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�ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني  املعظم



ال�سيد �سامر توفيق فاخوري رئي�س جمل�س الإدارة



  �شركة�القبال لال�شتثم���ار م.ع.م هي �شركة �أردنية  
��شتثماري���ة، متتلك فروع���ًا لها يف �ململك���ة �الردنية 
�لها�شمية ودولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
م�شر �لعربية، متخ�ش�شة باإنت���اج وتوزيع منتجات  

�لتبغ من  �ل�شجائر و�ملع�شل وم�شتلزماتها.
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ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم

كلمة رئي�س جمل�س الدارة

ح�سرات ال�سادة م�ساهمي �سركة القبال لال�ستثمار ا لكرام،،،
�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته وبعد:-

يطيب يل �أن �قدم لعنايتكم �لكرمية تقريرنا �ل�شنوي �لتا�شع ع�شر، و�لذي يت�شمن  نتائج �شركتكم عن �ل�شنة �ملنتهية 
يف 2010/12/31 حيث ي�شري �لتقرير  �لى حتقيق نتائج مميزة.

كما ي�شرين بهذه �ملنا�شبة �لطيبة  �أن �أتقدم لكم بخال�س �ل�شكر و�لتقدير على دعمكم �مل�شتمر لل�شركة، كما �أتقدم 
�إد�رة وموظفي �ل�شركة  بخال�س �ل�شكر و�لتقدير لعمالئنا �لكر�م على ثقتهم �لكبرية مبنتجاتنا، و�ل�شكر مو�شول �لى  
وفروعها  يف كل من �ململكة �الردنية �لها�شمية، وجمهورية م�شر �لعربية، ودولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة على تفانيهم 

و�إخال�شهم يف �لعمل وعلى �أد�ئهم �ملميز  خالل هذه �ل�شنة.
ح�شر�ت �مل�شاهمني � لكر�م،،، متكنت �ل�شركة  من حتقيق �ف�شل �لنتائج خالل هذ� �لعام  على �لرغم من �لرت�جع 
يف �القت�شاد  �لعاملي �لذي تخيم نتائجه على خمتلف دول �لعامل، حيث حازت منتجات �ل�شركة على ر�شا كافة �ذو�ق 

�مل�شتهلكني وتنوعت ��شو�ق �ل�شركة لت�شل �لى  �كرث من 73 دولة على  م�شتوى �لعامل.
ح�شر�ت �مل�شاهمني � لكر�م،،،

كما تالحظون باأن �ل�شركة وللعام �لثاين على �لتو�يل حتقق �رباحاً  قيا�شية، هي �العلى منذ �لتاأ�شي�س، حيث ز�دت 
عن 16 مليون دينار وناأمل باإذن �هلل تعالى ودعمكم لنا باأن نتمكن يف كل عام من حتقيق �رقام قيا�شية جديدة  تزيد عن 
�شابقتها، وذلك ��شتنادً� لن�شاط �ل�شركة �لتفاعلي يف خمتلف جماالت �الإنتاج، حيث كان لهذه �لنتائج �الآثر �اليجابي يف 
تخفي�س مديونية �ل�شركة مبا اليقل عن )6( ماليني دينار بالرغم من توزيع �رباحًا نقدية على �مل�شاهمني خالل �لعام 
�ملا�شي بلغت )10( مليون دينار، حيث �أن هذه �لنتائج �ملميزة �شتمكن �ل�شركة من �لتو�شع يف ��شتثمار�تها، مبا ي�شمن  

حتقيق نتائج �ف�شل وتخفي�س �ملخاطر وحتقيق �لعائد �الف�شل مل�شاهمي �ل�شركة باإذنه تعالى.

وال يفوتني يف هذ� �ملقام �أن �أرفع �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لعرفان �إلى مقام قائد �لوطن ور�عي نه�شته �مللك عبد �هلل 
�لثاين �بن �حل�شني حفظه �هلل ورعاه، و�إلى حكومته �لر�شيدة ممثلة بكافة وز�ر�تها وموؤ�ش�شاتها ودو�ئرها ذ�ت �لعالقة  

على جهودهم يف خدمة  قطاع �ل�شناعة �الردنية.

و�هلل ويل �لتوفيق.

و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
  

�سامر توفيق فاخوري 
رئي�س جمل�س �الإد�رة

عن اأعمال �سركة الإقبال لالإ�ستثمار م.ع.م وميزانيتها كما يف 2010/12/31
وخطة عملها لعام 2011.

اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية:
�سركةالقبال لال�ستثمار م.ع.م هي �سركة ا�ستثمارية متتلك فروعاً لها، متخ�س�سة باإنتاج وتوزيع منتجات التبغ من ال�سجائر واملع�سل 

وم�ستلزماتها.
1- )�سركة الفاخرلتجارة التبغ والوكالت ذ.م.م( حيث تقوم  بت�سنيع منتجات املع�سل مبوا�سفات وجودة عالية.

2-)�سركة الدخان وال�سجائر الدولية ذ .م.م( حيث تقوم بت�سنيع �سجائر ذات جودة عالية ملتزمة بجوهر قيمها املتمثلة بجودة املنتج 
العالية، ال�سعر املنا�سب والكادر املوؤهل، وحتتل مركزاً مرموقاً بني ال�سركات  ال�سناعية بتوفري املنتجات العاملية وت�سنيعها حملياً.

العقبة  منطقة  يف  الــدخــان  �سركة  تنتجها  الــتــي  ال�سجائر  منتجات  بتوزيع  تــقــوم  ذ.م.م(  ال�سجائر  لتوزيع  العربية  )ال�سركة   -3
القت�سادية.

اماكن ال�سركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:
مقر ال�سركة يف اململكة الردنية الها�سمية

عمان – ناعور
�س ب 911145 عمان11191

هاتف 96265727901+ فاك�س 96265727902+
info@eqbal-invest.com  :بريد الكرتوين

www.eqbal-invest.com :املوقع اللكتورين
ويعمل فيه )14( موظف.

ليوجد فروع لل�سركة.
م�سجلة لدى وزارة ال�سناعة والتجارة حتت الرقم )218( تاريخ 1992/06/01 والرقم الوطني للمن�ساأه )200022790(.

ج( حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة:
بلغ حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة  يف 2010/12/31  بحدود )85.700.000( دينار اأردين.

فروع ال�سركة:
1( �سركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالت:

- املحدودة امل�سوؤولية.
- ت�سنيع املع�سل وبيعه الى خمتلف دول العامل .

- را�س مالها 6.000.000 دينار.
- ن�سبة التملك  %100

- يقع املقر الرئي�سي لل�سركة  يف اململكة الردنية الها�سمية.
- حمافظة العا�سمة عمان/ منطقة ناعور مثلث ام الب�ساتني، �سارع القد�س ويعمل فيه )6( موظفني.

- يوجد فرع لل�سركة يف منطقة العقبة القت�سادية ميتلك )م�سنع الفاخرلتجارة التبغ املعالج( يف )عجمان - دولة المارات العربية 
املتحدة( براأ�س مال قدره )12( مليون دولر.

م�سجلة  لدى وزارة ال�سناعة والتجاره حتت الرقم )12208( والرقم الوطني للمن�ساأه )200010064( بتاريخ 2006/05/30.

تقرير جمل�س الإدارةتقرير جمل�س الإدارة
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2( �سركة الدخان وال�سجائر الدولية
  - ذات م�سوؤلية حمدودة

- ت�سنيع ال�سجائر
- را�س مالها 6.000.000 دينار 

- ن�سبة التملك %100
- املقر الرئي�سي لل�سركة يف اململكة الردنية الها�سمية، حمافظة العا�سمة عمان منطقة ناعور مثلث ام الب�ساتني ، �سارع القد�س ويعمل 

فيه )251( موظف.
- ليوجد فروع لل�سركة.

م�سجلة يف وزارة ال�سناعة والتجاره حتت الرقم )16206(بتاريخ 2008/04/16 والرقم الوطني للمن�ساأه)200094979( .

3( ال�سركة العربية لتوزيع ال�سجائر:
- ذات م�سوؤولية حمدودة.

-  توزيع ال�سجائر.
- را�س مالها 30.000 دينار.

- ن�سبة التملك %100.
- يقع املقر الرئي�سي لل�سركة  يف اململكة الردنية الها�سمية، منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ويعمل فيه )3( موظفني.

- يوجد فرع لل�سركة)ال�سركة الدولية لتجارة وتوزيع التبغ وال�سجائر ذ .م.م( يف جمهورية م�سر العربية.
م�سجلة لدى وزارة ال�سناعة والتجارة حتت رقم )6321( بتاريخ 2000/9/4 والرقم الوطني للمن�ساأه )200022449(.
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اع�ساء 

�ل�شيد / �شامر توفيق �شاكر فاخوري
97�10�0�78

197�/0�/01
�ردنية

بكالوريو�س �د�رة �عمال
199�

199�
حتى تاريخه

�شركة �الإقبال لال�شتثمار/عمان

�ملدير �لعام

�001
�009/10/�

جمل�س �الد�رة
نائب رئي�س 

�009/10/0�
حتى تاريخه

جمل�س �الإد�رة 
رئي�س 

�001
�007/11/07

�شركة �القبال للطباعة و�لتغليف
جمل�س �الإد�رة 

رئي�س 

�008/0�
حتى تاريخه

�شركة �لدخان و�ل�شجائر �لدولية ذ م م 
رئي�س هيئة �ملديرين 

�ل�شيد / وليد توفيق �شاكر فاخوري
97�1000980

197�/0�/1�
�ردنية

بكالوريو�س ت�شويق
199�

199�
199�

بنك �الردن

موظف

199�
1999

مدير تنفيذي

1999
�00�

خلزينة �ال�شتثمار
م�شاعد مدير عام 

�00�
�00�

م�شاعد مدير عام لال�شتثمار و�لفروع

�00�
حتى تاريخه

جمل�س �د�رة
ع�شو 

�00�
حتى تاريخه

�لبنك �ال�شالمي �لعربي
جمل�س �الإد�رة 

رئي�س 

�001
�00�

�شركة �الإقبال لال�شتثمار/عمان

جمل�س �الإد�رة �شركة �الإقبال �الردنية للتجارة �لعامة
ممثل ع�شو 

ماج�شتري �إد�رة �أعمال
1999

�00�
�007/0 �/��

جمل�س �الإد�رة �شركة بنك �الردن
ممثل ع�شو 

�007/0�/��
�009/10/�

جمل�س �د�رة
ع�شو 

�009/10/0�
حتى تاريخه

جمل�س �الد�رة
نائب رئي�س 

�006
حتى تاريخه

�شركة تفوق لال�شتثمار�ت �ملالية
جمل�س �الد�رة

نائب رئي�س 

�009
حتى تاريخه

يل
�شركة �لثقة للنقل �لدو

جمل�س �الإد�رة 
رئي�س 

�007
حتى تاريخه

�شركة �لتوفيق �نف�شتمنت هاو�س
جمل�س �الد�رة/�لرئي�س �لتنفيذي

نائب رئي�س 

�006
حتى تاريخه

�شركة زهرة �الردن لال�شتثمار�ت �لعقارية و�لفندقية
جمل�س �الإد�رة 

نائب رئي�س 

حممد نا�شر ن�شيب بركات
�ل�شيد / 

96910����8
1969/01/11�

�ردنية

بكالوريو�س علوم مالية 
وم�شرفية

1989
199�

199�
طالل �بو غز�لة �لدولية

م�شاعد مدير �ملكتب �القليمي

مدير د�ئرة �لتطوير �ملهني

199�
1997

بنك �الردن
يل

مدير ما

ماج�شتري �د�رة �عمال 
حما�شبة

و
199�

1997
�010

حل�شابات
�لد�ر لتدقيق �

مدير �ال�شتثمار�ت

�010/1�/�9
حتى تاريخه

�شركة �الإقبال لال�شتثمار/عمان
جمل�س �الإد�رة �شركة �ليمامة لال�شتثمار�ت �لعامة

ممثل ع�شو 

حممد ح�شن حنفية
�ل�شيد / ح�شن 

9�01006��8
19�0/01/01

�ردنية
توجيهي

1968

196�
197�

�شركة هاي �آرت للتجارة
�شريك

197�
1980

�شركة هاي فا�شن للمالب�س
�شريك

198�
198�

�ل�شركة �لعاملية للمالب�س
جمل�س �إد�رة

�شريك + ع�شو 

198�
حتى تاريخه

�ل�شركة �الهلية �ل�شناعية)فر�شة رمي(
�ملالك

�001
�008/�/1

�شركة �الإقبال لال�شتثمار/عمان
خلليج �لعربي لالإ�شتثمار�ت و�لنقليات �لعامة

جمل�س �الإد�رة �شركة �
ممثل ع�شو 

�008/10/01
حتى تاريخه

جمل�س �الإد�رة �شركة بنك �الردن
ممثل ع�شو 
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الإ�ســم
الرقم الوطني

الد
تاريخ املي

جلن�سية
ا

ال�سهادة العلمية
تاريخ 
التخرج

ربات العملية
خل

ال�ستثمار وا
ب يف �سركة الإقبال ل

املن�س

من �سنة
الى �سنة

ب العمل
ا�سم �ساح

ب
املن�س

حممد علي �لقطي�شات
�ل�شيد / هيثم 

9�8100��6�
19�8/0�/0�

�ردنية
بكالوريو�س �إد�رة �أعمال

197�

197�
197�

�إذ�عة �ململكة �الردنية �لها�شمية
مذيع ومقدم بر�مج

197�
�00�

جلمارك
د�ئرة �

ين
ف عام ومدير جمارك مطار �مللكة علياء/ مطار عمان �ملد

م�شر
�00�

�00�
رئا�شة �لوزر�ء

م�شت�شار �لرئي�س /من�شق عام هيئة �الأور�ق 
�00�

حتى تاريخه
بنك �الردن

م�شت�شار �عالمي
�00�

حتى تاريخه
�شركة �الإقبال لال�شتثمار/عمان

جمل�س �الإد�رة �شركة �ليمامة لال�شتثمار�ت �لعامة
ممثل ع�شو 

�00�
�007/11/07

�شركة �القبال للطباعة و�لتغليف
جمل�س �الإد�رة �شركة �للوؤلوؤة �لتجارية لالإعمار و�الإ�شتثمار

ممثل ع�شو 
�00�/09/01

حتى تاريخه
يل

�شركة �لثقة للنقل �لدو
خلليج �لعربي لالإ�شتثمار�ت و�لنقليات �لعامة

جمل�س �الإد�رة �شركة �
ممثل ع�شو 

�00�
�010/1�/�9

�شركة �الإقبال لال�شتثمار/عمان
جمل�س �الإد�رة �شركة �ليمامة لال�شتثمار�ت �لعامة

ممثل ع�شو 
�010/1�/�9

حتى تاريخه
جمل�س �إد�رة

ع�شو 

حممد عمر عمر
�ل�شيد/ يو�شف 

9�91000�68
19�9/1�/0�

�ردنية
جت������ارة/

ب���ك���ال���وري���و����س 
حما�شبة

197�

197�
198�

�شركة �ملهيدي للمقاوالت �لعامة/�بوظبي

حما�شب

198�
1986

�ل�شركة �لعربية لل�شناعات �لكهربائية
1987

1987
�شركة �شند�ت �الردن

1987
199�

خلليج �لعربي
�شركة �

�شركة �للوؤلوؤة �لتجارية
�شركة �القبال �الردنية

�شركة د�ر �الزياء �لع�شرية
1996

�000
�شركة �القبال للطباعة و�لتغليف

يل
مدير ما

�00�
�007/11/07

جمل�س �الإد�رة �شركة فرح لالأدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية 
ممثل ع�شو 

�001
حتى تاريخه

بنك �الردن
يل

جمل�س �الإد�رة - مدير ما
مكتب رئي�س 

�001
حتى تاريخه

�شركة �الإقبال لال�شتثمار/عمان
جمل�س �الإد�رة �شركة فرح لالأدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية 

ممثل ع�شو 

حلافظ �بر�هيم 
عبد�

ح�شان 
�ل�شيد/ 

جا�شر
9��10178�7

19��/09/11
�ردنية

ب���ك���ال���وري���و����س ه��ن��د���ش��ة 
معمارية

198�

198�
�00�

�مانة عمان �لكربى
مدير د�ئرة �لبحث و�لتطوير

�00�
حتى تاريخه

بنك �الردن
مدير �لد�ئرة �لعقارية

�009/0�/18
حتى تاريخه

�شركة �الإقبال لال�شتثمار/عمان
خلليج �لعربي لالإ�شتثمار�ت و�لنقليات �لعامة

جمل�س �الإد�رة �شركة �
ممثل ع�شو 

�ل�شيد/ عبد�لرحمن طالل عبد�لرحمن 
دغم�س

96�10�8819
196�/01/0�

�ردنية
بكالوريو�س �د�رة �عمال

1986

جمموعة �شركات دغم�س
تاجر ورجل �عمال 

جمموعة �شركات دغم�س
مدير عام 

�007
حتى تاريخه

�شركة �القبال لال�شتثمار
جمل�س �الإد�رة �شركة �للوؤلوؤة �لتجارية لالإعمار و�الإ�شتثمار

ممثل ع�شو 
�00�

حتى تاريخه
�شركة �مل�شتثمرون �لعرب �ملتحدون

جمل�س �د�رة
ع�شو 

�00�
حتى تاريخه

�شركة �مان لالور�ق �ملالية
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�006

حتى تاريخه
�شركة �الردنية للتعمري

جمل�س �الأد�رة �شركة �مل�شتثمرون �لعرب �ملتحدون
ممثل ع�شو 

حلاج 
�ل�شيد / ح�شن �شالح ح�شن �

خليل
9�91007���

19�9/�/11
�ردنية

بكالوريو�س يف �لهند�شة 
�ملعمارية

197�

197�
197�

مكتب �شقر فخري لال�شتثمار�ت �لهند�شية-بريوت
ف

مهند�س موقع / ��شر�
197�

197�
�شركة �لهيلي للمقاوالت - �بو ظبي

مهند�س موقع / تنفيذ
197�

1976
بنك �لت�شليف و�الدخار - �لكويت

رئي�س �لق�شم �لفني
1976

1979
�شركة بكتل �المريكية - �لكويت

ف
مهند�س ��شر�

1979
1990

بنك �لكويت �لوطني - �لكويت
خلدمات �لهند�شية

مدير د�ئرة �
1991

�010/�/�1
بنك �الردن - عمان

خلدمات �لهند�شية و�لالو�زم
�ملدير �لتنفيذي - د�ئرة �

�010/7/1
حتى تاريخه

بنك �الردن )�شوريا(
م�شت�شار فني هند�شي

�010/8/1
حتى تاريخه

�شركة �القبال لال�شتثمار-�الردن
جمل�س �الإد�رة �شركة زهرة �الردن لال�شتثمار�ت �لعقارية و�لفنادق

ممثل ع�شو 

الإ�ســم
الرقم الوطني

الد
تاريخ املي

جلن�سية
ا

ال�سهادة العلمية
تاريخ 
التخرج

ربات العملية
خل

ال�ستثمار وا
ب يف �سركة الإقبال ل

املن�س

من �سنة
الى �سنة

ب العمل
ا�سم �ساح

ب
املن�س

�ل�شيد/�شياء �لدين عبد�للطيف 
�حمد �شالح

966100711�
1966/�/��

�ردنية
بكالوريو�س �د�رة �عمال

1988

1991
�006

عمل خا�س
�ملدير �لعام

�006
حتى تاريخه

�ياد �شحاده
مدير �لت�شوير

�009/10/0�
حتى تاريخه

�شركة �القبال لال�شتثمار
جمل�س �د�رة

ع�شو 

�ل�شيد /نبيه عمرو منر �لنمر
9�1100�168

19�1/01/01
�ردنية

جامعة 
ل��ي�����ش��ان�����س ح��ق��وق 

�ال�شكندرية
19��

197�
1978

خلارجية
وز�رة �

�شفري �شابق مقيم يف دم�شق 
1978

1981
�شفري �شابق مقيم يف بون

1981
198�

�شفري �شابق مقيم يف تون�س
198�

1987
�شفري �شابق مقيم يف لندن

1978
1981

�شفري �شابق غري مقيم يف لوك�شنبورج
�شفري �شابق غري مقيم يف ��شتوكهومل

�شفري �شابق غري مقيم يف �و�شلو
�شفري �شابق غري مقيم يف كوبنهاجن

1981
198�

�شفري �شابق غري مقيم يف فاليتا
198�

1987
�شفري �شابق غري مقيم يف دبلن

1987
1989

�شفري �شابق غري مقيم يف نريوبي
خلارجية

�مني عام وز�رة �
1989

199�
�شفري �شابق مقيم يف �لقاهره

1999
�001

�شركة �لدخان و�ل�شجائر �لدولية ) �شابقا(
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�001

