ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻗﺎﺑﺿﺔ (

ﺗﻘرﻳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

و ﺗﻘرﻳر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2018/12/31

2018

ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺟﻠس اﻹدارة :
ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع

 – 1وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﻬﻧدس /ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

 - 2وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧدس  /ﻋﻣﺎر واﺋﻝ ﻋزت اﻟﺳﺟدي

ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

 - 3وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺳﻳد  /ﻧﺎﻳﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﻟزﻋﺑﻲ

ﻋﺿو

 – 4وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺳﻳد  /ﺳﺎﻟم دﻳﺎب ﺣﺳن ﻧﺻﺎر

ﻋﺿو

 – 5ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة ذ.م.م

ﻋﺿو

وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺳﻳد  /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد ﻗدﻳﻣﺎت

ﻣدﻗﻘو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

اﻟﺳﺎدة  /اﻟﻣﻬﻧﻳون اﻟﻌرب – ﻣﺳﺗﺷﺎرون وﻣﺣﺎﺳﺑون ﻗﺎﻧوﻧﻳون

1

ﻛﻠﻣﺔ رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم
ﺣﺿرات اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻛرام ،،،،
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ وﺑﻌد ،

أرﺣب ﺑﻛم ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻟﺷرﻛﺗﻛم ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ
وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2018/12/31وﺧطﺗﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎم . 2019

أﻳﻬﺎ اﻷﺧوة إن ﻋﺎم  2018ﺷﻬد إﺳﺗﻣرار اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم

ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟذي أﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳوق اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻷردن ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم  .ﺣﻳث أن

اﻟﺟﻣود واﻟﻬدوء ﻗد ﺳﺎد أﺳواق اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻌﻘﺎر واﻟذي إﻧﻌﻛس ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .

أﻣﺎ ﻋن أوﺿﺎع ﺷرﻛﺗﻛم ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2018ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (6,391دﻳﻧﺎ اًر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ) (%2.6ﻣن
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن  .وﺑذﻟك ﺑﻠﻐت ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ ) (471,880دﻳﻧﺎ اًر  .أﻣﺎ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻲ

اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ) (238,326دﻳﻧﺎ اًر .

وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻳﺳرﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻛرام ﻋﻠﻰ دﻋﻣﻬم ﻟﻠﺷرﻛﺔ  ،ﺳﺎﺋﻠﻳن اﷲ أن ﻳوﻓﻘﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ
وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ .

واﷲ وﻟﻲ اﻟﺗوﻓﻳق ،
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﻣﻬﻧدس ﻋﻠﻲ اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

2

ﺗﻘرﻳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻳﺳر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ أن ﻳﻘدم ﻟﻛم ﺗﻘرﻳرﻩ اﻟﺳﻧوي ﻋن أﻋﻣﺎﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات م.ع
)ﻗﺎﺑﺿﺔ( ﻋن ﻋﺎم  ، 2018ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 31ﻛﺎﻧون اﻻوﻝ  2018واﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎم  2019وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﻓﺻﺎح .

 – 1أ -اﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ  :اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺷرﻛﺎت .
وﺗﺗﺿﻣن ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
•

إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ او اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻳﻬﺎ .

•

اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﻬم واﻟﺳﻧدات واﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .

•

ﺗﻘدﻳم اﻟﻘروض واﻟﻛﻔﺎﻻت واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ .

•

ﺗﻣﻠك ﺑراءات اﻻﺧﺗراع واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺣﻘوق اﻻﻣﺗﻳﺎز وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﺎﺟﻳرﻫﺎ
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻟﻐﻳرﻫﺎ .

ب -أﻣﺎﻛن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ وﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻳﻬﺎ :
ﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – ام اذﻳﻧﺔ – ﺷﺎرع ﺷط اﻟﻌرب وﻻ ﻳوﺟد ﻟﻬﺎ ﻓروع داﺧﻝ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ او ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،
وﺑﻐرض ﺗﺧﻔﻳض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻدارﻳﺔ ﻓﺄن ﻛﺎدر ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم ) اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ( ﻫو اﻟذي ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ إدارة ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ .
ج – ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ :
ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2018/12/31ﻣﺑﻠﻎ ) (117,175دﻳﻧﺎر وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻻﺳﻬم طوﻳﻠﺔ اﻻﺟﻝ .
 -2اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ :
ﻻ ﻳوﺟد ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .
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 -3أ – أﺳﻣﺎء أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻧﺑذﻩ ﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم :
اﻻﺳم

رﻗم

اﻟﻣﻬﻧدس/ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

1

ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم 1936م.
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2005/11/15

اﻟﻣﻧﺻب

2

رﺋﻳس
ﻣﺟﻠس

ﻫﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﻳﺔ

اﻹدارة

)(1960

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

ﻧﺎﺋب

ﻫﻧدﺳﺔ اﺗﺻﺎﻻت

ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع اﻟرﺋﻳس

)(1990

ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2007/04/28
اﻟﺳﻳد  /ﻧﺎﻳﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﻟزﻋﺑﻲ

3

ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1947م .
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
اﻗﺗﺻﺎد

ﻋﺿو

)(1971

ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2010/05/02
اﻟﺳﻳد  /ﺳﺎﻟم دﻳﺎب ﺣﺳن ﻧﺻﺎر

4

ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1947م.
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

ﻋﺿو

5

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات

ﻻ ﻳوﺟد

)(1971
ﺑﻛﺎﻟورﻳوس

اﻟﺳﻳد  /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد ﻗدﻳﻣﺎت
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة ذ.م.م

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس

ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2006/05/09

ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1970م.

اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺑﻛﺎﻟورﻳوس

اﻟﻣﻬﻧدس  /ﻋﻣﺎر واﺋﻝ ﻋزت اﻟﺳﺟدي
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1964م.

اﻟﻣؤﻫﻝ

اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺧرى

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﻣوﻳﻝ

ﻋﺿو

)(1992

ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2005/11/15

ACPA

4

ﻻ ﻳوﺟد

اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة :
رﻗم
1

اﻻﺳم

اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﻬﻧدس/ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت 1960
1964
1969
1971
1973
1976
1979
1978
1980
1978
1989
1991
1991
2013
2001

2

اﻟﻣﻬﻧدس  /ﻋﻣﺎر واﺋﻝ ﻋزت اﻟﺳﺟدي

3

اﻟﺳﻳد  /ﻧﺎﻳﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﻟزﻋـﺑﻲ

4

اﻟﺳﻳد  /ﺳﺎﻟم دﻳﺎب ﺣﺳن ﻧﺻﺎر

5

اﻟﺳﻳد  /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد ﻗدﻳﻣﺎت

1985
1990
1995
2011
2015
2002
2008
1995
2005
1990
1999
2000
2000
2000
2003
2012
2010
1975
1981
1990
1995
2005
2008
2010
2012
1994
1998
2001
2002
2011
2006
2007

