تقرير جملــ�س الإدارة ال�سنـــوي الثالث ع�شر
وامليزانيـــــة العموميــــة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2019

ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺑﺎﺑﻞ ﺍﳌﻌﻠﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

جملـ�س الإدارة
ال�سيد جواد عدنان حممد علي اخلاروف
رئ ـ ـيـ�س جمـل ـ ـ ــ�س االدارة
ال�سيد حنا �سيل�سو حنا زغلول
نائـب رئي ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
ال�سادة �شركة قعوار لال�ستثمار وميثلها
ال�سيد نبيل يو�سف ابوعطا
ع�ض ـ ــو جمل ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
ال�سـيد �أ�سامه را�شد ر�شاد مناع
ع�ض ـ ــو جملـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
ال�سـيد هيثم حممد توفيق ح�سن ار�شيدات
ع�ض ـ ــو جملـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة اعتبارا” من 2018 / 2 / 18
ال�سـادة املحا�سبون الع�صريون
املحا�سبـ ــون القانوني ـ ـ ـ ــون
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كلمـة رئيـــ�س املجلــ�س و تقريــر جملـــ�س الإدارة عن العــــام 2019
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
ّ
ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أتوجه �إىل ح�ضراتكم ب�أطيب
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي ّ
ي�سرين
كما
ل�شركتكم،
ع�شر
الثالث
العادي
العامة
الهيئة
إجتماع
التحيات ،و�أرحب بكم �أجمل ترحيب يف �
ُ
تقدمي التقرير ال�سنوي عن �إجنازات ال�شركة ونتائج �أعمالها لل�سنة املالية املنتهية يف  2019/12/31م .
كما تعلمون قامت ال�شركه بعقد اجتماع هيئه عامه غري عادي بتاريخ  / 29ت�شرين االول  2017وقررت
الهيئه العامه زيادة ر�أ�س مال ال�شركه من  2مليون دينار اىل  10مليون دينار اردين وذلك من خالل
ا�صدار  8مليون �سهم  /دينار اردين اىل م�ساهمني ال�شركه و  /او اىل �شركاء ا�سرتاتيجيني ح�سب ما
يقرره جمل�س االداره وب�سعر دينار اردين واحد وبدون عالوة ا�صدار  ،وهذا ومت ا�صدار املوافقات من دائرة
مراقبة ال�شركات حول ذلك ومت تقدمي الطلب اىل هيئة االوراق املاليه وما زلنا بانتظار ا�ستكمال االجراءات
الالزمه.
قامت ال�شركه خالل عام 2019م بتوزيع ارباح على امل�ساهمني وبن�سبة  %14وبلغت قيمة االرباح املوزعه
 280,000الف دينار وبلغ عدد امل�ساهمني يف حينه  196م�ساهم.
مار�ست ال�شركه اعمالها خالل عام  2019من خالل التداول باالوراق املاليه ( اال�سهم ) بال�شراء والبيع
من خالل �سوق عمان املايل باال�ضافه اىل ايراد من وديعه مربوطه لدى البنك مما حقق لل�شركه ارباح
ح�سب القوائم املاليه املرفقه .
جدول اعمال الهيئة العامة العادي:
تالوة حم�ضر الإجتماع العادي ال�سابق.
مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية  2019و اخلطة امل�ستقبلية لعام  2020م.
�سماع ومناق�شة تقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف .2019/12/31
مناق�شة احل�سابات اخلتاميه وامليزانية العمومية لل�سنة املنتهية يف  2019/12/31وامل�صادقة
عليهما .
�إبراء ذمة رئي�س و �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية  2019بحدود احكام القانون.
انتخاب اع�ضاء جمل�س اداره جديد لل�شركه للفرته  2024 – 2020م.
انتخاب مدقق ح�سابات لل�شركة ل�سنة  ،2020وتفوي�ض جمل�س االدارة بتحديد �أتعابهم.
وتف�ضلوا بقبول فائق الإحرتام والتقدير
رئيـــ�س جمــــل�س الإدارة
جواد عدنان اخلاروف
6
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وعم ًال بتعليمات الإف�صاح املطلوبة من قبل هيئة الأوراق املالية نورد ما يلي :
�أو ًال :و�صف لأن�شطة ال�شركة الرئي�سية و�أماكنها اجلغرافية وحجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل و عدد املوظفني

�أ� -أن�شطة ال�شركة الرئي�سية:
تـهدف ال�شركة �إىل التعامل يف االوراق املالية املدرجة يف بور�صة عمان مبا يف ذلك �شراء وبيع
الأوراق املالية حل�ساب ال�شركة ،باال�ضافة اىل ت�أ�سي�س ال�شركات.
ب�-أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني:
مكاتب ال�شركة موجودة يف ال�شمي�ساين –�شارع عبد احلميد �شرف – مبنى رقم 24ال يوجد لل�شركة �أية فروع �أخرى �سواء كانت داخل �أو خارج الأردن .يعمل يف ال�شركة حاليا موظف واحد ،حيث يتم تعيني املوظفني بنا ًء على ال�شواغر وحاجة العمل.ج -حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة:
بلغ حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل مبلغ ًا وقدره ( )767,027دينار حتى نهاية عام 2019
و ( )888,223دينار حتى نهاية عام . 2018
ثاني ًا :و�صف لل�شركات التابعة وطبيعة عملها وجماالت ن�شاطها.
-ال يوجد لدى ال�شركة اية �شركات تابعة.
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ثالثا» :بيان با�سماء اع�ضاء جمل�س االداره وا�سماء ورتب �أ�شخا�ص االدارة العليا ذوي ال�سلطه
التنقيذيه مع نبذة تعريفيه عن كل منهم:

#

8

�أع�ضاء
جمل�س
الإدارة

املن�صب اجلن�سية

جواد
 1عدنان
حممد علي
اخلاروف

رئي�س
جمل�س
االدارة

االردنية

 2حنا �سيل�سو
حنا زغلول

نائب
رئي�س
جمل�س
الإدارة

االردنية

امل�ؤهل
العلمي

اخلربات

و�سيط مايل معتمد
بكالوريو�س منذ عدة �سنوات
ريا�ضيات وع�ضو جمل�س ادارة
عدة �شركات ورئي�س
1988
جمعية معتمدي املهن
مدير العالقات
اال�سرتاتيجية ل�شركة
اوبتمايز
بكالوريو�س نائب رئي�س املجموعة
املثالية
هند�سة
مدير �شركة قعوار
كهربائية
للطاقة
1983
وع�ضو جمل�س ادارة
يف �شركات م�ساهمة
عامة

ع�ضوية
جمال�س
�إدارة �أخرى
�شركة االمل
لال�ستثمارات
املالية
�شركة اجناز
للتنمية
وامل�شاريع
املتعددة
�شركة
الفار�س
الوطنيه
لال�ستثمار

