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الشركة األردنية للصحافة والنشر
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
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صاحب السمو املليك

األمري الحسني بن عبدالله الثاين املعظم
ويل العهد
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة كما هو يف 2016/12/31
�شركة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها-:
معايل الدكتور يو�سف ال�شواربه

-رئي�س جمل�س االدارة من 2016/6/28

�صندوق التقاعد لأع�ضاء نقابة املهند�سني وميثله -:
املهند�س عزام جميل فار�س الهنيدي
نائب رئي�س جمل�س االدارة من 2016/2/8�شركة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
ال�سيد وليد العمايره
 ع�ضو ًا من 2016/2/8ال�سيد �سعيد �شنان
 ع�ضو ًا من 2016/2/7ال�سيد فادي عالونه
 ع�ضو ًا من 2016/3/10امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وميثلها-:
معايل د .جواد العناين
 ع�ضـو ًا من  2016/2/8حتى 2016/6/28ال�سيد ح�سن ابو الهيجاء
 ع�ضـو ًا من 2016/8/1�صندوق التامني االجتماعي لأع�ضاء نقابة املهند�سني وميثله -:
ال�سيد عبد البا�سط �أبو الذنني
 ع�ضو ًا من 2016/2/8�شركة اال�سواق احلرة الأردنية وميثلها -:
ال�سيد مو�سى عبداللطيف ح�سني ال�صبيحي
 ع�ضـو ًا من 2016/2/7ال�شركة الوطنية للتنمية ال�سياحية وميثلها -:
ال�سيد علي ال�صمادي
 ع�ضو ًا من 2016/2/7ال�سيد ا�سماعيل ال�شريف
ال�سيد حممد ح�سن ار�شيد التل

 ع�ضو ًا من 2016/2/7 ع�ضو ًا من 2016/2/7�شركة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
معايل الدكتور يو�سف عبداهلل ال�شواربه
رئي�س جمل�س االدارة

�صندوق التقاعد لأع�ضاء نقابة املهند�سني وميثله -:
املهند�س عزام جميل الهنيدي
نائب رئي�س جمل�س االدارة

مدققو احل�سابــات

الدار العربية لتدقيق احل�سابات
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تقرير جمل�س االدارة لل�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31
التقرير ال�سنوي احلادي والثالثونت
عمال باحكام املادة  4من قانون هيئة الأوراق املالية رقم  76ل�سنة  2002واملتعلق بتعليمات اف�صاح
ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق نورد متطلبات االف�صاح التالية -:
�أ ) كلمــة رئيـ�س جمل�س الإدارة
ح�ضرات امل�ساهمني االفا�ضل
ي�رسين وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�رسة العاملني يف ال�رشكة �أن ارحب بكم و�أقدم لكم خال�ص التحيات
والتقدير ،و�أن اعرب لكم عن مدى اعتزازنا بثقتكم الغالية «كم�ساهمني» يف ر�أ�سمال هذه ال�رشكة.
ون�ضع بني ايديكم التقرير ال�سنوي احل��ادي والثالثني عن اداء ال�رشكة واجنازاتها لل�سنة املالية املنتهية يف
 2016/12/31ا�ضافة الى البيانات املالية عن العام وخطط ال�رشكة وتطلعاتها امل�ستقبلية للعام .2017
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
انطالقا من مبد�أ امل�صداقية .واحلر�ص على و�ضع البيانات املالية يف منتهى ال�شفافية ،ف�إن اخل�سائر املرتاكمة
من �سنوات �سابقة �أملت على جمل�س الإدارة مواجهة العديد من امل�شكالت الناجمة عن املالحقة املالية .وال�سعي ل�سد
الفجوة يف التدفقات النقدية ،وتدبري الو�سائل لت�أمني �سداد الديون ال�سابقة خا�صة للعاملني يف ال�رشكة� ،أو الذين انتهت
خدماتهم فيها وحر�ص ًا منا على االلتزام بالقوانني ،والتقيد مبعايري املحا�سبة الدولية ،فقد �آلينا �أن نت�أخر حتى تكون
البيانات املالية التي بني �أيديكم مر�آة حقيقية لواقع احلال يف ال�رشكة .وميتلك جمل�س الإدارة ملكية ت�صل الى ٪48٫7
من �أ�سهم ال�رشكة.
ويف االجتماع الذي عقده املجل�س ملناق�شة البيانات املالية املنتهية بتاريخ  2016/12/31وتبني �أن اخل�سائر قد
جتاوزت ر�أ�س املال وما املى على جمل�س الإدارة درا�سة الو�ضع للخروج من هذه امل�شكلة ولتفادي املادة (- )266
فقرة (�أ) بند ( )4من قانون ال�رشكات والتي تن�ص «اذا زاد جمموع خ�سائر ال�رشكة على ( )%75من را�سمالها املكتتب
به ما مل تقرر هيئتها العامة زيادة ر�أ�سمالها» ولهذه الغاية بقي املجل�س يف حالة انعقاد �شبه دائم وذلك لإيجاد احللول
الالزمة واخليارات املنا�سبة ملنع الت�صفية لهذه ال�رشكة والتي و�صفها جاللة امللك ب�أنها جريدة الوطن ،و�ستبقى ان
�شاءاهلل.
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وعلى الرغم مما تقدم فقد بذلت �إدارة ال�رشكة ممثلة مبجل�سها و�إدارتها التنفيذية جهد ًا كبري ًا ل�ضغط
النفقات وزيادة االيرادات اال ان املواقع االخبارية واملحطات الف�ضائية اثرت ب�شكل كبري على كافة ال�صحف
اليومية من حيث االعالنات والتوزيع وبالرغم من ذلك فقد ا�ستطاعت جريدتكم الثبات واحلفاظ على مركزها
بني ال�صحف .وما زال املجل�س يعمل جاهدا يف البحث عن و�سائل تعظيم االيرادات واحلد من النفقات يف �سبيل
الو�صول الى و�ضع اف�ضل.
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
يف اخلتام ا�سمحوا يل �أن �أ�شكر با�سم هيئتكم املوقرة عمالء ال�رشكة والذين نعتز بثقتهم وكذلك جميع
العاملني يف ال�رشكة على اجلهد الذي بذلوه ملتزمني بتوجيهات وقرارات الإدارة العليا العملية واملدرو�سة
لدعم م�سرية االقت�صاد الوطني يف ظل ح�رضة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم حفظه اهلل ورعاه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
م .عزام الهنيدي
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(ب) تقرير جمل�س االدارة :
 :-1ن�شاط ال�رشكة الرئي�سي واماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل:
�أ) و�صف الن�شطة ال�شركة الرئي�سية:
تتمثل ان�شطة ال�رشكة با�صدار وبيع �صحيفة الد�ستور اقدم ال�صحف االردنية اليومية  ،وكذلك تقوم مطابع
الد�ستور بطباعة العديد من �صحف الغري كما تقوم املطابع التجارية بطباعة كافة املطبوعات التجارية من كتب
وجمالت لل�سوق املحلي واخلارجي.
ب) اماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني :
• املركز الرئي�سي الوحيد يف ع ّمان  -تالع العلي – �شارع امللكة رانيا العبداهلل – ويبلغ عدد املوظفني فيه 292
موظفا ويوجد لل�رشكة مكاتب متثيلية بعدة حمافظات.
 وال توجد لل�رشكة اي فروع خارج اململكة. - 2وال توجد �رشكات تابعة لل�رشكة .
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�	-: 3أ .بيان با�سماء اع�ضاء جمل�س االدارة احلايل والذي مت انتخابه بتاريخ  2016/2/7ونبذة تعريفية عنهم:
اال�سم
ا�سم الع�ضو
املن�صب
تاريخ الع�ضوية

د.جواد العناين
رئي�س جمل�س االدارة
2016/2/8

اال�سم
ا�سم الع�ضو
املن�صب
تاريخ الع�ضوية

د.يو�سف ال�شواربه
رئي�س جمل�س االدارة
2016/6/28
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البيـــــــــــــــــــان
وحتى 2016/6/28

البيـــــــــــــــــــان

التقرير السنوي
اال�سم
ا�سم الع�ضو
املن�صب
تاريخ امليالد
تاريخ التعيني
ال�شهادات العلمية

البيـــــــــــــــــــان
املهند�س عزام جميل فار�س الهنيدي
نائب رئي�س جمل�س االدارة
1948
2016/2/8
بكالوريو�س هند�سة ات�صاالت والكرتونيات

احلالة االجتماعية

متزوج وله خم�سة �أوالد

اخلربات العملية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

2016

نائب رئي�س جمل�س ادارة جريدة الد�ستور.
م�ساعد رئي�س املنتدى العاملي للربملانيني اال�سالميني وال يزال
نقيب املهند�سني االردنيني لدورتني.
نائب يف الربملان لدورتني.
االمني العام امل�ساعد الحتاد املهند�سني العرب �سابقا.
نائب رئي�س احتاد املنظمات الهند�سية يف الدول اال�سالمية �سابقا.
م�ؤ�س�سة املوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية من 1987 – 1972
امل�ست�شفى اال�سالمي 2003 - 1987
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البيـــــــــــــــــــان

اال�سم
ا�سم الع�ضو
املن�صب

ال�سيد �سعيد �شنان
ع�ضو جمل�س االدارة

تاريخ الع�ضوية

من  2016/2/7وحتى 2016/3/10

اال�سم
ا�سم الع�ضو
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية

البيـــــــــــــــــــان
اال�ستاذ حممد ح�سن ار�شيد التل
ع�ضو جمل�س ادارة  -رئي�س التحرير امل�س�ؤول
2016/2/7
 -1965اربد
•  حا�صل على درجة البكالوريو�س يف ال�صحافة واالعالم من جامعة الريموك عام 1987
• دبلوم عال يف االدارة من نف�س اجلامعة عام 1989

احلالة االجتماعية
اخلربات العملية

متزوج وله  3اوالد
 .1يعمل يف جريدة الد�ستور منذ عام  1987حيث تدرج بالعمل نائبا ملدير التحرير ثم مديرا للتحرير
 .2نائبا لرئي�س التحرير من عام  2003ولغاية �شهر ت�رشين االول .2006
 .3ثم رئي�سا للتحرير من �شهر ت�رشين االول  2006ولغاية �شهر �شباط 2009
 .4ثم تبو�أ من�صب رئي�س التحرير امل�س�ؤول اعتبارا من �شهر �شباط  2009وال يزال
 .5ع�ضو نقابة ال�صحفيني  ،وتر�أ�س جلنة الع�ضوية يف نقابة ال�صحفيني ملدة �سنتني
� .6شارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات ال�سيا�سية واالعالمية على م�ستوى الوطن العربي
•    كاتب مقال �سيا�سي يف جريدة الد�ستور
•    ع�ضوا ملجل�س ادارة الد�ستور من عام  2002ولغاية �شباط .2009
•    ع�ضو جلنة االدارة امل�ؤقته يف الد�ستور من 2011/10/25 – 7/25
•    ع�ضو جمل�س ادارة الد�ستور من تاريخ 2011/11/1
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التقرير السنوي
اال�سم
ا�سم الع�ضو
املن�صب
تاريخ الع�ضوية

اال�ستاذ وليدالعمايرة
ع�ضو جمل�س ادارة – رئي�س جلنة التدقيق
2016/2/8

اال�سم
ا�سم الع�ضو

البيـــــــــــــــــــان
املهند�س عبدالبا�سط �أبو الذنيني

املن�صب
تاريخ الع�ضوية

ع�ضو جمل�س ادارة  -رئي�س جلنة العطاءات

2016/2/8

اال�سم
ا�سم الع�ضو

ا�سماعيل كامل ال�شريف

املن�صب
تاريخ الع�ضوية

2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
ع�ضو جمل�س ادارة

2016/2/7
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اال�سم
ا�سم الع�ضو

البيـــــــــــــــــــان
فادي عالونه

املن�صب
تاريخ الع�ضوية

2016/3/10

اال�سم
ا�سم الع�ضو

ح�سن ابو الهيجاء

املن�صب
تاريخ الع�ضوية
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ع�ضو جمل�س ادارة

البيـــــــــــــــــــان
ع�ضو جمل�س ادارة

2016/8/1

التقرير السنوي

2016

اال�سم
ا�سم الع�ضو
املن�صب
تاريخ الع�ضوية

البيـــــــــــــــــــان
ال�سيد مو�سى عبداللطيف ح�سني ال�صبيحي
ع�ضو جمل�س االدارة
من 2016/2/7

تاريخ امليالد
امل�ؤهالت العلمية

1962/6/1
 .1ماج�ستري قانون
 .2دبلوم هند�سة نظم

احلالة االجتماعية
اخلربات العملية

متزوج وله  3اوالد.
 .1مدير املركز االعالمي– امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي عام–  2008لتاريخه

 .2املن�سق االداري واالعالمي – الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات – قطر () 2008 – 2004
 .3رئي�س ق�سم االعالم – امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي – االردن – ()2004 – 2001
 .4م�س�ؤول ال�ش�ؤون الثقافية واالعالمية – م�ؤ�س�سة االمري عبدالرحمن ال�سديري –
( - ) 2000 – 1997اململكة العربية ال�سعودية.
� .5سكرتري حترير جملة «�أدوم��ات��و» جملة اثارية عاملية حمكُمة -م�ؤ�س�سة االمري
عبدالرحمن ال�سديري  -الريا�ض ()2000 – 1998
الع�ضويات
امل�ؤلفات

 .6كاتب �صحفي – عدة �صحف ومواقع الكرتونية
 ع�ضو املنظمة العربية حلقوق االن�سان – فرع االردن كتاب (كل ما يجب ان تعرفه عن ال�ضمان االجتماعي يف االردن) – 2003 كتاب (نحو خطاب ا�سالمي معا�رص ) – 2010 خمطوطات بع�ضها قيد الن�رش -بحوث ودرا�سات يف احلماية االجتماعية.
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اال�سم
ا�سم الع�ضو
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد
احلالة االجتماعية
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

البيـــــــــــــــــــان
علي �صالح علي ال�صمادي
ع�ضو جمل�س ادارة ع�ضو جلنة التدقيق
2016/2/7
1963
متزوج وله اربعة ابناء
 .1بكالوريو�س حما�سبة اجلامعة االردنية 1985
 .2ماج�ستري حما�سبة االكادميية العربية للعلوم املالية وامل�رصفية
 موظف يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي 1987 مدير مديرية التحليل امل��ايل /ادارة ال�ش�ؤون املالية امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضماناالجتماعي
 ع�ضو هيئة مديرين وع�ضو جلتنة التدقيق ال�رشكة الوطنية للتنمية ال�سياحية2011-2007
 ع�ضو جمل�س ادارة وع�ضو جلنة التدقيق امل�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية (ال��ر�أي)2013-2011