حتى تاريخه
بنك �الردن

جمل�س �الإد�رة �شركة �القبال �الردنية للتجارة �لعامة
ممثل ع�شو 

�009/0�/18
حتى تاريخه

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �الإد�رة �شركة �القبال �الردنية للتجارة �لعامة

ممثل ع�شو 

�الإد�رة �لعليا

حممد عي�شى
حممود 

�ل�شيد/عي�شى 
9�010087�8

19�0/09/1�
�ردنية

لي�شان�س حقوق
197�

196�
199�

وز�رة �لد�خلية
مدير �شوؤون �ل�شري و�لرتخي�س

1999
�001

�شركة �القبال لال�شتثمار�ت �ملالية
ين

م�شت�شار قانو

�001
حتى تاريخه

�شركة �الإقبال لال�شتثمار
جمل�س �الإد�رة

�مني �شر 

حممد خليل ح�شني �ل�شعيبات
�ل�شيد/ 

9��100669�
19��/01/01

�ردنية

1971
1980

�ملوؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �الإجتماعي / ليبيا
مدقق د�خلي

حما�شبة 
بكالوريو�س 

1969
1980

1999
جلري و�لطوب/ عمان

�شركة �
يل و�د�ري

مدير ما

1999
�000

�شركة �للوؤلوؤة ل�شناعة �لورق �ل�شحي/عمان
يل و�د�ري

مدير ما

JCPA �شهادة �ملحا�شب �لقانوين �الردين
�007

�000
�00�

�شركة �القبال للطباعة و�لتغليف/ عمان
م�شاعد �ملدير �لعام لل�شوؤون �ملالية و�الد�رية

�00�/1�/01
حتى تاريخه

�شركة �الإقبال لال�شتثمار
يل 

مدير ما

�009/01/01
حتى تاريخه

يل
�شركة �لثقة للنقل �لدو

جمل�س �الإد�رة �شركة �للوؤلوؤة �لتجارية لالإعمار و�الإ�شتثمار
ممثل ع�شو 

�ل�شيد/ �شيف مو�شى م�شطفى �شالح
97710�601�

1977/0�/�0
�ردنية

بكالوريو�س - هند�شة ميكانيكية
�000

�000
�00�

W
W

W
.C

SN
A

P.CO
M

 - U
SA

Financial A
nalyst

�00�
�00�

Exp
erian N

orth A
m

erica - U
SA

Financial C
onsoltant

ماج�شتري - �د�رة �عمال ومتويل
�00�

�00�
�009

Ingram
 M

icro N
orth A

m
erica - U

SA
Sr. Strategic D

evelop
m

ent M
anager

� 009/08/��
حتى تاريخه

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
مدير �لتطوير �ال�شرت�تيجي
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المساهمين الذين يملكون اكثر من %� من راس مال الشركة

�1/1�/�009�1/1�/�010

عدد عدد ال�سهما�سم امل�ساهم
عدد عدد ال�سهمالن�سبة امل�ساهمني

الن�سبة امل�ساهمني

%9�816.�80.���.� %9�816.�80.���.� توفيق �شاكر خ�شر فاخوري

%���.�8�8.���1.� %���.�8�8.���1.� �شركة بنك �الأردن

%1.9�7.91�9.6�0 %1.9�7.91�9.6�0 �شركة �القبال �الردنية للتجارة �لعامة

%�07.71616.��9.� %�07.71616.��9.� �شركة �خلليج �لعربي لال�شتثمار�ت و�لنقليات �لعامة

%11.��0.00���6.700 %11.��0.00���6.700�ملجموع

%1.98���.�00 8.6�9.996 %1.98���.�00 8.6�9.996 باقي �مل�شاهمني

%1.989100 �0.000.000 %�0.000.0001.987100 �ملجموع �لكلي

5( الو�سع التناف�سي لل�سركة:
واملع�سل  لل�سجائر  املنتجة  ال�سركات  طليعة  يف  موقعها  على  حمافظة  لفتة،  نتائج  حتقيق  من  املا�سي  العام  خــالل  ال�سركة  ا�ستطاعت 
الــدوؤب من فريق عمل مدرب  العمل  الى  ذلك  ويعزى  والعاملية،  والقليمية  املحلية  ال�سواق  وم�ستلزماتها، ومعززة منتجاتها يف خمتلف 

ويتمتع بكفاءة عالية. 
وبالرغم من الظروف القت�سادية املحيطة �سواًء ما تعلق منها بارتفاع تكلفة النتاج اأم بعدم ال�سيطرة على منافذ التهريب، فاإن ال�سركة 
�ستبقى حتر�س على اإنتاج خمتلف انواع ال�سجائر واملع�سل ذات اجلودة العاملية التي تلبي اذواق عمالئها ،وتوؤكد حر�سها على و�سع خططها 
البيعية والت�سويقية مبا يتالئم مع النظمة والقوانيني ال�سارية املفعول واملعمول بها ال�سادرة عن اجلهات ذات الخت�سا�س وحتر�س على 

عدم خمالفتها بالرتويج غري ال�سرعي ملنتجات ال�سجائر واملع�سل.
- ا�سواق ال�سركه الداخليه )من خالل فروعها(: كافة حمافظات ومدن اململكة.

- ا�سواق ال�سركة اخلارجية )ملنتجات ال�سجائرالتي ينتجها فرعها �سركة الدخان وال�سجائر الدولية(: العراق، ايران، اليمن، ليبيا.
- ا�سواق ال�سركة اخلارجية )ملنتجات املع�سل التي ينتجها فرعها �سركةالفاخر لتجارة التبغ(: اكرث من 73 دولة على م�ستوى العامل.

- ح�سة ال�سركة من اجمايل ال�سوق املحلي ملنتجات ال�سجائر بحدود%40.
- ح�سة ال�سركة من اجمايل ال�سوق املحلي ملنتجات املع�سل بحدود%40.

درجة العتماد على موردين حمددين او عمالء رئي�سيني حملياً او خارجياً:

الموردين

ن�سبة التعامل من اجمايل امل�سرتياتا�سم العميلالرقم

%78فيليب مور�س1

العمالء

ن�سبة التعامل من اجمايل املبيعات او ايرادات ال�سركها�سم العميلالرقم

%�6�شركة فيليب مور�س �الردن1

%16حممد كرمي �بو ر��شد�

%�.10�شركة �مل�شبح�

تقرير جمل�س الإدارة

احلماية احلكومية او المتيازات التي تتمتع بها ال�سركة او اأي من منتجاتها:
ل تتمتع �سركة القبال لال�ستثمار باأية حماية حكومية على منتجاتها عدا عن قانون امللكية الفكرية والعالمات التجارية املعمول به يف 

اململكة.

القرارات ال�سادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية التي لها اثر مادي على عمل ال�سركة او قدرتها التناف�سية:
- تقوم ال�سركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية يف ال�سناعة بو�سع التحذيرات ال�سحية الالزمة على علب ال�سجائر واملع�سل املنتجة عرب 

فروع ال�سركة ح�سب القرارات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س.

برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�سركة:
ا�ستمرت ال�سركة يف تنفيذ براجمها الجتماعية العديدة الهادفة الى تاأمني اأكرب قدرمن الرفاهية وو�سائل الراحة يف العمل ومن اهمها:-

1( الربامج الجتماعية: تنظم ال�سركة ملوظفيها برامج اجتماعية متعددة ومتنوعة لتعزيز روح النتماء.

2( ال�سالمة املهنية: حتر�س ال�سركة على �سالمة املوظفمن خالل عمل الربامج والدورات التثقيفية واتخاذ الجراءات الوقائية 
لتجنب وقوع ال�سابات.

بالتطعيمات  موظفيها  ومد  المرا�س  ملختلف  الالزمة  الفحو�سات  باجراء  دوري  وب�سكل  ال�سركة  تقوم  ال�سحية:  الرعاية   )3
الالزمة وتلتزم بوجود طبيب ب�سكل يومي يف ال�سركة ملراجعة ومراقبة حالتهم ال�سحية من خالل عياده متكامله ومت تزويدها 

ب�سيارة ا�سعاف مزودة بالجهزة الطبية ل�ستخدامها يف ا�سعاف العاملني عند تعر�سهم لال�سابة لقدر اهلل.

معظم  لي�سملها  خطريه  امــرا�ــس  ي�سمل  وعــائــالمت  ملوظفيها  ومميز  متطور  تاأمني  نظام  ال�سركة  توفر  ال�سحي:  التاأمني   )4
التامينات.

5( الوجبات اليومية: تقوم ال�سركه ومنذ تاأ�سي�سها بدعم الوجبات اليومية وت�سرف با�سعار رمزية وقد مت التفاق مع �سركة اغذية 
على �سوية عالية لتوفري وتقدمي وجبات الطعام.

6( و�سائل النقل: توفر ال�سركة و�سائل نقل حديثة جلميع العاملني وفيها عرب �سركة نقليات متخ�س�سة و متميزة .

7( تعليم ابناء العاملني:تبنت ال�سركة تعليم ابناء العاملني فيها املتفوقني يف �سهادة الثانوية العامة يف اجلامعات الر�سمية الردنية 
وكذلك تعليم ابناء العاملني يف املدار�س احلكومية او ما يوازيها يف املدار�س اخلا�سة .

8( اللجنة الجتماعية: تقوم اللجنة الجتماعية بدور اجتماعي فاعل وتوا�سل بناء باقامة عدد من الن�سطة الريا�سية والرحل 
الرتفيهية والربامج الجتماعية الهادفة وم�ساعدة ذوي الدخل املحدود من املوظفني.

9( املوظف املثايل: حلفز املوظفني ودفعهم الى املزيد من النتاجية فقد ا�ستمرت ال�سركة يف تطبيق نظام املوظف املثايل لكل �سهر 
واف�سل قيادي وموظف مثايل على مدار العام .

اأهم امل�ستجدات داخل ال�سركة وتربز  باإ�سدار ن�سرة ن�سف �سهرية تتناول فيها  10( ن�سرة الدولية: تقوم دائرة العالقات العامة 
م�ساركات املوظفني واجنازاتهم بهدف حت�سني قنوات الت�سال ون�سر املعرفة والأخبار ب�سكل �سليم.
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عدد موظفي الشركة األم والشركات التابعة وفئات مؤهالتهم

ال�سركة العربية �سركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالت�سركة الدخان وال�سجائر الدولية �سركة الأقبال لال�ستثمار املوؤهل العلمي
0000دكتور�ه

��01ماج�شتري

0000دبلوم عايل

9���1بكالوري�س

1���0دبلوم متو�شط

1��00ثانوية عامة

11��11�أقل من �لثانوية

01�00مركز تدريب مهني

�1���17املجموع

ال�سركة العربية �سركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالت�سركة الدخان وال�سجائر الدولية�سركة الأقبال لال�ستثمار�سهادة التخ�س�س الفني
)MCSA( 1  
)MCSE( 1  
)MCP( �  
)JCPA(1   

1�00املجموع

الدورات التي عقدت لموظفي الشركة

عدد امل�ستفيدينا�سم الدورة
��لمهار�ت �لمتكاملة باد�رة �لم�شتودعات ومر�قبة �لمخزون

1مهار�ت �لتفاو�س �لفعال

�تنمية �لمهار�ت �لقيادية

�1لغة �نجليزية

1�ل�شالمة بتد�ول �لمو�د �لكيماوية 

1�لعمل باالماكن �لمح�شورة 

1�لتخطيط لطو�رئ 

��د�رة �لم�شاريع �لمتخ�ش�شة 

1�ل�شالمة بتد�ول �لمو�د �لكيماوية

��لعمل باالماكن �لمح�شورة

1�د�رة �لم�شاريع �لمتخ�ش�شة تخطيط لطو�رئ

JCPA 1مز�ولة مهنة �لمحا�شبة �لقانونية باالأردن

�7�د�رة �لمخازن و�لم�شتودعات

Implementing a Microsoft SQLServer �008 Database17

1�6�ل�شبكات و�الإت�شالات

19�لمج����موع

���شالمة عامة

61�طفاء حريق

��ل�شالمة �لعامة با�شتخد�م �لرو�فع �ل�شوكية

��7جمموع الدورات
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املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة:
ميكن تلخي�س املخاطر التي  واجهت ال�سركه بالنقاط التاليه:

1( نتيجة لرفع قيم  ال�سرائب فقد �ساهمت هذه القرارات يف ت�سجيع دخول اأ�سناف مهربة من ال�سجائر من املاركات املباعة يف ال�سوق املحلي 
من الدول املجاورة وبيعها باأ�سعار اقل.

2(  قيام جهات غري معروفه وب�سكل غري قانوين باإنتاج ماركات م�سابهة مزيفة )مقلدة( ملاركات ال�سركة بجودة منخف�سة من اجل الأ�سرار 
ب�سمعة ال�سركة وتقليل الطلب على منتجاتها..

3( تغيري القوانني والت�سريعات احلكومية وتاأثريها ب�سكل �سلبي على اإ�سرتاتيجية واأهداف ال�سركة.

الإجنازات التي حققتها ال�سركة خالل ال�سنه املالية:
ح�سول فرع ال�سركة يف دولة المارات العربية املتحدة )م�سنع الفاخر للتبغ املعالج( على �سهادة اليزو9001.

الثر املايل لعمليات ذات طبيعه غري متكرره حدثت خالل ال�سنه املاليه ولتدخل �سمن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي:
مل يتم خالل �ل�شنة �ملالية �أي عمليات ذ�ت طبيعة غري متكررة.

حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اعمالها خالل ال�سنة املالية:
تظهر �لنتائج �ملالية �ملوحدة لل�شركة لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف2010/12/31 �نه قد حتققت نتائج مميزة وقيا�شية ولل�شنة �لثانية على 

�لتو�يل يف �رقامها ونتائجها �ملميزة ولتحليل ذلك يجدر بنا �ن نقدم حل�شر�تكم �يجاز� عن �ل�شركة وفروعها و�شركاتها �لتابعة:
وتعمل يف خمتلف  بر�أ�شمال قدره 20.000.000 دينار �ردين  �أالأم(  �لعامة �ملحدودة )�ل�شركة  �مل�شاهمة  �القبال لال�شتثمار  �شركة  
جماالت �ال�شتثمار �ملالية و�ل�شناعية من خالل �ن�شاء فروع لها �أو متلك �شركات �و ��شتثمار�ت مالية خمتلفة حيث يبلغ حجم موجود�ت 

�ل�شركة حو�يل 86 مليون دينار �ردين.
 

الفروع وال�سركات التابعة والزميلة 
-  �شركة �لدخان و�ل�شجائر �لدولية - �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ر��شمالها 6.000.000 دينار ون�شبة �لتملك 100%وتعمل يف جمال 

�شناعة و�نتاج �لتبغ و�ل�شجائر
-  �شركة �لفاخر لتجارة �لتبغ و�لوكاالت - �شركة ذ�ت م�شوؤوليه حمدوده ر��شمالها 6.000.000 دينار �ردين ون�شبة �لتملك %100 
وتعمل يف جمال جتارة وتوزيع �ملع�شل و�ال�شتثمار�ت �الخرى ولها فرع يف �ملنطقة �القت�شادية �خلا�شة )�لعقبة( و يتملك هذ� �لفرع م�شنع 
�لفاخر للتبغ �ملعالج يف عجمان - �المار�ت �لعربية �ملتحدة بر��س مال قدره 40 مليون درهم �مار�تي �ي ما يعادل حو�يل 12 مليون دوالر 
و�ير�ن  �لتعاون �خلليجي  و�قليميا )دول جمل�س  �ملتحدة(  �لعربية  �ملع�شل حمليا )�المار�ت  توزيع  �نتاج وجتارة  �مريكي وتعمل يف جمال 

و�لعر�ق( وعامليا خمتلف �نحاء �لعامل.
- �ل�شركة �لعربية لتوزيع �ل�شجائر - �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدوده ر��شمالها 30.000 دينار �ردين ن�شبة �لتملك 100% وتعمل يف جمال 
�ال�شتثمار�ت ومتلك �لفروع وتوزيع �ل�شجائر يف �ملنطقة �القت�شادية �خلا�شه و�خلارج ومن �هم فروعها �ل�شركة �لدولية لتجارة وتوزيع �لتبغ 
و�ل�شجائر يف جمهورية م�شر �لعربية  وهي �شركة ذ�ت م�شوؤوليه حمدوده ر��س مالها 200 �لف جنيه م�شري ما يعادل 25.600 دينار �ردين 

ون�شبة �لتمك فيها 100% وتعمل يف جمال توزيع �لتبغ و�ل�شجائر و�ال�شتثمار�ت �الخرى وتتملك �شركات تابعه يف م�شر وهي: 
�أ- �ل�شركة �لعربية �لدوليه لال�شتري�د و�لت�شدير و�لتوكيالت �لتجاريه وهي �شركة ذ�ت م�شوؤوليه جمدوده يبلغ ر��س مالها 6 ماليني 
جنيه م�شري ما يعادل 765 �لف دينار �ردين وتعمل يف جمال توزيع �ل�شجائر و�ملع�شل يف �ال�شو�ق �مل�شريه و�ال�شتري�د و�لت�شدير ون�شبة 

�لتملك %98.333.
ب- �شركة �شارمز لال�شتري�د و�لتوزيع وهي �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدوده ر��شمالها 50 �لف جنيه م�شري �ي ما يعادل 6.500 دينار 

�ردين ون�شبة �لتملك 85% وتعمل يف جمال �لوكاالت �لتجارية وتوزيع �ل�شجائر.
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بيان تطور صافي مبيعات السوق المحلي

-  �رتفعت �شايف مبيعات �ل�شركة �ملوحده لعام 2010 مقارنة مع نف�س �لفرته من عام 2009 بالزياده مببلغ 17.358.533 دينار حيث 
بلغت عام 2010 مبلغ 92.201.893 دينار �ردين مقابل مبلغ 74.843.360 عام 2009 بن�شبة زياده حو�يل 23% وكان للزياده يف مبيعات 

�شركة �لفاخر عجمان �الثر �الكرب يف هذه �لزياده حيث بلغت 13.786.617 دينار بن�شبة %37 .
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عمومية

