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التقرير ال�سنوي 2019

اأع�ضاء جمل�س الإدارة كما هو يف 2019/12/31
�سركة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها-:
معايل حممد ح�سن داوديه

-رئي�س جمل�س االدارة من 2017/4/19

�سندوق التقاعد الأع�ساء نقابة املهند�سني وميثله -:
املهند�س عزام جميل فار�س الهنيدي
نائب رئي�س جمل�س االدارة من 2016/2/8�سركة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
ً
ال�سيد داود الفقري
 ع�سوا من 2017/11/15امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي وميثلها-:
ال�سيد حممد اأمني حممد االأمني
 ع�سـو ًا من 2019/4/10�سندوق التامني االجتماعي الأع�ساء نقابة املهند�سني وميثله -:
ال�سيد عبد البا�سط اأب� الذنني
 ع�سو ًا من 2016/2/8�سركة اال�س�اق احلرة االأردنية وميثلها -:
ال�سيد ح�سن اجلزازي
 ع�سـو ًا من 2017/4/23ال�سركة ال�طنية للتنمية ال�سياحية وميثلها -:
ال�سيد علي ال�سمادي
 -ع�سو ًا من 2016/2/7

�سركة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
معايل حممد ح�سن داوديه
رئي�س جمل�س االدارة
�سندوق التقاعد الأع�ساء نقابة املهند�سني وميثله -:
املهند�س عزام جميل الهنيدي
نائب رئي�س جمل�س االدارة

مدققو احل�ضابــات

الدار العربية لتدقيق احل�سابات
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تقرير جمل�س االدارة لل�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31
التقرير ال�سنوي الرابع والثالثون
عم ًال باحكام املادة ( )4من قان�ن هيئة االوراق املالية رقم  76ل�سنة  2002واملتعلق بتعليمات اف�ساح
ال�سركات امل�سدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ن�رد متطلبات االف�ساح التالية-:
اأ ) كلمــة رئيـ�س جمل�س االإدارة
ح�سرات امل�ساهمني االفا�سل
ي�رشين وبالنيابة عن اع�ساء جمل�س االدارة وا�رشة العاملني يف ال�رشكة ان ارحب بكم واقدم لكم خال�س التحيات
والتقدير ،وان اعرب لكم عن مدى اعتزازنا بثقتكم الغالية كم�ساهمني يف راأ�سمال ال�رشكة.
ون�سع بني ايديكم التقرير ال�سنوي الرابع والثالثني عن اداء ال�رشكة واجنازاتها لل�سنة املالية املنتهية يف
 2019/12/31ا�سافة اىل البيانات املالية عن العام وخطط ال�رشكة وتطلعاتها امل�ستقبلية للعام .2020
ح�سرات امل�ساهمني الكرام
انطالق ًا من مبداأ امل�سداقية واحلر�س على و�سع البيانات املالية يف منتهى ال�سفافية ،فاإن اخل�سائر املرتاكمة
من �سنوات �سابقة اأملت على جمل�س االدارة مواجهة العديد من امل�سكالت الناجمة عن املالحقة املالية ،وال�سعي ل�سد
الفجوة يف التدفقات النقدية ،وتدبري الو�سائل لتاأمني �سداد الديون ال�سابقة خا�سة للعاملني يف ال�رشكة ،او الذين انتهت
خدماتهم فيها وحر�س ًا منا على االلتزام بالقوانني ،والتقيد مبعايري املحا�سبة الدولية ،فقد اآلينا ان نتاأخر حتى تكون
البيانات املالية التي بني ايديكم مراآة حقيقية لواقع احلال يف ال�رشكة ،وميتلك جمل�س االدارة ملكية ت�سل اىل ()%48.7
من ا�سهم ال�رشكة.
ويف االجتماع الذي عقده املجل�س ملناق�سة البيانات املالية املنتهية بتاريخ  2019/12/31تبني ان اخل�سائر قد
جتاوزت راأ�س املال ،ما املى على جمل�س االدارة درا�سة الو�سع للخروج من هذه امل�سكلة ولتفادي املادة ( )266فقرة
(اأ) بند ( )4من قانون ال�رشكات التي تن�س «اإذا زاد جمموع خ�سائر ال�رشكة على ( )%75من راأ�سمالها املكتتب به ما
مل تقرر هيئتها العامة زيادة راأ�سمالها» ولهذه الغاية بقي املجل�س يف حالة انعقاد �سبه دائم وذلك الإيجاد احللول الالزمة
واخليارات املنا�سبة ملنع ت�سفية هذه ال�رشكة التي و�سفها جاللة امللك باأنها جريدة الوطن ،و�ستبقى اإن �ساء اهلل.
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وعلى الرغم مما تقدم فقد بذلت ادارة ال�رشكة ممثلة مبجل�ضها واإدارتها التنفيذية جهد ًا كبري ًا ل�ضغط النفقات
وزيادة االيرادات اال ان املواقع االخبارية واملحطات الف�ضائية اثرت ب�ضكل كبري على كافة ال�ضحف اليومية من حيث
االعالنات والتوزيع وبالرغم من ذلك فقد ا�ضتطاعت جريدتكم الثبات واحلفاظ على مركزها بني ال�ضحف ،وما زال
املجل�س يعمل جاهد ًا يف البحث عن و�ضائل تعظيم االيرادات واحلد من النفقات يف �ضبيل الو�ضول اىل و�ضع اف�ضل.
ح�سرات امل�ساهمني الكرام
يف اخلتام ا�ضمحوا يل ان ا�ضكر باإ�ضم هيئتكم املوقرة عمالء ال�رشكة الذين نعتز بثقتهم وكذلك جميع العاملني يف
ال�رشكة على اجلهد الذي بذلوه ملتزمني بتوجيهات وقرارات االدارة العليا العملية واملدرو�ضة لدعم م�ضرية االقت�ضاد
الوطني يف ظل ح�رشة �ضاحب اجلاللة الها�ضمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

رئي�س جمل�س الإدارة
حممد داودية
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(ب) تقرير جمل�س االدارة :
 :-1ن�ساط ال�رشكة الرئي�سي واماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم اال�ستثمار الراأ�سمايل:
اأ) و�سف الن�سطة ال�سركة الرئي�سية:
تتمثل ان�سطة ال�رشكة با�سدار وبيع �سحيفة الد�ستور اقدم ال�سحف االردنية اليومية  ،وكذلك تقوم مطابع
الد�ستور بطباعة العديد من �سحف الغري كما تقوم املطابع التجارية بطباعة كافة املطبوعات التجارية من كتب
وجمالت لل�سوق املحلي واخلارجي.
ب) اماكن ال�سركة اجلغرافية وعدد امل�ظفني :
• املركز الرئي�سي الوحيد يف ع ّمان  -تالع العلي – �سارع امللكة رانيا العبداهلل – ويبلغ عدد املوظفني فيه 235
موظفا ويوجد لل�رشكة مكاتب متثيلية بعدة حمافظات.
 وال توجد لل�رشكة اي فروع خارج اململكة. - 2وال توجد �رشكات تابعة لل�رشكة .
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اأ .بيان با�سماء اع�ساء جمل�س االدارة احلايل والذي مت انتخابه بتاريخ  2016/2/7ونبذة تعريفية عنهم:

اال�سم
ا�سم الع�سو
املن�سب
تاريخ الع�سوية

معايل حممد ح�سن داوديه
رئي�س جمل�س االدارة
2017/4/19

اال�سم
ا�سم الع�سو
املن�سب
تاريخ امليالد
تاريخ التعيني
ال�سهادات العلمية

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

احلالة االجتماعية

متزوج وله خم�سة اأوالد

اخلربات العملية
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البيـــــــــــــــــــان

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

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

التقرير ال�سنوي 2019

اال�سم
ا�سم الع�سو

البيـــــــــــــــــــان
املهند�س عبدالبا�سط اأب� الذنيني

املن�سب
تاريخ الع�سوية

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

2016/2/8

اال�سم
ا�سم الع�سو

داود الفقري

البيـــــــــــــــــــان
ع�سو جمل�س ادارة

املن�سب
تاريخ الع�سوية

2017/11/15

اال�سم
ا�سم الع�سو

حممد اأمني حممد االأمني

البيـــــــــــــــــــان

املن�سب
تاريخ الع�سوية

2019/4/10

اال�سم
ا�سم الع�سو

ح�سن اجلزازي

املن�سب
تاريخ الع�سوية

ع�سو جمل�س ادارة

البيـــــــــــــــــــان
ع�سو جمل�س ادارة

2017/5/23
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اال�سم
ا�سم الع�سو
املن�سب
تاريخ الع�سوية
تاريخ امليالد
احلالة االجتماعية
املوؤهالت العلمية
اخلربات العملية
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البيـــــــــــــــــــان
علي �سالح علي ال�سمادي
ع�سو جمل�س ادارة /رئي�س جلنة التدقيق
2016/2/7
1963
متزوج وله اربعة ابناء
 .1بكالوريو�س حما�سبة اجلامعة االردنية 1985
 .2ماج�ستري حما�سبة االكادميية العربية للعلوم املالية وامل�رشفية
 موظف يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي 1987 مدير ادارة ال�سوؤون املالية املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي ع�سو هيئة مديرين وع�سو جلتنة التدقيق ال�رشكة الوطنية للتنمية ال�سياحية2011-2007
 ع�سو جمل�س ادارة وع�سو جلنة التدقيق املوؤ�س�سة ال�سحفية االأردنية (الــراأي)2013-2011

التقرير ال�سنوي 2019

ب .ا�سماء ورتب ا�سخا�س االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عنهم:
 .1معايل حممد داوديه

رئي�س جمل�س االأدارة

 .2م .عزام جميل هنداوي

نائب رئي�س جمل�س االأدارة

 .3الدكتور ح�سني علي العمو�س

املدير العام

 .4م�سطفى اإ�سماعيل الرياالت

رئي�س التحرير امل�سوؤول

� .5سربي حممد ح�سن

املدير املايل «بالوكالة»

 :-4بيان با�سماء كبار مالكي اال�سهم امل�سدرة من قبل ال�سركة وعدد اال�سهم اململ�كة لكل منهم اذا كانت هذه
امللكية ت�سكـّـل ما ن�سبته  %5فاكرث مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة:
اال�سـم

عدد اال�سهم كما يف
2019

الن�سبة
2019

عدد اال�سهم كما يف
2018

الن�سبة
2018

�رشكة راما لال�ستثمار واالدخار

1.347.000

%29.933

1.347.000

%29.933

�سندوق التقاعد الع�ساء نقابة املهند�سني

527.148

%11.714

527.148

%11.714

�سندوق التاأمني االجتماعي الع�ساء
نقابة املهند�سني

268.788

%5.973

268.788

%5.973

ال�سيد ا�سماعيل كامل ا�سماعيل ال�رشيف

232.000

%5.156

232.000

%5.156

�سندوق موظفي ال�رشكة االردنية
لل�سحافة والن�رش

223.632

%5.000

223.632

%5.000

املجم�ع

2.598.568

%57.776

2.598.568

%57.776
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 :-5ال��سع التناف�سي لل�سركة �سمن قطاع ن�ساطها وا�س�اقها الرئي�سية وح�ستها من ال�س�ق املحلي وكذلك
ح�ستها من اال�س�اق اخلارجية-:
• حافظت الد�ستور على و�سعها التناف�سي �سمن ال�سحف اليومية الناطقة باللغة العربية.
• ح�ستها من اال�سواق اخلارجية  :مل يعد يتم ار�سال ال�سحيفة اىل اال�سواق اخلارجية حيث اأن ال�سحافة االلكرتونية وتواجد
الد�ستور الدائم من خالل املوقع االلكرتوين قد انعك�س على ال�سحافة الورقية.
• ال توجد اية معلومات اخرى تتعلق بالو�سع التناف�سي لل�رشكة حمليا او خارجيا.
 • -:6ال تعتمد ال�رشكة يف م�سرتياتها او ايراداتها او مبيعاتها على موردين حمليني او خارجيني او عمالء رئي�سيني ونظام
امل�سرتيات بال�رشكة يعتمد ويخ�سع ال�س�س ومعايري و�سعتها ال�رشكة تبداأ با�ستدراج عرو�س عن طريق املناق�سات التي
تطرح بال�سحف املحلية وتتم الرت�سية على االجود واالقل �سعرا من قبل جلنة العطاءات املركزية بال�رشكة.
 -:7اأ .ال يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�رشكة او اي من منتجاتها مبوجب القوانني و االنظمة او غريها.
ب.ال يوجد اي براءات اخرتاع او حقوق امتياز ح�سلت ال�رشكة عليها.
 -:8اأ) قــرارات �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اثر مادي على عمل ال�رشكة اأو منتجاتها اأو قدرتها
التناف�سية.
ال يوجد اي قرارات �سادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية اأو غريها لها اثر مادي على عمل ال�رشكة او منتجاتها او
قدرتها التناف�سية.
ب) ال تقوم ال�رشكة بتطبيق معايري اجلودة الدولية.
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™HÉ£e ájôjóe
ájôjóe
Iójô÷G
Iójô÷G

äÉ≤«≤ëàdG
äÉ≤«≤ëàdG

á«Hô©dG
á«Hô©dG ¿hD
¿hDƒƒ°ûdG
°ûdG
á«dhódG
á«dhódG ¿hD
¿hDƒƒ°ûdG
°ûdG

ájõcôŸG
ájõcôŸGáÑ°SÉëŸG
áÑ°SÉëŸGº°ùb
º°ùb

á«æØdGh
á«æØdGhájQÉéàdG
ájQÉéàdGáÑ°SÉëŸG
áÑ°SÉëŸGº°ùb
º°ùb

™jRƒàdG
™jRƒàdG ôjóe
ôjóe
≥jƒ°ùàdGh
≥jƒ°ùàdGh

™jRƒàdG
™jRƒàdG áÑ°SÉëe
áÑ°SÉëe º°ùb
º°ùb

¿hD
¿hDƒƒ°ûdG
°ûdG ôjóe
ôjóe
á«dÉŸG
á«dÉŸG
¿hD
¿hDƒƒ°ûdG
°ûdG ájôjóe
ájôjóe
ájOÉ°üàb’G
ájOÉ°üàb’G
¿hD
¿hDƒƒ°ûdG
°ûdG ájôjóe
ájôjóe
á«aÉ≤ãdG
á«aÉ≤ãdG

AGô°ûdG
AGô°ûdG º°ùb
º°ùb
øjõîàdG
øjõîàdG º°ùb
º°ùb

ΩRGƒ∏dG
ΩRGƒ∏dGôjóe
ôjóe
äÉjÎ°ûŸGh
äÉjÎ°ûŸGh
äÉYOƒà°ùŸGh
äÉYOƒà°ùŸGh

¿hD
¿hDƒƒ°ûdG
°ûdG ájôjóe
ájôjóe
á«dhódGh
á«dhódGh á«Hô©dG
á«Hô©dG

ôjóe
ôjóe
»æØdG
»æØdG õcôŸG
õcôŸG
ÚØXƒŸG
ÚØXƒŸG ¿hD
¿hDƒƒ°T°T º°ùb
º°ùb
ÖjQóàdGh
ÖjQóàdGhôjƒ£àdG
ôjƒ£àdGº°ùb
º°ùb