ب .ا�سماء ورتب ا�شخا�ص االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عنهم:
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 .1معايل الدكتور يو�سف ال�شواربه

رئي�س جمل�س الأدارة

 .2م .عزام جميل هنداوي

نائب رئي�س جمل�س الأدارة

 .3ال�سيد حممد ح�سن ار�شيد التل

ع�ضو جمل�س اداره – رئي�س التحرير امل�س�ؤول (مت ذكره
مع اع�ضاء جمل�س االدارة)

 .4دكتور ح�سني الطراونة

مدير عام 2016/3/15

 .5عامر حممود ح�سن ملحم

م�ساعد املدير العام «املدير املايل»

التقرير السنوي

2016

 .4د .ح�سني الطراونة -:
اال�سم
املن�صب
تاريخ امليالد
تاريخ التعيني
احلالة االجتماعية
ال�شهادات العلمية

البيـــــــــــــــــــان
املدير العام
1957
2016/3/15
متزوج
دكتوراه علوم ماليه وم�رصفيه

 .5ال�سيد عامر حممود ح�سن ملحم
اال�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية
احلالة االجتماعية
اخلربات العملية

البيـــــــــــــــــــان

م�ساعد املدير العام «املدير املايل»

2007/10/6
1957
بكالوريو�س ادارة اعمال
متزوج
 .1من ني�سان  2015الى  -2016/3/15مدير عام بالوكالة -مدير مايل.
 .2من كانون الثاين  - 2015مدير مايل.
 .3من اذار  2014 - 2010مدير الدائرة التدقيق الداخلي.
 .4من اذار  2010 – 2007 /مدير حما�سبة االق�سام التجارية يف جريدة الد�ستور.
 .5من  2007 – 1999مدير التدقيق الداخلي – جريدة العرب اليوم.
 .6عام  1998مدير مايل واداري – ال�رشكة االردنية للخدمات االعالمية.
 .7من عام  1998 – 1996مراقب مايل – م�ؤ�س�سة الفريد للن�رش والتوزيع.
 1995 – 1982 .8مدقق – البنك العربي الوطني – ال�سعودية .
 1982 – 1978 .9م�رصيف – البنك العقاري العربي  -الر�صيفه
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 :-4بيان با�سماء كبار مالكي اال�سهم امل�صدرة من قبل ال�شركة وعدد اال�سهم اململوكة لكل منهم اذا كانت هذه
امللكية ت�شكـّـل ما ن�سبته  %5فاكرث مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة:
اال�سـم

عدد اال�سهم كما يف
2016/12/31

الن�سبة
2016

عدد اال�سهم كما يف
2015/12/31

الن�سبة
2015

�رشكة راما لال�ستثمار واالدخار

1.347.000

%29.933

1.347.000

%29.933

�صندوق التقاعد الع�ضاء نقابة املهند�سني

527.148

%11.714

527.148

%11.714

�صندوق الت�أمني االجتماعي الع�ضاء
نقابة املهند�سني

268.788

%5.973

268.788

%5.973

ال�سيد ا�سماعيل كامل ا�سماعيل ال�رشيف

232.000

%5.156

232.000

%5.156

�صندوق موظفي ال�رشكة االردنية
لل�صحافة والن�رش

223.632

%5.000

223.632

%5.000

املجموع

2.598.568

%57.746

2.598.568

%57.746
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 :-5الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها وا�سواقها الرئي�سية وح�صتها من ال�سوق املحلي وكذلك
ح�صتها من اال�سواق اخلارجية-:
• حافظت الد�ستور على و�ضعها التناف�سي �ضمن ال�صحف اليومية الناطقة باللغة العربية.
• ح�صتها من اال�سواق اخلارجية  :مل يعد يتم ار�سال ال�صحيفة الى اال�سواق اخلارجية حيث �أن ال�صحافة االلكرتونية وتواجد
الد�ستور الدائم من خالل املوقع االلكرتوين قد انعك�س على ال�صحافة الورقية.
• ال توجد اية معلومات اخرى تتعلق بالو�ضع التناف�سي لل�رشكة حمليا او خارجيا.
 • -:6ال تعتمد ال�رشكة يف م�شرتياتها او ايراداتها او مبيعاتها على موردين حمليني او خارجيني او عمالء رئي�سيني ونظام
امل�شرتيات بال�رشكة يعتمد ويخ�ضع ال�س�س ومعايري و�ضعتها ال�رشكة تبد�أ با�ستدراج عرو�ض عن طريق املناق�صات التي
تطرح بال�صحف املحلية وتتم الرت�سية على االجود واالقل �سعرا من قبل جلنة العطاءات املركزية بال�رشكة.
�	-:7أ .ال يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�رشكة او اي من منتجاتها مبوجب القوانني و االنظمة او غريها.
ب.ال يوجد اي براءات اخرتاع او حقوق امتياز ح�صلت ال�رشكة عليها.
�	-:8أ) ق��رارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها اثر مادي على عمل ال�رشكة �أو منتجاتها �أو قدرتها
التناف�سية.
ال يوجد اي قرارات �صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية �أو غريها لها اثر مادي على عمل ال�رشكة او منتجاتها او
قدرتها التناف�سية.
ب) ال تقوم ال�رشكة بتطبيق معايري اجلودة الدولية.
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ب  .عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم:
يعمل يف ال�رشكة  292موظفا منهم  259ذكورا و 33اناثا وتفا�صيل م�ؤهالتهم كما يلي:
امل�ؤهـل العلمي

دكتوراه
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوريو�س
دبلوم
الثانوية العامة واملراكز احلرفية
مادون الثانوية وبدون م�ؤهل
عقود موزعني
اجمايل عدد املوظفني

العدد
2
8
3
91
44
31
113
-292

جـ .برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة:
عدد املوظفني
-

ا�سم الدورة
الرقم
 :-10املخاطر التي تتع ّر�ض ال�شركة لها:
• ان زيادة عدد م�ستخدمي االنرتنت ووجود عدد كبري من املواقع االخبارية االلكرتونية يقلل من الطلب
على ال�صحافة الورقية.
• اكرب موجودات ال�رشكة تتمثل باملطابع اخلا�صة بطباعة اجلريدة واملطابع التجارية فما يخ�شى منه احلرائق
علما ب�أن ال�رشكة م�ؤمنة �ضد احلريق ولكن ما ميكن ان ينتج عن ذلك من تعطل يف العمل «ال �سمح اهلل».
• كما ان ال�رشكة تقوم بطباعة �صحف للغري وطباعة كتب لبع�ض ال��دول العربية ونظرا لالحوال
ال�سيا�سية ال�سائدة يف بع�ض هذه الدول فقد مت تعطيل وايقاف طباعة ال�صحف امل�رصية وايقاف طباعة
ال�صحف ال�سورية وكتب الرتبية العراقية ب�سبب االحوال ال�سيا�سية اعتبارا من �شهر اب –  2012مما
�شكل انخفا�ضا ملحوظا يف ايراد املطابع التجارية.
	•�رشاء مدخالت الإنتاج وخا�صة الورق والأحبار من ال�سوق املحلي اثر �سلب ًا يف املناف�سة يف احل�صول على
عطاءات وخف�ض ن�سبة الربح باعمال املطابع.
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 :-11االجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية -:
�أ) بيان تف�صيلي عن اجنازات ال�شركة مدعمة باالرقام خالل ال�سنة املالية:
• يف املجال العملي لن�شاط ال�رشكة فان عام  2016كان ا�ستمرارا للعام الذي �سبقه من حيث نتائجه
ال�صحفية.
• ب�سبب االحوال ال�سيا�سية يف معظم الدول العربية والذي اثر على طباعة كتب �أو ال�صحف خلارج االردن
فقد مت ال�سعي ال�ستقطاب الطباعة من دول اخرى وما زال ال�سعي حثيث ًا ال�ستقطاب جماالت اكرث لزيادة
ايرادات ال�رشكة.
• تطور دائرة التحرير يف الد�ستور-:
• تعد «الد�ستور» واحدة �ضمن قلة قليلة من ال�صحف التي حافظت على �سيا�ستها التحريرية على مدار �سنوات
�صدورها عرب طرحها الدقيق واملتوازن وامل�ستقل للأحداث والأخبار  ،مبهنية وحرفية وحيادية لتكون منارة
اعالمية وطنية لتبقى مدر�سة ال�صحافة الأولى يف الأردن من خالل �سعيها �إلى االبتكار والتطوير الدائم وعدم
اغفالها لأي جانب من جوانب املجتمع عرب �أخبارها وتقاريرها وحتليالتها ومقابالتها ال�صحفية.
• وحتر�ص « الد�ستور « دوما على االداء املهني املتميز مع تركيزها على �رضورة املحافظة على �شعارها املهني،
وم�ستوى اجل��ودة املهنية باعتبارها �صحيفة وطن تعنى بكل �ش�ؤونه الكبرية وال�صغرية  ،لتبقى كما هي على
الدوام «الزاد الذهني « اليومي للمواطن وعنوانا ل�رشف القلم واملهنة مبا تتمتع به من م�صداقية عالية ومهنية
رفيعة ومو�ضوعية ،وال مكان فيها للتخندق والتع�صب �أو ا�سفاف و�شطط.
• �شهدت «الد�ستور» خالل العام  2016مزيدا من التقدم والتطور يف دوائر و�أق�سام التحرير يف حماولة لزيادة
حجم التميز املهني.
• وهكذا بقيت «الد�ستور» تربط القاريء بالر�أي العام العربي  ،واملحلي ،والعاملي العتمادها على كفاءات
عالية التدريب ملتزمة ب�أخالقية املهنة ال�صحافية ،وجمموعات عمل متخ�ص�صة تتابع ال�ش�ؤون ال�سيا�سية،
واالقت�صادية ،والريا�ضية ،والفنية ،والعلمية يف املحيط املحلي والعربي والعامل الأو�سع.
• ان ن�شاط ال�صحيفة مل يتوقف عند حدود اال�صدار الورقي بل طورت موقعها الإلكرتوين ليتابع القارىء اخلرب
العاجل كما تو�سعت يف ن�شاطات منتداها الذي ا�ستقطبت اليه العديد من ال�شخ�صيات العربية الأردنية التي تناولت
خمتلف الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،والعلمية ،ومازالت م�سريتها يف التطور م�ستمرة بف�ضل
جهود العاملني فيها على مدار ال�ساعة.
• وتبقى الد�ستور اقدم ال�صحف الأردنية ت�شكل على الدوام عنوان احلداثة والتطوير ومدر�سة يف ال�صحافة
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املهنية امللتزمة بق�ضايا الوطن واملواطن تغلب املحتوى وامل�ضمون على ال�شعارات ،وتعمل على تعزيز الهوية
الوطنية اجلامعة  ،وتقدم وجبة يومية من االطروحات العقالنية والتغطية ال�شاملة واملعمقة لكل الق�ضايا وملختلف
املوا�ضيع لتبقى يف مكانتها الريادية التي احتلتها يف ال�شارع الأردين كونها ال�صحيفة الأولى حتريريا.
حققت ال�شركة النتائج التالية خالل عام  2016مقارنة مع عام -: 2015
باملليون
البيــــــــــــــــــان
2015
2016
4.043
3783
اجمايل االيرادات
2.246
2108
ايراد االعالنات
0٫464
0٫280
مبيعات ال�صحف واال�شرتاكات
1.332
1395
املطابع التجارية واالق�سام الفنية االخرى
()5.448
()8051
�صايف االرباح ( اخل�سائر) املرتاكمة
ب ) و�صف لالحداث الهامة التي مرت بال�شركة خالل ال�سنة-:
اليوجد اية احداث غري طبيعة وهامة مرت بها ال�رشكة.
موقع الد�ستور االلكرتوين
ا�ستمر موقع الد�ستور االل��ك�تروين يف احلفاظ على مكانة متقدمة يف ع��ام  2016يف حني ي�شري تزاحم املوقع
االلكرتوين االخباري �إلى زيادة م�ستخدمني االنرتنت داخل اململكة مما ي�شري الى ارتفاع يف عدد متابعي موقع
الد�ستور االلكرتوين ،والتي تعك�س مدى تفاعل القراء مع الد�ستور ومتابعتهم للحدث اليومي خا�صة مع التحديث
امل�ستمر لالخبار على مدار ال�ساعة وايالء اخلرب املحلي مزيدا من االهتمام.
كما ت�شري املتابعة الفنية الى زيادة يف عدد الزيارات اجلديدة للمواقع وكما ظهرت زيادة يف عدد الزوار اجلدد ومت
زيادة موا�صفات �سريفر «خادم» موقع الد�ستور االلكرتوين ال�ستيعاب الزيادة احلا�صلة على زوار املوقع وزيادة
�رسعة الت�صفح .وما نزال نعمل على تطوير املوقع وحتديثه لي�صبح قادر على ا�ستقبال �أكرب قدر من املت�صفحني.
 : -12اليوجد اي اثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�رشكة
الرئي�سي.
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 : - 13التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة ل�سنة قادمة على االقل :
ا) ترتكز اخلطة امل�ستقبلية لل�شركة عام  2017على :
 .1رفع كفاءة الآالت امل�ستخدمة يف االنتاج من خالل ادخال التح�سينات واال�ضافات الالزمة عليها وحتديثها.
 .2اعادة الهيكلة االدارية لتحقيق وفر مايل.
 .3بذل اجلهود لزيادة ايرادات طباعة الكتب املدر�سية حمليا وخارجيا وكافة اعمال الطباعة.
 .4زيادة ايرادات الإعالن من خالل ابرام اتفاقيات اعالنية جديدة ورفد دائرة االعالنات مبندوبني على اعلى
درجات الكفاءة و�ضمن خطط ا�سرتاتيجية وا�ضحة .
 .5تطوير املوقع االلكرتوين ورفع كفاءته �ضمن موازنة ومراحل وا�ضحة.
 .6زيادة اعداد امل�شرتكني يف ال�صحيفة يف املناطق ذات الت�أثري االعالين �ضمن حملة وا�ضحة املعامل واالهداف.
 .7امل�ضي قدما يف �سيا�سة �ضبط النفقات يف دوائر واق�سام ال�رشكة .
ب) توقعات جمل�س االدارة لنتائج اعمال ال�شركة -:
	�إن االدارة �ستعمل جاهدة على زيادة ايرادات ال�رشكة  ،وتخفي�ض م�صاريفها ،كما �ستبذل مطابع الد�ستور
التجارية كل اجلهد لزيادة ح�صتها من �سوق الطباعة  ،ويتوقع جمل�س االدارة باذن اهلل تعالى حتقيق نتائج
مر�ضية �أكرث يف الأعوام القادمة.
 : - 14مقدار اتعاب التدقيق لل�شركة وال�شركات التابعة ومقدار اي اتعاب عن خدمات اخرى تلقـّـاها املدقق
و/او م�ستحقة له:
مت تدقيق ح�سابات ال�رشكة لعام  2016من قبل ال�سادة ( الدار العربية لتدقيق احل�سابات) مبوجب قرار
الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  2016/2/7وقد مت حتديد اتعابهم مببلغ  7500دينار.
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رئي�س التحرير امل�س�ؤول

املن�صــب

�	: - 15أ .عدد االوراق املالية اململوكة من قبل اع�ضاء جمل�س االدارة-:

الرقم

1
2

3

اال�ســم

�رشكة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
معايل الدكتور يو�سف ال�شواربه
ال�سيد وليد العمايرة

ال�سادة �صندوق التقاعد الع�ضاء نقابة املهند�سني وميثله :
املهند�س عزام جميل فار�س الهنيدي

5

6

4

ال�سادة �صندوق ال�ضمان االجتماعي الع�ضاء نقابة
املهند�سني وميثله
ال�سيد عبد البا�سط �أبو الذنني
ال�سيد ا�سماعيل كامل ال�رشيف

ال�سيد حممد ح�سن ار�شيد التل

7

8

9

ال�رشكة الوطنية للتنمية ال�سياحية وميثلها
ال�سيد علي ال�صمادي
�رشكة اال�سواق احلرة االردنية وميثلها -:
ال�سيد مو�سى عبداللطيف ح�سني ال�صبيحي
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /وميثلها-:
ال�سيد ح�سن ابو الهيجاء
االردنية

وال يوجد اي �رشكات م�سيطر عليها من قبل اي من اع�ضاء جمل�س االدارة.

