التقرير السنوي
الثالث والعشرون
2014

حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني املعظم

حضرة صاحب السمو امللكي األمري احلسني بن عبد اهلل الثاين ويل العهد املعظم

هوية الشركة
شركة اإلقبال لالستثمار م.ع.م هي شركة استثمارية متلك فروعًا يف كل من اململكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات
العربية املتحدة ،متخصصة بإنتاج وتوزيع منتجات املعسل ومسلتزماته واالستثمار يف العقارات واألراضي وإقامة
مشاريع اإلسكان واإلعمار والطاقة املتجددة.

رؤيتنا
أن نكون شركة استثمارية حيوية ذات تأثري متنامي يف السوق العاملي.

رسالتنا
تعظيم عائدات املساهمني مع تفعيل دورنا اإليجابي يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

قيم الشركة
•التزام بالتميز.
•ضمان النمو املايل الالفت لشركائنا.
•بيئة عمل تنافسية ومريحة ملوظفينا.
•مساهمة فعالة يف تطوير ورفاهية اجملتمع.
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ﻠﺲ ادارة
ﻻﻧﺨﺸﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻋ اﻟﺸﻤﺲ
ﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﻧﺴﺘﻤﺪ اﻟﻘﻮة.

أعضاء جملس اإلدارة

السيد سامر توفيق شاكر فاخوري  -رئيس جملس اإلدارة

السيد وليد توفيق شاكر فاخوري

السيد /يوسف حممد عمر عمر

السيد /عبد الرحيم علي الزعبي

السيد /صخر مروان دودين

الدكتور ناصر مصطفى خريشي

السيد /صالح رجب عليان حماد

نائب رئيس جملس اإلدارة

ممث ًال عن شركة زهرة األردن
لالستثمارات العقارية والفنادق

ممثال عن شركة فرح
ً
لألدوات الكهربائية والصحية

ممث ًال عن بنك األردن

ممث ًال عن شركة اللؤلؤة التجارية
لإلعمار واالستثمار

ممثالً عن شركة اخلليج العربي
لالستثمارات والنقليات العامة

السادة شركة القواسمي وشركاه
مدقق احلسابات املستقل

السيد /رائد فتحي منيب سمارة
ممثال عن شركة اإلقبال
ً
األردنية للتجارة العامة

السيد /السيد حممد ناصر بركات
ممث ًال عن شركة اليمامة
لالستثمارات العامة

13

كلمة رئيس جملس اإلدارة
لقد ألقى املشهد العاملي واإلقليمي العام باإلضافةِ
حتقيق الشركة ألهدافها
ِ
إىل عوامل ُأخرى بظالله على
املوضوعة للعام  ،2014وقبل اخلوض بتفاصيل النتائج التي
حققتها الشركة خالل العام ال بد لنا من الوقوف على أثر هذه
ً
جتمعة:
العوامل ُم

حضرات املُ ساهمني الكرام،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:
باالعتزاز وال ّثقة واالطمئنان يسرين تقدمي التقرير السنوي
سجلني
الثالث والعشرين لشركة اإلقبال لالستثمارُ ،م ّ
الصعبة التي تشهدها
إجنازات جيدة رغم استمرار ّ
الظروف ّ
املنطقة خصوصًا والعامل عمومًا ،وانعكاس ذلك بشكل
ُمباشر على أداء القطاعات االقتصادية املُ ختلفة .يتضمن
التقرير ما متّ إجنازه خالل عام  ،2014والبيانات املال ّية
للسنة املنتهية يف  31كانون األول  ،2014وخطة الشركة
ّ
املُ ستقبلية ،باإلضافةِ إىل بيانات اإلفصاح التي تُلبي جميع
ُمتطلّبات ّ
تنص
الشفافية وقواعد احلاكم ّية الرشيدة التي
ّ
عليها القوانني واألنظمة.
حضرات املُ ساهمني الكرام،،،
شهد العامل يف عام  2014استمرارًا للقلق وعدم اليقني
نتيجة الصراعات واالضطرابات األمنية ،ومل يقتصر املشهد
العاملي على االضطرابات السياسية فحسب ،بل وشهدت
البيئة االقتصادية تغريات كبرية نتيجة االنخفاض احلاد يف
أسعار النفط عامليًا بنسبة بلغت حوايل  55%منذ أيلول
 ،2014وكان لالنخفاض يف أسعار النفط آثارًا ُمتباينة على
النمو االقتصادي العاملي عند
االقتصادات العاملية ،إذ استقر
ّ
النمو االقتصادي
عدل
ُمستوى العام  2013البالغ  ،3.3%وبلغ ُم ّ
ّ
النمو للدول املُ صدرة
للدول املُ ستوردة للنفط  3%بينما بلغ
ّ
للنفط .2.7%
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أو ًال :املبيعات
ارتأت اإلدارة يف الربع األخري من عام  2013ضخ كميات إضافية
أسواق دول املنطقة استباقًا
ِ
من ُمنتجاتها يف عددٍ من
للطلب املُ تزايد الذي تشهده هذه األسواق يف فرتةِ األعيادِ
ِ
ِ
وللتوترات التي تشهدها هذه
ناسبات من جهة،
وبعض املُ
ً
ونتيجة لذلك فقد تراكم اخملزون يف
األسواق من جهةٍ ُأخرى،
تلك األسواق مما أثر سلبًا على املبيعات.
قامت اإلدارة بتحديث تصاميم علب ُمنتجات املعسل اخلارجية
والداخلية لتتماشى مع التصاميم العاملية واملعايري الدولية
لالرتقاء بالصنف إىل املُ ستوى العاملي من حيث الشكل
واملضمون ،وقد أدى هذا التحديث إىل خفض ُمستويات
اخملزون من التصاميم القدمية يف ُمختلف األسواق وبالتايل
انخفاض املبيعات وخصوصًا يف الربع الثالث من عام .2014
ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذين احلدثني يدخالن ضمن
عمليات ذات طبيعة غري ُمتكررة ،لذلك فإنه من املُ توقع أن
تنمو املبيعات يف عام  2015وتُسجل ُمستويات قياسية
جديدة.
ثانيًا :تكلفة املبيعات
شهد عام  2014ارتفاع سعر مادتني رئيسيتني من بنود
تكلفة اإلنتاج وهما اجللسرين والتبغ ،مما أدى إىل ارتفاع تكلفة
املبيعات وبالتايل أثر سلبًا على الربح.
كان لضعف الدوالر مقابل اليورو يف أواخر عام  2013وأول
تسعة شهور من عام  2014تأثريًا سلبيًا كبريًا على تكلفة
املبيعات والربحية ،علمًا بأن ُمشرتيات الشركة باليورو تتجاوز
 27مليون يورو سنويًا .واجلدير بالذكر أن سعر اليورو ُمقابل
انخفض انخفاضًا ملموسًا وتتوقع اإلدارة أن
الدوالر قد
َ
االنخفاض إيجابيًا على نتائج الشركة يف العام
ينعكس هذا
ُ
َ
القادم .2015
حضرات املُ ساهمني الكرام،،،
خضم هذه األحداث ،ورغم كل ما سبق واستنادًا إىل
يف
ّ
النشاط املُ تميز الذي تقوم به شركتنا ،فقد متكَّ نت الشركة
ِ
واحلفاظ على استقرا ِر إيراداتها
من مواصلة األداء اجل ّيد
بفضل اهلل عز وجل أو ًال وجهود إدارتها التنفيذية
ِ
وتنوعها
حتقيق أرباح
ِ
خالل
ِ
وكافة العاملني فيها ثانيًا ،ويتّضح ذلك من
بانخفاض
قبل الضريبة بلغت  28.3مليون دينار عام  2014أي
ٍ
نسبته  5.7%عن السنة السابقة ،كما بلغت األرباح الصافية
بعد الضريبة  26.4مليون دينار
بانخفاض نسبته .5.6%
ٍ

قوة أداء الشركة ارتفاع ُمجمل
ومن الدالالت اإليجابية على ّ
4.4%
نسبته
ما
أو
دينار
ربح املبيعات مببلغ  1.9مليون
لتصل
ِ
وجنم هذا االرتفاع عن زيادةِ
املبيعات
إىل  42.6مليون دينار،
َ
بنسبة  7.8%لتصل إىل  106.3مليون دينار عام  ،2014وهي
ُمستويات إجناز قياسية جديدة.
المس رصيد املوجودات حاجز  100مليون
وبهذه النّتائج فقد
َ
دينار مع نهاية عام  2014وبزيادة نسبتها  2%عن رصيد
نهاية السنة املاضية ،كما بلغت حقوق املُ ساهمني نحو 68
مليون دينار.
ويف ضوءِ هذه النتائج املال ّية اجليدة ،فإن جملس اإلدارة
أوصى بتوز ِيع أرباح نقدية بقيمة  25مليون دينار على
املساهمني وبنسبة  100%من رأس املال.
وعلى صعيدٍ آخر ،وانطالقًا من إميان إدارة شركتكم بأن
االستثمار يف جمال الطاقة املُ تجددة من جماالت العمل
الواعدة والذي يالقي اهتمامًا عامليًا وحمليًا متزايدًا ،فقد
تعزز االستثمار يف هذا اجملال من خالل الشركة التي مت
تأسيها لهذه الغاية يف أواخر العام  2012والتي أضحت يف
قياسي إحدى الشركات الريادية ،حيث قامت الشركة
زمن
ٍ
ٍّ
باالستثمار يف بناء اخلربات والكوادر الفنية ،وهو ما س ُيساهم
يف تعزيز قُ دراتها التنافسية والفوز مبشاريع الطاقة على
صعيد السوق احمللي واإلقليمي والعاملي على حدٍ سواء.
أما على صعيد املسؤولية االجتماعية ،فإن جتربة شركتنا
زاخرة باإلجنازات واملُ بادرات على هذا الصعيد ،حيث قمنا
جتمع
بإطالق العديد من الربامج الهادفة إىل خدمةِ املُ
ِ
خالل تقدمي الدعم املادي
ِ
وتنميتهِ املُ ستدامة وذلك من
واملعنوي والتعليمي لألسر العفيفة واجلمعيات اخلريية
املُ ختلفة .وضمن هذا اإلطار ،فقد بلغت قيمة التربعات
العينية والنقدية التي قدمتها الشركة حوايل  543ألف دينار
خالل عام  ،2014ليصل بذلك إجمايل تربعات الشركة منذ
تأسيسها إىل حوايل  2.5مليون دينار،وتُعزى الزيادة يف تربعات
هذا العام عن األعوام السابقة إىل دعم األشقاء يف غزةَ
هاشم جراء العدوان الغاشم عليهم ،وما يتعرض له الشعب
السوري الشقيق من تشريد.
العام القادم
تنطلق شركتكم يف عامها اجلديد بنتائج مالية جيدة مدعومة
ُ
بخِ ّطة عمل تتوخّ ى أقصى درجات احليطة واليقظة أساسها
استغالل فرص االستثمار اآلمنة وتقليل التكاليف وترشيد
التحديات املُ تمثلة
التعرض خملاطر
اإلنفاق وذلك لتجنّب
ّ
ّ
بأسعار مواد اخلام وسعر صرف اليورو .ويف ضوء ذلك ،فإن
التوجهات املُ ستقبلية للشركة ستُركز على ما يلي:
ُّ

•إبرام اتفاقيات مع املوردين لتثبيت أسعار املواد اخلام ،األمر
الذي س ُيساهم يف زيادةِ قُ درة الشركة على احلفاظ على
تكلفة املبيعات عند ُمستويات معقولة.
تذبذب
•دراسة تثبيت سعر صرف اليورو وذلك للحد من
ِ
التكاليف الناجتة عن تغري سعر صرف العملة.
•تطوير األعمال وتنويعها من خالل إجراء دراسات بحثية
ُمعمقة لتعزيز ُمنتجات الشركة يف بعض األسواق القائمة
والدخول إىل أسواق جديدة واعدة ،األمر الذي من شأنه ترك
آثار إيجابية على املدى القصري.
•طرح أصناف جديدة مما س ُيساعد يف توسيع قاعدة
ُمستهلكي ُمنتجاتها من ناحية وتلبية أذواق كافة
املُ ستهلكني من ناحيةٍ ثانية.
•زيادة الرتكيز على االكسسوارات واملواد املُ تعلقة
باملعسل مثل األراجيل والفحم وما إىل ذلك ،وضمن هذا
السياق فقد مت تأسيس شركة تابعة ُمتخصصة بإنتاج
اكسسوارات املعسل ،ونتوقع أن حتقق هذه الشركة
نتائج طيبة يف السنوات القليلة القادمة.
حضرات املُ ساهمني الكرام،،،
لع إىل السنةِ املال ّيةِ
أود أن
وأمل،
ثقة
ل
القادمة
ّ
بكُ
وبينما َّ
أتط ُ
ّ
أشكر ُأسرة الشركة ُم ً
مثلة باإلدارةِ التنفيذية وكافة العاملني
َ
بالعمل ورغبتهم
ِ
(داخل اململكة وخارجها) على تفانيهم
ً
عالمة مرموقة حمليًا
املُ ستمرة يف أن تُصبح الشركة
وإقليميًا.
سجل الشكر والتقدير ألعضاء جملس اإلدارة،
كما ُّ
أود أن ُأ َّ
االسرتاتيجي
نظرهم
عد
ب
و
ّاءة
ن
الب
إسهاماتهم
على
ّ
ُ
نظم والفاعل داخل اجتماعات اجمللس
ومنهجهم املُ َّ
بلوغ الشركة آفاقًا جيدة
وخارجه ،والتي كان لها أثرًا ب ّينًا يف
ِ
من التم ُّيز واالزدهار.
التقدم والتطو ِر
وفّ قنا املوىل خلدمةِ هذه الشركة ملزيدٍ من
ِ
يخدم بلدنَا
واالزدهار ،مبا ُيعزّ ز موقعها حمليًا وخارجيًا ومبا
ُ
صاحب اجلاللةِ امللك
الوطني يف ظل قيادة
العزيزَ واقتصادنَا
ِ
َّ
عبد اهلل الثاين ابن احلُ سني راعي بناء الدولة ا ُألردن ّية العصر ّية
احلديثة ،حفظه اهلل ورعاه.

واهلل ويل التوفيق
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
سامر توفيق فاخوري
رئيس جملس اإلدارة
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻠﺲ ادارة
ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺰﻫﺮ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ،
ً
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ا ﻣﺎل.
ﺗﺒﻘﻰ أﻏﺼﺎﻧﻨﺎ

أنشطة الشركة الرئيسية :

تتمثل الغايات الرئيسية لشركة اإلقبال لالستثمار يف إنتاج وتوزيع منتجات املعسل ومستلزماته ،واالستثمار يف الطاقة البديلة
واملتجددة ،واالستثمار يف العقارات واألراضي وإقامة مشاريع اإلسكان واإلعمار من خالل الشركات التابعة لها .ومتارس
الشركة نشاطها بشكل رئيسي يف اململكة األردنية الهاشمية.

حجم االستثمار الرأسمايل

بلغ حجم االستثمار الرأس مايل للشركة كما هو الوضع يف نهاية عام  2014ما مقداره  67.5مليون دينار.

أعداد املوظفني

بلغ عدد موظفي شركة اإلقبال لالستثمار والشركات التابعة لها يف نهاية العام  2014ما جمموعه  565موظفًا.
أعداد املوظفني حسب فئات مؤهالتهم العلمية ،يف نهاية العام .2014
الشركات التابعة
املؤهل العلمي

مصنع الفاخر للتبغ
شركة اإلقبال شركة الفاخر
املعالج  -اإلمارات
لتجارة التبغ
لالستثمار
العربية املتحدة /عجمان
والوكاالت

شركة الفاخر الذهبي
اإلمارات العربية
املتحدة /عجمان

شركة الطيف اجملموع
الدويل للطاقة
املتجددة

دكتوراة

-

-

-

-

-

0

ماجستري

1

-

8

1

1

11

دبلوم عايل

-

-

-

-

-

0

بكالوريوس

8

-

62

3

2

75

دبلوم

1

1

21

1

-

24

ثانوية عامة

1

-

89

1

2

93

أقل من ثانوية عامة

1

-

356

4

1

362

اجملموع

12

1

536

10

6

565
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الدورات التدريبية
الدورات التدريبية للموظفني لعام 2014

شركة اإلقبال لالستثمار
الـــدورة
اللغة اإلجنليزية

العـــدد
2

مصنع الفاخر للتبغ املعالج  -اإلمارات العربية املتحدة /عجمان
الـــدورة

العـــدد

أنظمة التحكم اإلشرايف واملراقبة املركزية باعتماد شركة سيمنس

1

أنظمة إنذار (ساتل)

1

ورشة عمل فنية من شركة سامسوجن تكوين 2014

1

أنظمة الدخول اإللكرتونية (كي سكان)

1

أنظمة املراقبة الداخلية ( )IPمن شركة سامسوجن

1

مهني معتمد إلدارة سلسلة التوريد

1

اللغة اإلجنليزية

10

عدد املشرتكني

16

شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة
الـــدورة

20

العـــدد

)Certified Regrid Manager (CRGM

1

إجمايل املشرتكني يف الدورات
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طبيعة عمل الشركات التابعة وجماالت نشاطها
نوع الشركة

النشاط الرئيسي

رأس املال
املدفوع

نسبة
املساهمة

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت*

ذات مسؤولية
حمدودة

تصنيع وبيع املعسل وملحقاته إىل
خمتلف دول العامل

6,000,000

100%

شركة الدخان والسجائر الدولية**

ذات مسؤولية
حمدودة

تصنيع السجائر

6,000,000

100%

شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة

ذات مسؤولية
حمدودة

االستثمار يف جماالت الطاقة البديلة
واالستثمار يف العقارات واألراضي
وإقامة مشاريع اإلسكلن واإلعمار

6,000,000

100%

اسم الشركة

* يوجد فرع للشركة يف منطقة العقبة االقتصادية ،كما ميلك مصنع الفاخر لصناعة التبغ املعالج يف عجمان /دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،برأس مال مقداره  40مليون درهم إماراتي أي ما يعادل  11مليون دوالر امريكي.
** ال تزال الشركة حتت إجراءات التصفية

الشركات التابعة وعناوينها

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت:

ذات مسؤولية حمدودة.
تصنيع املعسل وبيعه إىل خمتلف دول العامل.
رأس مالها  6.000.000دينار.
نسبة التملك 100%

املقر الرئيسي للشركة يف اململكة األردنية الهاشمية.
حمافظة العاصمة /عمان جبل اللويبدة – شارع كلية الشريعة – بناية رقم ( )49ويعمل فيه ( )1موظف
يوجد فرع للشركة يف منطقة العقبة االقتصادية له فرع (مصنع الفاخر لتجارة التبغ املعالج) يف عجمان– دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،برأس مال  11مليون دوالر أمريكي ويعمل فيها ( )424موظفًا وميتلك مصنع الفاخر لتجارة التبغ املعالج شركة الفاخر
لتجارة التبغ (عجمان– اإلمارات العربية املتحدة) ويعمل فيه ( )112موظفًا كما ميلك مصنع الفاخر لتجارة التبغ املعالج شركة
الفاخر الذهبي للتجارة العامة برأس مال قدره ( )2.7مليون دوالر أمريكي ويعمل فيها ( )10موظفني .وهي مسجلة لدى وزارة
الصناعة والتجارة حتت الرقم ( )12208بتاريخ  2006/05/30والرقم الوطني للمنشأة (.)200010064

شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة

ذات مسؤولية حمدودة.
االستثمار يف الطاقة املتجددة  -املشاريع االسكانية واإلعمار  -العقارات واألراضي
رأس مالها املصرح به  7.000.000دينار واملدفوع  6.000.000دينار.
نسبة التملك 100%
املقر الرئيسي للشركة يف اململكة االردنية الهاشمية ،حمافظة العاصمة /عمان جبل اللويبدة -شارع كلية الشريعة بناية
رقم ( )49ويعمل فيها ( )6موظفني .وهي مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة حتت رقم ( )23148بتاريخ  2010/10/28والرقم
الوطني للمنشأة (.)200114522

شركة الدخان والسجائر الدولية /حتت التصفية
ذات مسؤولية حمدودة.
تصنيع السجائر.
رأس مالها  6.000.000دينار.
نسبة التملك 100%

املقر الرئيسي للشركة يف اململكة األردنية الهاشمية ،حمافظة العاصمة /عمان جبل اللويبدة  -شارع كلية الشريعة بناية
رقم ( )49والشركة حتت التصفية
ال يوجد فروع للشركة.
مسجلة يف وزارة الصناعة والتجارة حتت الرقم ( )16206بتاريخ  2008/04/16والرقم الوطني للمنشأة (.)200094979
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نبذة تعريفية عن أعضاء جملس اإلدارة كما يف 2014/12/31
السيد سامر توفيق شاكر فاخوري
املنصب احلايل :رئيس جملس اإلدارة
تاريخ امليالد1972/5/1 :
املؤهل العلمي :بكلوريوس إدارة أعمال /عام 1993
العضويات واملناصب احلالية

•مدير عام شركة اإلقبال لالستثمار منذ عام 1995

•رئيس هيئة مديري شركة الدخان والسجائر الدولية منذ عام 2008
•رئيس هيئة مديري شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت منذ عام 2009