¿hD
¿hDƒƒ°ûdG
°ûdG ájôjóe
ájôjóe
á«HÉÑ°ûdGh
á«HÉÑ°ûdGh á«°VÉjôdG
á«°VÉjôdG

OQGƒŸG
OQGƒŸG ôjóe
ôjóe
ájô°ûÑdG
ájô°ûÑdG

êGôNE
êGôNE’
’GG ájôjóe
ájôjóe
ò«ØæàdGh
ò«ØæàdGh »æØdG
»æØdG
ôjóe
ôjóe
áfÉ«°üdG
áfÉ«°üdG

≥MÓŸG
≥MÓŸG ájôjóe
ájôjóe
äÉYƒæŸGh
äÉYƒæŸGh áàHÉãdG
áàHÉãdG
áªLÎdG
áªLÎdG
âfÎfE
âfÎfE’
’GG

ôjóe
ôjóe
á«JÉeƒ∏©ŸG
á«JÉeƒ∏©ŸG

í«ë°üàdG
í«ë°üàdG
ôjƒ°üàdG
ôjƒ°üàdG
∞«°TQC
∞«°TQC’
’GG
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¿hD
¿hDƒƒ°ûdG
°ûdG ájôjóe
ájôjóe
á«dhódGh
á«dhódGh á«Hô©dG
á«Hô©dG

Ú£°ù∏a
Ú£°ù∏a

π«°üëàdG
π«°üëàdG º°ùb
º°ùb

ôjóe
ôjóe
äÉfÓYE
äÉfÓYE’
’GG

ájôjóe
ájôjóe
á«∏ëŸG
á«∏ëŸG QÉÑNC
QÉÑNC’
’GG

äÓHÉ≤ŸGh
äÓHÉ≤ŸGh äGAÉ≤∏dG
äGAÉ≤∏dG IóMh
IóMh
á©HÉàŸGh
á©HÉàŸGh á°UÉÿG
á°UÉÿG
ájôjóe
ájôjóe
äÉ°SGQódGh
äÉ°SGQódGh §«£îàdG
§«£îàdG
ôjôëàdG
ôjôëàdG äÉeóN
äÉeóN ájôjóe
ájôjóe
áfhÉ©ŸG
áfhÉ©ŸG á«æØdG
á«æØdG

ب  .عدد م�ظفي ال�سركة وفئات م�ؤهالتهم:
يعمل يف ال�رشكة  235موظفا منهم  202ذكورا و 33اناثا وتفا�سيل موؤهالتهم كما يلي:
امل�ؤهـل العلمي

دكتوراه
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوريو�س
دبلوم
الثانوية العامة واملراكز احلرفية
مادون الثانوية وبدون موؤهل
منهم عقود
املوظفني
اأجمايل عدد العاملني

العدد
4
6
1
77
28
50
34
35
200
235

جـ .برامج التاأهيل والتدريب مل�ظفي ال�سركة:
عدد امل�ظفني
-

ا�سم الدورة
الرقم
 :-10املخاطر التي تتع ّر�س ال�سركة لها:
• ان زيادة عدد م�ستخدمي االنرتنت ووجود عدد كبري من املواقع االخبارية االلكرتونية يقلل من الطلب
على ال�سحافة الورقية.
• اكرب موجودات ال�رشكة تتمثل باملطابع اخلا�سة بطباعة اجلريدة واملطابع التجارية فما يخ�سى منه احلرائق
علما باأن ال�رشكة موؤمنة �سد احلريق ولكن ما ميكن ان ينتج عن ذلك من تعطل يف العمل «ال �سمح اهلل».
• كما ان ال�رشكة تقوم بطباعة �سحف للغري وطباعة كتب لبع�س الــدول العربية ونظرا لالحوال
ال�سيا�سية ال�سائدة يف بع�س هذه الدول فقد مت تعطيل وايقاف طباعة ال�سحف امل�رشية وايقاف طباعة
ال�سحف ال�سورية وكتب الرتبية العراقية ب�سبب االحوال ال�سيا�سية اعتبارا من �سهر اب –  2012مما
�سكل انخفا�سا ملحوظا يف ايراد املطابع التجارية.
• �رشاء مدخالت االإنتاج وخا�سة الورق واالأحبار من ال�سوق املحلي اثر �سلب ًا يف املناف�سة يف احل�سول على
عطاءات وخف�س ن�سبة الربح باعمال املطابع.
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 :-11االجنازات التي حققتها ال�سركة خالل ال�سنة املالية -:
اأ) بيان تف�سيلي عن اجنازات ال�سركة مدعمة باالرقام خالل ال�سنة املالية:
• يف املجال العملي لن�ساط ال�رشكة فان عام  2019كان ا�ستمرارا للعام الذي �سبقه من حيث نتائجه
ال�سحفية.
• ب�سبب االحوال ال�سيا�سية يف معظم الدول العربية والذي اثر على طباعة كتب اأو ال�سحف خلارج االردن
فقد مت ال�سعي ال�ستقطاب الطباعة من دول اخرى وما زال ال�سعي حثيث ًا ال�ستقطاب جماالت اكرث لزيادة
ايرادات ال�رشكة.
• تطور دائرة التحرير يف الد�ستور-:
• تعد «الد�ستور» واحدة �سمن قلة قليلة من ال�سحف التي حافظت على �سيا�ستها التحريرية على مدار �سنوات
�سدورها عرب طرحها الدقيق واملتوازن وامل�ستقل لالأحداث واالأخبار  ،مبهنية وحرفية وحيادية لتكون منارة
اعالمية وطنية لتبقى مدر�سة ال�سحافة االأوىل يف االأردن من خالل �سعيها اإىل االبتكار والتطوير الدائم وعدم
اغفالها الأي جانب من جوانب املجتمع عرب اأخبارها وتقاريرها وحتليالتها ومقابالتها ال�سحفية.
• وحتر�س « الد�ستور « دوما على االداء املهني املتميز مع تركيزها على �رشورة املحافظة على �سعارها املهني،
وم�ستوى اجلــودة املهنية باعتبارها �سحيفة وطن تعنى بكل �سوؤونه الكبرية وال�سغرية  ،لتبقى كما هي على
الدوام «الزاد الذهني « اليومي للمواطن وعنوانا ل�رشف القلم واملهنة مبا تتمتع به من م�سداقية عالية ومهنية
رفيعة ومو�سوعية ،وال مكان فيها للتخندق والتع�سب اأو ا�سفاف و�سطط.
• �سهدت «الد�ستور» خالل العام  2019مزيدا من التقدم والتطور يف دوائر واأق�سام التحرير يف حماولة لزيادة
حجم التميز املهني.
• وهكذا بقيت «الد�ستور» تربط القاريء بالراأي العام العربي  ،واملحلي ،والعاملي العتمادها على كفاءات
عالية التدريب ملتزمة باأخالقية املهنة ال�سحافية ،وجمموعات عمل متخ�س�سة تتابع ال�سوؤون ال�سيا�سية،
واالقت�سادية ،والريا�سية ،والفنية ،والعلمية يف املحيط املحلي والعربي والعامل االأو�سع.
• ان ن�ساط ال�سحيفة مل يتوقف عند حدود اال�سدار الورقي بل طورت موقعها االإلكرتوين ليتابع القارىء اخلرب
العاجل كما تو�سعت يف ن�ساطات منتداها الذي ا�ستقطبت اليه العديد من ال�سخ�سيات العربية االأردنية التي تناولت
خمتلف الق�سايا ال�سيا�سية ،واالقت�سادية ،والثقافية ،والعلمية ،ومازالت م�سريتها يف التطور م�ستمرة بف�سل
جهود العاملني فيها على مدار ال�ساعة.
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• وتبقى الد�ستور اقدم ال�سحف االأردنية ت�سكل على الدوام عنوان احلداثة والتطوير ومدر�سة يف ال�سحافة
املهنية امللتزمة بق�سايا الوطن واملواطن تغلب املحتوى وامل�سمون على ال�سعارات ،وتعمل على تعزيز الهوية
الوطنية اجلامعة  ،وتقدم وجبة يومية من االطروحات العقالنية والتغطية ال�ساملة واملعمقة لكل الق�سايا وملختلف
املوا�سيع لتبقى يف مكانتها الريادية التي احتلتها يف ال�سارع االأردين كونها ال�سحيفة االأوىل حتريريا.
حققت ال�سركة النتائج التالية خالل عام  2019مقارنة مع عام -: 2018
بااللف
البيــــــــــــــــــان
2018
2019
3327
3269
اجمايل االيرادات
2791
2657
ايراد االعالنات
0.213
0.226
مبيعات ال�سحف واال�سرتاكات
0.321
0.366
املطابع التجارية واالق�سام الفنية االخرى
()13285
()14738
�سايف االرباح ( اخل�سائر) املرتاكمة
ب ) و�سف لالحداث الهامة التي مرت بال�سركة خالل ال�سنة-:
• مت اأبرام اتفاقية مع وزارة املالية لبيع االإعالنات احلكومية مقدم ًا وملدة اأربع �سنوات واخلام�سة جمان ًا مببلغ 4
مليون دينار ب�سمان رهن اأر�سيف ال�سحيفة.
• مت رفع �سعر االإعالن بالكلمه من  25قر�س اإىل  55قر�س بقرار حكومي.
• مت حتديد ن�رش االإعالن الق�سائي بال�سحف االأكرث انت�سار ًا ومنها �سحيفة الد�ستور
م�قع الد�ست�ر االلكرتوين
ا�ستمر موقع الد�ستور االلـكــرتوين يف احلفاظ على مكانة متقدمة يف عــام  2019يف حني ي�سري تزاحم املوقع
االلكرتوين االخباري اإىل زيــادة م�ستخدمني االنرتنت داخل اململكة مما ي�سري اىل ارتفاع يف عدد متابعي موقع
الد�ستور االلكرتوين ،والتي تعك�س مدى تفاعل القراء مع الد�ستور ومتابعتهم للحدث اليومي خا�سة مع التحديث
امل�ستمر لالخبار على مدار ال�ساعة وايالء اخلرب املحلي مزيدا من االهتمام.
كما ت�سري املتابعة الفنية اىل زيادة يف عدد الزيارات اجلديدة للمواقع وكما ظهرت زيادة يف عدد الزوار اجلدد ومت
زيادة موا�سفات �سريفر «خادم» موقع الد�ستور االلكرتوين ال�ستيعاب الزيادة احلا�سلة على زوار املوقع وزيادة
�رشعة الت�سفح .وما نزال نعمل على تطوير املوقع وحتديثه لي�سبح قادر على ا�ستقبال اأكرب قدر من املت�سفحني.
 : -12اليوجد اي اثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �سمن ن�ساط ال�رشكة
الرئي�سي.
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 : - 13التط�رات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية لل�سركة ل�سنة قادمة على االقل :
ا) ترتكز اخلطة امل�ستقبلية لل�سركة عام  2020على :
 .1رفع كفاءة االآالت امل�ستخدمة يف االنتاج من خالل ادخال التح�سينات واال�سافات الالزمة عليها وحتديثها.
 .2اعادة الهيكلة االدارية لتحقيق وفر مايل.
 .3بذل اجلهود لزيادة ايرادات طباعة الكتب املدر�سية حمليا وخارجيا وكافة اعمال الطباعة.
 .4زيادة ايرادات االإعالن من خالل ابرام اتفاقيات اعالنية جديدة ورفد دائرة االعالنات مبندوبني على اعلى
درجات الكفاءة و�سمن خطط ا�سرتاتيجية وا�سحة .
 .5تطوير املوقع االلكرتوين ورفع كفاءته �سمن موازنة ومراحل وا�سحة.
 .6زيادة اعداد امل�سرتكني يف ال�سحيفة يف املناطق ذات التاأثري االعالين �سمن حملة وا�سحة املعامل واالهداف.
 .7امل�سي قدما يف �سيا�سة �سبط النفقات يف دوائر واق�سام ال�رشكة .
ب) ت�قعات جمل�س االدارة لنتائج اعمال ال�سركة -:
اإن االدارة �ستعمل جاهدة على زيادة ايرادات ال�رشكة  ،وتخفي�س م�ساريفها ،كما �ستبذل مطابع الد�ستور
التجارية كل اجلهد لزيادة ح�ستها من �سوق الطباعة  ،ويتوقع جمل�س االدارة باذن اهلل تعاىل حتقيق نتائج
مر�سية اأكرث يف االأعوام القادمة وبعد عمليات ال�سيانة والتحديث للماكينات.
 : - 14مقدار اتعاب التدقيق لل�سركة وال�سركات التابعة ومقدار اي اتعاب عن خدمات اخرى تلقـّـاها املدقق
و/او م�ستحقة له:
مت تدقيق ح�سابات ال�رشكة لعام  2019من قبل ال�سادة ( الدار العربية لتدقيق احل�سابات) مبوجب قرار
الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  2019/10/27وقد مت حتديد اتعابهم مببلغ  7500دينار.
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اال�ســم
اال�ســم

املن�ســب
املن�ســب

 : - 15اأ .عدد االوراق املالية اململ�كة من قبل اع�ساء جمل�س االدارة-:
 : - 15اأ .عدد االوراق املالية اململ�كة من قبل اع�ساء جمل�س االدارة-:

الرقم
الرقم

1
12
2

3

34
4

5
5
6
6
7
7

�رشكة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
�رشكة راما
رئي�س جمل�س االدارة
حممد داوديه
معايل
جمل�س االدارة
داوديه
معايل
رئي�س ع�سو
حممدالفقري
ال�سيد داود
ع�سو
ال�سيد داود الفقري
ال�سادة �سندوق التقاعد الع�ساء نقابة املهند�سني وميثله :
الع�ساء
التقاعد
ال�سادة
نقابة املهند�سني وميثله  :نائب رئي�س جمل�س االدارة
الهنيدي
فار�س
�سندوقجميل
املهند�س عزام
نائب رئي�س جمل�س االدارة
املهند�س عزام جميل فار�س الهنيدي
ال�سادة �سندوق ال�سمان االجتماعي الع�ساء نقابة
ال�سادة �سندوق ال�سمان االجتماعي الع�ساء نقابة
وميثله
املهند�سني
عبد وميثله
املهند�سني
البا�سط اأبو الذنني
ال�سيد
للتنميةالذنني
البا�سط اأبو
ال�سيد
ال�سياحية وميثلها
ال�رشكةعبدالوطنية
الوطنية للتنمية ال�سياحية وميثلها
ال�سمادي
ال�رشكةعلي
ال�سيد
ال�سمادي
�رشكة علي
ال�سيد
احلرة االردنية وميثلها -:
اال�سواق
�رشكة اال�سواق احلرة االردنية وميثلها -:
اجلزازي
ح�سن
ال�سيد
ال�سيد ح�سن اجلزازي
لل�سمان االجتماعي  /وميثلها-:
العامة
ؤ�س�سة
املو
االجتماعي  /وميثلها-:
العامةأمنيلل�سمان
املو
حممد االأمني
ؤ�س�سةحممد ا
ال�سيد

ع�سو
ع�سو
ع�سو
ع�سو
ع�سو
ع�سو
ع�سو
ع�سو
ع�سو

ال�سيد حممد اأمني حممد االأمني
ع�سواالدارة.
عليها من قبل اي من اع�ساء جمل�س
وال يوجد اي �رشكات م�سيطر
وال يوجد اي �رشكات م�سيطر عليها من قبل اي من اع�ساء جمل�س االدارة.