�شركة
قعوار
 3لال�ستثمار
وميثلها
نبيل يو�سف
ابو عطا

ع�ضو
جمل�س
�إدارة

االردنية

ماج�ستري
هند�سه
�صناعيه
1999

مدير التطوير
والتخطيط
اال�سرتاتيجي يف
جمموعة قعوار

ال يوجد

ا�سامه
 4را�شد ر�شاد
مناع

ع�ضو
جمل�س
ادارة

االردنية

ماج�ستري
ادارة
اعمال
1983

ال يوجد

هيثم
حممد
توفيق
ح�سن
 5ار�شيدات
اعتبارا»
من 2 / 18
2018 /

مدير عام �شركة
قعوار الدوليه
خربه م�صرفيه يف
ادارة حمافظ كبار
العمالء

ع�ضو
جمل�س
ادارة

بكالوري�س
علوم
اداريه
2007

مدير دائرة الو�ساطه
املاليه ل�شركة بيت
اال�ستثمار العاملي

االردنية

ال يوجد
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موظفي الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية :

#
1

اال�سم

املن�صب

قائم
عامر
ميخائيل باعمال
الهل�سه
جري�س
املدير العام

تاريخ
التعيني

اجلن�سية

2011/12/20

االردنية

امل�ؤهل
العلمي
بكالوري�س
حما�سبه
1987

اخلربات
مدير مايل
يف جمموعة
قعوار

ع�ضوية
جمال�س
�إدارة �أخرى
ال يوجد

رابع ًا :بيان ب�أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم امل�صدرة من قبل ال�شركة وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم
التي تزيد عن  %5من عدد الأوراق املالية امل�صدرة كما يف اجلدول ادناه :

�إ�ســـــم امل�ســـــــــاهــــــم
�شركة قعوار لال�ستثمار
�سعد عبدالواحد ابراهيم الرحماين

عدد الأ�سهم
عدد الأ�سهم
اململوكــــة
اململوكــــة
الن�سبــــة
كما يف
كما يف
2018/12/31
2019/12/31
1,129,687
%55.26
1,105,187
500,536

% 25.02

382,233

الن�سبــــة
%56.48
%19.11

خام�س ًا :الو�ضع التناف�سي لل�شركة.
يرتكز ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف الإ�ستثمارات املالية  ،الذي يتميز مبناف�سة �شديدة خا�صة يف الإ�ستثمارات
املالية .ال يوجد لل�شركة �أية ن�شاطات خارجية وال ت�ستطيع ال�شركة حتديد و تقييم ن�سبة ح�صتها يف ال�سوق
املحلية ب�سبب عدم توفر الإح�صاءات الالزمة لذلك .
�ساد�س ًا :درجة الإعتماد على موردين حمددين حملي ًا �أو خارجي ًا.
ال يوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني حملي ًا �أو خارجي ًا ي�شكلون  %10ف�أكرث من اجمايل
امل�شرتيات واملبيعات.
�سابع ًا:و�صف لأية حماية حكومية �أو امتيازات �أو �أية براءات اخرتاع تتمتع بـها ال�شركة.
ال يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�شركة او اي من منتجاتها مبوجب القواننياو االنظمة او غريها.
ال يوجد اي براءات اخرتاع او حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها.ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ٢٠١٩
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ثامن ًا :و�صف لأية قرارت �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية لها �أثر مادي على عمل ال�شركة
وقدرتـها التناف�سية .

ال يوجد �أي قرارت �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عملال�شركة �أومنتجاتها �أو قدرتـها التناف�سية.
ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة ،وال تقوم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة الدوليةتا�سع ًا :الهيكل التنظيمي لل�شركة وعدد موظفيها وبرامج الت�أهيل والتدريب.
 أالهيكل التنظيمي لل�شركة و�شركتها التابعة:ﺍﻟﻬﻳﺋــــــﺔ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻣﺔ

ﻣﺩﻗﻕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ
ﻟﺟﻧــــﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳــــــﻕ

ﻣﺟﻠــــــــﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺩﻳـــــﺭ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ

ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷــــﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧــــﻭﻧﻲ

ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻬﻳﺋــــــﺔ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻣﺔ

ﻣﺩﻗﻕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ

10
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ب -عدد موظفي ال�شركة و فئات م�ؤهالتـهم :
ت�سل�سل
1

امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س
املجموع

العدد
1
1

ج -برامج الت�أهيل و التدريب ملوظفي ال�شركة.
مل تقم ال�شركة ب�إجراء �أي برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة خالل ال�سنة املالية  2019و2018م .

عا�شر ًا :و�صف للمخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة.
ال يوجد خماطر تعر�ضت لها ال�شركة �أو من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة لها خالل ال�سنة الالحقة ولها
ت�أثري مادي عليها.
احلادي ع�شر :الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل العام  2019م.
اال�ستثمار باالوراق املاليه من خالل التداول باال�سهم املدرجه يف �سوق عمان املايل.
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 �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط
ال�شركة الرئي�سي.
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الثالث ع�شر :ال�سل�سلة الزمنية للأرباح واخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق
امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية.
2019
2018
2017
2016
2015
البيان
93,619 1,106,077 15,283
56,601
52,335
االرباح (اخل�سارة)
280,000
االرباح املوزعة
�صايف حقوق امل�ساهمني 2,119,433 2,625,133 1,738,496 1,720,788 1,679,245
1,09
1,30
1,11
0,95
0,99
ا�سعار االوراق املالية
الرابع ع�شر :حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية.
املــ�ؤ�شـــرات

2015

2016

2017

2018

2019

عائد ال�سهم الواحد (بالدينار)

0,03

0,03

0,007

0,522

0,05

العائد على الإ�ستثمار

0,03

0,03

0,009

0,39

0,04

العائد �إىل حقوق امل�ساهمني

0,03

0,03

0,009

0,40

0,04

العائد �إىل ر�أ�س املال املدفوع

0,03

0,03

0,009

0,522

0,05

ن�سبة التداول

1 : 40

1 : 299

1 : 24

1 : 30

1 : 111

ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة

1 : 40

1 : 299

1 : 24

1 : 30

1 : 111

ر�أ�س املال العامل (دينار)

1,352,406 1,736,910 884,496 863,394 806,793

اخلام�س ع�شر :التطورات واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة للعام  2019وتوقعات جمل�س
الإدارة .ت�سعى �إدارة ال�شركة اىل:
البحث عن فر�ص ا�ستثمارية جديدة ذات عائد جيد من خالل اال�ستثمار يف املجال ال�سياحي و � /أو
الطبي و � /أو التقني وذلك من خالل اال�سهم املدرجه يف �سوق عمان املايل و � /أو ال�شركات .
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ال�ساد�س ع�شر� :أتعاب مدققي احل�سابات.
بلغت �أتعاب مدققي ح�سابات ال�شركة ال�سادة /املحا�سبون املعا�صرون مبلغ  4,500دينار ي�ضاف اليها
�ضريبة املبيعات.
ال�سابع ع�شر :بيان بعدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربـهم،
و من قبل موظفي الإدارة العليا كما يف  2019/12/31م :.
#

