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بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات السادة المحترمين
مساهمي شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يســعدني ان اتقــدم منكــم بإســمي ونيابــة عــن زمالئــي اعضــاء مجلــس االدارة بالترحيــب والشــكر علــى حضوركــم هــذا اللقــاء
الســنوي للهيئــة العامــة لشــركتكم شــركة االمحفظــة الوطنيــة لــاوراق الماليــة والــذي نعقــده اســتناداً الحــكام المادتيــن  169و
 171مــن قانــون الشــركات رقــم  22والمــادة  21مــن النظــام االساســي للشــركة ،لنقــدم لكــم فيــه تقريــر مجلــس االداره عــن اعمــال
الشــركة خــال عــام  2017وكذلــك البيانــات الماليــة الختاميــة وتقريــر مدققــي حســابات الشــركة عــن نفــس العــام .
السادة المساهمين الكرام
ســجل االقتصــاد العالمــي نمــواً بنســبة  %3.6فــي عــام  2017مدفوع ـاٌ بعــدة عوامــل ابرزهــا اســتمرار االقتصــاد الصينــي فــي
تســجيل معــدالت نمــو مرتفعــه واعتــدال اســعار النفــط ،واألثــر االيجابــي علــى االقتصــاد االمريكــي بعــد اقــرار قانــون االصــاح الضريبــي
الــذي ســوف يــؤدي الــى خفــض الضرائــب وبالتالــي الــى انعــاش النمــو االقتصــادي ،واســتمرار معــدالت البطالــة فــي الســوق االمريكــي
عنــد ادنــى مســتوى لهــا منــذ عــام  ، 2000كمــا حققــت بريطانيــا تقدمـاً اثــر اتفاقهــا مــع االتحــاد االوروبــي علــى شــروط خروجهــا مــن
االتحــاد وتجاوزهــا لمرحلــة الضبابيــة التــي رافقــت قرارهــا بالخــروج مــن االتحــاد االوروبــي او مــا يعــرف بالـــ (البريكســت) .
وقــد كان الداء االقتصــاد الفرنســي بالدرجــة األولــى ومــن بعــده االيرلنــدي ومــن ثــم االلمانــي واســتمرار المســيرة القويــة لتلــك االقتصــادات
وتنامــي الناتــج المحلــي االجمالــي فيهــا االثــر الكبيــر فــي محافظــة منطقــة اليــورو علــى مركزهــا الريــادي فــي االقتصــاد العالمــي.
وفــي الوقــت نفســه عمــل مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي االمريكــي الــى رفــع الفائــدة ثالثــة مــرات خــال العــام المنصــرم ويتوقــع
ان يرفــع مثلهــا خــال العــام الحالــي ايضــا اال ان ذلــك لــم يؤثــر علــى وتيــرة النمــو مدعوم ـاً بقــوة البيانــات االقتصاديــة حيــث وصــل
الناتــج المحلــي االجمالــي  % 3.2ويعتبــر هــذا النمــو االســرع فــي الثــاث ســنوات االخيــره  ،وقــد ارتفعــت اســعار النفــط بعــد اتفاقيــة
اوبــك لخفــض االنتــاج لتســتقر عنــد مســتوى اســعار اعلــى مــن  60دوالر للبرميــل حيــث ارتفــع مزيــج برنــت بواقــع  % ١٧٫٦٨فــي نهايــة
العــام ليغلــق عنــد دوالر للبرميــل وســوف يؤثــر ذلــك علــى العديــد مــن الــدول المســتهلكة وزيــادة االعبــاء عليهــا فــي حيــن ســوف
تســتفيد الــدول المنتجــة للنفــط مــن ذلــك.
وقــد حققــت البورصــات العالميــة خــال عــام  2017تــداوالت خضــراء بأرقــام قياســية جديــدة ،حيــث حققــت ســوق االســهم
االوكرانــي افضــل اداء خــال العــام المنصــرم بمكاســب بلغــت نحــو  %71تلتهــا بورصــة كازاخســتان بارتفــاع  %59فــي حيــن شــهدت
بورصــة البوســنه اســوأ اداء بتراجــع نســبته  %17,54تلتهــا بورصــة قطــر  %17.5متأثــرة بقطــع العالقــات الدبلوماســية واالقتصاديــة
معهــا مــن قبــل بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى اثــر الخالفــات واالتهامــات المتبادلــة حــول تمويــل عمليــات ارهابيــة.
وســجلت البورصــات االوروبيــة كذلــك افضــل اداء ســنوي لهــا منــذ حوالــي اربــع ســنوات وتصــدرت بورصــة ميالنــو المكاســب
بنســبة ارتفــاع حوالــي  %13.6فيمــا ارتفــع مؤشــر داكــس االلمانــي نحــو  %12.5وكاك الفرنســي بنســبة  %11.5وفوتســي البريطانــي
بارتفــاع نســبته %10.5
امــا المؤشــرات االمريكيــة فقــد ســجلت ادا ًء متميــزاً خــال عــام  2017حيــث ارتفــع مؤشــر ناســداك بنســبة %28.2ومؤشــر داو

جونــز بنســبة  %25.6وســجل مؤشــر ســتاندرد انــد بــورز تحســناً بنحــو %19.4وقــد انتعشــت البورصــات االمريكيــة بعــد وعــود الرئيــس
الجديــد ترامــب بعمــل االصــاح الضريبــي وخفــض الضرائــب علــى الشــركات ممــا ســيعزز مــن ارباحهــا وكذلــك التأثــر بتراجــع ســعر
صــرف الــدوالر امــام العمــات العالميــة االخــرى بنســبة حوالــي  %10علــى الرغــم مــن اســتمرار رفــع معــدالت الفائــدة  ،وكانــت اســهم
التكنولوجيــا االكثــر ارتفاعـاً بنســبة  %40تقريبـاً تالهــا اســهم القطــاع المالــي بنســبة . %20

وعلــى صعيــد االســواق العربيــه فقــد حقــق مؤشــر الســوق المصــري افضــل اداء خــال عــام  2017بتحســن بنســبة %21.7
مدعومـاً بأثــر تراجــع ســعر صــرف الجنيــة المصــري تــاه مؤشــر بورصــة تونــس التــي اغلقــت علــى تحســن بنســبة  %14.5فــي حيــن
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اغلقــت اســواق ابــو ظبــي ودبــي والســعودية ومســقط علــى تراجعــات متفاوتــه علــى الرغــم مــن تحســن اســعار النفــط العالميــة.

حضرات السادة الكرام
علــى الرغــم مــن تزايــد التحديــات التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد االردنــي فإنــه ال يــزال صامــداً وقــادراً علــى إمتصــاص الصدمــات
الخارجيــة والمحيطــة بــه مــن كل النواحــي أقليمي ـاً وعالمي ـاً ،ومــع تزايــد حــدة التوتــرات السياســية فــي المناطــق المجــاورة والتغيــر فــي
المواقــف الدوليــة ضــد األردن بعــد الموقــف المعــارض والمنــدد الــذي تبنتــه األردن لقــرار ترامــب بشــأن نقــل الســفاره االمريكيــة الــى
القــدس وأعترافــه بــأن القــدس هــي عاصمــة اســرائيل خاصــة ان جــزء كبيــر مــن المســاعدات الخارجيــة تتحصــل مــن الواليــات المتحــدة،
واعتمــاد االردن علــى هــذه المســاعدات لدعــم جــزء مــن العجــز فــي الميزانيــة العامــة والــذي بلــغ  750مليــون دينــار خــال عــام .2017
هــذا وقــد أقــرت الموازنــه العامــة للدولــة بعجــز مقــداره  %3.6علمـاً بــأن مســتويات الفقــر ارتفعــت الــى أكثــر مــن  %14والبطالــة وصلــت
الــى  %18.5وإضافــة الــى ماســبق فــإن اعتمــاد االردن علــى مصــادر الطاقــة الخارجيــة والتــي تشــهد اســعارها ارتفاعـاً مــع التوقعــات الــى
ان ســعر النفــط ســوف يتــرواح مــا بيــن  65-60دوالر خــال هــذا العــام االمــر الــذي سيســاهم فــي تفاقــم العجــز فــي ميــزان المدفوعــات
وزيــادة معــدالت التضخــم ،وســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركات التــي تدخــل الطاقــة ضمــن كلــف االنتــاج االساســية فيهــا
وال بــد مــن االشــارة هنــا الــى ارتفــاع مســتويات الفائــدة المصرفيــة الــذي يــؤدي الــى ارتفــاع كلــف االقتــراض ممــا يقلــل فــرص االســتثمار
ويؤثــر علــى ربحيــة الشــركات المقترضــة وســوف يشــجع الــى المزيــد مــن االدخــار وبالتالــي الىالمزيــد مــن االنكمــاش.
السادة المساهمين المحترمين
تراجــع مؤشــر بورصــة عمــان بنســبة  %2عــن اغالقــه فــي عــام  2016ليغلــق عنــد  2126.78نقطــة فــي الوقــت الــذي صــدر
فيــه قانــون االوراق الماليــة الجديــد وقيــام هيئــة االوراق الماليــة باصــدار عــدة تشــريعات منهــا قانــون تنظيــم التعامــل بالبورصــات
االجنبيــة وتعليمــات ايــداع االوراق الماليــة وتعليمــات اقــراض واقتــراض االوراق الماليــة والبيــع علــى المكشــوف وتعليمــات حوكمــة
الشــركات المســاهمة العامــة المحــدودة وتعليمــات تنظيــم تعامــل شــركات الخدمــات الماليــة فــي البورصــات االجنبيــة والتــي يتوقــع
ان يســاعد ذلــك فــي تنشــيط الســوق المالــي و تطويــر االطــر الفنيــة والتنظميــة فيــه ،وقــد تــم الموافقــة كذلــك علــى تعديــل الصفــة
القانونيــة لبورصــة عمــان لتصبــح شــركة مســاهمة عامــة مملوكــة بالكامــل للحكومــة وذلــك لفتــح المجــال أمــام ادخــال شــركاء
اســتراتيجين فيهــا لالســتفادة مــن الخبــرات العالميــة ممــا ســوف يعــزز ويطــور المنــاخ االســتثماري فــي الســوق.
و بلــغ حجــم التــداول فــي بورصــة عمــان خــال العــام  2017بــدون الصفقــات مــا قيمتــه  1,651مليــون دينــار منخفضـاً بنســبة
 %9.35عمــا كان عليــه خــال العــام  2016حيــث بلــغ حجــم التــداول حينهــا بإســتثناء الصفقــات  1,821مليــون دينــار .وقــد تركــز
التــداول خــال هــذا العــام علــى القطــاع المالــي والــذي اســتحوذ علــى مــا نســبته  %53مــن حجــم التــداول االجمالــي تــاه قطــاع
الصناعــة بنســبة  %26ثــم قطــاع الخدمــات بنســبة  %21وقــد انخفــض معــدل التــداول اليومــي بنســبة  %10ليكــون عنــد 6,68مليون
دينــار خــال عــام  2017مقارنــه مــع  9.5مليــون دينــار فــي عــام  2016وكذلــك تراجعــت القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي
بورصــة عمــان نهايــة العــام بنســبة  %2لتصبــح  16.9مليــار دينــار متراجعــة مــن  17.2مليــار دينــار نهايــة عــام .2016
و تــم خــال عــام  2017إبــرام  123صفقــة بحجــم  ١٫٢٧٤مليــون دينــار  ،حصــد البنــك العربــي الحجــم األكبــر منهابواقــع 837
مليــون دينــار موزعــة علــى  42صفقــة وبعــدد أســهم بلــغ  134مليــون ســهم وذلــك بعــد قيــام شــركة اوجيــه ميــدل ايســت هولدنــغ
ببيــع كامــل حصتهــا والبالغــة  127مليــون ســهم تقريبــا لمســاهمين اردنييــن و عــرب  ،تــاه  26صفقــة علــى ســهم شــركة االقبــال
لالســتثمار بحجــم  229مليــون دينــار .وعليــه فــإن حجــم التــداول االجمالــي لعــام  2017مــع احتســاب الصفقــات التــي تــم تنفيذهــا فــي
جلســات الصفقــات مــا قيمتــه  ٢٫٩٢٦مليــون دينــار مقارنــة مــع  ٢٫٣٢٩مليــون دينــار اجمالــي تــداول عــام  2016شــام ً
ال الصفقــات.
و بلغــت نســبة مســاهمة العــرب  %35.2مــن مجمــل المســاهمات منخفضــة بنســبة  %8.02عنهــا فــي عــام  2016فــي حيــن
بلغــت نســبة المســاهمة فــي الشــركات المدرجــة فــي ســوق عمــان مــن غيــر األردنييــن (عــرب و أجانــب)  %45.81منخفضــة عــن
قيمتهــا خــال  2016حيــث كانــت .%47.59
وأســمحوا لــي فــي ختــام لقائنــا هــذا ان اكــرر الشــكر والتقديــر لكــم لمشــاركتكم فــي هــذا االجتمــاع ولعمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم
ومؤزارتهــم وحســن تعاملهــم  ،وال يفوتنــي ان اشــكر زمالئــي االعــزاء موظفــي الشــركة علــى اخالصهــم وانتمائهــم وخدمتهــم للشــركة
وعمالئهــا ومســاهميها بــكل امانــه ومهنيــة عاليــة وعلــى امــل ان يكــون لقاؤنــا القــادم مقرونـاً بأحــوال احســن ونتائــج افضــل  ،لكــم
كل المحبــة واالحتــرام .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
محمد بهجت البلبيسي
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حضرات السادة المساهمين المحترمين،،
يســر مجلــس إدارة شــركة المحفظــة الوطنيــة لــأوراق الماليــة المســاهمة العامــة المحــدودة أن يقــدم التقريــر الســنوي الســادس
والثالثــون والــذي يتضمــن خالصــة أعمــال الشــركة وحســاباتها الختاميــة والتــي تشــمل الميزانيــة العموميــة وبيــان الدخــل عــن الســنة
الماليــة  2017وذلــك عم ـ ً
ا بأحــكام المادتيــن  169و  171مــن قانــون الشــركات المعــدل رقــم  22لســنة  ، 1997و تماشــياً مــع
أحــكام المــادة  14مــن النظــام األساســي للشــركة ،و نــورد لكــم فيمــا يلــي البيانــات الالزمــة تطبيقـاً ألحــكام المــادة  4مــن تعليمــات
اإلفصــاح رقــم (/12ف) مــن قانــون االوراق الماليــة رقــم  76لســنة : 2002
أوال:
أ .نشاط الشركة-:
تتمثــل أنشــطة الشــركة الرئيســة بالعمــل كوســيط مالــي فــي بورصــة عمــان لصالــح العمــاء و فــي إدارة محفظــة أوراق ماليــة
لصالــح الشــركة ،و تقديــم خدمــة التمويــل علــى الهامــش لعمــاء الشــركة و العمــل فــي إدارة االســتثمار واالستشــارات الماليــة،
باإلضافــة إلــى التعــاون مــع شــركات الوســاطة الحليفــة فــي األســواق الماليــة العربيــة.
ب .أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين لكل منها-:
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي  33شــارع عصــام العجلونــي – الشميســاني  -عمــان ،حيــث يبلــغ عــدد الموظفيــن فيهــا 14
موظــف وال يوجــد أي فــروع أخــرى للشــركة ،داخــل المملكــة أو خارجهــا.
ج .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة بلغ  25270دينار.
ثانيا :الشركات التابعة للشركة:
شــركة الزميلــة لالســتثمارات العقاريــة ذات المســؤولية المحــدودة والتــي يبلــغ رأس مالهــا  10,000دينــار أردنــي والمدفــوع منــه
 10,000دينــار أردنــي وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظــة الوطنيــة لــأوراق الماليــة ويتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي بتطويــر
األراضــي والعقــارات حيــث تمتلــك قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها  41.86دونــم فــي منطقــة الزميلــة ،علمـاً بأنــه ال يوجــد موظفيــن فــي
الشــركة ،ويتــم إدارتهــا مــن قبــل شــركة المحفظــة الوطنيــة لــأوراق الماليــة م.ع.م.
ثالثا :نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:
محمد بهجت أمين البلبيسي:
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 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 -عضو مجلس إدارة شركة بورصة عمان