العضويات واملناصب السابقة
•رئيس جملس إدارة شركة اإلقبال للطباعة والتغليف خالل الفرتة ()2007 – 2001
•نائب رئيس جملس إدارة اإلقبال لالستثمار خالل الفرتة ()2009 –2001
•مدير عام شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت خالل الفرتة ()2009 – 2006
•رئيس جملس إدارة شركة اللؤلؤة للورق الصحي خالل الفرتة ()2000 – 1999
•رئيس هيئة مديري شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة خالل عام 2013
•مدير عام الشركة العربية لتوزيع السجائر خالل الفرتة ()2013 – 2000

السيد وليد توفيق شاكر فاخوري
املنصب احلايل :نائب رئيس جملس اإلدارة
تاريخ امليالد1972/2/12 :
املؤهل العلمي :ماجستري إدارة أعمال /عام  ،1999بكالوريوس تسويق /عام 1992
العضويات واملناصب احلالية
•رئيس هيئة مديري شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة منذ عام 2013
•رئيس جملس إدارة البنك اإلسالمي العربي منذ عام 2001
•عضو جملس إدارة بنك األردن منذ عام 2005
•نائب رئيس جملس إدارة شركة تفوق لالستثمارات املالية منذ عام 2006
•نائب رئيس جملس إدارة شركة زهرة األردن لالستثمارات العقارية والفندقية منذ عام 2006
•نائب رئيس اجمللس /الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق إنفسمنت هاوس منذ عام 2007
•املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أداء لإلدارة الرياضية منذ عام 2011
العضويات واملناصب السابقة
•عضو جملس إدارة شركة االقبال لالستثمار  /ممثل شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة خالل الفرتة ()2005 – 2001
•عضو جملس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار  /ممثل بنك األردن خالل الفرتة ()2007 – 2005
•عضو جملس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار خالل الفرتة ()2009 – 2007
•موظف  /بنك األردن خالل الفرتة ()1995 – 1992
•مدير تنفيذي  /بنك األردن خالل الفرتة ()1999 – 1995
•مساعد مدير عام للخزينة واالستثمار  /بنك األردن خالل الفرتة ()2003 – 1999
•مساعد مدير عام لالستثمار والفروع  /بنك األردن خالل الفرتة ()2004 – 2003
•رئيس جملس إدارة شركة الثقة للنقل الدويل خالل الفرتة ()2014 – 2009
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السيد يوسف حممد عمر عمر
املنصب احلايل :عضو جملس إدارة  -ممث ًال عن شركة فرح لألدوات الكهربائية والصحية
تاريخ امليالد1949/12/4 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس جتارة تخصص حماسبة  /عام 1975
العضويات واملناصب احلالية

•عضو جملس إدارة  /شركة اإلقبال لالستثمار منذ عام 2005

•عضو جملس إدارة  /شركة زهرة األردن لالستثمارات العقارية والفنادق منذ عام 2010
•موظف بنك األردن منذ عام 2001

العضويات واملناصب السابقة
•ممثل عضو جملس إدارة شركة فرح لألدوات الكهربائية والصحية  /شركة اإلقبال للطباعة والتغليف خالل الفرتة ()2007 – 2003
•عضو جملس إدارة  /شركة اإلقبال للطباعة والتغليف خالل الفرتة ()2007 – 1997
•عضو جملس إدارة  /شركة الثقة للنقل الدويل خالل الفرتة ()2009 – 2001
•حماسب  /شركة املهريي للمقاوالت العامة – أبو ظبي خالل الفرتة ()1984 – 1975
•حماسب  /الشركة العربية للصناعات الكهربائية خالل الفرتة ()1986 – 1984
•حماسب  /شركة سندان األردن خالل عام ()1987
•حماسب  /شركة اخلليج العربي خالل الفرتة ()1995 – 1987
•حماسب  /شركة اللؤلؤة التجارية خالل الفرتة ()1995 – 1987
•حماسب  /شركة اإلقبال األردنية خالل الفرتة ()1995 – 1987
•حماسب  /شركة دار األزياء العصرية خالل الفرتة ()1995 – 1987
•مدير مايل  /شركة اإلقبال للطباعة والتغليف خالل الفرتة ()2000 – 1996

السيد عبدالرحيم علي عبدالرحيم الزعبي
املنصب احلايل  :عضو جملس اإلدارة  -ممث ًال عن شركة اللؤلؤة التجارية لإلعمار واإلستثمار
تاريخ امليالد 1953/1/1 :
املؤهل العلمي  :دبلوم عايل صحافة وإعالم  ، 1981 /بكالوريوس إدارة أعمال وعلوم سياسية  /عام 1975
العضويات واملناصب احلالية
مدير عام  /شركة القمر للطاقة والبنية التحتية منذ عام 2013
العضويات واملناصب السابقة
•مدير عام  /شركة السلطاين الدولية للنفط املساهمة اخلاصة ( ) 2013 - 2012
•مدير عام  /الشركة الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م خالل الفرتة من ()2012 – 2008
•لواء متقاعد  /القوات املسلحة األردنية خالل الفرتة ( ) 2007 – 1976
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السيد صخر مروان أكرم دودين
املنصب احلايل :عضو جملس إدارة  -ممث ًال عن شركة زهرة األردن لالستثمارات العقارية والفنادق
تاريخ امليالد1961/1/24 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة معمارية  /عام 1985
العضويات واملناصب احلالية
•مؤسس وعضو جملس إدارة  /شركة أفكار لالستثمار منذ عام 2009
•عضو مؤسس  /جلنة احملافظة على مدينة البرتاء منذ عام 2002
•عضو مؤسس  /اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة (استدامة) منذ عام 2010
•عضو مؤسس  /جمعية دورا للتنمية االجتماعية منذ عام 1998
•عضو  /جمعية خليل الرحمن اخلريية منذ عام 2004
•عضو  /جمعية املعماريني األردنيني منذ عام 1989
•عضو  /نقابة املهندسني األردنيني الشعبة املعمارية رقم  1280منذ عام 1985
•عضو  /هيئة املكاتب الهندسية األردنية مكتب استشاري رقم  1936منذ عام 1996
•عضو زائر  /جمعية املعماريني األمريكيني ( )American Institute of Architects, AIAمنذ عام 2011
العضويات واملناصب السابقة

•عضو جملس إدارة  /شركة النظم الفنية ()2004 - 1998

•مهندس معماري  /مكتب جعفر طوقان مهندسون استشاريون خالل الفرتة ()2002 – 1984
•مدير الدائرة العقارية  /مكتب صخر مروان دودين خالل الفرتة ()1994 – 1989

السيد ناصرمصطفى “حممد سعيد” خريشي
املنصب احلايل :عضو جملس اإلدارة  -ممث ً
ال عن بنك األردن اعتبارًا من 2014/10/16
تاريخ امليالد 1962/4/25 :
املؤهل العلمي :دكتوراة  -هندسة كهرباء 1990
ماجستري  -أنظمة هندسة واقتصاد 1985
		
بكالوريوس هندسة كهرباء 1984
		
العضويات واملناصب احلالية

مدير تنفيذي– األسواق العاملية  /بنك األردن منذ عام 2011

العضويات واملناصب السابقة
•عدة مناصب تنفيذية بشركات أبحاث واستشارات وتكنولوجيا معلومات  /الواليات املتحدة االمريكية خالل الفرتة ()2004-1988
•مدير عام  / Monere LLC (California) /الواليات املتحدة االمريكية خالل الفرتة ()2014-2011
•مساعد مدير عام  -عمليات أنظمة معلومات  /بنك االحتاد – عمان خالل الفرتة ()2011-2009
•مساعد مدير عام  -انظمة معلومات /البنك االردين الكويتي  -عمان خالل الفرتة (.)2009-2004
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السيد :صالح رجب عليان حماد
املنصب احلايل :عضو جملس إدارة  -ممث ًال عن شركة اخلليج العربي لالستثمارات والنقليات العامة
تاريخ امليالد1962/7/27 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس علوم حاسوب  -اجلامعة األردنية /عام 1985
العضويات واملناصب احلالية:
•أمني سر جملس اإلدارة  /بنك األردن منذ عام 2007
•نائب رئيس جملس إدارة شزكة األردن للتأجري التمويلي منذ عام 2011
•عضو جملس إدارة شركة اجملموعة االستشارية االستثمارية م.ع.م منذ عام 2012
•مساعد املدير العام إدارة قطاع االمتثال واخملاطر  /بنك األردن منذ عام 2014
العضويات واملناصب السابقة:
•مربمج وحملل ومطور أنظمة آلية بنكية /بنك القاهرة عمان  -خالل الفرتة ()1994 - 1987
•مدير تنفيذي  /دائرة االمتثال واخملاطر /بنك األردن خالل الفرتة ()2014 - 1994

السيد رائد فتحي منيب سماره
املنصب احلايل  :عضو جملس اإلدارة  -ممث ًال عن شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة
تاريخ امليالد1965/6/8 :
املؤهل العلمي  :بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال – جامعة نورث كارولينا احلكومية  /الواليات املتحدة األمريكية 1992 - 1988 /
العضويات واملناصب احلالية
•رئيس هيئة مديري  /شركة سماره ويوسف للمقاوالت منذ عام 1994
•شريك  /شركة فتحي سماره وأوالده لإلسكان منذ عام 1995
•رئيس جملس اإلدارة  /غرفة صناعة اربد منذ عام 2005
•عضو جلنة استثمار  /جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ عام 2010
•عضو هيئة مديرين وشريك  /شركة اربيال للتقنيات الطبية منذ عام 2012
•عضو جملس أمناء  /جامعة اربد األهلية منذ عام . 2013
العضويات واملناصب السابقة
•مساعد مدير عام  /فندق هوليدي ان الواليات املتحدة املريكية  /كاري – والية نورث كارولينا خالل الفرتة ()1994 – 1990
•النائب الثاين لرئيس غرفة صناعة األردن خالل الفرتة ()2014 – 2012
•مدير تنفيذي وشريك  /شركة سماره للرخام واحلجر – إربد خالل الفرتة ()2013 – 1998
•عضو هيئة مديري شركة مياه الريموك خالل الفرتة ()2013 – 2011
•عضو جملس إدارة  /مؤسسة تطوير املشاريع االقتصادية خالل الفرتة ()2013 – 2010
•عضو جملس إدارة  /الصندوق الوطني لدعم احلركة الشبابية خالل الفرتة ()2013 – 2009
•عضو جملس استشاري عن اجملتمع احمللي  /جامعة الريموك – إربد خالل الفرتة ()2013 – 2009
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السيد حممد ناصر بركات
املنصب احلايل :عضو جملس االدارة – ممثال عن شركة اليمامه لالستثمارات العامة
تاريخ امليالد1969/1/15 :
املؤهل العلمي :ماجستري إدارة اعمال وحماسبة  /عام  ،1992بكالوريوس علوم مالية ومصرفية  /عام 1989
العضويات واملناصب احلالية

•عضو جمعية التقييم الذاتي للمخاطر واجراءات الرقابة ( )CCSAمنذ عام 2001
•عضو جمعية احملاسبني القانونيني ( )CPAمنذ عام 2008
•رئيس جملس إدارة شركة الدار الدولية الستشارات احلوكمة منذ عام 2010

العضويات واملناصب السابقة
•مساعد مدير املكتب االقليمي ومدير دائرة التطوير املهني  /شركة طالل ابو غزالة الدولية خالل الفرتة ()1994 – 1992
•املدير املايل  /بنك االردن خالل الفرتة ()1997-1994
•مدير االستشارات  /شركة الدار لتدقيق احلسابات خالل الفرتة ()2010 – 1997
نبذه تعريفية عن اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية كما يف 31/12/2014

السيد حسني عبداجلليل عبد الفواعري
املنصب احلايل :أمني سر جملس اإلدارة منذ تاريخ  19/1/2014و مدير العالقات العامة
تاريخ امليالد1959/9/7 :
املؤهل العلمي :ماجستري تسويق دويل  /عام  ،1996بكالوريوس إدارة أعمال  /عام 1994
العضويات واملناصب السابقة
•عمل خاص خالل الفرتة ()1989 – 1980
•باحث اقتصادي  /مؤسسة تنمية الصادرات خالل الفرتة ()1996 – 1989
•مدير إقليمي  /املؤسسة اإلسالمية للمنتجات الغذائية – فلسطني خالل العام 1996
•مدير عام  /املؤسسة اإلسالمية للمنتجات الغذائية – فلسطني خالل الفرتة ()1998 – 1996
•مدير جمموعة لبنى خالل الفرتة ()2000 – 1998
•مساعد مدير العالقات العامة  /شركة الدخان والسجائر الدولية خالل الفرتة ()2010 – 2001

السيد عيسى حممود حممد عيسى
املنصب :أمني سر جملس اإلدارة حتى تاريخ . 2014/1/16
تاريخ امليالد1940/9/15 :
املؤهل العلمي :ليسانس حقوق  /عام 1973
العضويات واملناصب السابقة
•مدير شؤون السري والرتخيص  /وزارة الداخلية االردنية خالل الفرتة ()1994 – 1963
•مستشار قانوين  /شركة اإلقبال لالستثمارات املالية خالل الفرتة ()2001 – 1999
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السيد سيف موسى مصطفى صالح
آخر منصب شغله مدير التطوير االسرتاتيجي منتدبًا للعمل بهذا املنصب حتى تاريخ .2014/11/3
تاريخ امليالد1977/5/30 :
املؤهل العلمي :ماجستري إدارة أعمال ومتويل  /عام  ،2002بكالوريوس هندسة ميكانيكية  /عام 2000
العضويات واملناصب احلالية
ً
عضو جملس إدارة الثقة للنقل الدويل – ممثال عن شركة اإلقبال لالستثمار منذ عام 2012
العضويات واملناصب السابقة
•نائب رئيس هيئة مديري شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة من ()2014 - 2013
•مدير عام شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة خالل الفرتة ( ) 2014 - 2010
•حملل مايل  /الواليات املتحدة االمريكية  www.csnap.comخالل الفرتة ()2002 – 2000
•مستشار مايل  /الواليات املتحدة االمريكية  Experience North Americaخالل الفرتة ()2005 – 2002
•مدير تطوير اسرتاتيجي  /الواليات املتحدة االمريكية  Ingram Micro North Americaخالل الفرتة ()2009 – 2005

السيد مالك حسني ياسني حممود
املنصب احلايل :املدير املايل منذ تاريخ 2013/6/1
تاريخ امليالد1972/7/27 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس حماسبة  /عام 1995

العضويات واملناصب احلالية
•عضو جملس إدارة شركة الثقة للنقل الدويل  -ممث ً
ال عن شركة االقبال لالستثمار منذ عام 2012
العضويات واملناصب السابقة
•مساعد املدير املايل  /شركة الدخان والسجائر الدولية خالل الفرتة ()2011 – 1995
•مدير التدقيق الداخلي  /شركة االقبال لالستثمار خالل الفرتة ()2013 – 2011
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم (كبار املساهمني  5%فأكرث)
2013/12/31

اسم املساهم

عدد
األسهم

عدد
املساهمني

2014/12/31

عدد
املساهمني

النسبة

عدد
األسهم

توفيق شاكر خضر فاخوري

4,329,408

17.318%

4,367,381

17.470%

شركة بنك األردن

3,484,835

13.939%

2,500,000

10.000%

شركة اإلقبال األردنية للتجارة
العامة

2,409,893

9.640%

3,394,708

13.579%

شركة اخلليج العربي لالستثمارات
والنقليات العامة

4,134,645

16.539%

4,134,645

16.539%

النسبة

اجملموع

14,358,781

4

57.435%

14,396,734

4

57.587%

باقي املساهمني

10,641,219

1,974

42.565%

10,603,266

1,986

42.413%

اجملموع الكلي

25,000,000

1,978

100.000%

25,000,000

1,990

100.000%

الوضع التنافسي للشركة

إن ريادة ومتيز شركتنا يفرض علينا احلفاظ على وترية العمل الدؤوب للبناء على النجاحات والبقاء يف الطليعة ،وتعزيز قنوات
التوزيع يف خمتلف مناطق العامل ،مع ضمان استمرارية منو مبيعات الشركة ،وتطوير استثماراتها ،ومواصلة العمل يف عمليات
التوسعة املستقبلية من خالل الشركات التابعة لها ،مبا يعزز من شهرة ومكانة الشركة على الصعيدين اإلقليمي والدويل
للحفاظ على حصتها يف تلك األسواق وتوسعة رقعة صادراتها من املعسل.
أسواق الشركة الداخلية (من خالل الشركات التابعة) :كافة حمافظات ومدن اململكة.
أسواق الشركة اخلارجية (من خالل شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت)  85دولة على خمتلف دول العامل.

اإلجنازات واخلطط املستقبلية
شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

ابتداء من نهاية عام 2006
واصلت شركة الفاخر لتجارة التبغ حتقيق نتائج مميزة على جميع األصعدة للعام الثامن على التوايل
ً
حتى نهاية عام  .2014ومتثلت هذه النتائج يف التوسع يف املساحات والطاقات اإلنتاجية وتطوير أنظمة اجلودة ,حيث أنها

ساهمت جمتمعة يف انتشار منتجات شركة الفاخر يف معظم األسواق احمللية والعاملية.

ويف ما يلي أهم إجنازات عام  2014التي ساهمت يف حتقيق النتائج أعاله:

•توسعة صالة اإلنتاج يف كل من مصنعي املنطقة احلرة واملنطقة الصناعية بعجمان.
•جتهيز وبدء اإلنتاج ملصنع تغليف العبوات البالستيكية الداخلية ملنتجات  250غم و  1000غم حيث أدى ذلك إىل السيطرة على
اخملزون بشكل أفضل وتخفيض الكلفة.
•إضافة خط إنتاج  50غرام آيل جديد و تركيب خط إنتاج  250غم آيل جديد وزيادة الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية بنسبة تصل إىل 20%
•توسيع منطقة اخللط وتركيب وتشغيل نظام اخللط اآليل يف املنطقة الصناعية /عجمان.
•توسعة خمترب فحص اجلودة الستيعاب جميع الفحوصات الالزمة للمواد األولية والبضاعة اجلاهزة.
•تركيب وتشغيل حمطة تنقية للمياه العادمة ملعاجلتها وإعادة تدويرها بهدف احلفاظ على البيئة.
•البدء بتطبيق برامج وخطط تدريبية وتوعوية بخصوص أنظمة السالمة العامة والصحة املهنية مبا يتوافق مع األنظمة
واملعايري احمللية والعاملية ،وذلك حرصًا من اإلدارة على سالمة املوظفني وممتلكات الشركة.
•تخفيض أعطال احلاويات يف املوانئ بنسبة .57%
•تفعيل عقود مع املوردين الرئيسيني لضمان التوريد وتثبيت األسعار وتطوير قاعدة املوردين الرئيسيني وإضافة موردين جدد
لتوريد املواد األولية الالزمة للتصميم اجلديد واملواد الدعائية اجلديدة.