اجلن�سية
اجلن�سية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية
االردنية

الن�سبة
كما يف
 2019/12/31الن�سبة
كما يف
2019/12/31
%29.933 1.347.000
1.347.000
%29.933
--%11.714 527.148
%11.714 527.148
%5.973 268.788
%5.973 268.788
%0.118
5335
%0.118
5335
%0.111
5.000
%0.111
5.000
%0.067
3.000
%0.067
3.000
-

الن�سبة
كما يف
 2018/12/31الن�سبة
كما يف
2018/12/31
1.347.000
1.347.000
-527.148
527.148
268.788
268.788
5335
5335
5.000
5.000
3.000
3.000
-

%29.933
%29.933
-%11.714
%11.714
%5.973
%5.973
%0.118
%0.118
%0.111
%0.111
%0.067
%0.067
-
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اأ .عدد االوراق املالية اململ�كة من قبل ا�سخا�س االدارة العليا التنفيذية:
رقم

اال�سم

 1حممد داوديه

 2م .عزام الهنيدي
� 3سربي حممد ح�سن
•

املن�سب
رئي�س
جمل�س
اإدارة

كما يف
الن�سبة
كما يف
اجلن�سية
2018/12/31
2019/12/31
مت ذكره مع اع�ساء جمل�س االدارة
االردنية

نائب رئي�س االردنية
جمل�س
االدارة
املدير املايل االردنية
بالوكالة

الن�سبة

-

-

-

-

-

-

-

-

ال يوجد اي �رشكات م�سيطر عليها من قبل ا�سخا�س االدارة العليا.
ج) عدد االوراق املالية اململوكة القارب اع�ساء جمل�س االدارة واقارب ا�سخا�س االدارة العليا التنفيذية مقارنة
مع العام :2016

•

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

•

ال يوجد اي �رشكات م�سيطر عليها من قبل اقــارب اع�ساء جمل�س االدارة واقــارب ا�سخا�س االدارة العليا
التنفيذية.

•

وال توجد اية اوراق مالية م�سدرة مملوكة من قبل اقارب االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية.
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الرقم
الرقم
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

اال�سم
اال�سم
�رشكة راما لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
لال�ستثمار واالدخار وميثلها -:
�رشكة راما
حممد داوديه
معايل
داوديه
�رشكةحممد
معايل
احلرة االردنية وميثلها -:
اال�سواق
احلرة االردنية وميثلها -:
اال�سواق
اجلزازي
�رشكة ح�سن
ال�سيد
اجلزازي
ال�رشكةح�سن
ال�سيد
للتنمية ال�سياحية وميثلها -:
الوطنية
للتنمية ال�سياحية وميثلها -:
الوطنية
ال�سمادي
ال�رشكةعلي
ال�سيد
ال�سمادي
ال�سيد
الع�ساء نقابة املهند�سني وميثله -:
�سندوقعليالتقاعد
املهند�سني وميثله -:
املهند�سالتقاعد
�سندوقنقابةالهنيدي
الع�ساءفار�س
عزام جميل
 املهند�س عزام جميلالهنيدينقابة املهند�سني وميثله -:
فار�سالع�ساء
االجتماعي
التامني
�سندوق
�سندوقعبدالتامني االجتماعي الع�ساء نقابة املهند�سني وميثله -:
الذنني
ابو
البا�سط
ال�سيد
لالدخارابو الذنني
راماالبا�سط
�رشكة عبد
ال�سيد
واال�ستثمار وميثلها:
�رشكة راما لالدخار واال�ستثمار وميثلها:
الفقري
داود
ال�سيد
ال�سيد
الفقريلل�سمان االجتماعي وميثلها-:
داودالعامه
ؤ�س�سة
املو
االجتماعي وميثلها-:
لل�سمان
ااملأ-وؤ�س�سة
حممد االأمني
العامه اأمني
ال�سيد حممد
اأ -ال�سيد حممد اأمني حممد االأمني
ب  -خالد الدعجة
ب  -خالد الدعجة
االجمايل
ع�سو
ع�سو
ع�سو
ع�سو

املن�سب
املن�سب
رئي�س جمل�س
جمل�س
رئي�س
االدارة
االدارة
ع�سو
ع�سو
ع�سو
نائبع�سو
رئي�س
جمل�س رئي�س
نائب
االدارة
جمل�س االدارة
ع�سو
ع�سو
ع�سو
ع�سو
24000

الرواتب
الرواتبآت
واملكافا
واملكافاآت
24000
24000
-

4200
4200
4.200
4.200
4.200
4.200
4200
4200
4200
4200
3033
3033
1167
1167
29050

بدل
بدل
تنقالت
تنقالت
3850
3850

 : - 16اأ) مزايا ومكافاآت رئي�س واع�ساء جمل�س االدارة التي ح�سل�ا عليها خالل العام -:2019
 : - 16اأ) مزايا ومكافاآت رئي�س واع�ساء جمل�س االدارة التي ح�سل�ا عليها خالل العام -:2019

•
•

املكافاآت
املكافاآت
ال�سن�ية
ال�سن�ية
---

-

--

29050اىل املو --
االجمايليتم حتويل بدل التنقالت واملكافاآت ال�سنوية ملمثلي املوؤ�س�سة العامة 24000
ؤ�س�سة.
لل�سمان االجتماعي
مالحظة-:
مالحظة -:يتم حتويل بدل التنقالت واملكافاآت ال�سنوية ملمثلي املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي اىل املوؤ�س�سة.

نفقات ال�سفر
ال�سفر
نفقات
ال�سن�ية
ال�سن�ية

-

-

االجمايل
االجمايل
27850
27850
4200
4200
4.200
4.200
4.200
4.200
4200
4200
4200
4200
3033
3033
1167
1167
53050
53050
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املزايا العينيه التي يتقا�ساها اع�ساء جمل�س االدارة:

ب) مزايا ومكافاآت ا�سخا�س االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية واملبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات �سفر
وانتقال داخل اململكة وخارجها لعام -:2019
اال�ســم

الرقم
.1

معايل حممد داوديه.

.3

م .عزام الهنداوي

ال�ظيفة
رئي�س جمل�س

الرواتب

التنقالت

املكافاآت ال�سن�ية

نفقات ال�سفر
ال�سن�ية

اجمايل املزايا
ال�سن�ية

مت ذكر املزايا �سمن اع�ساء جمل�س االدارة احلايل

نائب رئي�س جمل�س مت ذكر املزايا �سمن اع�ساء جمل�س االدارة احلايل
االدارة

.4

د.ح�سني العمو�س

مدير عام

22800

22800

.5

ال�سيد �سربي ح�سن

مدير مايل
بالوكالة

10345

10345

نائب رذي�س
التحرير

عوين الداود
االجمايل

23818

1200

25018

56963

1200

58163

* وال يوجد موظفون غري املذكورين اعاله من االدارة العليا ذوو �سلطة تنفيذية.
املزايا العينيه التي يتقا�ساها م�ظف� االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية::
اال�سم
د .ح�سني العمو�س
ال�سيد �سربي ح�سن
ال�سيد م�سطفى الرياالت

املن�سب
املدير العام
املدير املايل بالوكالة
رئي�س التحرير امل�سوؤول

املزايا العينية
-
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: -17التربعات واملنح التي دفعتها ال�سركة خالل ال�سنة املالية:

املبلغ بالدينار
ا�سم اجلهة املتربع لها
الرقم
---االجمايل
- : - 18ال يوجد اية عقود او م�ساريع او ارتباطات عقدتها ال�رشكة امل�سدرة مع ال�رشكات التابعة او ال�سقيقة او
احلليفة او رئي�س جمل�س االدارة او اع�ساء جمل�س االدارة او املدير العام او اي موظف يف ال�رشكة او اقاربهم
خالل العام 2019
 : - 19م�ساهمة ال�رشكة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي:
اأ .حماية البيئة:

توؤكد ال�رشكة حر�سها على البيئة العامة  ،من خالل ف�سل النفايات الورقية  ،الكيماوية  ،البال�ستيكية  ،واملواد
ال�سلبة يف اقفا�س وم�ستودعات خا�سة ويتم ت�سليم جزء منها اىل امانة عمان باتفاق خا�س واجلزء االخر اىل متعهدين
خمت�سني بهذه املواد ويتم التعاقد �سنويا مع �رشكات متخ�س�سة ل�رشاء خملفات الورق الناجتة عن عمليات الطباعة .
كما تقوم ال�رشكة وبالتعاون مع اجلمعية العلمية امللكية بعمل درا�سات (هواء و�سجيج)  ،لدرا�سة مدى تاأثري مطبعة
ال�رشكة على البئية املحيطة لتاليف اي ا�رشار من املمكن حدوثها وحفاظا على البيئة.
ب.خدمة املجتمع املحلي -:
توؤكد ال�رشكة بانها وهي تعمل �سمن املجتمع االردين معنية بتقدمي العون وامل�ساندة واقامة العالقات اجليدة
مع كافة املوؤ�س�سات احلكومية واالهلية وكافة موؤ�س�سات املجتمع املدين من جامعات وكليات ومدار�س حكومية
وخا�سة ون�رش كافة املقاالت والتحقيقات التي ترد منها او من مرا�سليها خدمة لق�ساياها والتي ت�سجع على
االهتمام بالبيئة والتعريف بكل ما ي�رش او يوؤثر �سلبا عليها.
كما تقوم ال�رشكة بتزويدها بكافة ما ي�سدر عنها من مطبوعات يومية او ا�سبوعية جمانا .كما ت�ستقبل الوفود
الر�سمية واالهلية من طلبة اجلامعات واملدار�س وتعقد اللقاءات والــدورات التدريبية لها وتعرفها باق�سام
ال�رشكة املختلفة والدوائر الفن ّية وتقدم لها �رشحا وافيا عن �سري العمل.
وداأبت ال�رشكة على تقوية الروابط بني ال�سحيفة واملجتمع املحلي عرب امل�ساركة يف معظم الفعاليات واالن�سطة
االجتماعية والثقافية والريا�سية.
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كما تقوم ال�رشكة �سنويا وخالل �سهر رم�سان املبارك وبالتعاون مع البنوك وال�رشكات بطرح امل�سابقات
الثقافية والدينية من خالل اال�سئلة املنتقاة والتي يقوم باإعدادها املخت�سون والتي تقوي التفاعل ما بني ال�رشكة
والقارئ و ت�ساعده بداية على قراءة املعلومة والبحث عنها من خالل املراجع والكتب ومواقع االنرتنت مما
ي�ساعد على زيادة الثقافة لدى القارئ العزيز والقدرة على البحث وبالتايل تقوم ال�رشكة بتقدمي العديد من
اجلوائز القيمة ،وبع�س اجلوائز املادية املقدمة من البنوك وال�رشكات وجوائز الرت�سية االخرى.
كما تقوم دائــرة الت�سويق بال�رشكة بتقدمي العديد من املزايا والهدايا العينية خالل حمالتها امل�ستمرة من
اعالنات جمانية للم�سرتكني بال�سحيفة.
 – 20اجتماعات جمل�س االدارة وجلنة التدقيق الداخلي يف ال�سركة -:

• اجتماعات جمل�س االدارة -:
يعقد جمل�س االإدارة اجتماعاته ب�سكل دوري او كلما دعت احلاجة اىل ذلك بدعوة خطية من رئي�س املجل�س حيث
مت عقد  10جل�سات عادية وجل�سة واحدة طارئة خالل عام .2019
• اجتماعات جلنة التدقيق الداخلي -:
عقدت جلنة التدقيق الداخلي بال�رشكة  11اجتماع ًا خالل عام .2019
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الت��سيــات:

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،
تطبيقا لقانون ال�رشكات والنظام الداخلي لل�رشكة ،فاننا نو�سي هيئتكم املوقرة،
بعد االطالع واملناق�سة ،املوافقة على ما يلي:
 .1تالوة حم�رش اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابع والثالثون واإقراره.
 .2تالوة ومناق�سة تقرير جمل�س االدارة عن اعمال ال�رشكة لعام 2019
وامل�سادقة عليه.
 .3تالوة تقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف  2019/12/31وامل�سادقة عليه.
 .4مناق�سة امليزانية والبيانات املالية لل�رشكة لل�سنة املالية املنتهية يف  2019/12/31وامل�سادقة عليها
وابراء ذمة رئي�س واع�ساء جمل�س االدارة يف حدود القانون.
 .5انتخاب مدققي احل�سابات لل�سنة املالية  ،2020وتفوي�س جمل�س االدارة بتحديد اتعابهم.
 .6انتخاب جمل�س ادارة جديد لل�سنوات االربعة القادمة.
 .7اية امور اخرى تقرتح الهيئة العامة ادراجها على جدول االعمال وفق القانون.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
نتقدم اإليكم بهذا التقرير الرابع والثالثني ل�رشكتكم التي ت�سدر عنها اقدم �سحيفة اردنية يومية هي �سحيفة
الد�ستور باال�سافة اىل ما ي�سدر عنها من مطبوعات.
وال�رشكة اذ تفخر بدعمكم الذي مكنها من اال�ستمرار و�سربكم وتفهمكم ووقوفكم اىل جانبها دفاعا عن �سمعتها
وا�ستمرارها ،طيلة عام  2019بالرغم من االو�ساع االإقت�سادية التي مير بها بلدنا واملنطقة والعامل .هذه الظروف
ال�سعبة التي ي�ساف اإليها اليوم حتدي وباء فريو�س الكورونا الذي يحمل ا�رشارا بالغة باقت�ساديات العامل.
لقد تعر�سنا اإىل حتديات وجودية مت ّكنا بفعل املتابعة االأمينة اليقظة من مواجهتها ودرء خطرها.
وقد قام جمل�س االإدارة وعطوفة املدير العام ورئي�س التحرير ،بواجبهم للدفاع عن حقوق الد�ستور وا�ستمرارها
وللحفاظ على �سمعتها ومركزها يف حقلي ال�سحافة واالعالن.
ويغتنم جمل�س االإدارة منا�سبة اجتماعنا هذا لتقدمي ا�سمى ايات ال�سكر والعرفان لكل من وقفوا اىل جانب الد�ستور
ومطبوعاتها ،فبثقتهم وقناعتهم بر�سالة ال�رشكة ووقوفهم اىل جانبها ودعمها ،ت�سكل خري �سند وعون لها.
ون�سجل اعتزازنا بقراء الد�ستور واملعلنني ووكالء االإعالن والتوزيع واملتعاملني مع مطابع ال�رشكة .مع الوعد باأننا
�سنبقى عند ح�سن ظن اجلميع وحمل ثقتهم.
كما يتقدم املجل�س بال�سكر اىل جميع العاملني يف ال�رشكة ،جلهودهم املخل�سة وتفانيهم يف اأداء عملهم الإجناح
�رشكتهم ،مع الوعد باأن يكونو دائم ًا حمل االإهتمام والتقدير.
وفقنا اهلل جميع ًا خلدمة الوطن الغايل وخدمة دارنا دار الد�ستور ،لتظل واحدة من قوى بلدنا احلبيب الناعمة ،برعاية
قائد الوطن جاللة امللك عبداهلل الثاين اإبن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه ذخر ًا و�سند ًا الأمتينا العربية واالإ�سالمية ،انه
نعم املوىل ونعم الن�سري.
رئي�س جمل�س االدارة
حممد داودية
عمان يف  5ني�سان 2020
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تــــطــــبــــيــــق قـــــــ�اعـــــــد حـــ�كـــمـــة
الــــــ�ــــــســــــركــــــات املــــ�ــــســــاهــــمــــة
املــــــــدرجــــــــة فـــــــــــي بــــ�ر�ــــســــة
عـــــمـــــان والــــــ�ــــــســــــادر مبـــ�جـــب
قــــــــــرار جمــــلــــ�ــــس املـــفـــ��ـــســـني
بتاريخ 2008/7/29
يف ال�سركة االردنية لل�سحافة والن�سر
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يتم تطبيق جميع القواعد االمرة �سواء كانت مرجعيتها الت�رشيعية قانون ال�رشكات  ،قانون االوراق املالية اأو
تعليمات اف�ساح ال�رشكات امل�سدرة.
يتم تطبيق معظم البنود اال�سرت�سادية والــواردة يف دليل حوكمة ال�رشكات وال�سادرة من هيئة االوراق املالية
باإ�ستثناء البنود التالية -:
 .1مهام وم�س�ؤوليات جمل�س االإدارة-:
ت�سل�سل

القاعده

ا�سباب عدم التطبيق

1

* و� ـســع ال ـيــة ال�ـسـتـقـبــال الـ�ـسـكــاوى
واالقرتاحات املقدمة من قبل امل�ساهمني
* ادراج اقـ ــرتاحـ ــات املـ�ـســاهـمــني
اخلا�سة مبوا�سيع معينة على جدول
اعـمــال الهيئة العامه ب�سكل ي�سمن
درا�ـسـتـهــا وات ـخــاذ ال ـقــرار املنا�سب
ب�ساأنها خالل فرتة زمنية حمددة.