مهند محمد عبد المهدي خليفه:
 المنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة. تاريخ العضوية.2014/3/15: تاريخ الميالد. 1954/1/1 : 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.ممحمد 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 والكيماوياتمنجد 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 التجاريةطارق محمد جبر الحمود
ممثل السادة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
 المنصب :عضو مجلس اداره تاريخ العضويه 2014/3/15 : تاريخ الميالد 1966/5/20 : تاريخ تمثيل العضوية.2016/9/1 : بكالوريوس في العلوم االدارية /محاسبة  1987جامعة المستنصرية  /بغداد  1994-1990محاسب في وزارة الصحة  -1994حتى تاريخه المؤسسة العامة للضمان االجتماعي مدير إدارة الرقابة التأمينية والتفتيـش ٢٠١٣/٢٠١٢ مدير ادارة ضمان السلط 2016/9/29-2013/1/29 عضو لجنة تسوية الحقوق االولية/الثانية  – 2016/9/29حتى تاريخه مدير إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش .٢٠١٣-٢٠١٢هيفاء جودت خليل العلمي:
 المدير العام تاريخ التعيين2003/11/17 : تاريخ الميالد1980/4/8 : بكالوريوس إدارة أعمال  2002الجامعة األمريكية /بيروت  2003-2002شركة البطاقات العالمية  2005-2003محلل مالي  2006-2005رئيس قسم الدراسات و األبحاث  2008 - 2006مساعد المدير العام للدراسات و األبحاث 2011 - 2008 -مدير تطوير األعمال
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 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 األهليةرابعًا :أسماء كبار مالكي األسهم و عدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

عدد األسهم كما هي في

النسبة

عدد األسهم كما هي

النسبة

2017/12/31

%

في 2016/12/31

%

محمد بهجت أمين البلبيسي

960.000

16,00

1,600,000

16,00

منجد منير رضا سختيان

522.147

8,70

870,245

8,70

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

507.655

8,46

846,093

8,46

مهند محمد عبدالمهدي خليفة

393,230

6,55

655,384

6,55

المحفظة العقارية االستثمارية ش.م.ع

265,293

4,42

535,714

5,٣٥

االسم

خامسا :الوضع التنافسي للشركة:
احتلــت الشــركة المرتبــة  26مــن أصــل  57شــركة وســاطة ماليــة مرخصــة و عاملــة فــي بورصــة عمــان بحصــة مقدارهــا  48,263,281دينــار
تشــكل  %0.8مــن إجمالــي حجــم التــداول فــي بورصــة عمــان لعــام .2017
سادسا :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا و خارجيًا:
 ال تعتمــد الشــركة علــى مورديــن محدديــن و/أو عمــاء رئيســيين (محليـاً و خارجيـاً) يشــكلون  %10فأكثــر مــن إجمالــي المشــتريات و/أوالمبيعــات أو اإليــرادات.
سابعا :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.ثامنا :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  9001 ISOالحاصلة عليها بتاريخ .1998/9/16
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تاسعا :الهيكل التنظيمي للشركة و عدد 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

4

ثانوية عامة

١

ما دون الثانوية العامة

٢

المجموع

14

ج .تم عقد دورات تدريبية للموظفيّن خالل عام  2017تمثلت :

الرقم

اسم الدورة

عدد الموظفين

1

عضو مجلس ادارة معتمد

1

عاشرا :المخاطر التي تتعرض الشركة لها:
إن المخاطــر التــي تتعــرض الشــركة لهــا تتمثــل فــي تقلــب أســعار األوراق الماليــة نتيجــة حركــة البورصــة و تأثيــر ذلــك علــى
محفظــة الشــركة و ذلــك بفعــل العديــد مــن المؤثــرات االقتصاديــة و السياســية و غيرهــا.
حادي عشر :االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية: 2017
باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة وتقريــر المجلــس نــورد فيمــا يلــي االنجــازات التــي تــم تحقيقهــا خــال عــام
 2017مقارنــة مــع األعــوام األربعــة التــي ســبقتها:

2017

2016

2015

2014

2013

البيان

1,484,416

973,35

1,312,683

2,083,220

2,856,021

2,074,668

2,064,111

3,669,851

1,176,397

3,699,722

46,188,613

57,732,322

57400810

59,651,000

71,722,677

عموالت البيع والشراء

181,372

218,225

201,118

229,762

270,122

أرباح (خسائر) المتاجرة

()10,479

()2,237

6,786

()6,795

44,285

حجم محفظة الشركة
من األوراق المالية
حجم تعامل الشركة
لصالح محفظتها
حجم تعامل الشركة
لصالح العمالء

ثاني عشر :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية .2017
ال يوجد األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية 2017
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ثالث عشر :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة و األرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين
وأسعار األوراق المالية:

2017

2016

2015

2014

2013

البيان
صافي حقوق المساهمين

8,780,997

8,950,995

8,526,375

8,884,482

8,680,547

صافي الربح (الخسارة) العام

()160,249

438,946

()321,836

310,923

()379,068

0,64

0,49

0.48

0.59

0.52

3,921,031

1,449,355

806,425

1,842,678

1,677,138

--

-

-

-

-

سعر إغالق السهم (دينار)
عدد األسهم المتداولة
األرباح الموزعة %

رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة المالية :2017

2017

2016

2015

2014

2013

البيان

1,46

0,89

0.85

0.89

0.86

()0,021

0,044

()0.32

0.03

()0.03

القيمة السوقية إلى الدفترية (مرة)

0,43

0,55

0.56

0.66

0.60

نسبة التداول %

0.80

1,3

1.12

1.00

1.00

نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين %

10

32

37

39

44

نسبة المطلوبات إلى الموجودات %

9.1

24

27

28

30

نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات %

992

309

268

253

223

العائد على الموجودات %

()1.66

3,70

()2.75

2.5

()3.01

العائد على حقوق المساهمين%

()1.83

5

()3.7

3.5

()4.36

القيمة الدفترية للسهم
األرباح (الخسائر) للسهم الواحد

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

2017

2016

القطاع

%84

%51,5

الخدمات

%0,053

%0,05

الصناعة

%0,107

%42,7

المجموع

%100

%100

المالي
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خامس عشر :التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة:
 العمــل علــى جــذب المزيــد مــن االســتثمارات وتوســيع قاعــدة العمــاء مــن أجــل الحصــول علــى المزيــد مــن القــوة لمركــز الشــركةالمالــي ومواصلــة النمــو والتطوير.
 عقــد اتفاقيــات تعــاون مشــترك مــع عــدد مــن شــركات الوســاطة العاملــة فــي المنطقــة بهــدف خدمــة المســتثمرين فــي األســواقالماليــة اإلقليميــة.
 انتداب موظفي الشركة لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة بهدف رفع كفاءتهم . تحديث موقعنا اإللكتروني  www.mahfaza.com.joفورياً 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 التزاماً بمتطلبات سوق رأس المال. -انشاء قسم خاص للتعامل في البورصات العالمية.

سادس عشر :أتعاب التدقيق:
بلغــت أتعــاب التدقيــق المدفوعــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة  2017/12/31مبلــغ وقــدره  ٥,٧٥٠دينــار باإلضافــة إلــى
ضريبــة المبيعــات.
سابع عشر:
أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و أقاربهم:
االسم

عدد االسهم كما في عدد األسهم كما في

المنصب

الجنسية

محمد بهجت أمين البلبيسي

رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

960,000

زوجة:آمال خالد الحاج حسن

عضو مجلس إدارة

األردنية

54,856

91,427

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

393,230

655,384

-

األردنية

24,616

41,028

عضو

األردنية

18642

31,071

-

األردنية

256

428

عضو

األردنية

522,147

870,245

-

األردنية

-

-

عضو

األردنية

52282

87,137

-

األردنية

-

-

مصطفى خليل عبدالرحيم مقدادي

عضو

األردنية

40285

67,142

زوجة:سهير «محمد زهير» فطايرجي

-

األردنية

-

-

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو

األردنية

507,655

846,093

يمثلها السيد طارق محمد جبر الحمود

-

األردنية

-

-

مهند محمد عبد المهدي خليفة
زوجة :سمر خالد الحاج حسن
محمد جعفر ناجي الشامي
الزوجة :هبة أنور يحيى سماوي
منجد منير رضا سختيان
زوجة :شيرل لسلي لفرت لن
بسام عبدالرحمن محمود فرعون
زوجة :دينا عبد القادر طاش

2017/12/31

2016/12/31
1,600,000

 -قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقده بتاريخ  2017/2/8تخفيض رأس مال الشركة بنسبة  %40ليصبح  6مليون دينار /سهم.
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ب .عدد األوراق المالية المملوكة ألشخاص اإلدارة العليا و أقربائهم:
 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.