28

•زيادة الطاقة االستيعابية حلاويات البضاعة اجلاهزة بنسبة  20%وزيادة الطاقة التخزينية ملستودع البضاعة اجلاهزة بنسبة
 25%وملستودع املواد األولية بنسبة  10%وملادة اجللسرين بنسبة .60%
•تخفيض الوقت الالزم لتحميل البضاعة اجلاهزة بنسبة  20%وتخفيض الوقت الالزم لتنزيل الدخان اخلام بنسبة 35%
•رفع معدل دوران خمزون البضاعة اجلاهزة من  52.73مرة يف سنة  2013إىل  70.39مرة يف سنة 2014
•تخفيض متوسط فرتة االحتفاظ مبخزون البضاعة اجلاهزة من  6.92يوم يف سنة  2013إىل  5.19يوم يف سنة 2014
•البدء بأعمال صيانة مستودع مواد أولية جديد سعة  2400م ²و توسعة مستودعات التبغ املربدة بإضافة  500م ²يف املنطقة
أما على صعيد املبيعات والتسويق واخلدمات اللوجستية فقد متيز عام  2014بإجنازات جوهريةنوجزها مبا يلي -:
 -1بلغ حجم املبيعات بالدوالر األمريكي لعام  )145,176,103( 2014دوالر أمريكي حمققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت  6.5%مقارنة
بنهاية عام 2013
 -2بلغ عدد األسواق اجلديدة والتي مت التصدير لها لعام  2014عشرة أسواق جديدة موزعة يف القارة اآلسيوية واإلفريقية
واألوروبية وأمريكا اجلنوبية
 -3تتلخص رؤية الفاخر يف جمال البحوث والتطوير يف البحث الدائم لتطوير منتجاتها القائمة والبحث عن منتجات جديدة ذات
جودة عالية ترضي أذواق املستهلكني وتلبي تطلعاتهم وذلك من خالل الرتكيز على النشاط التسويقي من خالل دراسة
وحتليل احتياجات املستهلك ودراسة اخليارات التي ميكن تطبيقها ،ويعتمد الفاخر يف تطبيق رؤيته تلك على االبتكار يف تطوير
منتجاته عرب اسرتاتيجية تهدف إىل تعزيز عمليات تطوير منتجاته القائمة وتنوعها يف السوق وتعزيز مكانتها لدى املستهلك
وطرح املنتجات اجلديدة واالرتقاء بكفاءة ادارة دورة حياة املنتجات ،ويف سبيل ذلك قامت الشركه خالل عام  2014مبا يلي -:
•تأسيس شركة الفاخر الذهبي للتجارة ومقرها عجمان – املنطقة الصناعية – للعمل على تطوير جمال بيع وتوزيع اراجيل
الفاخر ولوازمها جلميع االسواق وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات جميع املستهلكني حول العامل يف هذا اجملال.
•العمل على تطوير وحتديث هوية الشركة ووضع أسس واسرتاتيجيات منهجية وثابتة لنشر الوعي بالعالمة التجارية للفاخر
لدى املستهلكني يف جميع انحاء العامل
•العمل على إعادة طرح منتجاتنا يف االسواق يف شهر أكتوبر  2014بتصميم جديد وعصري مميز يعزز املكانة الريادية للفاخر
وامليزة التنافسية له يف األسواق.
•طرح نكهات جديدة للفاخر تلبي احتياجات االسواق املتنامية وتعزز امليزة التنافسية ملنتجات الفاخر يف االسواق.
•طرح منتج جديد يف السوق االمريكي يف شهر يوليو  2014باسم  AL Fakher Special Editionوبواقع  21نكهة جديدة
ومميزة لتعزيز مبيعاتنا وزيادة حصتنا السوقية وامليزة التنافسية لنا وتلبية الحتياجات وتوقعات املستهلكني التي اثبتتها
دراساتنا امليدانية للسوق واالبحاث التي قامت بها واحدة من أكرب شركات الدعاية واالعالن يف السوق االمريكي.
•املشاركة يف عدة معارض عاملية يف كل من الواليات املتحدة االمريكية وأملانيا ومصر ودبي لتعزيز التواجد واملكانة الريادية
للفاخر وتوسيع شبكة موزعينا يف العامل.
•طرح املوقع االلكرتوين اجلديد للفاخر يف شهر اكتوبر  2014بحلته اجلديدة وتصميمه العصري املميز بعدة لغات عاملية لتعزيز
العالمة التجارية للفاخر والتعريف بشركتنا ومنتجاتها وتعزيز التواصل من قبل املستهلكني بالشركة.
•تعزيز النشاط البيعي للشركه بخطة تسويقيه شاملة متكاملة تلبي احتياجات االسواق واملوزعني لرفع حجم مبيعاتهم
واحلصة السوقية وتعزيز مكانة العالمة التجارية للفاخر يف ذهن املستهلكني وذلك من خالل الدعم التسويقي يف خمتلف
اجملاالت ومبا يتناسب مع ديناميكية كل سوق من األسواق.
•العمل على تعزيز الدراسات واالبحاث اخلاصة باألسواق الناشئة لوضع خطط اسرتاتيجية الخرتاقها وحتقيق الريادة فيها من
خالل التعامل والتعاقد مع اكرب شركات الدعاية واالعالن العاملية.
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ويف ما يلي أهم اخلطط التي سيتم بدء العمل على إجنازها خالل العام :2015

•توسعة مستودعات البضاعة اجلاهزة.
•نقل مصنع إنتاج التبغ املعسل.
•بناء سكن عمال جديد.
•حتقيق حجم منو يف املبيعات لعام  2015بواقع  15%مقارنة مع نهاية عام .2014
•مواصلة طرح نكهات واصناف جديدة تلبي احتياجات وتوقعات املستهلكني ولتعزيز امليزة التنافسية للفاخر.
•فتح أسواق جديدة واملشاركة يف املعارض العاملية.
•تطوير اخلطة التسويقية للفاخر لتعزيز املبيعات ورفع احلصة السوقية واحملافظة على الريادة للعالمة التجارية وتعزيزها
عامليا.
•رفع حجم مبيعاتنا من االراجيل واالكسسوارات ولوازمها من خالل تلبيه احتياجات االسواق وتوقعات املستهلكني يف التنوع
واالبتكار لكل ما هو جديد يف هذا اجملال .

إجنازات شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة

•شهدت شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة خالل عام  2014حتو ًال جديدًا على صعيد االرتقاء بقدراتها واملشاريع التي
تنفذها يف جمال الطاقة املتجددة والطاقة البديلة ،وقد متثل ذلك بالعديد من اإلجنازات كان من أهمها:
•زيادة رأسمال الشركة من  2مليون دينار إىل  7مليون دينار أي بزيادة نسبتها  ،250%وجاءت الزيادة يف رأسمال الشركة لدعم
حقوق املساهمني ،والتوسع املستمر يف حجم األعمال ،وزيادة قدرة الشركة على املنافسة.
•تنفيذ عدد من املشاريع بطاقة تصل إىل  326.75كيلو واط يف عام ُ 2014مقارنة مع  51.75كيلو واط فقط يف عام .2013
•فازت الشركة بعطاءات عدد من املشاريع املنوي تنفيذها خالل النصف األول من العام القادم .2015
•توسيع نطاق أعمال الشركة يف جمال الطاقة البديلة ،حيث تعكف إدارة الشركة حاليًا على دراسة وتقييم جدوى تطوير عدد
من مشاريع الطاقة البديلة يف عددٍ من الدول.
•االستمرار يف تأهيل املهندسني وذلك من خالل إحلاقهم بدورات تدريبية متخصصة يف جمال الطاقة املتجددة.
•ويف إطار البعد الهام الذي بدأت تأخذه مشاريع الطاقة املتجددة يف االقتصاد الوطني من جهة واحلفاظ على البيئة وحتقيق
التنمية املستدامة من جهةٍ ُأخرى ،فقد قررت إدارة الشركة تعزيز االستثمار يف قطاع الطاقة انسجامًا مع اسرتاتيجيتها
املعتمدة لهذه الغاية ،علما بأن شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة بدأت نشاطها يف هذا اجملال يف آواخر عام .2012

األثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

مت خالل العام بيع أصول ثابتة مستهلكة من سيارات وأثاث ومعدات وكان األثر املايل الناجت عن ذلك حتقيق أرباح بلغت 17449

دينار.

30

درجة االعتماد على موردين حمددين او عمالء رئيسيني (حمليا و خارجيا)
العمالء
إسم العميل

نسبة التعامل

املؤسسة الوطنية

%18.18

شركة الفاخر الذهبي

%12.50

الشركة املثالية العامة للتجارة

%12.34

الشركة املتوسطة

%11.63

شركة سيريا

%7.43

املوردين
إسم املورد

نسبة التعامل مع إجمايل املشرتيات

مسرغولف معسل فاكتوري

%14.12

اخلط األخضر فودست ترادينغ

%10.35

اليانس ون روتاج أي  .جي

%9.47

هريتز فليفرز

%9.30

جمان برينتينغ

%9.11

احلماية احلكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها وأي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز.

تتمتع شركة اإلقبال لالستثمار بامتيازات مبوجب القوانني واألنظمة املعمول بها سارية املفعول باألردن ،حيث تتمتع الشركة
مبا يلي:
•حماية مبوجب قانون امللكية الفكرية والعالمات التجارية املعمول به يف اململكة ،علمًا بأنها متتلك عالمات جتارية على النحو
التايل:
•شركة اإلقبال لالستثمار عدد ( 2عالمة جتارية)
•شركة الدخان والسجائر الدولية عدد ( 5عالمات جتارية)
•شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت عدد ( 6عالمات جتارية )
•حصلت أنظمة الطاقة البديلة املتجددة على إعفاء من الرسوم اجلمركية وضريبة املبيعات وذلك وفقا للقرارات الصادرة
عن وزارة املالية ودائرة اجلمارك العامة.
•ال يوجد أي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز.

القرارات الصادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غريها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو
قدراتها التنافسية

الشركة ملتزمة بتطبيق معايري اجلودة الدولية ،وذلك من خالل وضع التحذيرات الصحية الالزمة على منتجاتها من علب املعسل.
باإلضافة إىل مراقبة ومطابقة املنتج للمواصفات واملقاييس املعتمدة حمليًا وعامليًا ،وبإشراف مباشر من قبل متخصصني.

31

الهياكل التنظيمية
شركة اإلقبال لالستثمار
ﻠﺲ ادارة

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﳉﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﳌﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮ
اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﳌﺪﻳﺮ
اﳌﺎ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
ﺷﺆون اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
اﳌﺎ
اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺒﻎ
واﻟﻮﻛﺎﻻت ذ.م.م

اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة ذ.م.م

اﻟﻔﺎﺧﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ذ.م.م

اﻟﺪﺧﺎن واﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔذ.م.م ﲢﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت
رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ
داﺋﺮة
اﳌﺒﻴﻌﺎت

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮ
اﻟﺬﻫﺒﻲ ذ.م.م
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اﻟﺪاﺋﺮة
اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻓﺮع ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻮﻛﺎﻻت )اﻟﻌﻘﺒﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮ
ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺒﻎ ذ.م.م

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﻠﺘﺒﻎ
ﳌﻌﺎﻟﺞ ذ.م.م
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة/ﻋﺠﻤﺎن

شركة الدخان والسجائر الدولية (حتت التصفية)
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔاﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ

شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة
اﳌﺒﻴﻌﺎت

اﻟﺪاﺋﺮة
اﳌﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
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اخملاطر التي تتعرض لها الشركة

تتعرض الشركة بطبيعة عملها جملموعة من اخملاطر ،وهذه اخملاطر ميكن إيجازها على النحو التايل:
•خماطر السوق وحتويل العمالت وأسعار الفائدة واالئتمان.
•خماطر الظروف االقتصادية التي متر بها املنطقة بشكل عام.
•تغيري و/أو تعديل القوانني والتشريعات احلكومية وتأثريها بشكل سلبي على أهداف وخطط الشركة.
•قيام جهات غري معروفة بإنتاج ماركات مزيفة ملاركات الشركة وبجودة منخفضة مما يؤثر سلبًا على سمعة الشركة
ويقلل الطلب على منتجاتها.

حتليل املركز املايل

تظهر النتائج املالية للشركة ونتائج أعمالها للسنة املنتهية يف  2014/12/31حتقيق نتائج جيدة.
بداية نقدم حلضراتكم إيجاز عن الشركة األم (شركة اإلقبال لالستثمار) وشركاتها التابعة متهيدًا لتحليل نتائج الشركة:

شركة اإلقبال لالستثمار

هي شركة مساهمة عامة تأسست بتاريخ  1996/06/01وتباشر أعمالها وفقًا لغايات الشركة املتمثلة بالوكاالت التجارية
والصناعية واستثمار وتوظيف أموال الشركة بالصورة التي تراها مناسبة وذلك بإنشاء فروع لها أو متلك شركات قائمة أو
استثمارات مالية خمتلفة ويبلغ حجم موجودات الشركة حوايل  99.62مليون دينار.

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

شركة ذات مسؤولية حمدودة رأس مالها  6ماليني دينار ونسبة التملك  100%وتعمل يف جمال التصنيع وجتارة وتوزيع
املعسل.
يوجد للشركة فرع يف املنطقة االقتصادية اخلاصة (العقبة) لغايات االستفادة من الظروف االقتصادية اخلاصة إلقليم
العقبة ،كما أن لفرع الشركة يف العقبة فرع يف إمارة عجمان يف اإلمارات العربية املتحدة حتت مسمى مصنع الفاخر للتبغ
املعالج برأس مال قدره  40مليون درهم ( 7.72مليون دينار) ويعمل هذا الفرع يف جمال تصنيع وإنتاج وجتارة املعسل ،حيث
يتم توزيع هذه املنتجات حمليًا (اإلمارات العربية املتحدة) وإقليميًا وعامليًا يف باقي دول العامل .كما ميتلك مصنع الفاخر
للتبغ املعالج شركة الفاخر الذهبي للتجارة العامة برأس مال قدره  10مليون درهم إماراتي ( )1.93مليون دينار ،ويعمل يف
جمال االكسسوارات اخلاصة باملعسل كالفحم واألراجيل وغريها وشركة الفاخر لتجارة التبغ .وقد حققت الشركة أرباحًا
قياسية لعام  2014بلغت أكرث من  28.4مليون دينار بعد الضريبة كما بلغ حجم موجوداتها حوايل  93مليون دينار.

شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة

شركة ذات مسؤولية حمدودة رأس مالها  7مليون دينار نسبة التملك  100%وتعمل يف جمال شراء وبيع واستثمارات
العقارات وإقامة املشاريع السكنية واسترياد وبيع وتركيب مكونات وأنظمة الطاقة املتجددة وقد باشرت نشاطها املتعلق
بالطاقة املتجددة يف أواخر عام  2012وبلغ حجم موجوداتها  5.14مليون دينار تقريبًا.

شركة الدخان والسجائر الدولية (حتت التصفية)

شركة ذات مسؤولية حمدودة رأس مالها  6ماليني دينار نسبة التملك  ،100%وبعد بيع موجودات الشركة وماكيناتها
واألرض املقامة عليها إىل شركة فيليب موريس العاملية والنتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة ،فقد قررت الهيئة
العامة غري العادية للشركة بتاريخ  7تشرين االول  2012املوافقة على تصفية الشركة تصفية اختيارية وال تزال الشركة حتت
التصفية.
النشاطات التشغيلية للشركة ونتائج أعمالها لعام 2014

•ارتفع صايف مبيعات الشركة املوحدة لعام  2014مقارنة مع نفس الفرتة من عام  2013من  98.7مليون دينار لتصبح
 106.3مليون دينار بزيادة مقدارها  7.6مليون دينار بنسبة مقدارها . 7.8%
•انخفضت أرباح الشركة التشغيلية لعام  2014مقارنة مع نفس الفرتة لعام  2013من  29.8مليون دينار لتصبح  27.7مليون
دينار بفارق  2.1مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت  7%تقريبًا.
•زيادة حقوق مساهمي الشركة  1.5مليون دينار رغم توزيع  25مليون دينار كأرباح نقدية على املساهمني خالل عام 2014
حيث بلغت حقوق املساهمني نهاية عام  2014مبلغ  67.6مليون دينار ،مقابل  66.1دينار لعام  .2013هذا وقد بلغ رأس
املال العامل للشركة نهاية عام  2014مبلغ  38.2مليون دينار مقابل مبلغ  39.6مليون دينار لعام  2013وذلك على الرغم
من توزيع  25مليون دينار كأرباح للمساهمني.
•إن وضع السيولة يف الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصرية األمد يعترب إيجابيًا حيث أن نسبة التداول تزيد عن 2
وهي نسبة جيدة.
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•إن جممل أرباح الشركة املوحدة إىل صايف مبيعاتها للعام احلايل قد بلغت  40%مقارنة بـ  41.3%لعام .2013
•ارتفاع املصاريف اإلدارية والعمومية للعام احلايل حيث بلغت  7.5مليون دينار مقابل  6مليون دينار لنفس الفرتة من العام
املاضي بينما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع لتصبح  7.1مليون دينار مقابل  5.1مليون دينار لنفس الفرتة من العام املاضي،
وتركز هذا االرتفاع يف املصاريف الرتويجية لشركة الفاخر حيث بلغت العام احلايل  4.3مليون دينار مقابل  3.2مليون دينار
لنفس الفرتة من العام املاضي.
يف ضوء ما تقدم يتبني من النتائج املالية للشركة أنها حققت خالل هذا العام نتائج إيجابية بكافة املقاييس بفضل السياسة
احلكيمة التي انتهجتها إدارة الشركة وجهود ونشاط العاملني فيها.

حتليل النسب املالية
البيان  /السنة

2013

2014

العائد على االستثمار

41.6%

38.0%

العائد على املوجودات

29.0%

27.0%

العائد على حقوق امللكية

43.0%

40.0%

مؤشر الكفاءة (املصاريف /الدخل)

11.2%

13.7%

املصاريف اإلدارية والعمومية إىل املبيعات

6.0%

7.0%

صايف الربح إىل املبيعات

29.0%

25.0%

مصاريف التوزيع والبيع إىل املبيعات

5.2%

6.6%

تطور األرباح وصايف حقوق املساهمني وسعر السهم واألرباح املوزعة
البيـــــان  /السنة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

املوجودات

86,278,940

86,687,889

67,662,846

67,873,197

97,701,774

99,620,066

حقوق امللكية

40,073,585

45,814,431

56,546,503

57,465,334

66,096,666

68,568,459

الربح قبل الضريبة

11,420,062

17,571,111

22,739,380

22,463,850

30,012,905

28,312,913

الربح بعد الضريبة

10,299,304

16,194,873

21,340,989

21,004,698

28,039,900

26,462,297

1,821,693

0

10,000,000

10,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

25,000,000

احلصة األساسية للسهم من
ربح السنة ( )EPS

0.495

0.799

1.063

1.048

1.120

1.056

حصة السهم من االرباح
املوزعة ( دينار )

0.500

0.500

1.000

1.000

1.000

1.000

سعر السهم يف نهاية العام
( دينار )

3.14

5.08

6.7

9.45

14

11.62

أرباح موزعة أسهم
األرباح النقدية املوزعة

الدينار األردين =  1.4104دوالر أمريكي
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ﺻﺎ اﻟﺮﺑﺢ )دﻳﻨﺎر(

35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000

10,000,000
5,000,000
2014

2013

2012

2011

اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

2010

2009

0

أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ واﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

80,000 ,000
70,000 ,000
60,000 ,000
50,000 ,000
40,000 ,000
30,000 ,000
20,000,000
10,000 ,000
2014

2013

اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
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2012

2011

2010

ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

2009

0

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻳﺔ واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ

16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
2014

2013

2012

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ )دﻳﻨﺎر(

2011

2010

2009

0.00

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ )دﻳﻨﺎر(

أتعاب املدققني لعام 2014

اتعاب التدقيق

استشارات واتعاب اخرى

اجملموع

البيـــان
شركة اإلقبال لالستثمار

9500

-

9500

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

16250

-

16250

شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة

2500

1500

4000

اجملموع

28250

1500

29750

37

38

االسهم اململوكة من قبل كل من رئيس واعضاء جملس اإلدارة واملدير العام واملدراء الرئيسني وكل من زوجاتهم واوالدهم القاصرين يف شركة االقبال لإلستثمار
والشركات التي تساهم بها الشركة والشركات املسيطر عليها من أي منهم
اإلســم

الرقم
الوطني/
رقم املركز

اجلنسية

اسم الشركة املصدرة
للورقة املالية

املنصب يف الشركة
املصدرة للورقة املالية (و/
او) الشركات التي تساهم بها
شركة االقبال لإلستثمار

تاريخ
اإلنتخاب/
اإلنتساب

القيمة
الشخص املمثل او نوع
صلة القرابة (الزوج الورقة اإلسمية
دينار
/الزوجات/األوالد) املالية

عدد األوراق
املالية
كما يف

عدد األوراق
املالية
كما يف

2014/12/31 2013/12/31

اعضاء جملس اإلدارة وممثليهم
املدير العام

السيد  /سامر
توفيق فاخوري

9721050578

اردنية

الطفل/جعفر
سامر فاخوري

2001154306

اردنية

الطفلة/نعمت
سامر فاخوري

2001419606

اردنية

السيد  /وليد
توفيق فاخوري

9721000980

اردنية

شركة االقبال لإلستثمار
شركة االقبال لإلستثمار

رئيس جملس اإلدارة

1995
2009/10/3

مساهم

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

مساهمة

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

نائب رئيس جملس اإلدارة

بنك االردن

عضو جملس اإلدارة يف
شركة متتلك اكرث من  5%يف
شركة االقبال لإلستثمار

شركة زهرة االردن
لالستثمارات العقارية
والفندقية

نائب رئيس جملس اإلدارة
شركة تساهم يف شركة
االقبال لإلستثمار

ابن السيد/سامر
توفيق فاخوري

ابنة السيد/سامر
توفيق فاخوري

2009/10/3

سهم

1.000

10,627

10,939

سهم

1.000

118

157

سهم

1.000

325

1,441

سهم

1.000

106

106

سهم

1.000

765

1,162

سهم

1.000

6,250

6,250

سهم

سهم

1.000

1.000

8,196

5,000

8,196

5,000

السيدة  /شذا
عبداحلميد الدباس

9732038721

اردنية

الطفلة  /مرمي
وليد فاخوري

2000346160

اردنية

الطفل  /راكان
وليد فاخوري

2000737776

اردنية

الطفلة  /عائشه
وليد فاخوري

2001097308

اردنية

الطفل  /احمد
وليد فاخوري

2001974088

اردنية

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

زوجة السيد /وليد
توفيق فاخوري

سهم

1.000

286

286

سهم

1.000

35,243

35,303

شركة االقبال لإلستثمار

مساهمة

سهم

1.000

291

303

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

ابنة السيد/وليد
توفيق فاخوري

سهم

1.000

19,883

19,983

شركة االقبال لإلستثمار

مساهم

سهم

1.000

276

284

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

ابن السيد/وليد
توفيق فاخوري

سهم

1.000

7,445

7,505

شركة االقبال لإلستثمار

مساهمة

سهم

1.000

291

303

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

مساهم

ابنة السيد/وليد
توفيق فاخوري

ابن السيد/وليد
توفيق فاخوري

سهم

1.000

6,389

6,489

سهم

1.000

282

290

39

40
السادة  /بنك
االردن

1105698671

اردنية

ميثلهم السيد/
ناصر مصطفى
خريشي

سهم

1.000

3,484,835

2,500,000

سهم

1.000

1,080,000

1,080,000

سهم

1.000

100,000

-

2,940,000

2,940,000

سهم

1.000

40,000

40,000

سهم

1.000

250,000

250,000

شركة االقبال لإلستثمار

عضو جملس ادارة

شركة النقليات
السياحية “جت”

