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تالوة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

 -2مناقشة تقرير مجلس االدارة عن أعمال الشركة خالل سنة  2018و الخطة المستقبلية لها .

 -3االستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية

مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  2018/12/31و المصادقة عليها  ،و ابراء ذمة
 -4مجلس االدارة عن تلك المدة.

 -5انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2019وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد اتعابهم.

 -6أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال.
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تــقــريــر مجــلــس اإلدارة
 -1معلومات الشركة األم (القابضة)
سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( )281بتاريخ
.1995/04/20
 النشاط الرئيسي للشركة القابضة:
 إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها.
 استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية.
 تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
 السيطرة المالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خالل تملكها
لألكثرية المطلقة على األقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من الشركات المساهمة العامة أو من
الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية باألسهم.
 للشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة القيام بجميع األعمال االستثمارية التي تستلزمها أعمالها ومصلحتها من
إقراض واقتراض في سبيل تحقيق غاياتها.
 أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
 عنوان الشركة الرئيسي – اإلدارة :بناية مجموعة نقل – عبدون – شارع محمد علي بدير.
 هاتف ،4652688 :ص.ب 154 :عمان  11118األردن.
ال يوجد موظفين في الشركة األم لكونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة (شركة فاء قاف لالستشارات ،الشركة
المتميزة للطباعة ،شركة اوران لالستثمار) من خالل عدد افراد من عائلة نقل
 ال يوجد أي فروع للشركة األم داخل المملكة وخارجها.
 حجم االستثمار الرأس مالي للشركة:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي كما هو في  2018/12/31مبلغ ( )14.5مليون دينار أردني.
 -2معلومات الشركات التابعة
أ-

شركة فاء قاف لالستشارات ذات مسؤولية محدودة:

كانت تسمى بالسابق شركة األغذية المتميزة حيث سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية
محدودة تحت رقم ( )3943بتاريخ .1995/5/14
 النشاط الرئيسي للشركة التابعة :استشارات
 رأس مال الشركة التابعة 3,000,000 :دينار أردني.
 نسبة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة.%98 :
 عنوان الشركة التابعة :إرينبة الشرقية – الجيزة.
 عدد موظفي الشركة التابعة :ال يوجد.
 فروع الشركة التابعة :ال يوجد فروع للشركة التابعة.
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 مشاريع الشركة التابعة :ال يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.
الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا ً من تاريخ .2011/05/29
ب-

الشركة المتميزة للطباعة ذات مسؤولية محدودة:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسـؤولية محدودة تحت رقـم ( )5796بتاريخ
.1999/7/19
 النشاط الرئيسي للشركة التابعة:
 طباعة وتصنيع الدفاتر المدرسية والدفاتر الجامعية ودفاتر المحاضرات ودفاتر الرسائل ودفاتر المالحظات
ودفاتر المذكرات وجميع مشتقات الدفاتر بكافة أشكالها وأحجامها ومقاييسها.
 طباعة الورق والكرتون والعبوات الكرتونية وتلوينها وصناعة القرطاسية.
 االتجار بالورق المطبوع والعلب المصنعة واستيراد المواد الخام والجاهزة المكملة ألعمال الشركة والدخول
واالشتراك بالمناقصات لمنتجات الشركة ومستورداتها واستيراد المعدات والماكينات الالزمة لإلنتاج.
 االشتراك بشركات أخرى وشراء األسهم من شركات أخرى واالندماج مع شركات أخرى وتملك األصول غير
المنقولة الالزمة لغايات الشركة وليس بقصد االتجار بها.
 القيام بجميع األعمال التي تراها هيئة المديرين الزمة وضرورية لتنفيذ غايات الشركة.
 تملك براءات االختراع والعالمات التجارية.
 رأس مال الشركة التابعة 3,160,000 :دينار أردني.
 نسبة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة.%82.6 :
 عنوان الشركة التابعة :ماركا الشمالية  -حي حمزة  -شارع محمد بن الفرات.
 عدد موظفي الشركة التابعة 121 :موظف.
 فروع الشركة التابعة :ال يوجد فروع للشركة التابعة.
 مشاريع الشركة التابعة :ال يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.
ت-

شركة اوران لالستثمار:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسـؤولية محدودة تحت رقـم ( )15742بتاريخ
.2008/2/13
 النشاط الرئيسي للشركة التابعة:
 القيام بجميع أعمال االستثمار واالستيراد والتصدير والتوريد واألعمال التجارية والتسويق والبيع والحصول
على الوكاالت التجارية بأنواعها ،وتمثيل الشركات العربية واألجنبية.
 القيام بإنشاء و/أو تطوير و/أو المشاركة بالمشاريع واألعمال التجارية والصناعية والسياحية والزراعية شرط
الحصول على الموافقات الرسمية حسب القوانين واألنظمة المرعية.
 يحق للشركة عند قيامها بأعمالها أن تقوم بأي أعمال أو تصرفات لضمان حسن سير أعمالها وتحقيق غاياتها بما
يتفق مع القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها ولها القيام بما يلي:
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 شراء وبيع واستبدال وإجارة أي أموال منقولة أوغير منقولة  ،كاألراضي واألبنية والعقارات آو أي حقوقأو امتيازات اختراع أو رخص أو ماكينات آو آالت وأي أمور تحتاجها الشركة لتنفيذ غاياتها ،على أن ال
يكون شراء العقارات بقصد االتجار بها.
 اقتراض األموال الالزمة للقيام بأعمالها و/أو لتنفيذ غاياتها والحصول على هذه األموال أو أي تسهيالتمالية أخرى من داخل األردن وخارجه  ،كما أن لها رهن األموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها ألي
غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيالت والقروض ،والحصول على أي حقوق أو
امتيازات أو رخص أو عالمات تجارية سواء عن طريق الشراء أو التملك أو عن طريق استئجارها أو
استثماراها أو عن طريق االستخدام مقابل بدل محدد لهذه الغاية.
 فتح االعتمادات وإصدار الكفاالت والتامينات والضمانات المتعلقه بأعمالها ،وإدارة وتسويق وتنمية وبيعواستبدال وتأجير ورهن والتعامل والتصرف بأي جزء من موجوداتها أو أموالها لقاء البدل النقدي الذي
تراه مناسبا ولها أن تقوم بكافة أنواع التصرفات بكل أو جزء من ممتلكاتها وفقا للقوانين واألنظمة
والتعليمات المعمول بها.
 أن تبرم االتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشاريع التي تنوي القيام بها أو التي تقوم بدارستها أو باإلشراف علىتنفيذها و/أو إدارتها عن طريق طرح العطاءات الدولية أو المحلية و/أو التعاقد بشكل مباشر عن طريق
التلزيم مع أي شركة أو هيئة أو شخص للقيام بأي من األعمال التي تساعد على بلوغ غاياتها.
 تأسيس أو االشتراك أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو مؤسسة ترى أن لها الفائدة في تأسيسه أو االشتراك
فيه و/أو إدارته ،وكذلك االندماج مع أي شركة أخرى تتشابه معها في الغايات سواء عن طريق البيع أو الشراكه
أو غير ذلك.
 أن تقوم بجميع األعمال المذكورة أعاله أو بأي جزء منها سواء بنفسها مباشرة أو باالشتراك مع الغير ،أو بواسطة
وكالء لهم أو خالفهم وأي أعمال أخرى سواء ذكرت صراحة أم لم تذكر ،ولها أن تدفع جميع المصاريف التي
أنفقت في تأسيسها أو من أجل تحقيق الغايات واألهداف المذكورة أعاله.
 رأس مال الشركة التابعة 10,000 :دينار أردني.
 نسبة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة.%100 :
 عنوان الشركة التابعة :بناية مجموعة نقل – عبدون – شارع محمد علي بدير.
 عدد موظفي الشركة التابعة :ال يوجد.
 فروع الشركة التابعة :ال يوجد فروع للشركة التابعة.
 مشاريع الشركة التابعة :ال يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.
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 -3نبذة تعريفية عن األعضاء
أ-

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم:
 السيد غسان إيليا قسطندي نقل – رئيس مجلس اإلدارة  -مدير عام  -تاريخ العضوية :2012/10/03

مواليد عام  ،1963متزوج وله ثالثة أوالد ،حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية عام  1983وماجستير إدارة
أعمال عام  1985من جامعة بيردو  /الواليات المتحدة .رئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات نقل ،ورئيس هيئة
المديرين للشركة المتكاملة لمنتجات الزيتون ،ورئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين ،ورئيس مجلس إدارة الشركة
العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية ،رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية األردنية القابضة ،وشريك وعضو
مجلس إدارة شركة التدريب المتقدم ) .(Optimiza Academyعضو جمعية رجال األعمال ،نقابة المهندسين
األردنيين ،نادي رجال األعمال األردني الفرنسي ،جمعية الرواد الشباب ،جمعية األعمال األردنية األوروبية ،جمعية
األعمال األردنية األمريكية ،وعضو ومؤسس جمعية المصدرين ،وعضو ومؤسس الجمعية األردنية الكندية .عضو
المجلس االستشاري لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص ،ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع االستثمار،
وعضو مجلس أمانة عمان الكبرى ،وعضو مجلس رجال األعمال العربي ،وعضو المجلس االستشاري لالستثمار
المباشر ،وعضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،وعضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا – عمان،
وعضو مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني ،وعضو المجلس االستشاري لمشروع التعليم العالي (.)UNDP
 السيد مروان إيليا قسطندي نقل – نائب رئيس مجلس اإلدارة  -تاريخ العضوية :2012/10/03
مواليد عمان عام  ،1967متزوج وله  3أبناء (ابنتان وولد) ،يحمل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال عام - 1989
الواليات المتحدة .نائب رئيس هيئة مديري مجموعة شركات نقل ،والرئيس التنفيذي لشركة نقل للسيارات ،وعضو مجلس
إدارة في نادي رجال األعمال األردني الفرنسي ،وجمعية رجال األعمال األردنية واألردنية األوروبية (جيبا).
 السيدة رندة إيليا قسطندي نقل  -عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة إيليا نقل وأوالده  -تاريخ العضوية
:2015/10/13
مواليد عمان عام  ،1959متزوجة ولها  3بنات ،تحمل درجة البكالوريوس في علم االجتماع عام  - 1980المملكة
المتحدة .نائب رئيس اللجنة اإلدارية لجمعية مؤسسة إيليا نقل ،ورئيسة جمعية الشمس المشرقة (األردن).
 السيد يوسف عبدهللا صادق عرفات – عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة إيليا نقل وأوالده  -تاريخ العضوية
:2014/11/25
من مواليد الكويت عام  ،1971حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية ودراسات الشرق األوسط من جامعة
 ،McGillوشهادة الماجستير في التنمية االقتصادية .عمل في إدارة األصناف لدى شركة  Procter & Gambleوشركة
 ،CIBCكما عمل مدير مبيعات وتسويق في شركة فاين ،ومديرا ً عاما ً لشركة األرض لالستثمار والتطوير العقاري ،ومدير
عام شركة نقل للتجهيزات المكتبيه ،وحاليا ً يعمل  Chief Investment Officerلدى مجموعة نقل.
أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا في الشركة األم ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
 شركة االستثمارات والصناعات المتكاملة (الشركة االم).
▪ السيد غسان إيليا قسطندي نقل – المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة  -تاريخ التعيين :2012/10/03
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس اإلدارة.
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ب-

أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا في الشركات التابعة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
 شركة فاء قاف لالستشارات:

 السيد غسان إيليا قسطندي نقل – المدير العام ورئيس هيئة المديرين  -تاريخ التعيين :2012/10/03
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس اإلدارة
 الشركة المتميزة للطباعة:
 عصام عبد الرحمن القزعة – المدير العام – تاريخ التعيين :2014/06/16
من مواليد عام  ،1980يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة األردنية عام ،2004
ودرجة الماجستير في التسويق عام  2013من الجامعة األلمانية .شغل عدة مناصب منها:
الشركة

المنصب

إلى

من

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي مهندس صيانة وميكانيك 2004

2006

2006

2007

شركة فاين لصناعة الورق الصحي

مهندس إنتاج

2008

2008

شركة فاين لصناعة الورق الصحي

مدير إنتاج

2008

2012

شركة فاين لصناعة الورق الصحي

مدير مصنع

2012

2014

الشركة المتميزة للطباعة

المدير العام

 2014/06/15حتى تاريخه

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي رئيس قسم اإلنتاج

 عبدالحكيم ناصر فواز البطاينة  -مدير مالي  -تاريخ التعيين :2006/12/03
من مواليد عام  ،1977يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة إربد األهلية عام  .2002شغل عدة
مناصب منها:
الشركة