ثامن عشر:
أ .المزايا و المكافآت و األجور التي يتمتع بها رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة:
ال يتمتــع رئيــس و أعضــاء مجلــس اإلدارة بأيــة مزايــا أو مكافــآت أو أجــور ،وقــد تنازلــوا عــن تقاضــي بــدل التنقــات والمكافــآت
المســتحقه لهــم وفقــاً لنظــام التنقــات والمكآفــآت اعتبــارا مــن  2009/1/1ولغايــة االن.

ب .المزايا و المكافآت و األجور التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا:

المنصب

الرواتب

المجموع

االسم
هيفاء جودت خليل العلمي

نائب المدير العام

42000

42000

حسن محمد حسن موسى

المدير المالي

14000

14000

*يوجد سيارة مخصصة الستعمال رئيس مجلس اإلدارة.

تاسع عشر :التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية 2017
ال يوجد تبرعات أو منح دفعتها الشركة خالل السنة المالية 2017

عشرون  :العقود والمشاريع و االرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو رئيس
مجلس اإلدارة أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
تــم التعاقــد مــع شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية الماليــة بمبلــغ  10,000دينــار مقابــل اســتضافة مكاتبهــا فــي مبنــى
المحفظــة الوطنيــة لــأوراق الماليــة.

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 وفقاً لمتطلبات دراستهم.بند متعلق بتقرير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والصادر عن المجموعة المهنية العربية
* المــادة (/15ب) مــن تعليمــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب( :علــى الجهــات الخاضعــة ألحــكام هــذه التعليمــات
تزويــد الهيئــة بتقريرهــا الســنوي متضمنـاً رأي المحاســب القانونــي فــي مــدى تطبيــق أحــكام هــذه التعليمــات والقــرارات الصــادرة

بمقتضاهــا ومــدى كفايــة السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بذلــك مرفق ـاً مــع البيانــات الماليــة الختاميــة.
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تقرير مكافحة غسيل األموال وتمويل األرهاب

الرقـ ـ ــم/4159 :م م ع2018/
التاريخ2018/ 2/15 :
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  2010وتعديالتها 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  2017ولغاية  31كانون األول  ،2017والملخصة 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 ()812

1
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حضرات السادة المساهمين:
فــي ختــام هــذا التقريــر يســرني أن أتقــدم باســمي وأعضــاء مجلــس اإلدارة بخالــص الشــكر والتقديــر لكافــة العامليــن فــي هــذه
الشــركة علــى جهودهــم وإخالصهــم فــي خدمــة عمالئهــا بــكل أمانــة ومهنيــة عاليــة وأن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة عمــاء
ومســاهمي الشــركة علــى ثقتهــم ودعمهــم المتواصــل ،وعظيــم الشــكر لــكل مــن حضــر وشــارك فــي هــذا االجتمــاع.
وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة إلى حضراتكم بالتوصيات التالية حسب ورودها في جدول األعمال المرسل إليكم:
 -1تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في .2016/12/31
 -2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2017/12/31
 -3تالوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2017/12/31
 -4مناقشــة الميزانيــة العموميــة الموحــدة وحســاب األربــاح والخســائر الموحــد عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31
والمصــادق عليهــا.
 -٥إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية  ٢٠١٧بحدود أحكام القانون.
 -٦أنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة.
 -٧انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  ٢٠١٨وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها.

 -٨أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال حسب أحكام المادة  171من قانون الشركات.
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أ -تقرير الحوكمة الخاص بشركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية
تســعى المحفظــة الوطنيــة دوم ـاً لســير ُقدم ـاً نحــو األفضــل وتتبنــى اســتراتيجيات تتوافــق مــع رؤيتهــا ومــع شــعارها الــذي يمثــل
الشــريك الداعــم لعمالئهــا بمــا تقدمــه مــن استشــارات تتســم بالثقــه واألمــان والســرعة والدقــة فــي تنفيــذ واعطــاء المعلومــات,
والــذي بــدوره يحقــق األهــداف المؤسســية للشــركة.
ولتتمكــن الشــركة مــن قيــادة مسســيرتها وحمايــة مصالــح مســاهميها وعمالئهــا واإللتــزام بمســؤولياتها و واجباتهــا اتجــاه
المســاهمين وأصحــاب العالقــة اآلخريــن يجــب عليهــا تبنــي الحاكميــة الســليمة والتــي تتوافــق مــع أعمــال الشــركات المســاهمة
العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان.
وتؤمــن شــركة المحفظــة المحفظــة الوطنيــة بوجــوب تطبيــق تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة إلدارة الشــركة حيــث
يــؤدي تبنــي وتطبيــق هــذه التعليمــات لعمــل الشــركة بــكل طاقاتهــا واإلفصــاح عــن كل مايتعلــق بإنشــطتها بــكل شــفافية و
وضــوح ,فهــي تعمــل ضمــن بيئــة تنافســية شــديدة تتضمــن العديــد مــن الشــركات والمؤسســات الماليــة التــي تســعى لتقديــم
األفضــل لجــذب المزيــد مــن اإلســتثمارات والعمــاء لديهــا ,فهــي تلعــب دور مهــم فــي النظــام المالــي ممــا يؤكــد علــى أهميــة
وجــود وتطبيــق تعليمــات الحوكمــة.
ولتعظيــم قيمــة عملنــا المؤسســي لإلرتقــاء فــي اعمالنــا ولنقــوم ببنــاء عالقــات قويــة ومنفتحــة قائمــة علــى الشــفافية والمســاءلة
والتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة ,قامــت الشــركة بإعــداد دليــل الحوكمــة وإلتزمــت بمــا ورد بــه بمــا يتوافــق مــع القوانيــن
واألطــر التشــريعية المنظمــة ألعمــال الشــركات المســاهمة العامــة.
ب – اعضاء مجلس االدارة

اسم العضو
محمد بهجت امين البلبيسي
مهند محمد مهدي خليفة

الصفة
رئيس
نائب رئيس

الحالة
تنفيذي

الحضور

غير مستقل

غير تنفيذي غير مستقل
مستقل

محمد جعفر الشامي

عضو

غير تنفيذي

امال خالد صبحي الحاج حسن

عضو

غير تنفيذي غير مستقل

منجد منير سختيان

عضو

غير تنفيذي غير مستقل

بسام عبدالرحمن فرعون

عضو

غير تنفيذي

مستقل

مصطفى خليل مقدادي

عضو

غير تنفيذي

مستقل

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو

غير تنفيذي غير مستقل

ممثل عضو

غير تنفيذي غير مستقل

طارق محمد جبر الحمود

حضر جميع اجتماعات مجلس االداره التي عقدت خالل عام
2017
حضر جميع اجتماعات مجلس االداره التي عقدت خالل عام
2017
حضر اجتماعات مجلس االداره المنعقده خالل عام 2017
وقد تغيب عن االجتماع الرابع والسادس بعذر
حضرت اجتماعات مجلس االداره المنعقده خالل عام
 2017وقد تغيبت عن االجتماع الثاني والسادس بعذر
حضر جميع اجتماعات مجلس االداره التي عقدت خالل عام
2017
حضر اجتماعات مجلس االداره المنعقده خالل عام 2017
وقد تغيب عن االجتماع االول والرابع بعذر
حضر االجتماعين االول والرابع المنعقدين خالل عام
 2017وقد تغيب عن البقية بعذر
حضر جميع اجتماعات مجلس االداره التي عقدت خالل عام
2017

 ال يوجد اي اعضاء مجلس ادارة مستقيلين خالل عام 2017 وفــي هــذا الســياق فقــد اجتمــع مجلــس االدارة خــال عــام  )6( 2017مــرات ويكــون للمجلــس فــي كل جلســة جــدول اعمــال محــدديتــم توثيــق مناقشــات وقــرارات مجلــس االداره ضمــن محاضــر رســمية يتولــى اميــن الســر اعدادها.
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د -االداره التنفيذية
يلبي اعضاء االدارة التنفيذية بالشركة المتطلبات المالئمة والمتناسبة مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة :

االسم

المنصب

هيفاء جودت العلمي
حسن محمد حسن موسى

المدير العام
المدير المالي

هـ -عضويات مجالس االدارة التي يشغلها اعضاء مجلس االدراة في الشركات المساهمة العامة :

عضوياته في مجالس اداره شركات مساهمة عامة

اسم العضو

 رئيس مجلس ادارة شركة المحفظة العقارية االستثماريةمحمد بهجت البلبيسي

 نائب رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية عضو مجلس ادارة شركة اساس للصناعات الخرسانية -عضو مجلس ادارة شركة بورصة عمان

مهند محمد خليفة

 -عضو مجلس ادارة شركة المحفظة العقارية االستثمارية

آمال خالد صبحي الحاج حسن

-عضو مجلس ادارة شركة المحفظة العقارية االستثمارية

محمد جعفر الشامي

 عضو مجلس ادارة شركة المحفظة العقارية االستثماريةعضو مجلس ادارة الشركة المتصدره لالعمال والمشاريع -رئيس مجلس ادارة شركة اعمار للتطوير واالستثمار العقاري

منجد منير سختيان

 رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية عضو شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية-عضو شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية

مصطفى خليل مقدادي

ال يوجد

بسام عبدالرحمن الفرعون

ال يوجد

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
طارق محمد جبر الحمود

ال يوجد
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ز .لجان المجلس
ينبثــق عــن مجلــس االداره فــي شــركة المحفظــة الوطنيــة لــاوراق الماليــة وبموجــب دليــل الحوكمــة للشــركات المســاهمة
العامــة  4لجــان مــن اجــل تســهيل قيامــة بمســؤولياته وهــي لجنــة التدقيــق و لجنــة الترشــيحات والمكافــآت و لجنــة
الحوكمــة و لجنــة ادارة المخاطــر
 .1لجنة التدقيق
اسم العضو

الصفة

محمد جعفر الشامي

رئيس

بسام عبدالرحمن فرعون

عضو

طارق جبر الحمود

عضو

عدد مرات الحضور
حضر جميع االجتماعات
التي عقدت خالل عام
2017

المؤهالت العلمية والخبرات العمليه
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

حضر االجتماعات التي
عقدت خالل عام 2017
باستثناء االجتماع الثاني

بكالوريوس إدارة أعمال  1974الجامعة األمريكية/بيروت
رئيس هيئة مديري شركة األبحاث و الخدمات االستشارية التجارية

حضر جميع االجتماعات

بكالوريوس في العلوم االدارية /محاسبة  1987جامعة

التي عقدت خالل عام

المستنصرية  /بغداد

2017

 1994-1990محاسب في وزارة الصحة

 عقد  4اجتماعات خالل عام  2017و تم االجتماع مع مدققي حسابات الشركة اجتماع واحد خالل عام .2017 .٢لجنة الترشيحات والمكافآت
اسم العضو

عدد مرات الحضور

الصفة

منجد منير سختيان

رئيس

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

مصطفى خليل مقدادي

عضو

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

محمد جعفر الشامي

عضو

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

 عقد اجتماع واحد خالل عام 2017 .3لجنة الحوكمة
اسم العضو
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عدد مرات الحضور

الصفة

بسام عبدالرحمن فرعون

رئيس

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

مصطفى خليل مقدادي

عضو

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

طارق محمد جبر الحمود

عضو

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

 عقد اجتماع واحد خالل عام 2017 -علماً بأن ضابط ارتباط لجنة الحوكمة هي السيد هيفاء جودت العلمي .