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

املن�صب

عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
اململوكــة
اململوكة لأقارب الع�ضو

املجموع
2019

املجموع
2018

5.000

-

5.000

5.000

-

5,000

5,000

 1جواد عدنان حممد علي اخلاروف

رئي�س جمل�س
الإدارة
نائب رئي�س
جمل�س الإدارة

5,000

� 3شركة قعوار لال�ستثمار وميثلها
نبيل يو�سف ابو عطا

ع�ضو جمل�س
�إدارة

1,105,187
5,000

43,487
0

 4ا�سامه را�شد ر�شاد مناع

ع�ضو جمل�س
�إدارة
ع�ضو جمل�س
�إدارة

 2حنا �سيل�سو حنا زغلول

 5هيثم حممد توفيق ح�سن ار�شيدات
اعتبارا» من � 18شباط 2018

1,148,674 1,148,674
5,000
5000

5,000

-

5,000

5,000

500

-

500

0

 ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل اع�ضاء جمل�س ادارة ال�شركة او من موظفي االدارة العليا ذويال�سلطه التنفيذيه واقاربهم ت�ساهم يف را�سمال ال�شركة لعام  2019وعام .2018
الثامن ع�شر:املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بـها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
و�أ�شخا�ص الإدارة العليا ذوو ال�سلطة التنفيذية .
 تقا�ضى القائم باعمال املدير العام مبلغ  12,600دينار بدل اتعاب اداريه ملتابعة كافة امور ال�شركه لدىاجلهات احلكوميه والر�سميه خالل عام  2019و ومبلغ  12,000لعام 2018م.
التا�سع ع�شر :التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة.
ال يوجد تربعات ومنح دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية  2019و . 2018
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ٢٠١٩
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الع�شرون :بـيان الـعـقود و امل�شاريع والإرتـباطـات التي عـقدتـها ال�شركة مـــع الـ�شركـات
التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظف �أو �أقاربـهم.
ال يوجد �أية 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 املجل�س �أو القائم باعمال املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة
�أو �أقاربـهم لعام  2019و  2018م.
احلادي والع�شرون :م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة �أو خدمة املجتمع املحلي.
 ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة لعام  2019و .2018 -ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي لعام  2019و .2018
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الإقـــــــرارات
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل
ال�سنــة املالية التالية.
يقر جملـ ــ�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانــات املالي ــة وتوفي ــر نظام رقابة ف ّعــال يف ال�شركـة.
رئيـ�س جملــ�س الإدارة

نائـب رئيـ�س جمل�س الإدارة

جواد عدنان حممد علي اخلاروف

حنا �سيل�سو حنا زغلول

ع�ضــــــــــو

ع�ضــــــــــو

ع�ضــــــــــو

نبيل يو�سف ابو عطا
ممثل �شركة قعوار لال�ستثمار

هيثم حممد توفيق ار�شيدات

ا�سامه را�شد ر�شاد مناع

نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي.
رئي�س جمل�س االدارة

املدير املايل

جواد عدنان حممد علي اخلاروف

عامر عارف م�صطفى الدعا�س

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ٢٠١٩
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تقرير احلوكمه لعام  2019م.
�أ – املعلومات والتفا�صيل املتعلقه بتطبيق �أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة ال�شركات يف ال�شركه :

بد�أت ال�شركه بتطبيق جميع ما ورد يف تعليمات حوكمة ال�شركات وبداية” من خالل توفري موقع الكرتوين
لل�شركه يت�ضمن البيانات واملعلومات اخلا�صه بال�شركه و�سوف يكون املوقع جاهز خالل فرته ب�سيطه،
ا�ضافه اىل ذلك فقد مت ت�شكيل جميع اللجان املنبثقه عن جمل�س االداره ح�سب تعليمات حوكمة ال�شركات.
ب � -أ�سماء اع�ضاء جمل�س االداره احلاليني وامل�ستقيليني خالل ال�سنه وحتديد فيما اذا كان الع�ضو تنفيذي
او غري تنفيذي وم�ستقل او غري م�ستقل :

 - 1ال�سيد جواد عدنان حممد علي اخلاروف رئ ـ ـيـ�س جمـل ـ ـ ــ�س االدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

غري تنفيذي غري م�ستقل

 - 2ال�سيد حنا �سيل�سو حنا زغلول

نائـب رئي ــ�س جملـ ــ�س �إدارة

� - 3شركة قعوار لال�ستثمار وميثلها
ال�سيد نبيل يو�سف ابوعطا

ع�ض ـ ــو جمل ـ ـ ـ ــ�س �إدارة

غري تنفيذي غري م�ستقل

ع�ض ـ ــو جمل ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
 - 4ال�سـيد �أ�سامه را�شد ر�شاد مناع
 - 5ال�سـيد هيثم حممد توفيق ح�سن ا ر�شيدات ع�ض ـ ــو جمل ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
اعتبارا” من � 18شباط 2018

غري تنفيذي غري م�ستقل
غري تنفيذي م�ستقل

ج – �أ�سماء ممثلي اع�ضاء جمل�س االداره االعتباريني وحتديد فيما اذا كان املمثل تنفيذي �أو غري تنفيذي
وم�ستقل او غري م�ستقل :

�شركة قعوار لال�ستثمار وميثلها
		
ال�سيد نبيل يو�سف ابوعطا
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د – املنا�صب التنفيذيه يف ال�شركه وا�سماء اال�شخا�ص الذين ي�شغلونها :

ال�سيد عامر ميخائيل جري�س الهل�سه

 /قائم باعمال املدير العام

هـ  -جميع ع�ضويات جمال�س االداره التي ي�شغلها ع�ضو جمل�س االداره يف ال�شركات امل�ساهمه العامه ان
وجدت :

 - 1ال�سيد جواد عدنان حممد علي اخلاروف �شركة االمل لال�ستثمارات املالية
�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة � ،شركة الفار�س الوطنيه لال�ستثمار
 - 2ال�سيد حنا �سيل�سو حنا زغلول
ال يوجد
 - 3ال�سيد نبيل يو�سف ابوعطا
				
 - 4ال�سيد هيثم حممد توفيق ح�سن ار�شيدات ال يوجد
ال يوجد
 - 5ال�سـيد �أ�سامه را�شد ر�شاد مناع
و  -ا�سم �ضابط ارتباط احلوكمه يف ال�شركه :