عضو جملس ادارة

ميثلهم السيد/
نقوال البهو

الشركة االردنية
للمشاريع الريادية

عضو جملس ادارة

ميثلهم السيد/
سهراب عويس

بنك االردن سوريا

امتالك اكرث من 5%

الباطون اجلاهز
والتوريدات اإلنشائية

عضو جملس ادارة

ميثلهم السيد/
سهراب عويس

اساس للصناعات
اخلرسانية

عضو جملس ادارة

ميثلهم السيد/
سهراب عويس

شركة تفوق
لالستثمارات املالية

شركة تابعة

امتالك اكرث من  5%يف شركة
الثقة للنفل الدويل حيث ان
شركة الثقة للنقل الدويل
لشركة االقبال لإلستثمار
عضوية يف جملس ادارتها

2005/3/9

دوالر

سهم

1.000

3,500,000

3,500,000

سهم

1.000

310,100

310,100

اجملموعة االستشارية
االستثمارية

امتالك اكرث من 5%

سهم

1.000

7,830,681

7,830,681

شركة االردن للتاجري
التمويلي

شركة تابعة

سهم

1.000

10,000,000

10,000,000

شركة احللول خلدمات
الهاتف النقال

امتالك اكرث من 5%

سهم

1.000

-

250,000

شركة االقبال لإلستثمار

السيد /ناصر
مصطفى
حممدسعيد
خريشي

9621018291

اردنية

السيد  /اياد
حممد فهمي
جرار

9711027186

اردنية

السادة  /شركة
اللؤلؤة التجارية
لإلعمار واإلستثمار

1109416944

اردنية

بنك االردن

ممثل عضو جملس اإلدارة
بنك االردن

-

2014/10/16

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

ممثل عضو جملس اإلدارة
بنك االردن حنى تاريخ

2013/2/25

2014/10/16

شركة االقبال لإلستثمار

عضو جملس ادارة

2005/3/9

ميثلهم السيد/
عبدالرحيم علي
عبدالرحيم الزعبي

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

2014/10/16

عضو جملس إدارة يف شركة
الثقة للنفل الدويل حيث ان
شركة الثقة للنقل الدويل
لشركة االقبال لإلستثمار
عضوية يف جملس ادارتها
اجملموعة االستشارية
االستثمارية

عضو جملس ادارة

حتى تاريخ

-

-

-

سهم

1.000

4

4

-

-

-

-

سهم

سهم

1.000

1.000

8,332

4,500

14,782

4,500

ميثلهم السيد/
يوسف عمر

سهم

1.000

5,000

5,000

ميثلهم الدكتور /
صالح املواجده

سهم

1.000

10,000

10,000

41

42
السيد /عبدالرحيم
علي عبدالرحيم
الزعبي

9531006267

السادة  /شركة
اخلليج العربي
لإلستثمارات
والنقليات العامة

1600866537

اردنية

السيد  /صالج
رجب عليان حماد

9621002957

اردنية

اردنية

ممثل عضو جملس اإلدارة
شركة االقبال لإلستثمار شركة اللؤلؤة التجارية لإلعمار
واإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

عضو جملس ادارة

بنك االردن

عضو جملس اإلدارة يف
شركة متتلك اكرث من  5%يف
شركة االقبال لإلستثمار

2005/3/9

عضو جملس إدارة يف شركة
الثقة للنفل الدويل حيث ان
شركة الثقة للنقل الدويل
لشركة االقبال لإلستثمار
عضوية يف جملس ادارتها

-

-

-

-

سهم

1.000

4,134,645

4,134,645

ميثلهم السيد/
هيثم حممد سميح سهم
بركات

1.000

ميثلهم السيد/
صالح رجب حماد

ميثلهم السيد/
هيثم حممد علي
القطيشات

8,197

8,197

سهم

1.000

5,000

5,000

اجملموعة االستشارية
االستثمارية

مساهمني

سهم

1.000

10,000

10,000

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

سهم

ممثل عضو جملس اإلدارة
شركة اخلليج العربي
شركة االقبال لإلستثمار
لإلستثمارات والنقليات العامة

2013/2/25

-

1.000

-

18,755

-

23,755

-

شركة االقبال لإلستثمار

السادة /
شركة اليمامة
لالستثمارات
العامة

1612880043

اردنية

السيد  /حممد
ناصر نسيب بركات

9691032238

اردنية

السيدة  /اقبال
توفيق فاخوري

9712000812

اردنية

االنسة  /زين
حممد ناصر بركات

2000402278

اردنية

االنسة  /حال
حممد ناصر بركات

2002052730

اردنية

عضو جملس ادارة

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

ممثل عضو جملس اإلدارة
شركة اليمامة لالستثمارات
العامة

شركة االقبال لإلستثمار

مساهمة

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

مساهمة

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

مساهمة

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

2005/3/9

ميثلهم السيد/
حممد ناصر بركات

2010/12/29

زوجة السيد /
حممد ناصر بركات

سهم

1.000

8,332

8,332

سهم

1.000

1,849,052

1,898,325

-

-

-

-

سهم

1.000

34,407

34,407

سهم

1.000

76,847

76,847

سهم

1.000

5,149

5,175

ابنة السيد  /حممد
ناصر بركات
سهم

1.000

16,379

16,419

سهم

1.000

296

304

ابنة السيد  /حممد
ناصر بركات
سهم

1.000

1,794

1,834

43

44
السادة  /شركة
اإلقبال االردنية
للتجارة العامة

1901304522

اردنية

السيد /رائد فتحي
منيب سماره

9651009024

اردنية

ميثلهم السيد/
رائد فتحي منيب
سماره

سهم

1.000

2,409,893

3,394,708

سهم

1.000

19,958,077

19,958,077

شركة االقبال لإلستثمار

عضو جملس ادارة

بنك االردن

عضو جملس اإلدارة يف
شركة متتلك اكرث من  %5يف
شركة االقبال لإلستثمار

ميثلهم السيد/
هيثم ابو النصر
املفتي

شركة زهرة االردن
لالستثمارات العقارية
والفندقية

مساهمني يف شركة
تساهم وعضو جملس ادارة
يف شركة االقبال لإلستثمار

ميثلهم السيد/
يوسف عمر

سهم

عضو جملس إدارة يف شركة
الثقة للنفل الدويل حيث ان
شركة الثقة للنقل الدويل
لشركة االقبال لإلستثمار
عضوية يف جملس ادارتها

ميثلهم السيد /
حسني الفواعري

اجملموعة االستشارية
االستثمارية

مساهمني

شركة االقبال لإلستثمار

ممثل عضو جملس اإلدارة
شركة اإلقبال االردنية للتجارة
العامة

بنك االردن

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

2005/3/9

2011/2/28

1.000

13,843

13,843

سهم

1.000

5,000

5,000

سهم

1.000

10,000

10,000

-

-

-

-

سهم

1.000

2,136

2,136

السادة  /شركة
فرح لالدوات
الكهربائية
والصحية

1117715390

اردنية

شركة االقبال لإلستثمار

السيد  /يوسف
حممد عمر عمر

9491000368

اردنية

ممثل عضو جملس اإلدارة
شركة االقبال لإلستثمار شركة فرح لالدوات الكهربائية
والصحية

السادة  /شركة
زهرة االردن
لالستثمارات
العقاريه والفنادق

1164063016

اردنية

السيد  /صخر
مروان اكرم دودين

9611001523

اردنية

شركة االقبال لإلستثمار

عضو جملس ادارة

عضو جملس ادارة

2005/3/9

ميثلهم السيد /
يوسف حممد عمر
عمر

2005/3/9

2007/3/3

ميثلهم السيد/
صخر مروان اكرم
دودين

سهم

1.000

-

-

سهم

بنك االردن

مساهمني يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

سهم

شركة االقبال لإلستثمار

ممثل عضو جملس
اإلدارة شركة زهرة االردن
لالستثمارات العقارية
والفنادق

-

2011/2/28

1.000

1.000

-

8,332

-

6,250

215,187

-

8,332

-

19,250

215,187

-

45

46
اإلدارة العليا
شركة االقبال لإلستثمار

السيد /حسني
عبداجلليل عبد
الفواعري

9591001635

السيد /مالك
حسني ياسني
حممود

9721002955

اردنية

السيد /سيف
موسى مصطفى
صالح

9771056015

اردنية

السيدة  /غاليه
حامد عبد الغني
جرب

9852058838

اردنية

السيد/عيسى
حممود حممد
عيسى

9401008738

اردنية

امني سر جملس اإلدارة

-

2014/1/19

-

-

-

شركة االقبال لإلستثمار

مدير العالقات العامة

2001/2/19

-

-

-

-

شركة االقبال لإلستثمار

املدير املايل

2013/06/01

-

-

-

-

شركة الثقة للنقل الدويل

ممثل عضو جملس اإلدارة
شركة االقبال لإلستثمار

شركة االقبال لإلستثمار

مدير التطوير االسرتاتيجي
حتى تاريخ 2014/11/3

2009/8/23

استقال بتاريخ
2014/11/3

ممثل عضو جملس اإلدارة
شركة الثقة للنقل الدويل شركة الطيف الدولية للطاقة
املتجددة
شركة االقبال لإلستثمار

مساهمة

شركة االقبال لإلستثمار

امني سر جملس اإلدارة حتى
تاريخ 2014/1/16

2001/4/20

اردنية
بنك االردن

-

-

-

-

-

2014/10/13

مساهم يف شركة عضو
جملس ادارة وتتمتلك اكرث
من  5%يف شركة االقبال
لإلستثمار

-

-

-

-

-

-

-

زوجة السيد/
سيف موسى
صالح

سهم

1.000

-

6,381

استقال بتاريخ
2014/1/16

سهم

1.000

1,350

-

سهم

1.000

2,020

-

املزايا واملكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء جملس اإلدارة خالل عام 2014
املكافأة
السنوية

أتعاب
تدقيق

إجمايل املزايا
السنوية

سامر توفيق فاخوري

رئيس جملس اإلدارة

-

12,000

5,000

-

17,000

وليد توفيق فاخوري

نائب رئيس جملس اإلدارة

-

12,000

5,000

-

17,000

يوسف حممد عمر

عضو جملس إدارة

-

12,000

5,000

2,000

19,000

صخر مروان دودين

عضو جملس إدارة

-

12,000

5,000

-

17,000

رائد فتحي سمارة

عضو جملس إدارة

-

12,000

5,000

-

17,000

عبدالرحيم علي الزعبي

عضو جملس إدارة

-

12,000

5,000

-

17,000

حممد ناصر بركات

عضو جملس إدارة

-

12,000

5,000

-

17,000

صالح رجب عليان

عضو جملس إدارة

-

12,000

4,583

2,000

18,583

ناصر مصطفى ( حممد
سعيد) خريشي

عضو جملس إدارة

-

2,000

-

-

2,000

اياد فهمي جرار

عضو سابق

-

10,000

4,583

1,667

16,250

هيثم حممد قطيشات

عضو سابق

-

-

417

-

417

حسان عبد احلافظ جاسر

عضو سابق

-

-

417

-

417

االسم

الرواتب بدل تنقالت
سنوية
السنوية

املنصب

املزايا واملكافأت التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خالل عام 2014
االسم

املنصب

الرواتب
السنوية
اإلجمايل

بدل التنقالت
السنوية

عالوة بدل
أمني سر

مكافأة إجمايل
نفقات
املزايا
السفر مكافآت نهاية
اخلدمة السنوية
السنوية

سامر فاخوري

مدير عام

26,449

12,000

-

-

-

-

38,449

مالك حسني

املدير املايل

54,943

-

-

-

-

-

54,943

38,901

سيارة
لشؤون
العمل

3,997

-

22,088

-

64,986

حسني الفاعوري مدير العالقات
العامة

يتمتع السيد سامر فاخوري املدير العام بوجود سيارة لشؤون العمل .
تتقاضى إدارة الشركة األم (شركة اإلقبال) وكافة العاملني فيها بدل أتعاب مقابل خدمات تقدمها ملصنع الفاخر لتجارة التبغ
املعالج والشركات التابعة لها من عجمان تصرف من مصنع الفاخر لتجارة التبغ املعالج مباشرة.

العقود واملشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة او فروعها

ال يوجد اي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع فروعها أو رئيس جملس اإلدارة أو أعضاء اجمللس أو املدير العام
أو أي موظف يف الشركة أو اقربائهم بإستثناء فروع الشركة :
•شركة الدخان و السجائر الدولية التي تقوم بتصنيع السجائر للسوق احمللي و أسواق التصدير (حتت التصفية) .
•شركة الفاخر لتجارة التبغ و الوكاالت التي تقوم بتوزيع منتجات املعسل يف أسواق اململكة األردنية الهاشمية .
•شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة التي تقوم بإلستثمار يف العقارات و األراضي و إقامة املشاريع اإلسكانية و الطاقة
املتجددة .

47

املسؤولية االجتماعية

على صعيد املسؤولية االجتماعية ،فإن جتربة شركتنا زاخرة باإلجنازات واملُ بادرات على هذا الصعيد ،حيث قمنا بإطالق العديد
جتمع وتنميتهِ املُ ستدامة ،وذلك من خالل تقدمي الدعم املادي واملعنوي والتعليمي لألسر
من الربامج الهادفة إىل خدمةِ املُ
ِ
العفيفة واجلمعيات اخلريية املُ ختلفة .وضمن هذا اإلطار ،فقد بلغت قيمة التربعات العينية والنقدية التي قدمتها الشركة
حوايل  543ألف دينار خالل عام  ،2014ليصل بذلك إجمايل تربعات الشركة منذ تأسيسها إىل حوايل  2.5مليون دينار ،وتُعزى الزيادة
يف تربعات هذا العام عن األعوام السابقة إىل دعم األشقاء يف غزةَ هاشم جراء العدوان الغاشم عليهم ،وما يتعرض له الشعب
السوري الشقيق من تشريد.

التربعات و املنح لعام 2014

بلغت قيمة التربعات التي أنفقتها الشركة على برامج املسؤولية االجتماعية خالل العام  2014حوايل  543,790ألف دينار ليصل
بذلك إجمايل املبالغ املتربع بها إىل ما يقارب  2.5مليون دينار منذ تأسيس الشركة .وفيما يلي جدول يبني اجلهات التي مت التربع
لها:
اسم اجلهات املتربع لها
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ااملبلغ /دينار

برنامج صندوق منح شركة اإلقبال لالستثمار ( بداية)

92,926.00

برنامج رعاية عائالت مستورة

73,070.00

برنامج إعانة مراكز كبار السن

18,000.00

برنامج التربعات اخلارجية

30,320.00

برنامج الرعاية الصحية

60,700.00

برنامج إعانات رمضان

37,550.00

برنامج إعانات عيد األضحى

8,000.00

برنامج إعانات اجلمعيات اخلريية

151,400.00

برنامج إعانات عائالت املوظفني

24,765.00

تربعات شركات تابعة (الفاخر)

47,059.00

اجملموع

543,790.00

إقرارات جملس اإلدارة
اإلقرار األول

يقر جملس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار بعدم وجود أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة للسنة املالية .2015

اإلقرار الثاين

ً
فعال يف الشركة.
يقر جملس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفر نظام
رقابة ّ
االسم

املنصب

سامرتوفيق فاخوري

رئيس جملس اإلدارة

وليد توفيق فاخوري

نائب رئيس جملس اإلدارة

يوسف حممد عمر

عضو جملس إدارة

عبد الرحيم علي الزعبي

عضو جملس إدارة

صخر مروان دودين

عضو جملس إدارة

د .ناصر مصطفى خريشي

عضو جملس إدارة

صالح رجب حماد

عضو جملس إدارة

رائد فتحي سماره

عضو جملس إدارة

حممد ناصر بركات

عضو جملس إدارة

التوقيع

اإلقرار الثالث

نقر نحن املوقعون أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي لعام .2014
االسم

املنصب

سامرتوفيق فاخوري

رئيس جملس اإلدارة

سامرتوفيق فاخوري

املدير العام

مالك حسني ياسني

املدير املايل

التوقيع
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﶈﺎﺳﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮ اﳌﺴﺘﻘﻞ
 اﻟﺘﺤﺪي ﻓﺮﺻﺔ
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البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014
بالدينار األردين
املوجودات
املوجودات املتداولة
النقد يف الصندوق ولدى البنوك
شيكات برسم التحصيل
ذمم مدينة جتارية وأخرى
اخملزون
أرصدة مدينة أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
اإلستثمارات العقارية
اإلستثمار يف شركة حليفة
املوجودات غري امللموسة  -شهرة عن متلك شركة تابعة
املمتلكات واآلالت واملعدات
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات املتداولة
شيكات أجلة الدفع – قصرية اآلجل
ذمم دائنة
املطلوب لطرف ذو عالقة
أرصدة دائنة أخرى
قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام
جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
شيكات أجلة الدفع تستحق – طويلة اآلجل
خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال
االحتياطي االجباري
أسهم مملوكة من شركة تابعة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
األرباح املدورة
جمموع حقوق املساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني

إيضاح

5

2014

2013

35,408,296

36,426,835

30,795

178,976

6

12,694,583

17,418,550

7

16,777,034

12,611,579

8

3,131,635

2,613,233

68,042,343

69,249,173

9

3,373,245

3,318,749

10

600,760

600,760

11

151.883

536,322

12

6,602,986

6,602,986

13

20,848,849

17,393,784

31,577,723

28,452,601

99,620,066

97,701,774

332,732

153,324

6,978,982

6,228,460

14

31,772

321,442

15

4,804,362

5,201,788

16

17,700,000

17,700,000

29,847,848

29,605,014

23,902

167,314

2,179,857

1,832,780

2,203,759

2,000,094

32,051,607

31,605,108

1

25,000,000

25,000,000

25

13,897,311

13,897,311

()503

()503

1,089,745

1,035,249

27,581,906

26,164,609

67,568,459

66,096,666

99,620,066

97,701,774

23

تعترب اإليضاحات جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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كما يف  31كانون األول

بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد
بالدينار األردين
صايف املبيعات
تكلفة املبيعات

إيضاح

2014
106,331,877
()63,772,991

()57,909,973

42,558,886

40,772,040

18

()7,497,169

()5,957,010

19

()7,057,828

()5,120,296

11

()184,439

()13,083

11

()200,000

-

جممل الربح

100,943
-

الربح التشغيلي للسنة

27,720,393

خمصص قضايا
تكاليف التمويل
ايراد فوائد بنكية
أرباح بيع اآلالت واملمتلكات واملعدات
اإليرادات (املصاريف) األخرى

2013
98,682,013

17

املصاريف اإلدارية
مصاريف البيع والتوزيع
خسائر االستثمار يف الشركة احلليفة
تدين االستثمار يف الشركة احلليفة
توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
صايف أرباح تصفية شركة تابعة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول

-

100,943
15,506
29,798,100
()347,700

()610,744

()357,382

554,189

981,446

17,449

14,395

631,626

()75,954

28,312,913

30,012,905

()1,850,616

()1,973,005

الربح للسنة قبل مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

26,462,297

28,039,900

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

()45,000

()45,000

الربح للسنة

26,417,297

27,994,900

25

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل ومكافأة أعضاء جملس األدارة
خمصص ضريبة دخل

21

بنود بيان الدخل الشامل اآلخر:
بنود من غري املمكن أن تتحول اىل بيان األرباح أو اخلسائر
فروقات القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

54,496
-

اجمايل الدخل الشامل للسنة
حصة السهم األساسية واخملفضة من الربح للسنة (دينار/سهم)

312,554

22

353,878

26,471,793

28,661,332

1,056

1,12

تعترب اإليضاحات جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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56
.

بيان التغريات يف حقوق املساهني املوحد
بالدينار األردين

الرصيد يف األول من كانون الثاين 2014

رأس املال

االحتياطي
االجباري

25,000,000

13,897,311

االحتياطي
االختياري

-

أسهم مملوكة التغري املرتاكم يف
من شركة تابعة القيمة العادلة

1,035,249

()503

الربح للسنة

-

-

-

-

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

توزيعات أرباح خالل السنة – إيضاح 20

-

-

-

-

الرصيد يف  31كانون االول 2014
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2013

25,000,000
20,000,000

13,897,311
10,930,521

3,178,307

()503

54,496

26,164,609

66,096,666

26,417,297

26,417,297

-

1,089,745

()503

األرباح املدورة
*

722,695

()25,000,000
27,581,906

67,568,459

22,634,314

57,465,334

27,994,900

27,994,900

202,380

666,432

151,498

-

الربح للسنة

-

-

-

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

464,052

احملول من احتياطي القيمة العادلة اىل األرباح املدورة

-

-

-

-

()151,498

احملول إىل االحتياطي اإلجباري

-

-

-

-

()2,996,790

توزيعات أرباح خالل السنة – إيضاح 20

-

-

-

-

-

()20,000,000

-

()3,178,307

-

-

()1,821,693

()30,000

-

-

-

13,897,311

-

زيادة رأس املال
أثر تصفية شركة تابعة
الرصيد يف  31كانون االول 2013

5,000,000
25,000,000

2,996,790

()503

1,035,249

54,496
()25,000,000

-

-

اجملموع

26,164,609

()20,000,000
()30,000
66,096,666

* وفقًا لتعليمات هيئة األوراق املالية فإنه يحظر توزيع جزء من األرباح املدورة املتضمن جزء منه القيمة السالبة لرصيد فروقات القيمة العادلة للموجودات املالية على املساهمني.