سلة الزمنية للميزانية ال
سل

ال
املوجودات

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

املوجودات املتداولة
نقد يف �ل�شندوق ولدى �لبنوك

1.��7.67�
�0�.�9�

�80.89�
���.16�

��1.600
1.6��.�60

1.���.0�9
6.08�.061

�.87�.9��
�.���.9��

�شيكات بر�شم �لتح�شيل
�90.���

�.���.�97
�1�.���

���.6��
��0.�96

9��.01�
780.7�7

1.188.7�8
1.�07.�6�

�.�9�.�6�

�لذمم �ملدينة بال�شايف
�.998.���

�.�97.��6
�98.�01

�.���.67�
�.178.�68

6.791.0�1
10.79�.��0

8.886.911
�.0��.708

�.60�.6�8

�لب�شاعة
10.066.979

1�.�8�.�88
1�.76�.697

19.0�1.6�8
18.7�0.60�

17.017.608
16.769.��8

17.7��.77�
��.�6�.676

18.919.960

م�شتودع قطع �لغيار
�.197.17�

�.1��.60�
�.���.�19

�.�6�.6�9
�.���.���

�.9�7.�99
�.�67.�18

�.�98.�79
�.�61.610

�.�00.8�1

م�شاريف وتاأمينات �العتماد�ت �مل�شتندية
�90.1�8

178.7�0
9.6�1

7��.���
0

�6.9��
7.11�

1�6.��1
87.��8

1.9��.119

�الآت وب�شاعة بالطريق
0

1.19�.006
1.���.�96

0
���.67�

�08.77�
�7.0��

��.��8
���.987

حل�شابات �ملدينة �ملتنوعة
�

�0�.�8�
�06.71�

�1�.���
�16.198

��1.�9�
1.66�.���

1.91�.97�
1.���.��8

�.��9.�66
�.091.616

جمموع املوجودات املتداولة 
17.99�.�66

��.��7.�7�
�0.��7.�0�

�7.��7.189
�7.718.�79

��.��0.669
��.11�.891

�9.10�.868
�0.911.�81

�0.��8.�9�

�ال�شتثمار�ت �ملتاحة للبيع
1�.0�1.998

�.799.�60
�.�60.�6�

6.987.87�
11.�71.81�

9.�89.���
�.1�8.8��

�.��1.��6
�.�60.�08

�.�0�.��6

�ال�شتثمار�ت يف �الر��شي
861.171

861.171
6��.���

6��.���
6��.���

6��.���
�81.68�

�81.68�
�81.68�

�81.68�

�ال�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لزميلة
0

�.9�8.697
�.88�.010

�.8�1.090
�.8�7.6��

916.1��
8�6.�7�

9��.��1
1.069.6�8

99�.7�0

�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة
�ملوجود�ت �لثابتة بعد �ال�شتهالك �ملرت�كم 

19.9�9.179
��.811.6��

��.�6�.96�
�0.�09.100

18.7�6.817
��.186.��6

�8.110.7�8
�8.611.�19

�0.868.67�
�0.9�0.�98

�شهرة
0

0
0

0
0

6.60�.986
6.60�.986

6.60�.986
9.687.��7

9.��9.��0

ف جديدة
م�شاريف تاأ�شي�س �أ�شنا

80.6�0
67.�8�

�9.8�9
�0.798

0
0

0
0

0

خلو �مل�شتودع بعد �الطفاء
�.917

�.�17
1.�17

817
117

0
0

0
0

0

جمموع املوجودات
�0.9�1.171

�8.718.0�8
��.6�7.0�9

60.1�9.101
6�.�07.18�

7�.0�7.911
7�.10�.60�

78.89�.���
86.�78.9�0

8�.687.889

ني
طلوبات وحقوق امل�ساهم

امل
طلوبات املتداولة 

امل
�لبنوك �لد�ئنة

89�.�68
�.80�.�89

0
8.017.�19

8.10�.��6
1�.667.69�

8.���.816
�.787.6��

10.��9.�66
6.1�7.19�

�لذمم �لد�ئنة و�أور�ق �لدفع
�.��7.��0

11.1��.800
�.9��.979

�.880.997
�.091.�89

6.���.��0
6.7��.�0�

�.�71.�09
9.6��.�67

7.�67.086

حل�شابات �لد�ئنة �ملتنوعة
�

7.�71.���
�.776.��7

�.���.���
�.911.7�7

�.���.171
6.��1.�17

�.879.00�
�.6��.016
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7.17�.6�1

جلاري
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قرو�س �
���.�00

0
0

0
0

8.�00.000
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6.068.�00

7.���.919
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0
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0
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0

0
0
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0
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0
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0
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0
0

0
0
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��.�67.68�

��.7�7.1�0
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ر�أ�س �ملال
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7.��6.�77
7.806.191

�.�06.191
�.�06.191
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�الرباح �ملقرتح توزيعها على �مل�شاهمني
�.860.9��

�.1��.000
�.�00.000

�.�00.000
0

0
0

0

�لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة
6.701.�0�

�.7�9.��0
1.998.���

�.8�8.000
7.�91.9�1

�.�08.160
1.�8�.78�

)86.9��(
 ��1.�7�

 �18.�80

فروقات ترجمة عمالت �جنبية
)10.�8�(

)1.66�(

�رباح مدورة يف نهاية �ل�شنة
�.190.�88

6.001.6��
6.00�.�09

�.76�.�71
8.181.���

�.��1.99�
8.87�.11�

7.�11.�19
11.�08.�08

1�.�6�.708

املجموع
��.���.�60

�7.�81.�8�
�8.1�6.6�7

�9.�18.8�8
��.089.�78

��.819.689
�9.��8.�7�

��.�0�.90�
�0.017.�07

��.7��.09�

حقوق �الأقلية
0

0
0

0
0

�.9�0.��8
0

0
�6.178

89.��8

جمموع حقوق امللكية
��.���.�60

�7.�81.�8�
�8.1�6.6�7

�9.�18.8�8
��.089.�78

�8.770.��7
�9.��8.�7�

��.�0�.90�
�0.07�.�8�

��.81�.��1

طلوبات وحقوق امللكية
جمموع م

�0.9�1.171
�8.718.0�8

��.6�7.0�9
60.1�9.101

6�.�07.18�
7�.0�7.911

7�.10�.60�
78.89�.���

86.�78.9�0
8�.687.889

سائر
خ

سلة الزمنية لألرباح وال
سل

ال

�001
�00�

�00�
�00�

�00�
�006

�007
�008

�009
�010

�سايف املبيعات
��.00�.10�

�9.��8.�08
�1.7��.��6

�1.80�.188
�6.��6.�1�

�1.10�.6�7
��.1�8.���

66.�6�.9�7
7�.8��.�60

9�.�01.89�

تكلفة �ملبيعات
)��.69�.168(

)�7.�8�.991(
)��.�0�.17�(

)��.�88.018(
)�0.�87.�71(

)��.�0�.�9�(
)��.9�1.���(

)�0.191.�11(
)��.9��.��6(

)6�.�96.6��(

جممل الربح
11.�10.9�7

11.67�.�17
7.���.08�

7.�1�.170
�.8�8.6�1

8.697.���
8.�06.900

16.�71.6�6
�1.910.00�

�6.70�.�61

�مل�شاريف �الد�رية و�لعمومية
)1.079.790(

)1.�60.1�6(
)9�8.�76(

)1.1�1.�90(
)1.���.7��(

)�.��8.7�6(
)1.98�.��9(

)�.�67.��1(
)�.��7.091(

)�.�18.6�9(

م�شاريف �لبيع و�لتوزيع
)�.606.716(

)�.1��.��6(
)�.909.0�7(

)�.���.�9�(
)�.�00.�1�(

)�.0��.8�7(
)�.��8.�1�(

)�.166.��8(
)�.70�.�80(

)�.67�.067(

�طفاء
)�9.967(

)��.�97(
)7�.���(

)9�.���(
)��.�66(

0
0

0

ب�شاعة ر�كدة
)1�1.988(

)161.090(
)1�7.6�1(

)169.019(
)199.�80(

)7��.�89(
)��1.161(

)1�0.6�9(
)8��.�6�(

)�01.�91(

رتة
ف الف

�سايف م�ساري
)�.8�8.�61(

)�.6�9.�69(
)�.0�8.�78(

)�.9�8.���(
)�.18�.91�(

)7.1�9.08�(
)�.�71.9��(

)6.77�.��8(
)9.0��.0��(

)9.�9�.007(

�رباح �ال�شتثمار يف �ل�شركات �لزميلة 
0

��8.607
�66.661

�1�.761
0

0
0

0
0

0

�رباح �ال�شتثمار يف �ل�شركات �لتابعة 
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

�رباح )خ�شائر ( بيع ��شهم 
)1.1��(

�.178.��7
�.678.961

�.�61.18�
�.�0�.79�

0
�.�61.7��

0
0

0

تعديالت على ح�شة �ل�شركة يف �ل�شركة �لزميلة 
0

0
0

0
0

�1�.70�
0

0
0

0

خ�شائر غري متحققة من ��شتثمار�ت متوفرة للبيع
)�19.���(

)1.���(

�لزيادة يف حقوق �مل�شاهمني عن �لتكلفة يف �ل�شركات �لزميلة 
0

0
���.767

0
0

0
0

0
0

0

فو�ئد بنكية 
)�79.7�0(

)�61.9��(
)��7.���(

)��1.���(
)�79.689(

)1.08�.900(
)1.�98.899(

)1.7��.707(
)1.7�1.767(

)1.19�.�7�(

�إير�د�ت وم�شاريف �أخرى
8�.���

��6.871
1�1.90�

7.89�
1��.���

)�7.7��(
91.�0�

�17.09�
80�.�0�

1.���.�6�

ربح ال�سنة قبل حقوق الأقلية
6.9�7.0�6

9.��7.��0
6.��9.���

�.��8.��1
�.61�.�8�

6�1.���
�.689.00�

8.�61.60�
11.��0.06�

17.�71.111

حقوق �الأقلية
0

0
0

0
0

)11�.78�(
0

0
)��.9�0(

)8�.06�(

خم�ش�شات �ل�شركات �لتابعة و�لفروع
0

0
0

0
)1�.886(

)1�8.�11(
)��8.90�(

)71�.6��(
)1.076.8�8(

)1.�9�.17�(

ربح ال�سنة بعد حقوق الأقلية وقبل املخ�س�سات وال�سريبة
6.9�7.0�6

9.��7.��0
6.��9.���

�.��8.��1
�.�96.�98

�10.��8
�.��0.098

7.6�8.97�
10.�99.�0�

16.19�.87�

جلامعات �الردنية
خم�ش�س ر�شوم �

)69.�70(
)9�.�1�(

)6�.��8(
)��.0�8(

)��.981(
)�.10�(

)��.6��(
)76.��8(

0
0

خم�ش�س �لبحث �لعلمي و�لتدريب �ملهني
)69.�70(

)9�.�1�(
)6�.��8(

)��.0�8(
)��.981(

)�.10�(
)��.6��(

)76.��8(
0

0

جمل�س �الإد�رة
خم�ش�س مكافاأه �أع�شاء 

)��.000(
)�8.616(

)��.000(
)��.000(

)��.000(
)��.000(

)��.000(
)��.000(

)��.781(
)��.�8�(

خم�ش�س �شندوق �لتعليم و�لتدريب
0

)76.6��(
)�1.778(

)�9.�8�(
)�8.0�7(

)1.976(
)�1(

0
)11�.19�(

خم�ش�شات �أخرى
0

)18�.000(
0

0
0

0
0

0
)�0�.�60(

)16�.780(

خم�ش�س �شريبة �لدخل
)�10.000(

)�07.��7(
)�7�.80�(

)�99.9�0(
)��9.791(

0
0

0
)�0.�76(

ربح ال�سنه بعد املخ�س�سات وال�سريبة
6.���.896

8.��8.899
�.7��.897

�.91�.9�1
�.�01.698

�78.0�8
�.187.7�7

7.��1.076
9.89�.�9�

1�.977.�10

�الأرباح �ملدورة يف بد�ية �ل�شنة
�.8��.07�

�.190.�88
6.001.6��

6.00�.�09
�.76�.�71

8.181.���
�.��1.99�

8.87�.11�
1.�11.�19

11.�18.�08

ر�شملة جزء من �الأرباح
0

)69�.���(
0

0
0

0
0

0

�أرباح موزعة خالل �ل�شنة
)�8.��7(

)9.1�9(
0

0
0

)�.1��.000(
0

)10.000.000(
)6.000.000(

)10.000.000(

تعديالت على �أرباح �ل�شركات �لزميلة
0

0
0

0
0

)11�.60�(
)�9.670(

8�.8�7
1�7.��7

)7�.908(

م�شاريف �شنو�ت �شابقة
0

0
)�.���(

)11�.�77(
)6�.199(

)�6.780(
�8.�9�

97.�1�
)�6.0�1(

)179.7��(

اأرباح مدورة يف نهاية ال�سنة
9.1�8.���

1�.0��.90�
11.7��.07�

10.80�.8��
8.900.970

�.�9�.016
9.�08.661

6.�96.��8
�.�08.�08

16.9�0.068

�الحتياطي �الإجباري
69�.70�

9��.1��
6��.�8�

6�.�19
��9.81�

�1.0��
��6.��9

�1�.61�
1.67�.�61

�الحتياطي �الختياري
1.�91.�06

9��.1��
6��.�8�

�78.16�
��9.81�

0
0

)1.1�7.88�(
�.178.�07

�الرباح �ملقرتح توزيعها
�.860.9��

�.000.000
�.�00.000

�.�00.000
0

0
0

0

�الرباح �ملدورة يف نهاية �ل�شنة
�.190.�88

7.1�6.6��
6.00�.�09

�.76�.�71
8.181.���

�.��1.99�
8.87�.11�

7.�11.�19
11.�08.�08

1�.�6�.708

املجموع
9.1�8.���

1�.0��.90�
11.7��.07�

10.80�.8��
8.900.970

�.�9�.016
9.�08.661

6.�96.��8
11.�08.�08

16.9�0.069
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يالحظ حت�شن و��شح يف �شايف حقوق �مل�شاهمني بالزيادة مببلغ 5.707.686 دينار مقارنة مع �شايف حقوق �مل�شاهمي يف نهاية عام 
2009 وذلك على �لرغم من توزبع �رباح على �مل�شاهمني بلغت 10 ماليني دينار.
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بيان تطور صافي الربح
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بيان تطور حقوق المساهمين
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بيان القيمة الدفترية مع القيمة السوقية لسهم الشركة

بلغ ر��س �ملال �لعامل ل�شركة �القبال لعام 2010 مبلغ 12.517.743 دينار مقارنة مع مبلغ 9.577.277 دينار كما يف 2009/12/31 
�ي بارتفاع بن�شبة 31% تقريبا كما يالحظ �نخفا�س �لقرو�س طويلة �الجل لل�شركة  3525000 دينار �شددت خالل �لعام )5مليون دوالر 

�مريكي(

تقرير جمل�س الإدارةتقرير جمل�س الإدارة

االرباح الموزعة من الشركة
املجموع 2003200420052006200720082009ال�سنة املوزع عنها
01.�00.000�.�00.0000000�000000�رباح موزعة ��شهم 

%�1%010�لن�شبة

�00.000�.000.000�.1��.000010.000.000600000010.000.000�7.6��.000.��رباح موزعة نقدية

٪�0%�0%�0%��%�0%�0ن�شبة �الأرباح �لنقدية �ملوزعة

�00.000�.�00.0007.6��.000010.000.000600000010.000.000��.6��.000.�جمموع �الرباح 

٪�0%�0%�0%0%�6%�0%�0ن�شبة �الرباح �ملوزعة / ر�أ�س �ملال 

-  بلغت �الرباح �ل�شافيه �لت�شغيلية لل�شركة لعام 2010 مبلغ 18.764.819 دينار مقارنة مع �شايف ربح ت�شغيلي خالل نف�س �لفرته من 
عام 2009 مبلغ 13.661.274 بزياده مقد�رها 5.103.545 دينار بن�شبة %37.



�0�1

بيان تطور صافي المبيعات مقارنة مع المصاريف اإلدارية والبيعية
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�ن و�شع �ل�شيوله يف �ل�شركة وقدرتها على �لوفاء بالتز�ماتها ق�شرية �الجل يعترب �يجابي حيث �ن ن�شبة �لتد�ول ت�شاوي 1.46 �لى 1.
�ملا�شي كما  للعام  �لن�شبه  لنف�س  بلغت 29% وهي معادله تقريبا  �ملوحده قد  �لى �شايف مبيعاتها  �ملوحد  - يالحظ �ن جممل �الرباح 
�نخف�شت ن�شبة �مل�شاريف �الد�رية �لعمومية �لى �ملبيعات عما كانت عليه عام 2009 حيث ��شبحت 4.6% مقابل 4.7%  يف حني �نخف�شت 
م�شاريف �لبيع و�لتوزيع �لى �ملبيعات حيث ��شبحت حو�يل 5% تقريبا مقابل 6.3 % عام 2009 كما �نخف�شت تكاليف �لتمويل كن�شبة �لى 
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بيان الموجودات الثابتة مقابل صافي المبيعات

�ملبيعات عما كانت عليه عام 2009 حيث ��شبحت 1.3% مقابل 2.3% عام 2009 كما �نخف�شت مديونية �ل�شركة طويلة �الجل وق�شرية 
�الجل و�لت�شهيالت �الخرى مببلغ 6.231.753 دينار على �لرغم من توزيع 10 ماليني دينار على �مل�شاهمني ، 

 وفيما يلي بع�س �لن�شب �ملالية لل�شركة للمقارنة:

�سنة 2009�سنة 2010الن�سبة املالية
%�.�1%�.17�شايف �لربح بعد �ملخ�ش�شات �لى �ملبيعات

%�.11%18.7ن�شبة �لعائد على �ال�شتثمار

%��%��ن�شبة �لعائد على حقوق �مللكية

%1�0%1�8حقوق �مللكية �لى �ملوجود�ت �لثابتة

%6.�0%1.�م�شاريف �لبيع و�لتوزيع �لى �ملبيعات

%70.�%6.��مل�شاريف �الإد�رية و�لعمومية �لى �ملبيعات

%�0.�%�.1م�شاريف �لتمويل �لى �ملبيعات

التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية لل�سركة ل�سنة قادمة على القل:
بهدف حتقيق نتائج �ف�شل يف �لعام �لقادم فاإن �ل�شركة �شتقوم مبا  يلي:

1( طرح منتجات جديدة يف �ال�شو�ق. 
2( �لتوقف عن ��شتري�د مع�شل )ن�شف م�شنع( من �خلارج و�ال�شتعا�شة عنه بالت�شنيع د�خل م�شانع �ل�شركة يف دولة �المار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
3( تعزير ��شناف منتجات �ملع�شل يف �ال�شو�ق �حلالية و�لبحث عن ��شو�ق جديدة.

4( جتهيز مبنى جديد لالإد�رة �لعامة ل�شركة �لفاخرلتجارة �لتبغ يف عجمان/ �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
5( �ال�شتمر�ر يف تعزيز �لتز�م وتو�فق �ل�شركة مع �لقو�نني و�لت�شريعات و�النظمه �لنافذة.

6( ��شتمالك قطعة �ر�س يف عبدون القامة مبنى خا�س الإد�رة �ل�شركة عليها.

مقدار اتعاب التدقيق لل�سركة وال�سركات التابعة ومقدار اتعاب عن خدمات اخرى تلقاها املدقق و/او م�ستحقة له:

أتعاب مدققي حسابات الشركة والشركات التابعة
املبلغ بالدينارالبيــان

7�00�شركة �الإقبال لال�شتثمار

�000�ش�ركة �لدخ�ان و�ل�شجائر �لدولية

1��0�ل�ش�ركة �لعربي�ة لتوزيع �ل�شجائر

1��0�شركة �لفاخر لتجارة �لتبغ و�لوكاالت

1�.000�ملجم��وع

- اليوجد �أي �تعاب �و م�شتحقات �خرى للمدقق.