ال�سيد عامر ميخائيل جري�س الهل�سه

ز – ا�سماء اللجان املنبثقه عن جمل�س االداره :

 – 1جلنة التدقيق
 – 2جلنة الرت�شيحات واملكافئات
 – 3جلنة ادارة املخاطر
 – 4جلنة احلوكمه
ح – ا�سم رئي�س واع�ضاء جلنة التدقيق ونبذه عن م�ؤهالتهم وخرباتهم املتعلقه باالمور املاليه او املحا�سبيه:

 - 1ال�سيد جواد عدنان حممد علي اخلاروف
امل�ؤهل العلمي  :بكالوريو�س ريا�ضيات.
اخلربات  :مدير عام �شركة االمل لال�ستثمارات املاليه  ،و�سيط مايل معتمد منذ عدة �سنوات
وع�ضو جمل�س ادارة عدة �شركات ورئي�س جمعية معتمدي املهن.
رئي�س اللجنه

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ٢٠١٩
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 – 2ال�سيد ا�سامه را�شد ر�شاد مناع
امل�ؤهل العلمي  :ماج�ستري ادارة اعمال
اخلربات  :مدير عام �شركة قعوار الدوليه  ،خربه م�صرفيه يف ادارة حمافظ كبار العمالء .
ع�ضو اللجنه

		
 - 3ال�سيد هيثم حممد توفيق ح�سن ار�شيدات
امل�ؤهل العلمي  :علوم اداريه تخ�ص�ص ماليه وم�صرفيه
اخلربات  :مدير دائرة الو�ساطه املاليه ل�شركة بيت اال�ستثمار العاملي  ،و�سيط مايل لدى جمموعة
البنك العربي اال�ستثماريه .
ع�ضو اللجنه

ط – ا�سم رئي�س واع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكافئات وجلنة احلوكمه وجلنة ادارة املخاطر :

18

جلنة الرت�شيحات واملكافئات :
 - 1ال�سيد جواد عدنان حممد علي اخلاروف
 - 2ال�سيد حنا �سيل�سو حنا زغلول
 - 3ال�سيد هيثم حممد توفيق ح�سن ار�شيدات

 /رئي�س اللجنه
 /ع�ضو اللجنه
		
 /ع�ضو اللجنه

جلنة احلوكمه :
 - 1ال�سيد جواد عدنان حممد علي اخلاروف
 - 2ال�سيد نبيل يو�سف ابوعطا
 - 3ال�سيد هيثم حممد توفيق ح�سن ار�شيدات

 /رئي�س اللجنه
 /ع�ضو اللجنه
		
 /ع�ضو اللجنه

جلنة ادارة املخاطر :
 - 1ال�سيد جواد عدنان حممد علي اخلاروف
 - 2ال�سيد حنا �سيل�سو حنا زغلول
 - 3ال�سيد ا�سامه را�شد ر�شاد مناع

 /رئي�س اللجنه
 /ع�ضو اللجنه
		
 /ع�ضو اللجنه
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ي  -عدد اجتماعات جلنة التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي خالل ال�سنه :
مت ت�شكيل اللجنه منذ عام  2018وقد قامت بعقد  4اجتماعات دوريه ح�سب اخلطط املو�ضوعه .
ك  -عدد اجتماعات كل من اللجان خالل ال�سنه مع بيان االع�ضاء احلا�ضرين :
-1جلنة الرت�شيحات واملكافئات :
مت ت�شكيل اللجنه منذ عام  2018وقد قامت مبمار�سة اعمالها خالل العام  2019بعقد اجتماعني ح�سب
اخلطط املو�ضوعه وبح�ضور جميع االع�ضاء.
-2جلنة احلوكمه :
مت ت�شكيل اللجنه منذ عام  2018وقد قامت مبمار�سة اعمالها خالل العام ح�سب اخلطط املو�ضوعه
وعقدت  3اجتماعات بح�ضور جميع االع�ضاء.
 -3جلنة ادارة املخاطر :
مت ت�شكيل اللجنه منذ عام  2018وقد قامت مبمار�سة اعمالها خالل العام ح�سب اخلطط املو�ضوعه وقد
عقدت  3اجتماعات بح�ضور جميع االع�ضاء.
ل  -عدد اجتماعات جمل�س االداره خالل ال�سنه  2019مع بيان االع�ضاء احلا�ضرين :
مت عقد  6اجتماعات بح�ضور جميع اع�ضاء جمل�س االداره .
رئي�س جمل�س االداره
جواد عدنان اخلاروف
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تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
اىل ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني
�شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات
تقرير حول تدقيق القوائم املالية
الر�أي
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية ل�شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات ( وهي �شركة اردنية م�ساهمة
عامة حمدودة )  ،والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول  ،2019وكل من قوائم الدخل
ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات
حول البيانات املالية  ،مبا يف ذلك ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية املرفقة تظهر ب�صورة عادلة  ,من جميع النواحي اجلوهرية ,الو�ضع املايل
ل�شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات كما يف  31كانون الأول  ،2019و�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 وفقا ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري قد مت ذكرها مبزيد من
التو�ضيح يف تقريرنا هذا يف فقرة م�س�ؤولية املحا�سب القانوين حول تدقيق البيانات املالية .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 ,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�س ًا 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 لل�سنة احلالية .لقد متت معاجلة امور التدقيق اال�سا�سية يف �سياق
تدقيقنا للقوائم املالية ككل ويف تكوين ر�أينا عنها واننا ال نقدم ر�أيا منف�صال عن االخر .
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امور التدقيق ا�سا�سية
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل الآخر
وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية  ،فان
اململوكة املدرجة الأ�سهم على ال�شركة ت�صنيف
ن�شط مايل �سوق يف تداولها يتم والتي لل�شركة
�إدراجها للبيع ويتم متاحة – مالية كموجودات
ال�شركة العادلة .ويف حال امتالك بالقيمة
يتم ال والتي مدرجة غري �أ�سهم يف ا�ستثمارات
كذلك م�صنفة ولكنها ن�شطة يف �أ�سواق تداولها
بالقيمة وم�سجلة للبيع متاحة مالية كموجودات
قيا�س الإدارة ب�أمكانية العتقاد وذلك العادلة،
موثوقة .بطريقة لها العادلة القيمة

و�صفا لكيفية معاجلة تدقيقنا لهذا االمر
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر
ان اجراءات التدقيق �شملت درا�سة اجراءات
الرقابة امل�ستخدمة يف عملية التحقق من
الوجود واالكتمال  ،ومت الت�أكد من من ت�سجيل
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
التحقق من �سعر االغالق من بور�صة عمان
ومت التاكيد اي�ضا من عدد اال�سهم من خالل
تاييد مركز ايداع االوراق املالية.