المنصب

من

إلى

مكتب خالد غرايبة لتدقيق الحسابات مدقق خارجي

2003 2002

شركة كومسوفت للبرامج المحاسبية تطوير وتدريب

2004 2003

شركة الجبيل للتطوير الصناعي
الشركة المتميزة للطباعة

رئيس قسم الحاسبة 2006 2004
مدير مالي

 2006حتى تاريخه

 شركة اوران لالستثمار:
 غسان إيليا قسطندي نقل – مدير عام – تاريخ التعيين :2008/12/22
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس اإلدارة.
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 -4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة
عدد األسهم كما في % 2018/12/31

الرقم االســم

عدد األسهم كما في % 2017/12/31

1

شركة إيليا نقل وأوالده

7,733,430

7,733,430 %53.3

%53.3

2

إيليا قسطندي فرح نقل

966,657

%6.7

966,657

%6.7

3

سميرة شكري رزق رزق 966,657

%6.7

966,657

%6.7

4

غسان إيليا قسطندي نقل

966,657

%6.7

966,657

%6.7

5

مروان إيليا قسطندي نقل

966,657

%6.7

966,657

%6.7

6

لينا إيليا قسطندي نقل

966,657

%6.7

966,657

%6.7

7

رندة إيليا قسطندي نقل

966,657

%6.7

966,657

%6.7

علما ً بأن رأس مال الشركة أصبح  500,000دينار أردني بتاريخ  2012/01/11كما جاء بإيضاحات مركز إيداع
األوراق المالية وقد استكملت الشركة إجراءات زيادة رأس المال ليصبح  14,500,000دينار أردني بتاربخ
.2012/05/22
 -5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها
 الشركة األم:
إن هذه الشركة عبارة عن شركة قابضة وال يوجد لها نشاط سوى االستثمار في شركات تابعة وبالتالي ال يوجد
حصة سوقية أو أي نشاط بيعي للشركة القابضة.
 شركة فاء قاف لالستشارات :
الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا ً من تاريخ .2011/05/29
 الشركة المتميزة للطباعة:
 الشركة المتميزة للطباعة هي إحدى الشركات الصناعية في األردن المتخصصة بصناعة التحويالت الورقية من
ورق التصوير والدفاتر المدرسية بجميع أنواعها ،ويشكل هذان الصنفان ما نسبته  %96من إنتاج الشركة .وتقوم
الشركة أيضا ً بتصنيع روالت الكاش والفاكس و ورق الطباعة .علما ً بأننا الشركة الوحيدة في األردن في مجال
تصنيع ورق التصوير ،أما في مجال تصنيع الدفاتر فيوجد شركة أخرى غيرنا في األردن.
 أسواق الشركة المحلية تتمثل في مكتبات القرطاسية ،وتجار جملة القرطاسية ،والمطابع ،والقطاع الحكومي،
والشركات والمؤسسات الخاصة .أسواق الشركة الخارجية تتمثل بالتصدير إلى العراق والسعودية.
احتياج السوق المحلي من ورق التصوير ما كميته  12,000طن وحصة الشركة تشكل تقريبا ً  %53من هذه الكمية.
احتياج السوق المحلي من الدفاتر المدرسية ما كميته  4,600طن وتشكل حصة الشركة  .%48وتتوزع حصة السوق
كالتالي:
الشركة

حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي

الشركة المتميزة للطباعة

%45

شركة الخيرات

%35

مؤسسة الموقر الصناعية (عرعراوي) %20
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 شركة اوران لالستثمار:
إن النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بأعمال االستثمار ،وبالتالي ال يوجد للشركة حصة سوقية أو أي نشاط بيعي.
 -6درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا ً وخارجيا ً
ال ينطبق هذا البند على الشركة األم ،وشركة فاء قاف لالستشارات ،وشركة اوران لالستثمار.
 الشركة المتميزة للطباعة:
يوجد لدى الشركة مورد خارجي يشكل أكثر من  %10من إجمالي المشتريات للشركة ،وهو:
الرقم

نسبة التعامل من إجمالي المشتريات

اسم المورد

1

GA –K overseas

%27

2

Mepco Lebanon S.A.L

17%

 -7الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها
 ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها
للشركة األم والشركات التابعة.
 ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة األم أو الشركات التابعة عدا تملكها لعالماتها
التجارية.
 -8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو
منتجاتها أو قدراتها التنافسية
 ال ينطبق هذا البند على الشركة األم وشركة اوران لالستثمار وشركة فاء قاف لالستشارات.
 الشركة المتميزة للطباعة:
تطبق ما يصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية في ما يخص صناعة التحويالت الورقية.
وتطبق معايير الجودة فيما يتعلق باآلتي:
 تطبق نظام إدارة الجودة .ISO 9001
 تطبق نظام إدارة البيئة .ISO 14001
حيث تعتبر البنود السالفة الذكر ذات تأثير مباشر على أداء الشركة من حيث القدرة التنافسية لمنتجاتها.
 -9الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين ومؤهالتهم
أ -الهيكل التنظيمي للشركة:
 ال يوجد هيكل تنظيمي خاص للشركة األم كونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة لها وموظفيها وال
يوجد فيها أي كادر وظيفي ،وأن أشخاص اإلدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيميا ً إلدارة مجموعة نقل .كما وال
يوجد هيكل تنظيمي لكل من شركة فاء قاف لالستشارات وشركة اوران لالستثمار كونهما شركات غير عاملة.
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 الشركة المتميزة للطباعة:
الهيكل التنظيمي ( المتميزة للطباعة)

المدير العام

سكرتيرة المدير العام

المدير المالي

مشرف
تكنولوجيا
المعلومات

رئيس قسم
المبيعات

مشرف الموارد
البشرية

ضابط الجودة

رئيس قسم
األمن والسالمة

مشرف
مستودعات

رئيس قسم
المشتريات

نائب المدير
العام

مشرف
اإلنتاج

ب -عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم العلمية:
 ال يوجد موظفين في الشركة األم كونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة لها وموظفيها وال يوجد فيها أي
كادر وظيفي ،وأن أشخاص اإلدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيميا ً إلدارة مجموعة نقل .كما وال يوجد موظفين
في كل من شركة فاء قاف لالستشارات وشركة اوران لالستثمار كونهما شركات غير عاملة.
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 الشركة المتميزة للطباعة:
المؤهل العلمي

عدد الموظفين

ماجستير

1

بكالوريوس

22

دبلوم

17

ثانوية عامة

26

تدريب مهني

6

دون الثانوية العامة

49

إجمالي عدد الموظفين

121

ت -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
ال يوجد موظفين في الشركة األم كونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة لها وموظفيها وال يوجد فيها أي كادر
وظيفي ،وأن أشخاص اإلدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيميا ً إلدارة مجموعة نقل .كما وال يوجد موظفين في كل من
شركة فاء قاف لالستشارات وشركة اوران لالستثمار كونهما شركات غير عاملة.
 الشركة المتميزة للطباعة:
عدد الموظفين

الرقم اسم الدورة
1

MCSE 2016

1

2

CSCM / COM / CPIM

1

3

CSMM/CSMP/CSDE

1

4

CSDE

1

5

QMS / Lead Auditor

1

6

The Counselor Sales Person

1
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 -10المخاطر التي تتعرض الشركة لها
 الشركة األم:
المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة األم هي مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت وأسعار الفوائد وتقلبات
أسعار األسهم.
 الشركة المتميزة للطباعة:
 التقلبات في أسعار المواد الخام عالميا ً مما يؤثر على هامش الربحية وذلك لصعوبة الثبات على سعر البيع المرتفع
عند حدوث انخفاض بأسعار المواد األولية ،و وجود مخزون بسعر مرتفع وذلك بسبب االستيراد الجاهز للمواد
من قبل التجار والذي يؤثر على المصنعين.
 زيادة نسبة استيراد المواد الجاهزة من األسواق الخارجية وذلك بسبب ارتفاع أسعار البيع المحلية مقارنة مع
المستورد وعدم وجود الحماية الجمركية بنسب مرتفعة.
 شركة اوران لالستثمار:
المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة هي مخاطر تقلبات أسعار األسهم.
 -11اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية
حققت الشركة المتميزة للطباعة إجمالي مبيعات بمبلغ  13مليون دينار أردني بزياده بلغت  %33منها مبيعات
تصدير بمبلغ  3.4مليون دينار أردني متمثلة بالتصدير إلى السودان والسعودية واليمن وليبيا وبزيادة بلغت
.%370
 -12األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة
ال يوجد.
 -13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق
المالية ،وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل
السنوات

2014

2015

2016

2017

2018

أرباح (خسائر) السنة

)(641,446

466,322

()300,896

()1,684

21,005

صافي حقوق المساهمين

9,189,426

6,584,545

3,247,660

1,788,450

2,346,495

أرباح موزعة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

أسعار األوراق المالية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

علما ً أن الشركة مدرجة في السوق الثاني في تاريخ  ،2000/01/01ولم يحدث تداول على أسهم الشركة منذ تاريخ
إدراجها.
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 -14تحليل المركز المالي للشركة األم ونتائج أعمالها خالل السنة المالية
 -1المركز المالي:
من خالل بيان المركز المالي الموحد ،نجد أن مجموع الموجودات بلغت  25,362,322دينار موزعة كاآلتي :موجودات
متداولة  8,079,671دينار ،موجودات مالية بالقيمة العادلة  14,303,451دينار ،استثمارات في رأس مال شركات حليفة
 1,025,028دينار ،وممتلكات وآالت ومعدات  1,954,172دينار.
هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق الملكية مبلغ  25,362,322دينار موزعة كاآلتي :مطلوبات متداولة 13,231,627
دينار ،قروض طويلة األجل  9,784,200دينار ،صافي حقوق الملكية  2,346,495دينار موزعة كاالتي :حقوق األقلية
 302,928دينار ،وحقوق ملكية مساهمي الشركة  2,043,567دينار.
 -2األرباح والخسائر:
من خالل بيان الدخل الموحد نجد أن إجمالي المبيعات بلغت  12,923,298دينار ،تكلفة المبيعات  11,735,347دينار،
الربح اإلجمالي  1,187,951دينار ،وقد بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقيه  1,152,718دينار ،فوائد
مدينة  920,527دينار ،إيرادات أخرى  1,304,946دينار ،حصة الشركة من صافي خسائر أعمال شركات حليفة
 118,450دينار ،التغير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها صفر دينار ،التغير في مخصص البضاعة
( )134,672دينار  ،و ربح (خسارة) السنة من العمليات المستمرة قبل ضريبة الدخل  166,530دينار  ،تم تسديد مبلغ
 190,166دينار أردني ضريبة دخل عن سنوات سابقه وبالتالي يكون ربح (خسارة) السنة ( )23,636دينار ،وقد بلغت
حصة األقلية من األرباح (الخسائر) ( )44,641دينار وبذلك تكون األرباح (الخسائر) الصافية التي تعود إلى مساهمي
الشركة  21,005دينار.
الرقم النسب المالية

2018

2017

1

نسبة التداول

%101

%77.64

2

القروض إلى مجموع الموجودات %

%42

%60.4

3

عائد السهم الواحد (دينار)

(0.0001( 0.0001

4

المبيعات إلى مجموع الموجودات %

5

المبيعات إلى رأس المال العامل (مرة) 97

6

إجمالي الربح إلى المبيعات %

51%

9.2%

36.71%
3.4711.28%

 -15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على األقل
 الشركة األم:
التوسع في االستثمار في سوق عمان المالي من خالل االستثمار في شركات ذات بعد استراتيجي وقليل المخاطر.
 شركة فاء قاف لالستشارات
ال تنطبق أية خطط للشركة مع قرار إيقاف نشاط الشركة
 الشركة المتميزة للطباعة:
نتيجة الوضع االقتصادي التي يمر به العالم ونتيجة لالرتفاع الطفيف على أسعار المواد الخام عالميا فقد تم
وضع خطة مبيعات تقوم كآالتي:
 إستقطاب عمالء ذو مالءه ماليه.
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 رفع مجمل الربح الى .%14
 شركة اوران لالستثمار:
التوسع في االستثمار في سوق عمان المالي من خالل االستثمار في شركات ذات بعد استراتيجي وقليل المخاطر.
 -16مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ،ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و /أو
مستحقة له
أتعاب مدققي حسابات الشركة األم وأتعاب مدققي حسابات شركة فاء قاف لالستشارات  ،شركة اوران لالستثمار والشركة
المتميزة للطباعة السادة ماتركس لالستشارات المالية واإلدارية وهي على النحو التالي:
الشركة

أتعاب التدقيق

مدقق الحسابات

شركة االستثمارات والصناعات المتكاملة  /قابضة (األم) ماتركس الدولية لالستشارات 7,500
شركة فاء قاف لالستشارات  /تابعة