التقرير السنوي
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�أ .عدد االوراق املالية اململوكة من قبل ا�شخا�ص االدارة العليا التنفيذية:
رقم

اال�سم

 1د .يو�سف ال�شواربه

املن�صب
رئي�س
جمل�س
�إدارة

كما يف
الن�سبة
كما يف
اجلن�سية
2015/12/31
2016/12/31
مت ذكره مع اع�ضاء جمل�س االدارة
االردنية

نائب رئي�س االردنية
 2م .عزام الهنيدي
جمل�س
االدارة
 3د .ح�سني الطراونه املدير العام االردنية
 4ال�سيد حممد ح�سن
ار�شيد التل

رئي�س
التحرير
امل�س�ؤول

 5عامر حممود ح�سن م�ساعد
املدير العام
ملحم
•

االردنية

الن�سبة

-

-

-

-

-

-

-

-

مت ذكره مع اع�ضاء جمل�س االدارة

االردنية

ال يوجد اي �رشكات م�سيطر عليها من قبل ا�شخا�ص االدارة العليا.
ج) عدد االوراق املالية اململوكة القارب اع�ضاء جمل�س االدارة واقارب ا�شخا�ص االدارة العليا التنفيذية مقارنة
مع العام :2015

•

ال يوجد اية اوراق مالية م�صدرة مملوكة من قبل اقارب اع�ضاء جمل�س االدارة.

•

ال يوجد اي �رشكات م�سيطر عليها من قبل اق��ارب اع�ضاء جمل�س االدارة واق��ارب ا�شخا�ص االدارة العليا
التنفيذية.

•

وال توجد اية اوراق مالية م�صدرة مملوكة من قبل اقارب االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية.
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اال�سم

املن�صب

املكاف�آت
ال�سنوية

بدل
تنقالت

الرواتب
واملكاف�آت

نفقات ال�سفر
ال�سنوية

االجمايل

�رشكة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
معايل الدكتور جواد العناين
معايل الدكتور يو�سف ال�شواربه
ال�سيد ا�سماعيل كامل ال�رشيف

-

رئي�س
جمل�س
االدارة
ع�ضو

1225
2133
3850

ع�ضو

4.200

ع�ضو

11025
19213
3850
4.200
4.200
-

4.200

8000

62400
-

12200

5.400
4200

-

-

67800
4200

1272
432

4200
2100
134692

1272
432

-

4.200

ع�ضو
ع�ضو

نائب رئي�س
جمل�س
االدارة
ع�ضو
ع�ضو

�رشكة اال�سواق احلرة االردنية وميثلها -:
ال�سيد مو�سى عبداللطيف ح�سني ال�صبيحي
ال�رشكة الوطنية للتنمية ال�سياحية وميثلها -:
ال�سيد علي ال�صمادي
�صندوق التقاعد الع�ضاء نقابة املهند�سني وميثله -:
 -املهند�س عزام جميل فار�س الهنيدي

9800
17080
-

� : - 16أ) مزايا ومكاف�آت رئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة التي ح�صلوا عليها خالل العام -:2016

الرقم

1

2

3

.4

.5

.6
.7

.8
.9

.10

ال�سيد حممد ح�سن ار�شيد التل  -رئي�س التحرير امل�س�ؤول
�صندوق التامني االجتماعي الع�ضاء نقابة املهند�سني وميثله -:
ال�سيد عبد البا�سط ابو الذنني
�رشكة راما لالدخار واال�ستثمار  :وميثلها فادي عالونه
امل�ؤ�س�سة العامه لل�ضمان االجتماعي وميثلها-:
ال�سيد �سعيد �شنان
ال�سيد وليد العمايرة
ال�سيد ح�سن ابو الهيجاء
االجمايل
62400

4200
2100
37412
34880

• مالحظة -:يتم حتويل بدل التنقالت واملكاف�آت ال�سنوية ملمثلي امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي الى امل�ؤ�س�سة.
مت �رصف مبلغ  350دينار لع�ضو جمل�س االدارة ال�سابق � -سيف اال�سالم ال�رشيف

التقرير السنوي
2016
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املزايا العينيه التي يتقا�ضاها اع�ضاء جمل�س االدارة:
املن�صب
ع�ضو جمل�س ادارة – رئي�س التحرير امل�س�ؤول

اال�سم
ال�سيد حممد ح�سن ار�شيد التل

املزايا العينية
-

ب) مزايا ومكاف�آت ا�شخا�ص االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية واملبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات �سفر
وانتقال داخل اململكة وخارجها لعام -:2016
اال�ســم

الرقم

الوظيفة

الرواتب

.1
.2

د .جواد العناين
د .يو�سف ال�شواربه

رئي�س جمل�س
الإدارة

.3

م .عزام الهنداوي

نائب رئي�س جمل�س
االدارة

.4

ال�سيد حممد ح�سن ار�شيد التل

.5

د.ح�سني الطراونة

.6

ال�سيد عامر ملحم

م�ساعد املدير العام 24875
 -مدير مايل

.7

ال�سيد ر�شاد حممد علي ابوداود

مدير التحرير العام 24200

االجمايل

رئي�س التحرير
امل�س�ؤول
مدير عام

التنقالت

املكاف�آت ال�سنوية

نفقات ال�سفر
ال�سنوية

اجمايل املزايا
ال�سنوية

مت ذكر املزايا �ضمن اع�ضاء جمل�س االدارة احلايل
مت ذكر املزايا �ضمن اع�ضاء جمل�س االدارة احلايل

مت ذكر املزايا �ضمن اع�ضاء جمل�س االدارة احلايل
26291

75366

26291
1200

26075
24200

1200

76566

* وال يوجد موظفون غري املذكورين اعاله من االدارة العليا ذوو �سلطة تنفيذية.
املزايا العينيه التي يتقا�ضاها موظفو االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية::
اال�سم
د .ح�سني الطراونة
ال�سيد حممد ح�سن التل
ال�سيد عامر ملحم
ال�سيد ر�شاد ابو داود

30

املن�صب
املدير العام
رئي�س التحرير امل�س�ؤول
م�ساعد املدري العام (املدير املايل)
مدير التحرير العام

املزايا العينية
-

التقرير السنوي

2016

: -17التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:

املبلغ بالدينار
ا�سم اجلهة املتربع لها
الرقم
250
تربعات للفقراء
1
250
االجمايل
 : - 18ال يوجد اية عقود او م�شاريع او ارتباطات عقدتها ال�رشكة امل�صدرة مع ال�رشكات التابعة او ال�شقيقة او
احلليفة او رئي�س جمل�س االدارة او اع�ضاء جمل�س االدارة او املدير العام او اي موظف يف ال�رشكة او اقاربهم
خالل العام 2016
 : - 19م�ساهمة ال�رشكة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي:
	�أ .حماية البيئة:

ت�ؤكد ال�رشكة حر�صها على البيئة العامة  ،من خالل ف�صل النفايات الورقية  ،الكيماوية  ،البال�ستيكية  ،واملواد
ال�صلبة يف اقفا�ص وم�ستودعات خا�صة ويتم ت�سليم جزء منها الى امانة عمان باتفاق خا�ص واجلزء االخر الى متعهدين
خمت�صني بهذه املواد ويتم التعاقد �سنويا مع �رشكات متخ�ص�صة ل�رشاء خملفات الورق الناجتة عن عمليات الطباعة .
كما تقوم ال�رشكة وبالتعاون مع اجلمعية العلمية امللكية بعمل درا�سات (هواء و�ضجيج)  ،لدرا�سة مدى ت�أثري مطبعة
ال�رشكة على البئية املحيطة لتاليف اي ا�رضار من املمكن حدوثها وحفاظا على البيئة.
ب.خدمة املجتمع املحلي -:
ت�ؤكد ال�رشكة بانها وهي تعمل �ضمن املجتمع االردين معنية بتقدمي العون وامل�ساندة واقامة العالقات اجليدة
مع كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية واالهلية وكافة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من جامعات وكليات ومدار�س حكومية
وخا�صة ون�رش كافة املقاالت والتحقيقات التي ترد منها او من مرا�سليها خدمة لق�ضاياها والتي ت�شجع على
االهتمام بالبيئة والتعريف بكل ما ي�رض او ي�ؤثر �سلبا عليها.
كما تقوم ال�رشكة بتزويدها بكافة ما ي�صدر عنها من مطبوعات يومية او ا�سبوعية جمانا .كما ت�ستقبل الوفود
الر�سمية واالهلية من طلبة اجلامعات واملدار�س وتعقد اللقاءات وال��دورات التدريبية لها وتعرفها باق�سام
ال�رشكة املختلفة والدوائر الفن ّية وتقدم لها �رشحا وافيا عن �سري العمل.
ود�أبت ال�رشكة على تقوية الروابط بني ال�صحيفة واملجتمع املحلي عرب امل�شاركة يف معظم الفعاليات واالن�شطة
االجتماعية والثقافية والريا�ضية.
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كما تقوم ال�رشكة �سنويا وخالل �شهر رم�ضان املبارك وبالتعاون مع البنوك وال�رشكات بطرح امل�سابقات
الثقافية والدينية من خالل اال�سئلة املنتقاة والتي يقوم ب�إعدادها املخت�صون والتي تقوي التفاعل ما بني ال�رشكة
والقارئ و ت�ساعده بداية على قراءة املعلومة والبحث عنها من خالل املراجع والكتب ومواقع االنرتنت مما
ي�ساعد على زيادة الثقافة لدى القارئ العزيز والقدرة على البحث وبالتايل تقوم ال�رشكة بتقدمي العديد من
اجلوائز القيمة ،وبع�ض اجلوائز املادية املقدمة من البنوك وال�رشكات وجوائز الرت�ضية االخرى.
كما تقوم دائ��رة الت�سويق بال�رشكة بتقدمي العديد من املزايا والهدايا العينية خالل حمالتها امل�ستمرة من
اعالنات جمانية للم�شرتكني بال�صحيفة.
 – 20اجتماعات جمل�س االدارة وجلنة التدقيق الداخلي يف ال�شركة -:

• اجتماعات جمل�س االدارة -:
يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته ب�شكل دوري او كلما دعت احلاجة الى ذلك بدعوة خطية من رئي�س املجل�س حيث
مت عقد  8جل�سة خالل عام .2016
• اجتماعات جلنة التدقيق الداخلي -:
عقدت جلنة التدقيق الداخلي بال�رشكة  4اجتماعات خالل عام .2016
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التقرير السنوي

2016

التو�صيــات:

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
تطبيقا لقانون ال�رشكات والنظام الداخلي لل�رشكة ،فاننا نو�صي هيئتكم املوقرة،
بعد االطالع واملناق�شة ،املوافقة على ما يلي:
 .1تالوة حم�رض اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثالثون و�إقراره.
 .2تالوة ومناق�شة تقرير جمل�س االدارة عن اعمال ال�رشكة لعام 2016
وامل�صادقة عليه.
 .3تالوة تقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف .2016/12/31
 .4مناق�شة امليزانية والبيانات املالية لل�رشكة لل�سنة املالية املنتهية يف  2016/12/31وامل�صادقة عليها
وابراء ذمة رئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة يف حدود القانون.
 .5انتخاب مدققي احل�سابات لل�سنة املالية  ،2017وتفوي�ض جمل�س االدارة بتحديد اتعابهم.
 .6اية امور اخرى.
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ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
نتقدم �إليكم بهذا التقرير الذي هو التقرير احلادي والثالثني من عمر �رشكتكم التي بد�أت ك�رشكة خا�صة ثم حت ّولت
الى �رشكة م�ساهمة عامة يف بداية عام  ،1986وت�صدر عنها اقدم �صحيفة اردنية يومية هي جريدة الد�ستور باال�ضافة
الى ما ي�صدر عنها من مطبوعات.
وال�رشكة اذ تفخر مبا اجنزته وق ّدمته بدعمكم وم�ساعدتكم ووقوفكم الى جانب م�شاريعها وخططها والتي حافظت
على جناحها هذا العام بالرغم من االو�ضاع االقت�صادية التي مير بها العامل اجمع  ،من خالل املناق�شات اجلادة واملثمرة
واملتابعات احلثيثة من قبل جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية ،فقد ا�ستطاعت البقاء كواحدة من كربيات ال�رشكات
امل�ساهمة يف بور�صة عمان وحافظت على مركزها املتق ّدم يف �سوق ال�صحافة واالعالن املحلي.
وينتهز جمل�س االدارة ه��ذه املنا�سبة لتقدمي ا�سمى اي��ات ال�شكر والعرفان لكل من وقفوا ال��ى جانب �صحيفة �رشكتنا
ومطبوعاتها ،فبثـقتهم بـ «الد�ستور» واميانهم بر�سالة ال�رشكة ووقوفهم الى جانبها ودعمها كانوا خري �سند وعون لها من ق ّراء
ومعلنني ووكالء اعالن وتوزيع ومن املتعاملني مع مطابع ال�رشكة مع الوعد باننا �سنبقى عند ح�سن ظن اجلميع وحمل ثقتهم.
كما يتق ّدم املجل�س بال�شكر الى جميع العاملني بال�رشكة جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف اداء عملهم الجناح �رشكتهم،
مع الوعد لهم بان يكونوا دائما حمل اهتمام ادارتهم وتقديرها و�صوال بهم العلى درجات اال�ستقرار الوظيفي واملعي�شي.
وفقنا اهلل جميعا خلدمة الوطن الغايل وخدمة �رشكتكم لتظل واحدة من مفاخر بلدنا احلبيب برعاية قائد الوطن
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه ذخرا و�سندا المتنا العربية واال�سالمية ،انه نعم املولى
ونعم الن�صري.
نائب رئي�س جمل�س االدارة
م.عزام الهنيدي
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ت����ط����ب����ي����ق ق�������واع�������د ح���وك���م���ة
ال�������������ش������رك������ات امل���������س����اه����م����ة
امل��������درج��������ة ف�����ـ�����ي ب����ور�����ص����ة
ع�����م�����ان وال�������������ص������ادر مب���وج���ب
ق����������رار جم����ل���������س امل���ف���و����ض�ي�ن
بتاريخ 2008/7/29
يف ال�شركة االردنية لل�صحافة والن�شر
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يتم تطبيق جميع القواعد االمرة �سواء كانت مرجعيتها الت�رشيعية قانون ال�رشكات  ،قانون االوراق املالية �أو
تعليمات اف�صاح ال�رشكات امل�صدرة.
يتم تطبيق معظم البنود اال�سرت�شادية وال��واردة يف دليل حوكمة ال�رشكات وال�صادرة من هيئة االوراق املالية
ب�إ�ستثناء البنود التالية -:
 .1مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة-:
ت�سل�سل