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

القاعده

ا�سباب عدم التطبيق

1

يوجه جمل�س االدارة الــدعــوة اىل كل
م�ساهم حل�سور اجتماع الهيئة العامة
بالربيد االلكرتوين اخلا�س بامل�ساهم
قبل  21يوما من التاريخ املقرر لعقد
االجتماع ،على ان يتم اعداد الرتتيبات
واالجــراءات املنا�سبة لعقد االجتماع
مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان .

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

2

* يـقــوم امل�ساهم الــراغــب بالرت�سح
لع�سوية جمل�س االدارة بار�سال نبذة
تعريفية عنه قبل انتهاء ال�سنة املالية
لل�رشكة وال ـتــي ت�سبق ال�سنة التي
�سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة
النتخاب املجل�س.
* يقوم جمل�س ادارة ال�رشكة بارفاق
الـنـبــذة التعريفية للم�ساهم الــراغــب
بالرت�سيح لع�سوية جمل�س االدارة
بالدعوة املوجهه للم�ساهمني حل�سور
اجتماع الهيئة العامة.

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

 .3حق�ق امل�ساهمني-:
ت�سل�سل

القاعده

ا�سباب عدم التطبيق

1

احل�سول على االرب ــاح ال�سنوية
ل ـل ـ�ــرشكــة خ ـ ــالل ث ــالث ــني يــومــا
مــن � ـســدور قــرار الهيئة العامة
بتوزيعها .

القاعدة االر�سادية مبا يخ�س توزيع االرباح خالل  30يوم غري
مطبقة حيث انه يتم توزيع االرباح على امل�ساهمني بعد  45يوما
من اجتماع الهيئة العامة وتطبق ح�سب قانون ال�رشكات .
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ال�سركة الأردنية لل�سحافة والن�سر
(�سركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�سمية

ج� )

ال����ب����ي����ان����ات امل���ال���ي���ة
ل���ل�������س���ن���ة امل��ن��ت��ه��ي��ة
يف 31كانون الأول 2019
م�����ع ت����ق����ري����ر م���دق���ق
ال�ح��س��اب����ات امل�س�ت�ق�ل
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ال�سركة االردنية لل�سحافة والن�سر «الد�ستور»
(�سركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة االأردنية الها�سمية

قائمة املركز املايل كما يف  31كانون االول 2019
بالدينار الأردين

اإي�ضاح

املوجودات املتداولة
نقد يف ال�ضندوق ولدى البنوك
الذمم املدينة  -بال�ضايف
اعتمادات وطلبيات خارجية
خمزون
اأر�ضدة مدينة اأخرى
جمموع املوجودات املتداولة
املمتلكات والآلت واملعدات
ال�ضتهالك املرتاكم
�ضايف املمتلكات والآلت واملعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل الآخر
موجودات �رضيبية موؤجلة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
بنوك دائنة
ذمم دائنة
�ضيكات اآجلة ت�ضتحق خالل العام
قرو�ض ت�ضتحق خالل العام
اأر�ضدة دائنة اأخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
�ضيكات اآجلة ت�ضتحق لأكرث من عام
قرو�ض ت�ضتحق لأكرث من عام
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3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
11
12

اأ

كما يف  31كانون الأول
2018
2019

دينار اأردين

دينار اأردين

411,065
1,968,944
15,767
300,588
5,989,886
8,686,250
12,141,085
()8,731,380
3,409,705
25,535
856,751
12,978,241
9,361
3,640,318
635,260
1,909,175
11,530,152
17,724,266

327,891
1,738,166
43,711
408,452
3,162,689
5,680,909
12,103,849
()8,395,627
3,708,222
25,567
856,751
10,271,449
9,811
3,252,542
3,441,807
2,934,542
4,583,514
14,222,216

1,032,354
3,176,086

1,272,354
2,292,371
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اأمانات م�ضاهمني
جمموع املطلوبات الغري متداولة
حقوق امل�ضاهمني
راأ�ض املال
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
( خ�ضائر ) مدورة  -قائمة ب
�سايف حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1
14
15

102,264
4,310,704
4,500,000
1,143,907
46,184
()7,903
()14,738,917
()9,056,729
12,978,241

88,072
3,652,797
4,500,000
1,143,907
46,184
()7,872
()13,285,783
()7,603,564
10,271,449
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ال�سركة االردنية لل�سحافة والن�سر «الد�ستور»
(�سركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة االأردنية الها�سمية

قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2019
بالدينار الأردين

اليرادات
تكلفة اليرادات
جممل الربح (خ�سارة)
م�ضاريف ادارية وعمومية
م�ضاريف البيع والتوزيع
م�ضاريف متويل
ايرادات اخرى
م�ضاريف خم�ض�ض ق�ضايا
م�رضوف ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها
ربح ( /خ�سارة ) ال�سنة
( خ�ضائر ) مدورة من �ضنوات �ضابقة
تعديالت �ضنوات �ضابقة
تعديالت على الرباح واخل�ضائر
التخ�ضي�ض
احتياطي اجباري
( خ�سائر ) مدورة  -قائمة أا
الدخل ال�سامل لل�سنة
ربح( /خ�سارة) ال�سنة
ي�ضاف :بنود الدخل ال�ضامل الآخر:
ارباح(/خ�ضائر) تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل
الدخل ال�ضامل الآخر
الدخل ال�سامل لل�سنة
ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من الربح/
(اخل�سارة) لل�سنة (دينار�/سهم)
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اإي�ضاح

16
17
18
19
20

ب

كما يف  31كانون الأول
2018
2019
3,327,801
3,269,137
()3,289,632( )3,158,966
38,169
110,171
()1,382,726( )1,105,375
()220,194
()300,857
()1,218
()895
36,751
29,594
()203,818
()191,340
()7,176
()7,587
()1,740,212( )1,466,289
()11,507,920( )13,285,783
()37,651
()41,333
0
54,488
()13,285,783( )14,738,917

0
()14,738,917
()14,738,917

0
()13,285,783
()13,285,783

()1,466,289

()1,740,212

0

0

()1,466,289

()1,740,212

()0.326

()0.387

ال�سركة االردنية لل�سحافة والن�سر «الد�ستور»
(�سركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة االأردنية الها�سمية

راأ�ض املال
1,143,907 4,500,000
0
0
0
0
1,143,907 4,500,000
1,143,907 4,500,000
0
0
0
0
0
0

دينار اردين
46,184
0
0
46,184
46,184
0
0
0

1,143,907 4,500,000

احتياطي
اجباري
دينار اردين

()5,032
()2,840
0
()7,872
()7,872
0
()31
0

46,184

احتياطي احتياطي القيمة
العادلة
اختياري
دينار اردين دينار اردين

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2019

بالدينار الأردين

كما يف  31كانون اول 2017
تعديالت على اخل�ضائر املدورة
ربح ال�ضنة
كما يف  31كانون اول  - 2018قائمة اأ
كما يف  31كانون اول 2018
(خ�ضارة) ال�ضنة
التغري يف احتياطي القيمة العادلة
--كما يف  31كانون اول  - 2019قائمة اأ
()7,903

(خ�ضائر )
مدورة
دينار اردين

()11,507,920
()37,651
()1,740,212
()13,285,783
()13,285,783
()1,466,289
0
()41,333
54,488
()14,738,917

قائمة جـ

املجموع
دينار اردين

()5,822,861
()40,491
()1,740,212
()7,603,564
()7,603,564
()1,466,289
()31
()41,333
54,488
()9,056,729
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ال�سركة االردنية لل�سحافة والن�سر «الد�ستور»
(�سركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة االأردنية الها�سمية

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2019د

الت�سغيلية
الت�سغيلية
أن�سطة
أن�سطة
من ال
النقدية ال
النقدية من
التدفقات
التدفقات
واخل�ضائر
واخل�ضائر
الرباح
الرباح
على على
تعديالت
تعديالت
نقدية :
نقدية :
غريغري
لبنودلبنود
تعديالت
تعديالت
ا�ضتهالكات
ا�ضتهالكات
التمويل
التمويل
م�ضاريف
م�ضاريف
العامل :
العامل :
املالاملال
بنودأ�سراأ�س
بنود را
التغري يف
التغري يف
التح�ضيل
التح�ضيل
بر�ضمبر�ضم
�ضيكات
�ضيكات
مدينةمدينة
ذمم ذمم
وطلبيات
وطلبيات
اعتمادات
اعتمادات
دائنةدائنة
ذمم ذمم
أخرىأخرى
دائنة ا
دائنة ا
أر�ضدة
أر�ضدة
ا ا
الت�ضغيلية
الت�ضغيلية
أن�ضطةأن�ضطة
الناجت العن ال
الناجت عن
النقدالنقد
�ضايف�ضايف
مدفوعة
مدفوعة
متويلمتويل
م�ضاريف
م�ضاريف
الت�سغيلية
الت�سغيلية
أن�سطة
أن�سطة
عن ال
الناجت ال
الناجت عن
النقدالنقد
�سايف�سايف
إ�ستثمارية
إ�ستثمارية
أن�سطة ال
أن�سطة ال
من ال
النقدية ال
النقدية من
التدفقات
التدفقات
واملعدات
واملعدات
آلتلآلت
املمتلكاتل وا
املمتلكات وا
�رضاء�رضاء
الثابتة
الثابتة
موجودات
موجودات
/بيع/بيع
ا�ضتبعاد
ا�ضتبعاد
إ�ضتثمارية
إ�ضتثمارية
أن�ضطة ال
أن�ضطة ال
الناجت العن ال
الناجت عن
(امل�ضتخدم يف)
(امل�ضتخدم يف)
النقدالنقد
�ضايف�ضايف
التمويلية
التمويلية
أن�ضطةأن�ضطة
النقدية المن ال
النقدية من
التدفقات
التدفقات
الدائنة
الدائنة
البنوك
البنوك

40

أوللأول
كانون ا
كانون ال
كما يفكما31يف 31
2018
2018
2019
2019

أردينأردين
دينار ا
دينار ا
()1,740,212
()1,740,212

أردينأردين
دينار ا
دينار ا
()1,466,288
()1,466,288
54,488
54,488
()41,333
()41,333

()37,651
()37,651

335,753
335,753
895895

342,655
342,655
1,218
1,218

0 0
()230,778
()230,778
107,864
107,864
27,944
27,944
()2,827,197
()2,827,197
387,776
387,776
6,946,638
6,946,638
3,295,762
3,295,762
()895
()895
3,294,867
3,294,867

0 0
()860,594
()860,594
68,512
68,512
()43,711
()43,711
()498,133
()498,133
()786,854
()786,854
438,788
438,788
()3,115,982
()3,115,982
()1,218
()1,218
()3,117,200
()3,117,200

()37,621
()37,621
385385
()37,236
()37,236

()37,065
()37,065
0 0
()37,065
()37,065

()450
()450

808808
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قرو�ض
اأمانات م�ضاهمني
اأوراق دفع و�ضيكات اآجلة
�سايف النقد (امل�ستخدم يف) الأن�سطة التمويلية
�سايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة  -قائمة اأ

()141,652
14,192
()3,046,547
()3,174,457
83,174
327,891
411,065

2,899,112
()41
()101,883
2,797,996
()356,269
684,160
327,891
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ال�سركة االردنية لل�سحافة والن�سر «الد�ستور»
(�سركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة االأردنية الها�سمية

اإي�ساحات حول القوائم املالية

 .1الكيان القانوين والن�ساط
�ضجـلت ال�رضكة الأردنية لل�ضحافة والن�رض (الد�ضتور) لدى مراقب ال�رضكات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة يف �ضجـل
ال�رضكات ك�رضكة م�ضاهمة عامة حمدودة حتـت رقم (  ) 197بتاريخ  20/04/1986وبراأ�ضمال قدره 3300000
دينار اأردين.
قررت الهيئة العامة باجتماعها العادي ال�ضنوي املنعقد بتاريخ  05/04/2006زيادة راأ�ض املال لي�ضبح 4000000
دينار اأردين ,كما قررت الهيئة العامة باجتماعها املنعقد بتاريخ  12/04/2008زيادة راأ�ض املال لي�ضبح 4500000
دينار اأردين.
متت املوافقة على القوائم املالية من قبل جمل�ض الدارة بتاريخ  2020/03/02بقرار رقم  2020/2/3وهي خا�ضعة
ملوافقة الهيئة العامة.
وغاياتها هي :
 طباعة ون�رض ال�ضحف واملجالت. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة. .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
مت عر�ض القوائم املالية املرفقة وفق ًا ملعايري املحا�ضبة الدولية ,وفيما يلي ملخ�ضاَ لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة:
اأ .العرف املحا�سبي
اأعدت القوائم املالية وفق ًا ملبداأ التكلفة التاريخية .
ب  .ا�ستخدام التقديرات:
اإن اإعداد البيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب قيام الإدارة باجتهادات وتقديرات وافرتا�ضات
توؤثر يف تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية ومبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�ضاريف ,وان النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات والفرتا�ضات املطبقة با�ضتمرار ويتم العرتاف بالتغريات يف التقديرات املحا�ضبية يف الفرتة التي
يح�ضل فيها هذه التغريات والفرتات الالحقة التي تتاأثر بتلك التغريات.
فيما يلي ملخ�ض حول الأمور الهامة التي يجري فيها ا�ضتخدام التقديرات غري املوؤكدة والجتهادات يف تطبيق ال�ضيا�ضات
املحا�ضبية والتي توؤثر ب�ضكل جوهري على املبالغ يف البيانات املالية:
42
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•تقوم الإدارة بالعرتاف مب�رضوف �رضيبة الدخل لل�ضنة اعتماد ًا على تقديراتها للربح ال�رضيبي وفق ًا للقوانني
والتعليمات ال�ضارية واملعايري الدولية للتقارير املالية.
• تقوم الإدارة باإعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات امللمو�ضة ب�ضورة دورية اعتماد ًا على احلالة العامة
لهذه املوجودات وتوقعات الإدارة لإعمارها الإنتاجية يف امل�ضتقبل.
• تقوم الإدارة مبراجعة الق�ضايا املقامة �ضد ال�رضكة ب�ضورة م�ضتمرة اعتماد ًا على درا�ضة قانونية معدة من قبل
حمامي ال�رضكة والتي تبني املخاطر املحتملة التي قد تتحملها ال�رضكة يف امل�ضتقبل جراء تلك الق�ضايا.
•تعتقد الإدارة بان تقديراتها واجتهاداتها معقولة وكافية.
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ج .معايري وتف�سريات ا�سدرت ومل ت�سبح �سارية املفعول بعد
لغاية تاريخ القوائم املالية ,مت ا�ضدار املعايري والتف�ضريات التالية من قبل جمل�ض معايري املحا�ضبة الدولية والتي ت�ضبح
�ضارية املفعول بعد-:
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية

مو�ضوع التعديل

تاريخ النفاذ

املعيار الدويل للتقارير املالية (-)9
جديد

الدوات املالية

 1كانون ثاين  2018اأو بعد

املعيار الدويل لعداد التقارير املالية
( -)15جديد

ايردات العقود املوقعة مع العمالء

 1كانون ثاين  2018اأو بعد

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية
( – )15جديد عقود اليجار

العرتاف بجميع عقود اليجار يف
قائمة املركز املايل دون اأن يكون هناك
متييز بني عقود اليجار الت�ضغيلية
والتمويلية

 1كانون ثاين  2019اأو بعد

باعتقاد الإدارة ل ميكن اأن يكون لتبني هذه املعايري وتف�ضرياتها يف الفرتات احلالية اأو امل�ضتقبلية اأثر جوهري على القوائم املالية.
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د .النقد و النقد املعادل
لأهداف اإعداد قائمة التدفقات النقدية ,فاإن بند النقد و النقد املعادل يتمثل يف النقد يف ال�ضندوق واحل�ضابات اجلارية
لدى البنوك و الودائع حتت الطلب والودائع الثابتة املودعة لفرتة ثالثة اأ�ضهر من تاريخ ربطها ويطرح من بند النقد
والنقد املعادل ح�ضابات البنوك املك�ضوفة التي تتذبذب بني املدين والدائن.
ه� .العمالت الأجنبية
ت�ضجل املعامالت بالعملة الأجنبية خالل ال�ضنة بالدينار الأردين على اأ�ضا�ض اأ�ضعار ال�ضوق ال�ضائدة بتاريخ هذه
املعامالت ,وتقيد املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية بالدينارالأردين على اأ�ضا�ض اأ�ضعار ال�رضف ال�ضائدة كما
يف نهاية ال�ضنة.
متثل مكا�ضب (خ�ضائر) العملة الأجنبية من البنود النقدية الفرق بني القيمة املتوقع حت�ضيلها /ا�ضرتدادها بالدينار
الأردين يف بداية الفرتة واملعدلة با�ضتخدام معدل الفائدة الفعال والدفعات خالل الفرتة والقيمة املتوقع حت�ضيلها/
ا�ضرتدادها بالعملة الأجنبية مرتجمة اإىل الدينار باأ�ضعار ال�رضف ال�ضائدة يف نهاية الفرتة.
يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة اإىل الدينار الأردين باأ�ضعار
ال�رضف ال�ضائدة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
يتم ت�ضجيل الفروقات النا�ضئة عن اإعادة ترجمة العمالت الأجنبية اإىل الدينار الأردين يف قائمة الدخل.
و .القيمة العادلة.-:
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي يتم به تبادل اأ�ضل اأو ت�ضديد التزام بني اأطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبنف�ض �رضوط
التعامل مع الغري.
ز .الذمم التجارية
تظهر الذمم التجارية املدينة بقيمتها ال�ضافية القابلة للتح�ضيل.
ح .املخزون
يقيم املخزون بالتكلفة اأو القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل ,وحتدد التكلفة على اأ�ضا�ض املتو�ضط املرجح ,والتي ت�ضمل
كافة النفقات املتكبدة على املخزون مبا فيها نفقات النتاج و/اأو كلف التحويل و/او الكلف الخرى التي يتم حتميلها
على املخزون ا�ضتنادا اىل معيار املحا�ضبة الدويل رقم ( 2املخزون) حتى اح�ضار املخزون اىل امل�ضتودعات وبحالتها
املتفق عليها.
ط� .سريبة الدخل
تقوم ال�رضكة باأخذ خم�ض�ض ل�رضيبة الدخل وفقا للقانون ل�رضيبة الدخل رقم  38لعام  , 2018و تخ�ضع لن�ضبة %20
من الدخل اخلا�ضع لل�رضيبة.
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ي�ضمل م�رضوف �رضيبة الدخل ال�رضائب احلالية وال�رضائب املوؤجلة ويتم العرتاف مب�رضوف �رضيبة الدخل يف قائمة
الدخل ال�ضامل كما يعرتف بال�رضيبة املتعلقة ببنود مت العرتاف بها مبا�رضة �ضمن بنود الدخل ال�ضامل الأخر �ضمن
قائمة الدخل ال�ضامل.
متثل ال�رضيبة احلالية ال�رضيبة امل�ضتحقة املتوقعة على الربح ال�رضيبي لل�ضنة با�ضتخدام معدل ال�رضيبة ال�ضائد بتاريخ
القوائم املالية اإ�ضافة اإىل اأي تعديالت يف ال�رضيبة امل�ضتحقة املتعلقة بال�ضنوات ال�ضابقة.
يتم العرتاف يف ال�رضائب املوؤجلة وفقا لطريقة قائمة املركز املايل وذلك نتيجة الفروقات املوؤقتة بني املبالغ املدرجة
للموجودات واملطلوبات يف القوائم املالية واملبالغ املحددة لأغرا�ض احت�ضاب ال�رضائب.
حتت�ضب ال�رضائب املوؤجلة على اأ�ضا�ض معدلت ال�رضيبة املتوقع تطبيقها على الفروقات املوؤقتة عندما يتم عك�ضها بناء ًا
على القوانني ال�ضائدة يف تاريخ القوائم املالية.
يتم التقا�ض بني املوجودات واملطلوبات ال�رضيبية املوؤجلة اإذا كان هناك حق قانوين يلزم التقا�ض بني املوجودات
واملطلوبات لل�رضيبة اأو �رضكات خمتلفة خا�ضعة لل�رضيبة ولها اأن تقوم بت�ضوية مطلوبات وموجودات ال�رضيبة
احلالية بال�ضايف اوان موجودات ومطلوبات ال�رضيبة �ضوف تتحقق يف نف�ض الوقت.
يتم العــرتاف باملوجودات ال�رضيبية املوؤجلة عندما يكون من املحتمل حتقق اأربــاح �رضيبية يف امل�ضتقبل وميكن من
خاللها ال�ضتفادة من الفروقات املوؤقتة.
يتم مراجعة املوجودات ال�رضيبية املوؤجلة يف نهاية كل �ضنة مالية ويتم تخفي�ضها عندما يكون من غري املحتمل حتقق
املنافع ال�رضيبية املرتبطة بها.
ي .الأدوات املالية
تعرف الأداة املالية باأنها اأي عقد ينتج عنه اأ�ضل مايل او اإلتزام مايل اأو اأداة حقوق ملكية يف من�ضاأة اأخرى.
• ت�ضمل الأدوات املالية املدينون والذمم املدينة الأخرى والنقد وما يف حكمه والقرو�ض والبنوك الدائنة والدائنون
والذمم الدائنة الأخرى.
•يتم ت�ضجيل الأدوات املالية عند اقتنائها اأو ن�ضوئها بقيمتها م�ضاف ًا اإليها كافة تكاليف املعامالت املرتبطة بها ,ويتم
قيا�ضها لحق ًا كما يلي:
 النقد وما يف حكمه ي�ضمل الأر�ضدة النقدية وودائع الطلب.تظهر الأدوات املالية الأخرى كاملدينون والذمم املدينة الأخرى والقرو�ض والبنوك الدائنة والدائنون والذمم الدائنة
الأخرى بالقيمة املتوقع حت�ضيلها /ا�ضرتدادها با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد تنزيل اأي خ�ضارة تدين يف
قيمتها.
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ك .املمتلكات و الآلت و املعدات
 .1العرتاف والقيا�س:
تظهر بنود املمتلكات واملباين واملعدات بالكلفة بعد تنزيل ال�ضتهالك املرتاكم وخ�ضائر التدين املرتاكمة با�ضتثناء
الأرا�ضي فتظهر بالكلفة.
تت�ضمن الكلفة امل�ضاريف املرتبطة مبا�رضة باقتناء املمتلكات واملباين واملعدات.
عندما يختلف العمر الإنتاجي ملكونات بنود املمتلكات واملباين واملعدات فيتم املحا�ضبة عنها كبنود منف�ضلة.
يتم حتديد املكا�ضب واخل�ضائر الناجتة عن ا�ضتبعاد بنود من املمتلكات واملباين واملعدات مبقارنة املقبو�ضات من
ال�ضتبعاد مع القيمة املدرجة لتلك البنود وت�ضجيل تلك املكا�ضب واخل�ضائر بال�ضايف �ضمن بند «اإيرادات اأخرى» يف قائمة
الدخل ال�ضامل.
 .2التكاليف الالحقة:
ت�ضجيل كلفة اجلزء امل�ضتبدل لبند من بنود املمتلكات واملباين واملعدات �ضمن القيمة املدرجة لذلك البند اإذا كان من
املحتمل تدفق منافع اقت�ضادية م�ضتقبلية لل�رضكة تكمن يف ذلك اجلزء اإ�ضافة اإمكانية قيا�ض كلفة ذلك اجلزء ب�ضكل
موثوق ,ويتم �ضطب القيمة املدرجة للجزء القدمي امل�ضتبدل.
ت�ضجل التكاليف وامل�ضاريف اليومية التي تتحملها ال�رضكة على �ضيانة وت�ضغيل املمتلكات واملباين واملعدات يف قائمة
الدخل ال�ضامل عند تكبدها.
 .3ال�ستهالك:
يتم العرتاف مب�رضوف ال�ضتهالك يف قائمة الدخل ال�ضامل بطريقة الق�ضط ال�ضهري الثابت على مدى العمر الإنتاجي
املقدر لكل بند من بنود املمتلكات واملباين واملعدات.
اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملباين واملعدات خالل ال�ضنة احلالية هي نف�ضها لل�ضنة ال�ضابقة وتفا�ضيلها كما
يلي:
املمتلكات واملباين واملعدات
اأثاث ومفرو�ضات
اأجهزة وتركيبات
اآلت ومعدات
معدات وادوات
�ضيارات

ن�سب ال�ستهالك
%9
%4-%15
%4-%5
%20
%15
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عندما يقل املبلغ املمكن ا�ضرتداده من اأي من املمتلكات واملباين واملعدات عن �ضايف قيمتها الدفرتية فاأنه يتم تخفي�ض
قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�ضرتدادها وقيد قيمة التدين يف قائمة الدخل والدخل ال�ضامل.
ل .اليرادات
يتم اأثبات اليرادات الخرى وفقا ملبداأ ال�ضتحقاق.
يتم حتقيق اليراد عند امكانية حتول املنافع القت�ضادية املتعلقة بها لل�رضكة و ميكن قيا�ضها ب�ضكل موثوق .
يتم العرتاف باليراد حلني تقدمي اخلدمة.
يتم حتقيق اليراد من عمليات البيع والتي تكون غالبا مبوجب اتفاقيات بيع منفذة للعميل وانتقال خماطر احليازة
وامللكية من ال�رضكة اىل العميل.
يتم العرتاف بايراد اخلدمات كالعالنات مبا يتنا�ضب مع مرحلة الجناز بتاريخ التقرير ويتم تقييم مرحلة الجناز
بالرجوع اىل درا�ضات للعمل املنجز.
م .التقا�س:
يتم اإجراء تقا�ض بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واإظهار املبلغ ال�ضايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر
احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�ضويتها على اأ�ضا�ض التقا�ض اأو يكون حتقق املوجودات وت�ضوية املطلوبات
يف نف�ض الوقت.
ن .املخ�س�سات:
يتم العرتاف باملخ�ض�ضات عندما يكون على ال�رضكة التزامات (قانونية اأو تعاقدية) بتاريخ قائمة املركز املايل نا�ضئة
عن اأحداث �ضابقة وان ت�ضديد اللتزامات حمتمل اأن ين�ضاأ عنه تدفق خارج ملنافع اقت�ضادية وميكن قيا�ض قيمتها ب�ضكل
يعتمد عليه.
�س .الذمم الدائنة واملبالغ امل�ستحقة:
يتم اإثبات الذمم الدائنة واملبالغ امل�ضتحقة عند ال�ضتالم الفعلي للب�ضائع و /اأو اخلدمات �ضواء مت املطالبة بها من قبل
املورد اأو مل يتم.
ع .عقود التاأجري:
ت�ضنف عقود الإيجار كعقود اإيجار ت�ضغيلية عندما يحتفظ املوؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئي�ضية مللكية الأ�ضل ,ويتم
اإثبات مدفوعات الإيجار كم�رضوفات �ضمن قائمة الدخل ال�ضامل على اأ�ضا�ض الق�ضط الثابت على مدة عقد الإيجار.
ع .ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من الربح و(اخل�سارة)
يتم احت�ضاب الربح (/اخل�ضارة) لل�ضهم الأ�ضا�ضي واملخف�ض واملتعلق بالأ�ضهم العادية ,وحتت�ضب ح�ضة ال�ضهم
الأ�ضا�ضية بق�ضمة الربح اأو اخل�ضارة لل�ضنة العائدة مل�ضاهمي ال�رضكة على املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم العادية خالل
ال�ضنة ,ويحت�ضب الربح املخف�ض لل�ضهم بتعديل الربح اأو اخل�ضارة لل�ضنة العائدة مل�ضاهمي ال�رضكة واملتو�ضط املرجح
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لعدد الأ�ضهم العادية بحيث تظهر التاأثري على ح�ضة ال�ضهم من اأرباح جميع الأ�ضهم العادية واملتداولة خالل ال�ضنة
واملحتمل تراجع عائدها.
ف .املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر
متثل هذه املوجودات ال�ضتثمارات يف اأدوات امللكية بغر�ض الحتفاظ بها على املدى الطويل ,ويتم اثبات هذه املوجودات
عند ال�رضاء بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�ضامل الآخر املنف�ضل و �ضمن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة
الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية ,ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء
منها يتم ت�ضجيل الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة يف ذلك يف قائمة الدخل ال�ضامل الآخر و �ضمن حقوق امللكية و يتم حتويل
احتياطي تقييم املوجودات املباعة مبا�رضة اىل الأرباح و اخل�ضائر املدورة.
�س .فر�س ال�ستمرارية
مت اعداد هذه البيانات من قبل ادارة ال�رضكة با�ضتخدام فر�ض ال�ضتمرارية.
ان اعداد القوائم املالية با�ضتخدام فر�ض ال�ضتمرارية يعترب منا�ضبا من وجهة نظر جمل�ض الدارة كون ال�رضكة م�ضتمرة
يف اأعمالها لفرتة تزيد عن اثني ع�رض �ضهرا من تاريخ القوائم املالية املرفقة كما ي�ضتند جمل�ض الدارة على تقديره على
المور التالية-:
 .1قامت ال�رضكة بتاريخ  1/10/2014بتوقيع مذكرة تفاهم بيع ملباين ال�رضكة مع موؤ�ض�ضة ال�ضمان الجتماعي
مببلغ  5500000دينار على اأن تلتزم املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي بتاأجري كامل العقار ايجارا �ضنويا
مببلغ  330000دينار �ضنويا ملدة � 10ضنوات و متت املوافقة على البيع من قبل الهيئة العامة الغري عادية بتاريخ
.17/5/2014
 .2قررت ال�رضكة ا�ضتغالل املبلغ املتح�ضل من بيع الأرا�ضي و املباين لدفع اللتزامات املرتتبة عليها لبع�ض البنوك,
وتو�ضلت ال�رضكة لتفاقيات ت�ضوية للتزاماتها املرتتبة عليها للبنوك كما هو وارد يف الي�ضاح رقم ()12
 .3اأقر جمل�ض الدارة خطة عمل �ضاملة لل�ضنوات  2021-2019ملعاجلة و ت�ضويب الختاللت لتمكني ال�رضكة
من ال�ضتمرار باأعمالها و النتقال بها اىل مرحلة الربح وذلك ب�ضورة تدريجية وقابلة للتطبيق ,و ترتكز جوانب
اخلطة مبا يلي-:
•�ضيا�ضة زيادة اليرادات من الأن�ضطة الرئي�ضية لل�رضكة.
•العمل على �ضبط النفقات يف دوائر و اأق�ضام ال�رضكة.
•تفعيل عملية حت�ضيل ديون ال�رضكة.
•تطوير املوقع اللكرتوين مما ي�ضاعد يف ت�ضويق املوقع اعالنيا و مواكبة توجهات ال�ضوق يف العالن على املوقع
اللكرتوين.
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 .3نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
نقد و�ضيكات يف ال�ضندوق
نقد لدى البنوك
املجموع