تقرير جمل�س الإدارةتقرير جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارةتقرير جمل�س الإدارة
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الإ�ســم
الرقم الوطني/ 

رقم املركز
جلن�سية

ا
ا�سم ال�سركة امل�سدرة للورقة املالية

ب يف ال�سركة امل�سدرة للورقة املالية )و/او( ال�سركات التي ت�ساهم بها �سركة 
املن�س

الإ�ستثمار
القبال ل

تاريخ  الإنتخاب 
/ الإنت�ساب

ال�سخ�س املمثل او �سلة القرابة 
)الزوج /الزوجات/الأولد(

نوع الورقة 
املالية

القيمة الإ�سمية 
دينار

عدد الأوراق املالية 
كما يف �009/1�/�1

عدد الأوراق املالية 
كما يف �010/1�/�1

ممثليهم
جمل�س الإدارة و

اع�ساء 

�ل�شيد / �شامر توفيق فاخوري
97�10�0�78

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

�ملدير �لعام
199�

�شهم
 1.000 

 6.666 
 8.1�9 

جمل�س �الإد�رة
رئي�س 

�009/10/�

�لطفل/جعفر �شامر فاخوري
�0011���06

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

م�شاهم
�بن �ل�شيد/�شامر توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 �.8�8 
 �0 

بنك �الردن
جمل�س �د�رة وتتمتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

م�شاهم يف �شركة ع�شو 
�شهم

 1.000 
 �.000 

 �.000 

�لطفلة/نعمت �شامر فاخوري
�001�19606

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

م�شاهمة
�بنة �ل�شيد/�شامر توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 �90 
 - 

بنك �الردن
جمل�س �د�رة وتتمتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

م�شاهمة يف �شركة ع�شو 
�شهم

 1.000 
 1.000 

 1.090 

�ل�شيد / وليد توفيق فاخوري
97�1000980

�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �الإد�رة

نائب رئي�س 
�009/10/�

�شهم
 1.000 

 �.000 
 �.000 

بنك �الردن
جمل�س �الإد�رة يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
�شهم

 1.000 
 �.81� 

 �.81� 

�شركة زهرة �الردن لال�شتثمار�ت �لعقارية و�لفندقية
جمل�س �الإد�رة �شركة ت�شاهم يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

نائب رئي�س 
�شهم

 1.000 
 �.000 

 �.000 

يل
�شركة �لثقة للنقل �لدو

ممثل عن �شركة �القبال لالإ�شتثمار و�لتي متتلك �كرث من %5  
جمل�س �الد�رة 

رئي�س 
يل

يف �شركة �لثقة للنقل �لدو
 - 

 - 
 - 

 - 

حلميد �لدبا�س
�ل�شيدة / �شذ� عبد�

97��0�87�1
�ردنية

بنك �الردن
م�شاهمة يف �شركة تتمتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

زوجة �ل�شيد/وليد توفيق فاخوري
�شهم

 1.000 
 �0� 

 �0� 

�لطفلة / مرمي وليد فاخوري
�000��6160

�ردنية
بنك �الردن

كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار م�شاهمة يف �شركة تتمتلك �
�بنة �ل�شيد/وليد توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 �0.�6� 
 ��.0�7 

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

�شهم
 1.000 

 - 
 1�0 

�لطفل / ر�كان وليد فاخوري
�0007�7776

�ردنية
بنك �الردن

كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار م�شاهم يف �شركة تتمتلك �
�بن �ل�شيد/وليد توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 9.�80 
 11.�01 

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
م�شاهم

�شهم
 1.000 

 - 
 88 

�لطفلة / عائ�شه وليد فاخوري
�001097�08

�ردنية
بنك �الردن

كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار م�شاهمة يف �شركة تتمتلك �
�بنة �ل�شيد/وليد توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 �.7�6 
 �.9�1 

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

�شهم
 1.000 

 - 
 1�0 

�لطفل / �حمد وليد فاخوري
�00197�088

�ردنية
بنك �الردن

كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار م�شاهم يف �شركة تتمتلك �
�بن �ل�شيد/وليد توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 �.�0� 
 �.�98 

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
م�شاهم

�شهم
 1.000 

 - 
 88 

�ل�شادة / بنك �الردن
110�698671

�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�00�/�/9

حممد حنفيه
ميثلهم �ل�شيد/ ح�شن 

�شهم
 1.000 

 �.8�8.��� 
 �.8�8.��� 

�شركة �لنقليات �ل�شياحية »جت«
جمل�س �الإد�رة يف �شركة ت�شاهم بها �شركة �القبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
ميثلهم �ل�شيد/وليد فاخوري

�شهم
 1.000 

 1.080.000 
 1.080.000 

�ل�شركة �الردنية للم�شاريع �لريادية
جمل�س �د�رة

ع�شو 
ميثلهم �ل�شيد/�شهر�ب عوي�س

�شهم
 1.000 

 100.000 
 100.000 

خلدمات �لبطاقات
�شركة فيز� 

جمل�س �د�رة
ع�شو 

حممد �نور حمد�ن
ميثلهم �ل�شيد/ 

�شهم
 1.000 

 �1�.7�0 
 �1�.7�0 

بنك �الردن �شوريا
�متالك �كرث من %5

دوالر
 �.9�0.000 

 �.9�0.000 

�شركة تفوق لال�شتثمار�ت �ملالية
�شركة تابعة

�شهم
 �.�00.000 

 �.�00.000 

�لبنك �ال�شالمي �لعربي
�متالك �كرث من 5%  يف �لبنك و�لذي ي�شاهم يف �شركة تابعة ل�شركة �القبال 

لالأ�شتثمار )�ل�شركة �لعربية لتوزيع �ل�شجائر(
�شهم

 �.6�6.�89 
 �.6�6.�89 

يل
�شركة �لثقة للنقل �لدو

�متالك �كرث من 5% يف �شركة ت�شاهم بها �شركة �القبال لالإ�شتثمار
�شهم

 1.000 
 �10.100 

 �10.100 

�شركة �الإقبال للطباعة و�لتغليف
�متالك �كرث من %5 

�شهم
 1.000 

 �9�.187 
 �9�.187 

�ملجموعة �ال�شت�شارية �ال�شتثمارية
�متالك �كرث من %5

�شهم
 1.000 

 7.8�0.681 
 7.8�0.681 

حممد ح�شن حنفية
�ل�شيد / ح�شن 

9�01006��8
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �الإد�رة بنك �الردن

ممثل ع�شو 
�008/10/1

 - 
 - 

 - 
 - 

الإ�ســم
الرقم الوطني/ 

رقم املركز
جلن�سية

ا
ا�سم ال�سركة امل�سدرة للورقة املالية

ب يف ال�سركة امل�سدرة للورقة املالية )و/او( ال�سركات التي ت�ساهم بها �سركة 
املن�س

الإ�ستثمار
القبال ل

تاريخ  الإنتخاب 
/ الإنت�ساب

ال�سخ�س املمثل او �سلة القرابة 
)الزوج /الزوجات/الأولد(

نوع الورقة 
املالية

القيمة الإ�سمية 
دينار

عدد الأوراق املالية 
كما يف �009/1�/�1

عدد الأوراق املالية 
كما يف �010/1�/�1

ممثليهم
جمل�س الإدارة و

اع�ساء 

�ل�شادة /  �شركة �للوؤلوؤة �لتجارية 
لالإعمار و�الإ�شتثمار

1109�169��
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�00�/�/9

ميثلهم �ل�شيد/عبد�لرحمن طالل 
دغم�س

�شهم
 1.000 

 6.666 
 6.666 

بنك �الردن
جمل�س �الإد�رة يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
ميثلهم �لدكتور / مازن �لب�شري

�شهم
 1.000 

 ��.��� 
 ��.��� 

�شركة �القبال للطباعة و�لتغليف
جمل�س �د�رة

ع�شو 
حممد �ل�شعيبات

ميثلهم �ل�شيد / 
�شهم

 1.000 
 �.000 

 �.000 

يل
�شركة �لثقة للنقل �لدو

جمل�س �د�رة يف �شركة ت�شاهم بها �شركة �القبال لال�شتثمار
ع�شو 

ميثلهم �ل�شيد/ عو�س �لتل
�شهم

 1.000 
 �.000 

 �.000 

�ل�شيد/ عبد�لرحمن طالل 
عبد�لرحمن دغم�س

96�10�8819
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �الإد�رة �شركة �للوؤلوؤة �لتجارية لالإعمار و�الإ�شتثمار

ممثل ع�شو 
�007/�/1�

�شهم
 1.000 

 �6�.6�6 
 - 

�شركة �مل�شتثمرون �لعرب �ملتحدون
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�00�

�شهم
 1.000 

 �.161.806 
 1.811.�06 

�شركة �مان لالور�ق �ملالية
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�00�

�شهم
 1.000 

 10.000 
 10.000 

�شركة �الردنية للتعمري
جمل�س �الإد�رة �شركة �مل�شتثمرون �لعرب �ملتحدون

ممثل ع�شو 
�006

 - 
 - 

 - 
 - 

خلليج �لعربي 
�ل�شادة /  �شركة �

لالإ�شتثمار�ت و�لنقليات �لعامة 
1600866��7

�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�00�/�/9

حلافظ 
ميثلهم �ل�شيد/ح�شان عبد�

�بر�هيم جا�شر
�شهم

 1.000 
 6.666 

 6.666 

بنك �الردن
جمل�س �الإد�رة يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
ين

ميثلهم �ل�شيد/ يحيى �لق�شما
�شهم

 1.000 
 �0.6�1 

 �0.6�1 

�شركة �الإقبال للطباعة و�لتغليف
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�007/7/11

ميثلهم �ل�شيد/ عادل �بو �شرغم
�شهم

 1.000 
 �.000 

 �.000 

يل
�شركة �لثقة للنقل �لدو

جمل�س �الإد�رة يف �شركة ت�شاهم بها �شركة �القبال لالإ�شتثمار
ع�شو 

حممد علي 
ميثلهم �ل�شيد/هيثم 

�لقطي�شات
�شهم

 1.000 
 �.000 

 �.000 

حلافظ �بر�هيم 
�ل�شيد / ح�شان عبد�

جا�شر
9��10178�7

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

خلليج �لعربي لالإ�شتثمار�ت و�لنقليات �لعامة 
جمل�س �الإد�رة �شركة �

ممثل ع�شو 
�008/�/1

 - 
 - 

 - 
 - 

�ل�شادة / �شركة �ليمامة 
لال�شتثمار�ت �لعامة

161�8800��
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�00�/�/9

حممد نا�شر بركات
ميثلهم �ل�شيد/ 

�شهم
 1.000 

 6.666 
 6.666 

بنك �الردن
م�شاهم يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 1�.��7 
 1.���.9�� 

حممد نا�شر ن�شيب بركات
�ل�شيد / 

96910����8
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �الإد�رة �شركة �ليمامة لال�شتثمار�ت �لعامة

ممثل ع�شو 
�010/1�/�9

 - 
 - 

 - 
 - 

�ل�شيدة / �قبال توفيق فاخوري
971�00081�

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

م�شاهمة
حممد نا�شر بركات

زوجة �ل�شيد / 
�شهم

 1.000 
 11.607 

 11.607 

بنك �الردن
م�شاهم يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 19.0�1 
 19.0�1 

حممد نا�شر بركات
�ل�شيد/ عمر 

99�10��9�0
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

حممد نا�شر بركات
�بن �ل�شيد/

�شهم
 1.000 

 10.�81 
 10.68� 

بنك �الردن
م�شاهم يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 �8.�6� 
 �8.�6� 

حممد نا�شر بركات
�الن�شة / زين 

�000�0��78
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

حممد نا�شر بركات
�بنة �ل�شيد / 

�شهم
 1.000 

 �.9�8 
 �.981 

بنك �الردن
م�شاهم يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 11.��� 
 11.��7 

حممد نا�شر بركات
�الن�شة / حال 

�00�0��7�0
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

حممد نا�شر بركات
�بنة �ل�شيد / 

�شهم
 1.000 

 - 
 118 

بنك �الردن
م�شاهم يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 - 
 1.11� 

�ل�شادة /  �شركة �الإقبال �الردنية 
للتجارة �لعامة 

1901�0����
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�00�/�/9

ميثلهم �ل�شيد/ نبيه �لنمر
�شهم

 1.000 
 1.9�7.91� 

 1.9�7.91� 

بنك �الردن
جمل�س �الإد�رة يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
ميثلهم �ل�شيد/ نبيه �لنمر

�شهم
 1.000 

 1�.91�.�1� 
 1�.177.1�� 

�شركة زهرة �الردن لال�شتثمار�ت �لعقارية و�لفندقية
م�شاهمني يف �شركة ت�شاهم يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 1�.8�� 
 1�.8�� 

يل
�شركة �لثقة للنقل �لدو

م�شاهمني يف �شركة ت�شاهم بها �شركة �القبال لالإ�شتثمار
�شهم

 1.000 
 �.000 

 �.000 

�ل�شيد / نبيه عمرو منر �لنمر
9�1100�168

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

جمل�س �الإد�رة �شركة �الإقبال �الردنية للتجارة �لعامة
ممثل ع�شو 

�009/�/18
 - 

 - 
 - 

 - 

بنك �الردن
م�شاهم يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 100.000 
 100.000 



����

املزايا واملكافاأت التي يتمتع بها كل من رئي�س واع�ساء جمل�س الدارة والدارة العليا:

أسماء أعضاء مجلس االدارة خالل عام

مالحظاتجمموع �ملز�يا�أتعاب تدقيقمكافاأة�لتنقل�ملن�شب�ال�شم
��شتقال يف 0����.��0����.���009/8/�1رئي�س جمل�س �الد�رة �شابقا�ل�شيد/ توفيق �شاكر فاخوري
1�000�000017000رئي�س جمل�س �الد�رة�ل�شيد/ �شامر توفيق فاخوري

1�000�000017000نائب رئي�س جمل�س �الد�رة�ل�شيد/ وليد توفيق فاخوري

1�000�000017000ع�شو�ل�شيد/ هيثم حممد قطي�شات

��شتقال يف 8666.667�00001�666.667�010/09/�0ع�شو�ل�شيد/ �بر�هيم  �جلعبة
1�000�000�00019000ع�شو�ل�شيد/ يو�شف حممد عمر

1�000�000�00019000ع�شو�ل�شيد/عبد�لرحمن  طالل  دغم�س

1�000�000�00019000ع�شو�ل�شيد/ ح�شان عبد�حلافظ �بر�هيم 

��شتقال يف 18/�/06��06���009ع�شو�ل�شيد/ عادل ر�مز �بو�شرغم
1�000�000017000ع�شو�ل�شيد / ح�شن حممد ح�شن حنفية

�1�000��7�016�7ع�شو�ل�شيد/ نبيه عمرو منر �لنمر

��شتقال يف 7000��7�011�7��010/08/01ع�شو�ل�شيد / ريا�س توفيق جنمة
1�0001��01���0ع�شو�ل�شيد/ �شياء �لدين عبد�للطيف 

��شتقال يف 18/�/06��6���009ع�شو�ل�شيد/يحيى زكريا ق�شماين
�0000�000ع�شو�ل�شيد/ح�شن �شالح ح�شن �حلاج

1�8667���8�6000189��0املجموع

- يتمتع �ل�شيد �شامر فاخوري بوجود �شيارة

2- االدارة العليا التنفيذية
املجموعنفقات ال�سفربدل تنقالتاجور ورواتب ومكافاأتاملن�سبال�سم
�08��11�000�817��60�8رئي�س جمل�س �الد�رة/ �ملدير �لعام�شامر فاخوري

70�7��71�7��86�ملدير �ملايلحممد �ل�شعيبات

�180��7���6��7مدير �لتطوير�شيف �شالح

�10�981�0001��6����861 املجموع

التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية
القيمةالبيــــــــــــــــــــانالرقم

1�977تربعات در��شية لطالب �جلامعات و�ملد�ر�س1

18�17تربعات ومنح للمجتمع �ملحلي�

�1897�الندية و�جلمعيات و�ملر�كز �خلريية�

6�967تربع �شركات تابعة و�لفروع�

��11�1املجمــــــــــــــــــوع 

تقرير جمل�س الإدارةتقرير جمل�س الإدارة

الإ�ســم
الرقم الوطني/ 

رقم املركز
جلن�سية

ا
ا�سم ال�سركة امل�سدرة للورقة املالية

ب يف ال�سركة امل�سدرة للورقة املالية )و/او( ال�سركات التي ت�ساهم بها �سركة 
املن�س

الإ�ستثمار
القبال ل

تاريخ  الإنتخاب 
/ الإنت�ساب

ال�سخ�س املمثل او �سلة القرابة 
)الزوج /الزوجات/الأولد(

نوع الورقة 
املالية

القيمة الإ�سمية 
دينار

عدد الأوراق املالية 
كما يف �009/1�/�1

عدد الأوراق املالية 
كما يف �010/1�/�1

ممثليهم
جمل�س الإدارة و

اع�ساء 

�ل�شادة / �شركة فرح لالدو�ت 
�لكهربائية و�ل�شحية

111771��90
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�00�/�/9

حممد 
ميثلهم �ل�شيد / يو�شف 

عمر عمر
�شهم

 1.000 
 6.666 

 6.666 

حممد عمر عمر
�ل�شيد / يو�شف 

9�91000�68
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �الإد�رة �شركة فرح لالدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية

ممثل ع�شو 
�00�/�/9

 - 
 - 

 - 
 - 

حممد علي �لقطي�شات
�ل�شيد / هيثم 

9�8100��6�
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �الإد�رة

ع�شو 
�010/1�/�9

�شهم
 1.000 

 �0.000 
 �0.000 

بنك �الردن
م�شاهم يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 77.�70 
 100.000 

�ل�شادة / �شركة زهرة �الردن 
لال�شتثمار�ت �لعقاريه و�لفنادق

116�06�016
�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
جمل�س �د�رة

ع�شو 
�007/�/�

ميثلهم �ل�شيد/ ح�شن �شالح ح�شن 
حلاج خليل

�
�شهم

 1.000 
 �.000 

 �.000 

بنك �الردن
م�شاهمني يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 1��.61� 
 1��.61� 

حلاج 
�ل�شيد/ح�شن �شالح ح�شن �

خليل
9�91007���

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

جمل�س �الإد�رة �شركة زهرة �الردن لال�شتثمار�ت �لعقاريه و�لفنادق
ممثل ع�شو 

�010/8/1
�شهم

 1.000 
 �61 

 �61 

بنك �الردن
م�شاهمني يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 �0.000 
 �0.000 

�ل�شيد/�شياء �لدين عبد�للطيف �حمد �شالح
966100711�

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

جمل�س �د�رة
ع�شو 

�009/10/�
�شهم

 1.000 
 �،000 

 �.000 

الإدارة العليا

حممد عي�شى
حممود 

�ل�شيد/عي�شى 
9�010087�8

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

جمل�س �الإد�رة
�مني �شر 

�001/�/�0
 - 

 - 
 - 

 �7� 

بنك �الردن
م�شاهم يف �شركة متتلك �كرث من 5%  يف �شركة �القبال لالإ�شتثمار

 �شهم 
 1.000 

 1.�00 
 1.�00 

حممد خليل ح�شني 
�ل�شيد/ 

�ل�شعيبات
9��100669�

�ردنية

�شركة �القبال لالإ�شتثمار
يل

�ملدير �ملا
�00�/1�/1

 - 
 - 

 - 
 - 

يل
�شركة �لثقة للنقل �لدو

جمل�س �الإد�رة �شركة �للوؤلوؤة �لتجارة لالعمار و�ال�شتثمار يف �شركة 
ممثل ع�شو 

ت�شاهم بها �شركة �القبال لال�شتثمار
�009/1/1

 - 
 - 

 - 
 - 

�شركة �القبال للطباعة و�لتغليف
�شهم �010

 - 
 - 

 - 
 - 

�ل�شيد/ �شيف مو�شى م�شطفى �شالح
97710�601�

�ردنية
�شركة �القبال لالإ�شتثمار

مدير �لتطوير �ال�شرت�تيجي
�009/8/��

 - 
 - 

 - 
 - 
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3( �قر�ر رئي�س �ملجل�س و�ملدير �لعام و�ملدير �ملايل.
نقر نحن �ملوقعني �أدناه ب�شحة ودقة و�كتمال �ملعلومات و�لبيانات �لو�ردة يف �لتقرير �ل�شنوي

العقود وامل�ساريع والرتباطات التي عقدتها ال�سركة او فروعها:
ال يوجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو �رتباطات عقدتها �ل�شركة مع فروعها �أو رئي�س جمل�س �الإد�رة �أو �أع�شاء �ملجل�س �أو �ملدير �لعام �أو �أي موظف 

يف �ل�شركة �أو �أقربائهم با�شتثناء فروع �ل�شركة:-
1- )�شركة �لدخان و�ل�شجائر �لدولية( �لتي تقوم بت�شنيع �ل�شجائر لل�شوق �ملحلي و��شو�ق �لت�شدير.