-

1964
1969
1971
1973
1976
1979
1984
1985
1994
1984
1991
1991
2001
2016
2017

ﻣﻬﻧدس ﻓﻲ و ازرة اﻻﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣدﻳر ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﺗﺧطﻳط اﻟطرق واﻟﻣطﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﻳط
وﻛﻳﻝ و ازرة اﻟﻧﻘﻝ
اﻋﻣﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ  /ﻣﻛﺗب اﺳﺗﺷﺎري ٕوادارة ﻣﺷﺎرﻳﻊ
وزﻳر اﻟﻧﻘﻝ
وزﻳر دوﻟﺔ ﻟﺷؤون رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء ووزﻳر اﻟﻧﻘﻝ
ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻳرﻣوك
ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﻪ
ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺳﺗﺷﺎري
اﻣﻳن ﻋﻣﺎن اﻟﻛﺑرى
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس وزراء – وزﻳر اﻟﻧﻘﻝ واﻻﺗﺻﺎﻻت
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻣﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺗراء
ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻋﻳﺎن
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻣﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺗ ار
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت  -ﺳﺎﺑﻘًﺎ
ﻣﻬﻧدس ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻋد
ﻣدﻳر داﺋرة اوراﻛﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن وﻣدﻳر داﺋرة اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة  /ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺷرﻛﺎت ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻردﻧﻳﺔ int@j
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ادارﻳﺔ – ﺟﻣﻌﻳﻪ اﻻردﻧﻳﻪ ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت
ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻣدﻳر ﻣﺷﺎرك ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎر ﻟﻠﺣﻠوﻝ اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﻳن ﻟﺗطوﻳر اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﻳرﻋﺎم ﺑﻧك اﻻﺳﻛﺎن ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﻳﻝ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻردﻧﻳﺔ اﻟرﻳﺎدﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺧزف اﻻردﻧﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك اﻻﺳﻛﺎن  /اﻟﺟزاﺋر
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات
رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
رﺋﻳس ﺣﺳﺎﺑﺎت /ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻬﺎﻧﻲ ﻟﻼﻧﺷﺎءات واﻟﺗﺟﺎرة /اﻟﻛوﻳت
ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ واداري  /ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗوﻛﻳف ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت  /اﻟﻛوﻳت
ﺗﺟﺎرة ﺣرة
ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﺳﻳﺎ ﻟﻠوﺳﺎطﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات م.ع
ﻣدﻳر ﺗﻧﻔﻳذي ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻣﺳؤوﻝ ﻋﻘﺎري واداري ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻣﺣﺎﺳب رﺋﻳﺳﻲ  /ﺷرﻛﺔ اﻻﺳد ﻟﻠﻛﻣﺑﻳوﺗر
ﻣدﻳر ﺣﺳﺎﺑﺎت  /ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت
ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ  /اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻟﺗﺟﺎرة اﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت
ﻣدﻳر ﺣﺳﺎﺑﺎت  /ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ  /ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذ.م.م
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

 1990 1995 2002– 2013
 2017ﺣﺗﻰ اﻻن
ﺣﺗﻰ اﻻن
ﺣﺗﻰ اﻻن
ﺣﺗﻰ اﻻن
– 1998
– 2007
– 2004
– 2005
– 2006
– 2007
 2014ﺣﺗﻰ اﻻن
– 1981
 1990 1995 2010 2007– 2009
– 2012
 2017 1998 2001 2001 2010ﺣﺗﻰ اﻻن
ﺣﺗﻰ اﻻن
– 2010
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ب – اﺳﻣﺎء ورﺗب اﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻧﺑذﻩ ﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ ﻣﻧﻬم واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ :

ﺗدار اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ وﻛﺎدر ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم ) اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ( وﻫم:
اﻟﻣﻧﺻب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدات
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

اﻻﺳــم

اﻟﺳﻳد /ﺳﺎﻟم دﻳﺎب ﺣﺳن ﻧﺻﺎر
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1947م
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
2009/05/20

 1981 – 1975رﺋﻳس ﺣﺳﺎﺑﺎت /ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻬﺎﻧﻲ ﻟﻼﻧﺷﺎءات واﻟﺗﺟﺎرة /اﻟﻛوﻳت
 1990 – 1981ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ واداري  /ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗوﻛﻳف ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت  /اﻟﻛوﻳت
 1995 – 1990ﺗﺟﺎرة ﺣرة
ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
 2010 - 1995ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ /ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 2007 - 2005ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﺳﻳﺎ ﻟﻠوﺳﺎطﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
)(1971
 2009 - 2008ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات م.ع
 2012 - 2010ﻣدﻳر ﺗﻧﻔﻳذي ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
 2017 - 2012ﻣﺳؤوﻝ ﻋﻘﺎري واداري ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﻣدﻳر
ﻋﺎم
ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ

اﻟﺳﻳد /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد ﻗدﻳﻣﺎت
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1970م
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
2009/05/20
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
2002/03/05

ﻣدﻳر
ﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ

ﻣدﻳر
ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
وﺗﻣوﻳﻝ
)(1992
ACPA

1994
1998
2001
2002
2011
2006
2007

 1998 2001 2001 2010ﺣﺗﻰ اﻻن
ﺣﺗﻰ اﻻن
2010 -

ﻣﺣﺎﺳب رﺋﻳﺳﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺳد ﻟﻠﻛﻣﺑﻳوﺗر
ﻣدﻳر ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت
ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻟﺗﺟﺎرة اﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت
ﻣدﻳر ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

* أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺧص ﺑﺎﻗﻲ ﻣدراء اﻹدارات اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻷﺧرى ﻓﻬﻲ وظﺎﺋف ﺷﺎﻏرة .
 - 4ﻛﺑﺎر ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻻﺳﻬم وﻋدد اﻻﺳﻬم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
اﻻﺳم

ﻋدد اﺳﻬم
2018/12/31

ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع

400,000

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة ذ.م.م

100,000

اﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻋدد اﺳﻬم
2017/12/31

%80

400,000

%20

100,000

اﻟﻧﺳﺑﺔ
%80
%20

 – 5اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺿﻣن ﻗطﺎع ﻧﺷﺎطﻬﺎ :

ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ  .ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺟو ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس وﻛذﻟك ﻳﺻﻌب ﺗﺣدﻳد ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﺳوق ﻣﺣﻠﻳﺎً
أو ﺧﺎرﺟﻳﺎً .

 – 6درﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣوردﻳن ﻣﺣددﻳن أو ﻋﻣﻼء رﺋﻳﺳﻳن ﻣﺣﻠﻳﺎً وﺧﺎرﺟﻳﺎً :

ﻻ ﻳوﺟد اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣوردﻳن ﻣﺣددﻳن اوﻋﻣﻼء رﺋﻳﺳﻳن ﻣﺣﻠﻳﺎً وﺧﺎرﺟﻳﺎً ﻳﺷﻛﻠون  %10ﻓﺎﻛﺛر ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت و/او اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت .

 – 7اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ أو اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ أو أي ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑوﺟب اﻟﻘواﻧﻳن واﻻﻧظﻣﺔ :
ﻻ ﻳوﺟد اي ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ او اﻣﺗﻳﺎزات ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ او اي ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﻳن واﻻﻧظﻣﺔ او ﻏﻳرﻫﺎ .
وﻻ ﻳوﺟد أي ﺑراءات اﺧﺗراع أو ﺣﻘوق إﻣﺗﻳﺎز ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .

 – 8اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ أو ﻏﻳرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ أو
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ :

ﻻ ﻳوﺟد اي ﻗ اررات ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ او اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ او ﻏﻳرﻫﺎ ﻟﻬﺎ اﺛر ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ او ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ او ﻗدرﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﻻ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟودة اﻟدوﻟﻳﺔ .
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 - 9أ -اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ :
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

اللجنة التنفيذية

رئيس مجلس اإلدارة
التدقيق الداخلي
المديرالعام
الدائرة المالية واالدارية

دائرة الدراسات والبحث والتطوير
)شاغر(

دائرة االستثمار والتطوير العقاري
)شاغر(

ب -ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓﺋﺎت ﻣؤﻫﻼﺗﻬم :

ﺗدار اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( وﻣؤﻫﻼﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺑﻛﺎﻟورﻳوس

دﺑﻠوم

ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

دون اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم

6

1

1

2

10

ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ

2

---

---

---

2

ج -ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺎﻫﻳﻝ واﻟﺗدرﻳب ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ :

ﺗدار اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻛﺎﻧت ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب ﻟﻬم ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء أي ﺑراﻣﺞ ﺗﺄﻫﻳﻝ وﺗدرﻳب ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ .

 - 10اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻬﺎ :

ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺧﺎطر ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ او ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻟﻬﺎ ﺗﺎﺛﻳر ﻣﺎدي ﻋﻠﻳﻬﺎ .

 – 11اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :
 -ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﺷرﻛﺔ أﻳﺔ أﻧﺟﺎزات ﺧﻼﻝ ﻋﺎم . 2018

 -ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ ) (6,391دﻳﻧﺎر .

 – 12اﻻﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻛرر ﺣدﺛت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻻ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ :
ﻻ ﻳوﺟد أي اﺛر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻛررة ﺣدﺛت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻻ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ.
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 -13اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻟﻼرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻻرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ وﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن واﺳﻌﺎر اﻻوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ :
اﻟﺳﻧﺔ

2018

2017

2016

2015

2014

اﻻرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ

)(6,391

) ( 7,915

)(7,576

)(7,777

)(9,551

ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن

238,326

249,811

245,282

270,504

301,498

اﻟﻣوﺟودات

471,880

473,829

459,260

484,402

505,603

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻠﺳﻬم

1

1

1

1

1

اﻻرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ

0

0

0

0

0

%0

%0

%0

%0

%0

ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ

ﻳﺗﻌذر ﺗﺣدﻳد اﺳﻌﺎر اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم ادراﺟﻬﺎ ﺑﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن .
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 - 14ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ :

ﺑﻠﻐت ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﺑﻘﻳﻣﺔ ) (6,391دﻳﻧﺎر  ،وﻧﻌرض ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ :
اﻟـﺑـﻳــــــــﺎن

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻋﺎﺋد اﻟﺳﻬم اﻟواﺣد دﻳﻧﺎر
ﻋﺎﺋد اﻻرﺑﺎح ﻟﺳﻌر اﻟﺳﻬم
ﻣﺿﺎﻋف ﺳﻌر اﻟﺳﻬم ) (PEﻣرة
اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻠﺳﻬم  /دﻳﻧﺎر
اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ )ﺑﺎﻻﻻف( دﻳﻧﺎر
ﺗداوﻝ اﻟﺳﻬم  /ﻣرة
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات %
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن %
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن %

2018

2017

2016

2015

2014

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

-0.013

-0.016

-0.015

-0.016

-0.019

-0.013

-0.016

-0.015

-0.016

-0.019

-78.24

-63.17

-66.0

-64,29

-52,35

0.477

0.500

0.491

0.541

0.603

2.10

2.00

2.04

1.85

1.66

500

500

500

500

500

0

0

0

0

0

-1.35

-1.67

-1.65

-1.61

-1.89

-2.68

-3.17

-3.09

-2.88

-3.17

4.60

-1.85

-9.32

-10.28

-3.86

 – 15اﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ :
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺧطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2019ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن وأﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ واﻟﻣﺗﻣﻳز أدؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت واﻟﻣردود اﻟﻣﺟدي ﺑﻬدف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻳﻬﺎ . -دراﺳﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻻﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻲ إﺳﺗﺛﻣﺎرات و/أو ﺑﻳﻊ ﺑﻌض ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﻋﺎﺋد ﻣﻘﺑوﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

 -16اﺗﻌﺎب اﻟﺗدﻗﻳق ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم : 2018
ﺑﻠﻐت اﺗﻌﺎب ﺗدﻗﻳق اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﺑﻘﻳﻣﺔ ) (3,132دﻳﻧﺎر ﺷﺎﻣﻼً ﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت .
 - 17أ – ﻋدد اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة :
ﻋدد اﺳﻬم
2018/12/31
400,000
100,000

اﻻﺳم

ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة ذ.م.م

ﻋدد اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻠﻲ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة :
اﻟرﻗم

اﺳم اﻟﻌﺿو

1

اﻟﻣﻬﻧدس/ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

3

اﻟﺳﻳد  /ﻧﺎﻳﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﻟزﻋﺑﻲ

2
4
5

اﻟﻣﻬﻧدس/ﻋﻣﺎر واﺋﻝ ﻋزت اﻟﺳﺟدي
اﻟﺳﻳد  /ﺳﺎﻟم دﻳﺎب ﺣﺳن ﻧﺻﺎر

اﻟﺳﻳد  /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد ﻗدﻳﻣﺎت

اﻟﻣﻧﺻب

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

رﺋﻳس اﻟﻣﺟﻠس

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻋﺿو

اﻻردﻧﻳﺔ

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس

اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ

ﻋﺿو

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻋﺿو

ﻋدد اﺳﻬم
2017/12/31
400,000
100,000

ﻋدد اﺳﻬم
2018/12/31
ﻻ ﻳوﺟد

ﻋدد اﺳﻬم
2017/12/31
ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

ب -ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدرة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وأﻗﺎرﺑﻬم :
اﺳم ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﻣﻧﺻب

اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﻬﻧدس ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت رﺋﻳس اﻟﻣﺟﻠس ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة ذ.م.م

ﻋدد اﺳﻬم
ﻋدد اﺳﻬم
اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ
2017/12/31 2018/12/31
أردﻧﻳﺔ

100,000

* ﻻ ﻳوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وأﻗﺎرﺑﻬم .
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100,000

ج -ﻋدد اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ :

ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻛﺎدر ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻻم ) اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ( ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ :
اﻻﺳم

اﻟرﻗم

1

اﻟﺳﻳد  /ﺳﺎﻟم دﻳﺎب ﺣﺳن ﻧﺻﺎر

2

اﻟﺳﻳد  /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد ﻗدﻳﻣﺎت

اﻟﻣﻧﺻب ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ

ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﻧﺻب ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ

ﻋدد اﺳﻬم
ﻋدد اﺳﻬم
2017/12/31 2018/12/31

اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

ﻻ ﻳوﺟد

* ﻻ ﻳوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .
د -ﻋدد اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻷﻗﺎرب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻗﺎرب أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ :

ﻻ ﻳوﺟد ﻷﻗﺎرب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻷﻗﺎرب أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أﻳﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻬم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 2018/12/31وﻛذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  . 2017/12/31وﻻ ﻳوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻗﺎرب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻗﺎرب
أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .

 -18أ  -اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن رﺋﻳس واﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس :

ﻻ ﻳوﺟد أي ﻣزاﻳﺎ أو ﻣﻛﺎﻓﺂت أو ﺑدﻝ ﺗﻧﻘﻼت أو أﺗﻌﺎب دﻓﻌت ﻟرﺋﻳس وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻌﺎم . 2018

ب -اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻣﻛﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ :
اﻟرﻗم

1
2

اﻻﺳــم

اﻟﺳﻳد /ﺳﺎﻟم دﻳﺎب ﺣﺳن ﻧﺻﺎر

اﻟﺳﻳد /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد ﻗدﻳﻣﺎت

اﻟﻣﻧﺻب ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ

اﻟﻣﻧﺻب ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم

ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ

------

ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻣﻛﺎﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣزاﻳﺎ
أﻣﺎﻧﺔ ﺳر
راﺗب ﺳﻧوي
اﻟﺳﻧوﻳﺔ
ﻣﺟﻠس إدارة
اﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ

------

------

------

------

------

------

 –19اﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ : 2018
ﻻ ﻳوﺟد ﺗﺑرﻋﺎت وﻣﻧﺢ دﻓﻌﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .

 –20اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻘدﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺷﻘﻳﻘﺔ أو اﻟﺣﻠﻳﻔﺔ أو
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم أو أي ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو أﻗﺎرﺑﻬم :
ﻻ ﻳوﺟد أﻳﺔ ﻋﻘود أو ﻣﺷﺎرﻳﻊ أو أرﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻘدﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺷﻘﻳﻘﺔ أو اﻟﺣﻠﻳﻔﺔ أو رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
أو أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم أو أي ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو أﻗﺎرﺑﻬم .

 –21أ – ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ
ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ .

ب – ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ :
ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ .

 –22ﻋدد إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﺑﻠﻎ ﻋدد إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  ( 6 ) 2018إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت .
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ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺧﺗﺎم

ﺣﺿرات اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻛرام ،،،،،،،
ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻳﺳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻛرام ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻬم اﻟﻛرﻳﻣﺔ ودﻋﻣﻬم ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻣوﻟﻰ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﻳر أن ﻳوﻓﻘﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟﺧﻳر  ،وأن ﻧﻛون ﻗد وﻓﻘﻧﺎ ﻓﻲ إدارة ﺷرﻛﺗﻛم اﻟﻣوﻗرة .

ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
وﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧوﺻﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوﻗرة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﻣور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدوﻝ
اﻋﻣﺎﻝ ﻫذا اﻹﺟﺗﻣﺎع وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ٕواﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ :
 -1ﺗﻼوة وﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
 -2ﺗﻘرﻳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2018وﺧطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎم . 2019
 -3ﺗﻘرﻳر ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌﺎم . 2018
 -4اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ . 2018/12/31
 -5إﻧﺗﺧﺎب ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2019وﺗﺣدﻳد ﺑدﻝ أﺗﻌﺎﺑﻬم أو ﺗﻔوﻳض ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺣدﻳدﻫﺎ .
 -6إﺑراء ذﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2018/12/31وﺣﺳب أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون .

12

شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات
شركة مساھمة عامة محدودة  -قابضة
القوائم المالية
 31كانون األول 2018

13

شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات
شركة مساھمة عامة محدودة – شركة قابضة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة
 -تقرير مدقق الحسابات المستقل

15

 -قائمة المركز المالي

17

 -قائمة الدخل

18

 -قائمة الدخل الشامل

19

 -قائمة التغيرات في حقوق الملكية

20

 -قائمة التدفقات النقدية

21

 -إيضاحات حول القوائم المالية

22
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شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات
شركة مساھمة عامة محدودة  -قابضة
قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2018
)بالدينار األردني(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاح

2018

2017

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ذمم جھات ذات عالقة مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
مجموع الموجودات غير المتداولة

335,310
117,175

335,310
122,269

452,485

457,579

الموجودات المتداولة
أرصدة مدينة أخرى
النقد وما في حكمه

10,028
9,367

10,028
6,222

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

19,395

16,250

471,880

473,829

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح به والمدفوع
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
أرباح مرحلة

500,000
28,721
57,442
)( 531,811
183,974

500,000
28,721
57,442
)( 526,717
190,365

صافي حقوق الملكية

238,326

249,811

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
ذمم جھات ذات عالقة دائنة

221,989

7
3

4

7

211,989

المطلوبات المتداولة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

11,565

12,029

مجموع المطلوبات

233,554

224,018

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

471,880

473,829

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (13تشكل جزءاً من ھذه القوائم المالية وتقرأ معھا"
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شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات
شركة مساھمة عامة محدودة – قابضة
قائمة الدخل للسنة المنتھية في  31كانون األول 2018
)بالدينار األردني(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاح
توزيعات أرباح أسھم مقبوضة

2017

2018
-

5

مصاريف إدارية
خسارة السنة

6

حصة السھم األساسية والمخفضة من خسارة السنة

160

)6,391

(

)8,075

(

)6,391

(

)7,915

(

)0.013

(

)0.016

(

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (13تشكل جزءاً من ھذه القوائم المالية وتقرأ معھا"
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شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات
شركة مساھمة عامة محدودة – قابضة
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھية في  31كانون األول 2018
)بالدينار األردني(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2018
)6,391

خسارة السنة

2017
(

)( 7,915

بنود الدخل الشامل األخرى
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل

)5,094

(

12,444

إجمالي الخسارة والدخل الشامل للسنة

)11,485

(

4,529

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (13تشكل جزءاً من ھذه القوائم المالية وتقرأ معھا"
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شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات
شركة مساھمة عامة محدودة – قابضة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2018
)بالدينار األردني(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال
المدفوع

احتياطيات
اختياري
إجباري

التغير المتراكم
في القيمة العادلة

أرباح
مرحلة

المجموع

الرصيد كما في 2018/1/1
إجمالي الدخل الشامل للسنة

500,000
-

28,721
-

57,442
-

)( 526,717
(
)5,094

190,365
(
)6,391

249,811
)( 11,485

الرصيد كما في 2018/12/31

500,000

28,721

57,442

)( 531,811

183,974

238,326

الرصيد كما في 2017/1/1
إجمالي الدخل الشامل للسنة

500,000
ـ

28,721
ـ

57,442
ـ

)( 539,161
12,444

198,280
(
)7,915

245,282
4,529

الرصيد كما في 2017/12/31

500,000

28,721

57,442

)( 526,717

190,365

249,811

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (13تشكل جزءاً من ھذه القوائم المالية وتقرأ معھا"
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شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات
شركة مساھمة عامة محدودة – قابضة
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2018
)بالدينار األردني(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2018

