبیة حتى تاریخ إعداد القوائم المالیة.

حصلت كما ، ٢٠٠٩حصلت الشركة على مخالصة نهائیة من دائرة ضریبة الدخل عن أعمال الشركة في مدینة عمان حتى نهایة عام 
.٢٠١٠ل عن أعمال الشركة في مدینة العقبة حتى نهایة عام الشركة على مخالصة نهائیة من دائرة ضریبة الدخ

تقبل ولعدم تیقن إدارة الشركة من اإلستفادة منها في المسةجوهریلم تقم إدارة الشركة بقید الموجودات الضریبیة المؤجلة كونها غیر 
ریب. الق

السنةربحصة األساسیة والمخفضة للسهم منالح)٢١(
٢٠١٤٢٠١٣

٣٧٦ر٣٣٧٩٨٦ر٤٠٢بح السنة (دینار)ر 
١٠ر٠٠٠ر١٠٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠المتوسط المرجح لعدد االسهم (سهم)

فلس / دینارفلس / دینار

٠٣٤/٠٠٣٨/٠الحصة األساسیة والمخفضة للسهم من ربح السنة



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-١٧-

معامالت مع جهات ذات عالقة)٢٢(

مینیا والشركات التي هم فیها مساهین واعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلتمثل الجهات ذات العالقة المساهمین الرئیس
العلیا لمنافع األخرى لإلدارة التنفیذیةو فیما یلي ملخص رواتب ومكافآت وا. قامت الشركة بمعامالت مع جهات ذات عالقةینرئیسی

للشركة:

٢٠١٤٢٠١٣
ــاردینــار دین

لمركز المالي:بنود داخل قائمة ا
ودائع لدى البنوك

٩ر٤٨٠٩ر١٣٠البنك العربي *
١ر٠٥٨ر١٢٤٩٥٩ر٠٥٨بنك القاهرة عمان *

٤٣٦ر١٧٠٩ر٥٤٤ر٨٠٧*بنك اإلتحاد
١٨ر٢٦٠١٨ر٩٠٧بنك اإلسكان للتجارة والتمویل *

عناصر قائمة الدخل:
١١١ر٩٣٠٣٩ر٨٠٩إیرادات فوائد بنكیة **

١٥ر١٤٢٣٨ر٦٦٤حصة الشركة–اهمة في الضمان اإلجتماعي المس
٤٤ر٤٣٥٤٨ر١٤٤رواتب ومنافع اإلدارة العلیا

٣٢ر٣٢٤٠٠ر٤٠٠بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
٢ر٤٠٠٠ر٨٠٠مصاریف تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

٣ر٤٦٠٠ر١٦٠بدل أتعاب لجان مجلس اإلدارة
١٨ر١٨٠٠٠ر٠٠٠رةمكافآت اعضاء مجلس االدا

عضو مجلس إدارة.*

إیرادات الفوائد البنكیة تمثل إیرادات من الودائع لدى البنوك األعضاء بمجلس إدارة الشركة.**

التزامات محتملة)٢٣(

–كفاالت 
كما في دینار٥ر٠٠٠مدني بمبلغ درة لصالح الدفاع الاصمحتملة تتمثل بكفالة حسن تنفیذ على الشركة بتاریخ القوائم المالیة التزامات

.دینار)٥ر٠٠٠: ٢٠١٣(٢٠١٤كانون األول ٣١

–التشغیلي یجارتعهدات اإل
ولمدة دینار ٦٦ر٠٠٠بمبلغ العقبةارض بوابةعقد إیجار ١٩٩٨أیلول ٣٠وقعت الشركة بتاریخ  ویجدد مرتین متتالیتین سنة٣٠سنویًا

من السنةالشركةبطلب خطي من بزیادة مقدارها (الحادیةواعتبارًا ) من البدل السابق أو ٪٤عشرة تتحقق زیادة على بدل االیجار سنویًا
بزیادة تعادل تغیر الرقم القیاسي لتكالیف المعیشة بموجب النشرات الرسمیة الصادرة من البنك المركزي األردني للسنة المنقضیة أي 

