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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات السادة مساهمي شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتـــه
يسرني ان ارحب بكم بأسمي وبالنيابه عن زمالئي اعضاء مجلس االداره في هذا االجتماع العادي للهيئة العامة لشركة
المحفظة الوطنية لالوراق المالية المساهمه العامه المحدوده ،لنقدم لكم التقرير السنوي لعام  2016والذي يتضمن خالصة
عن اعمال الشركة والبيانات المالية الختامية بما فيها الميزانية العموميه وبيان الدخل وتقرير مدققي حسابات الشركة ،وذلك
عم ً
ال باحكام المادتين  169و 171من قانون الشركات رقم  22لسنة  1997وتعديالته والماده  21من النظام االساسي للشركة.

السادة المساهمين الكرام،،،
واجه العالم خالل العام الماضي ظروفًا إقتصادية أثقلت كاهل دول كبرى ،وأثرت على تصنيفها اإلئتماني واإلقتصادي ،وتحققت
كثيراً من الخسائر لدول كانت تعتبر من األقوى إقتصادياً على مستوى العالم ،كما ضاعفت هذه الظروف خسائر وديون دول كانت من
األساس ضعيفة بإقتصاداتها،هذا باإلضافة الى التطورات السياسية والعسكرية التي حصدت مئات اآلالف من األرواح وكلفت الدول ذات
العالقة مليارات الدوالرات في مواجهة تنظيمات ومليشيات متطرفة أو بهدف تمكين سيطرة بعض األطراف على مناطق واطراف أخرى.
كما شكلت أزمة أسعار النفط ضغطاً كبيراً على الدول المنتجة نتيجة تراجع أسعاره الى ما دون  30دوالراً /البرميل في حين لم تتأثر
الواليات المتحدة االمريكية بتذبذب هذه األسعار بعد ان اصبحت مكتفية ذاتيًا وقادرة على تصدير النفط الخام  ،وقد دفع ذلك منظمة
الدول المنتجة للنفط (أوبك) وبعد عدة إجتماعات ومحاوالت لإلتفاق على تخفيض حجم اإلنتاج بما يتناسب مع الطلب العالمي للنفط
الخام لتعويض جزء من الخسائر التي منيت بها وإعادة االستقرار الى اسعار النفط الخام حول  55دوالر/البرميل.
و شهدت اسعار الذهب أرتفاعات متتالية خالل االشهر التسعة االولى ليصل الى  1372دوالر /االونصة ويعاود االنخفاض الى
مستويات  1147دوالر لألونصه وذلك إبان اشتداد المنافسة في االنتخابات الرئاسية االمريكية وانخفاض معدالت البطالة وتحسن
المؤشرات االقتصادية األمريكية بشكل عام .
أما في أوروبا ،التي شهدت هذا العام العديد من الهجمات اإلرهابية واإلعتداءات العنصرية والتشوهات السياسية ،فقد عانت فرنسا
وألمانيا من هجمات إرهابية راح ضحيتها مئات األرواح واإلصابات ،وكذلك تركيا عاشت عامًا صعباً شهدت فيه عدة عمليات إرهابية
وتفجيرات باإلضافة الى محاولة إنقالب عسكري فاشله إلسقاط نظام الحكم  ،لتنهي العام بحادثه ارهابية مروعة في احد مطاعم
اسطنبول وقبلها اغتيال السفير الروسي في انقره كل ذلك أثر على دخل الدوله من السياحة الخارجية وأثر على تصنيفها األئتماني
وعلى وأسعار صرف الليرة التركية.
ولعل أهم االحداث العالمية خالل عام  2016هو خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي (البريكست)حيث تشير التحليالت الى تراجع
مركز بريطانيا المالي والصناعي وتأثرها بقرارات العديد من الشركات الصناعية والمالية المغادرة الى دول أروبية أخرى خوفًا من
المزيد من الضرائب  ،وقد دفع البريكست كذلك بريطانيا الى االستدانه وأدى الى إنخفاض أسعار الجنية اإلسترليني واليورو األوروبي
مقابل العمالت العالمية األخرى.
وقد شهد عام  2016انطالقة قوية للصين في االستحواذ على الشركات الغربية في مختلف القطاعات من العقارات السكنية
الى الشركات الصناعية مما أثار بعض المخاوف عند اليمين الغربي من مخاطر تتعلق باألمن القومي والسياسة الدولية نتيجة لهذه
اإلستثمارات وعملت الواليات المتحدة على التضييق في هذا اإلتجاه وإتخاذ موقف صارم لمنع مثل هذه اإلستحواذات.
وعلى الصعيد األقليمي فقد اضطرت دول الخليج العربي بسبب اإلنخفاض الكبير على أسعار النفط في نهاية عام 2014وإستمراره
دون المستويات العليا التي شهدها سابقاً الى إتباع خطط إقتصادية تقشفية أبرز سماتها خفض اإلنفاق العام وفرض الضرائب وتقليص
االجور واإلستغناء عن نسب ال بأس بها من العمالة الوافدة ،األمر الذي يخشى أن يؤثر مباشرة على األردنيين المغتربيين العاملين في
هذه الدول  ،حيث لوحظ انعكاس ذلك فعلياً من خالل انخفاض حجم الحواالت الوارده من هذه الدول.
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واتخذت مصر في نهاية العام الماضي وألول مره في تاريخها قراراً بتعويم سعر الجنيه أمام الدوالر األمريكي األمر الذي أنعكس
فوراً على الطبقة المتوسطة و الفقيرة التي تضررت نتيجة إلرتفاع أسعار السلع األساسية وتآكل قيمة مدخراتها  ،مما يهدد األمن
االجتماعي واإلستقرار السياسي هناك.
وعلى الصعيد المحلي فقد أدى استمرار االحداث والتحوالت التي تشهدها مجموعة من الدول العربية والتدخالت العسكرية
الدولية المباشرة في القتال وخاصة في سوريا وليبيا واليمن والعراق كل ذلك أدى الى استمرار حالة عدم اإلستقرار والخوف والتحوط
من قبل المستثمرين المحليين والدوليين للمباشرة أو حتى اإلستمرار في مشاريع إقتصادية على المستوى المحلي .و كذلك شهد األردن
عام  2016إجراء اإلنتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر ،وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي ،وعلى الرغم من
التوقعات أن يصل نمو الناتج المحلي للمملكة الى  %3.1ا ّال أن المؤشرات األولية تبين بأنه لم يتجاوز ، %2كما أظهر تقرير الدين العام
أرتفاعًا يزيد عن  1.38مليار دينار ليصل الى  25.5مليار دينار أي ما نسبته  %94من الناتج المحلي اإلجمالي  ،وتعمل الحكومة جاهده
على تحقيق برنامج اإلصالح األقتصادي الطموح خالل السنوات الخمس القادمة بحيث تنخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي من
 %94في عام  2016الى  %77في عام . 2021
و قد عمل البنك المركزي على طرح إصدارين من سندات إدخار لألفراد وبسعر فائدة يزيد عن افضل العمالء لدى البنوك وبحيث
يستطيع المكتتب إسترداد ثمن السندات مع الفائدة المحتسبة لغاية تاريخ اإلسترداد  ،وأعتبر البعض ذلك مؤشراً على رغبة البنك
المركزي في رفع أسعار الفائدة السائده في الوقت الذي تتكدس فيه الودائع لدى البنوك لتزيد عن  32.8مليار دينار حتى نهاية شهر
تشرين االول في حين وصلت نسبة البطالة الى مستويات خطيرة عند .% 15.8

السادة المساهمين الكرام ،
لم يكن أداء بورصة عمان مرضيًا خالل عام  2016مقارنة بنظراءها العرب بالرغم من ظهور بعض بوادر التحسن في األشهر
األخيرة من العام ،لكنه بقي ضمن موجة التراجع والسكون الممتدة منذ عام  ،2008فقد حقق مؤشر بورصة عمان إرتفاعًا بنسبة %1.6
ً
مقارنة بما أغلق عليه خالل العام السابق  2015وذلك على الرغم مما مر به من تقلبات خالل العام و ما يحيط
عند إغالق عام 2016
باألردن من أحداث وأزمات سياسية وعسكرية خارجية وظروف إقتصادية داخلية صعبة من شأنها إضعاف قدرة المؤشر على اإلرتفاع.
و بلغ إجمالي التداوالت في بورصة عمان خالل العام  2016ما قيمته  2,337مليون دينار منخفضاً عن عام  2015بنسبة  ،%31.6لكن إذا
ما تم إستثناء الصفقات المبرمة خارج جلسات التداول خالل العام على إعتبارها غير متكررة ،فسيكون إجمالي التداوالت  1,821مليون دينار
مقارنه مع  2,511مليون دينار بإنخفاض نسبته  %27.5عن عام  ،2015وقد تركز التداول خالل هذا العام على القطاع المالي الذي استحوذ
على  %59من حجم التداول األجمالي وقطاع الخدمات بنسبة  %21يليها قطاع الصناعة بنسبة  %19وقد بلغ معدل التداول اليومي  9.5مليون
دينار و بلغت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة عمان نهاية العام  2016ما قيمته  17.2مليار دينار مقارنة مع  17.98مليار دينار
نهاية عام ، 2015وقد شكل القطاع المالي ما نسبته  %63.7من إجمالي القيمة السوقية للبورصة تاله قطاع الصناعة بنسبة  %22.7وقطاع
الخدمات بنسبة  .%13.6أما القيمة السوقية الى العائد  P/Eفقد بلغت 16.3مره مقارنة مع  14.02مرة في نهاية العام السابق  ،2015وبلغت
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  1.23مرة نهاية العام  2016مقارنة مع  1.26مرة نهاية العام الذي سبقه.