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 وتقرير تدقيقنا حولها.
ال يغطي ر�أينا حول القوائم املالية هذه املعلومات االخرى ،ونحن ال نبدي اي �شكل من ا�شكال الت�أكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم املالية  ،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 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 وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية  ،وعن �أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها �ضرورية لتمكنها من �إعداد قوائم مالية 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 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
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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 دائم ًا �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.
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 � ،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�س ًا 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 � ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري كافي ًا،
ف�إننا �سوف نقوم بتعديل 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 مبا فيها الإي�ضاحات وفيما
�إذا كانت القوائم املالية 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.
املحا�سبون الع�صريون
وليد حممد طه
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
اجازة مزاولة رقم ()703
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�شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة املركز املايل
كما يف  31كانون الأول 2019
(بالدينار الأردين)
املوجودات
موجودات غري متداولة
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ال�شامل الآخر
جمموع املوجودات غري املتداولة
موجودات متداولة
مدينون وح�سابات مدينة اخرى
نقد وما يف حكمه
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات

4

768,301

888,223

768,301

888,223

49,005
1,321,752
1,370,757
2,139,058

26,270
1,770,850
1,797,120
2,685,343

5

املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�إحتياطي �إجباري
احتياطي القيمة العادلة
ارباح مدورة
جمموع حقوق امللكية

1
6

مطلوبات متداولة
م�صاريف م�ستحقة وح�سابات دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

رئي�س جمل�س االدارة

�إي�ضاح

2019

2018

2,000,000
179,367
()430,775
372,115
2,120,707
18,351
18,351
2,139,058

املدير العام

2,000,000
169,623
()120,267
575,777
2,625,133
60,210
60,210
2,685,343

املدير املايل

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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�شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة الدخل ال�شامل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
(بالدينار الأردين)
�إي�ضاح
ايرادات توزيع ارباح ا�ستثمارات
ايراد فوائد وديعه
مردود خم�ص�ص تدين مدينون
ايرادات اخرى بال�صايف
م�صاريف ادارية وعمومية
ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
خم�ص�ص �ضريبة دخل وامل�ساهمة الوطنية
ربح ال�سنة

7

2019

2018

39,519
81,077
()26,977
93,619
()11,361
82,258

52,500
87,371
747,500
260,500
()41,794
1,106,077
()61,216
1,044,861

الدخل ال�شامل الآخر:
ارباح متحققة من بيع موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر
خ�سائر تدين موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل االخر
جمموع الدخل ال�شامل املحول اىل االرباح املدورة
التغري يف احتياطي القيمة العادلة
اجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

3,824

-

-

()53,543

86,082
()310,508
()224,426

991,318
()104,681
886,637

ربح ال�سهم :
ربح ال�سهم – دينار� /سهم
املتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم ر�أ�س املال � -سهم

0,043
2,000,000

0,496
2,000,000

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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�شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)

59,015
110,608
169,623
9,744
179,367

2,000,000
2,000,000
2,000,000

الر�صيد يف  1كانون الثاين 2018
الدخل ال�شامل لل�سنة
املحول اىل االحتياطي االجباري

الر�صيد يف  31كانون الأول 2018
توزيعات ارباح مدفوعة
الدخل ال�شامل لل�سنة
املحول اىل االحتياطي االجباري
الر�صيد يف  31كانون الأول 2019

قائمة التغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
(بالدينار الأردين)

()15,586
()104,681
()120,267
()310,508
()430,775

ر�أ�س املال

ارباح مدورة
()304,933
991,318
()110,608
575,777
()280,000
86,082
()9,744
372,115

احتياطي �إجباري احتياطي القيمة العادلة

املجموع
1,738,496
886,637
2,625,133
()280,000
()224,426
2,120,707

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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�شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
(بالدينار الأردين)

الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
تعديالت على ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة :
ارباح متحققة من بيع موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل االخر

2019

2018

97,443

1,052,534

()3,824

-

خ�سائر تدين موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل االخر
التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:
مدينون وح�سابات مدينة اخرى
()22,735
م�صاريف م�ستحقة وح�سابات دائنة �أخرى
()53,220
17,664
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

()20,619
()40,057
1,045,401

الأن�شطة اال�ستثماريه
توزيعات ارباح مدفوعة
()280,000
موجودات ماليه حمدده بالقيمه العادله من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر ()186,762
()466,762
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثماريه

()192,447
()192,447

()449,098
1,770,850
1,321,752

852,954
917,896
1,770,850

-

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1كانون الثاين
النقد وما يف حكمه يف  31كانون الأول

53,543

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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�شركة حدائق بابل املعلقة لال�ستثمارات
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
(بالدينار الأردين)
 -1التكوين والن�شاط
�إن �شركة حدائق بابل املعلقة للإ�ستثمارات هي �شركة �أردنية م�ساهمة عامة حمدودة («ال�شركة») م�سجلة
بتاريخ  11متوز  2006لدى مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة حتت رقم ( )411وبر�أ�س
مال م�صرح به يبلغ  10,000,000دينار اردين وبر�أ�س مال املكتتب به واملدفوع يبلغ  2,000,000دينار
مق�سم �إىل � 2,000,000سهم بقيمة ا�سمية قدرها دينار �أردين لل�سهم الواحد.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف التعامل يف الأوراق املالية املدرجة يف بور�صة عمان مبا يف ذلك �شراء
وبيع الأوراق املالية حل�ساب ال�شركة وغريها.
�إن مركز عمل ال�شركة يف مدينة عمان.
 -2التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية االف�صاحات
 1-2املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة والتي �صدرت ومت تطبيقها من قبل ال�شركة
 معيار التقارير املالية الدويل رقم (« )16عقود االيجار»�صدر معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16خالل كانون الثاين  .2016هذا وقد ادى املعيار اىل االعرتاف
بجميع عقود االيجار بقائمة املركز املايل ،حيث مت ازالة التمييز بني عقود االيجار الت�شغيلي والتمويلي.
مبوجب هذا املعيار ،مت االعرتاف باال�صل (احلق يف ا�ستخدام البند امل�ؤجر) وااللتزام املايل مقابل دفعات
االيجارات ب�إ�ستثناء عقود االيجار ق�صرية االجل ومنخف�ضة القيمة .فيما يتعلق مبحا�سبة امل�ؤجرين ف�إنه ال
يوجد تغيري ملحوظ عليها.
مل ي�ؤثر املعيار ب�شكل رئي�سي على حما�سبة عقود االيجار الت�شغيلية لل�شركة كون ال�شركة لي�س لديها اي عقود
ايجار ت�شغيلية.
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 -2-2املعايري 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.
ي�سري تطبيقها للفرتات
املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية مل ت�صبح بعد واجبة التطبيق
ال�سنوية التي تبد�أ من او بعد
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )3اندماج
االعمال»