2-)�ل�شركة �لعربية لتوزيع �ل�شجائر( حيث تقوم بتوزيع وبيع �أ�شناف �ل�شجائر �لتي تنتجها �شركة �لدخان يف منطقة �لعقبة �القت�شادية.
3- )�شركة �لفاخر لتجارة �لتبغ و�لوكاالت( �لتي تقوم بتوزيع منتجات �ملع�شل يف ��شو�ق �ململكة �الردنية �لها�شمية.

م�ساهمة ال�سركة يف حماية البيئة:
- قامت �ل�شركة برتكيب حمطة لتنقية �ملياه �لعادمة ومبو��شفات عالية ملعاجلة �ملياه و�عادة ��شتخد�مها يف ري �ال�شجار.

- تقوم �ل�شركة وب�شكل ��شبوعي باتالف �لتبوغ غري �ل�شاحلة لال�شتخد�م �لب�شري يف �ملكبات �ملخ�ش�شة من قبل �حلكومة .
- تقوم �ل�شركة بعزل �لزيوت �ملحروقة عن �ملجاري وجتميعها يف �ماكن خا�شة ومن ثم ��شتخد�مها يف جماالت �خرى .

- لدى بناء �مل�شنع �جلديد �خذت �ل�شركة بعني �العتبار تركيب فالتر متنع خروج غبار �و ر�ئحة �لتبوغ �لى �خلارج.
تدويرها  العادة  وذلك  �لعجانات  بو��شطة  و�لكرتون  �لورق  �شركات  فى  �لكرتونية  �الولية  �ملو�د  باتالف  منتظم  ب�شكل  �ل�شركة  تقوم   -

و��شتخد�مها مرة �خرى.
- تقوم �ل�شركة وباالتفاق مع جهات متخ�ش�شة بجمع �لنفايات )كاحلديد و�الخ�شاب و�لبال�شتيك و�لزجاج و�لورق وغريها...( وفرزها 

وبيعها للم�شانع العادة تدويرها.
- تقوم �ل�شركة وبالتعاون مع جهات متخ�ش�شة بجمع ونقل �لنفايات �لى �الماكن �ملخ�ش�شة ب�شكل يومي.

م�ساهمة ال�سركة يف خدمة املجتمع املحلي:
خمتلفة،  ور�شوم  �شر�ئب  من  �لدولة  خلزينة  ماتدفعه  خالل  من  �لعزير،  بلدنا  الإقت�شاد  رئي�شيًا  د�عمًاً  لال�شتثمار  �القبال  �شركة  تعترب 
ز�دت قيمتها منذ تاأ�شي�س �ل�شركة عن 520 مليون دينار. كما تقوم بدور حيوي يف توفري �لعمالت �ل�شعبة من خالل �لعائد�ت و�الأرباح 
و�نطالقا من  �شنويا.  دوالر  مليون   20 باأكرث من  �الإجمالية  قيمتها  وتقدر  �الأم يف عمان،  �ل�شركة  �إلى  يتم حتويلها  �لتي  �لتابعة  لفروعها 
م�شوؤوليتها �الجتماعية �لثابتة لدعم م�شرية تنمية �ملجتمع �ملحلي، �أطلقت �ل�شركة بر�مج دعم خريية، مادية ومعنوية، للمجال�س �لبلدية 
يف �ململكة، و�جلمعيات �خلريية، و�شناديق �لزكاة لالأ�شر �لفقرية. كما �أطلقت �ل�شركة بر�مج �أخرى ت�شاهم يف توفري �لرخاء �الجتماعي 
الأبناء �لعاملني فيها، من خالل �شبكة �الت�شاالت و�لعالقات �لعامة مع حميطها �ملجتمعي. وكانت �إد�رة �ل�شركة قد �أطلقت يف �لعام 2006، 
برنامج »�شندوق بد�ية«، بالتعاون مع وز�رة �لتعليم �لعايل، لتقدمي منح در��شية تخ�ش�س للطلبة �الأردنيني �ملتفوقني وغري �ملقتدرين على 
�الإيفاء بالتز�ماتهم �لدر��شية �جلامعية. وي�شتفيد من هذ� �لربنامج حاليا 51 طالبا وطالبة. وجتدر�الإ�شارة هنا �إلى �أن �إد�رة �ل�شركة قد 

�أنفقت �أكرث من )866.000( دينار على بر�مج �مل�شوؤولية �الجتماعية منذ تاأ�شي�شها.

ويف اخلتام:
فاإننا عازمون يف �شركة �الإقبال لال�شتثمار على مو��شلة �مل�شاركة �لفاعلة يف م�شرية �لبناء و�لنه�شة �لتي ي�شهدها �ردننا �لعزيز ويقودها 
مليكنا �ملفدى، حيث و��شلت �ل�شركة �لعمل على تطوير ذ�تها ون�شاطاتها مبا يخدم �القت�شاد �لوطني، ودعم خزينة �لدولة عرب �اللتز�م 
�لتام بدفع �ل�شر�ئب و�لر�شوم �جلمركية يف كل عام، و�إظهار �ل�شفافية يف تعامالت �ل�شركة، و�الإف�شاح �لدوري عن �لنتائج �ملالية، مع 
تزويد �مل�شاهمني وكافة �مل�شتفيدين بتفا�شيل �لبيانات �ملالية لل�شركة، �أوال باأول. وت�شاهم �ل�شركة كذلك يف خدمة �ملجتمع �ملحلي، و�لبناء 
على �الجناز�ت �ملميزة �لتي حتققت القت�شادنا �لوطني، من خالل تو�شيع نطاق �نت�شار �ملنتجات، ورفد �ل�شركة باملزيد من �ال�شتثمار�ت 

�لهادفة لزيادة �الإنتاجية و�لربحية.
وما كان لهذ� �أن يتحقق لوال توفر �ملناخ �ال�شتثماري �ملميز و�ملنا�شب يف �ململكة، ووجود �لبنية �لتحتية �ملالئمة من حيث �لقو�نني و�لت�شريعات 
و�حلو�فز �ال�شتثمارية �ملختلفة وتوفر عنا�شر �المن. و�أود هنا �أن �أ�شيد باجلهود �لطيبة �لتي بذلت من قبل خمتلف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية ذ�ت �لعالقة، و�أخ�س بالذكر وز�رة �ملالية، ووز�رة �ل�شناعة و�لتجارة، ومر�قبة �ل�شركات، وهيئة �الور�ق �ملالية، ود�ئرة �شريبة 
�لدخل و�ملبيعات، ود�ئرة �جلمارك، حيث كان جلهود تلك �ملوؤ�ش�شات جمتمعة �لدور �لكبري يف حتقيق �أهد�ف �ل�شركة يف �ل�شنو�ت �الأخرية، 

وذلك بف�شل �لتوجيهات �ل�شديدة و�لقيادة �حلكيمة للملك عبد �هلل �لثاين �بن �حل�شني، حفظه �هلل ورعاه.

هـ - القرارات
1( يقر جمل�س �إد�رة �ل�شركة بعدم وجود �أمور جوهرية قد توؤثر على ��شتمر�رية �ل�شركة لل�شنة �ملالية �لتالية.

2( يقر جمل�س �الإد�رة مب�شوؤوليته عن �عد�د �لبيانات �ملالية وتوفر نظام رقابة فّعال يف �ل�شركة.

تقرير جمل�س الإدارةتقرير جمل�س الإدارة
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تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقلتقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
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�إن �الإي�شاحات �ملرفقة ت�شكل جزءً� من هذ� �لبيان.

قائمة �أ قائمة المركز المالي  الموحدة
كما في �1 كانون األول �010

لل�شنة �ملنتهية يف �1 كانون �الأول
�009 �010

دينار �رديناي�ساح دينار �ردين املوجودات
املوجودات غري املتداولة  

 �0.8�8.�0�  �0.9�0.�98 � �ملمتلكات و�ملعد�ت - بال�شايف
 �0.170  0 �ن�شاء�ت حتت �لتنفيذ

 9.687.��7  9.��9.��0 6 �ملوجود�ت غري �مللمو�شة - بال�شايف
 1.069.6�8  99�.7�0 7 �ال�شتثمار يف �ل�شركات �لزميلة 

 �81.68�  �81.68� 8 �ال�شتثمار�ت يف �الر��شي
 �.�60.�08  �.�0�.��6 9 �ال�شتثمار�ت �ملتاحة للبيع

 45.367.459  45.129.296 جمموع املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة

 ��.�6�.676  18.919.960 10 �لب�شاعة - بال�شايف
 �.�61.610  �.�00.8�1 11 م�شتودع قطع �لغيار - بال�شايف

 �10.�1�  1.9��.119 م�شاريف وتامينات �العتماد�ت �مل�شتندية
 �.0��.708  �.60�.6�8 1� �لذمم �ملدينة - بال�شايف
 1.�07.�6�  �.�9�.�6� �شيكات بر�شم �لتح�شيل
 �.��9.�66  �.091.616 1� �حل�شابات �ملدينة �ملتنوعة
 �.87�.9��  �.���.9�� �لنقد و �لنقد �ملعادل

 40.911.481  40.558.593 جمموع املوجودات املتداولة
 86.278.940  85.687.889 جمموع املوجودات  

حقوق امللكية
 �0.000.000  �0.000.000 1� ر�أ�س �ملال

 �.090.000 6.76�.�61 1� �الحتياطي �الجباري
 �.178.�07 �.178.�07 16 �الحتياطي �الختياري

 ��1.�7�  �18.�80 17 �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة
)10.�8�( )1.66�( فروقات ترجمة عمالت �جنبية

 11.�18.�08  1�.�6�.708 18 �الأرباح �ملدورة يف نهاية �ل�شنة - قائمة ج
 40.017.407  45.725.093 جمموع حقوق امللكية

 �6.178  89.��8 حقوق غري م�شيطر عليها
 40.073.585  45.814.431 جمموع حقوق امللكية واحلقوق غري امل�سيطر عليها

�ملطلوبات غري �ملتد�ولة
 1�.160.000 10.6��.000 19 قرو�س طويلة �الجل

 711.1�1  1.197.608 مكافاة نهاية �خلدمة
 14.871.151 11.832.608 جمموع املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة
 10.��9.�66  6.1�7.19� �0 �لبنوك �لد�ئنة 

 6.068.�00  7.���.919 19 قرو�س ق�شرية �الجل
 9.6��.�67  7.�67.086 �1 �لذمم �لد�ئنة 
 �.�81.90�  �.�19.�1� �مانات �شريبة �ملبيعات
 �.991.167  �.9��.��6 �� �حل�شابات �لد�ئنة �ملتنوعة

 31.334.204  28.040.850 جمموع املطلوبات املتداولة
 86.278.940  85.687.889 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

القوائم املالية املوحدة

�إن �الإي�شاحات �ملرفقة ت�شكل جزءً� من هذ� �لبيان.

القوائم املالية املوحدة

قائمة ب و ج قائمة الدخل الموحـدة
للسنة المنتهية في �1 كانون االول �010

لل�شنة �ملنتهية يف �1 كانون �الأول
�009 �010

دينار �رديناي�ساح دينار �ردين
  

 7�.8��.�60  9�.�01.89� �شايف �ملبيعات
)��.9��.��6( )6�.�96.6��(  �� تكلفة �ملبيعات
 21.910.004  26.705.261 جممل الربح 
)�.��7.091( )�.�18.6�9(  �� �مل�شاريف �الد�رية و�لعمومية
)�.70�.�80( )�.67�.067(  �� م�شاريف �لبيع و�لتوزيع

)8��.�6�( )�01.�91( خم�ش�س ب�شاعة ر�كدة وبطيئة �حلركة 
 80�.�0�  1.���.�6�  �6 �الير�د�ت )�مل�شاريف(  �الأخرى

 13.661.274  18.764.819 الربح الت�سغيلي لل�سنة
)�19.���( )1.���( خ�شائر غري متحققة من ��شتثمار�ت متوفرة للبيع

)1.7�1.767( )1.19�.�7�( تكاليف �لتمويل
 11.420.062  17.571.111 ربح ال�سنة قبل خم�س�سات ال�سركات التابعة والفروع
)1.076.8�8( )1.�9�.17�( خم�ش�س �شريبة دخل - �شركات تابعة و�لفروع

)11�.19�(  0 �شندوق دعم �لتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتقني - �شركات تابعة و�لفروع
 10.228.030  16.277.939  ربح ال�سنة قبل املخ�س�سات وال�سريبة

)�0.�76(  0 خم�ش�س �شريبة دخل 
)��.781( )��.�8�( خم�ش�س مكافاأة �ع�شاء جمل�س �الد�رة

)�0�.�60( )16�.780( خم�ش�س �لتز�مات متوقعة
 9.939.313  16.060.576 ربح ال�سنة بعد املخ�س�سات وال�سريبة ويعود الى: 

 9.89�.�9�  1�.977.�11 م�ساهمي ال�سركة
 ��.9�0  8�.06� حقوق غري م�سيطر عليها

 9.939.313  16.060.576 املجموع
دينار/�سهم دينار/�سهم

 0.495  0.799  �8 ح�سة ال�سهم ال�سا�سية من ربح ال�سنة
 9.939.313  16.060.576 ربح ال�سنة بعد املخ�س�سات وال�سريبة 

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل
 6�8.�96 )��.09�( �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة
)10.�8�(  8.919 فروقات ترجمة عمالت �جنبية

 10.557.127  16.046.401 جمموع الدخل ال�سامل
العائد الى:

 10.�1�.�07  1�.96�.��6  م�ساهمي ال�سركة
 ��.9�0  8�.06� حقوق غري م�سيطر عليها

 10.557.127  16.046.401 املجموع
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قائمة ه� قائمة التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في �1 كانون األول �010

لل�شنة �ملنتهية يف �1 كانون �الأول
�009 �010

دينار �ردين دينار �ردين
التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

 9.89�.�9�  1�.977.�11 ربح �ل�شنة بعد �ل�شريبة و�ملخ�ش�شات
)�6.0�1( )179.7��( م�شاريف �شنو�ت �شابقة
)10.�8�(  8.919 فروقات ترجمة 
 1�7.��7 )7�.908( تعديالت على �رباح �ال�شتثمار يف �ل�شركات �لزميلة
 8��.�6�  �01.�91 خم�ش�س �لب�شاعة �لر�كدة وبطيئة �حلركة 
 �19.���  1.��� خ�شائر غري متحققة من ��شتثمار�ت متوفرة للبيع

 �.�9�.���  �.606.8�� �ال�شتهالكات و�الطفاء�ت
 15.623.468  20.840.248 الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف راأ�س املال العامل

)الزيادة( النق�س يف املوجودات املتداولة
 �.8��.�0�  1.��8.070 �لذمم �ملدينة 
)�18.8��( )�.88�.90�( �ل�شيكات بر�شم �لتح�شيل

)7.09�.�7�(  �.���.790 �لب�شاعة
)���.0��( )1�0.�96( م�شتودع قطع �لغيار
)119.7�6( )1.61�.60�( م�شاريف وتاأمينات �العتماد�ت �مل�شتندية

)1.0�9.���( )6��.1�0( �حل�شابات �ملدينة �ملتنوعة
الزيادة )النق�س( يف املطلوبات املتداولة

 �.18�.0�8 )�.�86.181( �لذمم �لد�ئنة و�أور�ق �لدفع
 1.7��.�7�  �.�86.0�7 �حل�شابات �لد�ئنة �ملتنوعة

 16.678.879  22.142.712 �سايف النقد الناجت عن الأن�سطة الت�سغيلية
التدفقات النقدية من الأن�سطة الأ�ستثمارية

)7.���.869( )�.��0.719( �لتغري يف �ملمتلكات و�ملعد�ت
)�.0��.617(  0 �ملوجود�ت غري �مللمو�شة

 7��.��6  �0.170 �لتغري يف �ن�شاء�ت حتت �لتنفيذ
)1�7.��7(  7�.908 �لتغري يف �ال�شتثمار�ت  يف �ل�شركات �لزميلة

 0  �1.��� �لتغري يف �ال�شتثمار�ت �ملتاحة للبيع
 �6.178  ��.160 حقوق �القلية

)9.708.219( )4.359.948( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

 7.��1.7�� )�.09�.17�( �لبنوك �لد�ئنة
)10.6�1.�00( )�.1�9.�81( قرو�س

)6.000.000( )10.000.000( �رباح موزعة على �مل�شاهمني
)9.179.778( )16.231.753( �سايف النقد الناجت عن )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية
)�.�09.118(  1.��1.011 �سايف )النق�س( الزيادة يف ر�سيد النقد
 6.08�.061  �.87�.9�� �لنقد يف �ل�شندوق ولدى �لبنوك يف بد�ية �ل�شنة

 3.873.943  5.424.954 النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك يف نهاية ال�سنة )قائمة اأ(

�إن �الإي�شاحات �ملرفقة ت�شكل جزءً� من هذ� �لبيان.

القوائم املالية املوحدةالقوائم املالية املوحدة

�إن �الإي�شاحات �ملرفقة ت�شكل جزءً� من هذ� �لبيان.
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الر�سيد يف 31 كانون الول 2008 
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جمموع �لدخل �ل�شامل
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م�شاريف �شنو�ت �شابقة
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حقوق غري م�شيطر عليها
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-

1�7.��7
-

-
-

-
-

تعديالت  على �أرباح �ل�شركات �لزميلة

)6.000.000(
-

)6.000.000(
-

-
-

-
-

توزيعات �رباح خالل �لعام 

40.073.585
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11.308.208
541.474
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3.178.307

5.000.000
20.000.000

الر�سيد يف 31 كانون الول 2009 )قائمةاأ(

�0.07�.�8�
�6.178

11.�18.�08
��1.�7� 

)10.�8�(
�.178.�07

�.090.000
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تعديالت  على �أرباح �ل�شركات �لزميلة

)10.000.000(
-

)10.000.000(
-

-
-

-
-

توزيعات �رباح خالل �لعام )�ي�شاح 18(

45.814.431
89.338

15.264.708
518.380

)1.663(
3.178.307

6.765.361
20.000.000

�لر�شيد يف 31 كانون �الول 2010 )قائمة �أ(
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اي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

1- تاأ�سي�س ال�سركة وغاياتها
تاأ�ش�شت �شركة �القبال لال�شتثمار �مل�شاهمة �لعامة  �ملحدودة )�لدخان و�ل�شجائر �لدولية �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة �شابقًا( وفقا الأحكام 
يف  و�لتجارة  �ل�شناعة  وز�رة  لدى  �لعامة  �مل�شاهمة  �ل�شركات  �شجل  يف  و�شجلت   ،1989 ل�شنة   )1( رقم  �ملوؤقت  �الأردين  �ل�شركات  قانون 
�ململكة �الأردنية �لها�شمية حتت رقم )218( بتاريخ 1992/6/1، وتهدف �ل�شركة �لى �لقيام بت�شنيع �لتبغ و�لتمباك و�ل�شجائر من �ال�شماء 
و�لعالمات �لتجارية �لعاملية ، و�عترب �مل�شروع م�شروعا �قت�شاديا م�شدقا ومنح �مل�شروع بناء على قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ملوقر �العفاء�ت 
�ملن�شو�س عليها يف �ملو�د )14 و 16( من قانون ت�شجيع �ال�شتثمار  رقم )11( ل�شنة 1987 وتعديالته ل�شنة 1988 و�ملتعلقة باعفاء �ملوجود�ت 
�لثابتة �مل�شتوردة من كافة �لر�شوم، و�عفاء �مل�شروع من �ل�شر�ئب ملدة خم�س �شنو�ت تبد�أ من تاريخ بدء �النتاج �لفعلي للم�شروع �ملحدد 
بتاريخ  1995/1/22 ح�شب قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ملوقر وبناء على تن�شيب جلنة ت�شجيع �ال�شتثمار يف جل�شتها رقم 176/1995 كما ح�شلت 

�ل�شركة على �عفاء ��شايف بن�شبة 25% من �ل�شر�ئب ملدة �ربع �شنو�ت من تاريخ �نتهاء �العفاء �الأول على م�شاريع �لتو�شعة �لتي قامت بها.
مت �إقر�ر �لقو�ئم �ملالية من جمل�س �الإد�رة بتاريخ 27 كانون �لثاين 2011 وهي خا�شعة ملو�فقة �لهيئة �لعامة للم�شاهمني.