 .4لجنة ادارة المخاطر
اسم العضو

عدد مرات الحضور

الصفة

محمد بهجت البلبيسي

رئيس

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

مهند محمد خليفة

عضو

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

منجد منير سختيان

عضو

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

هيفاء جودت العلمي

عضو

حضر االجتماع الذي عقد خالل عام 2017

 -تم عقد اجتماع واحد خالل عام 2017

امانة سر المجلس
تتبــع اهميــة محاضــر االجتماعــات للشــركة والمســاهمين وللســلطات الرقابيــة كونهــا الســجل الدائــم لالعمــال التــي قــام
بهــا مجلــس االداره والقــرارات المتخــذه مــن قبلــه ومــن قبــل اللجــان المبثقــه عنــه خــال تاريــخ عمــل الشــركة وبنــاء
عليــه والهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه اميــن الســر فقــد عينــت الســيده هيفــاء جــودت العلمــي المديــر العــام /اميــن ســر
المجلــس وحــددت مهــام ومســؤوليات امانــة ســر المجلــس.
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مجموعة المحفظة الوطنية لألوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول 2017
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي مجموعة المحفظة الوطنية لألوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمحفظة الوطنية لألوراق المالية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) وشركتها التابعة (ويشار إليهما معا ً
بالمجموعة) ،والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  ،2017وكل 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 المساهمة العامة المحدودة كما في  31كانون األول  2017وأدائها 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 حليفة
يشكل االستثمار في الشركة الحليفة ما نسبته  %47من موجودات المجموعة ،يتم قياس االستثمار في الشركة الحليفة على أساس طريقة
حقوق الملكية ويتم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم ( ،)9إن االستثمار في الشركة الحليفة يشكل عنصر مهم في قائمة المركز المالي الموحدة،
كذلك حقيقة تملك الشركة الحليفة استثمارات عقارية ،يتعين عليها إعادة تقييم تلك االستثمارات العقارية عند إعداد القوائم المالية لتحديد القيمة
العادلة لها وعكس أثر االنخفاض في القيمة (إن وجد) على قائمة الدخل الموحدة ،وذلك وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،وعليه
تقوم الشركة الحليفة باالستعانة بخبير عقاري مستقل لتقدير القيمة العادلة لتلك االستثمارات وعكس أثر االنخفاض في التقييم في قائمة الدخل
الموحدة لتلك الفترة وعليه يعتبر االستثمار في الشركة الحليفة أمراً هاما ً لتدقيقنا.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
تم تدقيق قيمة استثمار المجموعة في الشركة الحليفة الذي يعتبر بنداً هاما ً للقوائم المالية من خالل مراجعتنا للقوائم المالية المدققة الصادرة
للشركة الحليفة وللمستندات المتوفرة لدى اإلدارة المعززة للمبالغ المحتسبة ،وناقشنا هذا مع اإلدارة المالية للمجموعة من خالل الحصول على
أدلة تدقيق مناسبة حولها ،ومراجعة كفاية االفصاحات عن االستثمار في الشركة الحليفة.
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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
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.
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.
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4

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

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 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.
المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 812

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في  15شباط 2018
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قائمة المركز المالي الموحدة

الموجودات
موجودات متداولة
أرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أرصدة مدينة أخرى
تسوية التداول

إيضاحات
3
4
5

6

7

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
استثمار في شركة حليفة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات

8
9

10
11

مجموع الموجودات غير المتداولة

2017

2016

دينــار

دينــار

1 061 093
348 724

1 350 695
134 141
16 051

2 910 704
57 868

4 549 369
134 454

2 013 623

6 755 314

9 666 018

مجموع الموجودات

586 491
436 680
839 332
87 247
000

1 949 750
67 617

7 692 456
134 454

2 007 558

9 902 085

11 851 835

المطلوبات
مطلوبات متداولة
بنك دائن

12

ذمم دائنة
أمانات مساهمين
أرصدة دائنة أخرى
قروض تستحق خالل السنة
تسوية التداول

13

14
7

مخصصات أخرى

قروض تستحق ألكثر من سنة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
حق ملكية حملة األسهم
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة
صافي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

428 499
226 930

229 592
000

000

000

885 021

مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة

000

14
16

000

885 021

6 000 000

3 374 151
()75 854

()517 300

8 780 997

9 666 018

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  32تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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999 651
454 311

354 801

237 048
537 600
46 367

65 062

2 694 840
206 000

2 900 840

10 000 000
3 374 151
)(66 105

)(4 357 051
8 950 995

11 851 835

قائمة الدخل الموحدة

إيضاحات

2017

2016

دينــار

دينــار

اإليرادات
صافي عموالت وساطة

17

181 372

218 225

إيرادات أخرى

18

118 985

74 590

حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة

9

43 087

816 107

343 444

1 108 922

صافي اإليرادات

المصاريف
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

19

()154 734

)(205 364

مصاريف إدارية

20

()295 858

)(283 018

مصاريف تمويل

21

()34 251

)(147 480

استهالكات

11

()18 850

)(34 114

مجموع المصاريف

()503 693

)(669 976

(خسارة) ربح السنة

()160 249

438 946

( )0.021دينار

دينار 0.044

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة
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قائمة الدخل الشامل الموحدة

(خسارة) ربح السنة

2017

2016

دينــار

دينــار

()160 249

438 946

يضاف :بنود الدخل الشامل األخر
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
(الخسارة) الربح والدخل الشامل للسنة

()9 749

)(14 326

()169 998

424 620
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6 000 000

000

()4 000 000

10 000 000

000

000

3 374 151

000

000

3 374 151

000

000

3 374 151

دينــار

000

000

000

000

000

)(82 535

82 535

دينــار

احتياطي خاص

()75 854

()9 749

000

)(66 105

)(14 326

000

()51 779

دينــار

احتياطي
القيمة العادلة

()517 300

()160 249

4 000 000

)(4 357 051

438 946

82 535

()4 878 532

دينــار

خسائر متراكمة

8 780 997

()169 998

000

8 950 995

424 620

000

8 526 375

دينــار

المجمــوع

عمليــات البيــع كمــا يســتثنى الرصيــد المديــن مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع اســتنادً إلــى تعليمــات هيئــة األوراق الماليــة.
إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  32تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

يحظــر التصــرف بالمتغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة بمــا فــي ذلــك الرســملة أو التوزيــع أو إطفــاء الخســائر أو أي وجــه مــن أوجــه التصــرف األخــرى إال بمقــدار مــا يتحقــق منــه فعـ ً
ا مــن خــال

بموجب تعليمات السلطات الرقابية

 31كانون األول 2017

الخسارة والدخل الشامل
للسنة

إطفاء خسائر

 31كانون األول 2016

الربح والدخل الشامل
للسنة

إطفاء خسائر

 31كانون األول 2015

10 000 000

دينــار

رأس المال

احتياطي
إجباري

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

إيضاحات

2017

2016

دينــار

دينــار

األنشطة التشغيلية
()160 249

(خسارة) ربح السنة

438 946

تعديالت
استهالكات

11

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
مصاريف تمويل

21

18 850

34 114

144 255

203 127

)(50

000

3 143 087

)(816 107

34 251

147 480

التغير في الموجودات والمطلوبات
44 429

)(159 437

()655 618

136 507

87 956

)(11 652

أرصدة مدينة أخرى

)(46 894

41 010

ذمم دائنة

)(25 812

)(357 750

تسوية التداول

)(62 418

436 117

أرصدة دائنة أخرى

)(135 327

)(28 252

000

()462

مخصصات أخرى

)(65 062

)(46 151

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

2 321 398

17 490

التغير في أرصدة مقيدة السحب
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم مدينة

مخصص ضريبة الدخل

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

11

بيع ممتلكات ومعدات
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(24 915

)(130

50

000

)(24 865

)(130

األنشطة التمويلية
)(743 600

)(84 400

)(34 251

)(147 480

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

)(777 851

)(231 880

صافي التغير في النقد وما في حكمه

1 518 682

)(214 520

النقد وما في حكمه بداية السنة

)(997 958

()783 438

520 724

)(997 958

قروض
مصاريف تمويل مدفوعة

النقد وما في حكمه نهاية السنة

21
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -1عــــــام

تأسســت شــركة المحفظــة الوطنيــة لــأوراق الماليــة بتاريــخ  20آذار  1982وســجلت لــدى وزارة الصناعة والتجارة كشــركة مســاهمة عامة
محــدودة تحــت رقــم ( )166حيــث بلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع  15 000 000دينــار .هــذا وقــد تــم تخفيــض رأس مال

الشــركة فــي ســنة  2011ليصبــح رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع  10 000 000دينــار ،قــررت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة
بتاريــخ  8شــباط  2017تخفيــض رأس المــال مــن  10 000 000دينــار إلــى  6 000 000دينــار وذلــك بإطفــاء مبلــغ  4 000 000دينــار

مــن الخســائر المتراكمــة.

مــن أهــم غايــات الشــركة العمــل كوســيط بالعمولــة لــدى بورصــة عمــان وكوســيط يشــتري ويبيــع لصالــح محفظتــه وإدارة االســتثمار
والتمويــل علــى الهامــش واســتثمار أموالهــا والتصــرف بهــا بالكيفيــة التي تراها مناســبة.
قررت الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ  9نيسان  2016إطفاء االحتياطي الخاص في الخسائر المتراكمة بقيمة  82 535دينار.
تــم إقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  15شــباط  2018وتتطلــب هــذه
القوائــم الماليــة الموحدة موافقة الهيئة العامة للمســاهمين.
 -2أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفق ـاً للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة
تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفق ـاً للقوانيــن المحليــة النافــذة.
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل
والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خالل قائمة الدخل الشــامل اآلخر والتي تظهــر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائــم المالية الموحدة.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
إن السياســات المحاســبية المتبعــة للســنة متماثلــة مــع السياســات التــي تــم اتباعهــا للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول 2016
باســتثناء أثــر تطبيــق المعاييــر الجديــدة والمعدلــة كمــا يــرد في إيضــاح ( 31أ).
 -3أسس توحيد القوائم المالية
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم المالية للشــركة األم والقوائم المالية للشــركة التابعــة لها والخاضعة لســيطرتها وتتحقق
الســيطرة عندمــا يكــون للشــركة القــدرة علــى التحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة التابعة ،ويتــم اســتبعاد المعامالت
واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين الشــركة األم والشركة التابعة.

وفيما يلي عرض للشركة التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع الشركة األم:

شركة الزميلة لالستثمارات العقارية

رأس المال

نسبة

طبيعة

دينــار

الملكية

النشاط

10 000

100%

عقارية

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة فــي نفــس تاريــخ القوائــم الماليــة للشــركة األم وباســتخدام نفــس السياســات
المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة األم .إذا كانــت الشــركة التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك المتبعــة فــي
الشــركة األم فيتــم إجــراء التعديــات الالزمــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة لتتطابــق مــع السياســات المحاســبية
المتبعــة فــي الشــركة األم.
يتــم توحيــد نتائــج أعمــال الشــركة التابعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي يتــم فيــه
فعليـاً انتقــال ســيطرة الشــركة األم علــى الشــركة التابعــة .يتــم توحيــد نتائــج أعمــال الشــركة التابعــة التــي يتــم التخلــص
منهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة حتــى التاريــخ الــذي تفقــد الشــركة فيــه الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.
تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل الشركة في حقوق ملكية الشركة التابعة.
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يتــم تســجيل حصــة حقــوق غيــر المســيطرين مــن خســائر الشــركة التابعــة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي رصيــد حقــوق غيــر
المســيطرين.
يتــم تســجيل األثــر الناتــج عــن تغيــر نســبة الملكيــة فــي الشــركة التابعــة الــذي ال ينجــم عنــه فقــدان للســيطرة فــي حقــوق الملكيــة.
عنــد فقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،تقــوم الشــركة بمــا يلــي:
 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
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــاً فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر
وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى ،والتــي تفيــد بأنــه يتــم قياســها وفقـاً للتقاريــر التــي يتــم اســتخدامها مــن
قبــل المديــر التنفيــذي وصانــع القــرار الرئيســي للمجموعــة.
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك
المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر ،ويتضمــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفية
التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر أو أقــل بعــد تنزيــل أرصــدة البنــك الدائــن.
ذمم مدينة
تمثل الذمم المدينة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضائع أو الخدمات المقدمة ضمن النشاط الطبيعي.
يتــم االعتــراف بالذمــم المدينــة طويلــة األجــل مبدئي ـاً بالقيمــة العادلــة ويتــم قياســها الحق ـاً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة
معــدل الفائــدة الفعلــي مطروح ـاً منهــا مخصــص تدنــي القيمــة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
هــي الموجــودات الماليــة التــي قامــت المجموعــة بشــرائها بغــرض بيعهــا فــي المســتقبل القريــب وتحقيــق األربــاح مــن تقلبات األســعار
الســوقية قصيــرة األجــل أو هامــش أربــاح المتاجرة.
يتــم إثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة عنــد الشــراء) تقيــد مصاريــف االقتنــاء علــى قائمــة الدخــل عنــد الشــراء( ويعــاد تقييمهــا
الحقـاً بالقيمــة العادلــة ،ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة بمــا فيهــا التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج
عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة ،وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم أخــذ
األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة.
الغــرض مــن امتالكهــا االحتفــاظ بهــا كمتوفــرة للبيــع أو االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق وليســت للمتاجــرة.
يتــم تســجيل فروقــات التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر
الموحــدة.
تظهــر الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة التــي يتوفــر لهــا أســعار ســوقية فــي
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أســواق ماليــة نشــطة بالقيمــة العادلــة.