حضرات السادة المساهمين
نظراً الستمرار اداء السوق المالي بوتيرة غير مرضية ومعاناته من شح السيولة الالزمة لتحريكه وإفتقاره الى قصص نجاح جديدة
من خالل النتائج المتواضعة لمعظم الشركات المدرجة ،فقد أرتأى مجلس اإلدارة التوصية لهيئتكم الموقره في إجتماعها غير العادي
الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة وذلك بإطفاء  4مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة ،وسوف نعمل على إعادة هيكلة
الشركة من خالل تسديد المديونية وإعادة تفعيل رخصة التمويل على الهامش وذلك من أجل زيادة أحجام التداول و تحسين اإليرادات
ووقف مصاريف التمويل للوصول الى نتائج أفضل.
وفي الختام فأننا نتطلع الى المستقبل وكلنا تفاؤل وأمل بأن األفضل ال بد قادم وان الجهد والمثابره والعمل الصادق ال بد ان يعود
بالخير على شركتنا وعلى بلدنا.
لكم جزيل الشكر والمحبة على مشاركتكم في هذا االجتماع  ،والشكر الموصول الى عمالءنا األعزاء على ثقتهم وحسن تعاملهم ،
وبإسم جميع مساهمي الشركة اتقدم للسادة موظفي الشركة بكل الشكر والتقدير على إخالصهم وخدماتهم بكل أمانه ومهنية عالية.
دعاؤنا هلل عز وجل أن يحفظ األردن و أن يكون لقاؤنا القادم أفضل حا ًال ولكم خالص محبتي واحترامي .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
محمد بهجت البلبيسي
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تقرير مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين المحترمين ،،
يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية المساهمة العامة المحدودة أن يقدم التقرير السنوي
الخامس والثالثون والذي يتضمن خالصة أعمال الشركة وحساباتها الختامية والتي تشمل الميزانية العمومية وبيان
الدخل عن السنة المالية  2016وذلك عم ً
ال بأحكام المادتين  169و  171من قانون الشركات المعدل رقم  22لسنة
 ، 1997و تماشياً مع أحكام المادة  14من النظام األساسي للشركة ،و نورد لكم فيما يلي البيانات الالزمة تطبيقًا
ألحكام المادة  4من تعليمات اإلفصاح رقم  12الصادرة عن هيئة األوراق المالية:

أوال:
أ .نشاط الشركة
تتمثل أنشطة الشركة الرئيسة بالعمل كوسيط مالي في بورصة عمان ،لصالح العمالء ،و في إدارة محفظة أوراق
مالية لصالح الشركة ،و العمل في إدارة االستثمار واالستشارات المالية ،باإلضافة إلى التعاون مع شركات الوساطة
الحليفة في األسواق المالية العربية.
ب .أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين لكل منها
يقع المقر الرئيسي للشركة في  33شارع عصام العجلوني – الشميساني  -عمان ،حيث يبلغ عدد الموظفين فيها
 14موظف وال يوجد أي فروع أخرى للشركة ،داخل المملكة أو خارجها.
ج .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة يبلغ  132دينار.

ثانيًا :الشركات التابعة للشركة:
شركة الزميلة لالستثمارات العقارية ذات المسؤولية المحدودة والتي يبلغ رأس مالها  10,000دينار أردني والمدفوع
منه  5,000دينار أردني وهي مملوكة بالكامل لشركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية ويتمثل نشاط الشركة
الرئيسي بتطوير األراضي والعقارات حيث تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها  41.86دونم في منطقة الزميلة ،علمًا
بأنه ال يوجد موظفين في الشركة ،ويتم إدارتها من قبل شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية م.ع.م.

ثالثًا :نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:
* محمد بهجت أمين البلبيسي:

 المنصب :رئيس مجلس اإلدارة تاريخ العضوية2014/3/15: تاريخ الميالد1954/11/29 : بكالوريوس إدارة أعمال  1976الجامعة األردنية موظف مبيعات في شركة الجرارات األردنية (كاتربلر) 1977-1976 عضو هيئة مديرين /مدير عام شركة فورم لألثاث 1982 -1977 رئيس هيئة مديرين  /مدير عام الشركة العربية لالستثمارات المالية 1986-1982 رئيس مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م عضو مجلس ادارة جمعية رجال األعمال األردنيين -نقيب شركات الخدمات المالية
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مهند محمد عبد المهدي خليفه:

 المنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة تاريخ العضوية2014/3/15: تاريخ الميالد1954/1/1 : بكالوريوس هندسة كهربائية  1977جامعة أوكالهوما عمل لدى الخطوط الجوية الملكية األردنية كمهندس طيران تشبيهي 1977 عمل لدى الشركة المتحدة للتجارة عمان -األردن كمساعد المدير العام لشؤون االلكترونيات لغاية 1979 مدير العمليات لدى الشركة المتحدة للتجارة – بريطانيا 1981 المدير التنفيذي للشركة العربية للتجارة واالستشارات المدير التنفيذي لعدة شركات إعالمية -عضو مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م.

آمال خالد صبحي الحاج حسن:

 المنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2014/3/15: تاريخ الميالد 1956/7/31: بكالوريوس إدارة أعمال  1978الجامعة األردنية -عضو مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م

محمد جعفر ناجي الشامي:

 المنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2014/3/15 : تاريخ الميالد 1956/5/23: بكالوريوس إدارة أعمال  1978الجامعة األردنية عضو مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة المتصدرة لألعمال والمشاريع م.ع.م -عضو هيئة مديري الشركة األردنية للبلمرة والكيماويات

منجد منير رضا سختيان:

 المنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2014/3/15 : تاريخ الميالد 1947/12/5: بكالوريوس إدارة أعمال 1970جامعة هيوستن أحد مؤسسي و رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة األدوية أحد مؤسسي و رئيس مجلس إدارة شركة سختيان لاللكترونيات نائب رئيس مجلس إدارة و احد مالكي مجموعة منير سختيان الدولية رئيس مجلس إدارة شركة اعمار للتطوير و االستثمار العقاري م.ع.م رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة األردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م. -عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء العقبة
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مصطفى خليل عبد الرحيم مقدادي:

 المنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية 2014/3/15 : تاريخ الميالد 1950/6/3 : بكالورويس هندسة ميكانيكية وإدارة أعمال  1976جامعة دايتون اوهايو نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة شركات (اجريماتكو ) رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة لصناعة األسمدة عضو مجلس إدارة شركة المشاتل العصرية عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية إلنتاج البذور عضو مجلس إدارة شركة مكافحة آفات الصحة العامة (كونترا) -عضو مجلس إدارة شركة المواد البيطرية (امكوفيت)

بسام عبد الرحمن محمود فرعون:

 المنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2014/3/15 : تاريخ الميالد1952/8/29: بكالوريوس إدارة أعمال  1974الجامعة األمريكية/بيروت -رئيس هيئة مديري شركة األبحاث و الخدمات االستشارية التجارية

ياسر محمد منصور عبيدات:

 المنصب :ممثل عن العضو المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تاريخ العضوية 2014/3/15 :ولغاية2016/8/30 تاريخ الميالد1956/9/1 : بكالوريوس عالقات عامة وإعالم  1984دائرة االعالم والعالقات العامة 1993 - 1988رئيس قسم مكتب خدمة الجمهور  1996 – 1993دائرة التقاعد  2004 – 1996رئيس قسم تفتيش اصابات العمل ورئيس قسم المتابعة  2009 – 2004مساعد مدير فرع شمال عمان  2012 – 2009مدير ادارة فرع جبل الحسين -رئيس لجنة تسوية حقوق جنوب عمان ،وعضو لجنة تسويق الحقوق المركزية.

طارق محمد جبر الحمود:

 المنصب :ممثل عن العضو المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تاريخ العضوية.2016/9/1 : تاريخ الميالد .1966/5/20: بكالوريوس في العلوم االدارية /محاسبة  1987جامعة المستنصرية  /بغداد  1994-1990محاسب في وزارة الصحة  -1994حتى تاريخه المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  2013 - 2012مدير إدارة الرقابة التأمنية والتفتيش مدير ادارة ضمان السلط 2016/9/29-2013/1/29 -عضو لجنة تسوية الحقوق االولية/الثانية  – 2016/9/29حتى تاريخه

هيفاء جودت خليل العلمي:

 -المدير العام

 تاريخ التعيين2003/11/17 : تاريخ الميالد1980/4/8 : بكالوريوس إدارة أعمال  2002الجامعة األمريكية /بيروت 2003-2002 -شركة البطاقات العالمية
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  2005-2003محلل مالي  2006-2005رئيس قسم الدراسات و األبحاث  2008 - 2006مساعد المدير العام للدراسات و األبحاث  2011 - 2008مدير تطوير األعمال 2013-2011 -نائب مدير عام

حسن محمد حسن موسى:
 مدير مالي تاريخ التعيين2014/5/11 : تاريخ الميالد1976/9/5 : ماجستير محاسبة  2007األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بكالوريوس محاسبة  1999جامعة جرش األهلية  2004-2002شركة المرام للمقاوالت  2007-2005شركة الشاعر لألتصاالت 2013-2007 -شركة أموال للوساطة المالية

رابعًا :أسماء كبار مالكي األسهم و عدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:
عدد األسهم كما هي

النسبة

عدد األسهم كما هي

النسبة

في 2016/12/31

%

في 2015/12/31

%

1,600,000

16.00

1,600,000

16.00

منجد منير رضا سختيان

870,245

8,70

870,245

8,70

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

846,093

8,46

846,093

8,46

مهند محمد عبدالمهدي خليفة

655,384

6,55

655,384

6,55

المحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م

535,714

5,53

535,714

5,35

االسم
محمد بهجت أمين البلبيسي

خامسًا :الوضع التنافسي للشركة:
– –احتل��ت الش��ركة المرتبة  27من أصل  57ش��ركة وس��اطة مالية مرخصة و عاملة في بورص��ة عمان بحصة مقدارها
 59,843,820دينار تشكل  %1.3من إجمالي حجم التداول في بورصة عمان لعام .2016

سادسًا :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا:
– – ال تعتمد الشركة على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين (محليًا و خارجيًا) يشكلون  %10فأكثر من إجمالي المشتريات
و/أو المبيعات أو اإليرادات.