2- اأ�سا�س اإعداد القوائم املالية:
اأ- عام

- مت �عد�د �لقو�ئم �ملالية  لل�شركة وفقا للمعايري �ل�شادرة عن جمل�س معايري �ملحا�شبة �لدولية ووفقا للقو�نني �ملحلية �لنافذة.
- مت �عد�د �لقو�ئم �ملالية وفقا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية با�شتثناء �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع و�مل�شتقات �ملالية �لتي تظهر بالقيمة �لعادلة 

بتاريخ �لقو�ئم �ملالية. 
- �ن �لدينار �الردين هو عملة �ظهار �لقو�ئم �ملالية و�لذي ميثل �لعملة �لرئي�شية لل�شركة. 

- �ن �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة لل�شنة متماثلة مع �ل�شيا�شات �لتي مت �تباعها يف �ل�شنة �ل�شابقة. 

ب- ا�ستخدام التقديرات
�ن �عد�د �لقو�ئم �ملالية وتطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية يتطلب من �د�رة �ل�شركة �لقيام بتقدير�ت و�جتهاد�ت توؤثر على مبالغ �ملوجود�ت 
و�ملطلوبات �ملالية و�الف�شاح عن �اللتز�مات �ملحتملة، كما �ن هذه �لتقدير�ت و�الجتهاد�ت توؤثر يف �الير�د�ت و�مل�شاريف و�ملخ�ش�شات 
وكذلك يف �لتغيري�ت يف �لقيمة �لعادلة �لتي تظهر �شمن حقوق �مللكية وب�شكل خا�س يتطلب من �د�رة �ل�شركة ��شد�ر �حكام و�جتهاد�ت 
لها  متعددة  وعو�مل  فر�شيات  على  بال�شرورة  مبنية  �ملذكورة  �لتقدير�ت  �ن  و�وقاتها.  �مل�شتقبلية  �لنقدية  �لتدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة 
درجات متفاوتة من �لتقدير وعدم �لتيقن و�ن �لنتائج �لفعلية قد تختلف عن �لتقدير�ت وذلك نتيجة �لتغري�ت �لناجمة عن �و�شاع وظروف 

تلك �لتقدير�ت يف �مل�شتقبل.
�ننا نعتقد بان تقدير�تنا �شمن �لقو�ئم �ملالية معقولة ومف�شلة على �لنحو �لتايل:

- يتم تكوين خم�ش�س تدين مدينني �عتماد� على ��ش�س وفر�شيات معتمدة من قبل �د�رة �ل�شركة لتقدير �ملخ�ش�س �لو�جب تكوينه مبوجب 
متطلبات �ملعايري �لدولية للتقارير �لدولية.  

- يتم حتميل �ل�شنة �ملالية مبا يخ�شها من نفقة �شريبة �لدخل وفقا لالنظمة و�لقو�نني.
- تقوم �الد�رة باعادة تقدير �العمار �النتاجية لال�شول �مللمو�شة ب�شكل دوري لغايات �حت�شاب �ال�شتهالكات �ل�شنوية �عتماد� على �حلالة 

�لعامة لتلك �ال�شول وتقدير�ت �العمار �النتاجية �ملتوقعة يف �مل�شتقبل، ويتم �خذ خ�شارة �لتدين )�ن وجدت( يف بيان �لدخل.
- يتم تكوين خم�ش�س لقاء �لق�شايا �ملقامة �شد �ل�شركة �عتماد� على در��شة قانونية معدة من قبل حمامي �ل�شركة و�لتي مبوجبها يتم 

حتديد �ملخاطر �ملحتمل حدوثها يف �مل�شتقبل، ويعاد �لنظر يف تلك �لدر��شات ب�شكل دوري.

3- اأ�س�س توحيد القوائم املالية
�ل�شيطرة  �لتابعة لها و�خلا�شعة ل�شيطرتها وتتحقق  �ملالية ل�شركة �القبال لال�شتثمار و�ل�شركات  �لقو�ئم  �ملالية �ملوحدة  �لقو�ئم  تت�شمن 
عندما يكون لل�شركة �لقدرة على �لتحكم يف �ل�شيا�شات �ملالية و�لت�شغيلية لل�شركات �لتابعة وذلك للح�شول على منافع من �ن�شطتها ويتم 

��شتبعاد �ملعامالت و�الر�شدة و�الير�د�ت و�مل�شروفات فيما بني �ل�شركة و�ل�شركات �لتابعة.
يتم �عد�د �لقو�ئم �ملالية لل�شركات �لتابعة لنف�س �ل�شنة �ملالية وبا�شتخد�م نف�س �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة يف �ل�شركة �الم.

ويتم توحيد تاريخ عمليات �ل�شركات �لتابعة يف قائمة �لدخل �ملوحد من تاريخ متلكها وهو �لتاريخ �لذي يجري فيه �نتقال �شيطرة �ل�شركة 
على �ل�شركات �لتابعة ويتم توحيد نتائج عمليات �ل�شركات �لتابعة �لتي مت �لتخل�س منها يف قائمة �لدخل �ملوحد حتى تاريخ �لتخل�س وهو 

�لتاريخ �لذي تفقد فيها �ل�شيطرة على �ل�شركات �لتابعة.
�حلقوق غري �مل�شيطر عليها متثل ذلك �جلزء غري �ململوك من قبل �ل�شركة �الم من حقوق �مللكية يف �ل�شركات �لتابعة ويتم �ظهار �حلقوق 

غري �مل�شيطر عليها يف قائمة �لدخل �ملوحدة كبند منف�شل ويف �مليز�نية �ملوحدة كبند منف�شل عن حق ملكية حملة ��شهم �ل�شركة.
يف حال �عد�د قو�ئم مالية منف�شلة لل�شركة �الم كمن�شاأة م�شتقلة يتم �ظهار �ال�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لتابعة بالكلفة.

الشركات التابعة

راأ�سمال ال�سركة / كيان ال�سركةا�سم ال�سركة
ن�سبة ال�ستثماردينار اردين

ح�سة ال�سركة الم 
من ارباح ال�سركات 

التابعة

القيمة الدفرتية 
لال�ستثمار قبل 

حقوق القلية

القيمة الدفرتية 
لال�ستثمار بعد 
حقوق القلية

�ل�شركة �لعربية لتوزيع 
��0�7.98�1.9�8.6.����.�1.�9%�0.000100حمدودة م�شوؤولية�ل�شجائر )�ملوحدة(

�شركة �لفاخر لتجارة �لتبغ 
�1.�1�.��7 �1.�1�.��7 1�.�8�.��7%6.000.000100 حمدودة م�شوؤوليةو�لوكاالت )�ملوحدة(

�شركة �لدخان و�ل�شجائر 
6.��0.�60 6.��0.�60 ��0.�60 %6.000.000100 حمدودة م�شوؤولية�لدولية

ال يوجد قيمة عادلة لال�شتثمار�ت �عاله كونها �شركات حمدودة م�شوؤولية وال يوجد لها �أ�شعار �غالق متوفرة.

ملخ�س املوجودات واملطلوبات وايرادات وارباح وخ�سائر ال�سركات التابعة والفروع

ا�سم ال�سركة التابعة والفروع
الرباحاملبيعاتاملطلوباتاملوجودات

دينار �رديندينار �رديندينار �رديندينار �ردين
���.�1�0�.�96.16��.797.���1.�9.���.7�ل�شركة �لعربية لتوزيع �ل�شجائر )�ملوحدة(

�1.107.87�1�.�8�.��7 �18.80�.�9 �0.118.8�0 �شركة �لفاخر لتجارة �لتبغ و�لوكاالت )�ملوحدة(

��0.�60 �70.���.�� ���1.8�7.8 ��8.188.18 �شركة �لدخان و�ل�شجائر �لدولية

القوائم املالية املوحدةالقوائم املالية املوحدة

4- ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
فيما يلي �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة �ملطبقة عند �عد�د �لقو�ئم �ملالية، وقد مت تطبيق هذه �ل�شيا�شات �ملحا�شبية على جميع �ل�شنو�ت 
�لظاهرة يف �لقو�ئم �ملالية �ال �ذ� متت �ال�شارة �لى غري ذلك، وهذه �ل�شيا�شات �ملحا�شبية متماثلة مع �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لتي مت �تباعها 

يف �ل�شنة �ل�شابقة.

اأ- النقد وما يف حكمه
ميثل �لنقد وما يف حكمه  �لنقد يف �ل�شندوق ولدى �لبنوك و�ال�شتثمار�ت �لقابلة للت�شييل �لى مبالغ حمددة وبا�شتحقاقات ال تتجاوز �لثالثة 

��شهر بحيث ال تت�شمن خماطر �لتغري يف �لقيمة.

ب- الذمم املدينة
تظهر �لذمم �ملدينة بالتكلفة بعد تنزيل خم�ش�س �لديون �مل�شكوك يف حت�شيلها ويتم �شطب �لذمم يف حال عدم �مكانية حت�شيلها خ�شمًا 

من �ملخ�ش�س �ملاأخوذ لها وي�شاف �ملح�شل من �لذمم �لتي مت �شطبها �لى �الير�د�ت.

ج- املمتلكات واملعدات وال�ستهالكات
ومبعدالت  �لثابت  �لق�شط  لطريقة  وفقا  لها  �ملقدر  �النتاجي  �لعمر  مدى  على  ��شتهالكها  ويتم  بالتكلفة،  و�ملعد�ت  �ملمتلكات  �ثبات  يتم 

��شتهالك �شنوية ترت�وح بني 2 - 50 %. 
عندما يقل �ملبلغ �ملمكن ��شرتد�ده من �أي من �ملوجود�ت �لثابتة عن �شايف قيمتها �لدفرتية فانه يتم تخفي�س قيمتها �لى �لقيمة �ملمكن 

��شرتد�دها وت�شجيل قيمة �لتدين يف قائمة �لدخل.

د- الب�ساعة
1-  املواد الأولية وقطع الغيار

يتم �إظهار م�شتودع �ملو�د �الأولية وقطع �لغيار ب�شعر �لتكلفة، وحتدد �لتكلفة وفقًا لطريقة �ملتو�شط �ملرجح �ملتحرك.
2-  الب�ساعة اجلاهزة

يتم �إظهار �لب�شاعة �جلاهزة يف �آخر �ملدة ب�شعر �لتكلفة �أو �شايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها �أيهما �أقل وحتدد �لتكلفة وفقًا لطريقة �ملتو�شط 
�ملرجح �ملتحرك.
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�إن �الإي�شاحات �ملرفقة ت�شكل جزءً� من هذ� �لبيان.
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5- الممتل
مما يلي:

ف هذا البند 
يتاأل

املجموع
اأجهزة متنوعة

ى
موجودات اخر

الثاث و املفرو�سات
ال�سيارات

اللت واملاكينات
ين

املبا
اأرا�سي

الر�سيد كما يف 31 كانون الول 2010
 �8.6�7.98�

 1.���.���
 700.��1

 96�.�60
 1.01�.��9

 18.100.770
 1�.��1.1��

 �.�91.77�
ين �010

�لتكلفة يف 1 كانون �لثا
 �.��9.097

 ��6.996
 ��1.61�

 ��.�08
 108.1�7

 618.891
 �.86�.068

 8��.19�
��شافات 

)�71.8��(
)�9.�1�(

)��.791(
)�6.�07(

)1�6.1��(
)�08.�86(

)18.810(
 0

حذوفات
)1�.�7�.8�9(

)�80.986(
)�67.1�6(

)���.8�8(
)���.��1(

)7.��8.�70(
)�.978.168(

 0
��شتهالك مرت�كم

 30.920.398
 952.018

 761.907
 517.413

 421.141
 11.052.705

 12.099.245
 5.115.969

رتية كما يف �1 كانون الول �010
�سايف القيمة الدف

الر�سيد كما يف 31 كانون الول 2009
 �1.910.���

 �69.��9
 6��.0�7

 �7�.77�
 1.�87.�61

 16.1��.���
 8.�1�.776

 �.�91.77�
�009 ين 

�لتكلفة يف 1 كانون �لثا
 8.�9�.��7

 6�.18�
 711.�0�

 �1�.��9
 �8.6��

 �.���.780
 �.�88.988

 0
��شافات

)1.667.��9(
 0

)��.908(
)19.8��(

)�18.��6(
)���.���(

)771.608(
 0

حذوفات
)7.787.�18(

)���.918(
)�9�.966(

)�71.���(
)�9�.�1�(

)�.���.9�6(
)�.���.7��(

 0
��شتهالك مرت�كم 

 30.848.504
 297.513

 1.025.578
 695.034

 532.454
 14.029.736

 9.976.414
 4.291.775

رتية كما يف 31 كانون الول 2009
�سايف القيمة الدف

القوائم املالية املوحدةالقوائم املالية املوحدة

هـ- املوجودات املالية املتوفرة للبيع
يتم �ثبات تلك �ملوجود�ت عند �ل�شر�ء بالتكلفة م�شافا �ليها م�شاريف �القتناء ويعاد تقييمها يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية بالقيمة �لعادلة، يتم 
�ثبات �لتغري يف �لقيمة �لعادلة يف بند م�شتقل �شمن حقوق �مللكية يف حال بيع هذه �ملوجود�ت �و جزء منها �و ح�شول تدين يف قيمتها يتم 

ت�شجيل �الرباح �أو �خل�شائر �لناجتة عن ذلك يف قائمة �لدخل مبا يف ذلك �ملبالغ �ملقيدة �شابقا �شمن حقوق �مللكية.
يتم �ثبات �الرباح و�خل�شائر �لناجمة عن حتويل �أدو�ت  �لدين بالعملة �الجنبية �ملدرجة حتت هذ� �لبند يف قائمة �لدخل يف حني يتم �ثبات 

�الرباح و�خل�شائر �لناجمة عن حتويل �أدو�ت �مللكية كجزء من �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة �شمن حقوق �مللكية.
يتم �ثبات �لفو�ئد �ملكت�شبة من �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع يف قائمة �لدخل با�شتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية كما يتم �ثبات �لتدين يف 

قيمة تلك �ملوجود�ت عند حدوثه يف قائمة �لدخل.
تظهر �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع �لتي ال ميكن حتديد قيمتها �لعادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم �ثبات �أي تدين يف قيمتها يف 

قائمة �لدخل.

و- التدين يف قيمة املوجودات املالية
يف نهاية �ل�شنة �ملالية تقوم �ل�شركة مبر�جعة �لقيم �ملثبتة يف �ل�شجالت للموجود�ت �ملالية لتحديد فيما �ذ� كان هناك �أدلة مو�شوعية تدل 
على تدين قيمة �ملوجود�ت �ملالية �فر�ديا �و ب�شكل جمموعة، ويتم �العرت�ف بالتدين عندما ت�شبح �لقيمة �لدفرتية تزيد عن �ملبلغ �ملتوقع 

��شرتد�ده من �ملوجود �ملايل.

ز- ال�ستثمارات يف ال�سركات  الزميلة
يتم قيد �ال�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لزميلة و�لتي تزيد ن�شبة �مللكية فيها عن 20% ح�شب طريقة حقوق �مللكية. 

ح- ال�ستثمارات يف الرا�سي
يتم �ظهار �ال�شتثمار يف �الر��شي بالتكلفة ويتم �الف�شاح عن �لقيمة �لعادلة يف �الي�شاحات �ملرفقة.

ط- الذمم الدائنة واملبالغ امل�ستحقة الدفع
يتم �ثبات �لذمم �لد�ئنة و�ملبالغ �مل�شتحقة �لدفع عند ��شتالم �لب�شائع من قبل �ل�شركة �شو�ء متت �ملطالبة بها من قبل �ملورد �أو مل تتم.

ي- القرو�س 
يتم قيد �لفو�ئد على �لقرو�س كم�شروف خالل �ل�شنة �لتي ��شتحقت بها و�لتي تغطي فرتة �ل�شماح �إن وجدت. 

ك- املبيعات
متثل �ملبيعات قيمة �لفو�تري �ل�شادرة لقاء �لب�شاعة �ملباعة لعمالء �ل�شركة خالل �ل�شنة �ملالية �حلالية.

ل- حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل �لعمليات بالعمالت �الأجنبية �إلى �لدينار �الأردين ح�شب �أ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة بتاريخ �لعملية، كما حتول �ملوجود�ت و�ملطلوبات 
�ملثبتة بالعمالت �الأجنبية �إلى �لدينار �الأردين ح�شب �أ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة بتاريخ �ملركز �ملايل، وتدرج كافة �لفروقات �لناجتة من حتويل 

�لعمالت �الأجنبية �شمن نتائج �ل�شنة يف قائمة �لدخل.

م- خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة
مت �حت�شاب خم�ش�س مكافاأة نهاية �خلدمة ح�شب �لنظام �لد�خلي لل�شركة.

ن- التقا�س
يتم �جر�ء تقا�س بني �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية و�ظهار  �ملبلغ �ل�شايف يف �لقو�ئم �ملالية عندما تتوفر �حلقوق �لقانونية �مللزمة 

لذلك وكذلك عندما يتم ت�شويتها على �أ�شا�س �لتقا�س �أو يكون حتقق �ملوجود�ت وت�شوية �ملطلوبات يف نف�س �لوقت.
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7- االستثمارات في الشركات الزميلة  
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010 ن�سبة امللكية
دينار اردين دينار اردين باملائة اأ- يتاألف هذا البند مما يلي:

1.069.6�8 99�.7�0 �8.�76% �شركة �لثقة للنقل �لدويل �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة
1.069.658 993.750 املجموع

ب- مت �عتماد �لقو�ئم �ملالية كما يف 31 كانون �الأول 2009 يف تقييم �ال�شتثمار�ت يف �ل�شركة �لزميلة �عاله، وذلك لعدم �شدور قو�ئم 
مالية مدققة يف كما يف 31 كانون �الأول 2010

ج- تبلغ �لقيمة �لعادلة لال�شتثمار يف �ل�شركة �لزميلة �عاله بتاريخ �عد�د �لقو�ئم �ملالية 1.325.000 دينار.

8- االستثمارات في االراضي  
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين اأ- يتاألف هذا البند مما يلي:
 �81.68�  �81.68� ��شتثمار�ت يف �الر��شي
 281.682  281.682 املجموع

ب- بلغت �لقيمة �لعادلة يف �ال�شتثمار�ت يف �الأر��شي بتاريخ �لقو�ئم �ملالية مببلغ 1.035.270 دينار �أردين وذلك باالإعتماد على متو�شط 
ثالث خرب�ء خمت�شني يف �لتقييم.