 1كانون الثاين 2020

التعديالت على املعيار املحا�سبي رقم (« )1عر�ض البيانات املالية»

 1كانون الثاين 2020

التعديالت على املعيار املحا�سبي رقم (« )8التغريات يف التقديرات
واالخطار املحا�سبية»

 1كانون الثاين 2020

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )7االدوات املالية
 :االف�صاحات»
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (: )9االدوات
املالية»
املعيار الدويل رقم (« )17عقود الت�أمني»
التعديالت على املعيار الدويل رقم (« )10البيانات املالية املوحدة»
التعديالت على املعيار الدويل رقم (« )28اال�ستثمار يف ال�شركات
الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة»

 1كانون الثاين 2020
 1كانون الثاين 2020
 1كانون الثاين 2020
م�ؤجل اىل اجل غري
م�سمى
م�ؤجل اىل اجل غري
م�سمى

تتوقع االدارة �أن هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة �سيتم تطبيقها يف البيانات لل�شركة عندما
تكون قابلة للتطبيق ،وقد ال يكون لهذه املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة �أي ت�أثري جوهري على
البيانات املالية لل�شركة يف فرتة التطبيق املبدئي.
 -3ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�إعداد البيانات املالية
ً
مت �إعداد البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية العداد التقارير املالية.
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ا�س�س �إعداد البيانات املالية
مت عر�ض هذه البيانات املالية بالدينار الأردين لأن غالبية معامالت ال�شركة ت�سجل بالدينار .
مت �إعداد البيانات املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا الأدوات املالية واال�ستثمارات يف العقارات
والتي مت عر�ضها ح�سب قيمتها العادلة ,ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي على
النحو التايل:
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر
يتم قيا�س اال�ستثمارات ب�أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل ب�شكل مبدئي
بالقيمة العادلة باال�ضافة اىل تكاليف املعامالت .ويتم قيا�سها الحقا بالقيمة العادلة مبا يف ذلك االرباح
او اخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة واملعرتف بها يف بنود الدخل ال�شامل االخر واملرتاكمة
يف احتياطي التغريات يف القيمة العادلة .ال يتم اعادة ت�صنيف االرباح او اخل�سائر املرتاكمة عند ا�ستبعاد
اال�ستثمارات اىل االرباح او اخل�سائر ،ولكن يتم اعادة ت�صنيفها اىل االرباح امل�ستبقاه .قامت ال�شركة
بتحديد جميع اال�ستثمارات يف حقوق امللكية وغري املحتفظ بها للمتاجرة كموجودات مالية حمددة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر.
يتم االعرتاف بارباح التوزيعات عن هذه اال�ستثمارات املالية �ضمن بيان الدخل عندما حت�صل ال�شركة
على حق ا�ستالم توزيعات االرباح ،ما مل متثل ارباح التوزيعات بو�ضوح ا�سرتداد جزء من تكلفة اال�ستثمار.
يتم االعرتاف ب�صايف بيان الدخل االخر يف الدخل ال�شامل االخر وال يتم اعادة ت�صنيفها �ضمن الربح او
اخل�سارة.
تقوم ال�شركة بتقييم ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية بناء على خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية
لال�صل ومنوذج اعمال ل�شركة املعني بادارة املوجودات.
بالن�سبة للموجودات املالية التي يتم ت�صنيفها وقيا�سها بالتكلفة املطف�أة او بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل ال�شامل االخر ،ف�إن �شروطها التعقادية يجب ان ت�ؤدي اىل التدفقات النقدية التي تكون فقط
مدفوعات املبلغ اال�صلي والفائدة على املبلغ اال�صلي القائم.
تقوم ال�شركة عند االعرتاف املبدئي ب�أي من املوجودات بتحديد ما اذا كانت املوجودات املعرتف بها حديثا
ت�شكل جزءا من منوذج اعمال قائم او انها تعرب عن بداية منوذج اعمال جديد .وتعيد ال�شركة تقييم مناذج
اعمالها يف كل فرتة مالية لتحديد ما اذا كانت مناذج االعمال قد تغريت منذ الفرتة ال�سابقة .ومل حتدد
ال�شركة يف الفرتة املالية ال�سابقة اي تغيري يف مناذج اعمالها.
عندما يتم الغاء االعرتاف ب�أداة الدين املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر ،يعاد
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ت�صنيف الربح او اخل�سارة املرتاكمة املعرتف بها �سابقا يف الدخل االخر من حقوق امللكية اىل الربح او
اخل�سارة  .ويف املقابل ،بالن�سبة لال�ستثمارات املالية املحددة املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل بيان
ال�شامل االخر ،فال يتم اعادة ت�صنيف الربح او اخل�سارة املرتاكمة املعرتف �سابقا يف بيان الدخل ال�شامل
االخر اىل الربح او اخل�سارة بل حتول �ضمن حقوق امللكية.
تتعر�ض ادوات الدين التي يتم قيا�سها الحقا بالتكلفة املطف�أة او بالقيمة العادلة من خالل الدخل بيان
ال�شامل االخر لالنخفا�ض يف القيمة.
اعادة الت�صنيفات
يف حال تغري منوذج االعمال الذي حتتفظ مبوجبه ال�شركة باملوجودات املالية ،يتم اعادة ت�صنيف
املوجودات املالية املت�أثرة ،وت�سري متطلبات الت�صنيف والقيا�س املتعقلة بالفئة اجلديدة ب�أثر م�ستقبلي
اعتبار من اليوم االول من الفرتة املالية االوىل التي تعقب التغيري يف منوذج االعمال والذي ينتج عنه اعادة
ت�صنيف املوجودات املالية لل�شركة .ونظرا لعدم وجود تغريات يف منوذج االعمال التي حتتفظ به ال�شركة
باملوجودات املالية ،خالل ال�سنة املالية احلالية والفرتة املحا�سبية ال�سابقة ،فلم يتم اجراء اعادة ت�صنيف.
انخفا�ض القيمة
ان املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9منوذج “اخل�سارة املتكبدة” يحل حمل املعيار املحا�سبي
الدويل رقم  39مع منوذج “اخل�سارة االئتمانية املتوقعة” .تقوم ال�شركة باالعرتاف مبخ�ص�صات خ�سائر
االئتمان املتوقعة على االدوات املالية التالية التي مل يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الربح او اخل�سارة:
نقد وار�صدة لدى البنوك  ،و
ذمم جتارية مدينة واخرى  ،و
مطلوب من جهات ذات عالقة
وبا�ستثناء املوجودات املالية امل�شرتاة او املمنوحة املتدنية يف قيمتها االئتمانية (والتي �سيتم تناولها ب�شكل
مف�صل فيما يلي) ،يتطلب قيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة من خالل خم�ص�ص خ�سارة بقيمة تعادل:
خ�سارة ائتمانية متوقعة ملدة � 12شهر ًا ،اي العمر الزمني للخ�سائر االئتمانية املتوقعة التي نتجت من حوادث
التعرث يف ال�سداد على االدوات املالية التي ميكن وقوعها خالل � 12شهر بعد نهاية الفرتة املالية (وي�شار
اليها باملرحلة  ، )1او
اخل�سارة االئتمانية املتوقعة خالل عمر االداة املالية ،اي العمر الزمني للخ�سارة االئتمانية املتوقعة التي
تنتج من جميع حاالت التعرث يف ال�سداد املمكنة على مدار عمر االداة املالية (ي�شار اليها باملرحلة  2واملرحلة
.)3
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ويكون من املطلوب تكوين خم�ص�ص للخ�سارة االئتمانية املتوقعة على مدى عمر االداة املالية اذا زادت
خماطر االئتمان عن تلك االداة املالية ب�شكل جوهري منذ االعرتاف املبدئي .بالن�سبة جلميع االدوات
املالية االخرى ،يتم قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة مببلغ يعادل اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ملدة 12
�شهر.
قامت ال�شركة باختيار قيا�س خم�ص�صات اخل�سائر النقدية واالر�صدة البنكية والذمم املدينة التجارية
واالخرى واملطلوبات من جهات ذات عالقة مببلغ يعادل قيمة اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر
هذه املوجودات.
وتعد اخل�سارة االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة احلالية للخ�سائر االئتمانية ،حيث يتم قيا�سها
على انها القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة لل�شركة والتدفقات النقدية التي
تتوقع ال�شركة ا�ستالمها والتي تن�ش�أ من ترجيح عدة �سيناريوهات اقت�صادية م�ستقبلية ،خم�صومة مبعدل
فائدة الفعلية لال�صل.