.أقلالزیادتین 



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-١٨-

-القضایا 
حیث قامت دینار)١١ر١٣٤: ٢٠١٣(٢٠١٤كانون األول٣١دینار كما في ١١ر٨٩٤لمقامة على الشركة بلغت قیمة القضایا ا

٨٩ر٠٨٥دینار، في حین بلغت قیمة القضایا المقامة من الشركة على الغیر ٥ر٢٦٠الشركة بأخذ مخصص مقابل هذه القضایا بقیمة 
.دینار)١١٣ر٨٢٧: ٢٠١٣(٢٠١٤كانون األول ٣١دینار كما في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة)٢٤(

تتمثل األدوات المالیة في الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

الـذمم المدینــة و نقـد فـي الصـندوق ولــدى البنـوك و بالقیمـة العادلـة مــن خـالل الـدخل الشـامل اآلخــر موجـودات تتكـون الموجـودات المالیـة مــن
وبعض األرصدة الدائنة األخرى.لوبات المالیة من الذمم الدائنةتكون المطوبعض األرصدة المدینة األخرى. ت

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوهري عن القیمة الدفتریة لهذه األدوات.

:القیمة العادلة للموجودات المالیة التي التظهر بالقیمة العادلة بالقوائم المالیة

٢٠١٤٢٠١٣
القیمة العادلةالقیمة الدفتریةالقیمة العادلةمة الدفتریةالقی

ــار ــاردین ــاردین ــاردین دین

٢ر٥٨٣ر٢١٢٨ر١٩٩ر٢٠٣٤ر٤٩٦ر٢١٤٥ر١٤٤ر٧٩٩يمبان–استثمارات عقاریة

إدارة رأس المال)٢٥(

حقـــوق ویعظــمالشـــركة بشـــكل یــدعمتـــوفر الحــد األدنــى لنســـب رأس المــال فـــي إدارة رأس المــال بالتأكـــد مــن الرئیســيیتمثــل هــدف الشـــركة 
المساهمین.

رأس المال وتدخل التعـدیالت الالزمـة فـي ضـوء التغیـرات فـي األوضـاع االقتصـادیة. هـذا ولـم تقـم الشـركة بـإجراء ةتقوم الشركة بإدارة هیكل
سابقة.والسنة الالحالیةأي تعدیالت على أهدافها وسیاستها خالل السنة

للشـركةاحتیاطي القیمة العادلةمنوحصة الشركة القیمة العادلة للشركة احتیاطي رأس المال یتمثل بصافي رأس المال واالحتیاطیات و إن 
٣١كمـــا فـــيدینـــار١٠ر٧٤٢ر٩٦٦مقابـــل ٢٠١٤كـــانون األول ٣١فـــي دینـــار كمـــا ١٠ر٥٥٧ر٣٢٠البـــالغ و واألربـــاح المـــدورةالحلیفـــة

.٢٠١٣كانون األول 

رباح موزعةأ)٢٦(

س المال أ٪ من ر ٤ما نسبته دینار أي٤٠٠ر٠٠٠توزیععلى ٢٠١٤نیسان ١٦وافقت الهیئة العامة في اجتماعها الذي عقد في 
.٢٠١٣كأرباح نقدیة على المساهمین وذلك عن نتائج أعمال 



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-١٩-

إدارة المخاطر)٢٧(

-مخاطر أسعار الفائدة

.أسعار الفائدة على موجوداتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوكیر فيالتغتتعرض الشركة لمخاطر

كـــانون األول، مــع بقـــاء جمیـــع ٣١كمــا فـــي یبــین الجـــدول التـــالي حساســیة قائمـــة الـــدخل للتغیــرات المعقولـــة المتوقعـــة علــى أســـعار الفائـــدة
المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة.