سابعًا :الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و األنظمة:
– – ال تتمتع الشركة بأية حماية حكومية أو امتيازات حكومية بموجب القوانين و األنظمة أو غيرها.
– –ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

ثامنًا :القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على الشركة أو قدرتها التنافسية.
– – ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على الشركة أو قدرتها التنافسية.
– – تلتزم الشركة بمعايير الجودة الدولية  ISO 9001الحاصلة عليها بتاريخ .1998/9/16
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تاسعا :الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين و فئات مؤهالتهم و برامج التدريب لهم:

أ .الهيكل التنظيمي العام للشركة:

ب .بلغ عدد موظفي الشركة  14موظفا مؤهلين على النحو التالي:
عدد الموظفين

المؤهل العلمي
ماجستير

1

بكالوريوس

6

دبلوم

3

ثانوية عامة

1

ما دون الثانوية العامة

3

المجموع
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ج .تم عقد دورات تدريبية للموظف ّين خالل عام  2016تمثلت :
الرقم

اسم الدورة

عدد الموطفين

1

دبلوم مهني متقدم متخصص في التحليل المالي

1

2

ICDL

1

عاشرًا :المخاطر التي تتعرض الشركة لها:
إن المخاطر التي تتعرض الشركة لها تتمثل في تقلب أسعار األوراق المالية نتيجة حركة البورصة و تأثير ذلك
على محفظة الشركة و ذلك بفعل العديد من المؤثرات االقتصادية و السياسية و غيرها.

حادي عشر :االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية :2016
باإلضافة إلى ما ورد في كلمة رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المجلس نورد فيما يلي االنجازات التي تم تحقيقها
خالل عام  2016مقارنة مع األعوام األربعة التي سبقتها:

البيان

2016

2015

2014

2013

2012

حجم محفظة الشركة من األوراق المالية

973,035

1,312,683

2,083,220

2,856,021

3,456,502

حجم تعامل الشركة لصالح محفظتها

2,064,111

3,669,851

1,176,397

10,686,307 3,699,722

حجم تعامل الشركة لصالح العمالء

56,282,372 71,722,677 59,651,000 57,400,810 57,732,322

عموالت البيع والشراء

218,225

200,303

249,714

270,122

228,793

أرباح (خسائر) المتاجرة

()2,237

6,786

()6,795

44,285

17,400

ثاني عشر :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية .2016
ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية .2016
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ثالث عشر :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة و األرباح الموزعة و صافي حقوق
المساهمين وأسعار األوراق المالية:
2016

2015

2014

2013

2012

8,950,995

8,526,375

8,884,482

8,680,547

8,732,453

438,946

()321,836

310,923

()379,068

()309,121

0.49

0.48

0.59

0.52

0.45

1,449,355

806,425

1,842,678

1,677,138

1,971,426

-

-

-

-

البيان
صافي حقوق المساهمين
صافي الربح (الخسارة) العام
سعر إغالق السهم (دينار)
عدد األسهم المتداولة
األرباح الموزعة %

رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة المالية :2016
البيان

2016

2015

2014

2013

2012

القيمة الدفترية للسهم

0,89

0,85

0.89

0.86

0.87

األرباح (الخسائر) للسهم الواحد

0,044

()0.032

0.03

()0.03

()0.03

القيمة السوقية إلى الدفترية (مرة)

0,55

0,56

0.66

0.60

0.52

نسبة التداول %

1,3

1,12

1.00

1.00

1.07

نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين %

32

37

39

44

48

نسبة المطلوبات إلى الموجودات %

24

27

28

30

32

نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات %

309

268

253

223

209

العائد على الموجودات %

3,70

()2.75

2.5

()3.01

()2.39

5

()3.7

3.5

()4.36

()3.54

العائد على حقوق المساهمين%

استثمارات المحفظة :توزعت استثمارات المحفظة في القطاعات المختلفة حسب النسب التالية:
2016

2015

المالي

%51.5

%38.5

الخدمات

%0.05

%31.4

الصناعة

%42.7

%30.1

المجموع

%100

%100

القطاع
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خامس عشر :التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة:

– –العمل على جذب المزيد من االستثمارات وتوسيع قاعدة العمالء من أجل الحصول على المزيد من القوة لمركز الشركة
المالي ومواصلة النمو والتطوير.
– –عقد اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من شركات الوساطة العاملة في المنطقة بهدف خدمة المستثمرين في األسواق
المالية اإلقليمية.
– –اعادة تفعيل رخصة التمويل على الهامش.
– –انتداب موظفي الشركة لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة بهدف رفع كفاءتهم .
– –المحافظة على تحديث موقعنا اإللكتروني  www.mahfaza.com.joفوري ًا وبشكل دائم ومستمر لتعظيم الفائدة
المرجوة.
– –تدعيم قسم األبحاث والدراسات لالستمرار في تقديم دراسات تحليلية عن الشركات المدرجة وسوق رأس المال.
– –رفع كفاءة األنظمة المحاسبية وأجهزة الدعم التزامًا بمتطلبات سوق رأس المال.

سادس عشر :أتعاب التدقيق:
بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة عن السنة المالية المنتهية  2016/12/31مبلغ وقدره 5.750دينار باإلضافة إلى ضريبة المبيعات.

سابع عشر:
أ.عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و أقربائهم:
عدد األسهم كما

عدد األسهم كما

في 2016/12/31

في 2015/12/31

محمد بهجت أمين البلبيسي

رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

1,600,000

1,600,000

زوجة:آمال خالد الحاج حسن

عضو مجلس إدارة

األردنية

91,427

91,427

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

655,384

655,384

زوجة:سمر خالدالحاج حسن

-

األردنية

41,028

41,028

محمد جعفر ناجي الشامي

عضو

األردنية

31,071

31,071

زوجة :هبة أنور سماوي

-

األردنية

428

428

منجد منير رضا سختيان

عضو

األردنية

870,245

870,245

-

األردنية

-

-

عضو

األردنية

87,137

87,137

-

األردنية

-

-

عضو

األردنية

67,142

67,142

زوجة:سهير «محمد زهير» فطايرجي

-

األردنية

-

-

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو

األردنية

846,093

846,093

يمثلها طارق محمد جبر الحمود اعتباراً من 2016/9/1

-

األردنية

-

-

يمثلها ياسر محمد منصور عبيدات لغاية 2016/8/30

-

األردنية

-

-

االسم

مهند محمد عبد المهدي خليفة

زوجة:شيرل لسلي لفرت لن
بسام عبدالرحمن محمود فرعون
زوجة:دينا عبد القادر طاش
مصطفى خليل عبدالرحيم مقدادي

المنصب

الجنسية

ب .عدد األوراق المالية المملوكة ألشخاص اإلدارة العليا وأقربائهم:
 ال يمتلك أي من أشخاص اإلدارة العليا أو أقربائهم أية أسهم في الشركة. -ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو من قبل أشخاص اإلدارة العليا وأقربائهم.
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ثامن عشر:
أ .المزايا والمكافآت واألجور التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
ال يتمتع رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة بأية مزايا أو مكافآت أو أجور ،وقد تنازلوا عن تقاضي بدل التنقالت والمكافآت
المستحقة لهم وفقًا للنظام التنقالت والمكافآت اعتباراً من  2009/1/1ولغاية األن .

ب .المزايا والمكافآت واألجور التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا:
االسم

المنصب

الرواتب

المجموع

هيفاء جودت خليل العلمي

المدير العام

42,000

42,000

حسن محمد حسن موسى

المدير المالي

14,000

14,000

*يوجد سيارة مخصصة الستعمال رئيس مجلس اإلدارة.

تاسع عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية :2016
ال يوجد تبرعات أو منح دفعتها الشركة خالل السنة المالية 2016

عشرون :العقود والمشاريع و االرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو
رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
تم التعاقد مع شركة المحفظة العقارية االستثمارية بمبلغ  10,000دينار مقابل استضافة مكاتبها في مبنى
المحفظة الوطنية لألوراق المالية.

