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كلمة رئي�س املجل�س وتقرير جمل�س الإدارة عن العام 2017
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

كلمة رئي�س جمل�س االدارة

بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أرحب بكم �أجمل ترحيب و�أتوجه �إىل ح�ضراتكم ب�أطيب
التمنيات مقدرا تلبيتكم هذه الدعوة حل�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي لل�شركة لنقدم لكم التقرير ال�سنوي عن �إجنازات ال�شركة
ونتائج �أعمالها لل�سنة املالية املنتهية يف  2017/12/31وتقرير املحا�سب القانوين املعتمد من قبل هيئتكم املوقرة تنفيذا لتعليمات
الإف�صاح ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية وبور�صة عمان وقانون ال�شركات الأردين ،كما نعرب عن �شكرنا وتقديرنا ملوظفي ال�شركة
والعاملني فيها على تفانيهم يف خدمة ال�شركة مبا يحقق غاياتها.
ال�سادة امل�ساهمني الكرام :
قامـت �إدارة ال�شـركة بعد ح�صولها على موافقات من اجلهات الر�سمية واملعنية على مدار � 5سنوات من زيادة ر�أ�س مال ال�شركة اىل
� 35,250,000سهم  /دينار وا�ستغلت احل�صيلة ب�شراء ح�ص�ص واال�ستثمار يف �شركة ابراج العرب للمقاوالت (ذ.م.م) والتي تعترب من
ال�شركات الرائدة يف جمال املقاوالت االن�شائية حيث مت اال�ستحواذ على ما ن�سبته  %68,75من ر�أ�س مال تلك ال�شركة.
ا�ضافة اىل ما ذكر قامت ادارة ال�شركة بالتو�صية للهيئة العامة باملوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق ر�سملة عالوة اال�صدار
البالغة  2,470,000دينار وتوزيعها ك�أ�سهم جمانية على امل�ساهمني ومت ا�ستكمال االجراء لدى هيئة االوراق املالية لي�صبح ر�أ�س مال
ال�شركة امل�صرح به واملكتتب واملدفوع � 37,720,000سهم  /دينار.
وتدر�س ادارة ال�شركة م�ستقبال يف زيادة ح�صتها بال�شركة احلليفة بعد احل�صول على املوافقات من اجلهات املعنية او الدخول يف
جماالت ا�ستثمارات اخرى ذات العائد اجليد لتحقيق اكرب عائد ممكن لل�شركة وامل�ساهمني.
�آملني ان يكون جمل�س االدارة على مدار � 4سنوات ال�سابقة وفق يف القيام باملهام املوكلة اليه �شاكرين لكم ثقتكم الغالية التي منحت لنا
 ،متمنني ملجل�س االدارة القادم كل النجاح والتوفيق يف خدمة ال�شركة وامل�ساهمني.
ال�سادة امل�ساهمني الكرام:
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن ا�شكر ب�إ�سمكم جميعا كل من �ساهم ويهدف �إىل رقي ال�شركة وحتقيق غاياتها و�أهدافها يف خدمة االقت�صاد
الوطني يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
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رئي�س جمل�س الإدارة
ر�ضوان ال�صياغ

البنود املدرجة للمناق�شة يف هذا االجتماع :
• تالوة حم�ضر اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابق.
• مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية  2017واخلطة امل�ستقبلية وامل�صادقة عليها.
• �سماع تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل لل�شركة وامل�صادقة عليه.
• مناق�شة امليزانية العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2017وامل�صادقة عليها.
• انتخاب حما�سب قانوين م�ستقل ل�سنة  2018وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهم.
• انتخاب جمل�س ادارة جديد.
• �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية  31كانون الأول  2017ح�سب القانون.
• �أية �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال ح�سب القانون.

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
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رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سب تعليمات الإف�صاح من قبل ال�سادة هيئة الأوراق املالية
نورد ما يلي.
�أو ًال :و�صف لأن�شطة ال�شركة الرئي�سة و�أماكنها اجلغرافية وحجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل وعدد املوظفني
�أ� .أن�شطة ال�شركة الرئي�سة :
تهدف ال�شركة �إىل اال�ستثمار يف بور�صة عمان واال�ستثمار يف ر�ؤو�س اموال ال�شركات االخرى.
ب�.أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني :
مكاتب ال�شركة موجودة يف عمان _ �شارع علي ن�صوح الطاهر ال�صويفية جممع �سكرية التجاري رقم  45مكتب رقم  302الدور الثالث
وال يوجد لل�شركة �أية فروع �أخرى �سواء كانت داخل �أو خارج الأردن ويعمل يف ال�شركة موظفني عدد 3
ج.حجم ال�شركة الر�أ�سمايل:
يبلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة كما يف  2017/12/31مبلغ وقدره  58610592دينار
ثاني ًا :ال�شركات التابعة لل�شركة:
ا�سم ال�شركة التابعة � :شركة ابراج العرب للمقاوالت
نوع ال�شركة التابعة  :ذات م�س�ؤولية حمدودة
الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة  :املقاوالت االن�شائية
ر�أ�س مال ال�شركة التابعة � 8,000,000 :سهم  /دينار
ن�سبة ملكية ال�شركة االم بال�شركة التابعة %68,75 :
عنوان ال�شركة التابعة  :عمان �شارع اجلاردنز عمارة يرثب الدور اخلام�س بناية رقم ()41
عدد موظفني ال�شركة التابعة 3071 :
عنوان فروع ال�شركة التابعة � :أ -حمافظة العقبة و�سط البلد
عدد موظفني الفرع 652 :
ب -ال�سعودية مدينة الريا�ض �شارع امللك فهد العليا �سنرت الطابق الثاين مكتب رقم ()1
عدد موظفني الفرع 104 :
امل�شاريع اململوكة من ال�شركة التابعة ور�ؤ�س اموالها  :ال يوجد
ثالث ًا :بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم:
ر�ضوان جربان يعقوب ال�صياغ
اال�سم
رئي�س جمل�س الإدارة
املن�صب
1964
تاريخ امليالد
�أردين
اجلن�سية
امل�ؤهل العلمي و�سنة
بكالوريو�س هند�سة مدنية 1987
التخرج
نائب مدير عام �شركة ابراج العرب للمقاوالت من  2006لغاية االن
� 9سنوات مدير م�شاريع م�ؤ�س�سة ه�شام وادي للمقاوالت
اخلربات
� 8سنوات مدير م�شاريع يف �شركات اخرى
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اال�سم
املن�صب
تاريخ امليالد
اجلن�سية

يا�سر �ضيف اهلل �سند العبد الالت
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
1970
�أردين

امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج بكالوريو�س ادارة مالية
اخلربات
اال�سم
املن�صب
تاريخ امليالد
اجلن�سية

� 12سنة خربة لدى بنك اال�سكان للتجارة والتمويل ق�سم االعتمادات والت�سهيالت
مدير مكتب نائب رئي�س هيئة املديرين ملجموعة �شركات املنا�صري لغاية االن
ن�ضال يحيى احمد �شحادة
ع�ضو جمل�س الإدارة
1972
�أردين

امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج دبلوم حما�سبة 1993
اخلربات

� 14سنة خربة م�ؤ�س�سة ه�شام وادي
� 9سنوات مدير مايل �شركة ابراج العرب للمقاوالت و لغاية االن

اال�سم
املن�صب
تاريخ امليالد
اجلن�سية

مفلح ابراهيم احمد يو�سف
ع�ضو جمل�س الإدارة
1960
�أردين

امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج

بكالوريو�س علوم مالية وم�صرفية

اخلربات

� 5سنوات خربة يف املحفظة الوطنية االردنية و�سيط مايل
� 4سنوات خربة يف املحا�سبة ومدير و�ساطة املحفظة االهلية م�سقط �سلطنة ُعمان
� 12سنة خربة مدير و�ساطة املحفظة الوطنية االردنية
رئي�س جمل�س ادارة يف ال�شركة املتكاملة للم�شاريع املتعددة م.ع.م

اال�سم
املن�صب
تاريخ امليالد
اجلن�سية
امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج

حازم حممد يو�سف القا�ضي
ع�ضو جمل�س �إدارة
1958
�أردين
دبلوم حما�سبة 1980

اخلربات

� 15سنة خربة م�صرفية يف ال�سعودية واالردن وفل�سطني
� 5سنوات خربة يف ال�سعودية العمل يف جمال التجارة وال�سياحة والتعهدات
� 8سنوات خربة يف االردن نائب مدير عام واملدير املايل ل�شركة نا�شونال اك�سرب�س
ع�ضو جمل�س �شركة التجمعات اال�ستثمارية املتخ�ص�صة
12

اال�سم

ال�سيد ريا�ض يو�سف راغب اجلاعوين

املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة

تاريخ امليالد

1971

اجلن�سية

�أردين

امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج دبلوم هند�سة ميكانيكة 1991
اخلربات

خربة � 16سنة يف جمال التجارة العامة
� 6سنوات مدير �شركة الفرح للإ�ستثمار والتطوير العقاري

اال�سم
املن�صب
تاريخ امليالد
اجلن�سية

ح�سام حممد ه�شام وادي
ع�ضو اعتبارا من 2017/4/25
1956
�أردين

امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج

بكالوريو�س هند�سة مدنية 1980

اخلربات

م�ؤ�س�سة ه�شام وادي � 19سنة
�شركة ابراج العرب للمقاوالت من �سنة  2007لغاية االن

اال�سم
املن�صب
تاريخ امليالد
اجلن�سية

حنا �سيل�سو حنا زغلول
ع�ضو حتى 2017/4/25
1959
�أردين

امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج

بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1983

اخلربات

مدير العالقات الإ�سرتاتيجية ل�شركة اوبتيمايزا �سابقا
نائب رئي�س املجموعة املثالية �سابقا
مدير �شركة �شم�س معان �سابقا
مدير �شركة قعوار للطاقة من 2008
نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات
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بيان ب�أ�سماء رتب �أ�شخا�ص الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية مع نبذة تعريفية عن كل منهم:

-1

�أ�سماء الإدارة
العليا

املن�صب

تاريخ
امليالد

اجلن�سية

امل�ؤهل

�سنة
التخرج

اخلربات

ع�ضوية جمال�س
ادارة اخرى

حازم حممد
يو�سف القا�ضي

مدير عام

1958

�أردين

دبلوم
حما�سبة

1980

خربة م�صرفية ونائب مدير
عام �شركة نا�شونال اك�سرب�س
والعمل يف جمال التعهدات
وال�سياحة

�شركة التجمعات
اال�ستثمارية
املتخ�ص�صة

رابع ًا :بيان ب�أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم امل�صدرة من قبل ال�شركة وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم والتي تزيد عن
% 5من عدد الأوراق املالية امل�صدرة كما هو مو�ضح �أدناه-:
ا�ســــــــم امل�ساهــــــم

عدد الأ�سهم كما يف
2017/12/31

الن�سبة

عدد الأ�سهم كما
يف 2016/12/31

الن�سبة

جمموعة املنا�صري لال�ستثمارات
ال�صناعية والتجارية

19015160

%50.4

18250000

%51.8

ه�شام حممد احمد وادي

14831493

%39.3

13528000

%38.4

خام�س ًا :الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها

يرتكز ن�شاط ال�شركة يف جمال املقاوالت وال ت�ستطيع ال�شركة حتديد ن�سبة ح�صتها من �إجمايل ال�سوق لعدم وجود �إح�صائيات ر�سمية موثقة ممكن اال�ستناد
�إليها.