2017

األنشطة التشغيلية
خسارة السنة

)6,391

(

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

)464

(

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

)6,855

(

)7,915
)7,915

األنشطة التمويلية
ذمم جھات ذات عالقة

10,000

10,040

التغير في النقد وما في حكمه

3,145

2,125

النقد وما في حكمه في بداية السنة

6,222

4,097

النقد وما في حكمه في نھاية السنة

9,367

6,222

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (13تشكل جزءاً من ھذه القوائم المالية وتقرأ معھا"
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(

(

شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات
شركة مساھمة عامة محدودة  -قابضة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2018
)بالدينار األردني(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1

عـــام
تأسست شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات كشركة مساھمة عام ة – قابض ة بت اريخ  2001/6/13وس جلت تح ت رق م
) .(343إن مركز تسجيل الشركة ھو في المملكة األردنية الھاشمية .ومن أھم غايات الشركة استثمار أموالھا في االسھم والسندات
وإدارة الشركات التابعة لھا.
يتم توحيد القوائم المالية المرفقة مع القوائم المالية للشركة األم )شركة الشرق العربي لالس تثمارات المالي ة واالقتص ادية المس اھمة
العامة( التي تمتلك ) (%80من رأسمال الشركة.
تم إقرارالقوائم المالية المرفقة م ن قب ل مجل س إدارة الش ركة بت اريخ  19ش باط  ،2019وتتطل ب ھ ذه الق وائم المالي ة موافق ة الھيئ ة
العامة للشركة.

. 2

ملخص ألھم األسس المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية
تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا ً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات
التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظھر بالقيمة العادلة.
ان الدينار األردني ھو عملة اظھار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتباعھا في السنة السابقة ،بإس تثناء المع ايير والتع ديالت
الجديدة التي اصبحت واجبة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية.
تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أصدر مجلس مع ايير المحاس بة الدولي ة ع دداً م ن المع ايير والتع ديالت عل ى المع ايير الدولي ة للتق ارير المالي ة ،وس يتم تطبي ق ھ ذه
المعايير والتعديالت بعد تاريخ  31كانون األول  ،2018وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق ھذه المعايير والتعديالت في المس تقبل ل ن
يكون له أي تأثير جوھري على القوائم المالية للشركة.
وفيما يلي ملخص ألھم المعايير الجديدة والمعايير التي تم إدخال تعديالت عليھا وتواريخ تطبيقھا :
موضوع المعيار

رقم المعيار

تاريخ التطبيق

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(16

اإليجارات

السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(17

عقود التأمين

السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني 2021
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شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات المساھمة العامة  -قابضة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 31كانون األول 2018

استخدام التقديرات
إن اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام ببعض التقديرات واإلجتھادات التي ت ؤثر عل ى الق وائم
المالية واإليضاحات المرفقة بھا .ان تلك التق ديرات تس تند عل ى فرض يات تخض ع ل درجات متفاوت ة م ن الدق ة والت يقن ،وعلي ه ف إن النت ائج
الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليھا تلك التقديرات.
وفيما يلي أھم التقديرات التي تم استخدامھا في اعداد القوائم المالية:
تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموج ودات المالي ة وفق ا َ لمعي ار التق ارير المالي ة ال دولي رق م ) (9حي ث تتطل ب ھ ذه العملي ه
إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب الت دفقات النقدي ة المس تقبلية وق يم الض مانات ونس ب التعث ر وأرص دة الموج ودات
المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان ھناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
يتضمن ھذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بھا على المدى الطويل وليس بھدف المتاجرة.
يتم إثبات ھذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا ً إليھا مصاريف االقتناء ويعاد تقييمھا الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظھ ر التغي ر ف ي
القيمة العادلة لھا في قائمة الدخل الشامل ضمن حقوق الملكية بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الن اتج ع ن فروق ات تحوي ل الموج ودات
غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع ھذه الموجودات او جزء منھا ي تم تحوي ل رص يد التغي ر المت راكم ف ي القيم ة العادل ة الخ اص
بالموجودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر.
يتم اثبات األرباح الموزعة على ھذه الموجودات في قائمة الدخل.
تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء الموجودات المالية(.
القيمة العادلة
تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية .في حال ع دم ت وفر أس عار معلن ة أو ع دم وج ود ت داول نش ط عل ى
بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتھا العادلة من خ الل مقارنتھ ا بالقيم ة العادل ة ألداة مالي ة مش ابھة أو م ن خ الل احتس اب القيم ة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بھا .في حال تعذر قياس القيمة العادل ة للموج ودات المالي ة بش كل يعتم د علي ه فإن ه ي تم إظھارھ ا
بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتھا.
الذمم المدينة
تظھر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،ويتم شطب الذمم ف ي ح ال ع دم إمكاني ة تحص يلھا خص ما م ن
المخصص المأخوذ لھا ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبھا إلى اإليرادات.
النقد وما في حكمه
يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البن وك واالس تثمارات القابل ة للتس ييل إل ى مب الغ مح ددة وباس تحقاقات ال تتج اوز الثالث ة
أشھر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة.

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بھا من قب ل الم ورد أو ل م
تتم.

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة .وأنه من المحتمل قي ام الش ركة ب دفع مب الغ نقدي ة لتس ديد
ھذه االلتزامات .يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية وتعديل قيمتھا بنا ًء على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.

- 23 -

شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات المساھمة العامة  -قابضة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 31كانون األول 2018

التقاص
ي تم إج راء تق اص ب ين الموج ودات المالي ة والمطلوب ات المالي ة وإظھ ار المبل غ الص افي ف ي الق وائم المالي ة عن دما تت وفر الحق وق القانوني ة
الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتھا على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
اإليرادات
يتم اإلعتراف باإليرادات المتأتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة إلى المشتري ،ف ي ح ين ي تم اإلعت راف ب اإليرادات المتأتي ة م ن تق ديم
الخدمات مع مرور الوقت وحسب نسبة اإلنجاز .وفي جميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليردات بموثوقية كافية.
يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات.
يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارھا من قبل الھيئات العامة للشركات المستثمر بھا.
يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا ً لمبدأ االستحقاق.
العمالت االجنبية
يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خ الل الس نة بأس عار الص رف الس ائدة ف ي ت اريخ إج راء تل ك العملي ات .ي تم تحوي ل أرص دة
الموج ودات المالي ة والمطلوب ات المالي ة بالعمل ة األجنبي ة بإس تخدام أس عار الص رف الس ائدة ف ي ت اريخ الق وائم المالي ة المعلن ة م ن البن ك
المركزي األردني .يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل.
ضريبة الدخل
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختل ف األرب اح الخاض عة للض ريبة ع ن األرب اح المعلن ة
في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غي ر خاض عة للض ريبة أو مص اريف غي ر قابل ة للتنزي ل ف ي الس نة المالي ة وإنم ا ف ي
سنوات الحقة أحيانا ً أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا ً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