واحد وعشرون :مساهمة الشركة في حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي:
– – تقوم الشركة بالمساهمة في حماية البيئة من خالل المشاركة في إعادة تدوير األوراق المستعملة.
– – تقوم الشركة بتدريب بعض طلبة الجامعات األردنية ضمن أقسامها المختلفة وفقًا لمتطلبات دراستهم.

• التزام الشركة ببنود دليل الحكومة المقر من قبل هيئة األوراق المالية:
تم إقرار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والواجب تطبيقه اعتباراً من
 ،2009/1/1حيث أن الدليل المشار إليه يتضمن قواعد إلزامية حكماً مستندة إلى نصوص قانونية ملزمة  ،وأخرى
قواعد إرشادية ينبغي االلتزام بها وفق أسلوب االلتزام أو تفسير عدم االلتزام  ،علم ًا بأن الشركة تلتزم بكافة القواعد
اإللزامية واإلرشادية الواردة في الدليل باستثناء القواعد اإلرشادية التالية:
– –يتم توجيه الدعوات الجتماع الهيئة العامة للشركة قبل  14يوماً من التاريخ المقرر لالجتماع  ،ويتم إرفاق جدول
األعمال وتقرير مجلس اإلدارة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات والبيانات اإليضاحية
 ،وفقًا ألحكام قانون الشركات.
– –ال تقدم لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت تقريراً حول أعمالهما إلى اجتماع الهيئة العامة  ،حيث تكتفيان
بتقديمه لمجلس اإلدارة.
– –ال يتم توجيه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد اإللكتروني الخاص بالمساهم ،وذلك نظراً
لعدم توفر البريد اإللكتروني لعدد كبير من المساهمين.
– –تلتزم الشركة بالشروط الواردة في قانون الشركات لطلب اجتماع هيئة عامة غير عادي للمطالبة بإقالة مجلس
اإلدارة أو أي عضو فيه ،ولطلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة.
– –قام مجلس اإلدارة بعقد  6اجتماعات خالل عام . 2016
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تقرير مكافحة غسيل األموال وتمويل األرهاب
الرقــــــم/3456 :م م ع7102/
التاريخ7102/ 0/00 :

السادة شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية المحترمين

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

الموضوع :اإلجراءات المتفق عليها والمتعلقة بتعليمات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
في أنشطة األوراق المالية لسنة  7101وتعديالتها الصادرة عن هيئة األوراق المالية

تحية طيبة وبعد،
قمنا بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها معكم فيما يخص التأكد من التزام شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية بالتعليمات النافذة

والخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمدرجة ضمن اإلجراءات المتفق عليها والصادرة عن هيئة األوراق المالية ،تم تنفيذ

مهمتنا هذه بما يتوافق مع المعايير الدولية للخدمات المماثلة والتي تنطبق على تعاقدات اإلجراءات المتفق عليها ثم تنفيذ هذه

اإلجراءات لمساعدة الشركة على تقييم مدى التزامها بالتعليمات النافذة.

تغطي اإلجراءات المنفذة عمليات الشركة للفترة من  1كانون الثاني  6112ولغاية  11كانون األول  ،6112والملخصة مع مالحظاتنا
في الملحق رقم (.)1

إن اإلجراءات التي قمنا بها وفقا لنطاق العمل ال تتضمن التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية أو مراجعة وفقا لمعيار المراجعة الدولي

المستخدم في عمليات المراجعة وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا حول المعلومات الواردة في هذا التقرير .إن تقريرنا يعتمد على االستفسارات
والمناقشات مع اإلدارة إضافة إلى الحسابات والوثائق األخرى التي تم توفيرها الطالعنا واإلجراءات التحليلية المطبقة على القوائم
والمعلومات التي تم تزويدنا بها وفي حال قيامنا بتنفيذ أي إجراءات إضافية أو في حال قيامنا بتنفيذ عملية تدقيق أو مراجعة للقوائم

المالية وفقا لمعايير التدقيق الدولية لكان من الممكن أن يتبين لنا أمور أخرى لم تتبين لنا من جراء القيام باإلجراءات المتفق عليها.

إن تقريرنا هذا هو لالستخدام الحصري لما ورد في الفقرة األولى من هذا التقرير وموجه الستخدام الشركة ،على ان ال يتم استخدامه
ألي غرض أخر أو يتم توزيعه ألطراف أخرى ،يتعلق هذا التقرير فقط بالمواضيع المحددة في الفقرة األولى منه ال يتعدى هذا النطاق
ليصل ألي قوائم مالية خاصة بالشركة.

تفضلوا بقبول فائق االحترام،

المجموعة المهنية العربية
(محاسبون قانونيون)
نسيم شاهين
إجازة رقم ()218

1
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حضرات السادة المساهمين:
وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة إلى حضراتكم بالتوصيات التالية حسب ورودها في جدول األعمال المرسل إليكم:
1.1تالوة محضراجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في . 2015/12/31
2.2مناقشة تقريرمجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
3.3تالوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في . 2016/12/31
4.4مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب األرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
والمصادقة عليها .
5.5إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية  2016بحدود احكام القانون .
6.6انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية  2017وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديدها .
7.7أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول االعمال حسب احكام المادة ( )171من قانون الشركات .
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المحفظة الوطنية لالوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات المستقلين
 31كانون االول 2016
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى مساهمي المحفظة الوطنية لألوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمحفظة الوطنية لألوراق المالية (الشركة) وشركتها التابعة (ويشار إليهما معا ً بالمجموعة) ،والتي تتكون
من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  33كانون األول  ،6132وكل من قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة،
بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد لمجموعة المحفظة
الوطنية لألوراق المالية كما في  33كانون األول  6132وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً
للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير موضحة الحقا ً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة .نحن مستقلين عن المجموعة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد
السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات العالقة بأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات
األخالقية األخرى وفقا ً لهذه المتطلبات.
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا حول التدقيق.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقا ً لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية .إن هذه
األمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا القوائم المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا حولها ،وليس لغرض إبداء رأيا ً منفصالً حول هذه
األمور:
 استثمار في شركة حليفةحسب معايير التقارير المالية الدولية ،يتعين على المجموعة التحقق من عدم وجود انخفاض في قيمة االستثمار في شركة حليفة سنوياً،
والتحقق من عدم وجود انخفاض ذو أهمية بالغة لعملية تدقيق القوائم المالية الموحدة ،وذلك ألن رصيد االستثمار في شركة حليفة كان
ماديا ً حيث بلغ  7 296 652دينار كما في  33كانون األول  ،6132كما هو وارد في اإليضاح رقم ( )9من القوائم المالية الموحدة
المرفقة ،باإلضافة إلى أن عملية التحقق بالغة األهمية تعتمد على أحكام إدارية ذاتية وتقوم على افتراضات قد تتأثر حسب ظروف السوق
االقتصادية.
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها قياس قيمة االستثمار في شركة حليفة بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة في قائمة
الدخل الموحدة .إضافة إلى تقييم االستثمارات العقارية المملوكة من قبل الشركة الحليفة من خالل متوسط تقييم مقيميين عقاريين معتمدين
للتحقق من عدم وجود انخفاض في قيمة االستثمار ،كذلك مراعاة افصاحات المجموعة في القوائم المالية الموحدة المرفقة بالخصوص.
أمر آخر
تم تدقيق القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في  33كانون األول  6135من قبل مدقق حسابات آخر وكان قد أصدر تقريره غير المتحفظ
حولها بتاريخ  7شباط .6132
معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى ،تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية
الموحدة وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،آخذين باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى
3
غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك
المعلومات األخرى أخطاء جوهرية .وفي حال استنتجنا بنا ًء على العمل الذي قمنا به بوجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى ،فإنه
يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة ،وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
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عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك ،عن األمور ذات
العالقة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل
واقعي غير ذلك.
إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك ،عن األمور ذات
العالقة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل
واقعي غير ذلك.
إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن
االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائما ً اكتشاف
األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.
إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ،وقد تؤثر بشكل معقول على القرارات
االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،
باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءاتتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية
الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف المتعمد ،أو سوء
التمثيل ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداءرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كانهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا ً جوهريا حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة.
إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية
الموحدة ،وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم ،فإننا سنقوم بتعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة المجموعة
على االستمرار.
 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها االفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالتواألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي حول القوائمالمالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة .نحن نبقى وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول
التدقيق.
لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة) ،والتي هي من ضمن أمور أخرى( ،حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،وإبالغهم عن جميع
العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة
للفترة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة ،نقوم بوصف هذه 6
األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون
اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جداً ،والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ،لوجود أثار سلبية متوقع أن
تفوق المنفعة العامة من تلك االفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها
من كافة النواحي الجوهرية ،ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في  21كانون الثاني 1122

المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 221
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قائمة المركز المالي الموحدة
مجموعة المحفظة الوطنية لألوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2016
الموجودات