�ساد�س ًا :درجة االعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سني حمليا وخارجيا
ال يوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سني حمليا �أو خارجيا ي�شكلون  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و�/أو املبيعات من
منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها .
�سابع ًا :احلماية احلكومية �أو االمتيازات التي تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة �أو
غريها

* ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها .
* ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت عليها ال�شركة.
ثامن ًا :القرارات ال�صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها التي لها اثر مادي على عمل ال�شركة �أو
منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية
*ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها اثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها
التناف�سية.
*ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة �أو ال تقوم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية.
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تا�سع ًا  :الهيكل التنظيمي لل�شركة وعدد موظفيها وامل�ؤهالت
�أ .الهيكل التنظيمي:

ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺩﻗﻕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻗﺳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻹﻹ
ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
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ب .عدد موظفي ال�شركة وامل�ؤهل العلمي:
امل�ؤهل العلمي
دكتوراة
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوريو�س
دبلوم
ثانوية عامة
دون الثانوية
العامة
اجمايل عدد
املوظفني

عدد موظفي ال�شركة االم
2
1
-

�شركة ابراج العرب للمقاوالت
10
753
162
74

-

2828

3

3827

ج -برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة:
مل تقوم ال�شركة ب�إجراء �أي برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة خالل ال�سنة املالية.
عا�شراً :املخاطر التي تتعر�ض ال�شركة لها.
ال يوجد خماطر من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة لها خالل ال�سنة املالية الالحقة ولها ت�أثري مادي عليها.
احلادي ع�شر  :االجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية
زيادة را�سمال ال�شركة � 2470000سهم  /دينار عن طريق ر�سملة عالوة اال�صدار.
•
الثاين ع�شر :الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة ومل تدخل �ضمن الن�شاط
الرئي�سي لل�شركة
ال يوجد �أي اثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخـل �ضـمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي.
الثالث ع�شر :ال�سل�سلة الزمنية للأرباح واخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق
املالية
البيان

2017
بالدينار

2016
بالدينار

2015
بالدينار

2014
بالدينار

2013
بالدينار

الأرباح (واخل�سائر) املحققة

3.254.206

3.115.489

1.376.039

2.500.266

1.389.073

الأرباح املوزعة
�صايف حقوق امل�ساهمني

3.525.000
ال يوجد
46.396.616 46.118.652

ال يوجد
31.695.271

ال يوجد
29.821.443

ال يوجد
27.647.124

0.95

1.18

1.18

�سعر ال�سهم

1.77

1.33

مالحظة  :مت توزيع ا�سهم جمانية يف عام  2017بقيمة � 2.470.000سهم  /دينار على امل�ساهمني .
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الرابع ع�شر :حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية:
2017
0,09
%2,7
%7,1
%8,6
1 : 0,95
1 : 0,78
()6,233,946

امل�ؤ�شرات
ربح (خ�سارة) ال�سهم الواحد
العائد على املوجودات
العائد �إىل حقوق امل�ساهمني
العائد �إىل ر�أ�س املال املدفوع
ن�سبة التداول
ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة
ر�أ�س املال العامل (دينار)

2016
0,10
%2,3
%6,7
%8,8
1 : 0,97
1 : 0,81
()4,024,394

اخلام�س ع�شر :التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة ل�سنة قادمة على الأقل
 التو�سع يف جمال املقاوالت من خالل زيادة ح�صتنا يف ال�شركة الزميلة التي مت اال�ستحواذ على  %68.75منها (�شركة ابراجالعرب للمقاوالت ذات م�س�ؤولية حمدودة) ومتويل عملية التو�سع من خالل رفع ر�أ�س مال ال�شركة.
ال�ساد�س ع�شر� :أتعاب مدققي احل�سابات
بلغت �أتعاب مدققي احل�سابات لل�سادة �شركة غو�شة و�شركاه مبلغ وقدره  8700دينار �شامل �ضريبة املبيعات.
بلغت �أتعاب مدققي احل�سابات لل�سادة �شركة رم لتدقيق احل�سابات عن �شركة ابراج العرب للمقاوالت (ال�شركة التابعة)  3200دينار
�شامل �ضريبة املبيعات.
ال�سابع ع�شر  :عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والأقارب كما يف 2017/12/31
الرقم

الأع�ضاء

1

جمموعة املنا�صري
لال�ستثمارات ال�صناعية
والتجارية ميثلها
ر�ضوان جربان يعقوب
ال�صياغ

2

3
4
5
6
7

يا�سر �ضيف اهلل �سند
العبدالالت
جمموعة املنا�صري
للأ�ستثمارات ال�صناعية
و التجارية
ميثلها ن�ضال يحيى
احمد �شحاده
مفلح ابراهيم احمد
يو�سف
ريا�ض يو�سف راغب
اجلاعوين
ح�سام حممد ه�شام
وادي
حازم حممد يو�سف
القا�ضي

املن�صب

اجلن�سية

عدد الأ�سهم
اململوكة من �أقارب
الأع�ضاء

عدد الأ�سهم
اململوكة يف
2017/12/31

عدد الأ�سهم
اململوكة يف
2016/12/31

الرئي�س

�أردين

-----

19015160

18250000

------

------

------

------

------

نائب
الرئي�س

�أردين

-----

1070

1000

ع�ضو

�أردين

-----

19015160

18250000

------

------

------

------

------

ع�ضو

�أردين

------

1000

1000

ع�ضو

�أردين

------

1070

1000

ع�ضو

�أردين

------

1070

------

ع�ضو

------

------

1070

1000
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عدد الأ�سهم اململوكة من قبل الإدارة العليا والأقارب كما يف 2017/12/31
الرقم

1

الإدارة العليا

املن�صب

اجلن�سية

عدد الأ�سهم
اململوكة من
�أقارب الإدارة
العليا

عدد الأ�سهم
اململوكة يف
2017/12/31

عدد الأ�سهم
اململوكة يف
2016/12/31

حازم حممد يو�سف
القا�ضي

مدير عام

�أردين

-----

1070

1000

ال يوجد �أي م�ساهمات �شركات م�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم.
ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا و�أقاربهم.

الثامن ع�شر  :املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة :

مل يتم �صرف �أي مزايا �أو مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة .
املزايا واملكافئات التي يتمتع بها كل من �أ�شخا�ص الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية:

الرقم

�أ�سماء �أ�شخا�ص الإدارة العليا

املن�صب

مكافئات

بدل
تنقالت

رواتب

الإجمايل

1

حازم حممد يو�سف القا�ضي

مدير عام

-----

-----

39240
دينار

39240
دينار

التا�سع ع�شر  :التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية.
ال يوجد تربعات ومنح دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية.
الع�شرون :العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة

�أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم.

 ال يوجد عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم.
احلادي والع�شرون :م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي وحماية البيئة.
 ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي. ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة. -عقد جمل�س الإدارة  9اجتماع خالل عام .2017
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تقرير احلوكمة
�أ– املعلومات والتفا�صيل املتعلقة بتطبيق �أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة ال�شركات يف ال�شركة :
قامت ال�شركة بالإلتزام بجميع ما ورد يف تعليمات حوكمة ال�شركات و مت توفري موقع الكرتوين لل�شـركة يت�ضـمن البيانات واملعلومات
اخلا�صـة بال�شـركة ويتـم حتديثها ب�شـكل دائـم ا�ضافة الـى ت�شـكيل جـميع اللجـان املنبثقـة عن جمل�س الإدارة ح�سب تعليمات حوكمة
ال�شركات
ب – �أ�سماء اع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني وامل�ستقيلني خالل ال�سنة وحتديد فيما اذا كان الع�ضو تنفيذي �أو غري
تنفيذي وم�ستقل �أو غري م�ستقل :
 – 1ال�سادة جمموعة املنا�صري للإ�ستثمارات ال�صناعية والتجارة وميثلها :
غري تنفيذي وغري م�ستقل
ال�سيد ر�ضوان جربان يعقوب ال�صياغ
غري تنفيذي و م�ستقل
-2ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل �سند العبدالالت
غري تنفيذي وغري م�ستقل
-3ال�سادة جمموعة املنا�صري لال�ستثمارات ال�صناعية
والتجارية وميثلها  :ال�سيد ن�ضال يحيى احمد �شحاده
غري تنفيذي وغري م�ستقل
 -4ال�سيد ح�سام حممد احمد وادي
غري تنفيذي و م�ستقل
 -5ال�سيد مفلح ابراهيم احمد يو�سف
غري تنفيذي و م�ستقل
 -6ال�سيد ريا�ض يو�سف راغب اجلاعوين
تنفيذي و غري م�ستقل
 -7ال�سيد حازم حممد يو�سف القا�ضي
		
 ا�سماء اع�ضاء جمل�س االدارة امل�ستقيلني خالل ال�سنة:غري تنفيذي و م�ستقل
ال�سيد حنا �سيل�سو حنا زغلول حتى تاريخ 2017/4/25
ج – �أ�سماء ممثلي اع�ضاء جمل�س الإدارة االعتباريني وحتديد فيما �إذا كان املمثل تنفيذي �أو غري تنفيذي و
م�ستقل او غري م�ستقل :
غري تنفيذي وغري م�ستقل
 -1ال�سيد ر�ضوان جربان يعقوب ال�صياغ
غري تنفيذي وغري م�ستقل
 -2ال�سيد ن�ضال يحيى احمد �شحاده
د – املنا�صب التنفيذية يف ال�شركة و�أ�سماء اال�شخا�ص الذين ي�شغلونها :
مدير عام
 -1ال�سيد حازم حممد يو�سف القا�ضي
هـ – جميع ع�ضويات جمال�س الإدارة التي ي�شغلها ع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركات امل�ساهمه العامة �إن وجدت:
		
رئي�س جمل�س االدارة يف ال�شركة املتكاملة للم�شاريع املتعددة
 -1ال�سيد مفلح ابراهيم احمد يو�سف
ع�ضو جمل�س االدارة يف �شركة التجمعات اال�ستثمارية املتخ�ص�صة
 -2ال�سيد حازم حممد يو�سف القا�ضي
		
و – ا�سم �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�شركة :
ال�سيد حازم حممد يو�سف القا�ضي .
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ز – �أ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة :
 -1جلنة التدقيق
 -2جلنة الرت�شيحات واملكافئات
 -3جلنة ادارة املخاطر
 -4جلنة احلوكمة
ح – �إ�سم رئي�س واع�ضاء جلنة التدقيق ونبذه عن م�ؤهالتهم وخرباتهم املتعلقة بالأمور املالية او املحا�سبية :
رئي�س اللجنة
 -1ال�سيد مفلح ابراهيم احمد يو�سف
امل�ؤهل العلمي  :بكالوريو�س علوم مالية وم�صرفية
اخلربات � 21 :سنة خربة يف جمال املحا�سبة ومكاتب الو�ساطة املالية
يف �شركة املحفظة الوطنية االردنية
		
ع�ضو جلنة
 -2ال�سيد ن�ضال يحيى احمد �شحاده
امل�ؤهل العلمي  :دبلوم حما�سبة
اخلربات � 24 :سنة خربة يف جمال املحا�سبة ومدير مايل لدى
�شركة ابراج العرب للمقاوالت
ع�ضو جلنة

 -3ال�سيد ريا�ض يو�سف راغب اجلاعوين
امل�ؤهل العلمي  :دبلوم هند�سة ميكانيكية
اخلربات � 16 :سنة يف جمال التجارة العامة
� 6سنوات مدير �شركة الفرح للإ�ستثمار والتطوير العقاري

ط – ا�سم رئي�س واع�ضاء كل من جلنة الرت�شيحات واملكافئات وجلنة احلوكمة وجلنة �إدارة املخاطر :
• جلنة الرت�شيحات واملكافئات :
رئي�س اللجنة
 -1ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل �سند العبدالالت
ع�ضو اللجنة
 -2ال�سيد ن�ضال يحيى احمد �شحاده
ع�ضو اللجنة
 -3ال�سيد مفلح ابراهيم احمد يو�سف
• جلنة احلوكمة :
 -1ال�سيد ريا�ض يو�سف راغب اجلاعوين
 -2ال�سيد ر�ضوان جربان يعقوب ال�صياغ
 -3ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل �سند العبدالالت

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة

• جلنة ادارة املخاطر :
 -1ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل �سند العبدالالت
 -2ال�سيد ر�ضوان جربان يعقوب ال�صياغ
 -3ال�سيد ح�سام حممد احمد وادي

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة
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ي – عدد اجتماعات كل من اللجان خالل ال�سنة مع بيان الأع�ضاء احلا�ضرين :
 -1جلنة الرت�شيحات واملكافئات :
عدد االجتماعات  2بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
 -2جلنة احلوكمة :
عدد االجتماعات  2بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
 – 3جلنة �إدارة املخاطر :
عدد االجتماعات  2بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
ك – عدد اجتماعات جلنة التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي خالل ال�سنة :
 4اجتماعات بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
ل – عدد اجتماعات جمل�س الإدارة خالل ال�سنة مع بيان الإع�ضاء احلا�ضرين :
مت عقد � 9إجتماعات بح�ضور كامل اع�ضاء جمل�س الإدارة .
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�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017
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تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل

اىل ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني
�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
الر�أي
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة ل�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة ( وهي �شركة اردنية م�ساهمة عامة حمدودة ) ،
والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأول  ،2017وكل من قوائم الدخل ال�شامل املوحدة والدخل ال�شامل االخر
املوحدة والتغريات يف حقوق امللكية املوحدة وبيان التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات حول البيانات
املالية املوحدة ،مبا يف ذلك ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ,من جميع النواحي اجلوهرية ,الو�ضع املايل ل�شركة اجناز للتنمية
وامل�شاريع املتعددة كما يف  31كانون الأول  ،2017و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية
لإعداد التقارير املالية.
ا�سا�س الر�أي
لقد قمنا بالتدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�س�ؤوليتنا وفق ًا لتلك املعايري قد مت ذكرها مبزيد من التو�ضيح يف تقريرنا هذا يف
فقرة م�س�ؤولية املحا�سب القانوين حول تدقيق البيانات املالية املوحدة .نحن م�ستقلني عن ال�شركة وفق ًا ملتطلبات جمل�س معايري ال�سلوك
الأخالقي الدولية للمحا�سبني “دليل قواعد ال�سلوك االخالقي للمحا�سبني املهنيني” ذات ال�صلة بتدقيقنا لهذه البيانات املالية املوحدة,
و�أوفينا مب�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفق ًا لتلك املتطلبات.
نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري ا�سا� ًسا لر�أينا حول التدقيق.
امور التدقيق اال�سا�سية
ان امور التدقيق اال�سا�سية وفقا حلكمنا املهني هي تلك االمور التي كان لها االهمية الق�صوى يف اعمال التدقيق التي قمنا بها للقوائم
املالية املوحدة لل�سنة احلالية .لقد متت معاجلة امور التدقيق اال�سا�سية يف �سياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ككل ويف تكوين ر�أينا
عنها واننا ال نقدم ر�أيا منف�صال عن االخر .
 ال�شهرةوفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية  ،ف�إنه على �إدارة ال�شركة تقييم ال�شهرة وفح�ص التدين  ،حيث بلغت ال�شهرة كما يف 31
كانون الأول  2017مبلغا وقدره  27,508,872دينار اردين.
يعترب انخفا�ض القيمة ال�سنوية لل�شهرة م�س�ألة تدقيق ا�سا�سية نظرا لتعقيد متطلبات املحا�سبة واالحكام العامة املطلوبة يف حتديد
االفرتا�ض الذي �سي�ستخدم يف تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد .ان املبلغ القابل لال�سرتداد للوحدات املنتجة للنقد ،والتي تقوم على
ا�سا�س القيمة قيد اال�ستخدام او القيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع ايهما اعلى  ،يتم احت�سابه من مناذج التدفقات النقدية املتوقعة
املخ�صومة ،هذه النماذج ت�ستخدم العديد من االفرتا�ضات اال�سا�سية مبا يف ذلك تقديرات حلجم املبيعات واال�سعار امل�ستقبلية،
وتكاليف الت�شغيل ،ومعدالت منو القيمة النهائية واملتو�سط املرجح لتكلفة ر�أ�س املال.
كيفية التعامل مع االمور اال�سا�سية يف اعمال التدقيق
 ال�شهرةتت�ضمن اجراءات التدقيق التي قمنا بها من بني امور اخرى تقييم االفرتا�ضات واملنهجيات امل�ستخدمة من قبل ادارة ال�شركة ،وال �سيما
تلك االمور املتعلقة بنمو االيرادات املتوقعة وهوام�ش االرباح ،وركزنا اي�ضا على مدى كفاية اف�صاح ادارة ال�شركة حول تلك االفرتا�ضات
27

االكرث ح�سا�سية التي مت ا�ستخدامها يف عملية فح�ص التدين والتي لها ت�أثري كبري يف حتديد مبلغ ال�شهرة القابل لال�سرتداد.
امر اخر
ان القوائم املالية لل�شركة التابعة (�شركة ابراج العرب للمقاوالت املحدودة امل�س�ؤولية) لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2017والتي
متثل بياناتها املالية  %85من اجمايل املوجودات و  %100من اجمايل االيرادات للبيانات املالية املوحدة ،وقد دققت من قبل مدقق
ح�سابات اخر وقد ا�صدر تقريره غري املتحفظ حولها بتاريخ � 28شباط .2018
معلومات اخرى
ان االدارة م�س�ؤولة عن املعلومات االخرى حيث تت�ضمن املعلومات االخرى املدرجة يف التقرير ال�سنوي ،ولكنها ال تت�ضمن القوائم املالية
املوحدة وتقرير تدقيقنا حولها.
ال يغطي ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة هذه املعلومات االخرى ،ونحن ال نبدي اي �شكل من ا�شكال الت�أكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم املالية املوحدة  ،يقع على عاتقنا م�س�ؤولية قراءة هذه املعلومات االخرى  ،وعند قيامنا بذلك فاننا ن�أخذ
باالعتبار فيما اذا كانت تلك املعلومات غري متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة او مع معرفتنا التي مت اكت�سابها اثناء
اجراءات التدقيق او يظهر عليها بخالف ذلك انها حتتوي على اخطاء جوهرية .واذا ا�ستنتجنا بناء على العمل الذي قمنا به ب�أن هنالك
اخطاء جوهرية يف هذه املعلومات فنحن مطالبون باالبالغ عن هذه احلقيقة .ويف هذا ال�سياق لي�س لدينا �شيء لالبالغ عنه.
م�س�ؤولية الإدارة واال�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة عن القوائم املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية  ،وعن
�أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها �ضرورية لتمكنها من �إعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية � ،سوا ًء كانت نا�شئة
عن �إحتيال �أو عن خط�أ.
كما وت�شمل م�س�ؤولية الإدارة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة تقييم قدرة ال�شركة على الإ�ستمرارية ,والإف�صاح ح�سب مقت�ضى
احلال عن امل�سائل املتعلقة ب�إ�ستمرارية ال�شركة و�إ�ستخدام ا�سا�س الإ�ستمرارية يف املحا�سبة ما مل تنوي الإدارة ت�صفية ال�شركة �أو وقف
عملياتها� ،أو ال يوجد لديها بدي ًال منطقي ًا عن ذلك.
ان اال�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة هم امل�س�ؤولون عن اال�شراف على اعداد التقارير املالية
م�س�ؤولية املحا�سب القانوين
ان هدفنا احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت القوائم خالية من الأخطاء اجلوهرية� ,سوا ًء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن
خط�أ ,و�إ�صدار تقرير التدقيق والذي يت�ضمن ر�أينا حولها.
الت�أكيد املعقول هو على م�ستوى عال من الت�أكيد  ,ولكن �إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ال ت�ضمن دائماً
�إكت�شاف الأخطاء اجلوهرية حتى و�إن وجدت وميكن �أن تن�ش�أ الأخطاء من الإحتيال �أو عن طريق اخلط�أ ،وتعترب جوهرية �إذا كانت
ب�شكل فردي �أو يف جمموعها قد ت�ؤثر ب�شكل معقول على قرارات م�ستخدمي البيانات املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ،فاننا نقوم مبمار�سة احلكم املهني و املحافظة على تطبيق مبد�أ ال�شك املهني يف
جميع نواحي التدقيق  ,بالإ�ضافة اىل:
•حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سوا ًء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن خط�أ ،وكذلك ت�صميم
وتنفيذ �إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر �أ�سا� ًسا لر�أينا .ان خطر عدم
�إكت�شاف �أية �أخطاء جوهرية ناجتة عن �إحتيال �أعلى من تلك الناجتة عن اخلط�أ ،نظرا الن الإحتيال قد ي�شتمل على التواط�ؤ و التزوير،
�أو احلذف املتعمد والتحريفات � ،أو جتاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
•احل�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق لغايات ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف،
ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
•تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات العالقة املعدة من قبل الإدارة.
•التو�صل لإ�ستنتاج عن مدى مالئمة �إ�ستخدام الإدارة لأ�سا�س الإ�ستمرارية يف املحا�سبة ،و�إ�ستناد ًا �إىل �أدلة التدقيق التي مت احل�صول
عليها ،فيما �إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا �صلة ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري �شكوك ًا كبرية حول قدرة ال�شركة على
الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة .ف�إذا تو�صلنا ب�أن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري  ،فنحن مطالبون بلفت الإنتباه يف تقرير تدقيقنا �إىل
الإي�ضاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري كافي ًا ،ف�إننا �سوف نقوم بتعديل
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ر�أينا� .إ�ستنتاجاتنا تعتمد على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك ف�إنه من املمكن �أن تت�سبب
�أحداث �أو ظروف م�ستقبلية يف توقف ال�شركة عن الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة.
•تقييم العر�ض العام وبنية وحمتوى القوائم املالية املوحدة مبا فيها الإي�ضاحات وفيما �إذا كانت القوائم املالية املوحدة متثل املعامالت
والأحداث ب�شكل يحقق العر�ض العادل.
توا�صلنا مع امل�س�ؤولني يف جلنة التدقيق مبا يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق الهامة  ،مبا يف ذلك �أية �أوجه
ق�صور هامة يف نظام الرقابة الداخلية مت حتديدها خالل تدقيقنا.
تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية ،و�أن القوائم املالية متفقة معها ونو�صي بامل�صادقة عليها.
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�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31كانون الأول 2017
(بالدينار الأردين)
2017
اي�ضاح

2016

املوجودات
موجودات غري متداولة
27,508,872
27,508,872
13
�شهرة
24,146,420
23,988,272
4
ممتلكات ومعدات
3,243,195
6,879,227
5
حمتجزات م�شاريع طويلة االجل
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
241,391
234,221
ال�شامل االخر
55,139,878
58,610,592
جمموع املوجودات غري املتداولة
موجودات متداولة
9,210,336
4,608,928
8
م�صاريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة اخرى
9,044,049
9,136,363
ب�ضاعة
2,868,149
7,997,965
م�شاريع حتت التنفيذ
43,998,321
40,071,117
مطلوب من العمالء على عقود املقاوالت
50,205,082
43,027,847
7
مدينون و�شيكات بر�سم التح�صيل
8,716,802
8,663,752
5
حمتجزات م�شاريع ق�صرية االجل
7,164,168
6,097,773
6
نقد وما يف حكمه
131,206,907
119,603,745
جمموع املوجودات املتداولة
186,346,785
178,214,337
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية
35,250,000
37,720,000
1
ر�أ�س املال
2,470,000
15
عالوة ا�صدار
1,143,193
1,468,614
15
�إحتياطي اجباري
21,906
21,906
15
�إحتياطي خا�ص
()99,144
()106,314
احتياطي القيمة العادلة
7,610,661
7,014,446
16
ارباح مدورة
حقوق امللكية العائد �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
46,396,616
46,118,652
4,724,668
6,257,994
حقوق غري م�سيطر عليها
51,121,284
52,376,646
جمموع حقوق امللكية
مطلوبات متداولة
4,165,048
6,463,880
12
م�صاريف م�ستحقة وح�سابات دائنة �آخرى
27,202,582
14,752,832
دفعات مقبو�ضة مقدما من عقود املقاوالت
53,319,802
58,889,730
9
دائنون و�شيكات اجلة
516,788
429,650
اوراق دفع
40,478,676
29,498,048
10
قرو�ض ق�صرية االجل
9,542,605
15,803,551
11
بنوك دائنة
135,225,501
125,837,691
جمموع املطلوبات املتداولة
186,346,785
178,214,337
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017
(بالدينار الأردين)
االيرادات
كلفة االيرادات
جممل الربح
م�صاريف �إدارية وعمومية
م�صاريف مالية
خ�سائر متحققة من بيع موجودات مالية حمددة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
ايرادات وم�صاريف اخرى
ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل
ربح ال�سنة
يعود اىل
ا�صحاب ال�شركة االم
حقوق غري امل�سيطر عليها

اي�ضاح
17
18

12

ربحية ال�سهم:
ربحية ال�سهم – دينار� /سهم
املعدل املرجح لعدد الأ�سهم – �سهم

2017
229,838,792
()220,350,658
9,488,134
()2,587,746
()1,425,061

2016
182,342,946
()174,416,614
7,926,332
()2,264,168
()2,512,630

242,054
5,717,381
()929,849
4,787,532

()5,138
2,084,237
5,228,633
()907,170
4,321,463

3,254,206
1,533,326
4,787,532

3,115,489
1,205,974
4,321,463

0,09
36,690,833

0,10
30,979,166

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة الدخل ال�شامل االخر املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017
(بالدينار الأردين)
ربح ال�سنة
الدخل ال�شامل االخر :
جمموع الدخل ال�شامل االخر املحول اىل االرباح املدورة