تعترب اإليضاحات جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان التدفقات النقدية املوحد
بالدينار األردين
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح للسنة
حصة اجملموعة من خسائر اإلستثمار يف الشركة احلليفة
تدين االستثمار يف الشركة احلليفة
املسرتد من بضاعة بطيئة احلركة
خمصص تعويض نهاية اخلدمة
خمصص التدين الذمم املدينة
صايف أرباح تصفية شركة تابعة
تكاليف التمويل
مصروف خمصص القضايا
االستهالكات
إطفاء بدل املفتاحية
أرباح بيع االالت واملمتلكات واملعدات

إيضاح

11
7
23
6

13
8

التغري يف
ذمم مدينة جتارية وأخرى
الشيكات برسم التحصيل
اخملزون
أرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة
املطلوب لطرف ذو عالقة
شيكات آجلة الدفع
أرصدة دائنة أخرى
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ضريبة الدخل املدفوعة
املدفوع من خمصص تعويض نهاية اخلدمة
صايف التدقفات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
املتحصل من بيع األالت واملمتلكات واملعدات
املدفوع لشراء األالت واملمتلكات واملعدات
املتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخر
صايف التدقفات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مصاريف التمويل املدفوعة
قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام
توزيعات أرباح
صايف التدقفات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية
صايف (النقص) الزيادة يف النقد يف الصندوق ولدى البنوك
النقد يف الصندوق و لدى البنوك يف بداية السنة
النقد يف الصندوق و لدى البنوك يف نهاية السنة

21
23

13

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2014

26,417,297
184,439
200,000
474,759
10,604
610,744
3,394,473
262,173
()17,450
31,537,039

5

27,994,900
13,083
()453,620
496,793
()15,506
357,382
347,700
2,823,065
213,506
()14,395
31,762,908

4,713,363
148,181
()4,165,455
()780,575
750,522
()289,670
35,996
2,914,293
34,863,694

()6,033,502
()454
284,813
()772,109
2,151,817
()178,558
()213,900
2,602,205
29,603,220

()3,311,719
()127,682
31,424,293

()1,546,968
()176,265
27,879,987

34,945
()6,867,033

25,331
()2,477,644

-

20

2013

982,208

()6,832,088

()1,470,105

()610,744
()25,000,000
()25,610,744
()1,018,539
36,426,835
35,408,296

()357,382
17,700,000
()20,000,000
()2,657,382
23,752,500
12,674,335
36,426,835

تعترب اإليضاحات جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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اﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
أﻗﺴﻲ اﻟﻈﺮوف وأﺷﺪﻫﺎ ﺻﺎﻣﺪون
ﺑﻔﻀﻞ ﺟﺬور اﳌﺎﺿﻲ وﺣﻜﻤﺔ اﻟﺴﻨﲔ

 )1عــــــــام

تأسست شركة االقبال لالستثمار املساهمة العامة احملدودة (الدخان والسجائر الدولية املساهمة العامة احملدودة
سابقا) وفقا الحكام قانون الشركات االردين املؤقت رقم ( )1لسنة  ،1989وسجلت يف سجل الشركات املساهمة العامة لدى
وزارة الصناعة والتجارة يف اململكة االردنية الهاشمية حتت رقم ( )218بتاريخ  .1992/6/1برأس مال مصرح به ومدفوع ()20
مليون دينار أردين (دينار واحد لكل سهم).
هذا وقررت الهيئة العامة بتاريخ  25شباط  2013بزيادة رأس املال الشركة مبقدار  5,000,000سهم من خالل رسملة مبلغ
 3,178,307دينار أردين من االحتياطي االختياري ومبلغ  1,821,693دينار أردين من األرباح املدورة ليصبح رأس مال الشركة املصرح
به واملدفوع ( )25مليون دينار أردين (دينار واحد لكل سهم) .وقد استكملت اإلجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ  19آذار
.2014

هذا وتتضمن غايات الشركة داخل وخارج اململكة ما يلي:

•وكاالت جتارية.
•وسطاء جتاريون (عدا التعامل بالبورصات العامليه).
•الدخول يف املناقصات والعطاءات التجاريه.
•استرياد وتصدير خلدمة اعمال الشركه.
•كفالة التزامات الغري مبا يحقق مصلحة الشركة.
•استثمار اموال الشركه الفائضه بالطريقه التي تراها مناسبه.
•متلك االموال املنقوله وغري املنقوله لتنفيذ غايات الشركه.
•امتالك األراضي والعقارات لتأدية اغراض الشركة.
•التعاقد مع اي حكومه او هيئة او سلطة او شركة او مؤسسه او فرد تهمه اهداف الشركة وغاياتها او اي منها.
•اقرتاض االموال الالزمه لها من البنوك.

متت املوافقة على البيانات املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  25كانون الثاين  2015وهي خاضعة ملوافقة الهيئة
العامة للمساهمني.

 )2أسس إعداد البيانات املالية املوحدة
أ -بيان االلتزام

مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

ب -أسس توحيد البيانات املالية

متثل البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لشركة اإلقبال لالستثمار (الشركة األم) والشركات التابعة لها والتي تخضع
لسيطرتها ،الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها اجملموعة ،تسيطر اجملموعة على شركة عندما يكون لديها
احلق يف عوائد متغرية من مشاركتها مع الشركة ولديها القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل السيطرة على الشركة.
يتم تضمني البيانات املالية للشركات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي بدء منه السيطرة حتى تاريخ فقدان
السيطرة عليها.
يسيطر املستثمر على اجلهة املستثمر بها عندما يتعرض املستثمر للعوائد املتغرية الناجتة من شراكته مع اجلهة املستثمر
سيطرته على اجلهة املستثمر بها.
بها أو يكون له حقوق فيها ولديه القدرة احلالية على التأثري يف تلك العوائد من خالل
ُ
يتضح مفهوم السيطرة عند حتقق ثالث عناصر وهي :
 .1سلطة املستثمر على اجلهة املستثمر بها ،
 .2تعرض املستثمر للعوائد املتغرية الناجتة من شراكته مع اجلهة املستثمر بها أو حقوقه فيها  ،و
 .3قدرة املستثمر على استخدام تلك السلطة على اجلهة املستثمر بها للتأثري يف مبلغ عوائد املستثمر.
ينبغي على الشركة األم بأن تقوم بإعادة تقدير مدى سيطرتها على الشركة التابعة يف حال تواجد ظروف تشري اىل حدوث تغيري
يف البنود املذكورة أعاله.
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يتم تسجيل قيمة التملك بالقيمة العادلة لصايف األصول املستحوذ عليها .ويتم بشكل سنوي اختبار أي تدين يف قيمة الشهرة.
يتم االعرتاف بأي ربح من شراء صفقة من خالل بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر ويف حني تكبد تكاليف إضافية يتم
تسجيلها إال اذا كانت متصلة بالديون أو باألوراق املالية.
ان قيمة املنافع الناجتة عن عملية االندماج ال تشمل املبالغ الناجتة عن تسوية العالقات ما قبل عملية االندماج .ويتم قيد هذه
املبالغ يف بيان االرباح او اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املوحد.
يتم قياس االلتزامات احملتملة بالقيمة العادلة يف تاريخ االستحواذ إذا مت تصنيفها كحقوق ملكية ،ويتم معاجلة أية معامالت
ضمن حقوق امللكية .على خالف ذلك فإن أية تغريات على القيمة العادلة لاللتزامات احملتملة يتم قيدها ضمن بيان االرباح او
اخلسائر والدخل الشامل اآلخر.
يتم قياس أي تغري يف حصة ملكية شركة تابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حلقوق املساهمني وهذا يعني عدم االعرتاف
بأي ربح أو خسارة حصلت من هذه التغريات ضمن بيان األرباح و اخلسائر وان عدم حدوث تغرييف القيمة الدفرتية ملوجودات
الشركة التابعة (مبا يف ذلك الشهرة ) أو املطلوبات ينبغي االعرتاف بها كنتيجة ملثل هذه املعامالت.
وعند فقدان السيطرة ،تنتهي عالقة الشركة األم مع الشركة التابعة وال تسيطر الشركة األم على األصول وااللتزامات للشركة
التابعة ولذلك فإن الشركة األم:
 .1تلغي اعرتافها باألصول وااللتزامات وحقوق امللكية املرتبطة بالشركة التابعة من بيان املركز املايل املوحد.
 .2االعرتاف بأية عوائد استثمارية من الشركة التابعة بالقيمة العادلة يف حال فقدان السيطرة و للفرتة الالحقة وفقًا للمعايري
الدولية العداد القوائم املالية.
 .3تعرتف بأي ربح أو خسارة متعلقة بحصة غري املسيطرين.
يتم إعداد البيانات املالية املوحدة للشركات التابعة لنفس السنة املالية للشركة األم باستخدام نفس السياسات احملاسبية
املتبعة من الشركة األم ،يتم إجراء بعض التعديالت للبيانات املالية للشركات التابعة عند اعداد البيانات املالية املوحدة يف حال
وجود شركة تابعة أو اكرث تقوم باستخدام سياسات حماسبية غري التي يتم استخدامها يف البيانات املالية املوحدة لنفس
املعامالت يف نفس الظروف لضمان توافقها مع املعايري الدولية العداد القوائم املالية.
يتم قياس حقوق غري املسيطرين بتاريخ الشراء بنسبة حصتهم يف صايف املوجودات.
يتم استبعاد األرصدة واملعامالت واألرباح املتحققة واملصاريف الناجتة عن املعامالت التي متت داخل اجملموعة عند إعداد
هذه البيانات املالية املوحدة.
متتلك الشركة كما يف  31كانون األول  2014الشركات التابعة التالية:
رأس املال

نسبة ملكية
الشركة

طبيعة عمل
الشركة

مكان عملها

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت*

6,000,000

100%

جتارة التبغ

األردن

شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة

6,000,000

100%

طاقة متجددة

األردن

شركة الدخان والسجائر الدولية

6,000,000

100%

جتارة التبغ

األردن

اسم الشركة

* متتلك شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت – فرع العقبة فرعًا لها تفاصيلها كالتايل:
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اسم الشركة
مصنع الفاخر للتبغ املعالج -عجمان*

رأس املال

نسبة ملكية
الشركة

طبيعة عمل
الشركة

مكان
عملها

7,720,000

100%

جتارة التبغ

اإلمارات

* قام مصنع الفاخر للتبغ املعالج -عجمان بتملك شركة تابعة لها تفاصيلها كالتايل:
اسم الشركة

رأس املال

نسبة ملكية
الشركة

طبيعة عمل
الشركة

مكان
عملها

%

شركة الفاخر الذهبي للتجارة العامة

1,930,000

100

جتارة التبغ

اإلمارات

شركة الفاخر لتجارة التبغ

28,950,000

100

جتارة التبغ

اإلمارات

يبني اجلدول التايل املركز املايل واألداء املايل للشركات التابعة كما يف  31كانون األول :2014
بالدينار األردين

 31كانون األول 2014

جمموع
املوجودات

جمموع املطلوبات جمموع اإليرادات

الربح (اخلسارة)
للسنة

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

93,437,728

53,027,528

105,904,849

30,259,865

شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة

5,146,528

74,882

427,749

()807.951

شركة الدخان والسجائر الدولية

4,254,094

-

-

()5,800

* قامت الشركة بإستبعاد البيانات املالية للشركة العربية لتوزيع السجائر وذلك بسسب تصفيتها.

ج -أساس القياس

مت إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل
بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد فتظهر بالقيمة العادلة واملوجودات املالية واملطلوبات املالية بالتكلفة
املطفأة.

د -العملة الوظيفية وعملة العرض

تظهر البيانات املالية املوحدة بالدينار األردين والذي ميثل العملة الوظيفية للمجموعة.

هـ -استخدام التقديرات

إن إعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب قيام اإلدارة باجتهادات وتقديرات وافرتاضات تؤثر
يف تطبيق السياسات احملاسبية ومبالغ املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه
التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املطبقة باستمرار ويتم االعرتاف بالتغريات يف التقديرات احملاسبية يف السنة التي مت
فيها تغيري التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيري.
فيما يلي ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها استخدام االفرتاضات وتقديرات األمور غري املؤكدة يف تطبيق السياسات
احملاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على املبالغ يف البيانات املالية املوحدة:
•تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات امللموسة واملوجودات غري امللموسة بصورة دورية اعتمادا على احلالة
العامة لهذه املوجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية يف املستقبل.
•تقوم اإلدارة مبراجعة القضايا املقامة ضد اجملموعة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري
اجملموعة القانونيني والتي تبني اخملاطر احملتملة التي قد تتحملها اجملموعة يف املستقبل جراء تلك القضايا.
•تقوم اإلدارة بأخذ خمصص لتدين الذمم املدينة اعتمادا على تقديراتها حول إمكانية اسرتداد تلك الذمم وفقًا للمعايري الدولية
للتقارير املالية.
•تقوم اإلدارة بتقدير اخملصص لتخفيض قيمة اخملزون اىل القيمة القابلة للتحصيل إذا كانت تكلفة اخملزون غري قابلة لالسرتداد
او تعرض اخملزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او إذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل اخرى تتسبب يف
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انخفاض القيمة القابلة لالسرتداد عن القيمة الدفرتية.
•تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد للشهرة بشكل سنوي لتحديد فيما إذا كان هناك أي تدنى يف قيمتها.
•تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد للموجودات املالية األخرى لتحديد فيما إذا كان هناك اي تدين يف قيمتها.
•تقوم اإلدارة بتقدير مصروف ضريبة الدخل وفقًا للقوانني والتعليمات السارية.

 -قياس القيمة العادلة:

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبنفس شروط
التعامل مع الغري .ويعتمد قياس القيمة العادلة على تقدير السعر الذي ستتم به املعاملة املنظمة التي تقوم ببيع األصل أو
نقل االلتزام بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس مبوجب احدى الشروط التالية:
 .1يف السوق الرئيسية للموجودات أو املطلوبات ،أو
 .2يف السوق األكرث فائدة للموجودات واملطلوبات وذلك يف حالة عدم وجود أسواق رئيسية.
وقد تقرتن املوجودات واملطلوبات بالقيمة العادلة يف احلالتيني التاليتني:
أ .عندما تكون املوجودات أو املطلوبات قائمة بحد ذاتها
ب .عندما يكون هناك جمموعة من املوجودات أو جمموعة من املطلوبات أو جمموعة من املوجودات مع املطلوبات (على
سبيل املثال وحدة مولدة للنقد أو لألعمال التجارية) ويتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات احملاسبية للمجموعة
قياس القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات مالية وغري مالية على حد سواء.
لدى اجملموعة شبكة رقابة منظمة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة وهذا يتضمن فريق تقييم يتحمل املسؤولية الكاملة
عن اشراف جميع قياسات القيمة العادلة املهمة وما يتضمنه املستوى الثالث من القيمة العادلة والتقارير املباشرة للمدير
املايل.ويقوم فريق التقييم مبراجعة املدخالت املهمة التي ال ميكن تتبعها وتقييم التعديالت.
اذا مت استخدام معلومات من طرف ثالث لقياس القيمة العادلة ،كنقل وسائط أو خدمات تسعري ،يقوم فريق التقييم بتقييم
األدلة التي مت احلصول عليها من الطرف الثالث لدعم استنتاجات مفادها أن مثل هذه التقييمات تلبي متطلبات املعايري الدولية
للتقارير املالية مبا يف ذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي ينبغي أن تصنف مثل هذه التقييمات .ويتم تبليغ جلنة
التدقيق عن قضايا التقييم الهامة.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات تستخدم اجملموعة معطيات جديرة مبالحظة السوق على قدر اإلمكان.
تقوم اجملموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم.كما تقوم اجملموعة باستخدام املستويات التالية والتي
تعكس أهمية املدخالت املستخدمة يف حتديد القيمة العادلة:
•املستوى :1أسعار مدرجة (غري معدلة) يف سوق نشط الصول أو مطلوبات متماثلة.
•املستوى  :2أساليب تقييم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار املتضمنة املدرجة يف املستوى  1التي يتم حتديدها للموجودات
واملطلوبات بشكل مباشر كاألسعار أو بصورة غري مباشرة يربطها مع األسعار.
•املستوى  :3أساليب تقييم االصول أو املطلوبات باستخدام مدخالت هامة ال تعتمد على معلومات السوق املتاحة (مدخالت
ال ميكن تتبعها).اذا كانت املدخالت املستخدمة يف قياس القيمة العادلة للموجودات أو للمطلوبات فقد يتم تصنيفها يف
مستويات خمتلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ومن ثم يتم تصنيف قياس القيمة العادلة يف جمملها يف نفس
مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كإدخال أدنى مستوى وهذا مهم للقياس.
•هذا وتعرتف اجملموعة بالتحويل بني مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة يف نهاية الفرتة.

 )3السياسات احملاسبية الهامة

لقد قامت اجملموعة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( )9املتعلق بقياس وتبويب املوجودات املالية
بناء على تعليمات هيئة االوراق املالية علما ان
يف إعداد البيانات املالية املوحدة يف السنة املنتهية يف  1كانون الثاين ً 2011
تطبيقه االلزامي يف  1كانون الثاين .2018
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2014متماثلة مع
السياسات احملاسبية التي مت اتباعها يف إعداد البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون االول  2013باستثناء
املعايري الدولية للتقارير املالية والتي أصبحت سارية املفعول اعتبارا من السنوات التي تبدأ بتاريخ  1كانون الثاين  2014وهي كما
يلي:
•مشتقات استثمارية :تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10و( )12ومعيار احملاسبة الدويل رقم (.)27
•تقاص املوجودات املالية مع املطلوبات املالية (تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (.)32
64

•إفصاحات املبالغ القابلة للتحقق من املوجودات غري املالية (تعديالت على معيار احملاسبة الدويل (.)36
•التفسري احملاسبي الدويل رقم ( :)21اجلبايات.
•احالل املشتقات واالستمرار يف حماسبة التحوط ( :تعديالت على معيار احملاسبة الدويل .)39
إن اتباع املعايري املعدلة أعاله مل تؤثر بشكل جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

أ -األدوات املالية

تقوم اجملموعة بتصنيف املوجودات املالية غري املشتقة إىل الفئات التالية :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة والقروض والذمم املدينة واستثمارات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وتصنف اجملموعة املطلوبات
املالية غري املشتقة إىل فئة املطلوبات املالية األخرى.

املوجودات واملطلوبات املالية غري املشتقة  -االعرتاف واالستبعاد

تقوم اجملموعة باالعرتاف املبدئي بالقروض والذمم املدينة يف التاريخ التي نشأت فيها .يتم اإلعرتاف املبدئي بباقي املوجودات
املالية األخرى يف تاريخ املتاجرة.
تقوم اجملموعة باستبعاد املوجودات املالية عند إنتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجودات املالية ،أو يتم
نقل احلق يف احلصول على التدفقات النقدية التعاقدية يف املعامالت التي يتم نقل جميع اخملاطر واملنافع اخلاصة مبلكية
املوجودات املالية بشكل جوهري .إن أي منفعة من هذه املوجودات املالية املنقولة التي مت إنشاؤها أو حتتفظ بها اجملموعة
يتم إثباتها كأصل أو إلتزام منفصل.
تقوم اجملموعة باستبعاد املطلوبات عند انتهاء االلتزامات التعاقدية أو الغائها.
يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف بيان املركز املايل فقط عندما تتوفر
احلقوق القانونية امللزمة لذلك ،وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات
يف نفس الوقت.

ب -املوجودات املالية غرياملشتقة – القياس
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ())9

متثل هذه املوجودات االستثمارات يف أدوات امللكية بغرض االحتفاظ بها على املدى الطويل.
يتم اثبات هذه املوجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلـة،
ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد وضمن حقوق امللكية يف بيان املركز املايل املوحد
مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت االجنبية ،ويف حال بيع هذه
املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك يف الدخل الشامل اآلخر املوحد وضمن حقوق امللكية
يف بيان املركز املايل املوحد ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مباشرة اىل االرباح أواخلسائر املدورة وليس
من خالل بيان االرباح او اخلسائر املوحد.
قد تختار اجملموعة االعرتاف املبدئي باألرباح أواخلسائر وتقيدها على بيان الدخل الشامل لالستثمارات يف أداوت امللكية التي
ال يحتفظ بها بغرض املتاجرة ،ويتم اثباتها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد .ال تخضع هذه املوجودات
الختبار خسائر التدين .يتم تسجيل األرباح املوزعة يف بيان األرباح أو اخلسائر املوحد يف بند مستقل.