2016
دينــار

2015
دينــار

3
4
5
6
7

586 491
387 680
839 332
136 247
000
1 949 750

444 712
376 028
1 178 966
177 257
389 750
2 566 713

8
9
10
11

67 617
7 692 456
134 454
2 007 558
9 902 085
11 851 835

81 943
6 876 349
134 454
2 041 542
9 134 288
11 701 001

12

999 651
454 311
354 801
237 048
537 600
000
46 367
65 062
2 694 840

802 789
814 478
370 776
246 908
537 600
462
000
111 213
2 884 226

14

206 000
2 900 840

290 400
3 174 626

10 000 000
3 374 151
000
)(66 105
)(4 357 051
8 950 995
11 851 835

10 000 000
3 374 151
82 535
()51 779
()4 878 532
8 526 375
11 701 001

إيضاحات

موجودات متداولة
أرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أرصدة مدينة أخرى
تسوية التداول
مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
استثمار في شركة حليفة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات
مطلوبات متداولة
بنك دائن
ذمم دائنة
أمانات مساهمين
أرصدة دائنة أخرى
قروض تستحق خالل السنة
مخصص ضريبة الدخل
تسوية التداول
مخصصات أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
قروض تستحق ألكثر من سنة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
حق ملكية حملة األسهم
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي خاص
احتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة
صافي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

13
14
15
7

16

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  32تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخـل الموحدة
مجموعة المحفظة الوطنية لألوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
إيضاحات

الموجودات

2015
دينــار

2016
دينــار

اإليرادات
صافي عموالت وساطة

17

218 225

200 303

إيرادات أخرى

18

74 590

23 825

حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة

9

816 107

000

1 108 922

224 128

صافي اإليرادات
المصاريف
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة

19

)(205 364

()28 229

مصاريف إدارية

20

)(283 018

()313 484

مصاريف تمويل

21

)(147 480

()166 605

استهالكات

11

)(34 114

()37 646

مجموع المصاريف

)(669 976

()545 964

ربح (خسارة) السنة

438 946

()321 836

 0,044دينار

( )0.032دينار

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة
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مجموعة المحفظة الوطنية لألوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
2016
دينــار
438 946

ربح (خسارة) السنة

2015
دينــار
()321 836

يضاف :بنود الدخل الشامل األخر
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

)(14 326

()36 271

الربح (الخسارة) والدخل الشامل للسنة

424 620

()358 107

إن اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  32تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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24
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

دينــار

احتياطي خاص
دينــار
82 535
000
000

احتياطي إجباري
دينــار
3 374 151
000
000
3 374 151
000
000
3 374 151

رأس المال
دينــار
10 000 000
000
000
10 000 000
000
000
10 000 000

أرباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

الخسارة والدخل الشامل للسنة

إطفاء خسائر

الربح والدخل الشامل للسنة

احتياطي

خسائر متراكمة *
دينــار
129 910
()145 418
()36 271
82 535
)(82 535
000
000

 31كانون األول 2016

القيمة العادلة

المجمــوع
دينــار
()4 702 114
145 418
()321 836
()51 779
000
)(14 326
)(66 105

 31كانون األول 2014

8 884 482
000
()358 107
()4 878 532
82 535
438 946
)(4 357 051

 31كانون األول 2015

8 526 375
000
424 620
8 950 995

بموجب تعليمات السلطات الرقابية
يحظر التصرف بالمتغير المتراكم في القيمة العادلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه فع ً
ال من خالل
عمليات البيع كما يستثنى الرصيد المدين من األرباح القابلة للتوزيع استنادً إلى تعليمات هيئة األوراق المالية.

* يتضمن هذا البند خسائر غير متحققة من الموجودات المالية وفقاً لتعليمات هيئة األوراق المالية بقيمة  468 158دينار كما في  31كانون األول  2016مقابل  265 031دينار
كما في  31كانون األول .2015
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مجموعة المحفظة الوطنية لألوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
ربح (خسارة) السنة
تعديالت
استهالكات
فروقات تقييم موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
مصاريف تمويل
التغير في الموجودات والمطلوبات
التغير في أرصدة مقيدة السحب
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة
تسوية التداول
أرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل
مخصصات أخرى
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
قروض
مصاريف تمويل مدفوعة
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه بداية السنة
النقد وما في حكمه نهاية السنة

11

23

2015
دينــار

2016
دينــار
438 946

()321 836

34 114
203 127
)(816 107
147 480

37 646
35 015
000
166 605

)(159 437
136 507
)(11 652
41 010
)(357 750
436 117
()28 252
()462
()46 151
17 490

35 979
()216 657
47 638
()2 193
124 378
()363 450
20 067
000
1 200
()435 608

()130
000
000
()130

()9 577
1 098 460
()863
1 088 020

()84 400
()147 480
()231 880
()214 520
()783 438
()997 958

()87 600
()166 605
()254 205
398 207
()1 181 645
()783 438

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  32تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
مجموعة المحفظة الوطنية لألوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2016
( )1عـــام
تأسست شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية بتاريخ  20آذار  1982وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة
عامة محدودة تحت رقم ( )166حيث بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع  15 000 000دينار .هذا وقد تم تخفيض رأس
مال الشركة في سنة  2011ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع  10 000 000دينار.
قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  29كانون الثاني  2011إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ
 7 328 909دينار وإطفاء أسهم الخزينة بمبلغ  2 171 054دينار من خالل تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ  5 000 000دينار
باإلضافة إلى تخفيض االحتياطي االختياري بمبلغ  4 499 963دينار.
من أهم غايات الشركة العمل كوسيط بالعمولة لدى بورصة عمان وكوسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته وإدارة االستثمار
والتمويل على الهامش واستثمار أموالها والتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة.
تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  12كانون الثاني 2017
وتتطلب هذه القوائم المالية الموحدة موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

( )2أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية
•تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفق ًا للقوانين المحلية النافذة.
•تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم
المالية الموحدة.
•إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
•إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015
باستثناء أثر تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح ( 31أ).

أسس توحيد القوائم المالية -
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركة التابعة لها والخاضعة لسيطرتها
وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة ،ويتم استبعاد
المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين الشركة األم والشركة التابعة.
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وفيما يلي عرض للشركة التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع الشركة األم:
رأس المال

نسبة

طبيعة

دينــار

الملكية

النشاط

5 000

%100

عقارية

شركة الزميلة لالستثمارات العقارية

يتم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية
المتبعة في الشركة األم .إذا كانت الشركة التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم إجراء
التعديالت الالزمة على القوائم المالية للشركة التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
يتم توحيد نتائج أعمال الشركة التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعلي ًا انتقال
سيطرة الشركة األم على الشركة التابعة .يتم توحيد نتائج أعمال الشركة التابعة التي يتم التخلص منها في قائمة الدخل
الموحدة حتى التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركة التابعة.
•تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل الشركة في حقوق ملكية الشركة التابعة.
•يتم تسجيل حصة حقوق غير المسيطرين من خسائر الشركة التابعة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير
المسيطرين.
•يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية.
عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة ،تقوم الشركة بما يلي:
•إلغاء االعتراف بالموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
•إلغاء االعتراف بحقوق غير المسيطرين.
•إلغاء االعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية.
•االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة.
•االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة.
•االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة.

معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتي تفيد بأنه يتم قياسها وفق ًا للتقارير التي يتم استخدامها من قبل المدير
التنفيذي وصانع القرار الرئيسي للمجموعة.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك
المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

النقد وما في حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،ويتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة.

ذمم مدينة
تمثل الذمم المدينة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضائع أو الخدمات المقدمة ضمن النشاط الطبيعي.
يتم االعتراف بالذمم المدينة طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي مطروحًا منها مخصص تدني القيمة.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
هي الموجودات المالية التي قامت المجموعة بشراؤها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار
السوقية قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة.
يتم إثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء) تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها
الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن
فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو
الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة هي موجودات مالية غير مشتقة .الغرض
من امتالكها االحتفاظ بها كمتوفرة للبيع أو االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق وليست للمتاجرة.
يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة التي يتوفر لها أسعار سوقية في أسواق
مالية نشطة بالقيمة العادلة.
تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة التي ال يتوفر لها أسعار سوقية والتي
ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالكلفة.

استثمار في شركة حليفة
الشركة الحليفة هي منشأة تمارس الشركة فيها تأثيراً جوهرياً .التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في السياسات
المالية والتشغيلية للجهة المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات .إن االعتبارات المستخدمة
لتحديد السيطرة المشتركة مشابهة إلى حد ما لالعتبارات المستخدمة لتحديد السيطرة على الشركة التابعة.
يتم إثبات استثمار المجموعة في الشركة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية .بموجب طريقة حقوق الملكية ،يظهر
االستثمار في الشركة الحليفة بالكلفة ،ويتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الشركة الحليفة كجزء من حساب االستثمار وال يتم
إطفاؤها وال يتم إجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد.
تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة ،وأي تغييرات في قائمة الدخل الموحدة لهذا
االستثمار ويتم تصنيفه ضمن قائمة الدخل الموحدة للمجموعة ،أما في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة الحليفة فإنه
يتم إظهار هذه التغيرات إن وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للمجموعة .يتم استبعاد األرباح والخسائر
الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الحليفة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الحليفة.
يتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الحليفة ضمن قائمة الدخل الموحدة.
يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الحليفة إلثبات حصة المجموعة في تغيرات صافي موجودات الشركة
الحليفة بعد تاريخ التملك.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة المالية للمجموعة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية.