2017
4,787,532
4,787,532

2016
4,321,463
4,321,463

التغري يف احتياطي القيمة العادلة
اجمايل الدخل ال�شامل االخر لل�سنة

()7,170
4,780,362

()99,144
4,222,319

ربح ال�سنة يعود �إىل:
ا�صحاب ال�شركة االم
حقوق غري امل�سيطر عليها

3,247,036
1,533,326
4,780,362

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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3,016,345
1,205,974
4,222,319
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الر�صيد يف  1كانون الثاين 2016
زيادة يف را�س املال
حقوق غري م�سيطر عليها قبل زيادة
م�ساهمة ال�شركة يف ر�أ�س مال ال�شركة
التابعة
الدخل ال�شامل لل�سنة
املحول اىل االحتياطي االجباري
التغري يف حقوق غري امل�سيطر عليها
نتيجة زيادة م�ساهمة ال�شركة يف ر�أ�سمال
ال�شركة التابعة
الر�صيد يف  31كانون الأول 2016
زيادة يف را�س املال
توزيعات ارباح
الدخل ال�شامل لل�سنة
املحول اىل االحتياطي االجباري
الر�صيد يف  31كانون الأول 2017

حقوق امللكية
العائد اىل
م�ساهمي ال�شركة
االم
31,695,271
11,685,000
-

�أرباح مدورة
4,806,721
-

احتياطي
القيمة
العادلة
-

الإحتياطي
اخلا�ص
21,906
-

الإحتياطي
االجباري
831,644
-

عالوة ا�صدار
1,035,000
1,435,000
-

ر�أ�س املال

25,000,000
10,250,000
-

اي�ضاح

1

�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة )
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017
(بالدينار الأردين)
حقوق غري
م�سيطر عليها
5,770,659

-

جمموع حقوق
امللكية
31,695,271
11,685,000
5,770,659

-

-

311,549

-

-

-

()99,144
-

-

3,115,489
()311,549

-

3,016,345
-

1,205,974
46,396,616
()3,525,000
3,247,036
46,118,652

4,724,668
1,533,326
6,257,994

51,121,284
()3,525,000
4,780,362
52,376,646

()2,251,965( )2,251,965

4,222,319
-

1

1,143,193 2,470,000 35,250,000
)2,470,000( 2,470,000
325,421
1,468,614
37,720,000

21,906
21,906

(7,610,661 )99,144
()3,525,000
(3,254,206 )7,170
()325,421
(7,014,446 )106,314

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة

�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة )
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017
(بالدينار الأردين)
2017

الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
تعديالت على ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة:
ا�ستهالكات
ارباح من بيع ممتلكات ومعدات
م�صاريف مالية
خ�سائر متحققة من بيع موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل ال�شامل
التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:
م�صاريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة اخرى
حمتجزات م�شاريع
مدينون و�شيكات بر�سم التح�صيل
مطلوب من العمالء على عقود املقاوالت
ب�ضاعة
م�شاريع حتت التنفيذ
امل�صاريف امل�ستحقة واحل�سابات الدائنة االخرى
دفعات مقبو�ضة مقدما من عقود املقاوالت
دائنون و �شيكات االجلة
النقد املتوفر من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية
م�صاريف مالية مدفوعة
�صايف النقد املتوفر من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

2016

5,717,381

5,228,633

4,049,034
()28,727
1,425,061
-

3,873,204
()121,122
2,512,630
5,138

4,601,408
()3,582,982
7,177,235
3,927,204
()92,314
()5,129,816
1,368,983
()12,449,750
5,569,928
12,552,645
()1,425,061
11,127,584

()2,442,431
()3,612,837
172,151
()445,675
()3,085,826
()2,868,149
159,756
()898,005
()7,432,964
()8,955,497
()2,512,630
()11,468,127

الأن�شطة الإ�ستثمارية
التغري يف موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
55,657
بيان الدخل ال�شامل
()9,402,640
�شهرة
475,675
49,318
متح�صالت نقدية من بيع ممتلكات ومعدات
()10,272,200
()3,911,477
�شراء ممتلكات ومعدات
()19,143,508
()3,862,159
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
()266,845
6,260,946
بنوك دائنة
18,886,826
()10,980,628
قرو�ض ق�صرية االجل
516,788
()87,138
اوراق دفع
10,250,000
زيادة را�س املال
1,435,000
عالوة ا�صدار
()2,251,965
حقوق غري امل�سيطر عليها
()3,525,000
توزيعات �أرباح مدفوعة
28,569,804
()8,331,820
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /املتوفر من الأن�شطة التمويلية
()2,041,831
()1,066,395
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
9,205,999
7,164,168
النقد وما يف حكمه يف  1كانون الثاين
7,164,168
6,097,773
النقد وما يف حكمه يف  31كانون الأول
بنود غري نقدية:
2,470,000
زيادة ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة عالوة اال�صدار
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال34يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة

�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة )
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017
(بالدينار الأردين)
 -1التكوين والن�شاط
�إن �شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة هي �شركة م�ساهمة عامة حمدودة «ال�شركة» م�سجلة يف �سجل ال�شركات امل�ساهمة العامة
املحدودة حتت الرقم ( )104لدى مراقب ال�شركات بوزارة ال�صناعة والتجارة بتاريخ  1كانون الثاين .1976
بتاريخ  23ني�سان  2015قررت الهيئة العامة يف اجتماعها غري العادي زيادة ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به من � 25,000,000سهم /دينار
اىل � 35,250,000سهم /دينار عن طريق طرح � 10,250,000سهم ب�سعر دينار واحد لل�سهم او  %90من �سعر االغالق بتاريخ موافقة
هيئة االوراق املالية ايهما اعلى هذا وقد بلغ �سعر اغالق �سهم ال�شركة بتاريخ موافقة هيئة االوراق املالية ( )1,27دينار لل�سهم اىل
امل�ساهم زياد خلف حممد املنا�صري ،وقد مت ا�ستكمال اجراءات زيادة ر�أ�س املال لدى وزارة ال�صناعة والتجارة بتاريخ  18ايار ، 2016
وا�ستكملت االجراءات ت�سجيل ا�سهم الزيادة لدى هيئة االوراق املالية بتاريخ  30ايار  2016مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي هيئة االوراق
املالية رقم( , )2016/138وعليه فقد ا�صبح ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به واملكتتب واملدفوع � 35,250,000سهم  /دينار.
بتاريخ  25ني�سان  2017قررت الهيئة العامة لل�شركة يف اجتماعها غري العادي زيادة ر�أ�س املال من � 35,250,000سهم  /دينار اىل
� 37,720,000سهم  /دينار عن طريق ر�سملة عالوة اال�صدار البالغة � 2,470,000سهم  /دينار  ،ومتت املوافقة لدى هيئة االوراق املالية
بتاريخ  22ايار  2017مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي هيئة االوراق املالية رقم (.)2017/143
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �شراء االرا�ضي والعقارات وتطويرها واملتاجرة بها باال�ضافة اىل اال�ستثمار يف اال�سهم وال�سندات .
وتعمل ال�شركة يف مدينة عمان .
ت�شتمل القوائم املالية املوحدة كما يف  31كانون الأول  2017على القوائم املالية لل�شركات التابعة التالية :
الن�شاط الرئي�سي
ن�سبة امللكية
�سنة
مكان الت�سجيل
ا�سم ال�شركة التابعة
لل�شركة
والت�صوبت
الت�سجيل
املقاوالت االن�شائية
%68.75
2007
اململكة االردنية الها�شمية
�شركة ابراج العرب للمقاوالت
 -2املعايري اجلديدة والتعديالت امل�صدرة ولكنها مل ت�صبح �سارية املفعول
هنالك عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتف�سريات التي مل ت�صبح �سارية املفعول  ،ومل يتم تطبيقها عند اعداد
هذه البيانات وال تخطط ال�شركة تبني هذه املعايري ب�صورة مبكرة.
املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية مل ت�صبح بعد واجبة
التطبيق

ي�سري تطبيقها للفرتات
ال�سنوية التي تبد أ� من او بعد

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( - )9االدوات املالية

 1كانون الثاين 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( – )15ايرادات عقود العمالء