القاعده

ا�سباب عدم التطبيق

1

* و���ض��ع ال��ي��ة ال���س��ت��ق��ب��ال ال�����ش��ك��اوى
واالقرتاحات املقدمة من قبل امل�ساهمني
* ادراج اق��ت�راح����ات امل�����س��اه��م�ين
اخلا�صة مبوا�ضيع معينة على جدول
اع��م��ال الهيئة العامه ب�شكل ي�ضمن
درا���س��ت��ه��ا وات���خ���اذ ال���ق���رار املنا�سب
ب�ش�أنها خالل فرتة زمنية حمددة.

غري مطبقة يف ال�رشكة حيث انه مل ي�سبق ان تقدم احد من امل�ساهمني
مبثل هذا الطلب ولكن من اجليد و�ضع هذه االلية يف املراحل القادمة
ل�سماع وجهة نظر امل�ساهمني.
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 .2اجتماع الهيئة العامة -:
ت�سل�سل

القاعده

ا�سباب عدم التطبيق

1

يوجه جمل�س االدارة الدعوة الى كل
م�ساهم حل�ضور اجتماع الهيئة العامة
بالربيد االلكرتوين اخلا�ص بامل�ساهم
قبل  21يوما من التاريخ املقرر لعقد
االجتماع ،على ان يتم اعداد الرتتيبات
واالج���راءات املنا�سبة لعقد االجتماع
مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان .

القاعدة االر�شادية مبا يخ�ص توجيه الدعوة بالربيد االلكرتوين
للم�ساهمني قبل  21يوم من اجتماع الهيئة العامة غري مطبقة وذلك
ب�سبب عدم توفر العناوين االلكرتونية للم�ساهمني وال يوجد ما
مينع من ان تقوم ال�رشكة بتطبيقها فور توفر العناوين االلكرتونية
لديها.

2

* ي��ق��وم امل�ساهم ال��راغ��ب بالرت�شح
لع�ضوية جمل�س االدارة بار�سال نبذة
تعريفية عنه قبل انتهاء ال�سنة املالية
لل�رشكة وال��ت��ي ت�سبق ال�سنة التي
�سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة
النتخاب املجل�س.
* يقوم جمل�س ادارة ال�رشكة بارفاق
ال��ن��ب��ذة التعريفية للم�ساهم ال��راغ��ب
بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س االدارة
بالدعوة املوجهه للم�ساهمني حل�ضور
اجتماع الهيئة العامة.

مل ي�سبق �أن تقدم اي م�ساهم بطلب للرت�شيح قبل انتهاء ال�سنة
املالية لل�رشكة ولكن هناك بع�ض امل�ساهمني الذين قاموا برت�شيح
انف�سهم لع�ضوية املجل�س وقت اجتماع الهيئة العامة  ،ويف حال
ار�سل احد امل�ساهمني طلبا برت�شحه لع�ضوية املجل�س فال يوجد
ما مينع من ارفاق النبذة التعريفية للم�ساهم مع الدعوة املوجهة
للم�ساهمني حل�ضور اجتماع الهيئة العامه .

 .3حقوق امل�ساهمني-:
ت�سل�سل

القاعده

ا�سباب عدم التطبيق

1

احل�صول على االرب���اح ال�سنوية
ل���ل�����ش�رك���ة خ��ل��ال ث��ل�اث��ي�ن ي��وم��ا
م��ن ���ص��دور ق���رار الهيئة العامة
بتوزيعها .

القاعدة االر�شادية مبا يخ�ص توزيع االرباح خالل  30يوم غري
مطبقة حيث انه يتم توزيع االرباح على امل�ساهمني بعد  45يوما
من اجتماع الهيئة العامة وتطبق ح�سب قانون ال�رشكات .
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الشركة األردنية للصحافة والنشر
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية

جـ )

ال����ب����ي����ان����ات امل���ال���ي���ة
ل���ل�������س���ن���ة امل��ن��ت��ه��ي��ة
يف 31كانون الأول 2016
م�����ع ت����ق����ري����ر م���دق���ق
الـحـ�ســابــــات امل�سـتـقـل
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ال�شركة االردنية لل�صحافة والن�شر «الد�ستور»
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية

قائمة املركز املايل كما يف  31كانون االول 2016
بالدينار الأردين
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
�شيكات بر�سم التح�صيل
الذمم املدينة  -بال�صايف
خمزون
�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
املمتلكات والآالت واملعدات
اال�ستهالك املرتاكم
�صايف املمتلكات والآالت واملعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
موجودات �رضيبية م�ؤجلة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
بنوك دائنة
ذمم دائنة
�شيكات �آجلة ت�ستحق خالل العام
قرو�ض ت�ستحق خالل العام
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
�شيكات �آجلة ت�ستحق لأكرث من عام
قرو�ض ت�ستحق لأكرث من عام
40

�أ

كما يف  31كانون الأول
�إي�ضاح
2015
2016
1,000,413
104,820
3
0
111,363
2,846,262
2,023,037
4
670,735
553,607
5
1,880,277
2,898,214
6
6,397,687
5,691,041
11,991,963
)(7,690,503
4,301,460
28,555
856,751
10,877,807

11,972,912
()7,229,440
4,743,472
28,555
856,751
12,026,465

7

9
10
11
12
13

165,262
3,405,044
2,602,343
1,647,362
2,373,751
10,193,762

62,825
3,553,993
2,479,881
1,123,430
1,521,453
8,741,582

11
12

2,611,568
335,964

2,620,791
324,417
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�أمانات م�ساهمني
جمموع املطلوبات الغري متداولة
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
( خ�سائر ) مدورة  -قائمة ب
�صايف حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1
14
15

102,305
3,049,837

102,324
3,047,532

4,500,000
1,143,907
46,184
)(5,032
)(8,050,851
)(2,365,792
10,877,807

4,500,000
1,143,907
46,184
()5,032
()5,447,708
237,351
12,026,465
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ال�شركة االردنية لل�صحافة والن�شر «الد�ستور»
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية

قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2016
بالدينار الأردين

�إي�ضاح

االيرادات
تكلفة االيرادات
جممل (خ�سارة)
م�صاريف ادارية وعمومية
م�صاريف البيع والتوزيع

16
17

م�صاريف متويل
ايرادات اخرى
ربح ( /خ�سارة ) ال�سنة
( خ�سائر ) مدورة من �سنوات �سابقة
تعديالت على اخل�سائر املدورة
التخ�صي�ص
احتياطي اجباري
( خ�سائر ) مدورة  -قائمة أ�
الدخل ال�شامل لل�سنة
دخل ال�سنة
ي�ضاف :بنود الدخل ال�شامل الآخر:
ارباح(/خ�سائر) تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر
الدخل ال�شامل لل�سنة
ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من الربح/
(اخل�سارة) لل�سنة (دينار�/سهم)
42

18
19
20

ب

كما يف  31كانون الأول
2015
2016
دينار �أردين
دينار �أردين
4,043,028
3,782,612
()4,757,915
)(4,536,077
()714,887
)(753,465
()1,343,154
)(1,557,803
()401,453
)(294,994
)(28,476
103,949
)(2,530,789
)(5,447,708
)(72,354
)(8,050,851

()64,705
345,881
()2,178,318
()3,230,329
()39,061
()5,447,708

0
()8,050,851
)(8,050,851

0
()5,447,708
()5,447,708

()2,530,789

()2,178,318

0

23

)(2,530,789
()0٫560

()2,178,295
()0.484

ال�شركة االردنية لل�صحافة والن�شر «الد�ستور»
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية

4,500,000
كما يف  31كانون اول 2014
0
تعديالت على اخل�سائر املدورة
0
التغري يف احتياطي القيمة العادلة
0
ربح ال�سنة
كما يف  31كانون اول  - 2015قائمة �أ 4,500,000

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2016
احتياطي
اجباري
1,143,907
0
0
0
1,143,907

4,500,000
كما يف  31كانون اول 2015
0
(خ�سارة) ال�سنة
0
تعديالت على اخل�سائر املدورة
كما يف  31كانون اول  - 2016قائمة �أ 4,500,000

بالدينار الأردين

احتياطي
اختياري
46,184
0
0
0
46,184

1,143,907
0
0
1,143,907

ر�أ�س املال

احتياطي القيمة
(خ�سائر ) مدورة
العادلة
()5,055
0
23
0
()5,032

46,184
0
0
46,184

)(3,230,329
)(39,061
0
()2,178,318
()5,447,708

()5,032
0
0
()5,032

()5,447,708
()2,530,789
()72,354
()8,050,851

قائمة جـ

املجموع
2,454,707
()39,061
23
()2,178,318
237,351
237,351
()2,530,789
()72,354
()2,365,792

التقرير السنوي 2016

43

ال�شركة االردنية لل�صحافة والن�شر «الد�ستور»
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2016د
بالدينار الأردين
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ( /خ�سارة ) ال�سنة
تعديالت على اخل�سائر املدورة
تعديالت على املوجودات الثابتة
تعديالت لبنود غري نقدية :
ا�ستهالكات
م�صاريف التمويل
التغري يف بنود ر�أ�س املال العامل :
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة
خمزون
�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة
�أر�صدة دائنة �أخرى
�صايف النقد الناجت عن الأن�شطة الت�شغيلية
م�صاريف متويل مدفوعة
�صايف النقد الناجت عن الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية
�رشاء املمتلكات والآالت واملعدات
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الناجت عن الأن�شطة الإ�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
البنوك الدائنة
قرو�ض
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كما يف  31كانون الأول
2015
2016
دينار �أردين
دينار �أردين
))2,178,318( (2,530,789
()39,061
)(72,354
0
()30,500
461,063
28,476

451,133
64,705

)48,111 (111,363
()332,664
823,225
279,491
117,128
)528,506 (1,017,937
)830,357 (148,949
852,298
733,129
)354,889 (1,599,202
)(28,476
()64,705
)290,184 (1,627,678
)(19,051
)(19,051

()6,035
()6,035

102,437
535,479

()269,077
1,224,508
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�أمانات م�ساهمني
�أوراق دفع و�شيكات �آجلة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة  -قائمة �أ

)(19
113,239
751,136
)(895,593
1,000,413
104,820

0
()506,370
449,061
733,210
267,203
1,000,413
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ال�شركة االردنية لل�صحافة والن�شر «الد�ستور»
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

 .1الكيان القانوين والن�شاط
�سجـلت ال�رشكة الأردنية لل�صحافة والن�رش (الد�ستور) لدى مراقب ال�رشكات يف وزارة ال�صناعة والتجارة يف �سجـل
ال�رشكات ك�رشكة م�ساهمة عامة حمدودة حتـت رقم (  ) 197بتاريخ 1986/4/20وبر�أ�سمال قدره  3300000دينار
�أردين.
قررت الهيئة العامة باجتماعها العادي ال�سنوي املنعقد بتاريخ  2006/4/05زيادة ر�أ�س املال لي�صبح 4000000
دينار �أردين ,كما قررت الهيئة العامة باجتماعها املنعقد بتاريخ  2008/4/12زيادة ر�أ�س املال لي�صبح 4500000
دينار �أردين.
متت املوافقة على القوائم املالية من قبل جمل�س االدارة بتاريخ  2017/4/10بقرار رقم �أ2017/6/2/وهي
خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة.
وغاياتها هي :
 طباعة ون�رش ال�صحف واملجالت. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة. .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ً
َ
مت عر�ض القوائم املالية املرفقة وفقا ملعايري املحا�سبة الدولية ،وفيما يلي ملخ�صا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
�أ .العرف املحا�سبي
�أعدت القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية .
ب  .ا�ستخدام التقديرات:
�إن �إعداد البيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب قيام الإدارة باجتهادات وتقديرات وافرتا�ضات
ت�ؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية ومبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صاريف ،وان النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات املطبقة با�ستمرار ويتم االعرتاف بالتغريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي
يح�صل فيها هذه التغريات والفرتات الالحقة التي تت�أثر بتلك التغريات.
فيما يلي ملخ�ص حول الأمور الهامة التي يجري فيها ا�ستخدام التقديرات غري امل�ؤكدة واالجتهادات يف تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية والتي ت�ؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ يف البيانات املالية:
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• تقوم الإدارة باالعرتاف مب�رصوف �رضيبة الدخل لل�سنة اعتماد ًا على تقديراتها للربح ال�رضيبي وفق ًا للقوانني
والتعليمات ال�سارية واملعايري الدولية للتقارير املالية.
• تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات امللمو�سة ب�صورة دورية اعتماد ًا على احلالة العامة
لهذه املوجودات وتوقعات الإدارة لإعمارها الإنتاجية يف امل�ستقبل.
•تقوم الإدارة مبراجعة الق�ضايا املقامة �ضد ال�رشكة ب�صورة م�ستمرة اعتماد ًا على درا�سة قانونية معدة من قبل
حمامي ال�رشكة والتي تبني املخاطر املحتملة التي قد تتحملها ال�رشكة يف امل�ستقبل جراء تلك الق�ضايا.
•تعتقد الإدارة بان تقديراتها واجتهاداتها معقولة وكافية.
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ج .معايري وتف�سريات ا�صدرت ومل ت�صبح �سارية املفعول بعد
لغاية تاريخ القوائم املالية ،مت ا�صدار املعايري والتف�سريات التالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتي مل
ت�صبح �سارية املفعول بعد-:
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية

مو�ضوع التعديل

تاريخ النفاذ

�إف���������ص����اح����ات �إ�����ض����اف����ي����ة مت��ك��ن
معيار املحا�سبة الدويل ( ) 7م�ستخدمي ال��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة تقييم
1كانون ثاين � 2017أو بعد
التغريات يف املطلوبات النا�شئة عن
«التدفقات النقدية»  -تعديالت
العمليات املالية
املعيار الدويل للتقارير املالية (-)9
جديد

االدوات املالية

معيار املحا�سبة الدويل ( - )12االعرتاف ب�أ�صل �رضيبي م�ؤجل عن
اخل�سائر غري املتحققة
تعديالت
املعيار الدويل العداد التقارير املالية
( -)15جديد

 1كانون ثاين � 2018أو بعد
 1كانون ثاين � 2017أو بعد

ايرادات العقود املوقعة مع العمالء  1كانون ثاين � 2018أو بعد

االع�تراف بجميع عقود االيجار يف
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية قائمة امل��رك��ز امل��ايل دون �أن يكون
 1كانون ثاين � 2019أو بعد
ه���ن���اك مت��ي��ي��ز ب�ي�ن ع���ق���ود االي���ج���ار
( – )15جديد عقود االيجار
الت�شغيلية والتمويلية
باعتقاد الإدارة ال ميكن �أن يكون لتبني هذه املعايري وتف�سرياتها يف الفرتات احلالية �أو امل�ستقبلية �أثر جوهري على
القوائم املالية.
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د .النقد و النقد املعادل
لأهداف �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،ف�إن بند النقد و النقد املعادل يتمثل يف النقد يف ال�صندوق واحل�سابات اجلارية
لدى البنوك و الودائع حتت الطلب والودائع الثابتة املودعة لفرتة ثالثة �أ�شهر من تاريخ ربطها ويطرح من بند النقد
والنقد املعادل ح�سابات البنوك املك�شوفة التي تتذبذب بني املدين والدائن.
هـ .العمالت الأجنبية
ت�سجل املعامالت بالعملة الأجنبية خالل ال�سنة بالدينار الأردين على �أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة بتاريخ هذه
املعامالت ،وتقيد املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية بالدينارالأردين على �أ�سا�س �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة كما
يف نهاية ال�سنة.
متثل مكا�سب (خ�سائر) العملة الأجنبية من البنود النقدية الفرق بني القيمة املتوقع حت�صيلها /ا�سرتدادها بالدينار
الأردين يف بداية الفرتة واملعدلة با�ستخدام معدل الفائدة الفعال والدفعات خالل الفرتة والقيمة املتوقع حت�صيلها/
ا�سرتدادها بالعملة الأجنبية مرتجمة �إلى الدينار ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف نهاية الفرتة.
يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة �إلى الدينار الأردين ب�أ�سعار
ال�رصف ال�سائدة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
يتم ت�سجيل الفروقات النا�شئة عن �إعادة ترجمة العمالت الأجنبية �إلى الدينار الأردين يف قائمة الدخل.
و .القيمة العادلة.-:
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي يتم به تبادل �أ�صل �أو ت�سديد التزام بني �أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبنف�س �رشوط
التعامل مع الغري.
ز .الذمم التجارية
تظهر الذمم التجارية املدينة بقيمتها ال�صافية القابلة للتح�صيل.
ح .املخزون
يقيم املخزون بالتكلفة �أو القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل ,وحتدد التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط املرجح ,والتي ت�شمل
كافة النفقات املتكبدة على املخزون مبا فيها نفقات االنتاج و�/أو كلف التحويل و/او الكلف االخرى التي يتم
حتميلها على املخزون ا�ستنادا الى معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 2املخزون) حتى اح�ضار املخزون الى امل�ستودعات
وبحالتها املتفق عليها.
ط� .ضريبة الدخل
تقوم ال�رشكة ب�أخذ خم�ص�ص ل�رضيبة الدخل وفقا للقانون امل�ؤقت ل�رضيبة الدخل رقم  34لعام  , 2014و تخ�ضع
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لن�سبة  %20من الدخل اخلا�ضع لل�رضيبة.
ي�شمل م�رصوف �رضيبة الدخل ال�رضائب احلالية وال�رضائب امل�ؤجلة ويتم االعرتاف مب�رصوف �رضيبة الدخل يف قائمة
الدخل ال�شامل كما يعرتف بال�رضيبة املتعلقة ببنود مت االعرتاف بها مبا�رشة �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخر �ضمن
قائمة الدخل ال�شامل.
متثل ال�رضيبة احلالية ال�رضيبة امل�ستحقة املتوقعة على الربح ال�رضيبي لل�سنة با�ستخدام معدل ال�رضيبة ال�سائد بتاريخ
القوائم املالية �إ�ضافة �إلى �أي تعديالت يف ال�رضيبة امل�ستحقة املتعلقة بال�سنوات ال�سابقة.
يتم االعرتاف يف ال�رضائب امل�ؤجلة وفقا لطريقة قائمة املركز املايل وذلك نتيجة الفروقات امل�ؤقتة بني املبالغ املدرجة
للموجودات واملطلوبات يف القوائم املالية واملبالغ املحددة لأغرا�ض احت�ساب ال�رضائب.
حتت�سب ال�رضائب امل�ؤجلة على �أ�سا�س معدالت ال�رضيبة املتوقع تطبيقها على الفروقات امل�ؤقتة عندما يتم عك�سها بناء ًا
على القوانني ال�سائدة يف تاريخ القوائم املالية.
يتم التقا�ص بني املوجودات واملطلوبات ال�رضيبية امل�ؤجلة �إذا كان هناك حق قانوين يلزم التقا�ص بني املوجودات
واملطلوبات لل�رضيبة �أو �رشكات خمتلفة خا�ضعة لل�رضيبة ولها �أن تقوم بت�سوية مطلوبات وموجودات ال�رضيبة
احلالية بال�صايف اوان موجودات ومطلوبات ال�رضيبة �سوف تتحقق يف نف�س الوقت.
يتم االع�تراف باملوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة عندما يكون من املحتمل حتقق �أرب��اح �رضيبية يف امل�ستقبل وميكن من
خاللها اال�ستفادة من الفروقات امل�ؤقتة.
يتم مراجعة املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة يف نهاية كل �سنة مالية ويتم تخفي�ضها عندما يكون من غري املحتمل حتقق
املنافع ال�رضيبية املرتبطة بها.
ي .الأدوات املالية
تعرف الأداة املالية ب�أنها �أي عقد ينتج عنه �أ�صل مايل او �إلتزام مايل �أو �أداة حقوق ملكية يف من�ش�أة �أخرى.
        ت�شمل الأدوات املالية املدينون والذمم املدينة الأخرى والنقد وما يف حكمه والقرو�ض والبنوك الدائنة والدائنونوالذمم الدائنة الأخرى.
        يتم ت�سجيل الأدوات املالية عند اقتنائها �أو ن�شوئها بقيمتها م�ضاف ًا �إليها كافة تكاليف املعامالت املرتبطة بها،ويتم قيا�سها الحق ًا كما يلي:
•        النقد وما يف حكمه ي�شمل الأر�صدة النقدية وودائع الطلب.
•        تظهر الأدوات املالية الأخرى كاملدينون والذمم املدينة الأخرى والقرو�ض والبنوك الدائنة والدائنون والذمم
الدائنة الأخرى بالقيمة املتوقع حت�صيلها /ا�سرتدادها با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد تنزيل �أي خ�سارة
تدين يف قيمتها.
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ك .املمتلكات و الآالت و املعدات
 .1االعرتاف والقيا�س:
تظهر بنود املمتلكات واملباين واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر التدين املرتاكمة با�ستثناء
الأرا�ضي فتظهر بالكلفة.
تت�ضمن الكلفة امل�صاريف املرتبطة مبا�رشة باقتناء املمتلكات واملباين واملعدات.
عندما يختلف العمر الإنتاجي ملكونات بنود املمتلكات واملباين واملعدات فيتم املحا�سبة عنها كبنود منف�صلة.
يتم حتديد املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن ا�ستبعاد بنود من املمتلكات واملباين واملعدات مبقارنة املقبو�ضات من
اال�ستبعاد مع القيمة املدرجة لتلك البنود وت�سجيل تلك املكا�سب واخل�سائر بال�صايف �ضمن بند «�إيرادات �أخرى» يف قائمة
الدخل ال�شامل.
 .2التكاليف الالحقة:
ت�سجيل كلفة اجلزء امل�ستبدل لبند من بنود املمتلكات واملباين واملعدات �ضمن القيمة املدرجة لذلك البند �إذا كان من
املحتمل تدفق منافع اقت�صادية م�ستقبلية لل�رشكة تكمن يف ذلك اجلزء �إ�ضافة �إمكانية قيا�س كلفة ذلك اجلزء ب�شكل
موثوق ،ويتم �شطب القيمة املدرجة للجزء القدمي امل�ستبدل.
ت�سجل التكاليف وامل�صاريف اليومية التي تتحملها ال�رشكة على �صيانة وت�شغيل املمتلكات واملباين واملعدات يف قائمة
الدخل ال�شامل عند تكبدها.
 .3اال�ستهالك:
يتم االعرتاف مب�رصوف اال�ستهالك يف قائمة الدخل ال�شامل بطريقة الق�سط ال�شهري الثابت على مدى العمر الإنتاجي
املقدر لكل بند من بنود املمتلكات واملباين واملعدات.
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملباين واملعدات خالل ال�سنة احلالية هي نف�سها لل�سنة ال�سابقة وتفا�صيلها كما
يلي:
املمتلكات واملباين واملعدات
�أثاث ومفرو�شات
�أجهزة وتركيبات
�آالت ومعدات
معدات وادوات
�سيارات

ن�سب اال�ستهالك
%9
%4-%15
%4-%5
%20
%15
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عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملباين واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�أنه يتم تخفي�ض
قيمتها �إلى القيمة املمكن ا�سرتدادها وقيد قيمة التدين يف قائمة الدخل والدخل ال�شامل.
ل .االيرادات
يتم �أثبات االيرادات االخرى وفقا ملبد�أ اال�ستحقاق.
يتم حتقيق االيراد عند امكانية حتول املنافع االقت�صادية املتعلقة بها لل�رشكة و ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق .
يتم االعرتاف بااليراد حلني تقدمي اخلدمة.
يتم حتقيق االيراد من عمليات البيع والتي تكون غالبا مبوجب اتفاقيات بيع منفذة للعميل وانتقال خماطر احليازة
وامللكية من ال�رشكة الى العميل.
يتم االعرتاف بايراد اخلدمات كاالعالنات مبا يتنا�سب مع مرحلة االجناز بتاريخ التقرير ويتم تقييم مرحلة االجناز
بالرجوع الى درا�سات للعمل املنجز.
م .التقا�ص:
يتم �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر
احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات
يف نف�س الوقت.
ن .املخ�ص�صات:
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على ال�رشكة التزامات (قانونية �أو تعاقدية) بتاريخ قائمة املركز املايل نا�شئة
عن �أحداث �سابقة وان ت�سديد االلتزامات حمتمل �أن ين�ش�أ عنه تدفق خارج ملنافع اقت�صادية وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل
يعتمد عليه.
�س .الذمم الدائنة واملبالغ امل�ستحقة:
يتم �إثبات الذمم الدائنة واملبالغ امل�ستحقة عند اال�ستالم الفعلي للب�ضائع و� /أو اخلدمات �سواء مت املطالبة بها من قبل
املورد �أو مل يتم.
ع .عقود الت�أجري:
ت�صنف عقود الإيجار كعقود �إيجار ت�شغيلية عندما يحتفظ امل�ؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئي�سية مللكية الأ�صل ،ويتم
�إثبات مدفوعات الإيجار كم�رصوفات �ضمن قائمة الدخل ال�شامل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدة عقد الإيجار.
ع .ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من الربح و(اخل�سارة)
يتم احت�ساب الربح (/اخل�سارة) لل�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض واملتعلق بالأ�سهم العادية ,وحتت�سب ح�صة ال�سهم
الأ�سا�سية بق�سمة الربح �أو اخل�سارة لل�سنة العائدة مل�ساهمي ال�رشكة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية خالل
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ال�سنة ,ويحت�سب الربح املخف�ض لل�سهم بتعديل الربح �أو اخل�سارة لل�سنة العائدة مل�ساهمي ال�رشكة واملتو�سط املرجح
لعدد الأ�سهم العادية بحيث تظهر الت�أثري على ح�صة ال�سهم من �أرباح جميع الأ�سهم العادية واملتداولة خالل ال�سنة
واملحتمل تراجع عائدها.
ف .املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
متثل هذه املوجودات اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية بغر�ض االحتفاظ بها على املدى الطويل ,ويتم اثبات هذه املوجودات
عند ال�رشاء بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل الآخر املنف�صل و �ضمن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة
الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية ,ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء
منها يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة يف ذلك يف قائمة الدخل ال�شامل الآخر و �ضمن حقوق امللكية و يتم حتويل
احتياطي تقييم املوجودات املباعة مبا�رشة الى الأرباح و اخل�سائر املدورة.
�ص .فر�ض اال�ستمرارية
مت اعداد هذه البيانات من قبل ادارة ال�رشكة با�ستخدام فر�ض اال�ستمرارية.
ان اع��داد القوائم املالية با�ستخدام فر�ض اال�ستمرارية يعترب منا�سبا من وجهة نظر جمل�س االدارة كون ال�رشكة
م�ستمرة يف �أعمالها لفرتة تزيد عن اثني ع�رش �شهرا من تاريخ القوائم املالية املرفقة كما ي�ستند جمل�س االدارة على
تقديره على االمور التالية-:
 -1قامت ال�رشكة بتاريخ 2014/10/1بتوقيع مذكرة تفاهم بيع ملباين ال�رشكة مع م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي
مببلغ  5500000دينار على �أن تلتزم امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي بت�أجري كامل العقار ايجارا �سنويا
مببلغ  330000دينار �سنويا ملدة � 10سنوات و متت املوافقة على البيع من قبل الهيئة العامة الغري عادية بتاريخ
.2014/5/17
 -2قررت ال�رشكة ا�ستغالل املبلغ املتح�صل من بيع الأرا�ضي و املباين لدفع االلتزامات املرتتبة عليها لبع�ض البنوك,
وتو�صلت ال�رشكة التفاقيات ت�سوية اللتزاماتها املرتتبة عليها للبنوك كما هو وارد يف االي�ضاح رقم ()12
� -3أقر جمل�س االدارة بتاريخ 2015/2/1خطة عمل �شاملة لل�سنوات  2017-2015ملعاجلة و ت�صويب االختالالت
لتمكني ال�رشكة من اال�ستمرار ب�أعمالها و االنتقال بها الى مرحلة الربح وذلك ب�صورة تدريجية وقابلة للتطبيق,
و ترتكز جوانب اخلطة مبا يلي-:
•	 �سيا�سة زيادة االيرادات من الأن�شطة الرئي�سية لل�رشكة.
•	 العمل على �ضبط النفقات يف دوائر و �أق�سام ال�رشكة.
•	 تفعيل عملية حت�صيل ديون ال�رشكة.
• تطوير املوقع االلكرتوين مما ي�ساعد يف ت�سويق املوقع اعالنيا و مواكبة توجهات ال�سوق يف االع�لان على املوقع
االلكرتوين.
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 .3نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
نقد و�شيكات يف ال�صندوق
نقد لدى البنوك
املجموع