النوباني وشركاه

الشركة المتميزة للطباعة  /تابعة

ماتركس الدولية لالستشارات 6,000

شركة اوران لالستثمار  /تابعة

النوباني وشركاه

696

580

المجموع

14,776

 -17عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
الرقم

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما
في 2018/12/31

%

عدد األسهم كما
في 2017/12/31

%

1

غسان إيليا قسطندي نقل

رئيس مجلس
اإلدارة في
2015/10/13

أردنية

966,657

%7

966,657

%7

2

مروان إيليا قسطندي نقل

نائب رئيس مجلس
اإلدارة في
2015/10/13

أردنية

966,657

%7

966,657

%7

شركة إيليا نقل وأوالده
3

ويمثلها رندة إيليا قسطندي نقل والسيد
يوسف عبد هللا صادق عرفات

أردنية

عضو

17

7,733,430

%53.3

7,713,430

%53.3

 -18أسماء وملكية الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
اسم العضو المنصب

اسم الشركة
المسيطر عليها

الصفة
الجنسية
القانونية

عدد األسهم المملوكة للشركة المسيطر
عليها
2018

غسان نقل
ومروان تقل

رئيس هيئة
مديرين ونائب
رئيس

شركة إيليا نقل
وأوالده

أردنية

ذ.م.م

2017

7,733,430

7,733,430

 -19عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا للشركة األم والشركات التابعة
عدد األسهم
الرقم االسم

الجنسية كما في

المنصب

عدد األسهم
كما في

2016/12/31 2017/12/31
1

غسان إيليا قسطندي نقل المدير العام  /ورئيس مجلس اإلدارة أردنية

18

966,657

966,657

 -20عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية (الزوجة
واألوالد القصر فقط)
عدد األسهم
الرقم االسم

1

2

المنصب  /الصفة

غسان إيليا قسطندي
نقل

نائب رئيس مجلس اإلدارة  /المدير
العام

شريف

ابن

إيليا

ابن

مروان إيليا
قسطندي نقل

عضو مجلس إدارة

سيلين
كارولين

الجنسية كما في
2018/12/31

عدد األسهم
%

كما في
2017/12/31

أردنية

241,657

241,657 %1.7

%1.7

أردنية

241,657

241,657 %1.7

%1.7

ابنة

أردنية

241,657

241,657 %1.7

%1.7

ابنة

أردنية

241,657

241,657 %1.7

%1.7

 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا للشركة األم
والشركات التابعة.
 -21المزايا والمكافآت
أ-

%

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للشركة األم:
لم يتقاض أعضاء مجلس اإلدارة أي مزايا أو مكافآت خالل عام .2018

ب -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية للشركة األم:
لم يتقاض أشخاص اإلدارة العليا أي مزايا أو مكافآت خالل عام .2018
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ت -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا للشركات التابعة:

اسم الشركة

اسم المدير

المسمى
الوظيفي

الرواتب
األساسية
لعام 2018

بدل
التنقالت
لعام

عالوات
أخرى
مكافآت

2018

لعام

تعليم أبناء

مزايا
فنية

2018

الشركة المتميزة
للطباعة

عصام عبد الرحمن
القزعة

المدير
العام

56,971.440

1,800

0

9,270

الشركة المتميزة
للطباعة

عبد الحكيم ناصر
البطانية

المدير
المالي

27,061.200

1,200

0

90

إجمالي
الرواتب
لعام 2018

0 3,574.550

71,615.990

0

28,351.200

0

لم يتقاض أشخاص اإلدارة العليا في شركة اوران لالستثمار وشركة فاء قاف لالستشارات أي مزايا أو مكافآت خالل عام
 ،2018حيث أنهم موظفون تابعون تنظيميا ً إلدارة مجموعة نقل.
 -22التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية للشركة األم والشركات التابعة
ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة األم ،وشركة اوران لالستثمار ،وشركة فاء قاف لالستشارات  ،والشركة المتميزة
للطباعة خالل السنة المالية.
 -23ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة األم مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو
رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم في الشركة األم
والشركات التابعة.
 -24مساهمة الشركات في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
أ -مساهمة الشركات في حماية البيئة:
 ال يوجد مساهمة للشركة االم في حماية البيئة.
 شركة فاء قاف لالستشارات :
تعمل الشركة بشكل متواصل على تقليل أية تأثيرات سلبية على البيئة يمكن أن تنتج عن عملياتها ونشاطاتها المتعلقة
بصناعة األغذية ،وااللتزام بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية وأية متطلبات أخرى ،باإلضافة إلى
تحفيز مفاهيم العناية بالبيئة لدى كافة موظفي الشركة .وقد تم تنفيذ مشاريع عديدة داخل المنشأة لها تأثير مباشر على
خدمة البيئة ومنها:
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 إعادة استخدام المياه المستخدمة في أفران التبريد للتعقيم بالطبخ للمنتجات المعلبة :وذلك بتوفير  %80-%50من
االستهالك السنوي للمياه المستخدمة في أفران التبريد بإعادة استخدامها ،النتائج التي تم تحققيها خالل العام هي
توفير نسبة جيدة من المياه المستخدمة.
 استبدال طفاية الحريق المستخدمة داخل مرافق المصنع والمحتوية على خليط "الهالون  "2BCFالضار بالبيئة
بطفايات بودرة صديقة للبيئة.
 توفير التدريب والدعم المطلوبين لضمان وعي الموظفين لدورهم ومسؤولياتهم تجاه االلتزام بالبيئة وحسن
التطبيق على كافة المستويات داخل وخارج الشركة.
 إنشاء وحدة معالجة متقدمة لمعالجة المياه الصناعية واستخدام المياه بعد معالجتها ألغراض الزراعة الحرجية
داخل حدود المنشأة.
 التقليل من المخلفات الصناعية :إعادة استخدام العلب والكرتون والزيوت عن طريق بيعها لشركات خاصة أخرى.
 إضافة مواد كيميائية للبويلر لتحسين آلية وزيادة كفاءة الحرق مما يقلل انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
إلى أن قررت الشركة إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا ً من تاريخ .2011/05/29
 ال يوجد مساهمة للشركة المتميزة للطباعة وشركة اوران لالستثمار.
ب -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:
ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي بالنسبة للشركة األم ،والشركة المتميزة للطباعة ،وشركة اوران
لالستثمار ،وشركة فاء قاف لالستشارات
 -25اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس إدارة الشركة سبعة اجتماعات خالل عام .2018
 -26البيانات المالية السنوية للشركة مدققة مع مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة
مرفق.
 -27تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بأن إجراءات التدقيق قد تمت
وفقا ً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليمات
مرفق.
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 -29فصل الحوكمة
فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان .تقوم الشركة بااللتزام بتطبيق جميع
القواعد اآلمرة والقواعد العامة الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان ،كما
تقوم الشركة بااللتزام بتطبيق معظم القواعد اإلرشادية والواردة في دليل حوكمة الشركات فيما عدا بعض البنود الت
لم تقم الشركة بااللتزام بتطبيقها لألسباب التالية:
رقم القاعدة

أسباب عدم التطبيق

نص القاعدة

( )1مجلس إدارة الشركة.
أ .مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة.

وضع سياسة إلدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة.

إن الشركة قابضة والمخاطر محدودة وتم
العمل على وضع سياسة خالل .2019

وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة
الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.

ال يوجد إجراءت عمل خطية إنما الشركة تقوم
بتطبيق قواعد الحوكمة والتشريعات الصادرة
عنها وتقوم بمتابعة تطبيقها عن كثب وسيتم
العمل على توثيقها خالل عام .2019

يتم إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون
مهمتها التأكد من االلتزام بتطبيق أحكام التشريعات
النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية واألنظمة الداخلية
والسياسات والخطط واإلجراءات التي يضعها مجلس
اإلدارة.

ملتزم وسيتم تطبيقها خالل عام .2019

بند رقم -4-
( )1مجلس إدارة الشركة.
أ .مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة.
بند رقم -17-
( )1مجلس إدارة الشركة.
أ .مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة.
بند رقم -12-
( )1مجلس إدارة الشركة.
ب .اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة.
بند رقم /1- 2ب
( )1مجلس إدارة الشركة.
ب .اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة.

يشكل مجلس اإلدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات
والمكافآت.
تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس اإلدارة إجراءات
عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها.

بند رقم -3-

ملتزم وسيتم العمل على ذلك خالل .2019

طبق جزئيا وسيتم العمل على ذلك خالل
.2019

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:
 التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بشكلمستمر.
 )1مجلس إدارة الشركة.
ب .اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة.
بند رقم /1- 7ب

 إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزاياوالحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل
سنوي.
 تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوىاإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
 إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريبفي الشركة ومراقبة تطبيقها ،ومراجعتها بشكل
سنوي.
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ملتزم وسيتم تطبيقها خالل عام .2019

تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصالحيات التالية:
( )1مجلس إدارة الشركة.
ب .اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة.
بند رقم -6-

 طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركةالذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات
بشكل كامل ودقيق.
 طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أوالفنية من أي مستشار خارجي.

ملتزم وسيتم تطبيقها خالل عام .2019

 طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول علىأي إيضاحات ضرورية.

( )3اجتماعات الهيئة العامة.
بند رقم -6-

( )5اإلفصاح والشفافية.
بند رقم -4-

تقوم الشركة بااللتزام بتطبيق نص المادة من
قانون الشركات ( :)145يترتب على مجلس
يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعلن عن
في ثالث صحف يومية محلية ولمرتين على األقل وعلى الموعد المقرر الجتماع الهيئة العامة للشركة
الموقع اإللكتروني للشركة.
في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة
على األقل .مع العلم أنه ال يوجد موقع
إلكتروني للشركة.
تقوم الشركة باستخدام موقعها االلكتروني على شبكة
اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.
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ال يوجد موقع إلكتروني للشركة ،هذا وسوف
تقوم الشركة باستخدام الموقع على شبكة
اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير
المعلومة في المستقبل.
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26

27

28

شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
بيان المركز المالي الموحد
إيضاح

 31كانون األول
2018

 31كانون األول
2017

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك

5

17.293

643.272

ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل -بالصافي

6

3.794.186

4.094.744

قرض ألطراف ذات عالقة

7

106.751

184.294

مخزون

8

3.883.599

4.294.133

حسابات مدينة متنوعة وأطراف ذات عالقة

9

277.842

527.861

مجموع الموجودات المتداولة

8.079.671

9.744.304

ممتلكات و معدات  -بالصافي

10

1.954.172

1.920.115

11

1.025.028

1.145.639

إستثمار في شركات حليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

12

مجموع الموجودات

14.303.451

13.723.834

25.362.322

26.533.892

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
بنوك دائنة

13

955.925

1.431.843

اقساط قروض تستحق خالل عام

14

3.828.600

3.828.600

2.905.324

3.432.769

5.541.778

3.857.430

13.231.627

12.550.642

9.784.200

12.194.800

23.015.827

24.745.442

ذمم دائنة
حسابات دائنة متنوعة وأطراف ذات عالقة

15

مجموع المطلوبات المتداولة
قروض طويلة األجل

14

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية:
رأس المال

16

إحتياطي إجباري

14.500.000

14.500.000

17

92.359

75.706

12

()5.945.613

()6.531.534

()6.603.179

()6.603.291

حقوق الملكية

2.043.567

1.440.881

حقوق غير المسيطرين

302.928

347.569

صافي حقوق الملكية

2.346.495

1.788.450

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

25.362.322

26.533.892

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
خسائر متراكمة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )29جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
بيان المركز المالي الموحد
إيضاح

 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

المبيعات  -بالصافي

18

12.923.298

9.740.525

ينزل :تكلفة المبيعات

19

()11.735.347

()8.641.586

1.187.951

1.098.939

ينزل :مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية

20

()1.152.718

()1.180.847

يضاف :ايرادات أخرى

21

1.304.946

912.859

()920.527

()848.279

(ينزل) يضاف :حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

11

()118.450

20.220

ينزل :التغير في مخصص البضاعة

8

()134.672

()37.999

يضاف :التغير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

-

2.100

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

166.530

()33.007

ضريبة دخل مدفوعة عن سنوات سابقة

()190.166

()405

خسارة السنة بعد ضريبة الدخل

()23.636

()33.412

الربح اإلجمالي

ينزل :فوائد مدينة  -بالصافي

وتعود الى:
مساهمي الشركة

21.005

()1.684

حقوق غير المسيطرين

()44.641

()31.728

()23.636

()33.412

دينار

دينار

%0.1

()%0.01

الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )29جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
بيان المركز المالي الموحد