تظهــر الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة التــي ال يتوفــر لهــا أســعار ســوقية
والتــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه بالكلفــة.
استثمار في شركة حليفة
الشــركة الحليفــة هــي منشــأة تمــارس الشــركة فيهــا تأثيــراً جوهري ـاً .التأثيــر الجوهــري هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي السياســات
الماليــة والتشــغيلية للجهــة المســتثمر بهــا وليســت ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات.
إن االعتبــارات المســتخدمة لتحديــد الســيطرة المشــتركة مشــابهة إلــى حــد مــا لالعتبــارات المســتخدمة لتحديــد الســيطرة علــى
الشــركات التابعــة.
يتم إثبات استثمار المجموعة في الشركة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.
يظهــر االســتثمار فــي الشــركة الحليفــة بالكلفــة ،ويتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن الشــركة الحليفــة كجــزء مــن حســاب االســتثمار
وال يتــم إطفاؤهــا وال يتــم إجــراء اختبــار للتدنــي لهــا بشــكل منفــرد.
تعكــس قائمــة الدخــل الموحــدة حصــة المجموعــة مــن نتائــج أعمــال الشــركة الحليفــة ،وأي تغييــرات فــي قائمــة الدخــل الشــامل لهــذا
االســتثمار ويتــم تصنيفــه ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة للشــركة ،أمــا فــي حــال وجــود تغيــر علــى حقــوق ملكيــة الشــركة الحليفــة
فإنــه يتــم إظهــار هــذه التغيــرات إن وجــدت فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة للمجموعــة .يتــم اســتبعاد األربــاح
والخســائر الناتجــة عــن المعامــات بيــن المجموعــة والشــركات الحليفــة بمقــدار حصــة المجموعــة فــي الشــركة الحليفــة.
يتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الحليفة ضمن قائمة الدخل الموحدة.
يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات فــي الشــركة الحليفــة إلثبــات حصــة المجموعــة فــي تغيــرات صافــي موجــودات الشــركة
الحليفــة بعــد تاريــخ التملــك.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة المالية للمجموعة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية.
استثمارات عقارية
تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم ويتــم اســتهالك االســتثمارات العقاريــة (باســتثناء األراضــي)
عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــا.
يتــم اســتبعاد االســتثمارات العقاريــة عنــد التخلــص منهــا أو عنــد التوقــف عــن اســتخدامها وال يتوقــع وجــود منفعــة مســتقبلية منهــا.
يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن االســتبعاد فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا االســتبعاد.
يتــم التحويــل إلــى االســتثمارات العقاريــة فقــط عنــد تغييــر اســتخدامها وذلــك إمــا بانتهــاء إشــغالها مــن قبــل المالــك أو بتأجيرهــا
لطــرف آخــر أو باكتمــال عمليــة اإلنشــاء أو التحديــث .يتــم التحويــل مــن االســتثمارات العقاريــة فقــط عنــد تغييــر اســتخدامها وذلــك
بأشــغالها مــن قبــل المالــك أو البــدء بتحديثهــا تمهيــداً لبيعهــا.
ممتلكات ومعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم ،ويتــم اســتبعاد كلفــة الموجــودات واالســتهالك المتراكــم
حيــن بيــع الممتلــكات والمعــدات أو التخلــص منهــا ويتــم إثبــات أيــة أربــاح أو خســائر فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات علــى صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا
إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي وطريقــة االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن طريقــة وفتــرة االســتهالك تتناســب مــع المنافــع
االقتصاديــة المتوقعــة مــن الممتلــكات والمعــدات.
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يتم استهالك الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التالية:

مباني
سيارات
أثاث
أجهزة وبرامج
أجهزة مكتبية

%
4-2
15
15 - 10
30 - 25
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
يتــم االعتــراف بالقــروض بالقيمــة العادلــة ويضــاف إليهــا التكاليــف المباشــرة المتعلقــة بالقــروض ويتــم تســجيلها الحق ـاً بالكلفــة
المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم قيــد الفوائــد علــى القــروض علــى أســاس االســتحقاق.
التدني في قيمة الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجالت للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ المركــز المالــي الموحــد لتحديــد فيمــا إذا
كانــت هنــاك مؤشــرات تــدل علــى تدنــي فــي قيمتهــا إفراديـاً أو علــى شــكل مجموعــة ،وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه
يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد مــن أجــل تحديــد خســارة التدنــي.
تاريخ االعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام المجموعة ببيع أو شراء الموجودات المالية).
القيمة العادلة
إن أســعار اإلغــاق (شــراء موجــودات /بيــع مطلوبــات) بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة فــي أســواق نشــطة تمثــل القيمــة العادلــة
لــأدوات والمشــتقات الماليــة التــي لهــا أســعار ســوقية ،فــي حــال توفــر أســعار معلنــة أو عــدم وجــود تــداول نشــط لبعــض الموجــودات
والمشــتقات الماليــة أو عــدم نشــاط الســوق يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة بعــدة طــرق منهــا:
مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
تحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.
نماذج تسعير الخيارات.
تقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة طويلــة األمــد والتــي ال يســتحق عليهــا فوائــد بموجــب خصــم التدفقــات النقديــة وبموجــب
ســعر الفائــدة الفعالــة ،ويتــم إطفــاء الخصــم  /العــاوة ضمــن إيــرادات الفوائــد المقبوضــة  /المدفوعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باالعتبــار العوامــل الســوقية وأي مخاطــر أو
منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة األدوات الماليــة ،وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه
يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.
التقاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ بالصافــي فــي القوائــم الماليــة الموحــدة عندمــا
تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة لذلــك وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية
المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.
مخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام (قانونــي أو فعلــي) ناتــج عــن حــدث ســابق ،وأن تســديد االلتزامــات
محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه ،يتــم مراجعــة المخصصــات بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة وتعديــل قيمتهــا
بنــا ًء علــى آخــر معلومــات متوفــرة لــدى المجموعــة.
 -تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
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 -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 وفقاً ألساس االستحقاق. يتم االعتراف بالمصاريف وفقاً ألساس االستحقاق.جهات ذات عالقة
يتــم تحديــد واإلفصــاح عــن جهــات ذات عالقــة مــن قبــل إدارة المجموعــة وفقـاً لتعريــف جهــات ذات عالقــة كمــا فــي معيــار المحاســبة
الدولــي رقــم  ،24ويتــم تحديــد والموافقــة علــى األســعار والعمــوالت مــع جهــات ذات عالقــة مــن قبــل اإلدارة.
ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحتســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن األربــاح
المعلنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ألن األربــاح المعلنــة تمثــل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي
الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيـاً أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض
ضريبيــة.
تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية.
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات أو
المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها .يتــم احتســاب الضرائــب
المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقـاً للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام
الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة.
المعامالت بالعمالت األجنبية
 يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. يتــم تحويــل أرصــدة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بمتوســط أســعار العمــات األجنبيــة الوســطية الســائدة فــي تاريــخقائمــة المركــز المالــي الموحــدة والمعلنــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي.
 يتــم تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــات األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ تحديــدقيمتهــا العادلــة.
 -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 إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة المجموعــة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر
فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة .إن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر أيضــا علــى
اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك احتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة
المجموعــة القيــام بأحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ وأوقــات التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا الناجمــة عــن أوضــاع
وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل .إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات
متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات فــي المســتقبل فــي
أوضــاع وظــروف تلــك المخصصــات.
تعتقد إدارة المجموعة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:
 تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب االســتهالكاتواالطفــاءات الســنوية اعتمــاداً علــى الحالــة العامــة لتلــك األصــول وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل ،ويتــم أخــذ
خســارة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
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 تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة والتــي تظهــر بالكلفــة لتقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم أخــذ هــذا التدنــي فــيقائمــة الدخــل الموحــدة للســنة.
 يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة ضــد المجموعــة اعتمــاداً علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن قبــل مستشــاري المجموعــةوالتــي بموجبهــا يتــم تحديــد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا فــي المســتقبل ،ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســات بشــكل دوري.
يتــم تكويــن مخصــص لضريبــة الدخــل عــن أربــاح الســنة الحاليــة ،والتقديــرات الضريبيــة المســتحقة والمتوقعــة عــن الســنة الســابقة
عــن المخصــص المقتطــع فــي حالــة الوصــول إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل عــن الســنة الســابقة.
مســتويات القيمــة العادلــة :يتوجــب تحديــد واإلفصــاح عــن المســتوى فــي تسلســل القيمــة العادلــة الــذي تصنــف فيــه مقاييــس القيمــة
العادلــة كاملــة وفصــل قياســات القيمــة العادلــة كاملــة وفق ـاً للمســتويات المحــددة فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .الفــرق
بيــن المســتوى  2والمســتوى  3لمقاييــس القيمــة العادلــة يعنــي تقييــم مــا إذا كانــت المعلومــات أو المدخــات يمكــن مالحظتهــا
ومــدى أهميــة المعلومــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا ممــا يتطلــب وضــع أحــكام وتحليــل دقيــق للمدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة
العادلــة بمــا فــي ذلــك األخــذ باالعتبــار كافــة العوامــل التــي تخــص األصــل أو االلتــزام.
 -3أرصدة لدى البنوك

2017
دينــار
561 093
500 000
1 061 093

حسابات جارية لدى البنوك
حساب وديعة لدى البنك *

2016
دينــار
586 491
000
586 491

* بلغ معدل العائد السنوي على حساب الوديعة  ،%4,5تستحق هذه الوديعة خالل مدة سنة من تاريخ نشوئها.
 -4ذمم مدينة

2017
دينــار
335 426
689 577
1 025 003
()676 279
348 724

ذمم مدينة
ذمم عمالء تمويل على الهامش
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

2016
دينــار
423 382
689 577
1 112 959
()676 279
436 680

فيما يلي جدول تحليل الذمم كما في  31كانون األول:

2017

اإلجمالي
دينــار
ذمم مدينة
ذمم عمالء تمويل على الهامش

مخصص
ذمم مشكوك
في تحصيلها
دينــار

)196 927( 335 426
)479 352( 689 577
)676 279( 1 025 003

2016

الصـــافي
دينــار

اإلجمالي
دينــار

138 499
210 225
348 724

423 382
689 577
1 112 959

مخصص
ذمم مشكوك
في تحصيلها
دينــار

()196 927
()479 352
()676 279

الصـــافي
دينــار

226 455
210 225
436 680

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

2016

2017
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 30-1يوم
دينــار

187 360

144 350

 90–31يوم
دينــار

 180–91يوم
دينــار

 270–181يوم
دينــار

 271يوم فأكثر
دينــار

15 676

833

299

187 566

173

3

27

249 117

المجموع
دينــار

436 680

348 724

من المتوقع تحصيل كامل الذمم غير المشكوك في تحصيلها حسب تقدير إدارة المجموعة ،علما أن جميع الذمم مضمونة بالمحافظ االستثمارية للعمالء.