56,444
48,376
104,820

2016

 .4الذمم املدينة  -بال�صايف
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

2016

ذمم اعالنات
ذمم �صحف
ذمم عامة
ذمم الق�سم التجاري
اال�شرتاك والتوزيع
ذمم ق�ضايا
املجموع

1,098,172
1,321,400
613,392
322,767
184,231
1,691,527
5,231,489

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها �.4أ

)(3,208,452
2,023,037
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كما يف  31كانون الأول

2015
983,376
17,037
1,000,413

كما يف  31كانون الأول

2015
1,037,565
1,307,549
1,414,070
334,881
254,381
1,707,213
6,055,659

()3,209,397
2,846,262

التقرير السنوي 2016
�.4أ خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
الر�صيد يف بداية الفرتة
ا�ضافات خالل ال�سنة
امل�شطوب خالل ال�سنة
املجموع

2016

3,209,397
0
)(945
3,208,452

 .5املخزون
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

2016

مواد خام
قطع غيار وم�ستلزمات
ب�ضاعة بالطريق /بوندد
املجموع

400,037
218,974
11,057
630,068

خم�ص�ص تدين الب�ضاعة �.5أ
املجموع

)(76,461
553,607

�.5أ .خم�ص�ص تدين الب�ضاعة
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
الر�صيد يف بداية الفرتة
ا�ضافات خالل ال�سنة
املجموع

76,461
0
76,461

2016

كما يف  31كانون الأول

2015
3,209,397
0
0
3,209,397

كما يف  31كانون الأول

2015
478,161
226,646
42,389
747,196

()76,461
670,735

كما يف  31كانون الأول
76,461
0
76,461

2015
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� .6أر�صدة مدينة �أخرى
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
امانات �رضيبة املبيعات
م�صاريف مدفوعة مقدما
�شيكات معاد جدولتها لدى الغري
ايجار مبنى و�أر�ض ال�رشكة مدفوع مقدما
ت�أمينات م�سرتدة مل�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي
ت�أمينات كفاالت
ت�أمينات قابلة للإ�سرتداد
�أعمال حتت التنفيذ
�أمانات �رضيبة الدخل
ذمم موظفني
ت�أمينات اعتمادات
�سلف طوابع
�أخرى
املجموع
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2016

34,308
550,038
1,995,826
0
0
14,759
86,748
0
90,060
114,173
10,013
619
1,670
2,898,214

كما يف  31كانون الأول

2015
158,570
646,151

0

27,500
500,000
14,759
82,608
7,250
309,836
128,022
3,414
497
1,670
1,880,277

التقرير السنوي 2016

42,940
42,940

0
0
0
0

42,940
0
0
42,940

4,743,472
4,301,460

28,725
12,753

32,293
25,074

72,401 234,283 5,321,677 1,318,223
7,219 9,256 348,896
79,461
0
0
0
0
79,620 243,539 5,670,573 1,397,684

7,229,440
461,063
0
7,690,503

14,475 3,571,723 1,053,316
6,512 3,222,827
991,354

282,856
16,231
0
299,087

311,581
259
0
311,840

معدات
�آالت ومعدات
وادوات
دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين

�سيارات

املجموع

11,972,912 104,694 248,758 8,893,400 2,371,539
19,051
0 1,293
0
17,499
0
0
0
0
0
11,991,963 104,694 250,051 8,893,400 2,389,038

موجودات ثابتة
معدة للبيع
دينار اردين
دينار اردين

�أثاث ومفرو�شات

�أجهزة
وتركيبات
دينار اردين

* يوجد حجز تنفيذي على �سيارات ال�رشكة من قبل �رشكة الكهرباء الأردنية.

التكلفة
كما يف  31كانون اول 2015
اال�ضافات
ا�ستبعادات
كما يف  31كانون اول 2016
اال�ستهالك املرتاكم
كما يف  31كانون اول 2015
اال�ضافات
ا�ستبعادات
كما يف  31كانون اول 2016
�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31كانون اول  - 2015قائمة �أ
كما يف  31كانون اول  - 2016قائمة �أ

 .7املمتلكات والآالت واملعدات
يت�ألف هذا البند مما يلي:
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 .8املوجودات ال�ضريبية املوجلة
مل يتم مراجعة امكانية ا�سرتداد الر�صيد القائم للموجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة.
� .8أ .خم�ص�ص �ضريبة الدخل
* خ�ضعت ال�رشكة للفح�ص ال�رضيبي حتى عام ,2014واتخذ القرار من قبل الدائرة و بلغت الردية حوايل 236000
دينار و �سدد منها للدائرة  180000دينار ك�رضيبة مبيعات و الباقي دفع لل�رشكة يف حينه.
بلغت �رضيبة املبيعات غري امل�سددة حتى  2016/12/31حوايل  143250دينار.
بلغت �شيكات ال�رضيبة غري امل�سددة و املرجتعة الى الأموال العامة  16500دينار.
بلغت اقتطاعات رواتب املوظفني و جمال�س االدارة و غري امل�سددة حتى  2016/12/31مبلغ  49923دينار.
بلغت  %2من اجلمارك  14127دينار لعام .2016
قدم ك�شف التقدير الذاتي لعام  2015و مل يدقق بعد.
قدمت اقرارات �رضيبة املبيعات حتى .2016/1/31
ال خم�ص�ص ل�رضيبة الدخل حيث ان ال�رشكة حققت خ�سائر تفوق املليوين دينار.

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�رضيبة دخل مدفوعة
خم�ص�ص �رضيبة الدخل ال�سنة ،8ب
املجموع
،8ب .خم�ص�ص �ضريبة الدخل

ربح( /خ�سارة) ال�سنة املحا�سبية
ي�ضاف للدخل
الدخل اخلا�ضع لل�رضيبة
ن�سبة ال�رضيبة
خم�ص�ص �رضيبة الدخل
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2016
دينار �أردين
0
0
0
0
2016
دينار �أردين
دينار �أردين

()2,530,789
0
()2,530,789
%20
0

التقرير السنوي 2016
 .9بنوك دائنة
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
بنك اال�سكان
بنك الأهلي
املجموع

50
165,212
165,262

2016

كما يف  31كانون الأول
50
62,775
62,825

2015

�.9أ .تظهر البنوك الدائنة بر�صيد املبالغ امل�ستغلة و يتم حتميل فوائد البنوك الدائنة على بيان الدخل يف الفرتة التي
يتم فيها حتميل هذه الفوائد.
 .10ذمم دائنة
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

2016
2,262,669
1,021,396
50,062
27,894
43,023
3,405,044

ذمم عامة
ذمم اعالنات �.10أ
ذمم �صحف
ذمم توزيع
ذمم املطابع التجارية
املجموع

كما يف  31كانون الأول

2015
1,522,100
1,908,972
87,527
0
35,394
3,553,993

�.10أ .متثل ار�صدة البنوك مبوجب االتفاقيات املربمة بينها و بني ال�رشكة واملو�ضحة باي�ضاح رقم (�.12أ) والبالغة
 1384049دينار ما ن�سبته  %90من ذمم االعالنات الدائنة ,وهي كما يلي-:
ا�سم البنك
البنك اال�سالمي الأردين
البنك العربي
بنك االحتاد
بنك كابيتال
املجموع

2016
دينار �أردين
669,982
183,107
43,996
20,656
917,741
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� .11أوراق دفع و�شيكات �آجلة
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

اوراق دفع و�شيكات �آجلة ت�ستحق خالل العام
اوراق دفع و�شيكات �آجلة ت�ستحق الكرث من عام
املجموع

2016
2,602,343
2,611,568
5,213,911

 .12قرو�ض
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

قرو�ض ت�ستحق خالل العام
قرو�ض ت�ستحق لأكرث من عام
املجموع

2016
1,647,362
335,964
1,983,326

كما يف  31كانون الأول

2015
2,479,881
2,620,791
5,100,672

كما يف  31كانون الأول

2015
1,123,430
324,417
1,447,847

�.12أ .قرو�ض
يتالف هذا البند مما يلي:

قر�ض ال�ضمان االجتماعي
بنك اال�سكان
بنك االردن
املجموع

60

قرو�ض ت�ستحق لأكرث من عام
قرو�ض ت�ستحق خالل العام
2015
2016
2015
2016
دينار �أردين
دينار �أردين
دينار �أردين
دينار �أردين
0 1,000,000
1,548,362
0
335,964
99,000
324,417
99,000
0
0
0
24,430
335,964 1,123,430
1,647,362
324,417

التقرير السنوي 2016
ال�ضمانات و الغايات للقرو�ض
تاريخ �أول ق�سط تاريخ �آخر ق�سط

البنك /املمول

ال�ضمانات

الغاية

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

كفالة ال�رشكة

زيادة ر�أ�س
املال

غري حمدد

بنك اال�سكان

كفالة ال�رشكة

ت�سديد
التزامات

2014/10/4 2011/10/21

بنك االردن

كفالة ال�رشكة

ت�سديد
التزامات

2012/9/1

بعد �سنة من تاريخ
�سحب اول دفعة.

مت االتفاق ب�شكل
�شفهي مع البنك
بت�سديد الر�صيد
مقابل اعالنات.

ترتاوح الفوائد البنكية على القرو�ض بن�سب من  %8الى %9
تو�صلت ال�رشكة التفاقيات ت�سوية اللتزاماتها املرتتبة عليها للبنوك املبينة �أدناه وعلى النحو التايل-:

ا�سم البنك

تاريخ االتفاقية

املبلغ امل�ستحق كما يف
تاريخ االتفاقية

البنك اال�سالمي
الأردين

2014/9/10

3,451,490

البنك العربي

2014/9/3

2,233,836

بنك االحتاد

2014/9/15

627,845

بنك كابيتال

2014/9/14

1,803,572

املبلغ امل�ستحق مبوجب االتفاقية
 1380596نقدا و 690298
م�ساحات اعالنية
 1200000نقدا و968591
م�ساحات اعالنية بخ�صم %55
 240000نقدا و 120000
م�ساحات اعالنية بخ�صم %50
 645000نقدا و 320000
م�ساحات اعالنية بخ�صم %50
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� .13أر�صدة دائنة اخرى
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

�أمانات ال�ضمان االجتماعي
�أمانات �رضيبة دخل
ذمم موظفني دائنة
�أمانات موظفني
خم�ص�ص ق�ضايا
م�صاريف م�ستحقة
خم�ص�ص �رضيبة دخل
�أخرى
املجموع

2016
1,047,723
13,857
761,876
84,309
35,424
374,489
54,488
1,585
2,373,751

كما يف  31كانون الأول

2015
487,144
7,733
493,033
70,801
35,424
367,750
54,488
5,080
1,521,453

 .14احتياطي اجباري
ميثل هذا البند املبلغ املرتاكم و املقتطع �سنويا من �صايف �أرباح ال�رشكة متا�شيا مع متطلبات الفقرة (�أ) من املادة ()186
من قانون ال�رشكات الأردين ل�سنة  1997و التي تن�ص على الزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة �أن تقتطع ما ن�سبته ()%10
من �أرباحها ال�سنوية ال�صافية حل�ساب االحتياطي الأجباري ,و �أن ت�ستمر على هذا االقتطاع لكل �سنة على �أن ال يتجاوز
.جمموع ما اقتطع لهذا االحتياطي  %25من ر�أ�س مال ال�رشكة امل�رصح به
 .15احتياطي اختياري
ميثل هذا البند املبلغ املرتاكم و املقتطع �سنويا من �صايف �أرباح ال�رشكة متا�شيا مع متطلبات الفقرة (�أ) من املادة ()187
من قانون ال�رشكات الأردين ل�سنة  1997و التي تن�ص على حق الهيئة العامة لل�رشكة امل�ساهمة العامة املحدودة وبناءا
على تن�سيب جمل�س ادارتها �أن تقتطع ن�سبة ال تزيد عن ( )%20من �أرباحها ال�سنوية ال�صافية حل�ساب االحتياطي
االختياري ,و للهيئة العامة �أن تقرر ا�ستخدام هذا االحتياطي الغرا�ض ال�رشكة �أو توزيعه على امل�ساهمني ك�أرباح اذا
مل ي�ستخدم يف تلك االغرا�ض.
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التقرير السنوي 2016
 .16االيرادات
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

ايراد االعالنات
ايراد ال�صحف واال�شرتاكات
ايراد املطابع التجارية والأق�سام الفنية
املجموع

2016
2,108,081
279,834
1,394,697
3,782,612

كما يف  31كانون الأول

2015
2,246,255
464,376
1,332,397
4,043,028
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 .17تكلفة االيرادات
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
رواتب و�أجور وملحقاتها
م�ساهمة ال�رشكة يف ال�ضمان الإجتماعي
مكاف�آت
مواد خام م�ستهلكة الأق�سام الفنية
مواد خام م�ستهلكة التجاري
مواد خام م�ستهلكة �صحف للغري
مواد خام م�ستهلكة لكتب الرتبية
عموالت
م�صاريف جتليد
م�صاريف ال�سيارات
ال�ضيافة
احلا�سب الآيل
قرطا�سية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر
مياة وكهرباء وحمروقات
غرامات ور�سوم ورخ�ص وا�شرتاكات
ال�صيانة والت�صليحات
تعبئة وتغليف
خدمات طبية
م�صاريف اال�ستهالك
�سفر وتنقالت
�أتعاب مقاالت وحمررين
ات�صاالت و انرتنت
م�صاريف موقع الد�ستور
نقل و�شحن
م�صاريف مكاتب املحافظات
عطاءات
م�صاريف املركز الفني من �أعمال التجاري
طوابع
متفرقة واخرى
املجموع
64