خسارة السنة

 31كانون األول
2018

 31كانون األول
2017

دينار أردني

دينار أردني

()23.636

()33.412

يضاف :بنود الدخل الشامل اآلخر:
خسائر متحققة من بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

()4.240

-

تغير القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

588.082

()1.424.431

حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل األخر للشركة الحليفة

()2.161

()1.367

مجموع الربح (الخسارة) والدخل الشامل اآلخر للسنة

558.045

()1.459.210

وتعود الى:
مساهمي الشركة

602.686

()1.427.482

حقوق غير المسيطرين

()44.641

()31.728

558.045

()1.459.210

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )29جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
بيان المركز المالي الموحد
حقوق مساهمي الشركة
التغير المتراكم في

رأس المال

إحتياطي

المدفوع

إجباري

القيمة العادلة
للموجودات المالية

متراكمة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

حقوق غير

خسائر

المجموع

المجموع
المسيطرين

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

للسنة المنتهية في  31كانون
األول 2018
الرصيد في بداية السنة

14.500.000

75.706

()6.531.534

()6.603.291

1.440.881

347.569

1.788.450

الربح والدخل الشامل اآلخر
للسنة

-

-

585.921

21.005

606.926

()44.641

562.285

المحول لالحتياطي االجباري

-

16.653

-

()16.653

-

-

-

خسائر متحققة من بيع موجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

()4.240

()4.240

-

()4.240

الرصيد في نهاية السنة

14.500.000

92.359

()5.945.613

()6.603.179

2.043.567

302.928

2.346.495

للسنة المنتهية في  31كانون
األول 2017

الرصيد في بداية السنة

14.500.000

75.706

()5.105.736

()6.601.607

2.868.363

379.297

3.247.660

الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة

-

-

()1.425.798

()1.684

()1.427.482

()31.728

()1.459.210

الرصيد في نهاية السنة

14.500.000

75.706

()6.531.534

()6.603.291

1.440.881

347.569

1.788.450

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )29جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
بيان المركز المالي الموحد

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة
تعديالت:
إستهالكات في قيمة الممتلكات والمعدات
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
مصاريف التمويل  -بالصافي
مخصص بضاعة
التغير في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
تغيرات رأس المال العامل:
المخزون
ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل
حسابات مدينة متنوعة وأطراف ذات عالقة مدينة
ذمم دائنة
حسابات دائنة متنوعة
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل المدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية:
فوائد مقبوضة
شراء ممتلكات ومعدات
المحصل من قروض ألطراف ذات عالقة
المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية:
ذمم أطراف ذات عالقة  -دائنة
بنوك دائنة وقروض
فوائد مدفوعة
صافي التدفق النقدي المستخدم في االنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في النقد
نقد و ما في حكمه – بداية السنة
نقد وما في حكمه  -نهاية السنة

 31كانون األول
2018
دينار أردني

 31كانون األول
2017
دينار أردني

166.530

()33.007

70.937
118.450
920.527
134.672
-

142.387
()20.220
848.279
37.999
()2.100

275.862
300.558
201.936
()528.645
()173.357
1.487.470
()304.153
1.183.317

()617.588
()452.119
111.240
1.601.887
44.415
1.661.173
()5.836
1.655.337

()104.994
77.543
4.225
()23.226

1.688
()104.821
65.706
()37.427

2.020.975
()2.886.518
()920.527
()1.786.070
()625.979
643.272
17.293

1.973.960
()2.106.890
()849.967
()982.897
635.013
8.259
643.272
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -1عــام:
أ.

التأسيس والغايات:
تأسست شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  20نيسان  ،1995بمقتضى احكام قانون الشركات األردني وسجلت
لدى وزارة الصناعة والتجارة في سجل الشركات المساهمة العامة المحدودة بذلك التاريخ تحت الرقم ( .)281ومن غايات الشركة إدارة الشركات التابعة
لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها واستثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية وتقديم القروض والكفاالت والتمويل
للشركات التابعة لها.

ب .الموظفين:
يعمل لدى المجموعة ( )121موظف كما في  31كانون األول  118 ( 2018كما في  31كانون االول .)2017
ج .الموافقة على البيانات المالية:
تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  5شباط  ،2019وتتطلب هذه البيانات المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.
 -2أسس إعداد البيانات المالية الموحدة:
بيان االلتزام:
تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية.
أ.

أسس توحيد البيانات المالية:
تمثل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة األم والشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها ،وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة األم القدرة
على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها ،ويتم إستبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات
والمصاريف في ما بين الشركة والشركات التابعة.
يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة إبتدا ًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تتوقف هذه السيطرة.
لغرض توحيد البيانات المالية يتم إلغاء األرباح والخسائر للشركات التابعة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية والناتجة عن التعامل مع الشركة
المستثمرة مقابل حساب اإلستثمار في الشركات التابعة.

ب .العملة الرئيسية وعملة العرض:
تظهر البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
ج .أســاس القياس:
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة لها.
 -3التغير في السياسات المحاسبية:
إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد البيانات المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول
 ،2017بإستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ً من  1كانون الثاني :2018

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية:
قامت المجموعة بتطبيق النسخة المعدلة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )2014( )9االدوات المالية بتاريخ التطبيق االلزامي للمعيار في  1كانون الثاني
 .2018يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ان يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بنا ًء على نموذج أعمال المنشأة ألدارة األصول المالية
وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي .قامت المجموعة بتقييم اثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )2009( )9على تصنيف وقياس
الموجودات والمطلوبات المالية وتقييم الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بتاريخ التطبيق االجباري للمعيار و اليوجد اختالف جوهري لتصنيف
الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق هذا المعيار .كما لم ينتج اثر جوهري عن تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية للشركة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء:
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بدالً من المعيار المحاسبي رقم ( )11عقود االنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي ( )18االيرادات والتفسيرات ذات
الصلة وينطبق على جميع ايرادات عقود العمالء ،ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير االخرى .يحدد المعيار الجديد نموذجا ً من خمس خطوات لالعتراف
بااليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء .بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15يتم االعتراف بااليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن
تحققة مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات الى العميل.

يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات ،مع االخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات االعتراف بااليراد .كما يحدد
المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف االضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ العقد .لم ينتج اثر جوهري عن تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي رقم ( )15على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
تفسير رقم ( – )22لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت االجنبية والدفعات المقدمة:
يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق باصل أو مصروف أو دخل (أو جزء منه) أو عند إلغاء
االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتراف األولى باالصل أو االلتزام غير
النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 -4السياسات المحاسبية الهامة:
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة:
النقد وما في حكمه:
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة االجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل.
الذمم المدينة:
تسجل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة االصلي بعد تنزيل مخصص لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها .ويتم تكوين مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما
يكون هنالك دليل موضوعي يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم المدينة.
المخزون:
تحدد تكلفة المخزون على النحو التالي:
 يتم تكليف البضاعة الجاهزة والمواد الخام وقطع الغيار بسعر الكلفة على اساس الوارد أوالً صادر أوالً. يتم تكليف البضاعة تحت التصنيع بتكلفة المواد الخام المستخدمة في عملية االنتاج مضافا ً اليها المصاريف الصناعية األخرى ،وتحدد التكلفة على اساسالوارد أوالً صادر أوالً.
يظهر المخزون بسعر الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أقل.
الممتلكات والمعدات:
تظهر الممتلكات والمعدات بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي تدني في قيمتها ،ويتم استبعاد كلفة الممتلكات والمعدات واالستهالك المتراكم من بيع
الممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم اثبات أية أرباح أو خسائر في بيان الدخل الموحد.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
تستهلك الممتلكات والمعدات ،باستثناء االراضي ،باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
االت واجهزة ومعدات

%8

اثاث ومعدات مكتبية

%33 - %12

سيارات

%15

تحسينات

%15 - %4

يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتاكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من الممتلكات
والمعدات.
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة
التدني كخسارة في بيان الدخل الموحد.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:
تمثل هذه الموجودات االستثمارات في ادوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل .ويتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا ً
اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلة .ويظهر التغير في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان
المركز المالي الموحد بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات
أو جزء منها يتم تسجيل االرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد ويتم
تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة إلى االرباح أو الخسائر المدورة وليس من خالل بيان الدخل الموحد.
التخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.
موجودات مالية بالكلفة المطفاه:
هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة الشركة االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفوائد على رصيد الدين
القائم في مواعيد سداد محددة وثابته وليس لهذه الموجودات اسعار في سوق نشط وليس للشركة نيه في بيع هذه الموجودات في المستقبل القريب.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ،قيدا ً على أو لحساب الفائدة،
وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي إلى عدم امكانية استرداد االصل أو جزء منه ،ويتم قيد أي تدني في قيمتها كأرباح أو الخسائر ضمن
بيان الدخل الشامل الموحد.
يمثل مبلغ التدني في قيمة هذه الموجودات الفرق بين القيمة المثبته في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي
االصلي.
ويتم إعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /إلى هذا البند فقط في الحاالت التي تحددها المعايير الدولية العداد التقارير المالية .في حالة بيع أي من هذه
االصول قبل تاريخ استحقاقها ينبغي أن تسجل هذه المبيعات في بيان الدخل في بند منفصل ويتم االفصاح عنها وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية.
إستثمار في شركات حليفة:
الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمارس الشركة المستثمرة تأثيراً فعاالً – وليست سيطرة  -على سياساتها المالية والتشغيلية.
يتم محاسبة االستثمارات في الشركات الحليفة في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية .ويتم االعتراف بهذه االستثمارات بشكل مبدئي بالتكلفة
والتي تتضمن تكاليف المعامالت ويعاد تقييمها الحقا ً باستخدام البيانات المالية التي تحتوي على حصة الشركة المستثمرة من الربح أو الخسارة في حقوق ملكية
الشركة الحليفة حتى تاريخ حدوث تأثير مهم أو توقف السيطرة المشتركة.
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيراد أو مصروف غير متحقق ناتج عن المعامالت الداخلية للمجموعة .ويتم استبعاد األرباح أو الخسائر غير المتحققة
الناتجة عن المعامالت مع حقوق الملكية للمستثمر مقابل االستثمار في حدود حصة المجموعة في شركة مستثمر فيها.
استثمار في شركات تابعة:
-

الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر الشركة المالكة على سياساتها المالية والتشغيلية .وتعتبر الشركة تابعة اذا كانت الشركة المالكة
تمتلك نسبة تتجاوز  %50من راسمالها.
يتم معالجة االستثمار في الشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة بموجب طريقة حقوق الملكية.
يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة اعتبارا من تاريخ الشراء ويتم استبعاد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ البيع ويتم تسوية الحسابات
الجارية للشركة االم والشركات التابعة والمعامالت فيما بينهما ضمن البيانات المالية الموحدة.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
البنوك الدائنة والقروض:
يتم االعتراف بالقروض مبدئيا ً بالقيمة العادلة مطروحا ً منها التكاليف المباشرة المتعلقة بهذه القروض .ويتم تسجيلها الحقا ً بالكلفة المطفأه باستخدام طريقة الفائدة
الفعالة.
الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة:
يتم اثبات الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة عند االستالم الفعلي للبضائع و  /أو الخدمات سواء تم المطالبة بها من قبل المورد أو لم يتم.
المخصصات:
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ بيان المركز المالي الموحد ناشئة عن احداث سابقة وأن تسديد
االلتزامات محتمل ان ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
تحقق االيرادات:
 تتحقق االيرادات عندما يكون من المحتمل ان تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة ويكون االيراد قابل للقياس بشكل يمكن االعتماد عليه .ويتماالعتراف بااليرادات عند تسليم البضاعة للعميل وإنتقال مخاطر الملكية من المجموعة إلى العميل.
 يتم اثبات ايرادات الفوائد عند استحقاقها بطريقة الفائدة الفعالة. يتم اثبات االيرادات االخرى وفقا ً لمبدأ االستحقاق. يتم اثبات توزيعات ارباح االستثمارات في بيان الدخل الموحد عند اقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.ضريبة الدخل:
تقوم الشركة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقا ً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( )34لسنة  :2014( 2014قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( )28لسنة
 ،)2009ووفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة المحاسبية والضريبية
للموجودات والمطلوبات.
القيمة العادلة:
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ
القياس.
يتم قياس القيمة العادلة بنا ًء على فرضية أن عملية بيع األصل أو تسوية االلتزام تتم من خالل االسواق الرئيسية للموجودات والمطلوبات .و في حال غياب
السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق االكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات .تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق االكثر مالئمة.
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تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام االفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات
على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقا ً لمصلحتهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع االقتصادية من خالل استخدام الموجودات
بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك اخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.
تقوم الشركة باستخدام اساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافيه لقياس القيمة العادلة والتركيز على استخدام المدخالت الممكن
مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
يتم تصنيف جميع الموجودات و المطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو االفصاح عنها في البيانات المالية باستخدام المستويات التالية للقيمة
العادلة ،وبنا ًء على ادنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى االول :االسعار السوقية المعلنة في االسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التاثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تاثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق يمكن مالحظتها.
تقوم الشركة بتحديد ما اذا تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل اعادة تقييم التصنيفات (بنا ًء على ادنى مستوى
للمدخالت ذات االثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
لغايات ايضاح القيمة العادلة ،تقوم الشركة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات او المطلوبات ومستويات القيمة
العادلة حسب ما تم تفصيله سابقاً.
التقاص:
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة
وكذلك عندما يتم تسويتها على اساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
المعامالت بالعملة االجنبية:
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك المعامالت ،كما يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات
بالعمالت االجنبية إلى الدينار األردني بأسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد .يتم تسجيل الفروقات الناتجة من تحويل العمالت االجنبية
كأرباح أو خسائر في بيان الدخل الموحد.
تدني الموجودات المالية:
تقوم الشركة بإجراء تقييم بتاريخ اعداد بيان المركز المالي الموحد لتحديد فيما اذا كان هناك مؤشر موضوعي بأن احد الموجودات المالية أو مجموعة
موجودات مالية قد تعرضت النخفاض دائم في قيمتها .يتم اعتبار قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة موجودات مالية قد انخفضت ،فقط في حالة وجود
دليل موضوعي النخفاض القيمة كنتيجة لحدث أو اكثر والتي حصلت بعد التثبيت االولي للموجودات (حصول "حدث خسارة") ولهذا الحدث تأثير على
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الحد الموجودات المالية أو مجموعة موجودات مالية التي من الممكن تقديرها بشكل معقول .يمكن أن يتضمن دليل
االنخفاض الدائم مؤشرات على أن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبة مالية كبيرة أو اهمال أو تقصير في دفعات الفوائد أو المبلغ االساسي
ومن المرجح أنهم سيتعرضون لالفالس أو اعادة هيكلة مالية أخرى وعندما تشير البيانات الملحوظه إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في االوضاع االقتصادية المرتبطة بالتقصير.
تدني الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد بتقييم فيما اذا كان هناك مؤشر موضوعي بأن االصل قد انخفضت قيمته .اذا وجد اي دليل على ذلك ،أو عندما
يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة باختبار التدني من خالل تقييم المبلغ الممكن تحصيله لالصل .أن مبلغ االصل الممكن
تحصيله هو القيمة العادلة لالصل أو وحدة توليد النقد ناقصا ً تكاليف البيع وقيمته المستخدمة ايهما اعلى ،ويتم تحديده لالصل الفردي ،إال اذا كان االصل ال يولد
تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجه من الموجودات االخرى أو موجودات الشركة .عندما يتجاوز المبلغ المدرج لالصل أو وحدة توليد النقد
المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر االصل منخفضا ً ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله .اثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية
المستقبلية للقيمة الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لالموال والمخاطر المحددة لالصل .اثناء
تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار اذا كانت متوفرة ،واذا لم يكن ممكنا تحديد مثل تلك المعامالت ،يتم
استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم اسعار اسهم الشركات المشابهة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة
االخرى.
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المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
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الربح للسهم:
يتم احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة للسنة العائدة لمساهمي المجموعة على
المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية خالل السنة.
إستخدام التقديرات:
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب قيام اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ،وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المطبقة بإستمرار ويتم اإلعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في السنة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات الالحقة التي
تتأثر بتلك التغييرات.
فيما يلي ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها إستخدام التقديرات غير المؤكدة واإلجتهادات في تطبيق السياسات المحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على
المبالغ في البيانات المالية الموحدة:
-

تقوم اإلدارة باإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل للسنة إعتمادا ً على تقديراتها للربح الضريبي وفقا ً للقوانين والتعليمات السارية والمعايير الدولية للتقارير المالية.

-

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير صافي القيمة التحصيلية للذمم المدينة بصورة دورية إعتمادا ً على إحتمالية تحصيل هذه الذمم وتقوم بأخذ مخصصات ألرصدة الديون
المشكوك في تحصيلها إذا تطلب األمر ذلك.

-

تقوم االدارة بإعادة تقدير صافي القيمة التحصيلية للبضاعة بصورة دورية إعتمادا ً على صافي قيمتها البيعية ،وتقوم بأخذ مخصصات إلنخفاض صافي القيمة
التحصيلية عن القيمة الدفترية إذا تطلب األمر ذلك.

-

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بصورة دورية إعتمادا ً على الحالة العامة لهذه الموجودات وتوقعات اإلدارة إلعمارها اإلنتاجية في
المستقبل ،ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في بيان الدخل الموحد.

-

تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد الشركة بصورة مستمرة إعتمادا ً على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد
تتحملها الشركة في المستقبل جراء تلك القضايا.

تعتقد اإلدارة بإن تقديراتها وإجتهاداتها معقولة وكافية.
 -5نقد في الصندوق ولدى البنوك:
يمثل هذا البند رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في  31كانون األول .2018
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 -6ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل:
يتألف هذا البند مما يلي:

ذمم تجارية
شيكات برسم التحصيل
المجموع
ينزل :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها*
المجموع

 31كانون األول
2018
دينار أردني

 31كانون األول
2017
دينار أردني

3.865.095
904.210
4.769.305
()975.119
3.794.186

4.045.579
1.072.161
5.117.740
()1.022.996
4.094.744

* ان تفاصيل الحركات التي تمت على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:

رصيد المخصص في بداية العام
ينزل :ديون معدومة خالل العام
ينزل :المردود من المخصص خالل العام
رصيد المخصص في نهاية العام

2018
دينار أردني

2017
دينار أردني

1.022.996
()47.877
975.119

1.025.096
()2.100
1.022.996

 -7قروض ألطراف ذات عالقة:
 يمثل هذا البند القرض الممنوح لشركة الياقوت العقارية والبالغ  600.000دينار أردني وذلك بهدف تمويل جزء من تكاليف انشاء مجمع (جاليريامول) وتمويل نشاطات شركة الياقوت العقارية المختلفة.
يتم احتساب فائدة على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض بنسبة  ،%9وفي حال تأخر شركة الياقوت عن تسديد أي قسط من األقساط أو أية
فوائد وعموالت أو مبالغ أخرى مستحقة عليها فإن شركة الياقوت تتعهد بدفع فائدة تأخير بواقع  %2باإلضافة الى سعر الفائدة المتفق عليه.
وفي حال قررت الشركة تحويل قيمة القرض ألسهم في شركة أمواج للمشاريع التجارية واإلستثمارية (المساهمة الخاصة) ،فال يستحق فوائد على هذا
القرض.
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-

-

بتاريخ  2018/6/7تم االتفاق مع شركة الياقوت على جدولة هذا القرض على ان تلتزم شركة الياقوت بسداد رصيد القرض المترصد كما بتاريخ
االتفاق والبالغ  191.225دينار أردني وذلك بموجب ( )16قسطا ً شهريا ً متتاليا ً ومنتظما ً قيمة كل منها  12.286/266دينار أردني تدفع اعتبارا ً من
تاريخ  2018/6/30هكذا وحتى السداد التام باستثناء القسط االخير والذي يمثل باقي الرصيد .في حال التزام شركة الياقوت بتسديد كامل االقساط
بمواعيدها فإن المجموعة توافق على اعفاء شركة الياقوت من الغرامات المستحقة والبالغة كما بتاريخ االتفاقية مبلغ  63.891دينار أردني.
هذا ولم تقم االدارة باالعتراف بأية فوائد خالل العام  2018وذلك لالعتقادها بالتزام شركة الياقوت العقارية بالسداد حسب االتفاق أعاله.
بلغ الرصيد المتبقي من هذا القرض مبلغ  106.751دينار أردني كما في  31كانون األول  184.294( 2018دينار أردني كما في  31كانون
االول .)2017

 -8مخـزون:
يتألف هذا البند مما يلي:

 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

بضاعة جاهزة

3.030.250

2.554.954

مواد خام

648.575

1.477.348

بضاعة تحت التصنيع

104.905

104.478

قطع غيار

340.470

263.282

المجموع

4.124.200

4.400.062

ينزل :مخصص بضاعة *

()240.601

()105.929

المجموع

3.883.599

4.294.133
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
* إن تفاصيل الحركات التي تمت على مخصص البضاعة هي كما يلي:

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

رصيد المخصص في بداية العام

105.929

67.930

يضاف :مخصص بضاعة خالل العام

134.672

37.999

رصيد المخصص في نهاية العام

240.601

105.929
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -9حسابات مدينة متنوعة وأطراف ذات عالقة:
يتألف هذا البند مما يلي:
 31كانون األول
2018

 31كانون األول
2017

دينار أردني

دينار أردني

ذمم أطراف ذات عالقة (ايضاح )22

91.731

263.842

بضاعة في الطريق

56.877

37.977

ضريبة الدخل

43.570

91.653

تامينات مستردة

21.817

21.756

ذمم موظفين

26.574

20.301

مصاريف مدفوعة مقدما ً

20.315

9.056

دفعات مقدمة للموردين

16.240

61.515

أخرى

718

7.225

تأمينات أعطال موانئ

-

14.536

المجموع

277.842

527.861
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -10ممتلكات ومعدات:
إن تفاصيل هذا البند كما في  31كانون األول  2018هي كما يلي:

أراضي
دينار اردني

المباني*

آالت وأجهزة
ومعدات

سيارات

تحسينات

اثاث ومعدات
مكتبية

مشاريع قيد
التنفيذ

المجموع

دينار اردني

دينار اردني

دينار اردني

دينار اردني

دينار اردني

دينار اردني

دينار اردني

فة:

صيد في بداية السنة

فات

صيد في نهاية السنة

1.613.010

1.055.676

2.023.655

138.652

174.146

159.184

-

5.164.323

-

-

-

-

-

-

104.994

104.994

1.613.010

1.055.676

2.023.655

138.652

174.146

159.184

104.994

5.269.317

ع اإلستهالك
راكم:
-

1.053.033

1.837.314

105.326

96.859

151.676

-

3.244.208

صيد في بداية السنة

-

2.642

46.253

6.701

11.884

3.457

-

70.937

صيد في نهاية السنة

-

1.055.675

1.883.567

112.027

108.743

155.133

-

3.315.145

ي القيمة الدفترية كما
 31كانون األول
20

1.613.010

1

140.088

26.625

65.403

4.051

104.994

1.954.172

ي القيمة الدفترية كما
 31كانون األول
20

1.613.010

2.643

186.341

33.326

77.287

7.508

-

1.920.115

فات
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
*لم يتم اظهار قيمة المبنى المتعلق بالشركة المتميزة للطباعة (شركة تابعة) ضمن هذا البند بسبب أنه مستهلك بالكامل.
 -11إستثمار في شركات حليفة:
يتألف هذا البند مما يلي:
الشركة

المنتج

شركة مصانع مواد التعبئة والتغليف
شركة محدودة المسؤولية

صناعة روالت
البولي بروبيلين

نسبة
الملكية

 31كانون األول
2018

 31كانون األول
2017

%

دينار أردني

دينار أردني

%44.11

1.025.028

1.145.639

1.025.028

1.145.639

إن تفاصيل الحركات التي تمت على حساب إستثمار في شركات حليفة خالل العام هي كما يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول
2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

رصيد اإلستثمار في بداية العام

1.145.639

1.126.786

حصة المجموعة من (الخسارة) الربح

()118.450

20.220

حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل اآلخر للشركة الحليفة

()2.161

()1.367

رصيد االستثمار في نهاية العام

1.025.028

1.145.639
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -12موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
يمثل هذا البند صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتفاصيلها كما يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

شركات مدرجة في السوق المالي النظامي

13.413.028

12.904.341

شركات مدرجة في السوق المالي غير النظامي

668.963

598.033

شركات غير مدرجة

221.460

221.460

المجموع

14.303.451

13.723.834

إن تفاصيل الحركات التي تمت خالل العام على حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة لكامل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هي
كما يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

()6.531.534

()5.105.736

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

581.622

()1.425.798

التغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية مستبعدة

4.299

-

المجموع

()5.945.613

()6.531.534
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
طريقة التقييم المتبعة:
 .1شركات مدرجة في السوق النظامي:
تم تقييم االستثمارات في الشركات المدرجة في السوق النظامي بإستخدام أخر سعر تداول لهذه االسهم في نهاية العام وكانت نتائج اعادة التقييم لهذه االستثمارات على
النحو التالي:
القيمة الدفترية