6- الموجودات غير الملموسة - بالصافي
�009 �010

دينار اردين دينار اردين
ال�سايف ال�سايف الطفاء التكلفة يتاألف هذا البند مما يلي:

 6.60�.986  6.60�.986 0  6.60�.986 �شهرة - �شركة �لفاخر لتجارة �لتبغ
 69�.99�  69�.99� 0  69�.99� �شهرة - �ل�شركة �لدولية لتجارة �لتبغ - م�شر

 1.�8�.1�8  1.�8�.1�8 0  1.�8�.1�8 حقوق �متياز - �مربيال و ت�شارمز
 1.106.1�1 9�8.11�  �16.0�6  1.�6�.1�0 حق �نتفاع �ملنطقة �حلرة - عجمان

 9.687.237  9.529.220 316036  9.845.256 املجموع

9- االستثمارات المتاحة للبيع  
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين عدد الأ�سهم يتاألف هذا البند مما يلي:
 1.0�6.1�1 1.0�6.1�1  �77.�70 بنك �الردن

 �0.7�� �0.7��  �0.7�� �ل�شركة �ل�شهية لل�شناعات �لغذ�ئية
 �1.���  0  �7.6�0 �شركة �لنقليات �ل�شياحية - جت

 1.���  0  �.000 �شركة �ل�شناعات �لوطنية
 �01.0��  �01.0��  ���.�78 �شركة �ل�شمال �ل�شناعية /خارجية
 ��1.110  ��1.110  �0�.�0� �شركة �القبال للطباعة و�لتغليف

 1.�96.866  1.�96.866  �.��8.�70 �لبنك �ال�شالمي �لعربي/ خارجية
 2.918.734  2.885.866 املجموع

 ��1.�7�  �18.�80  ز�ئدً�: تعديالت �لقيمة �لعادلة
 3.460.208 3.404.246 القيمة العادلة

10- البضاعة - بالصافي 
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
998.��1  1.0�9.116 ب�شاعة ومو�د حتت �لت�شغيل
80�.777  878.��8 م�شتودع �ملو�د �لدعائية
���.�98  0 �لتبغ �مل�شنع

 11�.8�6 ب�شاعة بر�شم �المانة
18.917.189  1�.�7�.��1 �ملو�د �الأولية

�.1�8.���  �.�0�.87� �لب�شاعة �جلاهزة �آخر �ملدة )�ي�شاح ��(
6.�6�  �6.��8 م�شتودع �ملو�د و�للو�زم و�لكافترييا 

1�.89�  ��.��8 خز�نات �لوقود
25.330.085  19.880.569 املجموع

)96�.�09( )960.609( ناق�شًا: �ملخ�ش�س لقاء �لب�شاعة �لر�كدة وبطيئة �حلركة 
24.365.676  18.919.960 ال�سايف

11- مستودع قطع الغيار- بالصافي 
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
�.96�.117  �.11�.�89 م�شتودع قطع �لغيار

10.�0�  10.6�8 م�شتودع قطع �لغيار - �شيار�ت
3.974.521  4.125.117 املجموع
)�1�.911( )8��.�76( ناق�شًا: �ملخ�ش�س لقاء قطع �لغيار بطيئة �حلركة

3.461.610  3.300.841 ال�سايف

12- الذمم المدينة  - بالصافي 

لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:

 101.��0  101.��0 دفعات للمز�رعني عن �شنو�ت �شابقة
�.696.6��  �.�1�.1�6 �لذمم �لتجارية )ذمم �لعمالء(

�11.0��  ���.��7 ذمم مدينة �خرى
5.208.924  3.769.803 املجموع

)166.�16( )16�.16�( ناق�شًا: �ملخ�ش�س لقاء �لديون �مل�شكوك يف حت�شيلها
5.042.708  3.604.638 ال�سايف

القوائم املالية املوحدةالقوائم املالية املوحدة
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19- القروض
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

املجموع املجموع طويل الجل ق�سري الجل
دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين اأ- يتاألف هذا البند مما يلي:

 17.7��.000 1�.180.000  10.6��.000  �.���.000 قر�س بنك �الردن )�ي�شاح 19 ب(
7�0.000 0  0  0 قر�س �شتاندرد ت�شارترد  

 0 1.07�.919  0 1.07�.919 قر�س بنك �ال�شكان ) �ي�شاح 19 ج(
709.000 709.000  0 709.000 قر�س �شيتي بنك )�ي�شاح 19د(

1.0��.�00 0  0  0  HSBC قر�س
 0 �.1�7.000  0 �.1�7.000 قر�س بنك �الردن  ) �ي�شاح 19 ه�(

 20.228.500  18.088.919  10.635.000  7.453.919 املجموع

14- را�س املال
يبلغ ر�أ�س �ملال �مل�شرح به و�ملدفوع 20.000.000 دينار يف نهاية �ل�شنة موزعًا على 20.000.000 �شهم، قيمة �ل�شهم �لو�حد �ال�شمية 

دينار )بلغت �ل�شنة �ل�شابقة كما يف 31 كانون �الول 2009 )20.000.000 �شهم( قيمة �ل�شهم �لو�حد �ال�شمية دينار(.

15- الحتياطي الجباري:
متثل �ملبالغ �ملتجمعة يف هذ� �حل�شاب ما مت حتويلة من �الرباح �ل�شنوية قبل �ل�شر�ئب بن�شبة 10% خالل �ل�شنة و�ل�شنو�ت �ل�شابقة وفقا 

لقانون �ل�شركات  وهو غري قابل للتوزيع على �مل�شاهمني..

16- الحتياطي الختياري:
متثل �ملبالغ �ملتجمعة يف هذ� �حل�شاب ما مت حتويلة من �الرباح �ل�شنوية قبل �ل�شر�ئب وي�شتخدم �الحتياطي �الختياري يف �الغر��س �لتي 

يقررها جمل�س �الد�رة ويحق للهيئة �لعامة توزيعه بالكامل �و �ي جزء منه كاأرباح على �مل�شاهمني.

17- التغري املرتاكم يف القيمة العادلة:
ميثل هذ� �ملبلغ �لزيادة يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع  وبياناته كما يلي:

13- الحسابات المدينة المتنوعة 
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
���.97� 1.7�8.867 دفعات على ح�شاب �شر�ء ب�شاعة
���.��� 16�.160 تامينات م�شرتدة وجمركية

71.000 100 تامني كفاالت بنكية
9��.68� �66.608 م�شاريف مدفوعه مقدما
1�8.8�6 1��.00� ذمم موظفني
1��.�90 1��.�11 �خرى
�91.908 ��8.�66 �شريبة دخل مدفوعة مقدما

2.449.466 3.091.616 املجموع

�شهور    6 اليبور  فائدة   ب�شعر  دينار   17.725.000 يعادل  ما  دوالر   25.000.000 مببلغ  بنكي   جتمع  قر�س  على  �ل�شركة  ح�شلت  ب- 
باال�شافة �لى هام�س ربح 2% وذلك ب�شمان �ل�شركة.  

ج- ح�شلت �ل�شركة على قر�س دو�ر من بنك �ال�شكان مببلغ 2.000.000 دينار ب�شمان �ل�شركة.
د- ح�شلت �ل�شركة على قر�س دو�ر من بنك �شيتي بنك مببلغ 4.709.000 دينار.

ه�- ح�شلت �ل�شركة على قر�س من بنك �الردن مببلغ 3.000.000 دوالر ما يعادل 2.127.000 دينار  مقابل تقدمي ثالث �شيكات بر�شم 
�لتح�شيل بقيمة 3.000.000 دوالر.

20- البنوك الدائنة:
مببلغ  بنكية  كفاالت  وعلى  دينار   14.717.000 مببلغ  مدين(  )جاري  بنكية  ت�شهيالت  على  �ملحلية  �لبنوك  بع�س  من  �ل�شركة  ح�شلت 

5.947.000 دينار وذلك ب�شمان �ل�شركة.

21- الذمم الدائنة وأوراق الدفع  
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 9.6��.�67  7.�67.086 �لذمم �لد�ئنة

 9.653.267  7.267.086 املجموع

لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول
�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
)86.9��( ��1.�7� �لر�شيد يف بد�ية �ل�شنة 
 6�8.�96 )��.09�( �لتغري خالل �ل�شنة
 541.474 518.380 �لر�شيد يف نهاية �ل�شنة 

18- الرباح املدورة يف نهاية ال�سنة
مت مبوجب �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادية و�ملنعقدة بتاريخ 28 �شباط 2010 �ملو�فقة على توزيع 50% من �لقيم�ة �ال�شمية لال�شهم كارب�اح 

نقدي�ة على �مل�شاهمني م�ن �الرب�اح �مل�دورة وبقيمة )10،000،000( دينار �ردين.

القوائم املالية املوحدةالقوائم املالية املوحدة
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23- تكلفة المبيعات  
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
�0.���.8��  �7.6�7.�7� مو�د �أولية م�شتخدمة يف �النتاج

امل�ساريف ال�سناعية
�.9��.699  �.�91.�66 �ال�شتهالكات
�.099.��7  �.�0�.666 �لرو�تب و�الأجور وملحقاتها

�9�.�6�  8�9.6�8 �ل�شيانة و�لت�شليح  وقطع �لغيار
�.96�.�69  �.7�1.160 �مل�شاريف �ل�شناعية �ملتنوعة

10.601.867  12.265.720 جمموع امل�ساريف ال�سناعية
50.855.709  59.903.194 جمموع تكلفة الت�سنيع

�.991.9�7  �.0�8.8�7 �لب�شاعة �جلاهزة �أول �ملدة
)1��.�0�( )9�.��9( ب�شاعة �لدعاية و�العالن
�.�68.1�7  �.86�.01� م�شرتيات ب�شاعة جاهزة

)�.1�8.���( )�.�0�.87�( �لب�شاعة �جلاهزة �آخر �ملدة )�ي�شاح 10(
52.933.356  65.496.632 تكلفة املبيعات

22- الحسابات الدائنة المتنوعة  
لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين اأ- يتاألف هذا البند مما يلي:
 ��.000  ��.000 خم�ش�س مكافاأة �ع�شاء جمل�س �الد�رة

 �.09�.�7�  �.807.��6 خم�ش�س �شريبة �لدخل
 1�8.660  6�.��� م�شاريف م�شتحقة

 ��.�9�  ��.9�1 �مانات �ل�شمان �الجتماعي
76.��8 76.��8 خم�ش�س ر�شوم �جلامعات �الأردنية
76.��8 76.��8 خم�ش�س �لبحث �لعلمي و�لتدريب �ملهني

�0�.�60 �67.��0 خم�ش�س �لتز�مات متوقعة
 1.96�  6�.��� ذمم موظفني

 �8.���  ��.178 �ر�شدة د�ئنة �خرى
 �1.8��  �1.868 �أمانات �مل�شاهمني

 1��.96�  11�.�90 �شندوق دعم �لتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتقني
 �9.�81  0 �شندوق �شريبة �ل�شباب
 �8.�77  ��.��6 �شر�ئب موؤجلة

 0  7�.068 خم�ش�س �جاز�ت
 0  11�.186 ب�شاعة قيد �لت�شوية

 2.991.167  3.953.436 املجموع

24- المصاريف االدارية والعمومية

لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول
�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 1.9��.���  �.107.09� �لرو�تب و�الأجور و�ملكافاآت و�لعمل �ال�شايف

 110.���  168.�16 �لر�شوم و�ال�شرت�كات
 �69.90�  �70.�0� �ال�شتهالكات

 �8.718  �0.��6 �لقرطا�شية و�ملطبوعات
 �8.�17  �1.71� �لدعاية و�العالن

 1�1.��6  �9�.��0 �الأتعاب �ملهنية
 1�1.000  1�8.667 بدل �لتنقالت الأع�شاء جمل�س �الد�رة و�أمانة �ل�شر

 �1.�89  �8.9�� م�شاهمة �ل�شركة يف �ل�شمان �الأجتماعي
 �0.7�7  19.8�8 م�شاريف تاأمني �ملوجود�ت

 6.���  �.�00 �لوقود و�ملحروقات
 67.��6  79.78� �لربيد و�لهاتف و�لفاك�س
 ��.�0�  �9.1�7 �ل�شيافة و �لنظافة
 1�.9��  18.��� �ملياه و�لكهرباء و �لتدفئة

 1��.077  11�.1�� �لتربعات و�العانات
 ��.��9  7.878 �ملتنوعة
 ��.989  18.��� �مل�شاريف �لطبية و�لتاأمني �ل�شحي
 �1.0�9  ��.��6 م�شاريف �شيار�ت
 �9.1��  16.8�7 �شريبة معارف وم�شقفات
 �1.�68  �8.17� �شيانة و��شالحات
 �6.���  7.�0� ر�شوم وم�شاريف ق�شائية
 ��.1��  �16.71� مكافاأة نهاية �خلدمة
 11.191  8.��� م�شاريف كمبيوتر
 �9.916  ��.007 �يجار�ت

 1�1.�6�  1�7.7�9 م�شاريف �شفر و�قامة
 8.867  1.019 فو�ئد وعموالت بنكية

 ��.667  16.9�� عالمات جتارية
 ��.600  69.��� م�شروع بد�ية

 0  1�.�78 تدريب وتاهيل
 0  199.��� م�شاريف حمملة )م�شرتكة(

 3.527.091  4.318.649 املجموع
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25- مصاريف البيع والتوزيع

لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول

�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:

 �.1�7.18�  �.0�7.061 م�شاريف ترويجية
 676.���  �91.�8� �لرو�تب و�الأجور و�ملكافاآت

 1�.806  1�.�91 تاأمني �لب�شاعة �جلاهزة
 9�.68�  ��.17� �ال�شتهالكات 
 7�.918  �1.696 م�شاريف �ل�شيار�ت وتاأمني وترخي�س

 1��.971  �91.�18 م�شاريف �لت�شدير و�جور �شحن
 1.16�  10.�9� �لر�شوم و�ال�شرت�كات

 �8.7�7  1�.0�� م�شاهمة �ل�شركة يف �ل�شمان �الجتماعي
 1.998  �.01� �لقرطا�شية و�ملطبوعات

 ��.�66  18.70� �لربيد و�لربق و�لهاتف
 1.�00  �00 در��شات و��شت�شار�ت

 ��.0�8  �8.�6� �ملتنوعة
 �1.7��  ��.0�1 �ل�شيانة و�لت�شليح
 �8.7��  10.��6 �لتاأمني �ل�شحي

 8.106  67� �ملو�د و�للو�زم
 ��.7�0  ��.�1� م�شاريف �ل�شفر و�لتنقالت
 ��.�99  1�.�86 وقود وحمروقات

 110.1�0  67.7�� �يجار�ت
 19.�08  11.76� مكافاأة نهاية �خلدمة 
 8�.�68  ���.�87 خ�شم م�شموح به
 ��.�10  107.�86 ت�شجيل عالمات جتارية 

 6.�66  1.��9 م�شاريف معار�س
 4.703.580  4.673.067 املجموع

26- االيرادات )المصاريف(  االخرى

لل�سنة املنتهية يف �1 كانون الأول
�009 �010

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 0  9�7.1�0 �ير�د وكاالت جتارية
 0  98.��0 �أرباح بيع ��شهم متوفرة للبيع

 71.�90  71.�90 توزيعات �رباح �ال�شتثمار يف �ل�شركات 
 �9.���  68.0�0 فروقات عملة

 0  8�.96� فو�ئد بنكية د�ئنة
 �88.0�0 )9�.�18( )خ�شائر( �أرباح بيع �ملمتلكات و�ملعد�ت
 �1�.��1  �6�.701 �ير�د�ت �خرى
 804.304  1.552.565 ال�سايف 

27- �سريبة الدخل 
اأ. ال�سركة الم - القبال لال�ستثمار امل�ساهمة العامة املحدودة

مت ت�شوية �شريبة �لدخل لغاية �ل�شنة �ملالية 2009 ومت �حل�شول على خمال�شة نهائية من د�ئرة �شريبة �لدخل.

ب. ال�سركات التابعة والفروع
1- الفاخر لتجارة التبغ

- قامت د�ئرة �شريبة �لدخل بالتدقيق على ح�شابات �ل�شركة عن �ل�شنو�ت  �ملالية 2006 و 2007 و 2008 ومل ي�شدر قر�ر نهائي بعد وح�شب 
ر�ي �مل�شت�شار �ل�شريبي لل�شركة فانة ال يوجد حاجة لر�شد �ية خم�ش�شات جديدة.

- مت تقدمي ك�شوف �لتقدير �لذ�تي عن �ل�شنة �ملالية  2009  �شمن �ملدة �لقانونية لتقدمي �لك�شوف، ومل تقم �لد�ئرة بالتدقيق على ح�شابات 
�ل�شركة و��شد�ر قر�ر�تها �لنهائية حتى تاريخ �عد�د �لقو�ئم �ملالية.

2- العربية لتوزيع ال�سجائر
�لد�ئرة  تقم  �لك�شوف، ومل  لتقدمي  �لقانونية  �ملدة  و 2008 و2009 �شمن  �ملالية  2007  �ل�شنو�ت   �لذ�تي عن  �لتقدير  ك�شوف  تقدمي  مت 

بالتدقيق على ح�شابات �ل�شركة و��شد�ر قر�ر�تها �لنهائية حتى تاريخ �عد�د �لقو�ئم �ملالية.
3- الدخان وال�سجائر الدولية

مت ت�شوية �شريبة �لدخل لغاية �ل�شنة �ملالية 2009 ومت �حل�شول على خمال�شة نهائية من د�ئرة �شريبة �لدخل.
4- ال�سركة الدولية لتجارة وتوزيع التبغ وال�سجائر / م�سر

�سريبة اأرباح �سركات الأموال
- مل يتم فح�س �ل�شركة �لدولية لتجارة وتوزيع �لتبغ و�ل�شجائر حتى تاريخه و�ل�شركة منتظمة يف توريد �القر�ر�ت �ل�شريبية.

-  يتم فح�س �ل�شركة �لعربية �لدولية لال�شتري�د و�لت�شدير حتى 31 كانون �الول 2008  ومت �العرت��س وحتويل �مللف �لى �للجان �لد�خلية 
حلل �خلالف بها و�ل�شركة منتظمة يف تقدمي �القر�ر�ت �ل�شريبية.

-  يتم فح�س �شركة �شارمز لال�شتري�د و�لت�شدير حتى تاريخه و�ل�شركة منتظمة يف توريد �القر�ر�ت �ل�شريبية.

�سريبة ك�سب العمل
- مل يتم فح�س �ل�شركة �لدولية لتجارة �لتبغ و�ل�شجائر حتى تاريخه.

- مت فح�س �ل�شركة �لعربية �لدولية لال�شتري�د و�لت�شدير حتى 31 كانون �الول 2008 ومت �شد�د �ل�شريبة  و�ل�شركة منتظمة يف توريد 
�شريبة ك�شب �لعمل.

-  مت فح�س �شركة �شارمز لال�شتري�د و�لت�شدير حتى 31 كانون �الول 2008 وجاري �نهاء �خلالف باملاأمورية و�ل�شركة منتظمة يف توريد 
�القر�ر�ت �ل�شريبية.
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ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في المركز المالي
�009 �010

دينار اردين دينار اردين طبيعة احل�ساب
 16.�6�.0��  11.�11.��1 د�ئن �شركة �لفاخر لتجارة �لتبغ و�لوكاالت )�ملوحدة(
 16.�9�.6�6  6.16�.�66 د�ئن �شركة �لدخان و�ل�شجائر �لدولية

 �.808.�69  �.���.90� د�ئن �ل�شركة �لعربية لتوزيع �ل�شجائر
فيما يلي ملخ�س �الأر�شدة مع جهات ذ�ت عالقة �لظاهرة يف قائمة �لدخل

 ���.7��  �66.9�0  مبيعات بني �ل�شركات �لتابعة و�لفروع
تابع �ملعامالت مع �طر�ف ذ�ت عالقة 

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رو�تب، مكافات، منافع �خرى( �الد�رة �لتنفيذية �لعليا لل�شركة:
 �16.0�6  ��0.861 رو�تب ومنافع �خرى )�شركة �الإقبال لالإ�شتثمار(

�سريبة الدمغة
- مل يتم فح�س �ل�شركة �لدولية لتجارة �لتبغ و�ل�شجائر حتى تاريخه.

- مت فح�س �ل�شركة �لعربية �لدولية لال�شتري�د و�لت�شدير من بد�ية �لن�شاط حتى 2007/7/31 ومت �ل�شد�د.
- مت مطالبة �شركة �شارمز لال�شتري�د و�لتوزيع بنموذج تقديرى ومت �العرت��س عليه وجاري ��شت�شد�ر قر�ر باعادة �لفح�س �ل�شركة يف 

بد�ية �لن�شاط حتى 2006/7/31 فعليًا.

28- حصة السهم من ربح السنة

�009 �010

دينار اردين دينار اردين احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من العمليات امل�ستمرة :
 9.89�.�9�  1�.977.�11 ربح �ل�شنة �لعائد مل�شاهمي �ل�شركة )دينار(

 �0.000.000  �0.000.000 �ملتو�شط �ملرجح لعدد �ال�شهم )�شهم(
 0.496  0.799 ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة

�ن �حل�شة �ملخف�شة لل�شهم من ربح �ل�شنة م�شاوية للح�شة �ال�شا�شية لل�شهم من ربح �ل�شنة من �لعمليات �مل�شتمرة.