 5-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2017

2016

دينــار

دينــار

691 030

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

659 665

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية *

1 350 695

179 667
659 665
839 332

* يمثل هذا البند أسهم شركات ليس لها أسعار سوقية ،ترى إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية ال تختلف
جوهرياً عن الكلفة.
 -6أرصدة مدينة أخرى

2017

2016

61 000
28 074
16 126
14 750
14 191
134 141

25 000
28 074
22 747
000
11 426
87 247

دينــار

أمانات صندوق ضمان التسوية *
تأمينات كفاالت ومستردة
أخرى
إيراد فوائد مستحة القبض
مصاريف مدفوعة مقدماً

دينــار

* يمثل رصيد الشركة في صندوق ضمان التسوية استنادً ألحكام المادة رقم ( )88من قانون األوراق المالية رقم ( )18لسنة 2017
والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة .2017

 -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 .2017

 -8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
2017

2016

57 868

67 617

دينــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

دينــار

 -9استثمار في شركة حليفة
نسبة
المساهمة
شركة المحفظة العقارية االستثمارية *

42%

الدولة
األردن

طبيعة
النشاط
استثمارات

2017

2016

4 549 369

7 692 456

دينــار

دينــار

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

اإليرادات
أرباح السنة

2017

2016

125 680
43 087

3 598 142
816 107

دينــار

دينــار

قامت المجموعة بتسجيل حصتها من نتائج أعمال الشركة الحليفة كما في  31كانون األول  2016,2017آخذين باالعتبار القيمة
العادلة لمساهمة المجموعة في الشركة الحليفة.
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 -10استثمارات عقارية

2017

2016

134 454

134 454

دينــار

أرض

دينــار

تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31كانون األول  2017بقيمة مقاربة للكلفة من قبل مقيم عقاري معتمد.

 -11ممتلكات ومعدات
أراضي

مباني

سيارات

أثاث

الكلفة
 31كانون األول 2015
إضافات
 31كانون األول 2016

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

أجهزة
وبرامج
دينــار

دينــار

1 806 257
000
1 806 257

324 878
000
324 878

90 499
000
90 499

134 060
000
134 060

133 008
000
133 008

72 748
130
72 878

2 561 450
130
2 561 580

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2015
استهالك السنة
 31كانون األول 2016

000
000
000

128 233
9 693
137 926

73 350
13 575
86 925

128 058
4 776
132 834

117 794
5 840
123 634

72 473
230
72 703

519 908
34 114
554 022

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2016

1 806 257

186 952

3 574

1 226

9 374

175

2 007 558

أراضي

مباني

سيارات

أثاث

أجهزة مكتبية

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

الكلفة
 31كانون األول 2016
إضافات
استبعادات
 31كانون األول 2017

1 806 257
000
000
1 806 257

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2016
استهالك السنة
استبعادات
 31كانون األول 2017

000
000
000
000

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2017

1 806 257

 -12بنك دائن

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

324 878
000
000
324 878
137 926
9 693
000
147 619
177 259

90 499
000
000
90 499
86 925
1 650
000
88 575
1 924

134 060
000
000
134 060
132 834
1 149
000
133 983
77

أجهزة
وبرامج
دينــار

أجهزة مكتبية

المجموع
دينــار

133 008
2 415
000
135 423
123 634
6 073
000
129 707
5 716

72 878
22 500
()99
95 279
72 703
285
()99
72 889
22 390

2 561 580
24 915
()99
2 586 396
554 022
18 850
()99
572 773
2 013 623

2017

2016

دينــار

دينــار

000

999 651

حصلــت المجموعــة بتاريــخ  25حزيــران  2008علــى قــرض مــن بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل متمثلــة فــي جــاري مديــن بســقف
 2 500 000دينــار ،وبمعــدل فائــدة  ،٪8.25تــم تخفيــض ســقف القــرض عــدة مــرات خــال الســنوات الماضيــة وكان آخرهــا خــال ســنة
 2015ليصبــح  1 000 000دينــار وبمعــدل فائــدة  ،%7.5تــم تســديد كامــل رصيــد البنــك الدائــن خــال ســنة .2017

 -13أرصدة دائنة أخرى

إيرادات غير متحققة
مصاريف مستحقة
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2017

2016

211 591
18 001
229 592

211 591
25 457
237 048

دينــار

دينــار

 -14قروض
2017

بنك عودة *
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل **

تستحق خالل
السنة
دينــار

000
000
000

تستحق ألكثر
من سنة
دينــار

000
000
000

2016
المجموع
دينــار

000
000
000

تستحق خالل
السنة
دينــار

337 600
200 000
537 600

تستحق ألكثر
من سنة
دينــار

156 000
50 000
206 000

المجموع
دينــار

493 600
250 000
743 600

* بتاريــخ  3تشــرين األول  ،2013حصلــت المجموعــة علــى قــرض مــن بنــك عــودة بمبلــغ  1 000 000دينــار وبمعــدل ســعر فائــدة
يبلــغ  %8.75علــى أســاس الرصيــد اليومــي لحســاب القــرض تســتوفى شــهرياً ،وبمعــدل عمولــة  %1ســنوياً ،يســدد أصــل القــرض
بموجــب  12قســط ربــع ســنوي حيــث تبلــغ قيمــة كل قســط  84 400دينــار مــا عــدا القســط األخيــر التــي تبلــغ  71 600دينــار ،اســتحق
القســط األول منهــا بتاريــخ  1تشــرين األول  .2014بتاريــخ  22حزيــران  2015تــم تخفيــض ســعر الفائــدة لتصبــح  ،%8.50وبتاريــخ
 16آذار  2016تــم تعديــل جدولــة ســداد القــرض ليســدد بموجــب ســتة أقســاط ربــع ســنوية حيــث تبلــغ قيمــة كل قســط 84 400
دينــار مــا عــدا القســط األخيــر والــذي يبلــغ  71 600دينــار ،يســتحق القســط األول بتاريــخ  1كانــون الثانــي  2017والقســط األخيــر
بتاريــخ  1نيســان  .2018بضمــان الرهــن العقــاري مــن الدرجــة األولــى بمبلــغ  1 200 000دينــار علــى قطعــة األرض رقــم ()131
حــوض اللويبــدة الشــمالي رقــم ( )12ومــا عليهــا مــن بنــاء ،تــم تســديد كامــل رصيــد القــرض خــال ســنة .2017
** تــم خــال ســنة  2015جدولــة مبلــغ  400 000دينــار مــن التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل
علــى شــكل قــرض وبمعــدل فائــدة يبلــغ  %8.65علــى أســاس الرصيــد اليومــي لحســاب القــرض وتســتوفى شــهرياً .يســدد أصــل
القــرض بموجــب  8أقســاط ربــع ســنوية حيــث تبلــغ قيمــة كل قســط  50 000دينــار ،يســتحق القســط األول منهــا بتاريــخ  1حزيــران
 .2015بتاريــخ  24آذار  2016تــم تخفيــض ســعر الفائــدة لتصبــح  %7.50وتعديــل جدولــة ســداد القــرض ليســدد بموجــب خمســة
أقســاط ربــع ســنوية حيــث تبلــغ قيمــة كل قســط  50 000دينــار ،يســتحق القســط األول منهــا بتاريــخ  1آذار  ،2017تــم تســديد كامــل
رصيــد القــرض خــال ســنة .2017

 -15ضريبة الدخل
شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية
لــم يتــم احتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل المســتحقة عــن نتائــج أعمــال الشــركة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2017بســبب
زيــادة المصروفــات عــن اإليــرادات الضريبية.
قامــت الشــركة بتقديــم كشــوف التقديــر الذاتــي لدائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات عــن نتائــج األعمــال للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون
األول  2015 ،2016ولــم تقــم الدائــرة بمراجعــة الســجالت المحاســبية حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.
قامــت الشــركة بتقديــم كشــوف التقديــر الذاتــي لدائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات عــن نتائــج األعمــال للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون
األول  ،2014وتــم قبــول كشــوف التقديــر الذاتــي ضمــن نظــام العينــات.
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2013
شركة الزميلة لالستثمارات العقارية
لــم يتــم احتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل المســتحقة عــن نتائــج أعمــال الشــركة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2017بســبب
عــدم وجــود دخــل خاضــع للضريبــة.
قامــت الشــركة بتقديــم كشــوف التقديــر الذاتــي لدائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات عــن نتائــج األعمــال للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون
األول  2016ولــم تقــم الدائــرة بمراجعــة الســجالت المحاســبية حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2015
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 -16حقوق الملكية
رأس المال
يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع  10 000 000دينــار مقســم إلــى  10 000 000ســهم ،بقيمــة اســمية دينــار للســهم ،قــررت
الهيئــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ  8شــباط  2017تخفيــض رأس المــال مــن  10 000 000دينــار إلــى  6 000 000دينــار
وذلــك بإطفــاء مبلــغ  4 000 000دينــار مــن الخســائر المتراكمــة.

احتياطي إجباري
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه بنســبة  %10مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب خــال الســنة والســنوات
الســابقة وال يجــوز وقفــه قبــل أن يبلــغ حســاب االحتياطــي اإلجبــاري المتجمــع مــا يعــادل  %25مــن رأس مــال الشــركة المصــرح بــه إال
أنــه يجــوز بموافقــة الهيئــة العامــة للشــركة االســتمرار فــي اقتطــاع هــذه النســبة الســنوية إلــى أن يبلــغ هــذا االحتياطــي مــا يعــادل
مقــدار رأس مــال الشــركة المصــرح بــه وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين ،للهيئــة العامــة وبعــد اســتنفاذ االحتياطيــات األخــرى
أن تقــرر فــي اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عاديــة إطفــاء الخســائر المتراكمــة مــن المبالــغ المتجمعــة فــي حســاب االحتياطــي اإلجبــاري علــى
أن يعــاد بنــاؤه وفقـاً ألحــكام القانــون.

خسائر متراكمة

الرصيد في بداية السنة
إطفاء خسائر
(خسارة( ربح السنة
الرصيد في نهاية السنة

2017

2016

دينــار

دينــار

)(4 357 051
4 000 000
)(160 249

)(517 300

()4 878 532
82 535

438 946

)(4 357 051

 -17صافي عموالت وساطة

إيراد عموالت وساطة
ينزل :عموالت مدفوعة

2017

2016

187 783
)(6 411
181 372

226 685
()8 460
218 225

دينــار

دينــار

 -18إيرادات أخرى

مخصص انتفت الحاجة إليه
أتعاب إدارية
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات أرباح أسهم

2017

2016

63 862
19 271
18 703
17 149
118 985

40 462
18 203
3 096
12 829
74 590

دينــار

دينــار

 -19خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

خسائر بيع متحققة
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
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2017

2016

)(10 479
)(144 255
)(154 734

)(2 237
)(203 127
)(205 364

دينــار

دينــار

 -20مصاريف إدارية

2017

2016

151 439
21 535
21 304
14 550
12 430
11 775
10 074
9 202
7 164
7 141
6 933
6 185
4 828
3 985
2 330
2 295
1 408
1 280
295 858

149 200
20 435
18 816
14 525
13 540
12 716
10 515
9 421
8 071
4 505
5 427
4 233
5 981
2 587
000
1 346
1 020
680
283 018

دينــار

رواتب وأجور
مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي
رسوم وإشتراكات
رسوم الهيئة والبورصة ومركز اإليداع
أتعاب مهنية
تأمين صحي
صيانة
مساهمة المجموعة في صندوق االدخار
كهرباء ومياه
سيارات
بريد وهاتف
أخرى
صندوق حماية المستثمر
قرطاسية ومطبوعات
دعاية وإعالن
قضائية
ضيافة
اجتماع الهيئة العامة