استثمارات عقارية
تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ويتم استهالك االستثمارات العقارية (باستثناء األراضي)
عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها.
يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التخلص منها أو عند التوقف عن استخدامها وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها.
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يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي يتم فيها االستبعاد.
يتم التحويل إلى االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك إما بانتهاء إشغالها من قبل المالك أو بتأجيرها لطرف
آخر أو باكتمال عملية اإلنشاء أو التحديث .يتم التحويل من االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك بأشغالها من
قبل المالك أو البدء بتحديثها تمهيداً لبيعها.

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ،ويتم استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين
بيع الممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الموحدة.
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات على صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى
القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع
االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات.
يتم استهالك الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التالية:
%
مباني

4-2

سيارات

15

أثاث

15 - 10

أجهزة وبرامج

30 - 25

أجهزة مكتبية

15 - 10

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل
المورد.

قروض
يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة ويضاف إليها التكاليف المباشرة المتعلقة بالقروض ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم قيد الفوائد على القروض على أساس االستحقاق.

التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ المركز المالي الموحد لتحديد فيما إذا كانت
هناك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها إفرادياً أو على شكل مجموعة ،وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير
القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني.

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام المجموعة ببيع أو شراء الموجودات المالية).

القيمة العادلة
إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم المالية الموحدة في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة
لألدوات والمشتقات المالية التي لها أسعار سوقية ،في حال توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات
والمشتقات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
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تحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.
نماذج تسعير الخيارات.
تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدية وبموجب سعر
الفائدة الفعالة ،ويتم إطفاء الخصم  /العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة  /المدفوعة في قائمة الدخل الموحدة.
تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأي مخاطر أو
منافع متوقعة عند تقدير قيمة األدوات المالية ،وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم
إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

التقاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ بالصافي في القوائم المالية الموحدة عندما تتوفر
الحقوق القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات
في نفس الوقت.

مخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وأن تسديد االلتزامات
محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه ،يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية الموحدة وتعديل قيمتها بنا ًء
على آخر معلومات متوفرة لدى المجموعة.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
•يتم تحقق عموالت الوساطة عند القيام بتداول األوراق المالية للعمالء.
•يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
•يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.
•يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا ألساس االستحقاق.
•يتم االعتراف بالمصاريف وفقًا ألساس االستحقاق.

الجهات ذات العالقة
يتم تحديد واإلفصاح عن الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة وفقاً لتعريف الجهات ذات العالقة كما في معيار المحاسبة
الدولي رقم  ،24ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع الجهات ذات العالقة من قبل اإلدارة.

ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح
المعلنة في القوائم المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في
السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبي ًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض
ضريبية.
تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو
المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة
باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي
أو تحقيق الموجودات الضريبية.
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المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة المركز
المالي الموحدة والمعلنة من قبل البنك المركزي األردني.
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد
قيمتها العادلة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في
القيمة.

استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر
في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على
اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة
المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف
تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من
التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك
المخصصات.
تعتقد إدارة المجموعة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات
واالطفاءات السنوية اعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ
خسارة التدني في قائمة الدخل الموحدة.
تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في
قائمة الدخل الموحدة للسنة.
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري المجموعة
والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.
يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل عن أرباح السنة الحالية ،والتقديرات الضريبية المستحقة والمتوقعة عن السنة السابقة
عن المخصص المقتطع في حالة الوصول إلى تسوية نهائية مع دائرة الدخل عن السنة السابقة.
مستويات القيمة العادلة :يتوجب تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة
العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة العادلة كاملة وفقاً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .الفرق بين
المستوى  2والمستوى  3لمقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية
المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في
ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام.
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( )3أرصدة لدى البنوك

حسابات جارية لدى البنوك

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

586 491

444 712

( )4ذمم مدينة
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

ذمم مدينة

374 382

362 730

ذمم عمالء تمويل على الهامش

689 577

689 577

1 063 959

1 052 307

()676 279

()676 279

387 680

376 028

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

فيما يلي جدول تحليل الذمم كما في  31كانون األول:

اإلجمالي

2016

2015

مخصص

مخصص

ذمم مشكوك

اإلجمالي

الصـــافي

في تحصيلها

ذمم مشكوك

الصـــافي

في تحصيلها

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

ذمم مدينة

374 382

()196 927

177 455

362 730

()196 927

165 803

ذمم عمالء تمويل على الهامش

689 577

()479 352

210 225

689 577

()479 352

210 225

)676 279( 1 063 959

387 680

)676 279( 1 052 307

376 028

فيما يلي جدول أعمار ذمم عمالء تمويل على الهامش والذمم المدينة غير المشكوك في تحصيلها كما في  31كانون األول:
الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها
 30-1يوم

 90–31يوم  180–91يوم  270–181يوم  271يوم فأكثر

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

2016

187 360

173

3

27

200 117

387 680

2015

167 638

1 208

8 451

6 967

191 764

376 028

من المتوقع تحصيل كامل الذمم غير المشكوك في تحصيلها حسب تقدير إدارة المجموعة ،علما أن جميع الذمم مضمونة
بالمحافظ االستثمارية للعمالء.
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( )5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

179 667

519 301

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية *

659 665

659 665

839 332

1 178 966

* يمثل هذا البند أسهم شركات ليس لها أسعار سوقية ،ترى إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية ال
تختلف جوهريًا عن الكلفة.

( )6أرصدة مدينة أخرى
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

دفعات مقدمة على حساب استثمارات

49 000

49 000

تأمينات كفاالت ومستردة

28 074

28 074

أمانات صندوق ضمان التسوية *

25 000

67 000

أخرى

22 747

21 926

مصاريف مدفوعة مقدمًا

11 426

11 257

136 247

177 257

* يمثل رصيد المجموعة في صندوق ضمان التسوية استنادً ألحكام المادة رقم ( )90من قانون األوراق المالية رقم ( )76لسنة
 2002والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة .2004

( )7تسوية التداول
يمثل هذا البند المجموع الكلي للمبالغ المستحقة لصالح المجموعة وعلى مركز إيداع األوراق المالية والناتج عن عمليات تداول
اليوم األخير من السنة المالية المنتهية في  31كانون األول .2016

( )8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

67 617

81 943
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( )9استثمار في شركة حليفة
نسبة
شركة المحفظة العقارية االستثمارية *

المساهمة
%42

الدولة
األردن

طبيعة

2016

2015

النشاط

دينــار

دينــار

استثمارات

7 692 456

6 876 349

ال على العمليات التشغيلية والمالية لهذه الشركة وبالتالي تم تسجيل تلك االستثمارات كاستثمار
* تمارس المجموعة تأثيراً فاع ً
في شركة حليفة.
فيما يلي حصة المجموعة من إيرادات ونتائج أعمال الشركة الحليفة:
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

اإليرادات

3 598 142

000

أرباح السنة

1 668 575

000

قامت المجموعة بتسجيل حصتها من نتائج أعمال الشركة الحليفة كما في  31كانون األول  2016آخذين باالعتبار القيمة العادلة
لمساهمة المجموعة في الشركة الحليفة.

( )10استثمارات عقارية

أرض

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

134 454

134 454

تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31كانون األول  2016بقيمة مقاربة للكلفة من قبل مقيم عقاري
معتمد.
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( )11ممتلكات ومعدات
الكلفة
 31كانون األول 2014

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

1 806 257

324 878

90 499

134 060

123 431

72 748

2 551 873

000

000

000

000

9 577

000

9 577

1 806 257

324 878

90 499

134 060

133 008

72 748

2 561 450

إضافات
 31كانون األول 2015

أراضي

مباني

سيارات

أثاث

أجهزة وبرامج أجهزة مكتبية

المجموع

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2014

000

118 531

59 775

122 624

113 215

68 117

482 262

استهالك السنة

000

9 702

13 575

5 434

4 579

4 356

37 646

 31كانون األول 2015

000

128 233

73 350

128 058

117 794

72 473

519 908

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2015

1 806 257

196 645

17 149

6 002

15 214

275

2 041 542

الكلفة
 31كانون األول 2015

1 806 257

324 878

90 499

134 060

133 008

72 748

2 561 450

000

000

000

000

000

130

130

1 806 257

324 878

90 499

134 060

133 008

72 878

2 561 580

إضافات
 31كانون األول 2016
االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2015

000

128 233

73 350

128 058

117 794

72 473

519 908

استهالك السنة

000

9 693

13 575

4 776

5 840

230

34 114

 31كانون األول 2016

000

137 926

86 925

132 834

123 634

72 703

554 022

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2016

1 806 257

( )12بنوك دائنة

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

186 952

3 574

1 226

9 374

175

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

999 651

802 789

2 007 558

حصلت المجموعة بتاريخ  25أيلول  2008على قرض من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل متمثلة في جاري مدين بسقف
 2 500 000دينار ،وبمعدل فائدة  ،٪8.25تم تخفيض سقف القرض عدة مرات خالل السنوات وكان آخرها خالل سنة 2015
ليصبح  1 000 000دينار وبمعدل فائدة .%7.5

( )13أرصدة دائنة أخرى

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

إيرادات غير متحققة

211 591

211 591

مصاريف مستحقة

25 457

35 317

237 048

246 908
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( )14قروض
2016
تستحق خالل تستحق ألكثر