.3

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

أسھم شركات مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية
أسھم شركات غير مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية

.4

2018

2017

116,779
396

121,873
396

117,175

122,269

حقوق الملكية
رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع ) (500ألف دينار أردني مقس م إل ى ) (500أل ف س ھم بقيم ة إس مية دين ار أردن ي
واحد كما في  31كانون األول  2018و .2017
احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحويله من االرب اح الس نوية قب ل الض ريبة بنس بة  %10خ الل الس نوات الس ابقة وھ و
غير قابل للتوزيع على المساھمين .
احتياطي اختياري
تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحويله من االرباح الس نوية قب ل الض رائب بنس بة ال تزي د ع ن  %20خ الل الس نوات
السابقة وھو قابل للتوزيع على المساھمين.
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.5

مصاريف إدارية
2018
أتعاب مھنية
رسوم حكومية
أتعاب مراقب الشركات
مصاريف الھيئة العامة
متفرقة

.6

2017

3,132
2,338
600
305
16

4,560
2,542
600
348
25

6,391

8,075

حصة السھم األساسية والمخفضة من خسارة السنة
2018
خسارة السنة
المتوسط المرجح لعدد األسھم

.7

2017

)6,391
500,000

(

)7,915
500,000

(

)0.013

(

)0.016

(

التعامالت مع الجھات ذات عالقة
فيما يلي ملخص للتعامالت التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل عام :2018
طبيعة
التعامل

مدين

دائن

شركة جنة لإلستثمارات ذ.م.م

شركة شقيقة

-

تمويلي

335,310

-

شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية م.ع.م

الشركة األم

8,000

تمويلي

-

177,989

مساھم

2,000

تمويلي

-

44,000

335,310

221,989

اسم الجھة

شركة المأمونية لالستثمارات والتجارة ذ.م.م

.8

طبيعة
العالقة

حجم
التعامل

الرصيد القائم

القطاع التشغيلي
تم ارس الش ركة نش اط تش غيلي واح د يتمث ل ف ي االس تثمار ف ي األوراق المالي ة وتق وم الش ركة باالس تثمار داخ ل المملك ة األردني ة
الھاشمية فقط.
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شركة الشرق العربي للتطوير واالستثمارات المساھمة العامة  -قابضة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 31كانون األول 2018

.9

الوضع الضريبي

-

تم تسوية الوضع الضريبي للشركة لعام .2017

-

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة لع ام  2018بس بب زي ادة المص روفات ع ن اإلي رادات الخاض عة
للضريبة.

 . 10اإللتزامات المحتملة
يوجد على الشركة كما بتاريخ القوائم المالية إلتزامات محتملة مقابل كفاالت بنكية بقيمة ) (10,000دينار أردن ي ويقابلھ ا تأمين ات
نقدية بقيمة ) (10,000دينار أردني.

 . 11القيمة العادلة لألدوات المالية
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتض من الموج ودات المالي ة النق د وم ا ف ي حكم ه وال ذمم المدين ة
واألوراق المالية .وتتضمن المطلوبات المالية الذمم واألرصدة الدائنة.
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوھريا ً عن قيمتھا الدفترية حيث أن معظم األدوات المالي ة إم ا قص يرة
األجل بطبيعتھا أو يتم إعادة تسعيرھا باستمرار.
تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية.
المستوى الثاني :أساليب تقي يم تعتم د عل ى م دخالت ت ؤثر عل ى القيم ة العادل ة ويمك ن مالحظتھ ا بش كل مباش ر أو غي ر مباش ر ف ي
السوق.
المستوى الثالث :أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتھا في السوق.

2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

2017
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

المستوى
األول
116,779
المستوى
األول
121,873

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

-

396

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

ـ

396

المجموع
117,175

المجموع
122,269

تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء ھ ذه الموج ودات ول يس قيمتھ ا العادل ة بس بب ع دم وج ود س وق نش ط لھ ا ،ھ ذا
وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء ھي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لھذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتھا.

 . 12إدارة المخاطر المالية
تتعرض الشركة نتيجة إستخدامھا لألدوات المالية للمخاطر التالية:
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ھي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوف اء بالتزامات ه تج اه الش ركة
مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر .تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بش كل أساس ي ف ي الودائ ع ل دى البن وك وال ذمم المدين ة ،حي ث تعم ل
الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتماني ة لعمالئھ ا م ع
مراقبة الديون غير المسددة .يتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في القوائم المالية.
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مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة العادلة ل ألدوات المالي ة .وحي ث
أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثاب ت وتظھ ر بالكلف ة المطف أة ،ف إن حساس ية أرب اح الش ركة وحق وق الملكي ة للتغي ر ف ي
أسعار الفائدة يعتبر غير جوھري.
مخاطر أسعار األسھم
تنتج مخاطر أس عار األس ھم ع ن التغي ر ف ي القيم ة العادل ة لالس تثمارات ف ي األس ھم .تعم ل الش ركة عل ى إدارة ھ ذه المخ اطر ع ن
طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاع ات اقتص ادية .وب افتراض تغي ر أس عار األس ھم المدرج ة بمع دل % 10
فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخفيض  /زيادة الدخل الشامل للشركة بقيمة ) (11,678دينار لع ام  2018مقاب ل ) (12,187دين ار لع ام
.2017

مخاطر السيولة
تتمث ل مخ اطر الس يولة ف ي ع دم ق درة الش ركة عل ى ت وفير التموي ل ال الزم لتأدي ة التزاماتھ ا ف ي ت واريخ اس تحقاقھا ولتجن ب ھ ذه
المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموج ودات والمطلوب ات وموائم ة آجالھ ا واالحتف اظ برص يد ك اف م ن النق د
وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول.
ويلخص الجدول أدن اه توزي ع المطلوب ات )غي ر المخص ومة( عل ى أس اس الفت رة المتبقي ة لالس تحقاق التعاق دي كم ا بت اريخ الق وائم
المالية:
2018
ذمم جھات ذات عالقة دائنة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

2017
ذمم جھات ذات عالقة دائنة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

أقل من سنة

أكثر من سنة

11,565
11,565

221,989
221,989

أقل من سنة

أكثر من سنة

ـ
12,029
12,029

211,989
ـ
211,989

المجموع
221,989
11,565
233,554
المجموع
211,989
12,029
224,018

 . 13إدارة رأس المال
يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة ھيكل رأس المال بھدف الحفاظ على حقوق مساھمي الشركة وضمان إستمرارية الش ركة والوف اء
بإلتزاماتھا تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساھمي الشركة.
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Arab East for Development and Investments
Public Shareholding Company
Statement of Financial Position as at 31 December 2018
(In Jordanian Dinar)
____________________________________________________________________________________________________