 1كانون الثاين 2018

 1كانون الثاين 2019
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )16االيجارات»
يتوقع جمل�س ادارة ال�شركة ان تطبيق هذه املعايري والتف�سريات خالل الفرتات الالحقة لن يكون له �أثر مايل جوهري على البيانات
املالية املوحدة لل�شركة.
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 -3ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�إعداد البيانات املالية
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة بناء ًا على املعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س التح�ضري
مت عر�ض هذه البيانات املوحدة املالية بالدينار الأردين لأن غالبية معامالت ال�شركة ت�سجل بالدينار .
لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة على �أ�سا�س مبد أ� التكلفة التاريخية � ،أما املوجودات املالية واملطلوبات املالية فانها تظهر بالقيمة
العادلة .ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو التايل:
�أ�سا�س توحيد البيانات املالية
تت�ألف البيانات املالية املوحدة ل�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة وال�شركة التابعة لها من البيانات املالية اخلا�صة بال�شركة
واملن�ش�آت امل�سيطر عليها من قبل ال�شركة ) ال�شركات التابعة(.
تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة
•القدرة على التحكم باملن�ش�أة امل�ستثمر بها.
•ن�شوء حق لل�شركة يف العوائد املتغرية نتيجة الرتباطها باملن�ش�أة امل�ستثمر بها .
•القدرة على التحكم يف املن�ش�أة امل�ستثمر بها بغر�ض الت�أثري على عوائد امل�ستثمر.
تقوم ال�شركة ب�إعادة تقييم ما �إذا كانت ت�سيطر على �أي من املن�ش�آت امل�ستثمر بها �أم ال� ،إذا ما كانت احلقائق والظروف ت�شري �إىل حدوث
تغريات على واحد �أو �أكرث من عنا�صر ال�سيطرة امل�شار �أليها �أعاله.
عندما تقل حقوق الت�صويت اخلا�صة بال�شركة يف �أي من املن�ش�آت امل�ستثمر بها عن �أغلبية حقوق الت�صويت بها ،يكون لل�شركة ال�سيطرة
على تلك املن�ش�أة امل�ستثمر بها عندما تكون حقوق الت�صويت كافية ملنحها قدرة عملية لتوجيه الأن�شطة ذات ال�صلة باملن�ش�أة امل�ستثمر
بها ب�شكل منفرد.
ت�أخذ ال�شركة بعني االعتبار كافة احلقائق والظروف ذات ال�صلة عند تقييم ما �إذا كان لل�شركة حقوق الت�صويت يف املن�ش�أة
كاف ملنحها ال�سيطرة  ،ت�شمل تلك احلقائق والظروف ما يلي:
امل�ستثمر بها �أم ال ب�شكل ٍ
•حجم حقوق الت�صويت التي متتلكها ال�شركة بالن�سبة حلجم ومدى ملكية حاملي حقوق الت�صويت الآخرين
•حقوق الت�صويت املحتملة التي متتلكها ال�شركة وحاملي حقوق الت�صويت الآخرين والأطراف الآخرى
•احلقوق النا�شئة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى.
•�أية حقائق وظروف �إ�ضافية قد ت�شري �إىل �أن ال�شركة لها� ،أو لي�ست لديها ،القدرة احلالية على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة
وقت احلاجة التخاذ قرارات ،مبا يف ذلك كيفية الت�صويت يف اجتماعات امل�ساهمني ال�سابقة.
تبد�أ عملية توحيد ال�شركة التابعة عندما حت�صل ال�شركة على ال�سيطرة على تلك ال�شركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد
ال�شركة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة  .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يتم ت�ضمني �إيرادات وم�صاريف ال�شركة التابعة امل�ستحوذة �أو امل�ستبعدة
خالل ال�سنة يف بيان الدخل ال�شامل املوحد من تاريخ ح�صول ال�شركة على ال�سيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه �سيطرة ال�شركة على
ال�شركة التابعة.
�إن الربح �أو اخل�سارة وكل عن�صر من عنا�صر الدخل ال�شامل الأخرى موزعة على مالكي ال�شركة ومالكي احل�ص�ص غري امل�سيطرة،
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�شركة التابعة موزع على مالكي ال�شركة والأطراف غري امل�سيطرة حتى لو �أدى ذلك �إىل حدوث عجز يف �أر�صدة
الأطراف غري امل�سيطرة.
حيثما لزم الأمر ،يتم �إجراء تعديالت على البيانات املالية لل�شركات التابعة لكي تتالئم �سيا�ساتها املحا�سبية مع تلك امل�ستخدمة من
قبل ال�شركة الأم.
يتم �إ�ستبعاد جميع املعامالت مبا يف ذلك الأ�صول وااللتزامات وحقوق امللكية والأرباح وامل�صاريف والتدفقات النقدية الناجتة عن
املعامالت الداخلية بني ال�شركة وال�شركات التابعة عند التوحيد.
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املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
يتم ت�صنيف املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عندما تكون مقتناه لغر�ض املتاجرة �أو اختريت لكي
ت�صنف كذلك.
يتم ت�صنيف املوجودات املالية بغر�ض املتاجرة �إذا:
•مت �إقتنائها ب�شكل �أ�سا�سي بهدف بيعها يف امل�ستقبل القريب.
•متثل جزء من حمفظة �أدوات مالية معلومة تديرها املجموعة وت�شتمل على منط فعلي لأداة مالية حتقق �أرباح على املدى
الق�صري.
•متثل م�شتقة مالية لكنها غري م�صنفة �أو فعالة ك�أداة حتوط.
ميكن ت�صنيف املوجودات املالية ،غري تلك املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة ،كموجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
عند الت�سجيل املبدئي �إذا:
•كان مثل هذا الت�صنيف يزيل �أو يقلل ب�صورة كبرية �أي قيا�س �أو احت�ساب غري مت�سق والذي من املمكن �أن ينتج فيما لو مل يتم
الت�صنيف على هذا النحو.
•كان املوجود املايل ميثل جزء من جمموعة املوجودات املالية �أو املطلوبات املالية �أو كالهما ،والتي يتم �إدارتها وتقدير �أدائها على
�أ�سا�س القيمة العادلة ،طبق ًا لإدارة املخاطر �أو �إ�سرتاتيجية اال�ستثمار املوثقة لدى ال�شركة حيث يتم احل�صول على املعلومات
حول جمموعة املوجودات املالية �أو املطلوبات املالية داخلي ًا بنا ًء على هذا الأ�سا�س.
•كان املوجود املايل ميثل جزء من عقد يحتوي على م�شتق مت�ضمن واحد �أو �أكرث ،و�أن معيار املحا�سبة رقم ( )39الأدوات
املالية :االعرتاف والقيا�س ي�سمح للعقد الكلي املجمع) املوجود �أو ( )IASالدويل املطلوب (بت�صنيفه كموجودات مالية
حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
تظهر املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمتها العادلة ويتم االعرتاف ب�أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن
�إعادة التقييم يف الأرباح واخل�سائر.
يت�ضمن �صايف الربح �أو اخل�سارة �أي توزيعات للأرباح �أو فائدة م�ستحقة من الأ�صل املايل ويتم �إدراجها يف بيان الدخل.
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر
ت�صنف الأ�سهم املدرجة اململوكة لل�شركة والتي يتم تداولها يف �سوق مايل ن�شط كموجودات مالية – متاحة للبيع ويتم �إدراجها بالقيمة
العادلة .كما متتلك املجموعة ا�ستثمارات يف �أ�سهم غري مدرجة والتي ال يتم تداولها يف)� (AFSأ�سواق ن�شطة ولكنها م�صنفة كذلك
كموجودات مالية متاحة للبيع وم�سجلة بالقيمة العادلة ،وذلك العتقاد الإدارة ب�أمكانية قيا�س القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة  .يتم
�إدراج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخر والتي يتم �إ�ضافتها �إىل بند التغريات
املرتاكمة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات �ضمن حقوق امللكية ب�أ�ستثناء خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة والتي يتم �إدارجها �ضمن االرباح
واخل�سائر .يف حال �إ�ستبعاد الإ�ستثمار �أو وجود �إنخفا�ض يف قيمته ب�شكل حمدد ،ف�أن الأرباح �أو اخل�سائر نتيجة تقييمه �سابق ًا واملثبتة
�ضمن �إحتياطي �إعادة تقييم �إ�ستثمارات يتم �إدراجها �ضمن بيان الدخل.
يتم الإعرتاف ب�أي ايرادات توزيعات �أرباح الإ�ستثمارات – املتاحة للبيع عند ن�شوء حق لل�شركة ب�أ�ستالم دفعات عن توزيعات �أرباح من
تلك الإ�ستثمارات.
النقد وما يف حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه  ،النقد والودائع حتت الطلب والإ�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور
�أو �أقل.
الذمم املدينة
يتم اظهار الذمم املدينة بالقيمة العادلة  ،ويتم اظهارها بالكلفة املطف�أة بعد تنزيل خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
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الذمم الدائنة وامل�ستحقات
يتم �إثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة �سواء متت �أو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد.
ايرادات عقود املقاوالت
عندما يكون من املمكن تقدير نتيجة عقود املقاوالت ب�شكل موثوق ،يتم الإعرتاف بالإيرادات والتكاليف بالإ�ستناد �إىل درجة �إمتام
العقد بنهاية فرتة التقرير والتي يتم قيا�سها بن�سبة تكاليف العقد املتكبدة للعمل املنجز حتى تاريخه �إىل جمموع تكاليف العقد املقدّرة.
يتم الإعرتاف بالتغريات يف �أعمال العقد �إىل احلد الذي يكون حمتم ًال �أن ينتج عنه دخل والذي ميكن قيا�سه ب�شكل موثوق .يتم �إدراج
املطالبات ودفعات احلوافز �إىل احلد الذي يكون عنده حمتم ًال قبول العميل للمطالبة وقيا�س املبلغ ب�شكل موثوق.
�إن التغيريات يف التقديرات امل�ستخدمة يف حتديـد مبلغ االيـرادات والتكاليف يتم الإعرتاف بها يف بيان الدخل يف الفرتة التي يح�صل
فيها التغيري.
عندما ال يكون بالإمكان تقدير نتيجة عقد الإن�شاء بدرجة موثوقة ،يتم االعرتاف بالإيراد �إىل حد قيمة التكاليف املتكبدة والتي من
املحتمل �إ�سرتدادها .ويتم االعتـراف بتكاليف العقد كم�صاريف يف الفرتة التي مت تكبد تلك التكاليف فيها  ،وعندما يكون من املحتمل
�أن تزيد التكاليف الكليـة للعقد عن الإيراد الكلي للعقد يتم االعرتاف باخل�سارة املتوقعة وقيدها كم�صروف فورا.
امل�صاريف
ً
تت�ضمن امل�صاريف الإدارية والعمومية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكاليف الإنتاج وفقا للمعايري
املحا�سبية املتعارف عليها .ويتم توزيع امل�صاريف �إذا دعت احلاجة لذلك  ،بني امل�صاريف الإدارية والعمومية وكلفة املبيعات على �أ�سا�س
ثابت.
ال�شهرة
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )3توحيد الأعمال ،والذي يتم مبوجبه قيد زيادة كلفة
ال�شراء عن القيمة العادلة لل�شركات امل�ستثمر بها ك�شهرة ،وعندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من هذه ال�شهرة عن �صايف قيمتها
الدفرتية ف�إنه يجري تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة القابلة للإ�سرتداد وت�سجيل قيمة التدين يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
متثل ال�شهرة الناجتة عن �شراء �شركة تابعة �أو من�ش�أة ب�سيطرة م�شرتكة فائ�ض تكلفة ال�شراء عن ح�صة ال�شركة يف �صايف القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة املحددة لل�شركة التابعة �أو املن�ش�أة ب�سيطرة م�شرتكة واملعرتف بها كما يف تاريخ ال�شراء .يتم
ت�سجيل ال�شهرة �أو ًال ك�أ�صل على �أ�سا�س التكلفة ،ويتم قيا�سها الحق ًا على �أ�سا�س التكلفة ناق� ًصا الإنخفا�ض املرتاكم يف القيمة� ،إن وجد.
لأغرا�ض �إختبار �إنخفا�ض القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة على كل الوحدات املنتجة للنقد يف ال�شركة والتي يتوقع �إ�ستفادتها من عملية
الإندماج .يتم �إجراء �إختبار �سنوي لإنخفا�ض القيمة للوحدات املنتجة للنقد والتي مت توزيع ال�شهرة عليها �أو على فرتات �أكرث تقارب ًا
�إذا وجد ما ي�شري �إىل �إنخفا�ض قيمة الوحدة� .إذا كانت القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد �أقل من القيمة املدرجة لها
يتم حتميل خ�سارة الإنخفا�ض �أو ًال لتخفي�ض القيمة املدرجة لل�شهرة املوزعة على الوحدة ثم على الأ�صول الأخرى املدرجة تنا�سبي ًا على
�أ�سا�س القيمة املدرجة لكل �أ�صل يف الوحدة� .إن خ�سائر �إنخفا�ض القيمة امل�سجلة لل�شهرة ال ميكن عك�سها يف فرتات الحقة.
عند �إ�ستبعاد �إحدى ال�شركات التابعة �أو املن�ش�آت ب�سيطرة م�شرتكة يتم �إحت�ساب قيمة ال�شهرة املخ�ص�صة لها لتحديد الربح �أو اخل�سارة
الناجتة من الإ�ستبعاد.
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ب�ضاعة
تظهر الب�ضاعة بتكلفة �أو �صايف القابل للتحقق �أيهما �أقل .تت�ضمن الكلفة املواد املبا�شرة ,كلف الت�صنيع وحتويل ,والكلف االخرى
ال�ضرورية الح�ضار الب�ضاعة اىل املوقع .يف حالة الب�ضاعة امل�صنعة والب�ضاعة حتت الت�صنيع ,تت�ضمن الكلفة ح�صة من النفقات العامة
على طريقة �سعة الت�شغيل العادية .حتت�سب التكلفة ب�إ�ستخدام متو�سط املرجح� .صايف القابل للتحقق ميثل �سعر البيع املقدر مطروح من
تكاليف املقدرة لالمتام والتكاليف ال�ضرورية المتام البيع.
عندما يكون �صايف القابل للتحقق للب�ضاعة �أقل من التكلفة تقوم بتزويد خم�ص�ص للتدين يف قيمة وتعرتف باملخ�ص�ص كم�صروف يف
االرباح واخل�سائر.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
بتاريخ كل قائمة املركز املايل  ،يتم مراجعة قيم املوجودات املالية  ،لتحديد �إن كان هنالك ماي�شري �إىل �إنخفا�ض يف قيمتها.
�أما بالن�سبة اىل املوجودات املالية مثل الذمم املدينة التجارية واملوجودات املقيمة فردي ًا على �أنها غري منخف�ضة القيمة  ،فيتم تقييمها
النخفا�ض القيمة على �أ�سا�س جماعي � .إن الدليل املو�ضوعي للإنخفا�ض بقيمة حمفظة الذمم املدينة قد ي�شمل اخلربة ال�سابقة لل�شركة
فيما يخ�ص حت�صيل الدفعات  ،والزيادة يف عدد الدفعات املت�أخرة املحفظة والتي تتعدى معدل فرتة الإ�ستدانة كما قد ي�شمل التغريات
امللحوظة يف الأو�ضاع الإقت�صادية املحلية والعاملية املرتابطة مع تعرث الذمم الدائنة .
يتم تخفي�ض القيمة املدرجة للأ�صل املايل مببلغ خ�سارة الإنخفا�ض بالقيمة مبا�شرة  ،وذلك لكافة الأ�صول املالية ب�إ�ستثناء الذمم
املدينة التجارية  ،حيث مت تخفي�ض القيمة املدرجة من خالل �إ�ستعمال ح�ساب خم�ص�صات .عندما تعترب �إحدى الذمم املدينة غري قابلة
للتح�صيل يتم عندها �شطب مبلغ الذمة واملبلغ املقابل يف ح�ساب املخ�ص�صات .
يتم الإعرتاف بالتغريات يف القيمة املدرجة حل�ساب املخ�ص�صات يف قائمة الدخل.
فيما يتعلق ب�أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع  ،اليتم عك�س خ�سائر الإنخفا�ض بالقيمة املعرتف بها �سابق ًا من خالل قائمة الدخل� .إن
�أي زيادة يف القيمة العادلة ت�أتي بعد خ�سارة �إنخفا�ض يتم الإعرتاف بها مبا�شرة يف بيان حقوق امللكية.
الغاء الإعرتاف
تقوم ال�شركة ب�إلغاء الإعرتاف ب�أ�صل مايل فقط عند �إنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة با�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل املايل،
او عندما تقوم ال�شركة بتحويل وب�شكل جوهري كافة خماطر ومنافع امللكية �إىل من�ش�أة �أخرى � .أما يف حالة عدم قيام ال�شركة بتحويل
�أو الإحتفاظ ب�شكل جوهري مبخاطر ومنافع امللكية و�إ�ستمرارها بال�سيطرة على الأ�صل املحول ف�إن ال�شركة تقوم بالإعرتاف بح�صتها
امل�ستبقاة يف الأ�صل املحول واملطلوبات املتعلقة به يف حدود املبالغ املتوقع دفعها � .أما يف حالة �إحتفاظ ال�شركة ب�شكل جوهري بكافة
خماطر ومنافع امللكية للأ�صل املحول  ،ف�إن ال�شركة ت�ستمر باالعرتاف بالأ�صل املايل .
انخفا�ض قيمة املوجودات غري املتداولة
تعمل ال�شركة يف تاريخ كل قائمة املركز املايل على مراجعة القيم املدرجة ملوجوداتها وذلك لتحديد �إن كان هنالك ما ي�شري �إىل �أن هذه
املوجودات قد تعر�ضت �إىل خ�سائر انخفا�ض القيمة� .إذا وجد ما ي�شري �إىل ذلك يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للأ�صل وذلك
لتحديد خ�سائر �إنخفا�ض القيمة (�إن وجدت) .يف حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد الأ�صل حمدد ،تقوم ال�شركة
بتقدير القيمة للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد التي يعود اليها الأ�صل نف�سه .عندما ميكن حتديد �أ�س�س توزيع معقولة وثابتة ،يتم توزيع
الأ�صول امل�شرتكة �إىل وحدات منتجة للنقد حمددة� ،أو يتم توزيعها �إىل �أ�صغر جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد التي ميكن حتديد
�أ�س�س توزيع معقولة وثابتة لها.
�إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل ناق� ًصا تكلفة البيع �أو القيمة يف اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى.
يف حال تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لأ�صل ( �أو لوحدة منتجة للنقد) مبا يقل عن القيمة املدرجة ،يتم تخفي�ض القيمة املدرجة
للأ�صل (الوحدة املنتجة للنقد) �إىل القيمة القابلة للإ�سرتداد .يتم الإعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض مبا�شرة يف قائمة الدخل� ،إال �إذا كان
اال�صل معاد تقييمه فيتم عندها ت�سجيل خ�سائر الإنخفا�ض كتنزيل من خم�ص�ص �إعادة التقييم.
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املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالكات املرتاكمة  ،تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف �إيرادية� ،إن
م�صاريف التح�سينات فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية ويتم ر�سملة تكاليف الإقرتا�ض �ضمن تكلفة الأ�صل لتمويل �إن�شاء املمتلكات واملعدات
خالل الفرتة الزمنية الالزمة لإكمال وجتهيز املمتلكات للإ�ستخدام .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات على ا�سا�س احلياة العملية املقدرة
للممتلكات وذلك ب�إ�ستعمال طريقة الق�سط الثابت� .إن ن�سب الإ�ستهالك للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي-:
معدل الإ�ستهالك ال�سنوي
%2
مباين
%20
مباين جاهزة
%10
�سيارات
%10-20
الآالت ومعدات
%10-20
اجهزة م�ساحة
%20
نظام طوبار
%10-20
اجهزة كهربائية
%10-20
عدد وادوات
%40
اخ�شاب
%10
جتهيزات مكتبية
يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة اال�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن طريقة وفرتة اال�ستهالك تتنا�سب مع املنافع االقت�صادية
املتوقعة من املمتلكات واملعدات.
يتم اجراء اختبار لتدين القيمة التي تظهر بها املمتلكات واملعدات يف قائمة املركز املايل املوحدة عند ظهور �أي �أحداث �أو تغريات يف
الظروف تظهر �أن هذه القيمة غري قابلة للإ�سرتداد .يف حال ظهور �أي م�ؤ�شر لتدين القيمة ،يتم �إحت�ساب خ�سائر تدين تبع ًا ل�سيا�سة
تدين قيمة املوجودات.
عند �أي �إ�ستبعاد الحق للممتلكات واملعدات ف�إنه يتم الإعرتاف بقيمة املكا�سب �أو اخل�سارة الناجتة ،التي متثل الفرق ما بني �صايف عوائد
الإ�ستبعاد والقيمة التي تظهر بها املمتلكات واملعدات يف قائمة املركز املايل املوحدة ،جممل الربح واخل�سارة.
املخ�ص�صات
يتم تكوين املخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة �أي التزام حايل (قانوين �أو متوقع) ناجت عن �أحداث �سابقة والتي تعترب تكلفة �سدادها
حمتملة وميكن تقديرها ب�شكل موثوق.
يتم قيا�س املخ�ص�صات ح�سب �أف�ضل التوقعات للبدل املطلوب ملقابلة الإلتزام كما بتاريخ قائمة املركز املايل بعد الأخذ بعني الإعتبار
املخاطر والأمور غري امل�ؤكدة املحيطة بالإلتزام .عندما يتم قيا�س املخ�ص�ص با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة ل�سداد الإلتزام
احلايل ،ف�إنه يتم الإعرتاف بالذمة املدينة كموجودات يف حالة كون ا�ستالم وا�ستعا�ضة املبلغ م�ؤكدة وميكن قيا�س املبلغ ب�شكل موثوق.
ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات
واملطلوبات املالية والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة ،كما �أن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف االيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات،
وكذلك التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �ضمن قائمة الدخل ال�شامل وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة ال�شركة �إ�صدار �أحكام
واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� ،إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل
متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و�أن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن
�أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
التقرير القطاعي
القطاع هو جمموعه من العنا�صر يف املجموعه تنفرد ب�أنها تخ�ضع ملخاطر وعوائد متيزها عن غريها وت�شرتك يف تقدمي املنتجات
�أو اخلدمات وهذا ما يعرف بالقطاع الت�شغيلي �أو ت�شرتك يف تقدمي اخلدمات �ضمن بيئة �إقت�صادية حمددة .وت�شتمل املجموعة على
قطاعات الأعمال الرئي�سية يف �شراء االرا�ضي والعقارات وتطويرها واملتاجرة بها باال�ضافة اىل اال�ستثمار يف اال�سهم وال�سندات
ومتار�س ن�شاطها فقط داخل اململكة الأردنية الها�شمية.
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التقا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية
امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
�ضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة لن�ص قانون �ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة والتعليمات ال�صادرة عن دائرة �ضريبة الدخل يف اململكة الأردنية
الها�شمية ،ويتم الإ�ستدراك لها وفق ًا ملبد أ� الإ�ستحقاق  ،يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ال�ضريبة على �أ�سا�س �صايف الربح املعدل .وتطبيق ًا
للمعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )12ف�إنه قد يرتتب لل�شركة موجودات �ضريبية م�ؤجلة ناجتة عن الفروقات امل�ؤقتة بني القيمة املحا�سبية
وال�ضريبة للموجودات واملطلوبات واملتعلقة باملخ�ص�صات هذا ومل يتم اظهار تلك املوجودات �ضمن القوائم املالية املرفقة حيث �أنها
غري جوهرية.
حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اىل الدينار الأردين عند �إجراء املعاملة ،ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
الأجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل اىل الدينار الأردين بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ .ان الأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سوية
�أو حتويل العمالت الأجنبية يتم ادراجها �ضمن قائمة الدخل ال�شامل.
 -4املمتلكات واملعدات
 31كانون الأول
�إ�ستبعادات
ا�ضافات
 1كانون الثاين
الكلفة :
5,842,235
413,469
5,428,766
ارا�ضي
4,190,660
9,528
4,181,132
مباين
812,559
37,335
775,224
مباين جاهزة
5,387,016
()75,498
395,603
5,066,911
�سيارات
22,396,915
()31,907
1,715,652
20,713,170
الآت ومعدات
195,139
23,300
171,839
اجهزة م�ساحة
5,499,030
291,666
5,207,364
نظام طوبار
858,792
()960
127,854
731,898
اجهزة كهربائية
2,044,839
()1,897
386,249
1,660,487
عدد وادوات
3,133,247
475,340
2,657,907
اخ�شاب
296,506
()2,328
35,481
263,353
جتهيزات مكتبية
50,656,938
()112,590
3,911,477
46,858,051
جمموع الكلفة
اال�ستهالكات:
634,534
85,027
549,507
مباين
622,240
75,776
546,464
مباين جاهزة
2,381,795
()59,227
454,463
1,986,559
�سيارات
13,812,638
()31,905
1,776,785
12,067,758
الآت ومعدات
141,761
16,885
124,876
اجهزة م�ساحة
4,809,812
527,394
4,282,418
نظام طوبار
455,619
()824
119,112
337,331
اجهزة كهربائية
1,107,799
()43
327,934
779,908
عدد وادوات
2,543,742
638,275
1,905,467
اخ�شاب
158,726
27,383
131,343
جتهيزات مكتبية
26,668,666
()91,999
4,049,034
22,711,631
جمموع اال�ستهالكات
القيمة الدفرتية ال�صافية 1
24,146,420
الدفرتيةالثاين
القيمة كانون
ال�صافية 31
23,988,272
كانون الأول
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 -5حمتجزات امل�شاريع