كما يف  31كانون الأول

2019
381,804
29,261
411,065

2018
296,714
31,177
327,891

 .4الذمم املدينة  -بال�سايف
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
ذمم اعالنات
ذمم �ضحف
ذمم عامة
ذمم الق�ضم التجاري
ال�ضرتاك والتوزيع
ذمم ق�ضايا
املجموع
خم�ض�ض ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها .4اأ
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كما يف  31كانون الأول
2019
1,912,066
1,279,591
603,270
334,209
303,367
1,649,656
6,082,159

2018
1,831,396
1,296,541
625,985
190,987
236,164
1,662,721
5,843,794

()4,113,215
1,968,944

()4,105,628
1,738,166

التقرير ال�سنوي 2019
.4اأ خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
الر�ضيد يف بداية الفرتة
ا�ضافات خالل ال�ضنة
املجموع
 .5املخزون
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
مواد خام
قطع غيار وم�ضتلزمات
املجموع
خم�ض�ض تدين الب�ضاعة .5اأ
املجموع

كما يف  31كانون الأول

2019
4,105,628
7,587
4,113,215

كما يف  31كانون الأول
2018
2019
274,991
163,767
209,922
210,362
484,913
374,129
()73,541
300,588

.5اأ .خم�س�س تدين الب�ساعة
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
الر�ضيد يف بداية الفرتة
ا�ضافات خالل ال�ضنة
تعدلت عن �ضنوات �ضابقة
املجموع

2018
4,098,452
7,176
4,105,628

76,461
0
()2,920
73,541

2019

()76,461
408,452

كما يف  31كانون الأول
76,461
0
0
76,461

2018
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 .6اأر�سدة مدينة اأخرى
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين
امانات �رضيبة املبيعات
م�ضاريف مدفوعة مقدما
�ضيكات معاد جدولتها لدى الغري
تاأمينات كفالت
تاأمينات قابلة لالإ�ضرتداد
ذمم موظفني
تاأمينات اعتمادات
�ضلف طوابع
اأخرى
ق�ضايا عمالية
مطالبات حتت الت�ضوية
�ضلف موؤقته
حجوزات ق�ضايا
امانات �رضيبة دخل -بيانات جمركية
املجموع

52

2019

0
3,896,795
1,607,591
14,759
109,996
136,856
3,414
669
1,671
1,237
0
91,525
122,567
2,806
5,989,886

كما يف  31كانون الأول

2018

19,771
168,628
2,442,378
14,759
91,591
111,867
3,414
938
1,670
0
1,237
116,930
79,724
109,782
3,162,689

التقرير ال�سنوي 2019

50,218
50,218

0
0
0

50,218
0
0
50,218

10,521
9,785

305,547
4,003
309,550

316,068
3,267
0
319,335

381,453
112,690

3,624 3,250,498
1,558 3,230,129

246,621 5,724,751 2,025,922
2,066
27,421 295,680
248,687 5,752,172 2,321,602

250,245 8,975,249 2,407,375
0
7,052
27,302
0
0
()385
250,245 8,982,301 2,434,292

11,908
5,325

92,786
6,583
99,369

104,694
0
0
104,694

3,708,222
3,409,705

8,395,627
335,753
8,731,380

12,103,849
37,621
()385
12,141,085

موجودات
املجموع
�ضيارات
ثابتة معدة
للبيع
دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين
اأثاث
ومفرو�ضات

اأجهزة
اآلت ومعدات
وتركيبات

معدات
وادوات

* يوجد حجز تنفيذي على �ضيارات ال�رضكة من قبل �رضكة الكهرباء الأردنية ,ويوجد حجوزات ق�ضايا اأخرى

التكلفة
كما يف  31كانون اول 2018
ال�ضافات
ا�ضتبعادات
كما يف  31كانون اول 2019
ال�ضتهالك املرتاكم
كما يف  31كانون اول 2018
ال�ضافات
كما يف  31كانون اول 2019
�ضايف القيمة الدفرتية
كما يف  31كانون اول  - 2018قائمة اأ
كما يف  31كانون اول  - 2019قائمة اأ

 .7املمتلكات والآلت واملعدات
يتاألف هذا البند مما يلي:
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 .8املوجودات ال�سريبية املوجلة
مل يتم مراجعة امكانية ا�ضرتداد الر�ضيد القائم للموجودات ال�رضيبية املوؤجلة.
 .8اأ .خم�س�س �سريبة الدخل
 .8اأ .خم�س�س �سريبة الدخل
 -1ل خم�ض�ض ل�رضيبة الدخل لعام  2019حيث حتقق خ�ضائر .
 -2بلغت �رضيبة املبيعات غري امل�ضددة لغاية  2019/12/31حوايل  313269دينار .
 -3بلغت اقتطاعات �رضيبة الدخل من رواتب املوظفني وجمال�ض الدارة غري امل�ضددة مايلي :
اأ  -اقتطاعات رواتب موظفني  10515دينار مل تورد .
ب -اقتطاعات ( 6159 )%5دينار مل تورد
 -4بلغت �رضيبة  %2املقتطعة عن تخلي�ض الب�ضائع من اجلمارك لعام  12785 /2019دينار .
 -5قدم الك�ضف التقدير الذاتي لعام  2018ومل تقدم امليزانية .
 -6قدمت اقرارات �رضيبة املبيعات حتى  2019/11/30و�ضيقدم مبيعات  1+12خالل . 2020/02
2018

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
خم�ض�ض �رضيبة الدخل ال�ضنة
املجموع
,8ب .خم�س�س �سريبة الدخل
2019
ربح( /خ�ضارة) ال�ضنة املحا�ضبية
ي�ضاف للدخل
الدخل اخلا�ضع لل�رضيبة
ن�ضبة ال�رضيبة
خم�ض�ض �رضيبة الدخل
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,8ب

دينار اأردين
0
0
0
دينار اأردين
()1,466,289
0
()1,466,289
%20
0

التقرير ال�سنوي 2019
 .9بنوك دائنة
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

50
8,886
425
9,361

بنك ال�ضكان
بنك الأهلي
البنك الأردين الكويتي
املجموع

2019

كما يف  31كانون الأول

50
8,886
875
9,811

2018

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

2019
2,009,336
1,410,545
9,898
176,049
34,490
3,640,318

ذمم عامة
ذمم اعالنات .10اأ
ذمم �ضحف
ذمم توزيع
ذمم املطابع التجارية
املجموع

كما يف  31كانون الأول

2018
1,589,737
1,480,411
9,398
141,725
31,271
3,252,542

.10اأ .متثل ار�ضدة البنوك مبوجب التفاقيات املربمة بينها و بني ال�رضكة واملو�ضحة باي�ضاح رقم (.12اأ) والبالغة
 634373دينار ما ن�ضبته  %17من ذمم العالنات الدائنة ,وهي كما يلي-:
ا�ضم البنك

البنك ال�ضالمي الأردين
البنك العربي
بنك الحتاد
بنك كابيتال
املجموع

2019
دينار اأردين
590,032
889
43,396
56
634,373

2018
دينار اأردين
615,560
72,451
43,396
56
731,463
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 .11اأوراق دفع و�سيكات اآجلة
يتالف هذا البند مما يلي:

كما يف  31كانون الأول

بالدينار الأردين

اوراق دفع و�ضيكات اآجلة ت�ضتحق خالل العام
اوراق دفع و�ضيكات اآجلة ت�ضتحق لكرث من عام
املجموع
 .12قرو�س
يتالف هذا البند مما يلي:

2019
635,260
1,032,354
1,667,614

2018
3,441,807
1,272,354
4,714,161

كما يف  31كانون الأول

بالدينار الأردين

قرو�ض ت�ضتحق خالل العام

.12اأ

2019
دينار اأردين
1,909,175

2018
دينار اأردين
2,934,542

قرو�ض ت�ضتحق لأكرث من عام

.12اأ

3,176,086

2,292,371

5,085,261

5,226,913

املجموع
.12اأ .قرو�س
يتالف هذا البند مما يلي:

قر�ض ال�ضمان الجتماعي
بنك ال�ضكان
قر�ض وزارة املالية
املجموع

قرو�ض ت�ضتحق خالل العام
2018
2019
دينار اأردين
دينار اأردين
1,784,263 1,909,175
58,843
0
1,091,436
0
2,934,542 1,909,175

قرو�ض ت�ضتحق لأكرث من عام
2019
2018
أردين
دينار ا
دينار اأردين
0
0
109500
0
2,182,871
3,176,086
2,292,371 3,176,086

مت ابرام اتفاقية مع وزارة املالية لبيع العالنات احلكومية مقدما وملدة اأربع �ضنوات  ,وال�ضنة اخلام�ضة جمانا بقيمة
اجمالية  4مليون دينار  ,وكانت هذه التفاقية ب�ضمان اأر�ضيف ال�ضحيفة .
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ال�ضمانات و الغايات للقرو�ض
البنك /املمول

ال�سمانات

املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي

كفالة ال�رضكة

بنك ال�ضكان

كفالة ال�رضكة

الغاية
ت�ضديد
التزامات
ت�ضديد
التزامات

تاريخ اأول ق�سط تاريخ اآخر ق�سط
بعد �ضنة من تاريخ
غري حمدد
�ضحب اول دفعة.
2011/10/21

2014/4/10
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 .13اأر�سدة دائنة اخرى
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

اأمانات ال�ضمان الجتماعي
اأمانات �رضيبة دخل
ذمم موظفني دائنة
اأمانات موظفني
خم�ض�ض ق�ضايا
م�ضاريف م�ضتحقة
خم�ض�ض �رضيبة دخل
اأخرى
امانات �رضيبة املبيعات
امانات نقابة ال�ضحفني
ايراد مقبو�ض مقدما
املجموع

كما يف  31كانون الأول

2019
دينار اأردين
8,360,183
7,959
415,937
109,914
430,582
1,478,791
0
1,320
313,269
358,132
54,065
11,530,152

2018
دينار اأردين
2,308,280
6,710
389,487
97,103
239,242
1,141,764
54,488
1,319
0
331,625
13,496
4,583,514

 .14احتياطي اجباري
ميثل هذا البند املبلغ املرتاكم و املقتطع �ضنويا من �ضايف اأرباح ال�رضكة متا�ضيا مع متطلبات الفقرة (اأ) من املادة ()186
من قانون ال�رضكات الأردين ل�ضنة  1997و التي تن�ض على الزام ال�رضكات امل�ضاهمة العامة اأن تقتطع ما ن�ضبته ()%10
من اأرباحها ال�ضنوية ال�ضافية حل�ضاب الحتياطي الأجباري ,و اأن ت�ضتمر على هذا القتطاع لكل �ضنة على اأن ل يتجاوز
جمموع ما اقتطع لهذا الحتياطي  %25من راأ�ض مال ال�رضكة امل�رضح به.
 .15احتياطي اختياري
ميثل هذا البند املبلغ املرتاكم و املقتطع �ضنويا من �ضايف اأرباح ال�رضكة متا�ضيا مع متطلبات الفقرة (اأ) من املادة ()187
من قانون ال�رضكات الأردين ل�ضنة  1997و التي تن�ض على حق الهيئة العامة لل�رضكة امل�ضاهمة العامة املحدودة وبناءا
على تن�ضيب جمل�ض ادارتها اأن تقتطع ن�ضبتة ل تزيد عن ( )%20من اأرباحها ال�ضنوية ال�ضافية حل�ضاب الحتياطي
الختياري ,و للهيئة العامة اأن تقرر ا�ضتخدام هذا الحتياطي لغرا�ض ال�رضكة اأو توزيعه على امل�ضاهمني كاأرباح اذا
مل ي�ضتخدم يف تلك الغرا�ض.
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 .16اليرادات
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

ايراد العالنات
ايراد ال�ضحف وال�ضرتاكات
ايراد املطابع التجارية والأق�ضام الفنية
اخرى
املجموع

كما يف  31كانون الأول

2019
دينار اأردين

2018
دينار اأردين

2,657,570
226,911
366,643
18,013
3,269,137

2,791,568
213,763
320,795
1,675
3,327,801
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 .17تكلفة اليرادات
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

رواتب واأجور وملحقاتها
م�ضاهمة ال�رضكة يف ال�ضمان الإجتماعي
مكافاآت
مواد خام م�ضتهلكة الأق�ضام الفنية
مواد خام م�ضتهلكة التجاري
مواد خام م�ضتهلكة �ضحف للغري
مواد خام م�ضتهلكة لكتب الرتبية
عمولت
م�ضاريف جتليد
م�ضاريف ال�ضيارات
ال�ضيافة
احلا�ضب الآيل
قرطا�ضية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر
مياة وكهرباء وحمروقات
غرامات ور�ضوم ورخ�ض وا�ضرتاكات
ال�ضيانة والت�ضليحات
تعبئة وتغليف
خدمات طبية
م�ضاريف ال�ضتهالك
�ضفر وتنقالت
اأتعاب مقالت وحمررين
ات�ضالت و انرتنت
م�ضاريف موقع الد�ضتور
نقل و�ضحن
م�ضاريف مكاتب املحافظات
عطاءات
م�ضاريف املركز الفني من اأعمال التجاري
طوابع
غرامات و�رضر تربوي جتاري
متفرقة واخرى
املجموع
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كما يف  31كانون الأول

2019
1,038,722
157,366
380,704
363,952
56,305
47,191
94,479
222,929
290
7,061
6,978
13,300
6,167
56,849
8,826
73,743
4,469
144,471
319,665
80,090
3,150
3,041
13,131
20
497
714
0
1,749
31,433
21,674
3,158,966