2016
1,267,548
191,276
430,794
804,564
238,056
396,179
51,532
86,250
12,871
3,110
3,860
10,062
10,054
97,267
58,359
137,626
14,015
102,877
410,353
67,716
24,605
7,664
5,125
5,696
2,086
5,910
85,352
3,350
1,920
4,536,077

كما يف  31كانون الأول

2015

1,478,992
275,633
510,595
787,855
199,938
195,688
187,179
84,082
47,888
2,815
7,586
4,163
13,481
112,648
70,120
53,585
6,972
78,165
401,043
76,457
2,000
0
0
878
3,581
4,065
149,997
0
2,509
4,757,915

التقرير السنوي 2016
 .18امل�صاريف االدارية والعمومية
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

رواتب و�أجور وملحقاتها
م�ساهمة ال�رشكة يف ال�ضمان الإجتماعي
فوائد جدولة م�ستحقات ال�ضمان االجتماعي
االيجارات
جوائز وهدايا
م�صاريف ال�سيارات
ال�ضيافة
احلا�سب الآيل
قرطا�سية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر
مياة وكهرباء وحمروقات
ات�صاالت
غرامات ور�سوم ورخ�ص وا�شرتاكات
ال�صيانة والت�صليحات
التامني
تربعات
خدمات طبية
م�صاريف اال�ستهالك
م�صاريف االطفاء
�سفر وتنقالت
اتعاب مهنية
النظافة
ر�سوم ق�ضايا ودعاوي
دعاية و اعالن
حرا�سة و�أمن
متفرقة واخرى
املجموع

2016

378,075
47,245
417,168
306,920
33,900
400
8,022
8,699
5,207
43,080
20,442
40,576
14,784
15,820
250
11,174
49,660
1,050
58,412
21,750
18,493
13,155
17,019
25,345
1,157
1,557,803

كما يف  31كانون الأول

2015
454,253
49,338
157,571
339,068
20,895
2,708
14,027
5,830
3,061
49,911
19,301
14,805
2,496
15,842
600
23,756
47,143
1,034
58,858
17,500
19,566
8,390
8,080
4,617
4,504
1,343,154

رواتب ومكاف�آت االدارة التنفيذية العليا
بلغت رواتب و مكاف�آت االدارة التنفيذية و�أع�ضاء جمل�س االدارة  211607دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
 ,2016مقابل ( 182375دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .)2015
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 .19م�صاريف البيع والتوزيع
يتالف هذا البند مما يلي:
كما يف  31كانون الأول

بالدينار الأردين

2015

2016

رواتب و�أجور وملحقاتها

85,211

105,868

م�ساهمة ال�رشكة يف ال�ضمان الإجتماعي

10,742

10,144

موزعني

2,326

105,859

بدل توزيع اال�شرتاكات -ر�ؤيا

170,295

143,664

عموالت ا�شرتاكات

1,141

84

وكالء توزيع

0

13,699

قرطا�سية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر

319

461

احلا�سب الآيل

2,414

3,000

ال�صيانة والت�صليحات

178

174

خدمات طبية

13,499

8,572

تنقالت

5,076

6,287

متفرقة واخرى

3,793

3,641

املجموع

294,994

401,453
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 .20ايرادات �أخرى
يتالف هذا البند مما يلي:
كما يف  31كانون الأول

بالدينار الأردين

ايرادات بيع خملفات
ايرادات �ضمان الكافيترييا
اعفاء ال�رشكة من الر�صيد امل�ستحق ل�رضيبة املبيعات
ايرادات و(خ�سائر) �أخرى
املجموع

2015

2016
103,065

54,769

0

3,200

0

288,077

884

)(165

103,949

345,881
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 .21ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من اخل�سارة لل�سنة (دينار�/سهم)
يتالف هذا البند مما يلي:
كما يف  31كانون الأول
بالدينار الأردين
2015
2016
)(2,530,789
الربح( /اخل�سارة) لل�سنة (دينار)
()2,178,318
4,500,000
4,500,000
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (�سهم)
ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من الربح/
)(0.562
()0.484
(اخل�سارة) لل�سنة
� -22إدارة املخاطر املالية:
تتعر�ض ال�رشكة للمخاطر التالية جراء ا�ستخدامها للأدوات املالية:
 خماطر االئتمان. خماطر ال�سيولة. خماطر ال�سوق. خماطر العمالت. خماطر ن�سبة الفائدة.يبني هذا الإي�ضاح معلومات حول تعر�ض ال�رشكة لكل من املخاطر �أعاله� ،أهداف ال�رشكة ،ال�سيا�سات وطرق قيا�س
و�إدارة املخاطر و�إدارة ال�رشكة لر�أ�س املال كما �أن االف�صاحات الكمية املتعلقة مبدى تعر�ض ال�رشكة لهذه املخاطر تظهر
�ضمن هذه القوائم املالية.
تقع امل�س�ؤولية الكاملة عن �إعداد ومراقبة ادارة املخاطر على عاتق �إدارة ال�رشكة.
�إن �سيا�سات �إدارة ال�رشكة للمخاطر معدة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها ال�رشكة ولو�ضع �ضوابط وحدود
مالئمة ملدى التعر�ض لتلك املخاطر ومن ثم مراقبتها ل�ضمان عدم جتاوز احلدود املو�ضوعة.
يتم مراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر ب�صورة دورية لتعك�س التغريات احلا�صلة يف ظروف ال�سوق و�أن�شطة
ال�رشكة .تهدف �إدارة ال�رشكة من خالل التدريب واملعايري وال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضعها الإدارة �إلى تطوير بيئة
رقابية بناءة ومنظمة بحيث يتفهم كل موظف دوره والواجبات املوكلة �إليه.
خماطر االئتمان:
متثل خماطر االئتمان خماطر تعر�ض ال�رشكة خل�سارة مالية جراء عدم وفاء العميل �أو الطرف املتعامل مع ال�رشكة
ب�أداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه املخاطر ب�شكل رئي�سي من الذمم التجارية والذمم الأخرى .يت�أثر مدى
تعر�ض ال�رشكة ملخاطر االئتمان ب�شكل رئي�سي بخ�صو�صية كل عميل والطبيعة الدميوغرافية لعمالء ال�رشكة مبا يف ذلك
املخاطر االفرتا�ضية للن�شاط والبلد التي يعمل فيها العميل.
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فيما يلي القيمة الق�صوى التي ميكن �أن تتعر�ض لها املوجودات ملخاطر االئتمان-:
بالدينار الأردين

نقد لدى البنوك
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة
�أر�صدة مدينة �أخرى

2016

48,376
111,363
2,023,037
2,898,214
5,080,990

كما يف  31كانون الأول

2015

17,037
0
2,846,262
1,880,277
4,743,576

خماطر ال�سيولة:
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر الناجمة عن عدم قدرة ال�رشكة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها.
�إن �إدارة ال�رشكة لل�سيولة تكمن يف الت�أكد قدر الإمكان من �أن ال�رشكة حتتفظ دائم ًا ب�سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها
عندما ت�صبح واجبة الدفع يف الظروف العادية واال�ضطرارية دون حتمل خ�سائر غري مقبولة �أو خماطر قد ت�ؤثر على
�سمعة ال�رشكة.
حتر�ص ال�رشكة على �أن يتوفر لديها قدر كايف من ال�سيولة لتغطية تكاليف �إن�شاء امل�رشوع وامل�صاريف الت�شغيلية
املتوقعة مبا يف ذلك تغطية االلتزامات املالية ولكن دون �أن يت�ضمن ذلك �أي ت�أثري حمتمل لظروف قا�سية من ال�صعب
التنب�ؤ بها كالكوارث الطبيعية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ال�رشكة حتتفظ مب�صدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها
ملواجهة �أي احتياجات نقدية مفاجئة.
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فيما يلي اال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية-:
ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016
البيان

القيمة الدفرتية
للمطلوب املايل

التدفقات النقدية
املتعاقد عليها

�أكرث من عام

�أقل من عام

بنوك دائنة

165,262

()165,262

()165,262

0

ذمم دائنة

3,405,044

()3,405,044

()3,405,044

0

�أوراق دفع و�شيكات �آجلة 5,213,911

()5,213,911

()2,602,343

()2,611,568

قرو�ض

1,983,326

()1,983,326

()1,647,362

()335,964

�أر�صدة دائنة �أخرى

2,373,751

()2,373,751

()2,373,751

0

�أمانات م�ساهمني

102,305

()102,305

0

()102,305

املجموع

13,243,599

()13,243,599

()10,193,762

()3,049,837

ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2015
البيان
بنوك دائنة

القيمة الدفرتية
للمطلوب املايل

التدفقات النقدية
املتعاقد عليها

�أكرث من عام

�أقل من عام

62,825

()62,825

()62,825

0

3,553,993

()3,553,993

()3,553,993

0

�أوراق دفع و�شيكات �آجلة 5,100,672

()5,100,672

()2,479,881

()2,620,791

1,447,847

()1,447,847

()1,123,430

()324,417

1,521,453
102,324

()1,521,453
()102,324

()1,521,453
0

0
()102,324

11,789,114

()11,789,114

()8,741,582

()3,047,532

ذمم دائنة
قرو�ض

�أر�صدة دائنة �أخرى
�أمانات م�ساهمني
املجموع
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خماطر ال�سوق:
�إن خماطر ال�سوق هي املخاطر التي تن�ش�أ من التغريات يف �أ�سعار ال�سوق ك�أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية و�أ�سعار
الفائدة و�أ�سعار �أدوات امللكية والتي ت�ؤثر يف �أرباح ال�رشكة �أو يف قيمة املوجودات املالية لدى ال�رشكة� .إن الهدف من
�إدارة خماطر ال�سوق هي ال�سيطرة على مدى تعر�ض ال�رشكة ملخاطر ال�سوق يف حدود مقبولة �إ�ضافة �إلى تعظيم العائد.
خماطر العمالت:
تتمثل خماطر العمالت باملعامالت التي تتم بعمالت غري الدينار الأردين وحيث �أن معظم تعامالت ال�رشكة هي بالدينار
الأردين ف�إن مدى تعر�ضها لهذه املخاطر حمدود.
خماطر ن�سبة الفائدة:
تقوم ال�رشكة مبراقبة وتقليل تعر�ضها ملخاطر التغري يف معدالت الفائدة من خالل الرتكيز على االقرتا�ض مبعدل فائدة
ثابت.
تظهر الأدوات املالية التي حتمل فوائد كما يف تاريخ القوائم املالية كما يلي-:
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

�أدوات مالية ب�سعر فائدة ثابت

كما يف  31كانون الأول

2016
7,362,499

2015
6,611,344

�.23إدارة ر�أ�س املال:
�إن �سيا�سة ال�رشكة فيما يتعلق ب�إدارة ر�أ�س املال هي املحافظة على قاعدة ر�أ�سمال قوية للمحافظة على حقوق ال�رشكاء
والدائنون وثقة ال�سوق وكذلك ا�ستمرار تطور ن�شاط ال�رشكة يف امل�ستقبل.
تقوم الإدارة مبراقبة العائد على ر�أ�س املال والذي يحدد بق�سمة �صايف الربح الت�شغيلي على حقوق امل�ساهمني.
ت�سعى ال�رشكة �إلى املحافظة على التوازن بني �أعلى عائد ممكن حتقيقه يف حال االقرتا�ض لأعلى حد ممكن والأف�ضلية
والأمان املت�أتي من مركز قوي لر�أ�س املال.
مل يكن لدى ال�رشكة �أي تغيري يف �إدارة ر�أ�س املال خالل الفرتة كما ال تخ�ضع ال�رشكة لأي متطلبات خارجية لر�أ�س املال.
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ن�سبة املديونية الى ر�أ�س املال املعدل
بالدينار الأردين

جمموع املديونية
ينزل :النقد وما يف حكمه
�صايف املديونية
�صايف حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املعدل
ن�سبة املديونية الى ر�أ�س املال املعدل

2016
7,362,499
)(104,820
7,257,679
)(2,365,792
)(2,365,792
%307-

كما يف  31كانون الأول

2015
6,611,344
()1,000,413
5,610,931
237,351
237,351
%2364

. 24االلتزامات الطارئة
�أ .بنا ًء على ما جاء يف كتاب حمامي ال�رشكة اال�ستاذ يا�رس �شقري ,هنالك دعاوى مرفوعة من ال�رشكة على الغري وعلى ال�رشكة على النحو
التايل:
 .1ق�ضايا منظورة و تتخذ فيها ال�رشكة �صفة مدعية بها و لها جل�سات لغاية تاريخه عددها ( )10ق�ضايا وقيمتها()223696
دينار.
 .2ق�ضايا منظورة و تتخذ فيها ال�رشكة �صفة مدعى عليها و لها جل�سات لغاية تاريخه عددها ( )129ق�ضايا
وقيمتها( )2797805دينار.
 )2102ق�ضايا وقيمتها( )1591207دينار ,موا�ضيها كالآتي-:
3
�أ .ق�ضايا جاهزة للتنفيذ بعد ا�ستكمال رفع الدعوى و التبليغات ونتيجة التنفيذ مرتبطة بعدة �أمور منها وجود �أموال
للمحكوم عليه و امكانية حت�صيلها و عدم وجود ديون �أخرى ت�ستغرق تلك الأموال.
ب .ق�ضايا مت اقامتها كدعوى جزائية دون املطالبة باالدعاء باحلق ال�شخ�صي و مت الطلب من ال�رشكة من خالل كتب ر�سمية
ب�رضورة ت�سجيل دعوى حقوقية ومل يتم الت�سجيل.
ج .ق�ضايا مطالبات مالية بك�شوفات احل�ساب و مل ت�سجل لعدم ا�ستكمال الأ�سماء و�/أو �أوراقها و بيناتها و�/أو عدم
جتهيز ر�سومها.
د .ق�ضايا متت عليها م�صاحلات و �سددت �أو التي فيها �أر�صدة واجبة الت�سديد.
هـ ق�ضايا منظورة و ق�ضايا مف�صولة يتم متابعتة اجراءاتها.
و .ق�ضايا م�سجلة يف دائرة التنفيذ التي يتم متابعة اجراءاتها.