موجودات مالية بالكلفة املطفأة (املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ())9

هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة اجملموعة االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات
من أصل الدين و الفوائد على رصيد الدين القائم يف مواعيد سداد حمددة وثابتة وليس لهذه املوجودات أسعار يف سوق
نشط وليس للمجموعة نية يف بيع هذه املوجودات يف املستقبل القريب.
يتـم اثبات هذه املوجودات عند الشراء بالكلفة مضافًا اليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /اخلصم باستخدام طريقة الفائدة
الفعالة ،قيدًا على أو حلســاب الفائدة ،وينزل أية خمصصات ناجتة عن التدين يف قيمتها يؤدي اىل عدم امكانية اسرتداد االصل او
جزء منه ،ويتم قيد اي تدين يف قيمتها يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد.
ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف السجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة
اخملصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
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ويتم إعادة تصنيف أي موجودات مالية من /إىل هذا البند فقط يف احلاالت التي حتددها املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.
يف حالة بيع أي من هذه األصول قبل تاريخ استحقاقها حيث ينبغي أن تسجل هذه املبيعات يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل
الشامل اآلخر يف بند منفصل ويتم االفصاح عنها وفقا ملتطلبات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

مطلوبات مالية غري مشتقة – قياس (املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )9و معيار احملاسبة الدويل ()39

يتم االعرتاف املبدئي باملطلوبات املالية غري املشتقة بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف املعامالت املتعلقة بها بشكل
مباشر ويعاد تقيمها الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ج -استثمارات يف شركات حليفة

الشركات احلليفة هي تلك الشركات التي متارس اجملموعة فيها تأثريا فعاال – وليست سيطرة -على سياساتها املالية
والتشغيلية.
يتم حماسبة االستثمارات يف الشركات احلليفة يف البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية .ويتم االعرتاف
بهذه االستثمارات بشكل مبدئي بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف املعامالت ويعاد تقيميها الحقا باستخدام البيانات املالية التي
حتتوي على حصة اجملموعة من الربح أو اخلسارة حلقوق ملكية املستثمر حتى تاريخ حدوث تأثري مهم أو توقف السيطرة
املشرتكة.
يتم استبعاد األرصدة واملعامالت وأي ايراد أو مصروف غري متحقق ناجت عن املعامالت الداخلية للمجموعة  .ويتم استبعاد األرباح
أو اخلسائر غري املتحققة الناجتة عن املعامالت مع حقوق امللكية للمستثمر مقابل االستثمار يف حدود حصة اجملموعة يف
شركة مستثمر فيها.

د -املمتلكات واآلالت واملعدات
 -اإلعرتاف والقياس

تظهر بنود املمتلكات واالالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك املرتاكم وخسائر التدين املرتاكمة.
تتضمن الكلفة املصاريف املرتبطة مباشرة باقتناء املمتلكات واالالت واملعدات.
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود املمتلكات واالالت واملعدات فيتم احملاسبة عنها كبنود منفصلة.
يتم حتديد املكاسب واخلسائر الناجتة عن استبعاد بنود من املمتلكات واالالت واملعدات مبقارنة املقبوضات من اإلستبعاد
مع القيمة املدرجة لتلك البنود وتسجل تلك املكاسب واخلسائر بالصايف ضمن بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر
املوحد.

 -التكاليف الالحقة

تسجل كلفة اجلزء املستبدل لبند من بنود املمتلكات واالالت واملعدات ضمن القيمة املدرجة لذلك البند إذا كان من احملتمل
تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن يف ذلك اجلزء إضافة إىل إمكانية قياس كلفة ذلك اجلزء بشكل موثوق ،ويتم
شطب القيمة املدرجة للجزء القدمي املستبدل.
تسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها اجملموعة على صيانة وتشغيل املمتلكات واملعدات يف بيان األرباح أو
اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد عند تكبدها.

 -االستهالك

يتم االعرتاف مبصروف االستهالك يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد بطريقة القسط الثابت على مدى
العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود املمتلكات واملعدات ،باستثناء األراضي فإنها ال تستهالك.
إن نسب االستهالك السنوية املقدرة للممتلكات واالالت واملعدات خالل السنة احلالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها
كما يلي:
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بنود املمتلكات واآلالت واملعدات
السيارات

نسب االستهالك
%20

معدات أخرى

%25 – %20

أجهزة حاسوب ومعدات مكتب

%25 – %20

اثاث ومفروشات

%20

عدد

%25

أجهزة ومعدات

%20

املباين والشقق

%5

تقوم اجملموعة مبراجعة االعمار االنتاجية واالستهالك للممتلكات واالالت واملعدات يف نهاية كل سنة مالية.

هـ -التدين
 -املوجودات املالية

يتم تقييم املوجودات املالية يف نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي حول التدين يف قيمتها.
يعترب وجود دليل موضوعي حول التدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود حدث أو أكرث له أثر سلبي على التدفقات النقدية
املوحدة املستقبلية املقدرة من تلك املوجودات.
يحتسب التدين يف املوجودات املالية الظاهرة بالكلفة املطفأة بأخذ الفرق بني قيمتها املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية املوحدة املستقبلية املقدرة خمصومة بسعر الفائدة األصلي الفعال.
يتم إختبار التدين يف املوجودات املالية الهامة على أساس إفرادي.
يتم عكس خسارة التدين إذا ارتبط ذلك األمر بشكل موضوعي بحدث مربر وقع بعد االعرتاف بخسارة التدين ،ويتم تسجيل املبلغ
املعكوس من خسارة التدين املتعلقة باملوجودات املالية الظاهرة بالكلفة املطفأة يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل
اآلخر املوحد.

 -املوجودات غري املالية

يتم مراجعة القيمة املدرجة ملوجودات اجملموعة يف نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هنالك مؤشر حول التدين ،ويف
حال وجود مؤشر حول التدين يتم تقدير املبلغ املمكن اسرتداده من تلك املوجودات.
يف حال زادت القيمة املدرجة للموجودات عن املبلغ املمكن اسرتداده من تلك املوجودات ،يتم تسجيل خسارة التدين يف تلك
املوجودات.
املبلغ املمكن اسرتداده هو القيمة العادلة لألصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكرب.
يتم تسجيل كافة خسائر التدين يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد.

و -االستثمارات العقارية

االستثمار العقاري هو عقار يتم اقتناؤه اما لكسب ايرادات ايجارية او للزيادة يف قيمته او كالهما ولكن ليس بهدف بيعه من خالل
نشاطات اجملموعة االعتيادية ،وال يستخدم يف االنتاج او توريد البضائع او اخلدمات او ألغراض ادارية .يتم اظهار االستثمارات
العقارية بشكل اويل بالكلفة ،ويتم االفصاح عن قيمتها العادلة يف االيضاحات حول البيانات املالية املوحدة والتي يتم تقديرها
سنويا من قبل خبري عقاري مستقل بناءًا على األسعار السوقية لتلك العقارات ضمن سوق عقاري نشط.

ز -املوجودات غري امللموسة
الشـهرة

تقوم اجملموعة بقياس الشهرة بتاريخ االقتناء على القيمة العادلة للمبلغ النقدي املدفوع مضافًا اليها القيمة املعرتف بها
ألي حق من حقوق غري املسيطرين يف الشركة املقتناة و القيمة العادلة للحصة يف حقوق امللكية القائمة مسبقا يف الشركة
املقتناة خمصومًا منها صايف القيمة املعرتف بها (القيمة العادلة) للموجودات املقتناة القابلة للتحديد واملطلوبات املقدرة.
تقاس الشهرة بالكلفة بعد تنزيل اخلسائر املرتاكمة للتدين يف القيمة .بالنسبة للشركات املستثمر بها بطريقة حقوق
امللكية يتم ادراج القيمة الدفرتية للشهرة يف القيمة الدفرتية لالستثمارات ،ويتم توزيع اي خسائر للتدين يف القيمة على
القيمة الدفرتية للشركة املستثمر بها بطريقة حقوق امللكية.
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موجودات غري ملموسة أخرى

•يتم االعرتاف باملوجودات غري امللموسة االخرى التي يتم اقتناؤها بطريقة اخرى بخالف االقتناء بالكلفة بعد تنزيل االطفاء
املرتاكم واخلسائر املرتاكمة للتدين يف القيمة.
•يتم تصنيف املوجودات غري امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة .ويتم اطفاء املوجودات غري امللموسة
التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل األخر املوحد .أما
املوجودات غري امللموسة التي ليس لها عمر زمني حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية املوحدة
ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد.
•ال يتم رسملة املوجودات غري امللموسة الناجتة عن أعمال اجملموعة ويتم تسجيلها يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل
الشامل اآلخر املوحد يف نفس السنة.
•يتم مراجعة أية مؤشرات على تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة
تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفرتات الالحقة.

االطفاء

يتم االعرتاف مبصروف اإلطفاء يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد بطريقة القسط الثابت على مدى العمر
اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود املوجودات غري امللموسة.

ح -حتقق اإليرادات واالعرتاف باملصاريف

•يتم حتقق اإليرادات واالعرتاف باملصاريف وفقا ملبدأ اإلستحقاق.
•يتم قياس اإليرادات املتأتية عندما تقوم اجملموعة بنقل املنافع واخملاطر اجلوهرية املرتبطة مبلكية البضاعة إىل املشرتي
ومن احملتمل اسرتداد عائدها النقدي ،عندما يكون من املمكن إحتساب التكاليف املتكبدة أو التي سيتم تكبدها يف عملية
البيع بشكل موثوق .وعندما ال تكون اجملموعة يف وضع متارس فيه حكم فعلي لهذه البضاعة ،عندها ميكنها حتديد اإليراد
من عملية البيع بشكل موثوق .عندما يكون من احملتمل تدفق املنافع االقتصادية املرتبطة بعملية البيع .وإذا كان من
احملتمل قياس اخلصم بشكل موثوق على أن يسجل اخلصم من اإليرادات أو املبيعات كما هو معرتف به.
•تتضمن ايرادات الفوائد واملصاريف الظاهرة يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد ما يلي:
 ايراد  /مصروف الفائدة على املوجودات واملطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة واحملتسبة بطريقة الفائدة الفعالة. ايراد الفائدة على الودائع لدى البنوك. -مصروف الفوائد على القروض والتسهيالت البنكية.

ط -املعامالت بالعمالت األجنبية

•يتم ترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ إجراء املعامالت.
•يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إىل الدينار األردين بتاريخ البيانات املالية بأسعار الصرف السائدة
يف ذلك التاريخ.
•متثل مكاسب (خسائر) العملة األجنبية من البنود النقدية الفرق بني الكلفة املطفأة بالدينار األردين يف بداية السنة واملعدلة
باستخدام معدل الفائدة الفعال والدفعات خالل السنة والكلفة املطفأة بالعملة األجنبية مرتجمة إىل الدينار األردين بأسعار
الصرف السائدة يف نهاية السنة.
•يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة إىل الدينار األردين بأسعار الصرف
السائدة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
•يتم تسجيل الفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إىل الدينار األردين يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل
اآلخر املوحد.

ي -القيمة العادلة للموجودات املالية

•متثل القيمة العادلة املبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبنفس شروط
التعامل مع الغري.
•ان أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ البيانات املالية املوحدة يف أسواق نشطة متثل القيمة العادلة
للموجودات املالية التي لها أسعار سوقية.
•يف حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض املوجودات املالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير قيمتها
العادلة مبقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشابهة لها اىل حد كبري أو باستخدام تقنية القيمة املالية للتدفقات
النقدية املستقبلية خمصومة بسعر فائدة أداة مالية مشابهة أو باستخدام طريقة صايف قيمة األصول لالستثمارات يف
الوحدات االستثمارية.
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ك -التقــاص

يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما
تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو أن يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات
يف نفس الوقت.

ل -تاريخ االعرتاف باملوجودات املالية

يتم االعرتاف بشراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام اجملموعة ببيع أو شراء املوجودات املالية).

م -اخملصصات

يتم االعرتاف باخملصصات عندما يكون على اجملموعة إلتزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ بيان املركز املايل املوحد ناشئة عن
أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات حمتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج ملنافع إقتصادية وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد
عليه .يتم حتديد اخملصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبعدل يعكس تقييمات السوق احلالية
للقيمة الزمنية للنقود واخملاطر احملددة لذلك االلتزام.

ن -مصاريف التمويل

تتضمن مصاريف التمويل مصروف الفائدة على االقرتاض .يتم اإلعرتاف بكل تكاليف اإلقرتاض التي ال تعود بشكل مباشر إىل اقتناء
أو إنشاء او إنتاج أصول مؤهلة يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

س -خمصص نهاية اخلدمة

يتم االعرتاف باخملصصات نهاية اخلدمة عندما يكون على اجملموعة إلتزامات بتاريخ بيان املركز املايل املوحد و التي من
احملتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج ملنافع إقتصادية وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه ،يتم إحتساب خمصص نهاية
اخلدمة حسب النظام الداخلي للشركة.

ع -ضريبة الدخل

•يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب احلالية والضرائب املؤجلة ويتم اإلعرتاف مبصروف ضريبة الدخل يف بيان األرباح أو
اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد اال إذا كان يتعلق باندماج األعمال ،كما يعرتف بالضريبة املتعلقة ببنود مت اإلعرتاف
بها مباشرة ضمن بنود األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر املوحد ضمن بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل اآلخر
املوحد.
•متثل الضريبة احلالية الضريبة املستحقة املتوقعة على الربح اخلاضع للضريبة للسنة باستخدام معدل الضريبة السائد
بتاريخ البيانات املالية إضافة إىل أي تسويات يف الضريبة املستحقة املتعلقة بالسنوات السابقة.
•يتم االعرتاف بالضرائب املؤجلة املتعلقة بالفروقات املؤقتة بني املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات يف البيانات املالية
واملبالغ احملددة ألغراض احتساب الضرائب.
بناء
•حتتسب الضرائب املؤجلة على أساس معدالت الضريبة املتوقع تطبيقها على الفروقات املؤقتة عندما يتم عكسها ً
على القوانني السائدة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة.
•يتم التقاص بني املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة إذا كان هنالك حق قانوين يلزم التقاص بني املوجودات واملطلوبات
الضريبية احلالية وتتعلق بالضريبة على الدخل والتي تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس اجملموعة
اخلاضعة للضريبة أو شركات خمتلفة خاضعة للضريبة ولها أن تقوم بتسوية مطلوبات وموجودات الضريبة احلالية بالصايف،
أو أن موجودات ومطلوبات الضريبة سوف تتحقق يف نفس الوقت.
•يتم االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة عندما يكون من احملتمل حتقق أرباح ضريبية يف املستقبل وميكن من خاللها
اإلستفادة من الفروقات املؤقتة.
•يتم مراجعة املوجودات الضريبية املؤجلة يف نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غري احملتمل حتقق
املنافع الضريبية املرتبطة بها.
•حتتسب الضرائب احلالية وفقًا لقانون ضريبة الدخل السائد يف اململكة األردنية الهاشمية.

ف -الربح للسهم

يتم احتساب الربح للسهم األساسي واخملفض واملتعلق باألسهم العادية .ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح
أو اخلسارة للسنة العائدة ملساهمي اجملموعة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة .ويحتسب الربح
للسهم اخملفض بتعديل الربح أو اخلسارة للسنة العائدة ملساهمي اجملموعة واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية
بحيث تظهر التأثري على حصة السهم من أرباح جميع األسهم العادية املتداولة خالل السنة واحملتمل تراجع عائدها.
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ص -معايري وتفسريات جديدة غري مطبقة

إن عدد من املعايري اجلديدة ،والتعديالت على املعايري والتفسريات ستصبح سارية املفعول بعد السنة املالية التي تبدأ يف
األول من كانون الثاين  ،2015ومل يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات املالية املوحدة ،تقوم اجملموعة بتقييم تاثري أي من
التعديالت والتطويرات للمعايري اجلديدة.

املعايري اجلديدة

•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )14حسابات التأجيل التنظيمية (يطبق يف .)2016
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15االيرادات الناجتة عن العقود العمالء (يطبق يف .)2017
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9األدوات املالية (يطبق يف  .)2018لقد قامت اجملموعة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل
إلعداد التقارير املالية رقم ( )9املرحلة ( )1املتعلق بقياس وتبويب املوجودات املالية يف إعداد البيانات املالية املوحدة يف
بناء على تعليمات هيئة االوراق املالية.
السنة املنتهية يف  1كانون الثاين ً 2011

التعديالت

•التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )19خطة منافع ومساهمات املوظفني (يطبق يف .)2015
•التعديل على املعيار الدويل للتقرير املالية رقم ( )11حماسبة االستحواذ ضمن االعمال املشرتكة (يطبق يف .)2016
•التعديالت على معيار احملاسبة الدولية رقم ( )16و ( )38حتديد الطرق القبولة من األستهالك و االطفاء (يطبق يف .)2016
•التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )16و ( )41النباتات املنتجة (يطبق يف األول من كانون الثاين .)2016

التطويرات

•التعديالت السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية للدورات ( 2012 – 2010يطبق يف )2015
•التعديالت السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية للدورات ( 2013 – 2011يطبق يف )2015

 )4التقرير القطاعي

القطاع هو جمموعة من العناصر يف اجملموعة تنفرد بأنها تخضع خملاطر وعوائد متيزها عن غريها وتشرتك يف تقدمي
املنتجات أو اخلدمات وهذا ما يعرف بالقطاع التشغيلي أو تشرتك يف تقدمي املنتجات أو اخلدمات ضمن بيئة اقتصادية حمددة
تتميزعن باقي القطاعات يف البيئات االقتصادية اآلخرى وهذا ما يعرف بالقطاع اجلغرايف.

أ -القطاع التشغيلي

وتشتمل اجملموعة على قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
•صناعة وجتارة التبغ.
•االستثمارات.

ب -القطاع اجلغرايف

متارس اجملموعة نشاطها داخل وخارج اململكة االردنية الهاشمية.
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بالدينار األردين
للسنة املنتهية يف  31كانون االول 2014

صناعة وجتارة
التبغ

االستثمارات
والطاقة

اجملموع

صايف إيرادات القطاع

42,479,458

79,428

42,558,886

املصاريف اإلدارية

()5,776,523

()1,720,646

()7,497,169

مصاريف البيع والتوزيع

()7,057,828

-

()7,057,828

خسائر االستثمار يف الشركة احلليفة

-

()184,439

()184,439

تدين االستثمار يف الشركة احلليفة

-

()200.000

()200.000

توزيعات أرباح موجودات مالية

-

100,943

100,943

تكاليف التمويل

()609,611

()1,133

()610,744

إيراد فوائد بنكية

536,505

17,684

554,189

أرباح بيع اآلالت واملمتلكات واملعدات

17,449

-

17,449

إيرادات (مصاريف) أخرى

664,293

()32,667

631,626

أرباح (خسائر) القطاع للسنة قبل الضريبة ومكافأة أعضاء جملس اإلدارة

30,253,743

()1,940,830

28,312,913

إجمايل موجودات القطاع

93,680,860

5,939,206

99.620.066

إجمايل مطلوبات القطاع

30,033,330

2,018,277

32,051,607

املصاريف الرأسمالية

6,859,481

7,552

6,867,033

بالدينار األردين
للسنة املنتهية يف  31كانون االول 2013

صناعة وجتارة
التبغ

االستثمارات
والطاقة

اجملموع

صايف إيرادات القطاع

40,749,196

22,844

40,772,040

املصاريف اإلدارية

()4,585,261

()1,371,749

()5,957,010

مصاريف البيع والتوزيع

()5,120,296

-

()5,120,296

أرباح بيع املمتلكات واآلالت واملعدات

14,395

-

14,395

أرباح بيع استثمارت يف شركات تابعة

()286,765

()70,617

()357,382

خسائر االستثمار يف شركة حليفة

-

()13,083

()13,083

صايف ارباح تصفية شركة تابعة

-

15,506

15,506

خمصص قضايا

-

()347,700

()347,700

أخرى

615,861

390,574

1,006,435

أرباح (خسائر) القطاع للسنة قبل الضريبة ومكافأة أعضاء جملس اإلدارة

31,387,130

()1,374,225

30,012,905

إجمايل موجودات القطاع

92,558,185

5,143,589

97,701,774

إجمايل مطلوبات القطاع

31,605,108

املصاريف الرأسمالية

2,404,501

73,143

31,605,108
2,477,644
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 )5النقد يف الصندوق و لدى البنوك
كما يف  31كانون األول

بالدينار األردين

2013

2014

نقد يف الصندوق

1,058,128

18,179

حسابات جارية لدى البنوك

10,962,544

17,082,118

ودائع لدى البنوك*

23,387,624

19,326,538

35,408,296

36,426,835

* أن تاريخ استحقاق الودائع لدى البنك يرتاوح بني  17آذار  2015ولغاية  7حزيران  2015وترتاوح الفائدة على الودائع بني 4,25%
ولغاية .5%

 )6ذمم مدينة جتارية وأخرى
كما يف  31كانون االول

بالدينار األردين

2013

2014

ذمم العمالء

10,921,928

15,237,115

ذمم املوردين

1,885,223

2,283,399

أخرى

101,230

101,230

12,908,381

17,621,744

()213,798

()203,194

12,694,583

17,418,550

خمصص تدين الذمم املدينة*

* يتم احتساب خمصص تدين للذمم املدينة عند جتاوز السقوف املتفق عليها مسبقًا .يتم تكوين خمصص لكامل رصيد الذمة
(سقف التسهيالت باألضافة اىل التجاوز) يف حالة تعرث العميل عن السداد.
* إن احلركة احلاصلة على خمصص تدين الذمم املدينة كانت كما يلي:
بالدينار األردين

2014

2013

الرصيد يف األول من كانون الثاين

203,194

203,194

املكون من اخملصص خالل السنة

10,604

-

213,798

203,194

فيما يلي أعمار ذمم العمالء املستحقة:
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بالدينار األردين