2018
1,187,651
196,629
419,462
410,380
74,946
51,327
0
182,648
241
5,444
9,547
16,622
9,549
62,797
7,422
36,577
3,981
116,570
314,573
74,309
1,097
8,742
9,669
57
3,062
1,029
62,582
1,136
0
21,583
3,289,632
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 .18امل�ساريف الدارية والعمومية
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

كما يف  31كانون الأول
2018
2019
248752
279,561
28,504
31,831
332,083
197,388
340,718
332,250
200
245
260
200
13,040
8,234
7894
1,209
4,413
4,692
34,826
32,392
15,613
15,431
32,985
4,446
9,156
2,045
10,415
4,166
37,669
37,188
15,377
16,248
389
343
52,624
48,682
46,646
27,260
19,855
23,403
51,558
16,045
54,805
50
11,415
11,094
7,146
5,452
0
5,000
0
520
6,383
0
1,382,726
1,105,375

رواتب واأجور وملحقاتها
م�ضاهمة ال�رضكة يف ال�ضمان الإجتماعي
فوائد جدولة م�ضتحقات وقرو�ض ال�ضمان الجتماعي
اليجارات
جوائز وهدايا
م�ضاريف ال�ضيارات
ال�ضيافة
احلا�ضب الآيل
قرطا�ضية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر
مياة وكهرباء وحمروقات
ات�ضالت
غرامات ور�ضوم ورخ�ض وا�ضرتاكات
ال�ضيانة والت�ضليحات
التامني
خدمات طبية
م�ضاريف ال�ضتهالك
م�ضاريف الطفاء
�ضفر وتنقالت
اتعاب مهنية
النظافة
ر�ضوم ق�ضايا ودعاوي
دعاية و اعالن
حرا�ضة واأمن
متفرقة واخرى
م�ضاريف درا�ضات
م�ضاريف دورات
خ�ضم م�ضموح به
املجموع
رواتب ومكافاآت الدارة التنفيذية العليا
بلغت رواتب و مكافاآت الدارة التنفيذية واأع�ضاء جمل�ض الدارة ( )100868دينار ,لل�ضنة املنتهية يف  31كانون
الأول  , 2019مقابل ( )138321دينار لل�ضنة املنتهية يف  31كانون الأول .) 2018
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 .19م�ساريف البيع والتوزيع
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

كما يف  31كانون الأول
2019

2018

رواتب واأجور وملحقاتها

82,831

20,398

م�ضاهمة ال�رضكة يف ال�ضمان الإجتماعي

8,677

2,892

بدل توزيع ال�ضرتاكات -روؤيا

92,719

124,975

عمولت ا�ضرتاكات

13,270

424

وكالء توزيع

8,538

1,968

713

96

4

0

خدمات طبية

13,182

9,164

تنقالت

4,624

8,725

�ضايفة

67

240

م�ضاريف الهواتف اخللوية

0

1,598

م�ضاريف متعهدي التوزيع بالداخل

70,398

42,123

متفرقة واخرى

5,834

7,591

300,857

220,194

قرطا�ضية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر
ال�ضيانة والت�ضليحات

املجموع
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 .20ايرادات اأخرى
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

ايرادات بيع خملفات
ايرادات اأخرى
املجموع

كما يف  31كانون الأول
2019

2018

26,674

36,586

2,920

165

29,594

36,751

 .21ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من اخل�سارة لل�سنة (دينار�/سهم)
يتالف هذا البند مما يلي:
كما يف  31كانون الأول
بالدينار الأردين
2018
2019
()1,740,212
()1,466,289
الربح( /اخل�ضارة) لل�ضنة (دينار)
4,500,000
4,500,000
املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم (�ضهم)
()0.387
()0.326
ح�ضة ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخف�ضة من الربح( /اخل�ضارة) لل�ضنة
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 -22اإدارة املخاطر املالية:
تتعر�ض ال�رضكة للمخاطر التالية جراء ا�ضتخدامها لالأدوات املالية:
 خماطر الئتمان. خماطر ال�ضيولة. خماطر ال�ضوق. خماطر العمالت. خماطر ن�ضبة الفائدة.يبني هذا الإي�ضاح معلومات حول تعر�ض ال�رضكة لكل من املخاطر اأعاله ,اأهداف ال�رضكة ,ال�ضيا�ضات وطرق قيا�ض
واإدارة املخاطر واإدارة ال�رضكة لراأ�ض املال كما اأن الف�ضاحات الكمية املتعلقة مبدى تعر�ض ال�رضكة لهذه املخاطر تظهر
�ضمن هذه القوائم املالية.
تقع امل�ضوؤولية الكاملة عن اإعداد ومراقبة ادارة املخاطر على عاتق اإدارة ال�رضكة.
اإن �ضيا�ضات اإدارة ال�رضكة للمخاطر معدة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها ال�رضكة ولو�ضع �ضوابط وحدود
مالئمة ملدى التعر�ض لتلك املخاطر ومن ثم مراقبتها ل�ضمان عدم جتاوز احلدود املو�ضوعة.
يتم مراجعة �ضيا�ضات واأنظمة اإدارة املخاطر ب�ضورة دورية لتعك�ض التغريات احلا�ضلة يف ظروف ال�ضوق واأن�ضطة
ال�رضكة .تهدف اإدارة ال�رضكة من خالل التدريب واملعايري وال�ضيا�ضات والإجراءات التي ت�ضعها الإدارة اإىل تطوير بيئة
رقابية بناءة ومنظمة بحيث يتفهم كل موظف دوره والواجبات املوكلة اإليه.
خماطر الئتمان:
متثل خماطر الئتمان خماطر تعر�ض ال�رضكة خل�ضارة مالية جراء عدم وفاء العميل اأو الطرف املتعامل مع ال�رضكة
باأداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه املخاطر ب�ضكل رئي�ضي من الذمم التجارية والذمم الأخرى .يتاأثر مدى
تعر�ض ال�رضكة ملخاطر الئتمان ب�ضكل رئي�ضي بخ�ضو�ضية كل عميل والطبيعة الدميوغرافية لعمالء ال�رضكة مبا يف
ذلك املخاطر الفرتا�ضية للن�ضاط والبلد التي يعمل فيها العميل.فيما يلي القيمة الق�ضوى التي ميكن اأن تتعر�ض لها
املوجودات ملخاطر الئتمان-:
كما يف  31كانون الأول
بالدينار الأردين
2018
2019
31,177
29,261
نقد لدى البنوك
111,363
0
�ضيكات بر�ضم التح�ضيل
1,738,166
1,968,944
ذمم مدينة
3,162,689
5,989,886
اأر�ضدة مدينة اأخرى
5,043,395
7,988,091
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خماطر ال�سيولة:
اإن خماطر ال�ضيولة هي خماطر الناجمة عن عدم قدرة ال�رضكة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ضتحقاقها.
اإن اإدارة ال�رضكة لل�ضيولة تكمن يف التاأكد قدر الإمكان من اأن ال�رضكة حتتفظ دائم ًا ب�ضيولة كافية للوفاء بالتزاماتها
عندما ت�ضبح واجبة الدفع يف الظروف العادية وال�ضطرارية دون حتمل خ�ضائر غري مقبولة اأو خماطر قد توؤثر على
�ضمعة ال�رضكة.
حتر�ض ال�رضكة على اأن يتوفر لديها قدر كايف من ال�ضيولة لتغطية تكاليف اإن�ضاء امل�رضوع وامل�ضاريف الت�ضغيلية
املتوقعة مبا يف ذلك تغطية اللتزامات املالية ولكن دون اأن يت�ضمن ذلك اأي تاأثري حمتمل لظروف قا�ضية من ال�ضعب
التنبوؤ بها كالكوارث الطبيعية ,بالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن ال�رضكة حتتفظ مب�ضدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها
ملواجهة اأي احتياجات نقدية مفاجئة.
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فيما يلي ال�ضتحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية-:
ال�ضنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
القيمة الدفرتية
للمطلوب املايل

التدفقات النقدية
املتعاقد عليها

اأقل من عام

اأكرث من عام

البيان
بنوك دائنة

9,361

()9,361

()9,361

0

ذمم دائنة

3,640,318

()3,640,318

()3,640,318

0

اأوراق دفع و�ضيكات اآجلة

1,667,614

()1,667,614

()635,260

()1,032,354

قرو�ض

5,085,261

()5,085,261

()1,909,175

()3,176,086

اأر�ضدة دائنة اأخرى

11,530,152

()11,530,152

()11,530,152

0

102,264

()102,264

0

()102,264

اأمانات م�ضاهمني
املجموع

22,034,970

()17,724,266( )22,034,970

()4,310,704

ال�ضنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
القيمة الدفرتية
للمطلوب املايل

التدفقات النقدية
املتعاقد عليها

اأقل من عام

اأكرث من عام

البيان
بنوك دائنة

9,811

()9,811

()9,811

0

ذمم دائنة

3,252,542

()3,252,542

()3,252,542

0

اأوراق دفع و�ضيكات اآجلة

4,714,161

()4,714,161

()3,441,807

()1,272,354

قرو�ض

5,226,913

()5,226,913

()2,934,542

()2,292,371

اأر�ضدة دائنة اأخرى
اأمانات م�ضاهمني

4,583,514
88,072

()4,583,514
()88,072

()4,583,514
0

0
()88,072

املجموع
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17,875,013

()14,222,216( )17,875,013

()3,652,797
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خماطر ال�سوق:
اإن خماطر ال�ضوق هي املخاطر التي تن�ضاأ من التغريات يف اأ�ضعار ال�ضوق كاأ�ضعار �رضف العمالت الأجنبية واأ�ضعار
الفائدة واأ�ضعار اأدوات امللكية والتي توؤثر يف اأرباح ال�رضكة اأو يف قيمة املوجودات املالية لدى ال�رضكة .اإن الهدف من
اإدارة خماطر ال�ضوق هي ال�ضيطرة على مدى تعر�ض ال�رضكة ملخاطر ال�ضوق يف حدود مقبولة اإ�ضافة اإىل تعظيم العائد.
خماطر العمالت:
تتمثل خماطر العمالت باملعامالت التي تتم بعمالت غري الدينار الأردين وحيث اأن معظم تعامالت ال�رضكة هي بالدينار
الأردين فاإن مدى تعر�ضها لهذه املخاطر حمدود.
خماطر ن�سبة الفائدة:
تقوم ال�رضكة مبراقبة وتقليل تعر�ضها ملخاطر التغري يف معدلت الفائدة من خالل الرتكيز على القرتا�ض مبعدل فائدة
ثابت.
تظهر الأدوات املالية التي حتمل فوائد كما يف تاريخ القوائم املالية كما يلي-:
يتالف هذا البند مما يلي:
بالدينار الأردين

اأدوات مالية ب�ضعر فائدة ثابت

كما يف  31كانون الأول

2019
6,762,236

2018
9,950,885

.23اإدارة راأ�س املال:
اإن �ضيا�ضة ال�رضكة فيما يتعلق باإدارة راأ�ض املال هي املحافظة على قاعدة راأ�ضمال قوية للمحافظة على حقوق ال�رضكاء
والدائنون وثقة ال�ضوق وكذلك ا�ضتمرار تطور ن�ضاط ال�رضكة يف امل�ضتقبل.
تقوم الإدارة مبراقبة العائد على راأ�ض املال والذي يحدد بق�ضمة �ضايف الربح الت�ضغيلي على حقوق امل�ضاهمني.
ت�ضعى ال�رضكة اإىل املحافظة على التوازن بني اأعلى عائد ممكن حتقيقه يف حال القرتا�ض لأعلى حد ممكن والأف�ضلية
والأمان املتاأتي من مركز قوي لراأ�ض املال.
مل يكن لدى ال�رضكة اأي تغيري يف اإدارة راأ�ض املال خالل الفرتة كما ل تخ�ضع ال�رضكة لأي متطلبات خارجية لراأ�ض املال.
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ن�سبة املديونية اىل راأ�س املال املعدل
بالدينار الأردين

جمموع املديونية
ينزل :النقد وما يف حكمه
�ضايف املديونية
�ضايف حوق امل�ضاهمني
راأ�ض املال املعدل
ن�ضبة املديونية اىل راأ�ض املال املعدل

كما يف  31كانون الأول

2019
6,762,236
()411,065
6,351,171
()9,056,729
()9,056,729
%70-

2018
9,950,885
()327,891
9,622,994
()7,603,564
()7,603,564
%127-

. 24اللتزامات الطارئة
اأ .بنا ًء على ما جاء يف كتاب حمامي ال�رضكة ال�ضتاذ يا�رض �ضقري ,هنالك دعاوى مرفوعة من ال�رضكة على الغري وعلى
ال�رضكة على النحو التايل:
 -1ق�ضايا تتخذ ال�رضكة به �ضفة املدعى عليها وال�ضادر فيها قرار قطعي او فيها اخطار تنفيذي هي ()650469.594
دينار وعددها ( )40ق�ضية .
 -2قيمة الق�ضايا والتي تتخذ ال�رضكة �ضفة املدعى عليها هي ( )2463760.942دينار وعددها ( )108ق�ضية
 -3ق�ضايا تتخذ ال�رضكة �ضفة املدعية هي ( )1975623.55دينار وعددها ( )157و مراحلها خمتلفة .
ب .بنا ًء على ما جاء يف كتاب حمامي ال�رضكة ال�ضتاذ ابراهيم الطهاروة  ,هنالك دعاوى مرفوعة من ال�رضكة على
الغري وعلى ال�رضكة على النحو التايل:
 .1ق�ضايا منظورة و تتخذ فيها ال�رضكة �ضفة مدعية و لها جل�ضات لغاية تاريخه عددها ( )2ق�ضايا وقيمتها()8500
دينار
 .2ق�ضايا منظورة و تتخذ فيها ال�رضكة �ضفة مدعى عليها و لها جل�ضات لغاية تاريخه عددها ( )7ق�ضايا
وقيمتها( )641517دينار.
 .3ق�ضايا حمـكــوم عليها ل�ضالح �ــرضكــة الحت ــاد الـعــربــي ال ــدويل للتامني وقيمة الــدعــوى ()146055
دينار.
ج .بنا ًء على ما جاء يف كتاب حمامية ال�رضكة ال�ضتاذه �ضمريه ديات  ,هنالك دعاوى مرفوعة من ال�رضكة على الغري
وعلى ال�رضكة على النحو التايل:
 -1جمموع قيم الدعوي التي اقيمت على ال�رضكة كمدعى عليها بلغ (  ) 244057دينار  ,وهي عبارة عن حقوق
عمالية للمدراء والعاملني لدى اجلريدة بنتيجة انهاء خدمات .
 -2بلغ جمموع الدعاوى التي اقامتها ال�رضكة كمدعية مبلغ (  ) 216701دينار .
 . 25ارقام املقارنة
مت اعادة ت�ضنيف بع�ض بنود القوائم املالية الغرا�ض املقارنة .68
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تقري�ر مدق�ق احل�ساب��ات امل�ستق�ل
ح�رضات ال�ضادة املحرتمني
اأع�ضاء الهيئة العامة
لل�رضكة الأردنية لل�ضحافة والن�رض/الد�ضتور
�رضكة م�ضاهمة عامة حمدودة
عمان – اململكة الأردنية الها�ضمية
الراأي املتحفظ

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة لل�رضكة الأردنية لل�ض ــحافة والن�رض /الد�ض ــتور (�رضكة م�ضاهمة عامة حمدودة)
والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول  2019وقائمة الدخل وقائمة الدخل ال�ضامل وقائمة التغريات
يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�ض ــنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ض لأهم ال�ضيا�ض ــات املحا�ضبية واملعلومات
الإي�ضاحية الأخرى .
 ,يف راأين ــا  ,اإن القوائ ــم املالي ــة تظهر بعدالة  ,من كافة النواحي اجلوهري ــة  ,املركز املايل لل�رضكة كما يف  31كانون الأول
 2019واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية .

اأ�سا�س الراأي املتحفظ
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ,اإن م�ضـ ـوؤوليتنا وفقا لهذه املعايري مف�ض ــلة اأكرث �ض ــمن بند م�ضـ ـوؤولية
مدقق ــي احل�ض ــابات حول تدقي ــق القوائم املالية من تقريرنا  .نحن م�ض ــتقلون ع ــن ال�رضكة وفقا لقواعد ال�ض ــلوك املهني
للمحا�ضبني املهنيني ال�ضادر عن املجل�ض الدويل ملعايري ال�ضلوك املهني للمحا�ضبني بالإ�ضافة اإىل متطلبات ال�ضلوك املهني
الأخ ــرى لتدقي ــق القوائ ــم املالي ــة يف الأردن  ,حيث مت اللتزام بهذه املتطلبات لل�ض ــلوك املهني ومتطلب ــات املجل�ض الدويل
ملعايري ال�ضلوك املهني للمحا�ضبني.
يف اعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية و مالئمة لتوفر اأ�ضا�ضا لراأينا الذي اأبديناه.
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فقرة تاأكيدية
بلغ ــت اخل�ض ــائر املرتاكمة لل�رضكة ( )14738917دينار اأي ما ن�ض ــبته  %328من راأ�ض م ــال ال�رضكة الأمر الذي يتطلب
ت�ض ــويب اأو�ض ــاع ال�رضكة لتجن ــب تطبيق اأحكام امل ــادة  266من قانون ال� ــرضكات الأردين ,بالإ�ض ــافة اإىل جتاوز قيمة
املطلوبات املتداولة عن املوجودات املتداولة مبلغ ( )9038016دينار ,اإن هذه الأمور قد ين�ضـ ـاأ عنها �ض ــكوك حول قدرة
ال�رضكة على ال�ض ــتمرار ,وقد مت اإعداد القوائم املالية وفقا ملبداأ ال�ض ــتمرارية وذلك بناءا على خطط جمل�ض الإدارة لدعم
ال�ضتمرارية وكما هو مبني بالإي�ضاح رقم (�,2ض).

اأمور التدقيق الهامة
اإن اأمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقا حلكمنا املهني لها الهتمام الأكرب يف تدقيقنا للقوائم املالية لل�ضنة احلالية,
اإن هذه الأمور مت اأخذها بعني العتبار يف �ضياق تدقيقنا للقوائم املالية ككل ,و لتكوين راأينا حولها ,و لي�ض لغر�ض اإبداء
راأيا منف�ضال حول هذه الأمور ,اأن اأمور التدقيق الهامة مو�ضح اأدناه:
 -1املوجودات ال�سريبية املوؤجلة
و�ضف اأمر التدقيق الهام

نطاق التدقيق

بلغت املوجودات ال�رضيبية املوؤجلة مبلغ ()856,751
ويف ظل حتقيق ال�رضكة للخ�ضائر املرتاكمة التي بلغت ما
ن�ضبته  %328من راأ�ض املال ,فاإن هنالك �ضك يف اإمكانية
حتقيق ال�رضكة لأرباح يف ال�ضنوات القريبة وبالتايل قدرة
ال�رضكة من ال�ضتفادة من هذا الر�ضيد.

تت�ضمن اإجراءات التدقيق درا�ضة اإمكانية اإدارة ال�رضكة
من ا�ضرتداد الر�ضيد القائم للموجودات ال�رضيبية
املوؤجلة  ,اإل انه مل يتم مراجعة اإمكانية ا�ضرتداد ذلك
الر�ضيد يف ظل حتقيق ال�رضكة خل�ضائر مرتاكمة
وم�ضتمرة .
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 -2الذمم املدينة التجارية -:
و�ضف اأمر التدقيق الهام
بلغ ر�ضيد الذمم التجارية وذمم الق�ضايا
كما يف  31كانون الأول  2019مبلغ
( )6,082,159دينار ,وقامت ال�رضكة
بتقدير قيمة خم�ض�ض الديون امل�ضكوك يف
حت�ضيلها مببلغ ( )4113215دينار وان
كفاية املخ�ض�ضات املر�ضودة لهذه الذمم
تعتمد على تقديرات الإدارة.

نطاق التدقيق
تت�ضمن اإجراءات التدقيق درا�ضة اإجراءات
الرقابة امل�ضتخدمة من قبل اإدارة ال�رضكة
على عمليات التح�ضيل مبا يف ذلك قبول عمالء
جدد ودرا�ضة ت�ضهيالت الئتمان املمنوحة
لهم ,والنقد املتح�ضل يف الفرتات الالحقة
وكفاية املخ�ض�ضات املر�ضودة لتلك الذمم
من خالل تقييم تقديرات الإدارة ,ولقد قمنا
بتقييم تقديرات الإدارة من خالل كفاية
اف�ضاحاتها حول تلك التقديرات للو�ضول
ملخ�ض�ض الذمم امل�ضكوك يف حت�ضيلها.

 -3املطلوبات املتداولة-:
و�ضف اأمر التدقيق الهام
بلغت املطلوبات املتداولة كما يف  31كانون الأول 2019
مبلغ ( )17724266دينار وان هذا املبلغ قد جتاوز
املوجودات املتداولة مببلغ ( )9038016دينار ,الأمر
الذي قد ين�ضاأ عنه �ضك حول قدرة ال�رضكة على ال�ضتمرار,
اإن دعم ا�ضتمرارية ال�رضكة تعتمد على ت�ضورات جمل�ض
الإدارة وخططها يف مواجهة تلك املطلوبات وبالتايل
احلفاظ على ال�رضكة كوحدة م�ضتمرة.

نطاق التدقيق
تت�ضمن اإجراءات التدقيق درا�ضة خطط الإدارة
يف دعم ال�ضتمرارية ولقد قمنا بتقييم تلك اخلطط
من خالل كفاية اف�ضاحات الإدارة حولها وكما هو
مبني بالإي�ضاح رقم (� , 2ض) لتمكني ال�رضكة من
ال�ضتمرار باأعمالها والنتقال بها اإىل مرحلة حتقيق
الأرباح ب�ضورة تدريجية وقابلة للتطبيق.

امور اخرى
كم ــا هو وارد يف الإي�ض ــاح رقم  8بلغت املوجودات ال�رضيبية املوؤجلة مبل ــغ ( )856,751دينار ,ويف ظل حتقيق ال�رضكة
خل�ض ــائر مرتاكمة هنالك �ض ــك يف اإمكانية حتقيق ال�رضكة لأرباح �رضيبية ,الأمر الذي قد ين�ضـ ـاأ عنه �ض ــكوك حول قدرة
ال�رضكة من ال�ض ــتفادة من هذا الر�ض ــيد و بالتايل مل نتمكن من حتديد اأثر اأي تعديالت قد تطراأ على كل من املوجودات
ال�رضيبية املوؤجلة واخل�ضائر املرتاكمة كما يف  31كانون الأول .2019
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معلومات اأخرى
اإن الإدارة م�ضوؤولة عن املعلومات الأخرى و تت�ضمن املعلومات الأخرى ,املعلومات الواردة يف التقرير ال�ضنوي ولكن ل
تت�ضمن القوائم املالية وتقريرنا حولها.
اإن راأينا حول القوائم املالية ل يت�ضمن املعلومات الأخرى واإننا ل نبدي اأي نوع من التاأكيد حولها.
و فيما يخ�ض تدقيق القوائم املالية ,فان م�ضـ ـوؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى ,بحيث ناأخذ بالعتبار فيما اإذا كانت
املعلومات الأخرى غري من�ضجمة ب�ضكل جوهري مع القوائم املالية اأو املعلومات التي مت التو�ضل اإليها من خالل تدقيقنا
اأو يف حال ظهر باأن يف تلك املعلومات الأخرى اأخطاء جوهرية.
ويف ح ــال ا�ض ــتنتجنا بناء على العمل الذي قمنا به بوجود خطاأ جوهري يف ه ــذه املعلومات فانه يتوجب علينا التقرير عن
تلك احلقيقة ,ول يوجد اأية اأمور خا�ضة بهذا املو�ضوع يتوجب التقرير حولها.

م�سوؤولية الإدارة وامل�سوؤولني عن احلوكمة عن القوائم املالية
اإن الإدارة م�ضوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�ضورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية  ,بالإ�ضافة
اإىل حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�رضوري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية �ض ــواء الناجتة عن احتيال
اأو عن خطاأ .
خالل اإعدادها للقوائم املالية  ,فان الإدارة م�ضـ ـوؤولة عن تقييم ال�رضكة ل�ض ــتخدام مبداأ ال�ضتمرارية والإف�ضاح كما تراه
مالئما عن الأمور املتعلقة مببداأ ال�ض ــتمرارية مبا يف ذلك ا�ض ــتخدام مبداأ ال�ض ــتمرارية يف املحا�ضبة  ,اإل اإذا نوت الإدارة
ت�ضفية ال�رضكة اأو اإيقاف عملياتها اأو عدم وجود اأي بديل واقعي اآخر غري ذلك .
اإن امل�ضوؤولني عن احلوكمة م�ضوؤولون عن الرقابة على عملية اإعداد التقارير والقوائم املالية لل�رضكة .

م�سوؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية
اإن اأهدافنا تتمثل باحل�ض ــول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية �ض ــواء الناجتة عن
احتيال اأو عن خطاأ واإ�ضدار تقرير التدقيق الذي يت�ضمن راأينا.
التاأكيد املعقول هو تاأكيد عايل امل�ض ــتوى ولكنة لي�ض �ض ــمانة اإن التدقيق الذي جرى وفقا ملعايري التدقيق الدولية �ضيعمل
دائم ــا على اكت�ض ــاف خطاأ جوهري عند حدوثه .اإن الأخطاء ق ــد حتدث نتيجة عن احتيال اأو خطاأ ويتم اعتبارها جوهرية
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 ,اإذا كان ــت منف ــردة اأو جمتمعة  ,من املمكن التوقع وب�ض ــكل معق ــول اأن توؤثر يف القرارات القت�ض ــادية املتخذة من قبل
امل�ضتخدمني لهذه القوائم املالية .
كج ــزء م ــن التدقيق وفق ــا ملعايري التدقيق الدولية ,نقوم مبمار�ض ــة الجته ــاد املهني واملحافظة على ال�ض ــك املهني خالل
التدقيق ,بالإ�ضافة اإىل:
 .حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للقوائم املالية  ,الناجتة عن احتيال اأو خطاأ  ,ت�ضميم وتنفيذ اإجراءات تدقيق
ت�ضتجيب لهذه املخاطر واحل�ضول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�ضبة لتكون اأ�ضا�ض لراأينا
• اإن خماطر عدم اكت�ضاف الأخطاء اجلوهرية الناجتة عن احتيال هي اكرب من تلك الناجتة عن خطاأ  ,ملا قد يت�ضمنه
الحتيال من تواطوؤ اأو تزوير اأو حذف متعمد اأو متثيالت غري �ضحيحة اأو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي .
•احل�ضول على فهم لنظام الرقابة الداخلي لت�ضميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�ض بهدف اإبداء راأي حول
مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�رضكة .
•تقييم مالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�ضبية التي قامت بها الإدارة.
•التو�ض ــل اإىل نتيجة حول مالئمة ا�ض ــتخدام الإدارة ملبداأ ال�ض ــتمرارية يف املحا�ض ــبة  ,وبناء على اأدلة التدقيق التي
ح�ضلنا عليها  ,فيما اإذا كان هناك �ضك جوهري مرتبط باأحداث اأو ظروف والتي قد تبعث ب�ضك على قدر هام حول
قدرة ال�رضكة لال�ضتمرار وفقا ملبداأ ال�ضتمرارية .
•اإذا ا�ض ــتنتجنا اأن هن ــاك �ض ــك جوهري ,فعلينا الإ�ض ــارة يف تقري ــر التدقيق اإىل الإي�ض ــاحات ذات العالقة يف القوائم
املالية اأو تعديل راأينا اإن كانت هذه الإي�ض ــاحات غري كافية .اإن ا�ض ــتنتاجاتنا مبنية على اأدلة التدقيق التي ح�ض ــلنا
عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق  ,ومع ذلك فاأن الأحداث اأو الظروف امل�ض ــتقبلية قد توؤدي اإىل توقف ا�ض ــتمرارية
ال�رضكة كوحدة م�ضتمرة .
•تقيي ــم العر� ــض العام وبني ــة وحمتوى القوائ ــم املالية مبا فيها الإي�ض ــاحات وفيم ــا اإن كانت القوائ ــم املالية متثل
احلركات والأحداث ب�ضكل يحقق الإظهار العادل.
نتوا�ض ــل مع امل�ضـ ـوؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق املهمة والتي
تت�ضمن اأي نقاط �ضعف مهمة لنظام الرقابة الداخلي التي يتم حتديدها من قبلنا خالل التدقيق .
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تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ ال�رضكة ب�ض ــجالت حما�ض ــبية منظمة ب�ض ــورة ا�ض ــولية  ,وتتفق من كافة النواحي اجلوهرية مع البيانات املالية
املرفقة ونو�ضي الهيئة العامة بامل�ضادقة عليها.

املحا�سب القانوين
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ه� ) الإقرارات
اقرار
نقر نحن املوقعني اأدناه ب�ضحة ودقة واإكتمال املعلومات والبيانات الوارده يف التقرير ال�ضنوي لعام 2018
رئي�س جمل�س الإدارة
معايل حممد داوديه

املدير املايل
ال�سيد عامر حممود ملحم

التواقيع

اقرار
يقر جمل�ض اإدارة ال�رضكة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ضتمرارية ال�رضكة خالل ال�ضنة التالية.
اقرار
يقر جمل�ض الإدارة مب�ضوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�رضكة.
رئي�س جمل�س الإدارة
معايل حممد داوديه
اع�ضاء جمل�س االدارة
�ضركة راما لال�ضتثمار واالدخار وميثلها -:
معايل حممد داوديه

�سندوق التقاعد لإع�ساء نقابة املهند�سني وميثله-:
�ضعادة املهند�س عزام جميل فار�س الهنيدي

املن�ضب
رئي�س جمل�س االدارة
نائب
رئي�س جمل�س االدارة

�سندوق التاأمني الجتماعي لع�ساء نقابة املهند�سني وميثله -:

ع�ضواً

�سركة الأ�سواق احلرة الأردنية وميثلها-:

ع�ضواً

ال�سركة الوطنية للتنمية ال�سياحية وميثلها-:

ع�ضواً

�سركة راما لالدخار وال�ستثمار وميثلها -:

ع�ضواً

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي  /وميثلها-:

ع�ضواً

�ضعادة املهند�س عبدالبا�ضط حممود ابو الذنني
ال�ضيد ح�ضن اجلزازي

�ضعادة اال�ضتاذ علي ال�ضمادي
ال�ضيد داود الفقري

ال�ضيد خالد الدعجة
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