ب .مل يردنا كتاب من حمامية ال�رشكة اال�ستاذة �سمرية الديات حول الق�ضايا املوكلة بها من قبل ال�رشكة.
 . 25ارقام املقارنة
-مت اعادة ت�صنيف بع�ض بنود القوائم املالية الغرا�ض املقارنة .

72

التقرير السنوي 2016
تقريـر مدقـق احل�سابــات امل�ستقـل
ح�رضات ال�سادة املحرتمني
�أع�ضاء الهيئة العامة
لل�رشكة الأردنية لل�صحافة والن�رش/الد�ستور
�رشكة م�ساهمة عامة حمدودة
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
الر�أي املتحفظ
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة لل�رشكة الأردنية لل�صحافة والن�رش /الد�ستور (�رشكة
م�ساهمة عامة حمدودة) والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول 2016
وقائمة الدخل وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات الإي�ضاحية
الأخرى .
با�ستثناء اثر ما ورد يف فقرة �أ�سا�س الر�أي املتحفظ ,يف ر�أينا � ,إن القوائم املالية تظهر
بعدالة  ,من كافة النواحي اجلوهرية  ,املركز املايل لل�رشكة كما يف  31كانون الأول 2016
و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري التقارير املالية
الدولية .
�أ�سا�س الر�أي املتحفظ
 مل نح�صل على ت�أييدات الذمم املدينة والدائنة كما يف  31كانون الأول .2016 كما هو وارد يف الإي�ضاح رقم  8بلغت املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة مبلغ  856751دينار ,ويفظل حتقيق ال�رشكة خل�سائر مرتاكمة هنالك �شك يف �إمكانية حتقيق ال�رشكة لأرباح �رضيبية ,الأمر
الذي قد ين�ش�أ عنه �شكوك حول قدرة ال�رشكة من اال�ستفادة من هذا الر�صيد و بالتايل مل نتمكن من
73

حتديد �أثر �أي تعديالت قد تطر�أ على كل من املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة واخل�سائر املرتاكمة كما
يف  31كانون الأول .2016
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق� ,إن م�س�ؤوليتنا وفقا لهذه املعايري مف�صلة �أكرث
�ضمن بند م�س�ؤولية مدققي احل�سابات حول تدقيق القوائم املالية من تقريرنا  .نحن م�ستقلون
عن ال�رشكة وفقا لقواعد ال�سلوك املهني للمحا�سبني املهنيني ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري
ال�سلوك املهني للمحا�سبني بالإ�ضافة �إلى متطلبات ال�سلوك املهني الأخرى لتدقيق القوائم املالية
يف الأردن  ,حيث مت االلتزام بهذه املتطلبات لل�سلوك املهني ومتطلبات املجل�س الدويل ملعايري
ال�سلوك املهني للمحا�سبني.
يف اعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية و مالئمة لتوفر �أ�سا�سا لر�أينا الذي �أبديناه.
فقرة ت�أكيدية
بدون املزيد من التحفظ يف ر�أينا ,نلفت االنتباه �إلى ما يلي-:
بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�رشكة ( )8050851دينار �أي ما ن�سبته  %179من ر�أ�س مال ال�رشكة
الأمر الذي يتطلب ت�صويب �أو�ضاع ال�رشكة لتجنب تطبيق �أحكام املادة  266من قانون ال�رشكات
الأردين ,بالإ�ضافة �إلى جتاوز قيمة املطلوبات املتداولة عن املوجودات املتداولة مبلغ ()4503666
دينار� ,إن هذه الأمور قد ين�ش�أ عنها �شكوك حول قدرة ال�رشكة على اال�ستمرار ,وقد مت �إعداد
القوائم املالية وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية وذلك بناءا على خطط جمل�س الإدارة لدعم اال�ستمرارية وكما
هو مبني بالإي�ضاح رقم (�,2ص).
�أمور التدقيق الهامة
�إن �أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقا حلكمنا املهني لها االهتمام الأكرب يف تدقيقنا للقوائم
املالية لل�سنة احلالية� ,إن هذه الأمور مت �أخذها بعني االعتبار يف �سياق تدقيقنا للقوائم املالية ككل ,و
لتكوين ر�أينا حولها ,و لي�س لغر�ض �إبداء ر�أيا منف�صال حول هذه الأمور� ,أن �أمور التدقيق الهامة
مو�ضح �أدناه:
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املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة
و�صف �أمر التدقيق الهام

نطاق التدقيق

بلغت املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة مبلغ
( )856751ويف ظل حتقيق ال�رشكة للخ�سائر
املرتاكمة التي بلغت ما ن�سبته  %179من
ر�أ�س املال ،ف�إن هنالك �شك يف �إمكانية حتقيق
ال�رشكة لأرباح يف ال�سنوات القريبة وبالتايل
قدرة ال�رشكة من اال�ستفادة من هذا الر�صيد.

تت�ضمن �إجراءات التدقيق درا�سة �إمكانية
�إدارة ال�رشكة من ا�سرتداد الر�صيد القائم
للموجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة � ،إال انه مل يتم
مراجعة �إمكانية ا�سرتداد ذلك الر�صيد يف ظل
حتقيق ال�رشكة خل�سائر مرتاكمة وم�ستمرة .

 -2الذمم املدينة التجارية -:
و�صف �أمر التدقيق الهام

نطاق التدقيق

بلغ ر�صيد الذمم التجارية وذمم الق�ضايا
كما يف  31كانون الأول  2016مبلغ
( )5231489دينار ،وقامت ال�رشكة بتقدير
قيمة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
مببلغ ( )3208452وان كفاية املخ�ص�صات
املر�صودة لهذه الذمم تعتمد على تقديرات
الإدارة.

تت�ضمن �إجراءات التدقيق درا�سة �إجراءات
الرقابة امل�ستخدمة من قبل �إدارة ال�رشكة على
عمليات التح�صيل مبا يف ذلك قبول عمالء جدد
ودرا�سة ت�سهيالت االئتمان املمنوحة لهم،
والنقد املتح�صل يف الفرتات الالحقة وكفاية
املخ�ص�صات املر�صودة لتلك الذمم من خالل
تقييم تقديرات الإدارة ،ولقد قمنا بتقييم
تقديرات الإدارة من خالل كفاية اف�صاحاتها
حول تلك التقديرات للو�صول ملخ�ص�ص الذمم
امل�شكوك يف حت�صيلها.
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 -3املطلوبات املتداولة-:
و�صف �أمر التدقيق العام

نطاق التدقيق

بلغت املطلوبات املتداولة كما يف  31كانون
الأول  2016مبلغ ( )10193762وان هذا
املبلغ قد جتاوز املوجودات املتداولة مببلغ
( ، )4503666الأمر الذي قد ين�ش�أ عنه �شك
حول قدرة ال�رشكة على اال�ستمرار� ،إن دعم
ا�ستمرارية ال�رشكة تعتمد على ت�صورات
جمل�س الإدارة وخططها يف مواجهة تلك
املطلوبات وبالتايل احلفاظ على ال�رشكة
كوحدة م�ستمرة.

تت�ضمن �إجراءات التدقيق درا�سة خطط
الإدارة يف دعم اال�ستمرارية ولقد قمنا بتقييم
تلك اخلطط من خالل كفاية اف�صاحات الإدارة
حولها وكما هو مبني بالإي�ضاح رقم (، 2
�ص) لتمكني ال�رشكة من اال�ستمرار ب�أعمالها
واالنتقال بها �إلى مرحلة حتقيق الأرباح
ب�صورة تدريجية وقابلة للتطبيق.

معلومات �أخرى

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى و تت�ضمن املعلومات الأخرى ,املعلومات الواردة
يف التقرير ال�سنوي ولكن ال تت�ضمن القوائم املالية وتقريرنا حولها.
�إن ر�أينا حول القوائم املالية ال يت�ضمن املعلومات الأخرى و�إننا ال نبدي �أي نوع من الت�أكيد
حولها.
و فيما يخ�ص تدقيق القوائم املالية ,فان م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى ,بحيث ن�أخذ
باالعتبار فيما �إذا كانت املعلومات الأخرى غري من�سجمة ب�شكل جوهري مع القوائم املالية
�أو املعلومات التي مت التو�صل �إليها من خالل تدقيقنا �أو يف حال ظهر ب�أن يف تلك املعلومات
الأخرى �أخطاء جوهرية.
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ويف حال ا�ستنتجنا بناء على العمل الذي قمنا به بوجود خط�أ جوهري يف هذه املعلومات فانه
يتوجب علينا التقرير عن تلك احلقيقة ,وال يوجد �أية �أمور خا�صة بهذا املو�ضوع يتوجب
التقرير حولها.
م�س�ؤولية الإدارة وامل�س�ؤولني عن احلوكمة عن القوائم املالية

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا ملعايري التقارير
املالية الدولية  ,بالإ�ضافة �إلى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�رضوري لإعداد قوائم مالية
خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال �أو عن خط�أ .

خالل �إعدادها للقوائم املالية  ,فان الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم ال�رشكة ال�ستخدام مبد أ�
اال�ستمرارية والإف�صاح كما تراه مالئما عن الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية مبا يف ذلك
ا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة � ,إال �إذا نوت الإدارة ت�صفية ال�رشكة �أو �إيقاف
عملياتها �أو عدم وجود �أي بديل واقعي �آخر غري ذلك .
�إن امل�س�ؤولني عن احلوكمة م�س�ؤولون عن الرقابة على عملية �إعداد التقارير والقوائم املالية
لل�رشكة
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية

�إن �أهدافنا تتمثل باحل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن القوائم املالية ككل خالية من الأخطاء
اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال �أو عن خط�أ و�إ�صدار تقرير التدقيق الذي يت�ضمن ر�أينا.
الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد عايل امل�ستوى ولكنة لي�س �ضمانة �إن التدقيق الذي جرى وفقا ملعايري
التدقيق الدولية �سيعمل دائما على اكت�شاف خط�أ جوهري عند حدوثه� .إن الأخطاء قد حتدث
نتيجة عن احتيال �أو خط�أ ويتم اعتبارها جوهرية � ,إذا كانت منفردة �أو جمتمعة  ,من املمكن
التوقع وب�شكل معقول �أن ت�ؤثر يف القرارات االقت�صادية املتخذة من قبل امل�ستخدمني لهذه
القوائم املالية .
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كجزء من التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية ,نقوم مبمار�سة االجتهاد املهني واملحافظة
على ال�شك املهني خالل التدقيق ,بالإ�ضافة �إلى:
• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للقوائم املالية  ,الناجتة عن احتيال �أو خط�أ ,
ت�صميم وتنفيذ �إجراءات تدقيق ت�ستجيب لهذه املخاطر واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية
ومنا�سبة لتكون �أ�سا�س لر�أينا
• �إن خماطر عدم اكت�شاف الأخطاء اجلوهرية الناجتة عن احتيال هي اكرب من تلك الناجتة
عن خط�أ ملا قد يت�ضمنه االحتيال من تواط�ؤ �أو تزوير �أو حذف متعمد �أو متثيالت غري �صحيحة
�أو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي .
•  احل�صول على فهم لنظام الرقابة الداخلي لت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة للظروف
ولي�س بهدف �إبداء ر�أي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�رشكة .
• تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها
الإدارة.
• التو�صل �إلى نتيجة حول مالئمة ا�ستخدام الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة  ,وبناء
على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها  ,فيما �إذا كان هناك �شك جوهري مرتبط ب�أحداث
�أو ظروف والتي قد تبعث ب�شك على قدر هام حول قدرة ال�رشكة لال�ستمرار وفقا ملبد�أ
اال�ستمرارية .
�إذا ا�ستنتجنا �أن هناك �شك جوهري ,فعلينا الإ�شارة يف تقرير التدقيق �إلى الإي�ضاحات
ذات العالقة يف القوائم املالية �أو تعديل ر�أينا �إن كانت هذه الإي�ضاحات غري كافية� .إن
ا�ستنتاجاتنا مبنية على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق  ,ومع
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ذلك ف�أن الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية قد ت�ؤدي �إلى توقف ا�ستمرارية ال�رشكة كوحدة
م�ستمرة .
• تقييم العر�ض العام وبنية وحمتوى القوائم املالية مبا فيها الإي�ضاحات وفيما �إن كانت
القوائم املالية متثل احلركات والأحداث ب�شكل يحقق الإظهار العادل.
نتوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات
التدقيق املهمة والتي تت�ضمن �أي نقاط �ضعف مهمة لنظام الرقابة الداخلي التي يتم حتديدها
من قبلنا خالل التدقيق .
تقرير حول املتطلبات القانونية

حتتفظ ال�رشكة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية ,و�أن القوائم املالية
الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة معها ونو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة عليها.
املحا�سب القانوين
عمان – الأردن

حممــد �أحمـد الب�شيــر

2017/02/12

�إجازة رقم 355
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هـ ) الإقرارات
اقرار
نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة و�إكتمال املعلومات والبيانات الوارده يف التقرير ال�سنوي لعام 2016
املدير املايل
ال�سيد عامر حممود ملحم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
م .عزام الهنيدي

اقرار
يقر جمل�س �إدارة ال�رشكة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�رشكة خالل ال�سنة التالية.
اقرار
يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�رشكة.
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
م .عزام الهنيدي
اع�ضاء جمل�س االدارة
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
معايل د .يو�سف ال�شواربه

�صندوق التقاعد لإع�ضاء نقابة املهند�سني وميثله-:
�سعادة املهند�س عزام جميل فار�س الهنيدي

�صندوق الت�أمني االجتماعي الع�ضاء نقابة املهند�سني وميثله -:
�سعادة املهند�س عبدالبا�سط حممود ابو الذنني

�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية وميثلها-:

�سعادة اال�ستاذ مو�سى عبداللطيف ح�سني ال�صبيحي

املن�صب
رئي�س جمل�س االدارة
نائب
رئي�س جمل�س االدارة
ع�ضواً
ع�ضواً

ال�شركة الوطنية للتنمية ال�سياحية وميثلها-:

ع�ضواً

�سعادة اال�ستاذ ا�سماعيل كامل ال�شريف

ع�ضواً

�شركة راما لالدخار واال�ستثمار وميثلها -:

ع�ضواً

�شركة راما لالدخار واال�ستثمار وميثلها -:

ع�ضواً

�سعادة اال�ستاذ حممد ح�سن التل

ع�ضواً

�سعادة اال�ستاذ علي ال�صمادي

�سعادة اال�ستاذ ح�سن ابو الهيجاء

�سعادة ال�سيد وليد العمايره
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