2015
المجموع

تستحق خالل تستحق ألكثر

السنة

من سنة

دينــار

دينــار

337 600

156 000

493 600

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ** 200 000

50 000

250 000

200 000

537 600

206 000

743 600

537 600

بنك عودة *

دينــار

المجموع

السنة

من سنة

دينــار

دينــار

337 600

240 400

578 000

50 000

250 000

290 400

828 000

دينــار

* بتاريخ  3تشرين األول  ،2013حصلت المجموعة على قرض من بنك عودة بمبلغ  1 000 000دينار وبمعدل سعر فائدة يبلغ
 %8.75على أساس الرصيد اليومي لحساب القرض تستوفى شهرياً ،وبمعدل عمولة  %1سنوياً ،يسدد أصل القرض بموجب 12
قسط ربع سنوي حيث تبلغ قيمة كل قسط  84 400دينار ما عدا القسط األخير التي تبلغ  71 600دينار ،استحق القسط األول
منها بتاريخ  1تشرين األول  .2014بتاريخ  22أيلول  2015تم تخفيض سعر الفائدة لتصبح  ،%8.50وبتاريخ  16آذار 2016
تم تعديل جدولة سداد القرض ليسدد بموجب ستة أقساط ربع سنوية حيث تبلغ قيمة كل قسط  84 400دينار ما عدا القسط
األخير والذي يبلغ  71 600دينار ،يستحق القسط األول بتاريخ  1كانون الثاني  2017والقسط األخير بتاريخ  1نيسان .2018
بضمان الرهن العقاري من الدرجة األولى بمبلغ  1 200 000دينار على قطعة األرض رقم ( )131حوض اللويبدة الشمالي رقم
( )12وما عليها من بناء.
** تم خالل سنة  2015جدولة مبلغ  250 000دينار من التسهيالت االئتمانية الممنوحة من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
على شكل قرض وبمعدل فائدة يبلغ  %8.65على أساس الرصيد اليومي لحساب القرض وتستوفى شهرياً .يسدد أصل القرض
بموجب  8أقساط ربع سنوية حيث تبلغ قيمة كل قسط  50 000دينار ،يستحق القسط األول منها بتاريخ  1أيلول  .2015بتاريخ
 24آذار  2016تم تخفيض سعر الفائدة لتصبح  %7.50وتعديل جدولة سداد القرض ليسدد بموجب خمسة أقساط ربع سنوية
حيث تبلغ قيمة كل قسط  50 000دينار ،يستحق القسط األول منها بتاريخ  1آذار .2017

( )15ضريبة الدخل
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

462

462

مخصص انتفت الحاجة إليه

()462

000

رصيد نهاية السنة

000

462

فيما يلي ملخص للتسوية بين الربح المحاسبي والربح الضريبي:
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2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

الربح المحاسبي (الخسارة المحاسبية)

438 946

()321 836

أرباح غير خاضعة للضريبة

()856 569

000

مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

407 154

000

الخسارة الضريبية

()10 469

()321 836

شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب
زيادة المصروفات عن اإليرادات الضريبية.
قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنة المنتهية في  31كانون
األول  2015ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014

شركة الزميلة لالستثمارات العقارية
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب
زيادة المصروفات عن اإليرادات الضريبية.
قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنة المنتهية في  31كانون
األول  2015ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014

( )16حقوق الملكية
رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع  10 000 000دينار مقسم إلى  10 000 000سهم ،بقيمة اسمية دينار للسهم.
أوصى مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  12كانون الثاني  2017تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ  4 000 000دينار
من خالل إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ  4 000 000دينار ليصبح  6 000 000دينار ،وهذا خاضع لموافقة الهيئة العامة
للمساهمين.

احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية قبل الضرائب خالل السنة والسنوات
السابقة وال يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب االحتياطي اإلجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به إال أنه يجوز
بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال
الشركة المصرح به وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين

احتياطي خاص
قررت الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ  9نيسان  2016إطفاء االحتياطي الخاص في الخسائر المتراكمة بقيمة 82 535
دينار.

خسائر متراكمة

الرصيد في بداية السنة
ربح (خسارة) السنة
أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
إطفاء خسائر
الرصيد في نهاية السنة

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

()4 878 532

()4 702 114

438 946

()321 836

000

145 418

82 535

000

()4 357 051

()4 878 532
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( )17صافي عموالت وساطة
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

إيراد عموالت وساطة

226 685

211 329

ينزل :عموالت مدفوعة

()8 460

()11 026

218 225

200 303

( )18إيرادات أخرى
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

مخصص انتفت الحاجة إليه

40 462

000

أتعاب إدارية

18 203

18 657

أخرى

15 925

5 168

74 590

23 825

( )19خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(خسائر) أرباح بيع متحققة
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
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2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

)(2 237

6 786

)(203 127

()35 015

)(205 364

()28 229

( )20مصاريف إدارية
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

رواتب وأجور

149 200

157 982

مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي

20 435

21 524

رسوم وإشتراكات

18 816

21 109

رسوم الهيئة والبورصة ومركز اإليداع

14 525

15 125

أتعاب مهنية

13 540

18 760

تأمين صحي

12 716

10 686

صيانة

10 515

11 316

مساهمة المجموعة في صندوق االدخار

9 421

9 929

كهرباء ومياه

8 071

8 530

صندوق حماية المستثمر

5 981

6 108

أخرى

5 579

11 822

بريد وهاتف

5 427

8 311

سيارات

4 505

6 335

قرطاسية ومطبوعات

2 587

3 554

ضيافة

1 020

1 209

680

1 184

283 018

313 484

اجتماع الهيئة العامة

( )21مصاريف التمويل

فوائد وعموالت وكفاالت

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

147 480

166 605

( )22الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

438 946

()321 836

المتوسط المرجح لعدد األسهم

10 000 000

10 000 000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة

 0,044دينار

( )0.032دينار

ربح (خسارة) السنة
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( )23النقد وما في حكمه
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

أرصدة لدى البنوك

586 491

444 712

بنك دائن

)(999 651

()802 789

أرصدة لدى البنوك مقيدة السحب *

)(584 798

()425 361

)(997 958

()783 438

* يمثل هذا البند أرصدة في البنوك خاصة بالعمالء وذلك وفقًا لتعليمات هيئة األوراق المالية.

( )24التزامات محتملة
على المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة تتمثل في كفاالت بنكية بمبلغ  150 000دينار لصالح هيئة
األوراق المالية ومبلغ  100 000دينار لصالح مركز إيداع األوراق المالية ومبلغ  100 000دينار لصالح محكمة صلح جزاء عمان
كما في  31كانون األول .2015 ،2016

( )25مستويات القيمة العادلة
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف المستويات المختلفة
على النحو التالي:
المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة.
المستوى  :2معلومات عن السعر المعلن المتضمن في المستوى  1والذي يتم رصده لألصل أو االلتزام ،سواء بصورة مباشرة
(مثل األسعار) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).
المستوى  :3معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق (معلومات غير ظاهرة).
المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

2015
موجودات مالية بالقيمة العادلة

601 244

659 665

000

1 260 909

2016
موجودات مالية بالقيمة العادلة

247 284

659 665

000

906 949

( )26معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي تمت مع كبار المساهمين واإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة والشركات التي
هم فيها مساهمين رئيسيين .يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة المجموعة.
تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للشركة والقوائم المالية للشركة التابعة (شركة الزميلة لالستثمارات
العقارية) حيث تمتلك الشركة ما نسبته  %100من رأس مال الشركة التابعة.
طبيعة التعامل
شركة المحفظة العقارية االستثمارية
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أتعاب إدارية

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

10 000

5 000

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

رواتب ومنافع أخرى

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار
56 000

56 000

( )27إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية
بسبب التغيرات في أسعار الفائدة .إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة
مثل الودائع لدى البنوك والبنوك الدائنة والقروض .تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغييرات المفترضة الممكنة
بأسعار الفوائد على ربح (خسارة) المجموعة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر
فائدة متغير كما في  31كانون األول.
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  31كانون األول ،مع
بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
الزيادة (النقص)

اُألثر على

بسعر الفائدة

ربح السنة

نقطــة

دينــار

دينار أردني

100

()16 308

دينار أردني

()100

16 308

2016

نقطــة

دينــار

دينار أردني

100

()17 432

دينار أردني

()100

17 432

2015

ال يوجد تأثير على حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

مخاطر تغير أسعار األسهم
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة واحتياطي القيمة العادلة نتيجة التغييرات الممكنة المعقولة على أسعار
األسهم مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:
التغير في

األثر على

المؤشر

ربح السنة

%

دينــار

اُألثر على
احتياطي القيمة
العادلة
دينــار

2015
بورصة عمان

%1

11 790

819

2016
بورصة عمان

%1

8 393

676

في حال أن هناك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

41

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه المجموعة.
ترى المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم
القائمة بشكل مستمر .كما تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.
تقوم المجموعة بتقديم خدمات الوساطة المالية لعدد كبير من العمالء .يمثل أكبر عميالن ما نسبته  %49من رصيد الذمم
المدينة كما في  31كانون األول .2015 ،2016

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .تقوم المجموعة بإدارة السيولة
بحيث تضمن توفر سيولة كاملة لوفاء التزاماتها عند استحقاقها.
يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في  31كانون األول على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق
التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية.
أقل من  3أشهر
دينــار