2017
15,542,979
8,663,752
6,879,227

اجمايل حمتجزات م�شاريع
ينزل  :حمتجزات م�شاريع ق�صرية االجل
حمتجزات م�شاريع طويلة الأجل
 -6النقد وما يف حكمه

2017
20,472
6,077,301
6,097,773

نقد يف ال�صندوق
نقد لدى البنوك

 -7املدينون و�شيكات بر�سم التح�صيل

2017
5,828,063
37,199,784
43,027,847

ذمم مدينة *
�شيكات بر�سم التح�صيل
مطلوب من جهات ذات عالقة (اي�ضاح)14 -

2016
11,959,997
8,716,802
3,243,195
2016
2,196
7,161,972
7,164,168

2016
5,358,811
14,525,000
30,321,271
50,205,082

* ان اعمار ح�سابات الذمم املدينة تقل عن ثالثة ا�شهر.
 -8امل�صاريف املدفوعة مقدما واحل�سابات املدينة االخرى
م�صاريف مدفوعة مقدما
طلبيات
اعتمادات بنكية
ت�أمينات م�سرتدة
ذمم موظفني
اخرى

 -9الدائنون وال�شيكات االجلة
ذمم دائنة
�شيكات اجلة
مطلوب اىل جهات ذات عالقة (اي�ضاح )14 -

2017
47,342
1,134,581
1,270,042
2,095,541
24,383
37,039
4,608,928

2017
21,960,491
16,332,817
20,596,422
58,889,730
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2016
45,481
2,931,987
2,858,314
3,337,718
12,283
24,553
9,210,336

2016
19,875,855
23,255,754
10,188,193
53,319,802

 -10القرو�ض ق�صرية االجل
البنك العربي
بنك االردن
بنك االحتاد
البنك االردين الكويتي
البنك االهلي

2017
16,859,543
906,356
7,572,095
4,160,054
29,498,048

2016
23,159,427
6,229,517
1,258,560
7,734,808
2,096,364
40,478,676

البنك العربي
ح�صلت ال�شركة على قرو�ض من البنك العربي ب�سقف  17,169,000دينار �أردين مبعدل فائدة  %4وبدون عمولة وبكفالة تنازل عن
م�ستحقات امل�شاريع .
ح�صلت ال�شركة على قرو�ض من البنك العربي ب�سقف  36,000,000دينار �أردين مبعدل فائدة  %8,5وبدون عمولة وبكفالة تنازل عن
م�ستحقات امل�شاريع.
بنك االردن
ح�صلت ال�شركة على قرو�ض من بنك االردن ب�سقف  10,400,000دينار �أردين مبعدل فائدة  %8وبدون عمولة وبكفالة تنازل عن
م�ستحقات امل�شاريع  ،وخالل عام  2017مت ت�سديد كامل ر�صيد القر�ض.
بنك االحتاد
ح�صلت ال�شركة على قرو�ض من بنك االحتاد ب�سقف  5,500,000دينار �أردين مبعدل فائدة  %9وبدون عمولة وبكفالة تنازل عن
م�ستحقات امل�شاريع.
بنك االردين الكويتي
ح�صلت ال�شركة على قرو�ض من بنك االردين الكويتي ب�سقف  33,200,000دينار �أردين مبعدل فائدة  %7,25وبدون عمولة وبكفالة
تنازل عن م�ستحقات امل�شاريع.
بنك االهلي
ح�صلت ال�شركة على قرو�ض من بنك االهلي ب�سقف  6,000,000دينار �أردين مبعدل فائدة  %7,625وبدون عمولة وبكفالة تنازل عن
م�ستحقات امل�شاريع.
 -11البنوك الدائنة
البنك العربي
بنك االردن
بنك االحتاد
البنك االهلي
البنك االردين الكويتي
بنك اال�سكان