٢٠١٤-

ـــة العمل
ر بسعالزیادة

الفائدة 
ربحاألثر على 
السنة

دینـــارنقطة مئویة

٢٣ر١٠٠٣٧٣دینار أردني

٢٠١٣-

ـــة العمل
الزیادة بسعر 

الفائدة 
ربحاألثر على 
السنة

دینـــارنقطة مئویة

٢٣ر١٠٠٠٤٢دینار أردني

للتغیر أعاله مع عكس اإلشارة.یكون األثر مساويسعر الفائدةفي حال هنالك تغیر سلبي في 

-مخاطر التغیر بأسعار األسهم

فـي القیمــة العادلــة نتیجـة للتغیــرات المعقولــة المتوقعـة علــى أســعار إحتیــاطيوالشــامل اآلخـر فیمـا یلــي جـدول یبــین حساســیة قائمـة الــدخل 
األسهم، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة:

٢٠١٤-

المؤشر
ر في التغی

المؤشر 

األثر على 
الدخل الشامل 

اآلخر
األثر على حقوق 

الملكیة
دینــــاردینــــار

١٣ر١٣٠٩٣ر٠٩٣٪٥بورصة عمان

٢٠١٣-

المؤشر
التغیر في 
المؤشر 

األثر على 
الدخل الشامل 

اآلخر
األثر على حقوق 

الملكیة
دینــــاردینــــار

١٢ر١٢٣١٣ر٣١٣٪٥رصة عمانبو 

في حال هنالك تغیر سلبي في المؤشر یكون األثر مساوي للتغیر أعاله مع عكس اإلشارة.



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-٢٠-

-مخاطر االئتمان

األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة.والجهاتمخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدینون 

الــذمم القائمــة بشــكل مســتمر. كمــا تحــتفظ الشــركة بمراقبــةبأنهــا لیســت معرضــة بدرجــة كبیــرة لمخــاطر االئتمــان حیــث تقــوم وتــرى الشــركة 
الشركة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفیة رائدة.

ینـة المدمـن الـذمم٪٥٨بته مـا نسـعمـالء٣. یمثل أكبر العمالءمن محدودمع عددبوابة العقبةوٕایجاربإبرام عقود إستثمارتقوم الشركة 
.)٪٤٥: ٢٠١٣(٢٠١٤كانون األول ٣١كما في 

-مخاطر السیولة

.طارئةاو السیولة اللالزمة لمواجهة أیة التزامات قائمة تعمل الشركة على إدارة مخاطر السیولة وذلك عن طریق التأكد من توفر 

وتتحمل اسعار فائدة.تعاقدیة ركة أرصدة دائنة شإن الشركة غیر معرضة لمخاطر السیولة حیث ال یوجد لدى ال

-مخاطر العمالت

دوالر لكل ٤١/١إن معظم تعامالت الشركة هي بالدینار األردني. إن سعر صرف الدینار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمریكي (
.العمالت األجنبیةدینار)، وبالتالي فإن الشركة غیر معرضة لمخاطر 

لقطاعاتامعلومات)٨٢(

تختلفلمخاطر وعوائدخاضعةخدماتاومنتجاتتقدیمفيمعاتشتركالتيوالعملیاتالموجوداتمنمجموعةیمثلقطاع األعمال
.أخرىأعمالبقطاعاتالمتعلقةتلكعن

تلك المتعلقةعنتختلفوعوائدلمخاطرخاضعةمحددةاقتصادیةبیئةفيخدماتأومنتجاتتقدیمفيیرتبطالجغرافيالقطاع
.اقتصادیةبیئاتفيعملبقطاعات

واعضاءعمانمكتبمصاریفالىباالضافةالعقبةمشروعومصاریفإیراداتیمثلواحداقتصاديقطاعمنیتكونالشركةنشاطإن
ص لألعمال:وفي ما یلي ملخ.آخرتجارينشاطبأيالشركةتقومكما الأخرى،أعمالقطاعاتیوجدوالاالدارة،مجلس

٢٠١٤-

عمان

المنطقة 
االقتصادیة 

المجموعالخاصة
دینـــاردینـــاردینـــار

٣٦٦ر٣٦٦٨٨٦ر٨٨٦-ایرادات تشغیلیة
)٥٣٦ر٨٣٠()٥٣٦ر٨٣٠(-مصاریف تشغیلیة

٦٠٧ر٦٧٤-٦٠٧ر٦٧٤الشركة الحلیفةحصة الشركة من ارباح
)١٨٨ر٨٦٤(-)١٨٨ر٨٦٤(مصاریف إداریة