من  3أشهر إلى  12من سنة إلى خمس
شهر

سنوات

دينــار

دينــار

المجموع
دينــار

 31كانون األول 2016
بنك دائن

1 006 523

000

000

1 006 523

ذمم دائنة

000

456 728

000

456 728

151 932

438 736

298 823

889 491

1 158 455

895 464

298 823

2 352 742

قروض
 31كانون األول 2015
بنك دائن

808 308

000

000

808 308

ذمم دائنة

000

814 478

000

814 478

150 859

438 259

297 330

886 448

959 167

1 252 737

297 330

2 509 234

قروض

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
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( )28القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من أرصدة لدى البنوك والذمم المدينة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وموجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر واستثمار في شركة حليفة وبعض األرصدة المدينة األخرى ،تتكون
المطلوبات المالية من البنك الدائن والذمم الدائنة والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

( )29إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط
المجموعة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم المجموعة
بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي الخاص واحتياطي القيمة
العادلة والخسائر المتراكمة والبالغ مجموعها  8 950 995دينار كما في  31كانون األول  2016مقابل  8 526 375دينار كما
في  31كانون أول .2015

( )30حسابات مدارة لصالح العمالء
ضمن النشاط االعتيادي تمتلك المجموعة محفظة استثمارية في أسواق خارجية لصالح عمالئها بصفة األمانة مقابل عموالت
وساطة تم إظهارها ضمن قائمة الدخل الموحدة ،حيث بلغ صافي موجودات هذه المحفظة ما مجموعه  358 007دينار كما في
 31كانون األول  283 334 :2015( ،2016دينار) ،يتم االحتفاظ بها في حسابات منفصلة عن موجودات المجموعة وال تظهر
ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

( )31تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة:
تم اتباع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،والتي لم تؤثر
بشكل جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة ،علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية
للمعامالت والترتيبات المستقبلية:
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1عرض القوائم المالية والمتعلقة بالمبادرة باإلفصاح.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)11االتفاقيات المشتركة والمتعلقة بالمعالجة المحاسبية لشراء الحصص
في العمليات المشتركة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)16الممتلكات واآلالت والمعدات ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38الموجودات
غير الملموسة :توضيح للطرق المحاسبية المقبولة لالستهالك واإلطفاء.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)16الممتلكات واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )41الزراعة:
النباتات المنتجة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)27القوائم المالية المنفصلة ،السماح للمنشآت بتسجيل االستثمارات في الشركات
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التابعة ،المشاريع المشتركة والشركات الحليفة أما بالكلفة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9أو باستخدام طريقة
حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة.
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام  2014-2012والتي تغطي التعديالت الحاصلة
على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( )5و ( )7ومعايير المحاسبة الدولية أرقام ( )19و (.)34
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)10القوائم المالية الموحدة والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)12
اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع
المشتركة والمتعلقة بتطبيق االستثناء من التوحيد في الشركات االستثمارية.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)12االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة من الخسائر غير المتحققة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)14حسابات التأجيل التنظيمية.

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة والجاهزة للتطبيق المبكر
لكن غير سارية المفعول بعد:

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)2الدفع على أساس األسهم :تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.
(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2018

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)4عقود التأمين.
(عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ألول مرة)

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)7التدفقات النقدية :تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية.
(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2017

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية
حيث صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية في تشرين ثاني  2009وطرح متطلبات جديدة لتصنيف
وقياس الموجودات المالية ،وتم تعديله في تشرين األول  2010إلضافة متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد المطلوبات المالية،
كما تم طرح نسخة جديدة في تشرين الثاني  2013لتتضمن متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط .كما تم إصدار نسخة معدلة من
المعيار في تموز  2014كي يتضمن بشكل رئيسي كل من (أ) متطلبات التدني للموجودات المالية (ب) تعديالت محددة لمتطلبات
التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة.
(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد :أول كانون الثاني )2016
إن النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9تحتوي على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحلت محل معيار
المحاسبة الدولي رقم ( :)39االعتراف والقياس .وتتضمن النسخة الجديدة من المعيار المتطلبات التالية:

التصنيف والقياس :تصنف الموجودات المالية بنا ًء على نموذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية .وقدمت هذه النسخة تصنيف
جديد لبعض أدوات الدين حيث يمكن تصنيفها ضمن “الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر” .ويتم
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تصنيف المطلوبات المالية بشكل مشابهة لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39لكن هنالك اختالفات في المتطلبات المنطبقة على
قياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالمنشأة.

التدني :قدمت نسخة  2014نموذج “الخسارة االئتمانية المتوقعة” الحتساب خسارة تدني الموجودات المالية ،وعليه أصبح من
غير الضروري زيادة المخاطر االئتمانية بشكل مسبق حتى يتم االعتراف بخسارة التدني.

محاسبة التحوط :قدمت نسخة  2014نموذج جديد لمحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون أكثر مالئمة مع كيفية قيام المنشآت
بإدارة المخاطر عند التعرض لمخاطر التحوط المالي وغير المالي.

إلغاء االعتراف :تم اتباع متطلبات إلغاء االعتراف للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما وردت في المعيار المحاسبي الدولي
رقم (.)39
(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2018

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15اإليرادات من العقود مع العمالء.
صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15في أيار  2015حيث وضع نظام شامل وموحد تستعين به المنشآت في قيد
اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء .المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15سوف يحل محل اإلرشادات الحالية
بشأن االعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم ( :)18اإليرادات ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم (:)11
عقود اإلنشاءات وما يتعلق بها من تفسيرات عند سريان العمل بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)15
ويقوم المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15على أنه يتوجب على المنشأة االعتراف بإيراداتها لوصف التحويل
الحاصل للبضائع أو الخدمات المتفق عليها للعمالء بقيمة تعكس القيمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها لقاء تلك البضائع أو
الخدمات ،ويقدم المعيار على وجه الدقة منهجًا لالعتراف باإليرادات بنا ًء على خمس خطوات:
الخطوة  :1تحديد العقود المبرمة مع العميل.
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء الواردة بالعقد.
الخطوة  :3تحديد قيمة المعاملة.
الخطوة  :4تخصيص قيمة المعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.
الخطوة  :5االعتراف باإليراد عند (أو حين) استيفاء المنشأة اللتزامات األداء.

وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15تعترف المنشأة بإيراداتها عندما يتم استيفاء االلتزام ،أي عندما تحول السيطرة
للعميل على البضائع أو الخدمات التي تنطوي على استيفاء التزام ما .لقد تم إضافة المزيد من التوجيهات المستقبلية للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )15حتى يتم معالجة حاالت محددة ،وإضافة إلى ذلك يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
( )15مزيداً من االفصاحات التفصيلية.
(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2018

المعيار الدولي للتقارير رقم ( :)16عقود اإليجار
يحدد هذا المعيار كيفية االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية .كما يوفر
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هذا المعيار نموذج محاسبي موحد للمستأجر ،حيث يتطلب قيام المستأجرين باالعتراف باألصول وااللتزامات لكافة عقود اإليجار
باستثناء العقود التي تكون مدتها  12شهر أو أقل أو تكون أصولها ذات قيم منخفضة.
لقد أتاح المعيار االستمرارية للمؤجر في تصنيف العقود أما عقود تشغيلية أو تمويلية ،وبموجب هذا المعيار فإن محاسبة عقود
اإليجار في دفاتر المؤجر بقيت إلى حد كبير كما هي ودون تغيير عما كانت عليه بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17
(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2019

تتوقع إدارة المجموعة أن يتم تطبيق المعايير المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية الموحدة عند تاريخ سريان كل منها دون
أن تحدث هذه المعايير أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة باستثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
أرقام ( ،)16( ،)15( ،)9حيث تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( )15( ،)9في القوائم المالية
الموحدة للمجموعة خالل الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني  ،2018المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
( )16في أو بعد األول من كانون الثاني  ،2019علمًا بأنه قد يكون لها أثر جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم
المالية الموحدة والمتعلقة باإليرادات من العقود مع العمالء والموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة وعقود اإليجار ،إال أنه
من غير العملي أن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحين قيام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية
لتطبيق تلك المعايير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

( )32أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2015لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية
الموحدة كما في  31كانون األول  2016ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على خسارة وحقوق الملكية لسنة .2015
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اإلقرارات
يقر مجلس إدارة الشركة حسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة
القادمة ،كما يؤكد المجلس مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
					
محمد بهجت أمين البلبيسي
					
رئيس مجلس اإلدارة

					
آمال خالد صبحي الحاج حسن
						
عضو مجلس اإلدارة

مهند محمد عبدالمهدي خليفة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بسام عبدالرحمن محمود فرعون
عضو مجلس اإلدارة

						
محمد جعفر ناجي الشامي
							
عضو مجلس اإلدارة

منجد منير رضا سختيان
عضو مجلس اإلدارة

					
مصطفى خليل عبدالرحيم مقدادي
						
عضو مجلس اإلدارة

طارق محمد جبر الحمود
عضو مجلس اإلدارة

يقر السادة الموقعين أدناه بالمسؤولية الكاملة عن صحة ودقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير.
				
المدير مالي
حسن محمد حسن موسى

		
المدير العام
		
هيفاء جودت العلمي

رئيس مجلس اإلدارة
محمد بهجت أمين البلبيسي
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