2017
9,053,624
879,367
1,114,872
422,978
2,908,453
1,424,257
15,803,551

2016
6,229,958
1,123,375
886,854
1,028,885
228,268
45,265
9,542,605

البنك العربي
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من البنك العربي على �شكل جاري مدين ب�سقف  6,000,000دينار �أردين مبعدل فائدة %8,5
وبدون عمولة وبكفالة ال�شركاء.
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بنك االردن
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من بنك االردن على �شكل جاري مدين ب�سقف  1,000,000دينار �أردين مبعدل فائدة %8,75
وبدون عمولة وبكفالة ال�شركاء.
بنك االحتاد
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من بنك االحتاد على �شكل جاري مدين ب�سقف  1,000,000دينار �أردين مبعدل فائدة  %9وبدون
عمولة وبكفالة ال�شركاء.
البنك االهلي
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من بنك االهلي على �شكل جاري مدين ب�سقف  1,000,000دينار �أردين مبعدل فائدة %7,25
وبدون عمولة وبكفالة ال�شركاء.
بنك االردين الكويتي
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من البنك االردين الكويتي على �شكل جاري مدين ب�سقف  1,000,000دينار �أردين مبعدل فائدة
 %7وبدون عمولة وبكفالة ال�شركاء.
بنك اال�سكان
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من بنك اال�سكان على �شكل جاري مدين ب�سقف  500,000دينار �أردين مبعدل فائدة % 8,25
وبدون عمولة وبكفالة ال�شركاء.
 -12امل�صاريف امل�ستحقة واحل�سابات الدائنة االخرى
م�صاريف م�ستحقة
رواتب م�ستحقة
امانات �ضريبة دخل
خم�ص�ص �ضريبة دخل *
امانات ال�ضمان االجتماعي
ح�سابات دائنة اخرى

2017
103,548
4,487,407
51,116
774,849
954,902
92,058
6,463,880

* ان تفا�صيل خم�ص�ص �ضريبة الدخل كما يف  31كانون االول كما يلي :
2017
867,170
الر�صيد يف اول املدة
()1,022,170
امل�سدد خالل ال�سنة
املخ�ص�ص لل�سنة
929,849
774,849

2016
39,148
2,793,227
30,420
867,170
422,180
12,903
4,165,048
2016
741,412
()781,412
907,170
867,170

انهت ال�شركة و�ضعها ال�ضريبي مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى عام . 2016
انهت �شركة ابراج العرب للمقاوالت (�شركة تابعة) و�ضعها ال�ضريبي مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى عام  2015واما بالن�سبة
لعام  2016فقد مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي للدائرة ومل يتم مراجعة ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة حتى تاريخ القوائم املالية لل�شركة.
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 -13ال�شهرة
مت خالل عام � 2012شراء  %25من ح�ص�ص ر�أ�سمال �شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م على ا�سا�س �صايف حقوق ال�شركاء بتاريخ 1
كانون الثاين  2012مببلغ  13,500,000دينار اردين .
وخالل عام  2014مت زيادة ح�صة ال�شركة من ر�أ�سمال �شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م بن�سبة  %23.75لت�صبح الن�سبة االجمالية
حل�ص�ص ر�أ�س املال اململوكة لل�شركة ما ن�سبته  %48.75هذا وقد بلغت تكلفة �شراء احل�ص�ص اال�ضافية مبلغا وقدره 11,500,000
دينار اردين.
وخالل عام  2016مت زيادة ح�صة ال�شركة من ر�أ�سمال �شركة ابراج العرب للمقاوالت ذات م�س�ؤولية حمدودة بن�سبة  %20لت�صبح
الن�سبة االجمالية حل�ص�ص ر�أ�س املال اململوكة لل�شركة ما ن�سبته  %68,75هذا وقد بلغت تكلفة �شراء احل�ص�ص اال�ضافية مبلغا وقدره
 10,250,000دينار اردين وعليه مت توحيد القوائم املالية مع �شركة ابراج العرب للمقاوالت.
وعليه ا�صبحت اجمايل تكلفة ال�شراء على النحو التايل :
13,500,000
11,500,000
10,250,000
35,250,000
211,705
35,461,705
()211,705
35,250,000

تكلفة �شراء  %25من احل�ص�ص
تكلفة �شراء  %23,75من احل�ص�ص
تكلفة �شراء  %20من احل�ص�ص
املجموع
ت�ضاف  :ر�سوم نقل امللكية
اجمايل تكلفة �شراء  %68,75من احل�ص�ص
اطفاء ر�سوم نقل امللكية
�صايف تكلفة ال�شراء
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات ل�شركة ابراج العرب للمقاوالت (�شركة تابعة) كما يلي-:
القيمة الدفرتية عند التملك
القيمة العادلة
املوجودات
18,101,977
18,101,977
ممتلكات ومعدات
5,958,223
5,958,223
ب�ضاعة
50,377,233
50,377,233
مدينون و�شيكات بر�سم التح�صيل
8,347,160
8,347,160
حمتجزات م�شاريع
43,552,646
43,552,646
مطلوب من العمالء على عقود املقاوالت
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
340,535
340,535
ال�شامل االخر
6,767,905
6,767,905
م�صاريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة اخرى
9,205,895
9,205,895
نقد وما يف حكمه
جمموع املوجودات
142,651,574
142,651,574
املطلوبات
21,591,850
21,591,850
قرو�ض ق�صرية االجل
9,809,450
9,809,450
بنوك دائنة
28,100,587
28,100,587
دفعات مقبو�ضة مقدما عن عقود املقاوالت
66,563,489
68,824,944
دائنون و�شيكات اجلة
3,064,921
3,064,921
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى
129,130,297
131,391,752
جمموع املطلوبات
13,521,277
11,259,822
�صايف قيمة املوجودات املمتلكة
ح�صة ال�شركة من �صايف املوجودات املمتلكة بعد التوزيع
7,741,128
()%68,75
35,250,000
النقد املدفوع (كلفة اال�ستثمار حتى تاريخ التملك)
27,508,872
ال�شهرة الناجتة عن التملك
45

الإختبار ال�سنوي لإنخفا�ض القيمة :
خالل ال�سنة املالية ،قامت ال�شركة الأم بتقييم قيمة املبلغ امل�سرتد من ال�شهرة ،وقد مت حتديد ب�أنه ال يوجد �إنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة
املرتبطة بال�شركة التابعة والتي تعمل يف ن�شاط املقاوالت االن�شائية .ان القيمة القابلة لال�سرتداد لوحدة توليد النقد (املقاوالت
االن�شائية) قد مت قيا�سها على ا�سا�س القيمة يف اال�ستخدام ،والتي مت احت�سابها با�ستخدام التدفقات النقدية املتوقعة من خالل
املوازنات التقديرية واملعتمدة من قبل ادارة ال�شركة والتي تغطي فرتة خم�س �سنوات قادمة على ا�سا�س معدل خ�صم قرابة %13,8
�سنويا� %12 : 2016( ،سنويا).
 -14املعامالت مع جهات ذات عالقة
تتكون املعامالت مع جهات ذات عالقة من املعامالت مع ال�شركات التي تقع حتت �سيطرة م�شرتكة من قبل رئي�س جمل�س الإدارة ومن
املعامالت مع رئي�س جمل�س الإدارة وال�شركات ال�شقيقة والزميلة ،ويتم اعتماد ال�سيا�سات وال�شروط املتعلقة باملعامالت مع االطراف
ذات العالقة من قبل �إدارة ال�شركة� ،إن املعامالت مع الأطراف ذات عالقة من غري ال�شركة املالكة �أو رئي�س جمل�س الإدارة هي
معامالت ذات طبيعة جتارية �أما املعامالت مع ال�شركة املالكة �أو رئي�س جمل�س الإدارة يف ال�شركة املالكة هي ذات طبيعة متويلية.
�إن املعامالت اجلوهرية مع جميع ال�شركات ذات العالقة واملبالغ املتعلقة بها حتى  31كانون الأول هي كما يلي:
2016
2017
44,197,121
59,439,204
ايرادات م�شاريع
م�شرتيات م�شاريع
20,892,323
25,676,856
* بلغت ن�سبة االيرادات وامل�شرتيات من جهات ذات عالقة كما يلي :
االيرادات
امل�شرتيات

2017
%26
%15

قامت ال�شركة خالل ال�سنة ب�إجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية:
الإ�سم
جمموعة املنا�صري لال�ستثمارات ال�صناعية والتجارية ذ.م.م
املهند�س ه�شام الوادي
ال�شركة املتحدة ل�صناعة احلديد وال�صلب م.ع.م
ال�شركة الأردنية احلديثة املتميزة لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م
ال�شركة املتطورة للك�سارات ذ.م.م
ال�شركة الأردنية احلديثة خلدمات الزيوت واملحروقات ذ.م.م
ال�شركة الأردنية احلديثة للأ�سمنت والتعدين ذ.م.م
�شركة العاديات ال�سريعة لتجارة االليات ذ.م.م
�شركة اخلطوط املعمارية لال�سكان ذ.م.م
�شركة املنا�صري للخدمات التجارية ذ.م.م
ال�شركة االردنية احلديثة لال�سترياد والت�صدير ذ.م.م
ال�شركة االردنية احلديثة للباطون اجلاهز ذ.م.م
�شركة البنيان ل�صناعة املنتجات الإ�سمنتية واخلر�سانية ذ.م.م
ال�شركة املتقدمة خلدمات ال�شحن والنقل الربي ذ.م.م
�شركة الثقة لل�صناعات اخلر�سانية ذ.م.م
�شركة الر�ؤى لل�صيانة وقطع الغيار ذ.م.م
ال�شركة االردنية احلديثة لتخلي�ص الب�ضائع ذ.م.م
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2016
%24
%16

العالقة
قاب�ضة
�شريك بال�شركة التابعة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة
�شقيقة

يتكون املطلوب من جهات ذات عالقة كما يف  31كانون الأول مما يلي:
جمموعة املنا�صري لال�ستثمارات ال�صناعية والتجارية
ال�شركة الأردنية احلديثة املتميزة لتكنولوجيا املعلومات
ال�شركة املتطورة للك�سارات
ال�شركة الأردنية احلديثة خلدمات الزيوت واملحروقات
ال�شركة احلديثة للأ�سمنت والتعدين
�شركة العاديات ال�سريعة لتجارة االليات
�شركة اخلطوط املعمارية للإ�سكان
ال�شركة املتحدة ل�صناعة احلديد وال�صلب
�شركة املنا�صري للخدمات التجارية
ال�شركة االردنية احلديثة لال�سترياد والت�صدير
�شركة البنيان ل�صناعة املنتجات اال�سمنتية واخلر�سانية

يتكون املطلوب اىل جهات ذات عالقة كما يف  31كانون الأول مما يلي:
املهند�س ه�شام الوادي
ال�شركة االردنية احلديثة للباطون اجلاهز
�شركة البنيان ل�صناعة املنتجات الإ�سمنتية واخلر�سانية
ال�شركة املتقدمة خلدمات ال�شحن والنقل الربي
�شركة الثقة لل�صناعات اخلر�سانية
�شركة الر�ؤى لل�صيانة وقطع الغيار
جمموعة املنا�صري لال�ستثمارات ال�صناعية والتجارية
ال�شركة املتحدة ل�صناعة احلديد وال�صلب
ال�شركة االردنية احلديثة خلدمات الزيوت واملحروقات
ال�شركة االردنية احلديثة لتخلي�ص الب�ضائع

2017
262,690
877,492
12,117,004
1,729,755
5,489,348
16,674,817
4,004
44,674
37,199,784

2016
860,283
89,860
2,289,144
4,119,729
3,960,660
1,746,655
640,530
33,161
16,577,245
4,004
30,321,271

2017
5,723,321

2016
8,854,821

7,590,186
2,956,052
108,525
1,854
832,748
803,251
2,467,705
112,780
20,596,422

382,334
38,659
78,946
831,648
1,785
10,188,193

 -15عالوة اال�صدار والإحتياطيات
عالوة اال�صدار:
تتمثل املبالغ يف هذا احل�ساب يف املبالغ املقبو�ضة والناجتة عن الفرق بني �سعر اال�صدار والقيمة اال�سمية لل�سهم نتيجة زيادة ر�أ�س املال
ال�شركة خالل العام
الإحتياطي الإجباري
متا�شي ًا مع متطلبات قانون ال�شركات يف اململكة الأردنية الها�شمية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي اجباري
بن�سبة  10باملئة من الربح ال�صايف حتى يبلغ هذا الإحتياطي ربع ر�أ�سمال ال�شركة ويجوز الإ�ستمرار يف �إقتطاع هذه الن�سبة مبوافقة
الهيئة العامة لل�شركة �إىل �أن يبلغ هذا الإحتياطي ما يعادل مقدار ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع
ك�أن�صبة �أرباح على امل�ساهمني ،هذا ويحق للهيئة العامة وبعد ا�ستنفاذ االحتياطيات الأخرى �أن تقرر يف اجتماع غري عادي اطفاء
خ�سائرها من املبالغ املجتمعة يف ح�ساب االحتياطي االجباري على �أن يعاد بناءه وفق ًا لأحكام القانون امل�شار اليه.
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الإحتياطي اخلا�ص
متا�شي ًا مع متطلبات قانون ال�شركات يف اململكة الأردنية الها�شمية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،ف�أنه يجوز لل�شركة �أن تقوم بتكوين
احتياطي خا�ص مبا ال يزيد على  20باملئة من الربح ال�صايف بناء ًا على اقرتاح جمل�س �إدارتها� .إن هذا الإحتياطي هو لأغرا�ض التو�سع
وتقوية مركز ال�شركة املايل وهو قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح على امل�ساهمني بعد موافقة الهيئة العامة لل�شركة على ذلك.
 -16االرباح القابلة للتوزيع
مبوجب تعليمات هيئة االوراق املالية ف�إن االرباح القابلة للتوزيع هي كما يلي
2017
7,014,446
االرباح املدورة
ينزل  :االرباح املدورة غري املتحققة
7,014,446
االرباح املدورة املتحققة
ينزل  :احتياطي القيمة العادلة ال�سالب
7,014,446
الربح القابل للتوزيع
 -17كلفة االيرادات