29- املعامالت مع اطراف ذات عالقة
متثل �جلهات ذ�ت �لعالقة �مل�شاهمني �لرئي�شني و�ل�شركات �لزميلة و�ع�شاء جمل�س �الد�رة و�ل�شركات �لتي هم فيها مالك رئي�شني، يتم 

�عتماد �ال�شعار و�ل�شروط �ملتعلقة بهذه �ملعامالت من قبل �د�رة �ل�شركة.

30- التصنيف القطاعي
من �هد�ف �ل�شركة �لرئي�شة �ال�شتثمار يف ��شهم �ل�شركات، وفيما يلي معلومات عن قطاعات �العمال:

�1 كانون الول  �010

الجمايل اخرى ا�سهم وعقارات الن�ساط الرئي�س
دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين

 9�.7��.��8  1.�8�.6��  169.9�0  9�.�01.89� �شايف �ملبيعات
املوجودات واملطلوبات 

 8�.687.889  �.���.9��  �.679.678  7�.�8�.��7 �ملوجود�ت
 �9.87�.��8  0  0  �9.87�.��8 �ملطلوبات

معلومات القطاعات الخرى 
 �.��0.719  0  0  �.��0.719 �مل�شاريف �لر�أ�شمالية 
 �.606.8��  0  0  �.606.8�� �ال�شتهالكات 

�1 كانون الول  �009

الجمايل اخرى ا�سهم وعقارات الن�ساط الرئي�س
دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين

 7�.6�7.66�  7��.71�  71.�90  7�.8��.�60 �شايف �ملبيعات
املوجودات واملطلوبات 

 86.�78.9�0  �.87�.9��  �.811.��8  77.�9�.��9 �ملوجود�ت
 �1.���.�0�  0  0  �1.���.�0� �ملطلوبات

معلومات القطاعات الخرى 
 7.���.869  0  0  7.���.869 �مل�شاريف �لر�أ�شمالية 
 �.�9�.���  0  0  �.�9�.��� �ال�شتهالكات 
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31-  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:
يبني �جلدول �لتايل حتليل �ملوجود�ت و�ملطلوبات وفقا للفرتة �ملتوقعة ال�شرتد�دها �و ت�شويتها:

املجموع اكرث من �سنة لغاية �سنه
دينار دينار دينار ارقام ال�سنة

املوجودات
 �0.9�0.�98  �0.9�0.�98  0 �ملمتلكات و�ملعد�ت - بال�شايف

 9.��9.��0  9.��9.��0  0 �ملوجود�ت غري �مللمو�شة - بال�شايف
 99�.7�0  99�.7�0  0 �ال�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لزميلة 
 �81.68�  �81.68�  0 �ال�شتثمار�ت يف �الر��شي

 �.�0�.��6  �.�0�.��6  0 �ال�شتثمار�ت �ملتاحة للبيع
 18.919.960 0  18.919.960 �لب�شاعة - بال�شايف

 �.�00.8�1 0  �.�00.8�1 م�شتودع قطع �لغيار - بال�شايف
 1.9��.119 0  1.9��.119 م�شاريف وتاأمينات �العتماد�ت �مل�شتندية
 �.60�.6�8 0  �.60�.6�8 �لذمم �ملدينة - بال�شايف
 �.�9�.�6� 0  �.�9�.�6� �ل�شيكات بر�شم �لتح�شيل
 �.091.616 0  �.091.616 �حل�شابات �ملدينة �ملتنوعة
 �.���.9�� 0  �.���.9�� �لنقد يف �ل�شندوق ولدى �لبنوك

85.687.889 45.129.296 40.558.593 املجموع

املطلوبات
 6.1�7.19� 0  6.1�7.19� �لبنوك �لد�ئنة

 18.088.919  10.6��.000  7.���.919 قرو�س 
 7.�67.086 0  7.�67.086 �لذمم �لد�ئنة و�أور�ق �لدفع
 �.�19.�1� 0  �.�19.�1� �مانات �شريبة �ملبيعات
 �.9��.��6 0  �.9��.��6 �حل�شابات �لد�ئنة �ملتنوعة
 1.197.608  1.197.608  0 مكافاة نهاية �خلدمة

39.873.458 11.832.608 28.040.850 جمموع املطلوبات

 45.814.431  33.296.688  12.517.743 ال�سايف

املجموع اكرث من �سنة لغاية �سنه
دينار دينار دينار ارقام �سنة املقارنة

املوجودات
 �0.8�8.�0�  �0.8�8.�0� 0 �ملمتلكات و�ملعد�ت - بال�شايف

 �0.170  �0.170 0 �ن�شاء�ت حتت �لتنفيذ
 9.687.��7  9.687.��7 0 �ملوجود�ت غري �مللمو�شة - بال�شايف
 1.069.6�8  1.069.6�8 0 �ال�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لزميلة 

 �81.68�  �81.68� 0 �ال�شتثمار�ت يف �الر��شي
 �.�60.�08  �.�60.�08 0 �ال�شتثمار�ت �ملتاحة للبيع

 ��.�6�.676 0  ��.�6�.676 �لب�شاعة - بال�شايف
 ���.987 0  ���.987 ب�شاعة بالطريق

 �.�61.610 0  �.�61.610 م�شتودع قطع �لغيار - بال�شايف
 87.��8 0  87.��8 م�شاريف وتاأمينات �العتماد�ت �مل�شتندية

 �.0��.708 0  �.0��.708 �لذمم �ملدينة - بال�شايف
 1.�07.�6� 0  1.�07.�6� �ل�شيكات بر�شم �لتح�شيل
 �.��9.�66 0  �.��9.�66 �حل�شابات �ملدينة �ملتنوعة
 �.87�.9�� 0  �.87�.9�� �لنقد يف �ل�شندوق ولدى �لبنوك

86.278.940 45.367.459 40.911.481 املجموع

املطلوبات
 10.��9.�66 -  10.��9.�66 �لبنوك �لد�ئنة
 �0.��8.�00  1�.160.000  6.068.�00 قرو�س 

 9.6��.�67 -  9.6��.�67 �لذمم �لد�ئنة و�أور�ق �لدفع
 �.�81.90� -  �.�81.90� �مانات �شريبة �ملبيعات
 �.991.167 -  �.991.167 �حل�شابات �لد�ئنة �ملتنوعة

 711.1�1  711.1�1  0 مكافاة نهاية �خلدمة
46.205.355 14.871.151 31.334.204 جمموع املطلوبات

 40.073.585  30.496.308  9.577.277 ال�سايف

32- الدوات املالية
تتعر�س �ل�شركة نتيجة لالدو�ت �ملالية �لتي ت�شتخدمها �لى �ملخاطر �لتالية:

- خماطر ال�سوق
- خماطر حتويل العمالت

�ن معظم تعامالت �ل�شركة بالدينار �الردين وتقت�شر �لتعامالت �الجنبية على �لدوالر �المريكي و�شعر �شرفه ثابت مقابل �لدينار �الردين 
مما يجعل �أثر خماطر حتويل �لعمالت غري جوهري على �لقو�ئم �ملالية.

- خماطر ا�سعار الفائدة
ميكن �ن تتعر�س �ل�شركة ملخاطر ��شعار �لفائدة على موجود�تها ومطلوباتها �لتي حتمل فائدة مثل: �لبنوك �لد�ئنة، ونظرً� الأن �لبنوك 

�لد�ئنة ق�شرية �الجل فاإن �ملخاطر �لتي تتعر�س لها �ل�شركة نتيجة �لتغري�ت يف ��شعار �لفائدة غري جوهرية.
- خماطر الئتمان

تن�شاأ هذه �ملخاطر عن �لتعامل بالنقد و�لنقد �ملعادل و�لود�ئع �لبنكية مع �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�لذمم �ملدينة، �لتي قد ينجم عنه تخلف �و عجز 
�ملدينون و�الطر�ف �الخرى عن �لوفاء بالتز�ماتهم جتاه �ل�شركة.

�أما بالن�شبة للتعامالت مع �ملوؤ�ش�شات �ملالية فاإن �ل�شركة تتعامل مع موؤ�ش�شات مالية مليئة.
�أما بالن�شبة للتعامالت مع �لعمالء �لذين تتعامل معهم �ل�شركة فتلتزم �ل�شركة ب�شقوف �ئتمانية مر�قبة للعمالء وتتم متابعة �لذمم �لقائمة 

ب�شكل م�شتمر، وتعتقد �د�رة �ل�شركة باأنها غري معر�شة بدرجة كبرية �لى خماطر �الئتمان حيث �نها تقوم مبتابعتها.

القوائم املالية املوحدةالقوائم املالية املوحدة



�0�1

خماطر �ل�شيولة
خماطر �ل�شيولة وذلك عن طريق �لتاأكد من توفر �لت�شهيالت �لبنكية.

تعمل �ل�شركة على �د�رة 
33- ادارة را�س املال

يتمثل �لهدف �لرئي�س فيما يتعلق باد�رة ر��س مال �ل�شركة بالتاكد من �ملحافظة على ن�شب ر��س مال مالئمة ب�شكل يدعم ن�شاط �ل�شركة 
ويعظم حقوق �مللكية.

تقوم �ل�شركة باد�رة هيكلة ر��س �ملال و�جر�ء �لتعديالت �لالزمة عليها يف �شوء تغري�ت ظروف �لعمل هذ� ومل تقم �ل�شركة باية تعديالت 
على �الهد�ف و�ل�شيا�شات و�الجر�ء�ت �ملتعلقة بهيكلة ر��س �ملال خالل �ل�شنة �ملالية �حلالية و�ل�شابقة.

�ن �لبنود �ملت�شمنة يف هيكلة ر��س �ملال تتمثل يف ر��س �ملال �ملدفوع و�الحتياطي �الجباري و�الحتياطي �الختياري وعالوة �ال�شد�ر و�خل�شائر 
�ملرت�كمة و�لبالغ جمموعها 45.208.376 دينار �ردين كما يف 31 كانون �الول 2010 مقابل 39.486.515 دينار �ردين كما يف 31 كانون 

�الول 2009.

34- اللتزامات املحتملة
هناك �لتز�مات مقابل كفاالت بنكية بقيمة 5.947.000 دينار.

35- الحداث الالحقة
ال توجد �حد�ث الحقة بتاريخ �لقو�ئم �ملالية �و بعد �عد�د �لقو�ئم �ملالية.

36- الق�سايا
ق�سية مقامة �سد ال�سركة 

�ل�شجائر  �نتاج �حد ��شناف  �ل�شركة �لربيطانية �الأمريكية و�شركة م�شانع �الحتاد ق�شية على �شركة �القبال لال�شتثمار البقاف  �قامت 
�ملنتجة من قبل �شركة �القبال لال�شتثمار م�شتندة بذلك �لى قانون �ملناف�شة غري �مل�شروعة وذلك بتاريخ 30/12/2001 وقد جلاأت  �شركة 
�لدخان و�ل�شجائر �لدولية �لى حمكمة �ال�شتئناف ومت �يقاف �الجر�ء �لذي ح�شلت عليه �ل�شركة �لربيطانية �المريكية و�شركة م�شانع 
�الحتاد من قا�شي �المور �مل�شتعجلة، حيث كان قر�ر حمكمة �ال�شتئناف ل�شالح �شركة �لدخان و�ل�شجائر �لدولية وعزز هذ� �لقر�ر من قبل 

حمكمة �لتمييز.
�لدولية برفع ق�شية تعوي�س )عطل و�شرر( على كل من �ل�شركة �لربيطانية و�شركة  و��شتنادً� �لى ذلك قامت �شركة �لدخان و�ل�شجائر 

م�شانع �الحتاد، وال ز�لت  هذه �لق�شية منظورة �أمام �ملحاكم �ملخت�شة.
وقد �شدر قر�ر �ملحكمة بالز�م �ل�شركة بدفع مبلغ )883.000( دينار للمدعيتان و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفو�ئد. ومت تقدمي 

��شتئناف على قر�ر و�شجل حتت �لرقم 27356/2010 ومل يتم حتديد موعد �لنظر بها.
ح�شب ر�أي �ال�شتاذ حمامي �ل�شركة �ن �أمكانية ك�شب �ل�شركة �لدعوى عالية جدً� خا�شة و�ن �لبيانات �ملقدمة بالدعوى من قبل �ل�شركة لها 

قيمة قانونية �أكرب من �لبينات �ملقدمة من �لطرف �الأخر )�ملدعى(.

ق�سية مقامة من ال�سركة �سد دائرة ال�سريبة العامة على املبيعات
�ل�شجائر )هناك هام�س ربح خم�ش�س  �ملبيعات بتقدمي مطالبة مالية وغر�مات على مبيعات �شنف  �لعامة على  �ل�شريبة  قامت د�ئرة 

ل�شركة �لتوزيع مل يتم دفع �شريبة �ملبيعات عليه. 
ونظرً� لعدم �أحقية هذه �ملطالبة فقد جلاأت �ل�شركة �لى رفع ق�شية على د�ئرة �ل�شريبة �لعامة على �ملبيعات اليقاف �ملطالبة الأنها ال ت�شتند 
�لى قانون �ل�شريبة �لعامة على �ملبيعات و�لتعليمات �ل�شادرة عن مديرها �لعام و�ن �ل�شركة �ملوزعة ل�شنف غري تابعة ل�شركة �لدخان 

و�ل�شجائر �لدولية وهي �شركة م�شتقلة.
�ن جميع �الجر�ء�ت يف طريقة �حت�شاب ودفع �ل�شريبة �لعامة على �ملبيعات ل�شنف �ل�شجائر كان معززً� بكتب ر�شمية من �ل�شركة �لى د�ئرة 
�ل�شريبة �لعامة على �ملبيعات وحتتفظ �ل�شركة باملو�فقات �خلطية من د�ئرة �ل�شريبة �لعامة على �ملبيعات بهذ� �خل�شو�س، وال ز�لت هذه 

�لق�شية منظورة �أمام �ملحاكم �ملخت�شة.

37- عام
قامت �شركة �القبال لال�شتثمار �مل�شاهمة �لعامة �ملحدودة و�شركة �لدخان و�ل�شجائر �لدولية ذ�ت �مل�شوؤولية �ملحدودة بتاريخ 21 ت�شرين 
�لت�شغيلي النتاج  بالن�شاط  �ل�شركتني مبا يت�شل  بتوقيع مذكرة تفاهم مع فيليب موري�س - �الردن بخ�شو�س بيع موجود�ت  �لثاين 2010 

�ل�شجائر.
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-
-

 7.���.919
 10.6��.000

-
 18.088.919

�لذمم �لد�ئنة و�أور�ق �لدفع
-

-
-

 7.�67.086
-

-
 7.�67.086

�مانات �شريبة �ملبيعات
-

 �.�19.�1�
-

-
-

-
 �.�19.�1�

حل�شابات �لد�ئنة �ملتنوعة
�

-
-

-
 �.9��.��6

-
-

 �.9��.��6

خلدمة
مكافاة نهاية �

-
-

-
-

 1.197.608
-

 1.197.608

املجموع
-

 3.219.215
-

 24.821.635
 11.832.608

-
 39.873.458

جمموع املوجودات
-

-
-

 40.558.593
 45.129.296

-
 85.687.889

ارقام �سنة املقارنة
اأقل من 

�سهر
من �سهر الى 

� �سهور
من � �سهور 
الى 6 �سهور

من 6 �سهور حتى 
�سنة واحدة

من �سنة الى � 
�سنوات

رث من � 
اأك

�سنوات
املجموع

طلوبات
امل

�لبنوك �لد�ئنة
-

-
-

 10.��9.�66
 0

-
 10.��9.�66

قرو�س 
-

-
-

 6.068.�00
 1�.160.000

-
 �0.��8.�00

�لذمم �لد�ئنة و�أور�ق �لدفع
-

-
-

 9.6��.�67
-

-
 9.6��.�67

�مانات �شريبة �ملبيعات
-

 �.�81.90�
-

-
-

-
 �.�81.90�

حل�شابات �لد�ئنة �ملتنوعة
�

-
-

-
 �.991.167

-
-

 �.991.167

خلدمة
مكافاة نهاية �

-
-

-
-

 711.1�1
-

 711.1�1

املجموع
-

 2.381.904
-

 28.952.300
 14.871.151

-
 46.205.355

جمموع املوجودات
-

-
-

 40.911.481
 45.367.459

-
 86.278.940
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مت مبوجب قر�ر جمل�س �الد�رة بجل�شته �ملنعقدة بتاريخ 18 �شباط 2010 �ملو�فقة على نقل ملكية �ال�شتثمار يف �ل�شركة �لدولية لتجارة وتوزيع 
�لتبغ و�ل�شجائر ذ.م.م )م�شر( بن�شبة 100% �لى �ل�شركة �لتابعة - �ل�شركة �لعربية لتوزيع �ل�شجائر ذ.م.م و مقرها يف منطقة �لعقبة 

�القت�شادية ح�شب �لقيمة �لدفرتية يف 1 كانون �لثاين 2010 وذلك �عتبار� من 1 كانون �لثاين 2010.

38- الأرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�س �أرقام �شنة �ملقارنة لتتالئم وتبويب �أرقام �ل�شنة �حلالية.

39- قواعد حوكمة ال�سركات
لقد قامت �ل�شركة بتطبيق جميع بنود �لقو�عد �الر�شادية لقو�عد �حلوكمة باإ�شتثناء ما يلي:

1- �جلمع بني من�شب رئي�س جمل�س �الإد�رة و�ملدير �لعام
رئي�شا  �لعام  �ملدير   / �ملجل�س  رئي�س  نائب  �تنخاب  ومت  �ملجل�س  رئي�س  ��شتقال  حيث   2009/8/31 لغاية  مطبق  �لبند  هذ�  • كان 

جديد� للمجل�س و�شيتم ت�شويب هذ� �لو�شع الحقًا.
2- مهام وم�شوؤوليات جمل�س �الإد�رة 

�أ- و�شع نظاما د�خليا ملجل�س �الإد�رة يتم مر�جعته ب�شكل �شنوي حتدد مبوجبه ب�شكل مف�شل مهام و�شالحيات �ملجل�س وم�شوؤولياته.
�ملهام  �ملالية 2011 بحيث يت�شمن  �ل�شنة  �الإد�رة مكتوبًا و�شيتم �النتهاء منه خالل  �لعمل على  و�شع نظام د�خلي ملجل�س  • جاري 

و�مل�شوؤوليات و�شالحيات جمل�س �الد�رة علما بانه يتم تطبيقه فعليا على �ر�س �لو�قع.

ب- و�شع �آلية ال�شتقبال �ل�شكاوي و�القرت�حات �ملقدمة من قبل �مل�شاهمني.
�ل�شنة  منها خالل  �النتهاء  و�شيتم  �مل�شاهمني  قبل  �ملقدمة من  و�القرت�حات  �ل�شكاوي  لتقبل  مكتوبة  �آلية  و�شع  على  �لعمل  • جاري 

�ملالية2011، علمًا باأن �ل�شركة ت�شتقبل �ل�شكاوى و�ملقرتحات على بريدها �الإلكرتوين
)shareholders@eqbal-invest.com(

ج - و�شع �إجر�ء�ت عمل خطية لتطبيق قو�عد �حلوكمة �لر�شيدة يف �ل�شركة ومر�جعتها وتقييم مدى تطبيقها .
يتم  بانه  علما  تطبيقها،  مدى  وتقييم  ومر�جعتها  �ل�شركة  يف  �حلوكمة  قو�عد  لتطبيق  خطية  عمل  خطة  و�شع  على  �لعمل  • جاري 

تطبيق ومر�جعة كافة �جر�ء�ت �لعمل �ن�شجاما مع قو�عد �حلوكمة �لر�شيدة.

القوائم املالية املوحدة
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