)٤٢ر٥٨٥()٤٢ر٥٨٥(-مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها
)٦ر٤٤٧()٦ر٤٤٧(-مخصص شیكات برسم التحصیل مشكوك في تحصیلها

)١ر٥٧١()١ر٥٧١(-مخصص أوراق قبض مشكوك في تحصیلها
١٣٩ر١٣٩-١٣٩ر١٣٩ایرادات اخرىو ایرادات فوائد بنكیة

٣٣٧ر٤٠٢)٢٢٠ر٥٤٧(٥٥٧ر٩٤٩الدخلضریبةقبلالسنةربح



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-٢١-

٢٠١٣-

عمان

المنطقة 
االقتصادیة 

المجموعالخاصة
دینـــاردینـــاردینـــار

٤٠٥ر٤٠٥٢١٢ر٢١٢-ایرادات تشغیلیة
)٥١٨ر٠٥١()٥١٨ر٠٥١(-مصاریف تشغیلیة

٥٩٤ر٠٨٠-٥٩٤ر٠٨٠الشركة الحلیفةحصة الشركة من ارباح
)١٨٥ر٠٥٥(-)١٨٥ر٠٥٥(مصاریف إداریة

)٥٩ر٩٥١()٥٩ر٩٥١(-مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها
)٢ر٧٤٤()٢ر٧٤٤(-مخصص تدني قیمة المخزون

)٢٢()٢٢(-خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات 
)٢ر٦٦٠()٢ر٦٦٠(-خسائر استبعاد استثمارات عقاریة

١٦٤ر١٢٧-١٦٤ر١٢٧ایرادات اخرىو ایرادات فوائد بنكیة

٣٩٤ر٩٣٦)١٧٨ر٢١٦(٥٧٣ر١٥٢الدخلبةضریقبلالسنةربح

الصادرة وغیر النافذة بعدمعاییر التقاریر المالیة الدولیة والتفسیرات الجدیدة)٢٩(

إال أنها غیر ملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل الشركة:٢٠١٤كانون األول ٣١تم إصدار معاییر مالیة جدیدة ومعدلة حتى 

االیرادات من العقود مع العمالء) ١٥لدولي رقم (معیار التقاریر المالیة ا
) المعالجة المحاسبیة لكل انواع االیرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وینطبق هذا المعیار على جمیع المنشآت ١٥یبین معیار رقم (

) ١٧ى مثل معیار المحاسبة الدولي رقم (التي تدخل في عقود لتورید الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعاییر اخر 
االیجارات.

من المعاییر والتفسیرات التالیة: یحل هذا المعیار بدًال

) عقود االنشاء١١معیار المحاسبة الدولي رقم (-
) االیراد١٨معیار المحاسبة الدولي رقم (-
) برامج والء العمالء١٣تفسیر لجنة معاییر التقاریر (-
) اتفاقیات انشاء العقارات١٥التقاریر (تفسیر لجنة معاییر -
) عملیات نقل االصول من العمالء١٨تفسیر لجنة معاییر التقاریر (-
عملیات المقایضة التي تنطوي على خدمات اعالنیة.–) االیراد ٣١التفسیر (-

مبكر.مع السماح بالتطبیق ال٢٠١٧كانون الثاني ١یجب تطبیق المعیار للفترات التي تبدأ في أو بعد 

االدوات المالیة) ٩معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
، ٢٠١٤"االدوات المالیة" بكامل مراحله خالل تموز ٩قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بإصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
لتزامات المالیة وبعض العقود لبیع أو شراء االدوات غیر ویبین هذا المعیار المعالجة المحاسبیة لتصنیف وقیاس الموجودات المالیة واال