اجملموع

2014

10,921,928

90 – 0

91-180

181-270

271-365

أكرث من 365

يوم

يوم

يوم

يوم

يوم

8,231,585

2,148,870

327,675

-

213,798

 )7اخملزون
بالدينار األردين

كما يف  31كانون االول
2014
11,609,986

2013
9,346,887

انتاج حتت التشغيل

84,437

139,377

البضاعة اجلاهزة

1,708,446

1,168,960

بضاعة يف الطريق

1,080,638

95,879

مستودع قطع الغيار

2,317,802

1,705,612

مستودع املواد الدعائية واالكسسوارات

750,687

968,325

مستودع مواد مستهلكة

224,520

186,021

17,776,516

13,611,061

()999,482

()999,482

16,777,034

12,611,579

املواد األولية

خمصص بضاعة بطيئة احلركة *
* إن احلركة احلاصلة على خمصص بضاعة بطيئة احلركة كانت كما يلي:
بالدينار األردين
الرصيد يف األول من كانون الثاين

2014
999,482

2013
1,453,102

املكون من اخملصص خالل السنة

-

املسرتد من اخملصص خالل السنة **

-

()453,620

999,482

999,482

-

 )8أرصدة مدينة أخرى
بالدينار األردين

كما يف  31كانون االول
2014

2013

بدل مفتاحية *

1,313,833

713,296

مصاريف مدفوعة مقدمًا

807,938

652,114

تأمينات مسرتدة

337,891

167,604

ضريبة دخل مدفوعة مقدمًا

323,296

259,982

إيرادات فوائد بنكية مستحقة

177,670

686,862

ذمم موظفني

91,375

122,989

دفعات على حساب مشاريع حتت التنفيذ

35,589

7,500

أمانات ضريبة دخل ومبيعات

11,912

15,000

أخرى

52,131

7,886

3,151,635

2,633,233

()20,000

()20,000

3,131,635

2,613,233

خمصص تدين يف ذمم املوظفني
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* إن تفاصيل بدل املفتاحية كانت كما يلي:
بدل مفتاحية بدل مفتاحية بدل مفتاحية بدل مفتاحية
الشامسي ارض 76 - 72
رايف
احلرة

البند

اجملموع

بالدينار األردين
الكلفة
الرصيد كما يف األول من كانون الثاين 2013

إضافات خالل السنة

1,264,150

53,075

-

-

-

1,264,150

289,500

53,075

-

1,606,725

1,264,150

289,500

53,075

-

1,606,725

-

الرصيد كما يف  31كانون األول 2013
الرصيد كما يف األول من كانون الثاين 2014

إضافات خالل السنة

-

الرصيد كما يف  31كانون األول 2014

1,264,150

289,500
-

289,500

1,606,725
-

-

862,710

862,710

53,075

862,710

2,469,435

اإلطفاء املرتاكم
الرصيد كما يف األول من كانون الثاين 2013

4,423

-

اإلطفاء خالل السنة

158,019

28,950

26,537

-

213,506

الرصيد كما يف  31كانون األول 2013

790,094

72,375

30,960

-

893,429

الرصيد كما يف األول من كانون الثاين 2014

790,094

72,375

30,960

-

893,429

اإلطفاء خالل السنة

158,019

28,950

22,115

53,089

262,173

948,113

101,325

53,075

53,089

1,155,602

صايف القيمة الدفرتية كما يف  31كانون األول 474,056 2013

217,125

22,115

-

صايف القيمة الدفرتية كما يف  31كانون األول 316,037 2014

188,175

-

الرصيد كما يف  31كانون األول 2014

632,075

43,425

679,923

713,296

809,621

1,313,833

 )9املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
بالدينار األردين
أسهم مدرجة
أسهم غري مدرجة
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كما يف  31كانون االول
2014
3,072,220

2013
3,017,724

301,025

301,025

3,373,245

3,318,749

 )10االستثمارات العقارية
املنطقة

الدولة

كما يف  31كانون األول

رقم احلوض رقم القطعة

2014

2013

بالدينار األردين
اإلمارات العربية املتحدة – عجمان *

اجلرف

2ص

2/1/271

اململكة األردنية الهاشمية – عمان **

اجلبيهة

1

1

271,028

271,028

329,732

329,732

600,760

600,760

* بلغت القيمة العادلة ألرض عجمان كما يف  31كانون األول  2014وفقًا ملتوسط تقدير خممني عقارات مبلغ  337,750دينار
( 328,100 : 2013دينار) وعليه ميكن تصنيف القيمة العادلة من ضمن املستوى  2حيث أن هذه القيمة قد مت حتديدها اما
بقياسها مباشرة بإسعار فعلية أو غري مباشرة بربطها مع أسعار سوقية مشابهه.
** بلغت القيمة العادلة ألرض عمان كما يف  31كانون األول  2014وفقًا ملتوسط تقدير خممني عقارات مبلغ 1,506,557دينار
( 912,633 : 2013دينار) وعليه ميكن تصنيف القيمة العادلة من ضمن املستوى  2حيث أن هذه القيمة قد مت حتديدها اما
بقياسها مباشرة بإسعار فعلية أو غري مباشرة بربطها مع أسعار سوقية مشابهه.

 )11االستثمار يف شركة حليفة

ميثل هذا البند قيمة االستثمار يف شركة الثقة للنقل الدويل – شركة مساهمة عامة – ويشكل ما نسبته  38.431%من رأس
مال الشركة لعام .)% 38,431 :2013( 2014
ويبني اجلدول التايل املركز املايل واألداء املايل لهذه الشركة كما يلي :
 31كانون األول 2013

بالدينار األردين

شركة الثقة
للنقل الدويل

جمموع املوجودات

جمموع املطلوبات

املتداولة

غري املتداولة

املتداولة

غري املتداولة

701,270

1,122,317

428,032

-

جمموع اإليرادات

12,139

خسائر الشركة
احلليفة

()612,436

 30تشرين الثاين 2014

بالدينار األردين

شركة الثقة
للنقل الدويل

جمموع املوجودات

جمموع املطلوبات

املتداولة

غري املتداولة

املتداولة

غري املتداولة

372,448

957,223

414,047

-

جمموع اإليرادات

2,455

خسائر الشركة
احلليفة

()480,391
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إن احلركة على رصيد االستثمار يف الشركة احلليفة كان كما يلي:
بالدينار األردين
الرصيد يف بداية السنة

كما يف  13كانون األول
2014
536,322

2013
549,405

حصة اجملموعة من أرباح الشركة احلليفة للسنة 2012

-

219,358

حصة اجملموعة من خسائر الشركة احلليفة للسنة 2013

-

()232,441

()184,439

-

حصة اجملموعة من خسائر الشركة احلليفة *
تدين االستثمار يف الشركة احلليفة

()200,000
151.883

536,322

* مت استخدام سجالت الشركة احلليفة كما يف  30تشرين الثاين  2014ومسودة البيانات املالية كما يف  31كانون األول 2013

للشركة احلليفة يف عملية احتساب حصة اجملموعة من االرباح أواخلسائر من االستثمار يف الشركة احلليفة.

 )12املوجودات غري امللموسة – شهرة عن متلك شركة الفاخر  -عجمان

قامت شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت بتاريخ  1حزيران  2006بتملك ما نسبته  %100من رأس مال شركة الفاخر لتجارة التبغ
والوكاالت-عجمان كما يلي:
بالدينار األردين

القيمة العادلة
عند التملك

القيمة الدفرتية
عند التملك

املمتلكات واآلالت واملعدات

418,293

418,293

األراضي

251,817

251,817

أرصدة مدينة أخرى

38,857

38,857

418,390

418,390

1,127,357

1,127,357

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

()10,343

()10,343

صايف املوجودات املمتلكة

1,117,014

1,117,014

النقد املدفوع

7,720,000

الشهرة الناجتة عن التملك

6,602,986

البضاعة

التدفق النقدي عند التملك:
صايف النقد املتملك من الشركة التابعة

-

النقد املدفوع

7,720,000

صايف النقد املدفوع

7,720,000

إن القيمة القابلة للتحقق هي القيمة الناشئة عن وحدات التدفق النقدي حيث يتم احتسابها على القيمة العادلة بعد تخفيض
وبناء على ذلك فإنه ميكن تصنيفها ضمن
بناء على القيمة التقديرية للتدفقات النقدية املستقبلية
ً
قيمة كلفة االستبعاد ً
القيمة العادلة وفقًا للمستوى الثالث.
بناء على تقديرات اإلدارة قامت اجملموعة بعمل خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة استخدمت فيها قيمة التدفقات
ً
النقدية املستقبلية باستخدام نسبة منو متماشية مع نسبة معدل النمو للخمس سنوات السابقة ومعدل خصم يتماشى
مع معدل فوائد اإلقرتاض حيث مت األخذ بعني االعتبار منو اإليرادات باحتساب معدالت النمو خالل اخلمس سنوات السابقة كما ان
اإلدارة قامت بافرتاض أسعار البيع التي تتماشى مع جممل الربح املتوقع للخمس سنوات القادمة.
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 )13املمتلكات واآلالت واملعدات
بالدينار األردين

األراضي

السيارات

معدات
اخرى

أجهزة
حاسوب
ومعدات
مكتب

اثاث
ومفروشات

عدد و أدوات

أجهزة
ومعدات

مشاريع
حتت التنفيذ

املباين
والشقق

اجملموع

الكلفة
الرصيد كما يف األول من كانون الثاين 2014

452,096

1,038,793

282,391

333,174

1,821,131

إضافات

-

217,958

265,095

37,553

83,834

326,859

استبعادات

-

()43,792

-

-

()21,754

()45,079

2,126,236

329,471 10,906,930 14,182,302

الرصيد كما يف  31كانون األول 2014

3,515,741

3,515,741

626,262

1,303,888

319,944

417,008

9,495,078 10,046,806
4,180,575

329,471

1,425,688

-

()13,836

26,985,210
6,867,033
()124,461

33,727,782

االستهالك املرتاكم
الرصيد كما يف األول من كانون الثاين 2014

-

279,065

707,485

180,206

200,233

869,869

4,272,905

3,081,663

-

9,591,426

إستهالك السنة

-

90,198

226,296

54,807

61,660

478,937

1,133,124

1,349,451

-

3,394,473

استبعادات

-

()43,502

الرصيد كما يف  31كانون األول 2014

-

325,761

صايف القيمة الدفرتية كما يف  31كانون األول 2014

3,515,741

300,501

933,781
370,107

235,013
84,931

261,893
155,115

()15,852

()42,570

()5,042

-

()106,966

1,332,952

5,363,459

4,426,072

-

12,878,933

793,282

8,818,843

6,480,858

329,471

20,848,849

الكلفة
الرصيد كما يف األول من كانون الثاين 2013

356,936

964,474

246,152

388,381

1,398,743

9,684,548

8,458,053

-

25,013,028

إضافات

-

110,214

82,680

46,662

37,352

488,334

675,377

1,037,025

-

2,477,644

استبعادات

-

()15,054

()8,361

()10,423

()92,559

()65,946

()313,119

-

-

()505,462

452,096

1,038,793

282,391

333,174

1,821,131

10,046,806

9,495,078

-

26,985,210

الرصيد كما يف  31كانون األول 2013

3,515,741

3,515,741

االستهالك املرتاكم
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الرصيد كما يف األول من كانون الثاين 2013

-

239,584

514,687

139,610

235,582

541,741

3,552,948

2,038,735

-

7,262,887

إستهالك السنة

-

54,535

199,832

51,019

56,682

389,882

1,028,187

1,042,928

-

2,823,065

استبعادات

-

()15,054

()7,034

()10,423

()92,031

()61,754

()308,230

-

-

()494,526

الرصيد كما يف  31كانون األول 2013

-

279,065

707,485

180,206

200,233

869,869

4,272,905

3,081,663

-

9,591,426

3,515,741

173,031

331,308

102,185

132,941

951,262

5,773,901

6,413,415

-

17,393,784

صايف القيمة الدفرتية الرصيد كما يف  31كانون األول 2013

 )14املطلوب لطرف ذو عالقة
بالدينار األردين

طبيعة التعامل

طبيعة العالقة

املطلوب لطرف ذو عالقة

متويل

شركة حليفة

كما يف  31كانون األول
2014

2013

31,772

321,442

31,772

321,442

رواتب ومنافع ومكافآت اإلدارة العليا

بلغت مكافآت ومزايا أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2014ما قيمته470,302 :
دينار ( 31كانون األول  415,560 :2013دينار).

كما هو مبني يف إيضاح رقم ( )16قامت اجملموعة باحلصول على قرض مببلغ  17,700,000دينار أردين من بنك األردن و الذي
يعترب طرف ذو عالقة.

 )15أرصدة دائنة أخرى
بالدينار األردين

كما يف  31كانون االول
2014

2013

خمصص ضريبة الدخل ( ايضاح رقم ) 21

2,059,211

3,520,314

مصاريف مستحقة – مواد دعائية

1,129,934

280,105

أمانات املساهمني

564,010

478,967

خمصص قضايا

480,151

480,151

خمصص إلتزامات متوقعة

214,001

214,001

مصاريف مستحقة

160,846

7,600

خمصص رسوم اجلامعات األردنية

76,448

76,448

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

45,833

45,833

صندوق احلاالت األنسانية

29,010

25,285

شيكات تأمني

9,650

9,650

أمانات الضمان االجتماعي

7,886

7,441

أخرى

27,382

55,993

4,804,362

5,201,788

 )16قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام

حصلت شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت – شركة تابعة خالل العام  2013على تسهيالت ائتمانية من بنك األردن بقيمة
 25,000,000دوالر أمريكي ما يعادل  17,700,000دينار أردين التي تتمثل بقرض متناقص حيث يتم التسديد دفعة واحدة بتاريخ 4
كانون الثاين  2014وذلك بفائدة اليبور متغري  .%2 +وقد مت متديد فرتة استحقاق دفعة القرض ليصبح بتاريخ  4كانون الثاين .2015
وبتاريخ  28كانون االول  2014مت متديد فرتة استحقاق دفعة القرض ليسدد دفعة واحدة بتاريخ  31كانون االول  2015وبفائدة
اليبور  3اشهر  %2.5 +بحد ادنى  3%وبالشروط والضمانات التالية:
•كفالة شركة االقبال لالستثمار.
•تخفيض عمولة السداد املبكر لتصبح صفر
إن الغاية من هذه التسهيالت هو دفع توزيعات األرباح للمساهمني.
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 )17كلفة املبيعات
بالدينار األردين

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2014

2013

مواد اولية – اول السنة

9,346,887

10,082,779

مشرتيات مواد أولية خالل السنة

54,930,524

45,427,348

مواد أولية – نهاية السنة

()11,609,986

()9,346,887

مواد أولية مستخدمة يف االنتاج

52,667,425

46,163,240

بضاعة حتت التشغيل – أول السنة

139,377

82,999

تكاليف صناعية غري مباشرة *

12,467,317

11,145,791

بضاعة حتت التشغيل – نهاية السنة

()84,437

()139,377

تكلفة البضاعة املصنعة

65,189,682

57,252,653

بضاعة جاهزة -أول السنة

1,168,960

997,726

بضاعة جاهزة  -نهاية السنة

()1,708,446

()1,168,960

تكلفة البضاعة املباعة

64,650,196

57,081,419

يضاف:
تكلفة مبيعات املواد الدعائية
كلفة املواد اخلام املباعة
كلفة مبيعات الو أرجيلة

1,068,619
109,629

1,634,676
7,902
136,765

يطرح:
كلفة بضاعة موزعة جمانا

()1,867,717

()728,193

كلفة بضاعة معادة للتصنيع

()187,736

()222,596

كلفة املبيعات

63,772,991

57,909,973
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* تتكون التكاليف الصناعية غري املباشرة مما يلي:
بالدينار األردين
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للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2014

2013

االستهالكات و االطفاءات

3,432,151

2,880,854

الرواتب واالجور واملكافآت والعمل اإلضايف وملحقاتها

4,129,160

3,628,047

وقود وحمروقات

1,472,618

1,421,757

صيانه عامة

591,861

307,871

مصاريف صيانة و قطع غيار

548,092

559,808

مواد مستهلكة وأدوات

546,399

579,428

إيجارات

379,569

333,491

مكافأة نهاية اخلدمة

223,977

215,181

مواد تالفة وبضاعة راكدة

223,079

272,278

مصاريف تدريب

203,762

142,589

مياه وكهرباء

196,540

174,903

مصاريف تأمني

145,609

120,796

رسوم بحث وتطوير

143,416

214,196

مصاريف أخرى

74,846

71,422

تكلفة البضاعة املعادة للتصنيع

71,583

20,251

التصدير وأجور شحن

22,007

43,395

الرسوم واالشرتاكات

18,661

7,486

مصاريف طعام وضيافة

16,735

136,544

الربيد والهاتف والفاكس

12,762

12,308

عموالت جتارية

10,603

مصاريف مكتبية

3,887

3,187

12,467,317

11,145,791

-

 )18املصاريف اإلدارية
بالدينار األردين

للسنة املنتهية يف  13كانون االول
2014

2013

رواتب واجور وملحقاتها

4,597,934

3,587,983

اعانات وتربعات

450,864

322,985

مصاريف سفر

302,885

175,185

دراسات وأبحاث واستشارات

257,860

449,827

مكافاه نهاية اخلدمة

211,746

222,728

إستهالكات و إطفاءات

203,691

132,977

مصاريف إيجار

200,351

79,569

رسوم و أتعاب قضائية

173,723

16,200

أتعاب مهنية

158,112

224,207

رسوم واشرتاكات

145,342

168,300

بريد وهاتف

119,686

93,528

بدل تنقل أعضاء جملس اإلدارة

108,000

108,000

مشروع بداية

92,926

74,825

عالمات جتارية

60,710

26,167

دعاية واعالن

57,715

40,369

تنقالت و مواصالت

41,379

17,330

طوابع

38,853

51,788

مصاريف ضيافة

32,090

23,028

مصارف بنكية

17,973

13,220

قرطاسية و مطبوعات

30,153

22,046

مصاريف سيارات

25,332

14,793

صيانه عامة

24,116

5,731

مواد ولوازم مستهلكة

19,538

17,510

مصاريف حاسوب

18,860

6,698

كهرباء وماء

16,024

11,474

مصاريف نظافة

15,987

12,044

وقود حمروقات

15,787

17,640

أمن وحراسة

14,966

تامني املمتلكات و املعدات

9,722

1,982

عدد وأدوات مستهلكة

9,480

2,989

مصاريف تصاميم

8,865

1,425

اتعاب جلنة تدقيق

5,667

5,667

الغرامات واخملالفات

5,167

526

مصاريف عطاءات

3,880

5,467

أخرى

1,785

2,802

7,497,169

5,957,010

-

81

 )19مصاريف البيع والتوزيع
بالدينار األردين

2014

2013

بضاعة موزعة دعاية واعالن  -موازنة

4,336,435

3,150,017

رواتب و األجور و العمل األضايف و ملحقاتها

684,881

660,955

عموالت جتارية

614,994

338,056

شحن وتخليص

346,008

225,623

خصم مسموح به

146,522

86,988

مصاريف معارض

112,040

68,075

مصاريف ادارة املواد الدعائية

101,108

176,775

مصاريف قضايا

101,531

عالمات جتارية

95,230

65,157

سفر واعاشة

81,890

45,327

دراسات واستشارات وأتعاب مهنية

77,262

8,401

مصاريف تصاميم

60,612

686

مواد ولوازم

54,404

2,146

مكافأة نهاية اخلدمة

39,036

58,884

هاتف وبريد

30,980

37,796

مواد تالفة

25,473

67,940

رسوم واشرتاكات

32,326

22,618

ايجارات

19,371

17,695

مصاريف حكومية

25,851

39,650

استهالكات وإطفاءات

20,804

22,740

اجور نقل وتنقالت

17,727

-

ضيافة

17,189

-

غرامات وخمالفات

13,458

-

إعانات
أخرى
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للسنة املنتهية يف  31كانون االول

-

-

19,339

2,696

5,428

7,057,828

5,120,296

 )20توزيعات أرباح

يبني اجلدول التايل توزيعات االرباح املعلنة من قبل اجملموعة خالل السنة:
بالدينار األردين
توزيعات نقدية*

كما يف  31كانون االول
2014

2013

25,000,000

20,000,000

25,000,000

20,000,000

*

قررت الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  27شباط  2014توزيع مبلغ  25,000,000دينار على املساهمني للعام 2013
*
قررت الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  25شباط  2013توزيع مبلغ  20,000,000دينار على املساهمني للعام 2012

 )21ضريبة الدخل

بناء على تقديرات املستشار الضريبي للشركة ملعدل ضريبة الدخل السنوية املرجح
يتم االعرتاف مبصروف ضريبة الدخل ً
للشركة املتوقعة للسنة املالية كاملة والتي تطبق على الربح قبل الضريبة للسنة املالية.
 إن احلركة احلاصلة على خمصص ضريبة الدخل خالل السنة كانت كما يلي:بالدينار األردين

كما يف  31كانون األول
2014

2013

الرصيد يف بداية السنة

3,520,314

3,094,277

املستدرك خالل السنة

1,850,616

1,973,005

ضريبة الدخل املدفوعة للسنة

()3,311,719

()1,546,968

الرصيد يف نهاية السنة

2,059,211

3,520,314

الوضع الضريبي للشركة
أ -الشركة األم – اإلقبال لالستثمار املساهمة العامة احملدودة

مت إنهاء ضريبة الدخل لغاية السنة املالية  .2011قامت ضريبة الدخل واملبيعات بالتدقيق عن السنة املالية  2012وقامت
بإصدار قرارها النهائي حيث مت االعرتاض عليه لدى احملكمة وبرأي املستشار الضريبي أن املطالبة يف غري حملها وسيفصل
بها للشركة.
مت تقدمي األقرار الضريبي عن السنة املالية  2013ضمن املدة القانونية ،ومل تقم الدائرة بالتدقيق على حسابات الشركة وإصدار
قرارها النهائي حتى تاريخ إعداد البيانات املالية املوحدة.
وبرأي املستشار الضريبي للشركة فإنه ال حاجة لرصد أية خمصصات ملواجهة إلتزام ضريبة الدخل عن نتائج األعمال كون نتائج
األعمال خسارة.