يتم خ�صم خم�ص�ص خ�سائر اال�ستثمارات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة من اجمايل القيمة الدفرتية
لال�صول .بالن�سبة الوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االخر ،خم�ص�ص اخل�سارة
يتم االعرتاف به �ضمن بنود الدخل ال�شامل االخر ،بدال من تخفي�ض القيمة الدفرتية لال�صل.
عند حتديد ما اذا كانت خماطر االئتمان لال�صل املايل قد زادت ب�شكل جوهري منذ االعرتاف املبدئي
وعند تقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة .ت�أخذ ال�شركة بعني االعتبار عند اجراء هذا التقييم معلومات معقولة
وقابلة للدعم بحيث تكون متاحة وذات �صلة دون احلاجة ملجهود او تكاليف غري �ضرورية .وي�شمل ذلك كال
من املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية ،بناء على اخلربة ال�سابقة لل�شركة والتقييم االئتماين املتوفر،
مبا يف ذلك اية معلومات حول توقعات م�ستقبلية.
بالن�سبة لفئات معينة من املوجودات املالية ،يتم تقييم املوجودات التي مت تقييمها على انها ال ميكن
انخفا�ض قيمتها ب�شكل فردي باال�ضافة اىل ذلك ،حتديد انخفا�ض القيمة على ا�سا�س جماعي .ميكن ان
ي�شتمل الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض قيمة حمفظة الذمم املدينة على خربة ال�شركة ال�سابقة يف حت�صيل
املدفوعات وزيادة يف عدد املدفوعات املت�أخرة يف املحفظة باال�ضافة اىل التغريات امللحوظة يف الظروف
االقت�صادية او املحلية التي ترتبط بتعرث �سداد الذمم.
يتم عر�ض خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املتعلقة بالنقد واالر�صدة لدى البنوك ،الذمم التجارية املدينة
واخرى ،واملطلوبات من جهات ذات عالقة ،ب�شكل منف�صل يف بيان الدخل وبيان الدخل ال�شامل االخر.
تعترب ال�شركة ان اداة الدين لها خماطر ائتمان منخف�ضة عندما يكون ت�صنيف خماطر االئتمان معادال
لتعريف املفهوم العاملي لفئة اال�ستثمار.
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قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة
ت�ستعني ال�شركة بنماذج اح�صائية الحت�ساب اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ،ولقيا�س اخل�سارة االئتمانية
املتوقعة مبوجب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9ف�إن اهم املدخالت �سيكون وفق ال�شكل املحدد
للمتغريات التالية:
احتمالية التعرث
اخل�سارة عند التعرث
التعر�ض عن التعرث
�سوف ت�ستمد هذه املعلومات من النماذج االح�صائية املطورة داخليا والبيانات التاريخية االخرى ،كما
�سيتم تعديلها لتعك�س املعلومات امل�ستقبلية.
املوجودات املالية منخف�ضة القيمة االئتمانية
يعترب اي من املوجودات املالية “منخف�ضة القيمة االئتمانية” عند وقوع حدث او اكرث له ت�أثري �ضار
على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لال�صل املايل .وي�شار اليها املوجودات املالية منخف�ضة القيمة
االئتمانية كموجودات املرحلة  .3يف تاريخ كل بيان مركز مايل ،تقوم ال�شركة بتقييم ما اذا كانت ادوات
الدين التي متثل املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة او بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
االخر هي منخف�ضة القيمة االئتمانية .يتعر�ض اال�صل املايل النخفا�ض يف القيمة عند وقع حدث او اكرث له
ت�أثر يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
الغاء االعرتاف باملوجودات املالية
تقوم ال�شركة بالغاء االعرتاف باملوجودات املالية فقط عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من
تلك املوجودات املالية ،او عند حتويل املوجودات املالية مبا يف ذلك جميع املخاطر واملنافع مللكية املوجودات
املالية اىل من�ش�أة اخرى .اذا مل تقم ال�شركة بتحويل او االحتفاظ بكافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية
املوجودات املالية وا�ستمرت بال�سيطرة على املوجودات املحولة ،تقم ال�شركة باالعرتاف باحل�صة املحتفظ
بها من املوجودات ا�ضافة اىل االلتزامات ذات ال�صلة التي قد يتعني عليها �سدادها .اذا احتفظت ال�شركة
بكافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية املوجودات املالية املحولة ،ت�ستمر ال�شركة يف االعرتاف باملوجودات
املالية ،كما تعرتف باالقرتا�ض امل�ضمون للعوائد امل�ستلمة.
يف حال مت ا�ستبعاد املوجودات املالية التي مت قيا�سها بالتكلفة املطف�أة او التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة من
خالل االرباح او اخل�سائر ،يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات وجمموع املبالغ امل�ستلمة
وغري امل�ستلمة املدينة يف االرباح واخل�سائر.
يف حال مت ا�ستبعاد املوجودات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االخرى ،ف�إن
االرباح او اخل�سائر امل�سجلة �سابقا يف ح�ساب التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالوراق املالية ،ال يتم
اعادة ت�صنيفها �ضمن بني االرباح او اخل�سائر ,ولكن يتم اعادة ت�صنيفها �ضمن االرباح امل�ستبقاة.
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عر�ض خم�ص�ص خ�سائر االئتمان يف املعلومات املالية
يتم عر�ض خم�ص�صات اخل�سارة خل�سائر االئتمان املتوقعة يف املعلومات املالية على النحو التايل :
بالن�سبة للموجودات املالية بالتكلفة املطف�أة (القرو�ض وال�سلف ونقد وار�صدة لدى البنوك)  :كخ�صم من
اجمايل القيمة الدفرتية للموجودات.
بالن�سبة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االخر :ال يتم االعرتاف مبخ�ص�ص
خ�سائر يف قائمة املركز املايل حيث ان القيمة الدفرتية هي القيمة العادلة .ومع ذلك ف�إن خم�ص�ص
اخل�سارة مت�ضمن كجزء من مبلغ اعادة التقييم يف خم�ص�ص اعادة التقييم ويتم االعرتاف به يف الدخل
ال�شامل االخر.
االفرتا�ضات املحا�سبية الهامة والتقديرات غري امل�ؤكدة
ان اعداد البيانات املالية يتطلب من االدارة ب�أن تقوم بتقديرات ،افرتا�ضات وتوقعات قد يكون لها ت�أثري
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وكذلك قد ت�ؤثر على مبالغ املوجودات ،املطلوبات ،االيرادات وامل�صاريف.
ان نتائج االعمال الفعلية من املمكن ان تتغري نتيجة اتباع تلك االفرتا�ضات.
عند اعداد البيانات املالية قامت االدارة ب�إتباع نف�س االفرتا�ضات اجلوهرية فيما يتعلق بتطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية وكذلك اتباع نف�س التقديرات غري امل�ؤكدة املعمول بها عند اعداد البيانات املالية.
الذمم املدينة
ت�سجل الذمم املدينة باملبلغ اال�صلي بعد تنزيل خم�ص�ص لقاء املبالغ املقدر عدم حت�صيلها  ،يتم تكوين
خم�ص�ص تدين الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي ي�شري �إىل �إحتمالية عدم التمكن من
حت�صيل الذمم املدينة.
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.
امل�صاريف
تت�ضمن امل�صاريف الإدارية و العمومية امل�صاريف املبا�شرة و غري املبا�شرة التي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر
بتكاليف الإيرادات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .و يتم توزيع امل�صاريف �إذا دعت احلاجة لذلك
بني امل�صاريف العمومية و كلفة الإيرادات على �أ�سا�س ثابت.
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 التعامل يف الأوراق املالية
املدرجة يف بور�صة عمان مبا يف ذلك �شراء وبيع الأوراق املالية حل�ساب ال�شركة وغريها 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�سويقها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات
وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
 -4موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر
�إ�ستثمارات يف �شركة الأمل لال�ستثمارات املالية ب�أ�سهم عددها
� 42,470سهم (� 70,000 :2018سهم )
�إ�ستثمارات يف �شركة افاق للطاقه ب�أ�سهم عددها � 465,791سهم
(� 451,441 :2018سهم)
ا�ستثمارات يف البنك العربي ب�أ�سهم عددها � 100,008سهم
�إ�ستثمارات يف �شركة الفار�س الوطنية لال�ستثمار والت�صدير ب�أ�سهم
عددها � 32,102سهم
�إ�ستثمارات يف �شركة التجمعات اال�ستثمارية املتخ�ص�صة ب�أ�سهم
عددها � 62,000سهم