أرباح (خسائر) غير
متحققة

سعر االغالق
(سوق نظامي)

القيمة العادلة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

شركة دلتا للتأمين

1.251.331

1.476.570

1/18

1.476.571

1

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

7.000

13.090

2/05

14.350

1.260

المؤسسة الصحفية االردنية

53.889

24.250

0/28

15.089

()9.161

الشركة العربية لالستثمارات المالية

3.333

4.166

-

-

-

الشركة العالمية لصناعة الزيوت النباتية

1.609.666

3.428.589

1/64

2.639.852

()788.737

بنك المال االردني

10.073.007

7.957.676

0/92

9.267.166

1.309.490

ينزل :حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل اآلخر لشركة حليفة

-

-

-

-

()2.161

13.413.028

510.692

عدد األسهم

كما في  31كانون األول
 2018قبل التقييم

12.904.341

من تقييم األسهم

 .2شركات مدرجة في السوق غير النظامي:
خالل عام  ،2016وبموجب التعليمات المنظمة لتداول االوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان والتي اقرت بتاريخ  ،2016/4/12تم تداول اسهم شركة
أمواج العقارية وشركة أموال انفست ضمن سوق االوراق المالية غير المدرجة .وبنا ًء عليه ،فقد إعتمدت إدارة الشركة في قياس القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات كما
في  31كانون االول  2018على آخر سعر تداول ألسهم شركة أمواج العقارية (م.ع.م) الذي تم بتاريخ  31كانون األول  2018والبالغ  0.19دينار أردني للسهم
الواحد ،وآخر سعر تداول لشركة أموال انفست الذي تم بتاريخ  31كانون األول  2018والبالغ  0.11دينار أردني للسهم الواحد في سوق االوراق المالية غير
المدرجة .وتعتقد ادارة الشركة بأن السوق غير النظامي لالوراق المالية غير المدرجة
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
يمثل السوق االكثر مالئمة لقياس القيمة العادلة السهم الشركات المدرجة ضمنه ،ويقدم مدخالت ذات تأثير هام على القيمة العادلة لالسهم والتي يمكن مالحظتها
بشكل مباشر وكانت نتائج إعادة التقييم لهذه االستثمارات على النحو التالي:
القيمة الدفترية

سعر االغالق
(سوق غير
نظامي)

القيمة العادلة

من تقييم األسهم

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

شركة أمواج العقارية م.ع.م

3.514.727

597.504

0/19

667.798

70.294

شركة أموال انفست

10.588

529

0/11

1.165

636

668.963

70.930

عدد األسهم

كما في  31كانون
األول  2018قبل
التقييم

598.033

خسائر غير متحققة

 .3شركات غير مدرجة:
تم اعتماد أخر سعر تقييم لالستثمارات في الشركات غير المدرجة وكانت قيمة هذه االستثمارات على النحو التالي:
القيمة الدفترية
عدد األسهم

خسائر غير متحققة

كما في  31كانون األول
 2018قبل التقييم

القيمة العادلة

من تقييم األسهم

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الشركة الكويتية االردنية القابضة

174.000

43.960

43.960

-

شركة البحر الميت لالستثمارات السياحية

177.500

177.500

177.500

-

221.460

221.460

-
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
هنالك  101.500سهم محجوزة مقابل عضوية في مجلس اإلدارة ونورد فيما يلي ملخص بها:
عدد االسهم
الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

20.000

شركة دلتا للتأمين

500

بنك المال

25.000

أمواج العقارية

50.000

شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي

5.000

المؤسسة الصحفية االردنية (الرأي)

1.000

المجموع

101.500

 -13بنوك دائنة:
يمثل هذا البند الجزء المستغل من التسهيالت المتمثلة في حسابات جاري مدين منحت للمجموعة من قبل بنوك محلية بالدينار األردني والدوالر األمريكي
وبسقف لهذه التسهيالت بقيمة  1.500.000دينار أردني ،هذا وقد بلغت إجمالي المبالغ المستغلة كما في  31كانون األول  2018مبلغ  955.925دينار
أردني ( 1.431.843دينار أردني كما في  31كانون األول  ،)2017وبمعدل فائدة  % 8.5سنويا ً .إن هذه التسهيالت تم منحها بكفالة المساهمين
الشخصية.
 -14القـروض :
يمثل هذا البند قيمة التسهيالت البنكية الممنوحة للمجموعة من قبل البنوك ،إن هذه التسهيالت تم منحها مقابل كفاالت شخصية مقدمة من المساهمين ،وفيما يلي
ملخص بهذه القروض:
2017

2018
البنك

تستحق خالل عام

طويلة األجل

تستحق خالل عام

طويلة األجل

البنك العربي ()1

2.410.600

9.784.200

2.410.600

12.194.800

البنك العربي ()2

1.418.000

-

1.418.000

-

المجموع

3.828.600

9.784.200

3.828.600

12.194.800
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
البنك العربي ()1
حصلت المجموعة خالل عام  2013على قرض متناقص بالعمالت األجنبية من البنك العربي بمبلغ  28.000.000دوالر أمريكي بسعر فائدة معدل ليبور  3شهور +
 %2.5وبحد أدنى  %4سنويا ً لتسديد وإلغاء سقوف الجاري مدين الممنوحة للمجموعة بالعمالت المختلفة والبالغة  17.200.000دوالر أمريكي باالضافة إلى
القروض المتناقصة والبالغة  6.300.000دوالر أمريكي وتسديد التجاوز المؤقت في الحساب الجاري مدين والمستحق من  .2013/5/1يسدد أصل القرض بموجب
 24قسط ربع سنوي متساوي ومتتالي و متتابع (غير شامل الفائدة) قيمة كل منها ( )1.200.000دوالر أمريكي ما عدا القسط األخير بمبلغ ( )400.000دوالر
أمريكي بحيث يستحق القسط األول إعتبارا ً من  2014/3/30ولحين السداد التام وبحيث يكون القسط األخير مساويا ً لرصيد القرض و/أو أية فوائد و/أو عموالت و/أو
مصاريف مستحقة بذلك التاريخ ،تم خالل العام  2015سداد  18.400.000دوالر أمريكي عن طريق جاري الشريك إيليا نقل وأوالده.
تم بتاريخ  2016/3/9زيادة رصيد القرض المتناقص البالغ رصيده ( )9.600.000دوالر أمريكي (تسعة ماليين وستمائة الف دوالر أمريكي) بمبلغ
( )14.400.000دوالر أمريكي (أربعة عشر مليون واربعمائة الف دوالر أمريكي) ليصبح رصيد القرض القائم ( )24.000.000دوالر أمريكي (اربعة
وعشرون مليون دوالر أمريكي).
تستغل الزيادة البالغة اربعة عشر مليون واربعمائة الف دوالر أمريكي حصرا كتسهيالت احاللية لتسديد التزامات العمالء لدى بنك االتحاد وبنك االردن وبنك االسكان
والبنك االردني الكويتي.
يسدد كامل رصيد القرض بعد الزيادة بموجب  28قسط ربع سنوي متتالي ومتتابع ومتساوي (غير شامل الفائدة) قيمة كل منها ( )850.000دوالر أمريكي (ثمانمائة
وخمسون الف دوالر أمريكي) ما عدا االخير بمبلغ ( )1.050.000دوالر أمريكي (مليون وخمسون الف دوالر أمريكي وبحيث يستحق القسط االول بعد عام من تاريخ
توقيع ملحق الزيادة ،وبحيث يكون القسط االخير مساويا ً لرصيد القرض وأية فوائد وعموالت أو مصاريف مستحقة بذلك التاريخ.
تم بموجب اتفاقية الزيادة تعديل سعر الفائدة على إجمالي القرض ليصبح بمعدل سعر ليبور  3شهور  +هامش فائدة بنسبة ( )%2.75وبحد أدنى لسعر الفائدة %3.5
سنوياً.
فترة الفائدة :تقسم مدة القرض الى فترات متساوية ومتتابعة طول كل منها  3شهور اعتبارا ً من تاريخ توقيع اتفاقية القرض وتحتسب الفائدة على اساس الرصيد اليومي
لحساب القرض وتدفع في نهاية فترة الفائدة وتعتبر الفائدة التي تستحق على حساب القرض بموجب قيود البنك وحساباته جزءا ً ال يتجزأ من القرض .وال تستوفي عمولة
على حساب القرض.
للبنك الحق تلقائيا ً مع اشعار العميل قبل  30يوم ان يعدل هامش الفائدة المستوفاة على القرض ،وإذا استحق أي قسط من االقساط ولم يسدد في موعده فانه يحق للبنك
اعتبار جميع االقساط الباقية مع الفوائد والعموالت والمصاريف مستحقة االداء فورا ومطالبة العميل بها.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
البنك العربي ()2
حصلت الشركة المتميزة للطباعة (شركة تابعة) خالل عام  2006على قرض متجدد من البنك العربي لتمويل االعتمادات بمبلغ  2.000.000دوالر أمريكي وبفائدة
معدل سعر اإلقراض في اسواق لندن لشهر مضافا ً إليها  %2وبحد أدنى  %3.25سنوياً .يسدد القرض بعد مضي ستة أشهر مع إمكانية إعادة سحبه بعد سداده.
إن مبلغ الدفعات السنوية واستحقاقها للقروض طويلة األجل هي كما يلي:
السنة

دينار اردني

2020

2.410.600

2021

2.410.600

2022

2.410.600

2023

2.552.400

المجموع

9.784.200

منحت كافة القروض الواردة تفاصيلها أعاله بكفالة المساهمين الشخصية.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة

 -15حسابات دائنة متنوعة وأطراف ذات عالقة:
يتألف هذا البند مما يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

ذمم أطراف ذات عالقة (ايضاح )22

5.285.149

3.264.174

أمانات ضريبة مبيعات

56.689

205.743

ضريبة دخل

805

162.875

أمانات أخرى

15.444

89.796

مصاريف مستحقة

94.105

64.411

أمانات عموالت مبيعات موظفين متراكمة

18.569

25.660

مخصص قضايا عمالية

39.420

27.419

ضمان إجتماعي

13.669

14.080

إيرادات مقبوضة مقدما ً

8.782

-

أخرى

9.146

3.272

المجموع

5.541.778

3.857.430

 -16رأس المال:
أصبح رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع يتكون من ( )14.500.000أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم الى
( )14.500.000أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم االسمية دينار أردني واحد ،وذلك بعد موافقة مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية
بقرار رقم ( )2012/204المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  2012/5/22على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
الشركة البالغة ( )14.000.000أربعة عشر مليون سهم بقيمة إسمية دينار أردني واحد للسهم عن طريق طرح هذه األسهم لالكتتاب لمساهمي الشركة
شريطة حظر التصرف بهذه األسهم لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة.
 -17إحتياطي إجباري:
تمشيا ً مع متطلبات قانون الشركات في المملكة األردنية الهاشمية و النظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بتكوين إحتياطي إجباري بنسبة  %10من األرباح
السنوية الصافية .ويستمر هذا اإلقتطاع لكل سنة حتى يصبح مجموع ما إقتطع لهذا اإلحتياطي مساوي لرأس مال الشركة .إن هذا اإلحتياطي غير قابل
للتوزيع كأنصبة أرباح على الشركاء ،كما يحق للهيئة العامة وبعد استنفاذ االحتياطيات األخرى أن تقرر بموجب اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها
المتراكمة في حساب االحتياطي االجباري على أن يعاد بناؤه.
 -18المبيعات:
يتألف هذا البند مما يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

مبيعات محلية  -بالصافي

9.554.743

9.024.356

مبيعات تصديرية  -بالصافي

3.368.555

716.169

المجموع

12.923.298

9.740.525
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -19تكلفة المبيعات:
يتألف هذا البند مما يلي:

 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

مواد خام مستخدمة في اإلنتاج

9.814.080

5.969.056

كلفة بضاعة جاهزة

1.486.161

1.867.179

يضاف :مصاريف صناعية:
رواتب وأجور ومكافآت وعالوات

370.781

339.579

ضمان إجتماعي

44.015

44.896

مصاريف نقل عمال

51.351

44.395

إستهالك ممتلكات ومعدات

56.445

58.157

صيانة عامة

79.653

69.910

كهرباء ومياه

69.139

44.610

مصروف اعطال موانئ

65.377

40.707

عمال مياومة

70.118

39.073

مصاريف تأمين

7.661

7.886

تأمين صحي وعالجات

22.138

22.561

مواد مستهلكة ومساعدة في االنتاج

36.360

21.184

أخرى

34.205

26.547

مصاريف مالبس عمال

3.586

4.033

مجموع مصاريف صناعية

910.829

763.538

يضاف :بضاعة تحت التصنيع في بداية السنة

104.478

82.515

ينزل :بضاعة تحت التصنيع في نهاية السنة

()104.905

()104.478

تكلفة البضاعة المصنعة والجاهزة

12.210.643

8.577.810

يضاف :بضاعة جاهزة في بداية السنة

2.554.954

2.618.730

ينزل :بضاعة جاهزة في نهاية السنة

()3.030.250

()2.554.954

تكلفة المبيعات

11.735.347

8.641.586
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 -20مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية:
يتألف هذا البند مما يلي:

 31كانون األول
2018

 31كانون األول
2017

دينار أردني

دينار أردني

رواتب وأجور ومكافآت وعالوات

446.465

449.291

رسوم ورخص حكومية

50.736

55.454

أتعاب مهنية وإستشارات

67.848

62.219

إستهالك ممتلكات ومعدات

14.492

84.230

ضمان إجتماعي

69.532

70.554

صيانة عامة

15.971

11.363

أخرى

9.319

30.654

إتصاالت

6.858

6.587

تنقالت وسفر

21.596

19.115

ضيافة ونظافة

11.128

10.547

قرطاسية ومطبوعات وكمبيوتر

12.396

9.322

أمن وحماية

27.900

23.895

تأمين صحي وعالجات

19.543

20.366

مصاريف مركبات

135.771

115.562

عطاءات

19.184

19.803

تأمين

10.626

15.371

عموالت بيعية

68.552

66.886

دعاية واعالن ومعارض

91.099

65.541

هدايا وعينات

18.101

19.425

ايجار مكتب العقبة

1.875

4.540

عمال مياومة

10.986

7.718

مخصص قضايا عمالية

16.420

4.419

مالبس عمال

2.476

1.627

تصميم موقع الكتروني

3.844

6.358

المجموع

1.152.718

1.180.847
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 -21إيرادات أخرى:
يتألف هذا البند مما يلي:
 31كانون األول

 31كانون
األول 2017

دينار أردني

دينار أردني

أرباح موزعة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1.234.687

864.491

أرباح بيع بضاعة تالفة وقطع غيار بالصافي ()1

54.146

45.027

خسائر اخرى بالصافي

()1.454

377

ايرادات تأجير

17.567

-

أرباح استبعاد شركة تابعة

-

2.964

المجموع

1.304.946

912.859

2018
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
( )1يتضمن هذا البند عمليات بيع مواد خام بقيمة جوهرية بلغت  413.889دينار أردني وبكلفة لهذه المواد بلغت  411.044دينار أردني أي بصافي ربح
متحقق من هذه العمليات بلغ  2.845دينار أردني.
 -22معامالت مع جهات ذات عالقة:
تعتبر األطراف ذات عالقة عندما يكون لهذه االطراف القدرة على التحكم بالطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية
والتشغيلية .وفيما يلي ملخص بالمعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة:
-

بلغت قيمة الرواتب والمنافع والمزايا التي حصلت عليها اإلدارة التنفيذية (المدير العام والمدير المالي) في المجموعة لعام  2018مبلغ  98.725دينار
أردني 95.387( ،دينار أردني لعام .)2017

-

تم خالل العام الحالي تنفيذ بعض عمليات بيع وشراء لمستلزمات وإحتياجات مع جهات ذات عالقة وهي على النحو التالي:
طبيعة التعامل

أ.

دينار أردني

عمليات بيع لشركات شقيقة خالل العام 2018

25.073

عمليات شراء من شركات شقيقة خالل العام 2018

26.088

المطلوب من أطراف ذات عالقة:
طبيعة العالقة

 31كانون األول
2018

 31كانون األول
2017

دينار أردني

دينار أردني

الشركة الحديثة المتطورة لتصنيع السلندرات

شقيقة

83.663

259.721

الشركة المثالية للطباعة

شقيقة

2.381

847

شركة نقل للهندسة والتعهدات

شقيقة

173

1.747

شركة نقل للسيارات

شقيقة

441

149

شركة الكينا لصناعة الورق الصحي

شقيقة

5.073

1.378

91.731

263.842

المجموع
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
ج .المطلوب ألطراف ذات عالقة:
طبيعة العالقة

 31كانون األول
2018

 31كانون األول
2017

دينار أردني

دينار أردني

شركة إيليا نقل وأوالده

مساهم

5.095.853

3.089.403

شركة النسيم التجارية

شقيقة

134.770

140.792

شركة فاين لصناعة الورق الصحي  -ادارة

شقيقة

24.296

16.107

شركة مصانع مواد التعبئة والتغليف

حليفه

3.871

4.831

شركة المصادر لإلستثمار

شقيقة

4.266

3.126

شركة فاين لصناعة الورق الصحي  -سحاب

شقيقة

21.754

9.915

شركة فاين لصناعة الورق الصحي  -دبي

شقيقة

339

-

5.285.149

3.264.174

المجموع

 -23ضريبة الدخل والمبيعات:
نورد فيما يلي الوضع الضريبي للمجموعة كما في  31كانون االول :2018
أ .شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة:
ضريبة الدخل:
 الشركة مدققة ومسددة ضريبيا ً لغاية العام .2014
 األعوام  2015و  2016و  2017غير مدققة.
 ال يوجد أرصدة ضريبة دخل مستحقة على الشركة.
 سيتم تقديم االقرار الضريبي لعام  2018ضمن المهلة القانونية.
ضريبة المبيعات:



الشركة مدققة من دائرة ضريبة المبيعات لغاية .2014/12/31
الشركة مدققة من المستشار الضريبي لغاية .2018/10/31
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
ب .الشركة المتميزة للطباعة:
ضريبة الدخل (عمان):
 الشركة مدققة ومسددة لنهاية عام .2015
 األعوام  2016و  2017غير مدققة ضريبياً.
 سيتم تقديم االقرار الضريبي لعام  2018ضمن المهلة القانونية.
 ال يوجد أرصدة قطعية مستحقة على الشركة حتى تاريخ البيانات المالية.
ضريبة الدخل (العقبة):
 الشركة مدققة ومسددة لغاية عام .2014
 األعوام  2015و  2016غير مدققة.
 سيتم تقديم االقرار الضريبي لعام  2018ضمن المهلة القانونية.
 ال يوجد أرصدة قطعية مستحقة على الشركة حتى تاريخ البيانات المالية.
ضريبة المبيعات (عمان):
 الشركة مدققة من دائرة ضريبة المبيعات لغاية 2015/8/31
 ال يوجد على الشركة مطالبات تتعلق بضريبة المبيعات.
 الشركة مدققة من المستشار الضريبي لغاية .2018/12/31
ج .شركة فاء قاف:
ضريبة الدخل:
 الشركة مدققة ومسددة ضريبيا ً لغاية .2015
 االعوام  2016و  2017غير مدققة.
 سيتم تقديم االقرار الضريبي لعام  2018ضمن المهلة القانونية.
 ال يوجد أرصدة قطعية مستحقة على الشركة.
ضريبة المبيعات:


تم الغاء تسجيل الشركة اعتبارا ً من  2015/6/30وتم تقديم اقرار نهائي معدل وتم دفع الضريبة المستحقة.

د  .شركة أوران لالستثمار:
ضريبة الدخل:




الشركة مدققة ومسددة ضريبيا ً لغاية العام .2017
سيتم تقديم االقرار الضريبي لعام  2018ضمن المهلة القانونية.
ال يوجد أرصدة ضريبة دخل مستحقة على الشركة.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة

 -24الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة:
-25
التابعة:
فيما

 31كانون األول
2018

 31كانون األول
2017

دينار أردني

دينار أردني

الشركات
يلي

الحصة األساسية للسهم من ربح (خسارة) السنة
ربح (خسارة) السنة العائدة لمساهمي الشركة
المتوسط المرجح لعدد االسهم

الحصة االساسية للسهم من ربح (خسارة) السنة

21.005

()1.684

14.500.000

14.500.000

فلس /دينار

فلس /دينار

%0.1

()%0.01

الشركات التابعة المسجلة في المملكة االردنية الهاشمية ورأسمالها ونشاطها الرئيسي ونسبة المساهمة الفعلية في رأسمال هذه الشركات:
النشاط الرئــيسي

رأس المــــال

نسبة المســاهمة

دينار أردني
إسم الشركة

2018

2017

شركة فاء قاف لالستشارات محدودة المسؤولية ()1

3.000.000

3.000.000

االستشارات االدارية
والصناعية والتجارية،
تأجير عقارات

الشركة المتميزة للطباعة محدودة المسؤولية

3.160.000

3.160.000

قرطاسية ولوازم مكتبية

شركة أوران لإلستثمار محدودة المسؤولية

10.000

10.000

63

إستثمارات

2018

2017

%98.2

%98.2

%82.59

%82.59

%100

%100

شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
( )1تم بتاريخ  2018/7/12تعديل اسم الشركة من شركة االغذية المتميزة (ذات مسؤولية محدودة) ليصبح شركة فاء قاف لالستشارات (ذات مسؤولية محدودة).
 -1القطاعات التشغيلية:
من أهداف المجموعة الرئيسية االستثمارات واالستشارات االدارية والصناعية والتجارية وتأجير العقارات وطباعة الورق ،وفيما يلي معلومات
عن قطاعات األعمال:
االستثمارات

المتميزة للطباعة

فاء قاف لالستشارات

تسوية الحسابات
الجارية

المجموع

عام 2018
االيرادات
االيرادات

-

-

12.923.298

-

12.923.298

نتائج األعمال
صافي المصاريف التمويلية
ربح (خسارة ) السنة
حصة الشركة من خسائر
الشركات الحليفة

()688.595

-

()231.932

-

()920.527

364.059

()192.956

()194.739

-

()23.636

()118.450

-

-

-

()118.450

الموجودات والمطلوبات
الموجودات

21.389.475

3.302.042

9.492.618

(8.821.81
)3

25.362.322

المطلوبات

20.858.376

40.333

8.095.536

(5.978.41
)8

23.015.827

استثمار في شركات حليفة

1.025.028

-

-

-

1.025.028
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -26إدارة المخاطر المالية:
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية جراء إستخدامها لألدوات المالية:
 مخاطر اإلئتمان. مخاطر السيولة. مخاطر السوق. مخاطر العمالت. مخاطر نسبة الفائدة. إدارة رأس المال.يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله ،أهداف المجموعة ،السياسات وطرق القياس ،وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس
المال كما أن اإلفصاحات الكمية المتعلقة بمدى تعرض المجموعة لهذه المخاطر تظهر ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.
تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة المجموعة.
إن سياسات إدارة المجموعة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى التعرض لتلك المخاطر ومن ثم
مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.
يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف إدارة المجموعة من خالل التدريب
والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه.
يقوم مجلس اإلدارة في المجموعة بمراقبة أداء اإلدارة في مراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر كما تقوم بمراجعة مدى كفاية إطار
إدارة المخاطر.
-

مخاطر اإلئتمان:
تمثل مخاطر اإلئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة مالية بإلتزاماته التعاقدية وتنتج هذه
المخاطر بشكل رئيسي من المدينون والذمم المدينة من أطراف ذات عالقة والحسابات لدى البنوك وأرصدة مدينة أخرى واإلستثمارات في أدوات الدين ،ويظهر التحليل
الكمي التالي مخاطر االئتمان:
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة:
 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

17.293

643.272

3.076.087

3.286.602

شيكات برسم التحصيل

904.210

1.072.161

مطلوب من أطراف ذات عالقة

91.731

263.842

قروض ألطراف ذات عالقة

106.751

184.294

4.196.072

5.450.171

نقد في الصندوق ولدى البنوك
مدينون و أرصدة مدينة أخرى -بالصافي

-

مخاطر السيولة:
إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقها.