2017
216,301,624
4,049,034
220,350,658

كلفة ايرادات م�شاريع املقاوالت
ا�ستهالكات املمتلكات واملعدات

 -18امل�صاريف االدارية والعمومية

2017
2,005,932
50,162
46,260
59,015
43,427
86,968
43,684
85,739
25,760
8,275
12,447
30,563
2,738
12,461
74,315
2,587,746

رواتب واجور وملحقاتها
ر�سوم حكومية وا�شرتاكات
م�صاريف �سيارات
كهرباء ومياه وهاتف وانرتنت
قرطا�سية ومطبوعات
م�صاريف �سفر واقامة
اتعاب مهنية وا�ست�شارات
ايجارات
تنقالت وتربعات
م�صاريف عطاءات
�صيانة
ت�أمني
نظافة
ر�سوم رفع ر�أ�س املال
م�صاريف اخرى
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2016
7,610,661
7,610,661
7,610,661

2016
170,543,410
3,873,204
174,416,614

2016
1,576,224
73,137
58,495
64,984
89,656
79,819
24,900
102,980
10,533
7,000
21,180
14,974
6,382
51,355
82,549
2,264,168

 -19البنود غري النقدية
نتيجة لزيادة ملكية ال�شركة يف �شركة ابراج العرب للمقاوالت املحدودة امل�س�ؤولية بحيث ا�صبحت  %68,75فقد مت توحيد القوائم املالية
لل�شركة مع �شركة ابراج العرب للمقاوالت املحدودة امل�س�ؤولية على ا�سا�س ار�صدة  1كانون الثاين  2016حيث نتجت البنود غري النقدية
التالية:
18,106,232
�شهرة
18,101,977
ممتلكات ومعدات
8,347,160
حمتجزات م�شاريع
340,535
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر
()32,214,100
ا�ستثمار يف �شركة حليفة
6,767,905
م�صاريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة اخرى
5,958,223
ب�ضاعة
43,552,646
مطلوب من عمالء على عقود املقاوالت
50,377,233
مدينون و�شيكات بر�سم التح�صيل
9,205,895
نقد وما يف حكمه يف  1كانون الثاين
()5,770,659
حقوق غري م�سيطر عليها
()3,064,921
م�صاريف م�ستحقة وح�سابات دائنة اخرى
()28,100,587
دفعات مقبو�ضه مقدما من عقود املقاوالت
()60,206,239
دائنون و�شيكات اجلة
()21,591,850
قرو�ض ق�صرية االجل
()9,809,450
بنوك دائنة
 -20الو�ضع القانوين لل�شركة
ملخ�ص الق�ضايا املرفوعة على ال�شركة وال�شركة التابعة :
بلغت قيمة الق�ضايا املرفوعة من قبل الغري على ال�شركة وال�شركة التابعة (�شركة ابراج العرب للمقاوالت)  1,340,825دينار اردين.
ملخ�ص الق�ضايا املرفوعة من ال�شركة التابعة على الغري:
بلغت قيمة الق�ضايا املقامة من قبل ال�شركة التابعة (�شركة ابراج العرب للمقاوالت) على الغري بقيمة  40,600دينار اردين.
 -21الأدوات املالية
القيمة العادلة
ان القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية تت�ضمن املوجودات املالية النقد وما يف حكمه وال�شيكات بر�سم التح�صيل والذمم
املدينة واالوراق املالية ،وتت�ضمن املطلوبات املالية الذمم الدائنة والت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض واالر�صدة الدائنة االخرى.
امل�ستوى االول :اال�سعار ال�سوقية املعلنة يف اال�سواق الن�شطة لنف�س االدوات املالية.
امل�ستوى الثاين :ا�ساليب تقييم تعتمد على مدخالت ت�ؤثر على القيمة العادلة وميكن مالحظتها ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر يف ال�سوق.
امل�ستوى الثالث :ا�ساليب تقييم تعتمد على مدخالت ت�ؤثر على القيمة العادلة وال ميكن مالحظتها ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر يف ال�سوق.
كما يف  31كانون الأول 2017
املجموع
امل�ستوى االول امل�ستوى الثاين امل�ستوى الثالث
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
234,221
234,221
بيان الدخل ال�شامل االخر
234,221
234,221
كما يف  31كانون الأول 2016
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل االخر

امل�ستوى االول
-

امل�ستوى الثاين
-

امل�ستوى الثالث
-

املجموع
-

241,391
241,391

-

-

241,391
241,391
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تعك�س القيمة املبينة يف امل�ستوى الثالث كلفة �شراء هذه املوجودات ولي�س قيمتها العادلة ب�سبب عدم وجود �سوق ن�شط لها ،هذا وترى
ادارة ال�شركة ان كلفة ال�شراء هي ان�سب طريقة لقيا�س القيمة العادلة لهذه املوجودات وانه ال يوجد تدين يف قيمتها.
�إدارة خماطر ر�أ�س املال
تقوم ال�شركة ب�إدارة ر�أ�سمالها لتت�أكد ب�أن ال�شركة تبقى م�ستمرة بينما تقوم باحل�صول على العائد الأعلى من خالل احلد الأمثل لأر�صدة
الديون وحقوق امللكية .مل تتغري ا�سرتاتيجية ال�شركة الإجمالية عن �سنة .2016
�إن هيكلة ر�أ�س مال ال�شركة ي�ضم حقوق امللكية يف ال�شركة والتي تتكون من ر�أ�س املال وعالوة اال�صدار والإحتياطيات واحتياطي القيمة
العادلة واالرباح املدورة كما هي مدرجة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحدة.
معدل املديونية
يقوم جمل�س �إدارة ال�شركة مبراجعة هيكلية ر�أ�س املال ب�شكل دوري .وكجزء من هذه املراجعة ،يقوم جمل�س الإدارة بالأخذ بالإعتبار
تكلفة ر�أ�س املال واملخاطر املرتبطة بكل فئة من فئات ر�أ�س املال والدين� .إن هيكل ر�أ�سمال ال�شركة ال ي�ضم ديون من خالل االقرتا�ض،
مل تقم ال�شركة بتحديد حد �أق�صى ملعدل املديونية  ،وال تتوقع ال�شركة زيادة يف معدل املديونية من خالل �إ�صدارات دين جديدة خالل
عام .2018
�إدارة املخاطر املالية
�إن ن�شاطات ال�شركة ميكن �أن تتعر�ض ب�شكل رئي�سي ملخاطر مالية ناجتة عن ما يلي:
�إدارة خماطر العمالت الأجنبية
ال تتعر�ض ال�شركة ملخاطر هامة مرتبطة بتغيري العمالت الأجنبية وبالتايل ال حاجة لإدارة فاعلة لهذا التعر�ض.
�إن ن�شاطات ال�شركة ميكن �أن تتعر�ض ب�شكل رئي�سي ملخاطر مالية ناجتة عن ما يلي:
خماطر �سعر الفائدة
وتعرف ب�أنها خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداه املالية نتيجة التغري يف معدل الفائدة ال�سوقية ،وان
االدوات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة لي�ست خا�ضعة ملخاطر �سعر الفائدة ب�أ�ستثناء البنوك الدائنة والقرو�ض التي
تخ�ضع ملعدالت الفائدة الدارجة يف ال�سوق .تتم �إدارة املخاطر عن طريق املحافظة على اجلمع ما بني �أر�صدة �أ�سعار الفائدة املتقلبة
والثابتة خالل ال�سنة املالية بطريقة مالئمة.
تتمثل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل املوحدة ب�أثر التغريات املفرت�ضة املمكنة ب�أ�سعار الفوائد على ربح ال�شركة ل�سنة واحدة ،ويتم
�إحت�سابها بناء ًا على املطلوبات املالية والتي حتمل �سعر فائدة متغري كما يف نهاية ال�سنة.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة على �أ�سعار الفائدة كما يف  31كانون الأول ،مع
بقاء جميع املتغريات الأخرى امل�ؤثرة ثابتة :
العملة
الأثر على ربح ال�سنة
الزيادة ب�سعر الفائدة
(نقطة مئوية)
دينار �أردين
2016
2017
 125,053 113,25425
العملة
دينار �أردين

النق�ص ب�سعر الفائدة
(نقطة مئوية)
25

الأثر على ربح ال�سنة
2016
2017
125,053 +
113,254 +

خماطر �أ�سعار �أخرى
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار ناجتة عن �إ�ستثماراتها يف حقوق ملكية �شركات �أخرى  .حتتفظ ال�شركة با�ستثمارات يف حقوق ملكية
�شركات �أخرى لأغرا�ض ا�سرتاتيجية ولي�س بهدف املتاجرة بها وال تقوم ال�شركة باملتاجرة الن�شطة يف تلك الإ�ستثمارات.
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�إدارة خماطر الإئتمان
تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم التزام �أحد الأطراف لعقود الأدوات املالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�ؤدي �إىل تكبد ال�شركة
خل�سائر مالية ،ونظر ًا لعدم وجود �أي تعاقدات مع �أي �أطراف �أخرى ف�إنه ال يوجد �أي تعر�ض لل�شركة ملخاطر الإئتمان مبختلف �أنواعها.
�إن التعر�ض الإئتماين الهام بالن�سبة لأي جهة �أو جمموعة جهات لديها خ�صائ�ص مت�شابهة مت الإف�صاح عنها يف �إي�ضاح رقم (.)14
وت�صنف ال�شركة اجلهات التي لديها خ�صائ�ص مت�شابهة �إذا كانت ذات عالقة  .وفيما عدا املبالغ املتعلقة بالأموال النقدية� .إن خماطر
الإئتمان الناجتة عن الأموال النقدية هي حمددة حيث �أن اجلهات التي يتم التعامل معها هي بنوك حملية لديها �سمعات جيدة والتي
يتم مراقبتها من اجلهات الرقابية.
�إن املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية متثل تعر�ضات ال�شركة الأعلى ملخاطر الإئتمان للذمم املدينة التجارية والأخرى والنقد وما
يف حكمه.
�إدارة خماطر ال�سيولة
�إن م�س�ؤولية �إدارة خماطر ال�سيولة تقع على هيئة املديرين وذلك لإدارة متطلبات ال�شركة النقدية وال�سيولة ق�صرية الإجل ومتو�سطة
الأجل وطويلة الأجل .وتقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة من خالل مراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية واملقيمة ب�صورة دائمة
وتقابل تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات النقدية.
يبني اجلدول الآتي اال�ستحقاقات املتعاقد عليها ملطلوبات ال�شركة املالية غري امل�شتقة .مت �إعداد اجلداول بناء ًا على التدفقات النقدية
غري املخ�صومة للمطلوبات املالية وذلك مبوجب تواريخ الإ�ستحقاق املبكرة التي قد يطلب مبوجبها من ال�شركة �أن تقوم بالت�سديد �أو
القب�ض .ي�ضم اجلدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئي�سية والفوائد.
املجموع
�أكرث من �سنة
�سنة و�أقل
 31كانون الأول :2017
80,536,092
80,536,092
�أدوات ال حتمل فائدة
�أدوات حتمل فائدة
45,301,599
45,301,599
125,837,691
125,837,691
املجموع
 31كانون الأول :2016
�أدوات ال حتمل فائدة
�أدوات حتمل فائدة
املجموع

�سنة و�أقل

�أكرث من �سنة

املجموع

85,204,220
50,021,281
135,225,501

-

85,204,220
50,021,281
135,225,501

 -22امل�صادقة على القوائم املالية املوحدة
متت امل�صادقة على القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ � 19آذار  ، 2018ومتت املوافقة على ا�صدارها.
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