دينــار

 -21مصاريف التمويل
2017

2016

34 251

147 480

دينــار

فوائد وعموالت وكفاالت

دينــار

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

(خسارة) ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة

2017

2016

)(160 249
7 545 206
) (0.021دينار

438 946
10 000 000
 0.044دينار

دينــار

دينــار

 -23النقد وما في حكمه

أرصدة لدى البنوك
بنك دائن
أرصدة لدى البنوك مقيدة السحب *

2017

2016

1 061 093
000
)(540 369
520 724

586 491
)(999 651
)(584 798
)(997 958

دينــار

دينــار

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

 -24التزامات محتملة
علــى المجموعــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة التزامــات محتملــة تتمثــل فــي كفــاالت بنكيــة بمبلــغ  150 000دينــار لصالــح هيئــة
األوراق الماليــة ومبلــغ  100 000دينــار لصالــح مركــز إيــداع األوراق الماليــة ومبلــغ  100 000دينــار لصالــح محكمــة صلــح جــزاء عمــان
كمــا فــي  31كانــون األول .2016 ،2017
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 -25مستويات القيمة العادلة

يحلــل الجــدول التالــي األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة اســتناداً إلــى طريقــة التقييــم ،حيــث يتــم تعريــف المســتويات
المختلفــة علــى النحــو التالــي:
المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة.
المســتوى  :2معلومــات عــن الســعر المعلــن المتضمــن فــي المســتوى  1والــذي يتــم رصــده لألصــل أو االلتــزام ،ســواء بصــورة مباشــرة
(مثــل األســعار) أو غيــر مباشــرة (أي مشــتقة مــن األســعار).
المستوى  :3معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق (معلومات غير ظاهرة).
المستوى 1
دينــار

المستوى 2
دينــار

المستوى 3
دينــار

اإلجمالي
دينــار

2016
موجودات مالية بالقيمة العادلة

247 284

659 665

000

906 949

2017
موجودات مالية بالقيمة العادلة

748 898

659 665

000

1 408 563

 -26معامالت مع جهات ذات عالقة

تمثــل المعامــات مــع جهــات ذات عالقــة المعامــات التــي تمــت مــع كبــار المســاهمين واإلدارة التنفيذيــة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي هــم
فيهــا مســاهمين رئيســيين .يتــم اعتمــاد األســعار والشــروط المتعلقــة بهــذه العمليــات مــن قبــل إدارة المجموعــة.

شركة المحفظة العقارية االستثمارية

طبيعة
التعامل
أتعاب إدارية

2017
دينــار
10 000

2016
دينــار
10 000

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

رواتب ومنافع أخرى

2017
دينــار
56 000

2016
دينــار
56 000

 -27إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

إن مخاطــر أســعار الفائــدة هــي المخاطــر التــي تنتــج عــن التقلبــات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات
الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الفائــدة .إن المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي
تحمــل فائــدة مثــل الودائــع لــدى البنــوك والبنــك الدائــن والقــروض .تتمثــل حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة بأثــر التغييــرات
المفترضــة الممكنــة بأســعار الفوائــد علــى ربــح (خســارة) المجموعــة لســنة واحــدة ،ويتــم احتســابها علــى الموجــودات والمطلوبــات
الماليــة التــي تحمــل ســعر فائــدة متغيــر كمــا فــي  31كانــون األول.
يوضــح الجــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي  31كانــون األول،
مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتة.

2016
دينار أردني
دينار أردني

الزيادة (النقص)
بسعر الفائدة
نقطــة
100
()100

اُألثر على
ربح السنة
دينــار
)(17 432
17 432

2017
دينار أردني

100

000

دينار أردني
ال يوجد تأثير على حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.
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()100

000

مخاطر تغير أسعار األسهم
يوضــح الجــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة واحتياطــي القيمــة العادلــة نتيجــة التغييــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار
األســهم مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة:
التغير في المؤشر

األثر على ربح السنة

اُألثر على احتياطي القيمة العادلة

%

دينــار

دينــار

2016
بورصة عمان

%1

8 393

676

2017
بورصة عمان

%1

13 507

579

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

مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز المدينــون واألطــراف األخــرى عــن الوفــاء بالتزاماتهــم
اتجــاه المجموعــة .تــرى المجموعــة بأنهــا ليســت معرضــة بدرجــة كبيــرة لمخاطــر االئتمــان حيــث تقــوم بوضــع ســقف
ائتمانــي للعمــاء مــع مراقبــة الذمــم القائمــة بشــكل مســتمر .كمــا تحتفــظ المجموعــة باألرصــدة والودائــع لــدى مؤسســات
مصرفيــة رائــدة.
مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها .تقــوم المجموعــة
بــإدارة الســيولة بحيــث تضمــن توفــر ســيولة كاملــة لوفــاء التزاماتهــا عنــد اســتحقاقها.
يلخــص الجــدول أدنــاه توزيــع المطلوبــات الماليــة (غيــر مخصومــة) كمــا فــي  31كانــون األول علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة
لالســتحقاق التعاقــدي وأســعار الفائــدة الســوقية الحالية.

2016
بنك دائن
ذمم دائنة
أمانات مساهمين
أرصدة دائنة أخرى
قروض
تسوية التداول
مخصصات أخرى
2017
ذمم دائنة
أمانات مساهمين
أرصدة دائنة أخرى

أقل من  3أشهر

من  3أشهر إلى
 12شهر

من سنة إلى
خمس سنوات

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

1 006 523
000
000
000
151 932
46 367
65 062
1 269 884

000
454 311
354 801
25 457
438 736
000
000
1 273 305

000
000
000
000
298 823
000
000
298 823

1 006 523
454 311
354 801
25 457
889 491
46 367
65 062
2 842 012

000
000
000
000

428 499
226 930
18 001
673 430

000
000
000
000

428 499
226 930
18 001
673 430

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
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 -٢٨القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكــون الموجــودات الماليــة مــن أرصــدة لــدى البنــوك والذمــم المدينــة وموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل
وموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر واســتثمار فــي شــركة حليفــة وبعــض األرصــدة المدينــة
األخــرى ،تتكــون المطلوبــات الماليــة مــن البنــك الدائــن والذمــم الدائنــة والقــروض وبعــض األرصــدة الدائنــة األخــرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

 -٢٩إدارة رأس المال
يتمثــل الهــدف الرئيســي فيمــا يتعلــق بــإدارة رأس مــال الشــركة بالتأكــد مــن المحافظــة علــى نســب رأســمال مالئمــة بشــكل يدعــم
نشــاط المجموعــة ويعظــم حقــوق الملكيــة.
تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات ظــروف العمــل .هــذا ولــم تقــم
المجموعــة بأيــة تعديــات علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــال الســنة الحالية والســنة الســابقة.
إن البنــود المتضمنــة فــي هيكلــة رأس المــال تتمثــل فــي رأس المــال واالحتياطــي اإلجبــاري واحتياطــي القيمــة العادلــة والخســائر
المتراكمــة والبالــغ مجموعهــا  8 780 997دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2017مقابــل  8 950 995دينــار كمــا فــي  31كانــون
أول .2016

 -٣٠حسابات مدارة لصالح العمالء
ضمــن النشــاط االعتيــادي تمتلــك المجموعــة محفظــة اســتثمارية فــي أســواق خارجيــة لصالــح عمالئهــا بصفــة األمانــة مقابــل عمــوالت
وســاطة تــم إظهارهــا ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة ،حيــث بلــغ صافــي موجــودات هــذه المحفظــة مــا مجموعــه  ٤٨٨٫١٩٩دينــار كمــا
فــي  31كانــون األول  358 007( ،2017دينــار)  ،٢٠١٦يتــم االحتفــاظ بهــا فــي حســابات منفصلــة عــن موجــودات المجموعــة وال
تظهــر ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ .معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة:
إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي إعــداد القوائــم
الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  ،2016باســتثناء أن المجموعــة قامــت بتطبيــق التعديــات التاليــة
بــدءاً مــن  1كانــون الثانــي :2017
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )7قائمة التدفقات النقدية – االفصاحات
تشــمل التعديــات المحــدودة مــا تعلــق بإضافــة اإليضاحــات حــول المطلوبــات الناتجــة عــن األنشــطة التمويليــة والتــي
تشــمل التغيــرات النقديــة وغيــر النقديــة (مثــل أربــاح أو خســائر العمــات األجنبيــة) .لــم ينتــج أي أثــر عــن تطبيــق هــذه
التعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.
تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )12ضريبــة الدخــل :االعتــراف بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة الناتجــة عــن
الخســائر غيــر المعتــرف بها.
تشــمل التعديــات المحــدودة مــا تعلــق بقانــون ضريبــة الدخــل وإذا مــا كان يقيــد مصــادر الربــح الضريبــي والتــي يمكــن
االســتفادة منهــا لتخفيــض الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة عنــد عكســها .باإلضافــة إلــى بعــض التعديــات المحــدودة األخــرى،
لــم ينتــج أي أثــر عــن تطبيــق هــذه التعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.
ب .معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
إن المعاييــر الماليــة والتفســيرات الجديــدة والتعديــات الصــادرة والغيــر نافــذة بعــد حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة
مدرجــة أدنــاه ،وســتقوم المجموعــة بتطبيــق هــذه التعديــات ابتــدا ًء مــن تاريــخ التطبيــق اإللزامــي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9
خــال شــهر تمــوز مــن العــام  ،2014قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار النســخة النهائيــة مــن معيــار التقاريــر
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الماليــة الدولــي رقــم (( )9األدوات الماليــة) والــذي ســيحل محــل معيــار المحاســبة الماليــة الدولــي رقــم (( )39األدوات

الماليــة :االعتــراف والقيــاس) وجميــع اإلصــدارات الســابقة لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( .)9يجمــع معيــار التقاريــر
الماليــة الدولــي رقــم  9جميــع جوانــب المحاســبة الثالثــة المتعلقــة بــاألدوات الماليــة :التصنيــف والقيــاس والتدنــي فــي
القيمــة ومحاســبة التحــوط .قامــت المجموعــة بتطبيــق المرحلــة األولــى مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ()9
الصــادر خــال عــام  .2009وكان التطبيــق المبدئــي للمرحلــة األولــى مــن المعيــار فــي  1كانــون الثانــي .2001
إن النســخة الجديــدة مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9تطبــق علــى الفتــرات الســنوية ابتــدا ًء مــن  1كانــون

الثانــي  2018مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر .يطبــق المعيــار بأثــر رجعــي باســتثناء محاســبة التحــوط وتضمــن المعيــار رقــم
( )9إعفــاء الشــركات مــن تعديــل أرقــام المقارنــة.
ســتقوم المجموعــة بتطبيــق المعيــار الجديــد بتاريــخ التطبيــق اإللزامــي للمعيــار ولــن تقــوم المجموعــة بتعديــل أرقــام
المقارنــة.
أ .التصنيف والقياس
ال تتوقــع المجموعــة تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي الموحــد أو حقــوق الملكيــة الموحــدة الناتجــة عــن تطبيــق متطلبات
التصنيــف والقيــاس الجديــدة للمعيــار رقم (.)9
ب .التدني في القيمة

إن المعيــار الجديــد يضــع نموذجــاً للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع أدوات الديــن الماليــة المصنفــة بالتكلفــة
المطفــأة أو المصنفــة كأدوات ماليــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.