القيمة الدفترية
دائنون وأرصدة دائنة
أخرى
بنوك دائنة
ذمم أطراف ذات عالقة
قروض بنكية
المجموع

للسنة المنتهية كما في  31كانون األول 2018
التدفقات النقدية
أقل من سنة
المتعاقد عليها

3.161.953

3.161.953

3.161.953

955.925
5.285.149
13.612.800

1.500.000
5.285.149
13.612.800
23.559.902

955.925
5.285.149
3.828.600
13.231.627

23.015.827

أكثر من سنة
9.784.200
9.784.200

إن إدارة المجموعة للسيولة تكمن في التأكد قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائما ً بسيولة كافية للوفاء بإلتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية
واإلضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة .ويظهر التحليل الكمي التالي مخاطر السيولة كما في تاريخ البيانات المالية
الموحدة:
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
-

مخاطر السوق:
إن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق كأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار أدوات الملكية والتي تؤثر في أرباح
المجموعة أو في قيمة الموجودات المالية لدى المجموعة.
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض المجموعة لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى تعظيم العائد .ويظهر التحليل الكمي التالي
مخاطر السوق كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة:

المبالغ مترجمة إلى الدينار األردني وفقا ً ألسعار صرف العمالت األجنبية إلى الدينار كما في  31كانون األول 2018
دينار أردني

دوالر أمريكي

المجموع

17.293

-

17.293

3.076.087

-

3.076.087

ذمم أطراف ذات عالقة  -بالصافي

()5.193.418

-

()5.193.418

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

14.303.451

-

14.303.451

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

()3.161.953

-

()3.161.953

()955.925

-

()955.925

-

()13.612.800

()13.612.800

8.083.135

()13.612.800

()5.529.665

النقد وما في حكمه
مدينون وأرصدة مدينة أخرى -بالصافي

بنوك دائنة
قروض بنكية
المجموع

-

مخاطر العمالت:
تتعرض المجموعة بشكل عام لمخاطر العمالت من خالل معامالت البيع والشراء واالقتراض والتي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية وهي الدينار األردني ،وان
العمالت الرئيسية التي تواجه المجموعة مخاطر بالتعامل معها بشكل رئيسي هي بالدوالر األمريكي .لم تقم المجموعة بعمليات تحوط لتخفيف مخاطر تقلب أسعار
العمالت .ويظهر التحليل الكمي التالي مخاطر تقلب أسعار العمالت كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة ،علما ً بأن سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل الدينار
األردني كما في  31كانون األول هو  0.710دينار اردني لكل دوالر أمريكي.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
إن الزيادة في سعر صرف الدينار األردني بمقدار  %10مقابل الدوالر األمريكي سوف يؤدي إلى زيادة في األرباح والخسائر كما يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

دوالر أمريكي

()1.361.280

()1.602.340

المجموع

()1.361.280

()1.602.340

إن اإلنخفاض في سعر صرف الدينار األردني بمقدار  %10مقابل الدوالر األمريكي سوف يؤدي إلى نقصان في االرباح والخسائر كما يلي:

-

 31كانون األول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

دوالر أمريكي

1.361.280

1.602.340

المجموع

1.361.280

1.602.340

مخاطر نسبة الفائدة:
إن مخاطر سعر الفائدة هي المتعلقة بإحتمال تقلب األداه المالية بسبب تغير أسعار الفائده بالسوق .ولكن المجموعة تعمل على إعداد سياسات إلدارة هذا النوع من
المخاطر المالية ضمن استراتيجيات محددة تتولى فيها إدارة المجموعة رقابة وضبط هذه المخاطر.
علما ً بأن القروض والتسهيالت البنكية التي حصلت عليها المجموعة بمعدالت فائدة ثابتة ومتغيرة.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
-

إدارة رأس المال:
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم المجموعة بأية تعديالت على االهداف والسياسات
واالجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
ان البنود المتضمنة في هيك لة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري والخسائر المتراكمة والتغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات
المالية والبالغ مجموعها  2.193.085دينار أردني كما في  31كانون األول  1.440.881( 2018دينار أردني كما في  31كانون األول .)2017

 -27إلتزامات من الممكن أن تطرأ:
يتألف هذا البند مما يلي:
 .1اعتمادات وبوالص بنكية وكفاالت على النحو التالي:
 اعتمادات وبوالص بنكية بقيمة  1.621.658دينار اردني.-

كفاالت بنكية بقيمة  355.948دينار أردني.

 .2أخرى:
 قضايا مقامة على المجموعة موضوعها مطالبة استراداد مبلغ  25.000دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالدينار االردني.
 قضييييية مقاميييية علييييى المجموعيييية موضييييوعها جناييييية اسييييتثمار الوظيفيييية والتهيييياون بالواجبييييات الوظيفييييية خالفييييا ً لقييييانون مكافحيييية الفسيييياد،
والمشتكي بهذه القضية هو الحق العام والدعوى حاليا ً منظورة لدى النائب العام.

 -28معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة التعديالت الصادرة وغير النافذة بعد:
إن المعيييايير الماليييية والتفسييييرات الجدييييدة والتعيييديالت الصيييادرة والغيييير نافيييذة بعيييد حتيييى تييياريخ البيانيييات الماليييية الموحيييدة المدرجييية أدنييياه ،وسيييتقوم المجموعييية
بتطبيق هذه التعديالت ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار
قيييام مجليييس معيييايير المحاسيييبة اليييدولي بإصيييدار معييييار التقيييارير الماليييية اليييدولي رقيييم (" )16عقيييود االيجيييار" خيييالل كيييانون الثييياني  2016اليييذي يحيييدد مبييياد
االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
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شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة
المساهمة العامة المحدودة (شركـة قابضة) وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
متطلبيييات معييييار التقيييارير الماليييية الدوليييية رقيييم ( )16مشيييابة اليييى حيييد كبيييير للمتطلبيييات المحاسيييبية للميييؤجر فيييي معييييار المحاسيييبة اليييدولي رقيييم ( )17وفقيييا ً ليييذلك،
الميييؤجر يسيييتمر فيييي تصييينيف عقيييود االيجيييار عليييى انهيييا عقيييود ايجيييار تشيييغيلية أو عقيييود ايجيييار تمويليييية ،بحييييث يقيييوم بمعالجييية هيييذان النوعيييان مييين العقيييود بشيييكل
مختلف.
يتطلييب معيييار اعييداد التقيييارير المالييية رقييم ( )16مييين المسييتأجر ان يقييوم بييياالعتراف بأصييول والتزامييات لجميييع عقيييود االيجييار التييي تزييييد مييدتها عيين  12شيييهر،
اال إذا كيييان االصيييل ذو قيمييية منخفضييية .ويتطليييب مييين المسيييتأجر االعتيييراف بحقيييه فيييي اسيييتخدام االصيييل والمتمثيييل فيييي االعتيييراف باألصيييل المسيييتأجر وااللتيييزام
الناتج المتمثل بدفعات االيجار.
ً
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقييدم المعيييار نموذجييا ً شييامالً لالعتييراف والقييياس والعييرض وااليضيياحات المتعلقيية بعقييود التييأمين .ويحييل هييذا المعيييار محييل معيييار التقييارير المالييية الدولييية رقييم
( – )4عقييود التيييأمين .ينطبييق المعييييار عليييى جميييع انيييواع عقييود التيييأمين للمنشيييأة (مثييل عقيييود الحيييياة وغيرهييا مييين عقييود التيييأمين المباشيييرة وعقييود إعيييادة التيييأمين)
دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة.
إن االطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا ً من  1كانون الثاني  ،2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
تفسير رقم ( – )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضيييح هيييذا التفسيييير المعالجييية المحاسيييبية لضيييريبة اليييدخل عنيييد وجيييود درجييية مييين عيييدم التأكيييد فيميييا يتعليييق بالضيييريبة والتيييي تيييأثر عليييى تطبييييق معييييار المحاسيييبة
اليييدولي ( .)12ال ينطبيييق التفسيييير عليييى الضيييرائب والرسيييوم غيييير المتضيييمنة فيييي نطييياق معييييار المحاسيييبة اليييدولي ( )12وال تتضيييمن متطلبيييات خاصييية للرسيييوم
والغرامييات المتعلقيية بالمعالجييات الضييريبية غييير المؤكييدة .يجييب علييى المنشييأة تحديييد مييا إذا كييان يجييب اعتبييار كييل معالجيية ضييريبية غييير مؤكييدة علييى حييدى أو
اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
سيتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :9ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية
بموجيييب معييييار التقيييارير الماليييية اليييدولي رقيييم  ،9يمكييين قيييياس اداة اليييدين بالتكلفييية المطفيييأة أو بالقيمييية العادلييية مييين خيييالل اليييدخل الشيييامل اآلخييير بشيييرط أن تكيييون
التيييدفقات النقديييية التعاقديييية هيييي عبيييارة عييين دفعيييات ألصيييل اليييدين والفوائيييد عليييى المبليييغ األصيييلي المسيييتحق (نميييوذج العميييل وتحلييييل التيييدفقات النقديييية التعاقديييية)
وان يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصنيف .توضح تعديالت
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إيضـاحات حول البيـانـات الماليـة الموحدة
معييييار التقييياير الماليييية اليييدولي رقيييم  9ان الموجيييودات الماليييية ينطبيييق عليهيييا هيييذا النميييوذج بغيييض النظييير عييين الحيييدث أو الظيييرف اليييذي ييييؤدي إليييى اإللغييياء المبكييير
للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضا ً بسبب اإللغاء المبكر للعقد.
يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعددددديالت علددددى معيددددار التقددددارير الماليددددة رقددددم ( )10ومعيددددار المحاسددددبة الدددددولي ( :)28بيددددع أو تحويددددل الموجددددودات بددددين المسددددتثمر وشددددركاته الحليفددددة أو
مشاريعة المشتركة
تركيييز التعيييديالت عليييى التنييياقض بيييين معييييار التقيييارير الماليييية رقيييم ( )10ومعييييار المحاسيييبة اليييدولي قيييم ( )28فيميييا يتعليييق بفقيييدان السييييطرة عليييى الشيييركة التابعييية
والناتجييية عييين عمليييية بييييع أو تحوييييل االسيييتثمار فيييي الشيييركة التابعييية اليييى اسيييتثمار فيييي شيييركة حليفييية او مشييياريع مشيييتركة .توضيييح التعيييديالت أنيييه ييييتم االعتيييراف
بكامييييل األربيييياح أو الخسييييائر الناتجيييية عيييين بيييييع أو تحويييييل األصييييول التييييي ينطبييييق عليهييييا تعريييييف المنشييييأة -وفقييييا ً لمعيييييار التقييييارير المالييييية الييييدولي ( – )3بييييين
المسيييتثمر والشيييركة الحليفييية أو المشييياريع المشيييتركة .فيييي حيييين ييييتم االعتيييراف باالربييياح أو الخسيييائر الناتجييية عييين بييييع أو تحوييييل األصيييول التيييي ال ينطبيييق عليهيييا
تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.
قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى /وستطبق المجموعة هذه التعديالت عندما تصبح فعاله.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :19تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها
توضيييح التعيييديالت عليييى معييييار المحاسيييبة اليييدولي رقيييم ( )19المعالجييية المحاسيييبية عنيييدما يحيييدث تعيييديل الخطييية او تقليصيييها او تسيييويتها خيييالل السييينة الماليييية.
توضيييح التعيييديالت أيضيييا ً ان عليييى الشيييركة أوالً تحدييييد أي تكلفييية خدمييية سيييابقة ،او ربيييح او خسيييارة مييين التسيييوية ،دون االخيييذ بعيييين االعتبيييار تيييأثير سيييقف األصيييل.
ييييتم إثبيييات هيييذا المبليييغ فيييي بييييان االربييياح أو الخسيييائر ثيييم ييييتم تحدييييد االثييير عليييى سيييقف األصيييل بعيييد تعيييديل الخطييية أو تقليصيييها أو تسيييويتها .ييييتم إثبيييات أي تغييييير،
بإستثناء المبالغ ضمن صافي الفائدة ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر.
تطبييق هيييذه التعييديالت عليييى تعيييديل الخطيية أو تقليصيييها أو تسييويتها اليييذي يحيييدث فييي أو بعيييد بدايييية فتييرة التطبييييق االولييى فيييي أو بعيييد  1كييانون الثييياني  ،2019ميييع
السماح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  :28االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة
توضيييح التعيييديالت أن الشيييركة تطبيييق المعييييار اليييدولي للتقيييارير الماليييية رقيييم  9عليييى االسيييتثمارات طويلييية األجيييل فيييي الشيييركات الحليفييية والمشييياريع المشيييتركة
التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل ،من حيث الجوهر ،جزءا ً من صافي االستثمار في
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الشيييركات الحليفييية والمشييياريع المشيييتركة (عليييى الميييدى الطوييييل) .يعتبييير هيييذا التعيييديل مناسيييب حييييث ان نميييوذج خسيييارة االئتميييان المتوقيييع فيييي معييييار التقيييارير
المالية الدولي رقم  9ينطبق على هذه االستثمارات طويلة األجل.
توضيييح التعيييديالت أيضيييا ً أنيييه عنيييد تطبييييق معييييار التقيييارير الماليييية اليييدولي رقيييم  ،9ال تسيييجل الشيييركة أي خسيييائر للشيييركات الحليفييية والمشييياريع المشيييتركة ،أو أي
خسييائر انخفيياض فييي القيميية علييى صييافي االسييتثمار ،كتعييديالت علييى صييافي االسييتثمار فييي الشييركة الحليفيية أو المشييروع المشييترك التييي قييد تنشييأ نتيجيية معيييار
المحاسبة الدولي  28االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.
يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
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