2019

2018

31,852

35,000

540,318

853,223

57,546

-

45,585

-

93,000

-

768,301

888,223

 -5املدينون واحل�سابات املدينة الأخرى
مدينون
ذمم مدينة �آخرى

2019
35,690
13,315
49,005

2018
26,270
26,270

 -6الإحتياطي 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 �إجباري بن�سبة  10باملئة من الربح ال�صايف حتى يبلغ هذا االحتياطي ربع ر�أ�سمال ال�شركة
ويجوز اال�ستمرار يف اقتطاع هذه الن�سبة مبوافقة الهيئة العامة لل�شركة �إىل �أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل
مقدار ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�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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 -7امل�صاريف الإدارية والعمومية
م�صاريف ر�سوم ورخ�ص وحكومية
مكافات اع�ضاء جمل�س االدارة
اتعاب ادارية
�أتعاب مهنية
م�صاريف اجتماع الهيئة العامة
ا�شرتاكات
م�صاريف بنكية واخرى

2019
935
2,400
12,600
5,800
2,400
2,450
392
26,977

2018
1,318
18,000
12,000
5,800
1,900
2,450
326
41,794

� -8ضريبة الدخل
انهت ال�شركة و�ضعها ال�ضريبي مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى عام  ,2015واما بالن�سبة لالعوام
 2016و  2017و  2018فقد مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي لدائرة �ضريبة الدخل واملبيعات ومل يتم مراجعة
ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة من قبل الدائرة حتى تاريخ اعداد القوائم املالية لل�شركة.
 -9الأدوات املالية
�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 االجمالية عن �سنة
.2018
معدل املديونية
تقوم �إدارة ال�شركة مبراجعة هيكلية ر�أ�س املال ب�شكل دوري .وكجزء من هذه املراجعة ،تقوم 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 �أي ديون من خالل االقرتا�ض ،وكذلك مل حتدد ال�شركة �أق�صى معدل للمديونية حم�سوب ًا على
�أ�سا�س ن�سبة الدين �إىل حقوق امللكية.
�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.
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�إدارة خماطر �سعر الفائدة
تنتج املخاطر املتعلقة مبعدالت الفائدة ب�شكل رئي�سي عن اقرتا�ضات الأموال مبعدالت فائدة متغرية
(عائمة) وعن ودائع ق�صرية الأجل مبعدالت فائدة ثابتة .ال تتعر�ض ال�شركة اىل خماطر معدالت الفائدة
نظرا لعدم وجود �أي �أموال مقرت�ضة �أو ودائع لل�شركة حتى تاريخ البيانات املالية.
�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.
�إدارة خماطر ال�سيولة
�إن م�س�ؤولية �إدارة خماطر ال�سيولة تقع على الإدارة 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.
 -10امل�صادقة على القوائم املالية
متت امل�صادقة على القوائم املالية من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ � / 23شباط  ،2020 /ومتت
املوافقة على ا�صدارها وتتطلب هذه القوائم املالية موافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.
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