Notes

Assets

2018

2017

Non – Current Assets
Amounts due from related party

7

335,310

335,310

Financial assets at fair value through other comprehensive income

3

117,175

122,269

452,485

457,579

10,028

10,028

9,367

6,222

19,395

16,250

471,880

473,829

Paid – in capital

500,000

500,000

Statutory reserve

28,721

28,721

Voluntary reserve

57,442

57,442

( 531,811)

( 526,717)

Retained earnings

183,974

190,365

Net Equity

238,326

249,811

221,989

211,989

11,565

12,029

Total Liabilities

233,554

224,018

Total Equity and Liabilities

471,880

473,829

Total Non – Current Assets
Current Assets
Other assets
Cash and cash equivalents
Total Current Assets
Total Assets
Equity and Liabilities
4

Equity

Cumulative changes in fair value of financial assets

Liabilities
Non – Current Liabilities
7

Amounts due to related parties
Current Liabilities
Payables and other liabilities

“The accompanying notes from (1) to (13) are integral part of these financial statements"
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Arab East for Development and Investments
Public Shareholding Company
Statement of Profit or Loss for the year ended 31 December 2018
(In Jordanian Dinar)
_______________________________________________________________________________________________________

2018

Notes
Dividends income

-

Administrative expenses

5

Loss for the year

6

Basic and diluted loss per share

160

(

6,391)

( 8,075)

(

6,391)

( 7,915)

(

0.013)

( 0.016)

“The accompanying notes from (1) to (13) are integral part of these financial statements"
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2017

Arab East for Development and Investments
Public Shareholding Company
Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2018
(In Jordanian Dinar)
_____________________________________________________________________________________________________
2018
Loss for the year

2017

(

6,391)

(

7,915)

Changes in fair value of financial assets through other comprehensive income

(

5,094)

12,444

Total comprehensive (loss) income for the year

( 11,485)

4,529

Other comprehensive income:

“The accompanying notes from (1) to (13) are integral part of these financial statements"
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Arab East for Development and Investments
Public Shareholding Company
Statement of Changes in Equity for the year ended 31 December 2018

(In Jordanian Dinar)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Paid - in
capital
Balance at 1 January 2018

500,000

Total comprehensive loss for the year

-

Reserves
Statutory
Voluntary
28,721
-

Fair value
adjustments

57,442

( 526,717)

-

(

Retained
Earnings

5,094)

(

Net
Equity

190,365

249,811

6,391)

( 11,485)

Balance at 31 December 2018

500,000

28,721

57,442

( 531,811)

183,974

238,326

Balance at 1 January 2017

500,000

28,721

57,442

( 539,161)

198,280

245,282

7,915)

4,529

190,365

249,811

Total comprehensive income for the year
Balance at 31 December 2017

500,000

28,721

57,442

12,444
( 526,717)

“The accompanying notes from (1) to (13) are integral part of these financial statements"
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(

Arab East for Development and Investments
Public Shareholding Company
Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2018
(In Jordanian Dinar)
____________________________________________________________________________________________________
2017

2018
Operating Activities
Loss for the year

(

6,391)

Payables and other liabilities

(

464)

Net cash flows used in operating activities

(

6,855)

(

7,915)
-

(

7,915)

Financing Activities
Amounts due to related parties

10,000

10,040

Changes in cash and cash equivalents

3,145

2,125

Cash and cash equivalents, beginning of year

6,222

4,097

Cash and cash equivalents, end of year

9,367

6,222

“The accompanying notes from (1) to (13) are integral part of these financial statements"
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Arab East for Development and Investments
Public Shareholding Company
Notes to the Financial Statements
31 December 2018
(In Jordanian Dinar)
____________________________________________________________________________________________________
1.

General
Arab East for Development and Investments Company PLC. was established on 13 June 2001 as a Public
Shareholding Company and registered at the Ministry of Trade and Industry under number (343) in the
Hashemite Kingdom of Jordan. The company's main objective is managing it’s subsidiaries and investing in
stocks and bonds.
The accompanying financial statements are consolidated with the parent's Company financial statements
(Arab East Investments Company PLC) which owns (80%) of the Company's shares.
The accompanying financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors in
their meeting held on 19 February 2019 and it is subject to the General assembly approval.

2.

Summary of significant accounting policies
Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards.
The financial statements have been prepared on historical cost basis except for financial assets which have
been measured at fair value.
The financial statements are presented in Jordanian Dinar which is the functional currency of the company.
The accounting policies are consistent with those used in the previous year, except for the adoption of new
and amended standards effective as at the beginning of the year.
Adoption of new and revised IFRS standards
The following standards have been published that are mandatory for accounting periods after
31 December 2018. Management anticipates that the adoption of new and revised Standards will have no
material impact on the financial statements of the company.
Title of Standard

Standard No.

Effective Date

IFRS 16

Leases

1 January 2019

IFRS 17

Insurance Contracts

1 January 2021
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Arab East for Development and Investments PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2018
Use of Estimates
Preparation of the financial statements and the application of accounting polices require the company's
management to estimate and assess some items affecting financial assets and liabilities and to disclose contingent
liabilities. These estimates and assumptions also affect certain elements of the company's assets, liabilities and
provisions, and revenue and expenses, and require estimating and assessing the amounts and timing of future
cash flows. The mentioned estimates and assumptions are based on multiple factors with varying degrees of
assessment and uncertainty. Moreover, the actual results may differ from the estimates due to the changes
resulting from the conditions and circumstances of those estimates in the future.
Management believes that the estimates are reasonable and are as follows:
-

Management reviews periodically it's financial assets, which presented at cost to estimate any impairment in
it's value, and an impairment of loss (it founded) is accrued in the statement of profit or loss.

-

The measurement of impairment losses under IFRS 9 requires judgment, in particular, the estimation of the
amount and timing of future cash flows and collateral values when determining impairment losses and the
assessment of a significant increase in credit risk. These estimates are driven by a number of factors, changes in
which can result in different levels of allowances. Elements of the expected credit loss model that are
considered accounting judgments and estimates include Probability of default (PD), Loss given default (LGD)
and Exposure at default (EAD).

Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income
These financial assets represent investments in equity instruments held for the purpose of generating gain on a
long term and not for trading purpose.
Financial assets at fair value through other comprehensive income initially stated at fair value plus transaction
costs at purchase date.
Subsequently, they are measured at fair value with gains or losses arising from changes in fair value recognized
in the statement of other comprehensive income and within owner’s equity, including the changes in fair value
resulting from translation of non-monetary assets stated at foreign currency. Gain or Loss from the sale of these
investments should be recognized in the statement of comprehensive income and within owner’s equity, and the
balance of the revaluation reserve for these assets should be transferred directly to the retained earnings and not
to the statement of profit or loss.
These assets are not subject to impairment testing.
Dividends are recorded in the statement of profit or loss on a separate line item.
Trading and Settlement Date Accounting
Purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date, i.e. the date on which the Company
commits its self to purchase or sell the asset.
Fair Value
For fair value of investments, which are traded in organized financial markets, is determined by reference to the
quoted market bid price at the close of the business on the statement of financial position date. For investments
which are listed in inactive stock markets, traded in small quantities or have no current prices, the fair value is
measured using the current value of cash flows or any other method adopted. If there is no reliable method for
the measurement of these investments, then they are stated at cost less any impairment in their value.
Accounts Receivable
Accounts receivables are carried at original invoice amount less an estimate made for expected credit loss based
on a review of all outstanding amounts at the year end. Bad debts are written off when identified.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise of cash on hand, deposits held at call with banks, other short- term highly
liquid investments.
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Arab East for Development and Investments PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2018
Accounts Payables and Accruals
Accounts payable and accrued payments are recognized upon receiving goods or performance of services.
Provisions
Provisions are recognized when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past
event, it is probable that the company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made
of the amount of the obligation.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is reflected in the statement of financial
position only when there are legal rights to offset the recognized amounts, the company intends to settle them on
a net basis, or assets are realized and liabilities settled simultaneously.
Revenue Recognition
Revenues from sale of goods are recognized when control transferred to the buyer, while revenues from rending
services are recognized over time and according to percentage of completion. In all cases, it is necessary that the
amount of revenue can be measured reliably.
Interest income is recognized on time proportion basis that reflects the effective yield on the assets.
Dividends income is recognized when it is declared by the General Assembly of the investee company.
Other revenues are recognized on the accrual basis.
Foreign Currencies
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Jordanian Dinar using the prevailing
exchange rates at year end. Foreign currency transactions during the year are recorded using exchange rates that
were in effect at the dates of the transactions. Foreign exchange gains or losses are reflected in the statement of
profit or loss.
Income Tax
Income tax expenses are accounted for on the basis of taxable income. Taxable income differs from income
declared in the financial statements because the latter includes non-taxable revenues or disallowed taxable
expenses in the current year but deductible in subsequent years, accumulated losses acceptable by the tax law,
and items not accepted for tax purposes or subject to tax.
3 . Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income
2018

Investment in quoted companies shares (in Jordan)
Investment in unquoted companies shares (in Jordan)

116,779
396
117,175

2017

121,873
396
122,269

4 . Equity
Paid - in capital
The Company's authorized, subscribed and paid in capital is JOD (500) thousand divided equally into (500)
thousand share with par value of JOD (1) per share as at 31 December 2018 and 2017.
Statutory Reserve
The accumulated amounts in this account represent 10% of the company’s net income before income tax
according to the Companies Law. This reserve is not available for distribution to shareholders.
Voluntary Reserve
The accumulated amounts in this account represent cumulative appropriations not exceeding 20% of net
income. This reserve is available for distribution to shareholders.
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Arab East for Development and Investments PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2018
5 . Administrative Expenses
2017

2018
Professional fees
Governmental fees
Companies Controller fees
General Assembly expenses
Miscellaneous

3,132
2,338
600
305
16
6,391

4,560
2,542
600
348
25
8,075

6 . Basic and Diluted Loss per Share
2017

2018
Loss for the year
Weighted average number of shares

(

6,391)
500,000
( 0.013)

(

7,915)
500,000
(
0.016)

7 . Related Party Transactions
The company had the following transactions with related parties during 2018:
Party
Jannah for Investments LLC

Relationship
Nature
Sister company

Transaction
Volume

Transaction
Nature

Balance at year end
Debit
Credit

-

Financing
Financing

-

177,989

Financing

-

44,000

Arab East Investments PLC

Parent company

8,000

AL Mamouneyya for Investments and Trading LLC

Shareholder

2,000

335,310

335,310

-

221,989

8 . Segments Reporting
The Company’s main operation is investing in securities inside the Hashemite Kingdom of Jordan.

9 . Tax Status
-

The Company has settled its tax liability with Income Tax Department up to the year ended 2017.

-

No income tax provision have been taken on the Company's results of operations for the year 2018 as the
Company’s expenses exceeded it’s taxable revenues.
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10 . Contingent Liabilities
The Company is contingently liable against letters of guarantees amounting to JOD (10,000), where its cash
guarantees amounted to JOD (10,000).

11. Fair Value of Financial instruments
Financial instruments comprise of financial assets and financial liabilities. Financial assets of the company
include cash and cash equivalents, other assets and securities. Financial liabilities of the company include
payables and other liabilities.
The fair values of the financial assets and liabilities are not materially different from their carrying values as
most of these items are either short-term in nature or re-priced frequently.
Financial assets and financial liabilities measured at fair value in the statement of financial position are
grouped into three levels of a fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observe ability of
significant inputs to the measurement, as follows:
 Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
 Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly or indirectly.
 Level 3: unobservable inputs for the asset or liability.
2018

Level 1

Financial assets at fair value through other comprehensive income

116,779

Level 1

2017
Financial assets at fair value through other comprehensive income

121,873

Level 2
-

Level 2
-

Level 3
396

Level 3
396

Total
117,175

Total
122,269

Financial assets included in level 3 are stated at cost less impairment charges, as the fair value of these assets
cannot be measured reliably due to the lack of available active markets for identical assets.
12. Financial Risk Management
Credit Risk
Credit risks are those risks resulting from the default of counterparties to the financial instrument to repay
their commitment to the company. The company limits its credit risk by only dealing with reputable banks
and by setting credit limits for individual customers and monitoring outstanding receivables. The maximum
exposure to credit risk is represented by the carrying value of each financial asset.
Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that changes in interest rates will affect the company's income or the value of its
holdings of financial instruments. As most of the company's financial instruments have fixed interest rate
and carried at amortized cost, the sensitivity of the company's results or equity to movements in interest
rates is not considered significant.

Equity Price Risk
Equity price risk results from the change in the fair value of equity securities. The company manages these
risks through the diversification of investments in several geographical areas and economic sectors. If the
quoted market price of listed equity securities had increased or decreased by 10%, the comprehensive income
for the year 2018 would have been reduced / increased by JOD (11,678) (2017: JOD 12,187).
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Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the company will not be able to meet its net financial obligation. In this respect,
the company's management diversified its funding sources, and managed assets and liabilities taking into
consideration liquidity and keeping adequate balances of cash, and cash equivalents and quoted securities.
The table below analyses the company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the
remaining period at the financial position date to the contractual maturity date.
Less than
one year

2018
Amounts due to related parties
Payables and other liabilities

11,565
11,565
Less than
one year

2017
Amounts due to related parties
Payables and other liabilities

12,029
12,029

More than
one year
221,989
221,989
More than
one year
211,989
211,989

Total
221,989
11,565
233,554

Total
211,989
12,029
224,018

13 . Capital Management
The company manages its capital structure with the objective of safeguarding the entity's ability to continue
as a going concern and providing an adequate return to shareholders by investing the Company’s assets
commensurately with the level of risk.
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