بتطبیق ة الشركة"تصنیف وقیاس االدوات المالیة". قام٣٩المالیة. وقد تم إصدار هذا المعیار الستبدال معیار المحاسبة الدولي رقم 
١كان التطبیق األولي للمرحلة األولى في ، و ٢٠٠٩كما صدرت خالل العام ٩المرحلة األولى من معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

كانون الثاني ١الجدید بتاریخ التطبیق االلزامي في ٩وسیقوم البنك بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ٢٠١١كانون الثاني 
والذي سیكون له أثر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة.٢٠١٨



ة العامة المحدودةمساهمالراثمتالسلان مالضركةش
لیةالماقوائم لول احت ایضاحإ

٢٠١٤كانون األول ٣١

-٢٢-

و معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ٢٧مالیة المنفصلة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم طریقة حقوق الملكیة في القوائم ال
١(

حاتقوائم المالیة المنفصلة) والذي أ(ال٢٧بتعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٤آب شهر قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة خالل 
الستثمارات في الشركات التابعة والحلیفة والشركات تحت السیطرة المشتركة كما ایة في محاسبة خیار اتباع طریقة حقوق الملكللمنشآت 

والذي یسمح ١. كما تم اجراء تعدیل آخر على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم هو موضح في 
والخاص بعملیات االندماج ١اء الوارد في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم للمنشآت التي تتبع طریقة حقوق الملكیة من تطبیق االستثن

قبل تاریخ التملك.

، كما یجب تطبیقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٦كانون الثاني ١یتم تطبیق هذه المعاییر اعتبارا من 

تعدیالت)(-الیة ) عرض القوائم الم١معیار المحاسبة الدولي رقم (
تشمل هذه التعدیالت تحسینات محدودة تتركز على األمور التالیة:

الجوهریة·
التصنیفات والتجمیع ·
هیكل االیضاحات·
االفصاح عن السیاسات المحاسبیة ·
.التي تتبع طریقة حقوق الملكیةالناتجة عن االستثمارات خرعرض بنود الدخل الشامل اآل·

أثر جوهري علىتالتعدیالهأن یكون لهذالشركةتتوقع ال .للشركةت على المركز المالي أو األداء الماليال یتوقع أن تؤثر هذه التعدیال
للشركة.المالیة القوائمایضاحات 

، مع السماح بالتطبیق المبكر.٢٠١٦كانون الثاني ١یتم تطبیق هذه المعاییر اعتبارا من 

یةستثمار االالمنشآت-)٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠رقم (تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي 
المنشأة اإلستثناء من متطلبات التوحید للمنشآت التي ینطبق علیها تعریف تعرض هذه التعدیالت األمور التي قد تنتج من أثر تطبیق 

االستثماریة وتوضح االمور التالیة:

الشركة االم التابعة لمنشأة استثماریة، عندما تقوم المنشأة االستثماریة بقیاس وتقییم ىعلمن متطلبات التوحیدینطبق اإلستثناء·
جمیع استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القیمة العادلة.

ة االستثماریة. المنشأة االستثماریة وتقوم بتقدیم خدمات للمنشأینطبق علیها تعریف الالتيالتابعةةلشركیتم توحید القوائم المالیة ل·
ویتم قیاس وتقییم جمیع االستثمارات في الشركات التابعة األخرى على أساس القیمة العادلة. 

المنشأة االستثماریة والتي تملك حصة في شركة حلیفة ینطبق علیها تعریف ال التي تطبیق طریقة حقوق الملكیة من قبل المنشآت·
) ٢٨تسمح التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (:المنشأة االستثماریةمشاریع مشتركة والتي ینطبق علیها تعریفأو 

للمستثمر عند اتباع طریقة حقوق الملكیة باإلبقاء على الطریقة المتبعة -االستثمارات في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة 
ا بقیاس وتقییم استثماراتها في الشركات التابعة على أساس من قبل المنشآت االستثماریة الحلیفة أو المشاریع المشتركة عند قیامه

.القیمة العادلة

، كما یجب تطبیقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٦كانون الثاني ١یتم تطبیق هذه المعاییر اعتبارا من 