الخسائر االئتمانية المتحققة مقارنة مع الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الجديد
إن تطبيــق مبــدأ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ســيقوم بتغييــر نمــاذج ومبــادئ احتســاب وتســجيل الخســائر االئتمانيــة
بشــكل جوهــري .إن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يمثــل الخســائر االئتمانيــة التــي يجــب أن تعكــس مبلــغ
غيــر متحيــز مــن المخصــص ويعتمــد علــى عــدة ســيناريوهات بــأوزان مختلفــة الــذي بــدوره يعتمــد علــى تقييــم عــدد
مــن النتائــج المحتملــة والقيمــة الزمنيــة ومــدى صحــة المعلومــات عــن األحــداث الســابقة واألوضــاع الحاليــة والتوقعــات
المســتقبلية عــن الحالــة االقتصاديــة .بينمــا ومقارنــة مــع نمــوذج الخســارة المتحققــة الحاليــة (األدوات المتعثــرة) تحــت
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39الــذي يتضمــن أفضــل تقديــر للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمعلومــات عــن األحــداث
الســابقة ضمــن الظــروف الحاليــة .إن هــدف تطبيــق نمــوذج قيــاس التدنــي الجديــد هــو تســجيل الخســارة لــكل الفتــرة
علــى جميــع األدوات الماليــة التــي حصــل عليهــا زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ االعتــراف األولــي وبالمحصلــة
فــإن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ســيتم احتســابه إمــا بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الثنــي عشــر شــهراً أو
بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األدوات الماليــة التــي زادت مخاطرهــا االئتمانيــة منــذ االعتــراف األولــي
بهــا .وبالمقارنــة مــع النمــوذج الحالــي للخســائر المتحققــة الــذي يعتــرف بالخســارة االئتمانيــة لــكل فتــرة عندمــا يكــون
هنــاك دليــل علــى التدنــي باإلضافــة إلــى المخاطــر االئتمانيــة لــأدوات المتعثــرة وغيــر المحــددة بعــد .بســبب إضافــة أو
اســتحداث مفهــوم تراجــع أو زيــادة المخاطــر االئتمانيــة واألخــذ بعيــن االعتبــار المعلومــات المســتقبلية ،إن نمــوذج الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة يلغــي الحاجــة لوجــود قيمــة محــددة أو حــدث مهــم حســب نمــوذج الخســارة المتحققــة حيــث أنــه يتــم
االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األدوات الماليــة حســب المعيــار رقــم (.)9
العوامل األساسية المؤثرة على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة:
إن العوامــل التاليــة هــي عرضــة لدرجــة كبيــرة مــن االجتهــاد والتــي ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى احتســاب وحجــم الخســائر
االئتمانيــة المتوقعة:
 .1تحديد وقت حصول زيادة في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية.
 .2قياس الخسارة االئتمانية لمدة  12شهراً ومدى عمر األدوات المالية.
 .3استخدام المعلومات المستقبلية باستخدام عدد من السيناريوهات المتوقعة.
 .4جودة الضمانات.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
يبيــن معيــار رقــم ( )15المعالجــة المحاســبية لــكل أنــواع اإليــرادات الناشــئة مــن العقــود مــع العمــاء ،وينطبــق هــذا المعيــار
علــى جميــع المنشــآت التــي تدخــل فــي عقــود لتوريــد الخدمــات والبضائــع للعمــاء باســتثناء العقــود الخاضعــة لمعاييــر
أخــرى مثــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )17اإليجــارات.
يحل هذا المعيار بد ً
ال من المعايير والتفسيرات التالية:
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود اإلنشاء
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18اإليراد
تفسير لجنة معايير التقارير ( )13برامج والء العمالء
تفسير لجنة معايير التقارير ( )15اتفاقيات إنشاء العقارات
تفسير لجنة معايير التقارير ( )18عمليات نقل األصول من العمالء
التفسير ( )31اإليراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية
يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع أو تحويل
الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة
تركــز التعديــات علــى التناقــض بيــن معيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( )10ومعيــار المحاســبة الدولــي ( )28فيمــا يتعلــق
بفقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة والناتجــة عــن عمليــة بيــع أو تحويــل االســتثمار فــي الشــركة التابعــة إلــى شــركة
حليفــة أو مشــاريع مشــتركة .توضــح التعديــات أنــه يتــم االعتــراف بكامــل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن بيــع أو تحويــل
األصــول التــي ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة – وفق ـاً لمعيــار التقاريــر الدوليــة ( )3بيــن المســتثمر والشــركة الحليفــة أو
المشــاريع المشــتركة .فــي حيــن يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن بيــع أو تحويــل األصــول التــي ال ينطبــق
عليهــا تعريــف المنشــأة بيــن المســتثمر والشــركة الحليفــة أو المشــاريع المشــتركة إلــى مــدى حصــة المســتثمر فــي الشــركة
الحليفــة أو المشــاريع المشــتركة.
يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( – )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( – )2الدفــع علــى أســاس
األســهم – بحيــث تشــمل هــذه التعديــات ثالثــة أمــور رئيســية :تأثيــر شــروط االســتحقاق علــى قيــاس معاملــة الدفــع علــى
أســاس األســهم مقابــل النقــد ،وتصنيــف معاملــة الدفــع علــى أســاس األســهم مــع خيــار التســوية مقابــل التزامــات الضريبــة
ومحاســبة التعديــات علــى أحــكام وشــروط معاملــة الدفــع علــى أســاس األســهم التــي تغيــر تصنيفهــا مــن معاملــة دفــع
علــى أســاس األســهم مقابــل النقــد إلــى معاملــة دفــع علــى أســاس األســهم مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة.
يجــب تطبيــق هــذه التعديــات بشــكل مســتقبلي للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1كانــون الثانــي  2018مــع الســماح
بالتطبيــق المبكــر.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود اإليجار
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (“ )16عقــود اإليجــار” خــال كانــون
الثانــي  2016الــذي يحــدد مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإليجــار.
متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( )16مشــابه بشــكل جوهــري للمتطلبــات المحاســبية للمؤجــر فــي معيــار
المحاســبة الدولــي رقــم ( )17وفقــا لذلــك ،المؤجــر يســتمر فــي تصنيــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية أو
عقــود إيجــار تمويليــة ،بحيــث يقــوم بمعالجــة هــذان النوعــان مــن العقــود بشــكل مختلــف.
يتطلــب معيــار إعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( )16مــن المســتأجر أن يقــوم باالعتــراف باألصــول وااللتزامــات لجميــع
عقــود اإليجــار التــي تزيــد مدتهــا عــن  12شــهر ،إال إذا كان األصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن المســتأجر االعتــراف
بحقــه فــي اســتخدام األصــل والممثــل فــي االعتــراف باألصــل المســتأجر وااللتــزام الناتــج المتمثــل بدفعــات اإليجــار.
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سيتم تطبيق هذا المعيار اعتباراً من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقــدم المعيــار نموذج ـاً لالعتــراف والقيــاس والعــرض واإليضاحــات المتعلقــة بعقــود التأميــن .ويحــل هــذا المعيــار محــل
معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( – )4عقــود التأميــن .ينطبــق المعيــار علــى جميــع أنــواع عقــود التأميــن (مثــل عقــود
الحيــاة وغيرهــا مــن عقــود التأميــن المباشــرة وعقــود إعــادة التأميــن) دون النظــر للمنشــأة المصــدرة لعقــد التأميــن،
كمــا ينطبــق علــى بعــض الضمانــات واألدوات الماليــة التــي تحمــل خاصيــة المشــاركة .إن اإلطــار العــام للمعيــار يتضمــن
اســتخدام طريقــة الرســوم المتغيــرة وطريقــة توزيــع األقســاط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارً من  1كانون الثاني  ،2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40تحويالت االستثمارات العقارية
توضــح هــذه التعديــات متــى يجــب علــى المجموعــة تحويــل (إعــادة تصنيــف) العقــارات بمــا فيهــا العقــارات تحــت التنفيــذ
أو التطويــر إلــى أو مــن بنــد االســتثمارات العقاريــة.
تنــص التعديــات أن التغيــر فــي اســتخدام العقــار يحــدث عنــد توفــر متطلبــات تعريــف االســتثمارات العقاريــة (أو فــي حــال
لــم تعــد متطلبــات التعريــف متوفــرة) ويكــون هنــاك دليــل علــى التغيــر فــي االســتخدام .إن مجــرد التغيــر فــي نيــة اإلدارة
الســتخدام العقــار ال يمثــل دليــل علــى التغيــر فــي االســتخدام.
يتــم تطبيــق هــذه التعديــات بشــكل مســتقبلي للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1كانــون الثانــي  2018مــع الســماح
بالتطبيــق المبكــر لهــذه التعديــات مــع ضــرورة اإلفصــاح عنــه.
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( – )4تطبيق معيار التقارير المالية رقم ( “ )9األدوات المالية
“ مع معيار التقارير المالية رقم (“ )4عقود التأمين”.
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي أيلــول  2016بإصــدار تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( )4لمعالجــة
األمــور التــي قــد تنتــج مــن اختــاف تاريــخ تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( )9ومعيــار التقاريــر الماليــة الجديــد لعقــود
التأميــن رقــم (.)17
تقــدم التعديــات خياريــن بديليــن للمنشــآت التــي تصــدر عقــود خاضعــة لمعيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( :)4اســتثناء مؤقــت
مــن تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( )9للســنوات التــي تبــدأ قبــل  1كانــون الثانــي  2021كحــد أقصــى أو الســماح
للمنشــأة التــي تطبــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( )9بإعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن هــذه الموجــودات
الماليــة خــال الفتــرة مــن قائمــة الدخــل إلــى قائمــة الدخــل الشــامل كمــا لــو أن المنشــأة طبقــت معيــار المحاســبة الدولــي
رقــم ( )39علــى هــذه الموجــودات الماليــة.
يتــم تطبيــق هــذه التعديــات بشــكل مســتقبلي للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1كانــون الثانــي  2018مــع الســماح
بالتطبيــق المبكــر لهــذه التعديــات مــع ضــرورة اإلفصــاح عنــه.
تفســير رقــم ( – )22لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة – المعامــات بالعمــات األجنبيــة
والدفعــات المقدمة
يوضــح هــذا التفســير أنــه عنــد تحديــد ســعر الصــرف الســائد الــذي سيســتخدم عــن االعتــراف األولــي المتعلــق بأصــل أو
مصــروف أو دخــل (أو جــزء منــه) أو عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل أو التــزام غيــر نقــدي متعلــق بدفعــات مقدمــة ،فــإن تاريــخ
المعاملــة هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه المنشــأة باالعتــراف األولــي باألصــل أو االلتــزام غيــر النقــدي الــذي نشــأت عنــه تلــك
الدفعــات المقدمــة.
يمكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبلي.
يتــم تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1كانــون الثانــي  2018مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر لهــذا
التفســير مــع ضــرورة اإلفصــاح عنــه.
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تفسير رقم ( – )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضــح هــذا التفســير المعالجــة المحاســبية لضريبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالضريبــة
والتــي تأثــر علــى تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي ( .)12ال ينطبــق التفســير علــى الضرائــب والرســوم غيــر المتضمنــة فــي
نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي ( )12وال تتضمــن متطلبــات خاصــة للرســوم والغرامــات المتعلقــة بالمعالجــات الضريبيــة
الغيــر مؤكــدة .يجــب علــى المنشــأة تحديــد مــا إذا كان يجــب اعتبــار كل معالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة علــى حــدى أو
اعتبارهــا مــع معالجــات ضريبيــة أخــرى.
يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.
تتوقــع إدارة المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة
عنــد تاريــخ ســريانها وإمكانيــة تطبيقهــا .وقــد ال يكــون لتبنــي هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة ،باســتثناء
تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)16أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة بفتــرة
التطبيــق األولــي .وتتوقــع اإلدارة تبنــي المعياريــن الدولييــن للتقاريــر الماليــة رقمــي ( )9و ( )15فــي القوائــم الماليــة
الموحــدة للمجموعــة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1كانــون الثانــي  2018وتبنــي المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )16فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي .2019
وقــد يكــون لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16تأثيــراً جوهري ـاً علــى المبالــغ الماليــة واالفصاحــات فــي

القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة فيمــا يتعلــق بعقــوده التأجيريــة .إال أنــه ليــس أمــراً عملي ـاً ،تقديــم تقديــر معقــول
لتداعيــات تطبيــق هــذه المعاييــر حتــى تعــد المجموعــة مراجعــة بهــذا الخصــوص.
 -٣٢أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي  31كانــون األول  2016لتتناســب مــع تبويــب أرقــام
القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي  31كانــون األول  2017ولــم ينتــج عــن إعــادة التبويــب أي أثــر علــى ربــح وحقــوق
الملكيــة لســنة .2016
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