ب -الشركة التابعة – الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م
شركة الفاخر – عمان

مت إنهاء ضريبة الدخل لغاية السنة املالية  .2008قامت دائرة ضريبة الدخل بالتدقيق على السنوات املالية  2009و 2010و2011

وأصدرت قرارها النهائي حيث مت االعرتاض عليها لدى احملكمة و يف اعتقاد ادارة الشركة و مستشارها القانوين أنه سيفصل
بها لصالح الشركة كون مطالبة الدائرة بالفروقات كانت يف غري حملها.

مت تقدمي كشف التقدير الذاتي عن السنة املالية  2012و 2013ضمن املدة القانونية لتقدمي الكشوف ومل تقم الدائرة بالتدقيق
على حسابات الشركة وإصدار قراراتها النهائية حتى تاريخ إعداد البيانات املالية املوحدة.
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وبرأي املستشار الضريبي للشركة فإن يجب تخصيص مبلغ  308,791دينار ملواجهة االلتزام الضريبي للسنة املالية املنتهية
يف  31كانون األول .2014
 -شركة الفاخر – العقبة اخلاصة

مت إنهاء ضريبة الدخل لغاية السنة املالية  .2009مت تقدمي كشف التقدير الذاتي عن السنوات  2010و 2011و 2012و 2013

ضمن املدة القانونية بتقدمي الكشوف ،ومل تقم الدائرة بالتدقيق على حسابات الشركة وإصدار قراراتها النهائية حتى تاريخ
إعداد البيانات املالية املوحدة.
و برأي املستشار الضريبي للشركة فإن يجب تخصيص مبلغ  1,541,824دينار ملواجهة التزام الضريبي للسنة املالية املنتهية
يف  31كانون األول  2014عن نتائج أعمال الشركة يف العقبة اإلقتصادية و عجمان و بواقع  %5من صايف األرباح اخلاضعة.

ج -الشركة التابعة – الطيف الدويل للطاقة املتجددة ذ.م.م

مت تقدمي كشوف التقدير الذاتي عن السنة املالية  2011و 2012و  2013ضمن املدة القانونية لتقدمي الكشوف ،ومل تقم تقم
الدائرة بالتدقيق على حسابات الشركة وإصدار قراراتها النهائية حتى تاريخ البيانات املالية املوحدة.
وبناء على رأي املستشار الضريبي فإنه ال حاجه لرصد أي خمصصات ملواجهة التزام ضريبة الدخل لعدم وجود دخل خاضع
ً
للضريبة كون نتائج االعمال خسارة.
بناء على تقديرات اإلدارة ملعدل ضريبة الدخل السنوية املرجح للشركة املتوقعة للسنة
يتم االعرتاف مبصروف ضريبة الدخل ً
املالية كاملة والتي تطبق على الربح قبل الضريبة للسنة املالية .حيث تقوم الشركة بعمل تسوية بني الربح الضريبي والربح
احملاسبي .بلغت نسبة الضريبة بحسب القوانني احمللية نسبة  %14لشركة اإلقبال وشركة الفاخر عمان بينما بلغت لشركة
الفعال للمجموعة بالنسبة للربح للسنتني املنتهيتني كما يف  31كانون األول 2014
الفاخر العقبة  %5وبلغ معدل ضريبة الدخل ّ
و  2013نسبة .%6.5

 )22حصة السهم من ربح السنة
بالدينار األردين

كما يف  31كانون األول
2014

2013

ربح السنة العائد ملساهمي الشركة (دينار)

26,417,297

27,994,900

املتوسط املرجح لعدد األسهم (سهم)

25,000,000

25,000,000

1.056

1.12

حصة السهم من ربح السنة

 )23خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم احتساب خمصص نهاية اخلدمة للموظفني حسب النظام الداخلي للمجموعة ،ان احلركة احلاصلة على اخملصص كانت
كما يلي:
بالدينار األردين
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كما يف  31كانون األول
2014

2013

الرصيد كما يف األول من كانون الثاين

1,832,780

1,512,252

املستدرك خالل السنة

474,759

496,793

املدفوع خالل السنة

()127,682

()176,265

الرصيد كما يف  31كانون األول

2,179,857

1,832,780

 )24التزامات حمتملة

كان على اجملموعة بتاريخ هذه البيانات املالية املوحدة التزامات قد تطرأ تتمثل مبا يلي:
بالدينار األردين
كفاالت بنكية

كما يف  31كانون األول
2014

2013

186,571

3,028,560

186,571

3,028,560

ويقابلها تأمينات نقدية تتمثل مبا يلي:
بالدينار األردين
كفاالت بنكية

كما يف  31كانون األول
2014

2013

186,567

322,660

186,567

322,660

 هناك قضية مقامة ضد الشركة من قبل أطراف أخرى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجت عن املنافسة غري املشروعةومنع التعدي ووقف املنافسة غري املشروعة والتي أصبح رقمها  2002 / 622وقد صدر قرار احملكمة بإلزام الشركة بدفع
مبلغ ( )833,000دينار والرسوم واملصاريف واتعاب احملاماة والفائدة ومت تقدمي استئناف على القرار وقد صدر قرار من
حمكمة االستئناف برد االستئناف املقدم من قبل الشركة .وتقدمت الشركة بطعن متيزي على القرار حمكمة التميز القاضي
بقبول التميز املقدم من قبل الشركة ونقض القرار ،و قد أحيلت الدعوى اىل حمكمة اإلستئناف للنظر بها ،و الدعوى منظورة
حاليًا لدى حمكمة إستئناف عمان إلجراء خربة جديد.
هذا وقد قامت الشركة بأخذ خمصص مببلغ  480,150دينار وذلك ملواجهة االلتزامات التي قد ترتتب على الشركة جراء هذه
القضية .وبرأي إدارة الشركة ومستشارها القانوين فإن امكانية كسب القضية عالية جدا.
 قامت الشركة برفع دعوى لدى حمكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن يف قرار هيئة االعرتاض لدى دائرة الضريبةواملتضمن فرض ضريبة دخل على الشركة عن عام  2012مببلغ  111,756دينار باإلضافة اىل تعويض قانوين مببلغ  46,123دينار.
هذا وبرأي االدارة ومستشارها الضريبي أن إمكانية كسب الدعوى عالية يف ضوء أن هيئة االعرتاض مل تقم بتنزيل التربعات
السنوية ومكافأت أعضاء جملس اإلدارة وكامل اخلسائر املدورة كما مل تراعي الهيئة ضرورة تنزيل الفوائد املدينة وفرق
العملة من الفوائد الدائنة.
 كما ان الشركة التابعة (شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت) قامت برفع قضية لدى حمكمة البداية الضريبية مبواجهة مقدرضريبة الدخل لإلعرتاض على قرارات دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بفرض ضرائب ورسوم صندوق دعم التعليم والتدريب عن
السنوات  2006و 2007و . 2008حيث قد متت املصاحلة على هذه الدعوى و إسقاطها وذلك بدفع  1,352,866دينار أردين من
أصل الضريبة املفروضة بواقع  3,382,164دينار أردين بتاريخ  3حزيران .2014
 قامت الشركة التابعة (شركة الفاخر لتجارة التبغ و الوكاالت) برفع قضية لدى حمكمة البداية الضريبية و موضوعها الطعنيف قرارات هيئة االعرتاض لدى ضريبة الدخل و املبيعات و املتضمنة فرض ضريبة دخل  2009و  2010و  2011و البالغ قيمتها
 7,843,927دينار وتعويض قانوين مببلغ  3,889,245دينار .وما زالت الدعوى منظورة أمام حمكمة بداية الضريبة .علمًا أن الشركة
قد قامت باحتساب خمصصاتها بنفس الطريقة التي مت املصاحلة عليها للسنوات  2007 ،2006و 2008وهذا اخملصص
ينص عليه القانون يف منطقة العقبة االقتصادية باالضافة اىل أخذ خمصصات اضافية يف عمان بنسبة .%1
هذا و برأي إدارة الشركة و مستشارها الضريبي أن امكانية كسب الدعوى عالية حيث أن الدخل متحقق من فرع وليس من
إستثمار و أنه لن يرتتب على الشركة أي إلتزام أخر عن ما مت دفعه اىل مديرية الضريبة يف منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة
مضافا اليها اخملصص املأخوذ يف عمان.
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 )25االيرادات (املصاريف) األخرى
بالدينار األردين

للسنة املنتهية كما يف  31كانون األول
2014

2013

فروقات عملة وأسعار

508,356

()175,847

مبيعات خردة

155,558

99,776

أخرى

()32,288

117

631,626

()75,954

 )26احتياطي إجباري

متثل املبالغ اجملمعة يف هذا احلساب ما يتم حتويله من األرباح السنوية قبل الضرائب والرسوم بنسبة  10%خالل السنة
والسنوات السابقة وفقًا لقانون الشركات وهو غري قابل للتوزيع على املساهمني .قامت الشركة بالتوقف عن احتساب
االحتياطي القانوين عند نسبة  %31وهو خاضع ملوافقة الهيئة العامة.

 )27اخملاطر واألدوات املالية

تتعرض اجملموعة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات املالية :
•خماطر اإلئتمان
•خماطر السيولة
•خماطر السوق
•إدارة رأس املال
يبني هذا اإليضاح معلومات حول تعرض اجملموعة لكل من اخملاطر أعاله وأهداف اجملموعة والسياسات ،وطرق قياس وإدارة
اخملاطر وإدارة اجملموعة لرأس املال.

اإلطار العام إلدارة اخملاطر

•تقع املسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة اخملاطر على عاتق إدارة اجملموعة.
•إن سياسات إدارة اجملموعة للمخاطر معدة لتحديد وحتليل اخملاطر التي تواجهها اجملموعة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة
ملدى التعرض لتلك اخملاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم جتاوز احلدود املوضوعة.
•يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة اخملاطر بصورة دورية لتعكس التغريات احلاصلة يف ظروف السوق وأنشطة اجملموعة.
تهدف إدارة اجملموعة من خالل التدريب واملعايري واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إىل تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث
يتفهم كل موظف دوره والواجبات املوكلة إليه.
•تقوم جلنة التدقيق يف اجملموعة مبراقبة أداء اإلدارة يف مراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات اجملموعة يف إدارة
اخملاطر كما تقوم مبراجعة مدى كفاية إطار إدارة اخملاطر فيما يتعلق باخملاطر التي تواجه اجملموعة .يقوم قسم التدقيق
الداخلي مبساعدة جلنة التدقيق يف اجملموعة يف عملية املراقبة .ويتوىل قسم التدقيق الداخلي عمليات املراجعة االعتيادية
واخملصصة إلجراءات وضوابط إدارة اخملاطر بحيث يتم إبالغ النتائج إىل جلنة التدقيق.

خماطر االئتمان

متثل خماطر اإلئتمان خماطر تعرض اجملموعة خلسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف املتعامل مع اجملموعة بأداة
مالية بإلتزاماته التعاقدية وتنتج هذه اخملاطر بشكل رئيسي من النقد يف الصندوق و لدى البنوك وشيكات برسم التحصيل
وذمم مدينة جتارية وأخرى وأرصدة مدينة أخرى.
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متثل القيمة املدرجة للموجودات املالية القيمة القصوى التي ميكن أن تتعرض لها املوجودات خملاطر اإلئتمان كما يف تاريخ
البيانات املالية املوحدة وهي كما يلي:
القيمة املدرجة

بالدينار األردين

2014

2013

النقد يف الصندوق و لدى البنوك

35,408,296

36,426,835

شيكات برسم التحصيل

30,795

178,976

ذمم مدينة جتارية وأخرى

12,694,583

17,418,550

أرصدة مدينة أخرى

2,000,401

1,701,137

50,134,075

55,725,498

خماطر السيولة

إن خماطر السيولة هي اخملاطر الناجمة عن عدم قدرة اجملموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها واملرتبطة
مبطلوباتها املالية التي يتم تسويتها من خالل تقدمي النقد أو موجودات مالية أخرى .إن إدارة اجملموعة للسيولة تكمن يف
التأكد قدر اإلمكان من أن اجملموعة حتتفظ دائمًا بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع يف الظروف العادية
واالضطرارية دون حتمل خسائر غري مقبولة أو خماطر قد تؤثر على سمعة اجملموعة.
حترص اجملموعة على أن يتوفر لديها قدر كايف من النقدية لتغطية املصاريف التشغيلية املتوقعة ومبا يف ذلك تغطية
االلتزامات املالية ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثري حمتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية ،باإلضافة
إىل ذلك فإن اجملموعة حتتفظ مبصدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها ملواجهة أي إحتياجات نقدية مفاجئة.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:
بالدينار األردين

القيمة
الدفرتية

التدفقات النقدية
املتعاقد عليها

أقل من سنة

أكرث من سنة

 31كانون األول 2014

شيكات آجلة

356,634

()356,634

()332,732

ذمم دائنة

6,978,982

()6,978,982

()6,978,982

-

املطلوب لطرف ذو عالقة

31,772

()31,772

()31,772

-

أرصدة دائنة أخرى

4,804,362

()4,804,362

()4,804,362

-

قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام

17,700,000

()17,700,000

()17,700,000

-

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

2,179,857

()2,179,857

-

()2,179,857

32,051,607

()32,051,607

()29,847,848

()2,203,759

القيمة
الدفرتية

التدفقات النقدية
املتعاقد عليها

أقل من سنة

أكرث من سنة

شيكات آجلة

320,638

()320,638

()153,324

()167,314

ذمم دائنة

6,228,460

()6,228,460

()6,228,460

-

املطلوب لطرف ذو عالقة

321,442

()321,442

()321,442

-

أرصدة دائنة أخرى

5,201,788

()5,201,788

()5,201,788

-

قروض و تسهيالت بنكية تستحق خالل عام

17,700,000

()17,700,000

()17,700,000

-

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

1,832,780

()1,832,780

-

()1,832,780

31,605,108

()31,605,108

()29,605,014

()2,000,094

 31كانون األول 2013

()23,902
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خماطر السوق

إن خماطر السوق هي اخملاطر التي تنشأ من التغريات يف أسعار السوق كأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار املرابحة
وأسعار أدوات امللكية والتي تؤثر يف أرباح اجملموعة أو يف قيمة األدوات املالية لدى اجملموعة.
إن الهدف من إدارة خماطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض اجملموعة خملاطر السوق يف حدود مقبولة إضافة إىل
تعظيم العائد.

خماطر العمالت

معظم املوجودات واملطلوبات املالية للشركة تتم بالدينار األردين والدرهم االماراتي.
بناء
فيما يلي ملخصًا بالبيانات الكمية املتعلقة بتعرض اجملموعة خملاطر تقلب أسعار العمالت املقدمة إلدارة اجملموعة ً
على سياسة إدارة اخملاطر:
 31كانون األول 2014

النقد يف الصندوق و لدى البنوك

دينار أردين
25,216,285

10,192,011

35,408,296

30,795

30,795

ذمم مدينة جتارية وأخرى

122,682

12,571,901

12,694,583

أرصدة مدينة أخرى

981,843

2,149,792

3,131,635

شيكات آجلة

()167,314

()189,320

()356,634

ذمم دائنة

()59,583

()6,919,399

()6,978,982

أرصدة دائنة أخرى

()3,619,821

()1,184,541

()4,804,362

قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام

()17,700,000

شيكات برسم التحصيل

-

4,774,092
 31كانون األول 2013

دينار أردين

16,651,239

الدرهم االماراتي

()17,700,000
21,425,331

اجملموع

النقد يف الصندوق و لدى البنوك

29,997,799

6,429,036

36,426,835

شيكات برسم التحصيل

141,800

37,176

178,976

ذمم مدينة جتارية وأخرى

44,600

17,373,950

17,418,550

أرصدة مدينة أخرى

1,123,918

1,489,315

2,613,233

شيكات آجلة

()310,726

()9,912

()320,638

ذمم دائنة

()110,557

()6,117,903

()6,228,460

أرصدة دائنة أخرى

()4,872,900

()328,888

()5,201,788

قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام

()17,700,000
8,313,934
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الدرهم االماراتي

اجملموع

18,872,774

()17,700,000
27,186,708

حتليل احلساسية

كما هو مشار إليه أدناه ،فإن الزيادة (النقصان) يف سعر صرف الديناراألردين مقابل الدرهم االماراتي يف  31كانون األول قد أدى
إىل زيادة (نقص) حقوق امللكية والربح أو اخلسارة يف املبالغ املبينة أدناه .ويستند هذا التحليل على فروقات سعر الصرف
األجنبي حيث تعترب اجملموعة تلك الفروقات معقولة بتاريخ التقرير .ويفرتض التحليل أن جميع املتغريات األخرى ،خاصة تلك التي
تتعلق بأسعار الفائدة ،تبقى ثابتة ويتجاهل أي تأثري للمبيعات واملشرتيات املتوقعة .يتم تنفيذ التحليل على نفس األساس لعام
 ،2013حتى إذا كانت الفروقات املعقولة يف سعر الصرف األجنبي خمتلفة ،كما هو مبني أدناه.
 31كانون األول 2014

الزيادة

النقص

بالدينار األردين

الربح او اخلسارة

الربح او اخلسارة

الدرهم االماراتي (  %10تغري)

1,665,124

()1,665,124

1,665,124

()1,665,124

 31كانون األول 2013

الزيادة

النقص

بالدينار األردين

الربح او اخلسارة

الربح او اخلسارة

الدرهم االماراتي (  %10تغري)

1,887,277

()1,887,277

1,887,277

()1,887,277

خماطر تقلب أسعار الفائدة

تظهر األدوات املالية التي حتمل فوائد كما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة كما يلي:
بالدينار األردين

 31كانون األول
2014

2013

أدوات مالية بسعر فائدة ثابت
املوجودات املالية

34,350,168

36,408,656

أدوات مالية بسعر فائدة متغري
املطلوبات املالية

()17,700,000

()17,700,000

إن الزيادة يف معدل سعر الفائدة بنسبة  %1سوف يؤدي اىل زيادة يف مصاريف التمويل مبيلغ  177,000دينار .إن النقص يف
معدل سعر الفائدة بنسبة  %1سوف يؤدي اىل انخفاض مصاريف التمويل مببلغ  177,000دينار.

خماطر أسعار السوق األخرى

تنتج خماطر أسعار األسهم من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او اخلسارة احملتفظ بها لتلبية النسبة غري
املمولة جزئيًا من التزامات اجملموعة وكذلك االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او اخلسارة .تقوم ادارة اجملموعة
مبراقبة جمموعة الديون واألوراق املالية يف حمفظتها االستثمارية التي تقوم على مؤشرات السوق .يتم ادارة االستثمارات
املادية يف احملفظة على اساس فردي وتقوم جلنة إدارة اخملاطر باملوافقة على جميع قرارات البيع والشراء.
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خماطر أسعار األسهم

إن التغري يف القيمة العادلة لألوراق املالية بنسبة  %5بتاريخ البيانات املالية سيؤدي إىل زيادة (نقص) يف امللكية والربح أو
اخلسارة من خالل املبالغ املبينة أدناه .ويفرتض هذا التحليل أن كافة املتغريات األخرى ،وباألخص أسعار صرف العمالت األجنبية،
تبقى ثابتة.
حقوق امللكية

 31كانون األول 2014

بالدينار األردين
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

 %5زيادة

 %5نقص

168,662

()168,662

168,662

()168,662

 31كانون األول 2013

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

165,937

()165,937

165,937

()165,937

إدارة رأس املال

•إن سياسة اجملموعة فيما يتعلق بإدارة رأس املال هي احملافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على املساهمني،
والدائنون وثقة السوق وكذلك استمرار تطور نشاط اجملموعة يف املستقبل .يتكون رأس املال من األسهم العادية
واألسهم املمتازة غري القابلة للسداد واألرباح املدورة واحلقوق غري املسيطرة للمجموعة.
•تقوم اإلدارة مبراقبة العائد على رأس املال والذي يحدد بقسمة صايف الربح التشغيلي على حقوق املساهمني.
•تسعى اجملموعة إىل احملافظة على التوازن بني أعلى عائد ممكن حتقيقه يف حال االقرتاض ألعلى حد ممكن واألفضلية
واألمان املتأتي من مركز قوي لرأس املال.
•مل يكن لدى اجملموعة أي تغري يف إدارة رأس املال خالل السنة كما ال تخضع اجملموعة ألي متطلبات خارجية لرأس املال.

املعدل
نسبة املديونية إىل رأس املال
َّ
بالدينار األردين

2014

2013

جمموع املديونية

32,051,607

31,605,108

(ينزل) النقد يف الصندوق و لدى البنوك

()35,408,296

()36,426,835

صايف املديونية

()3,356,689

()4,821,727

صايف حقوق املساهمني

67,568,459

66,096,666

املعدل
رأس املال
ّ

67,568,459

66,096,666

()%0.5

()%7.3

املعدل
نسبة املديونية إىل رأس املال
ّ
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هيكلة القيمة العادلة

يحلل اجلدول أدناه األدوات املالية املعاجلة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم .تعرف املستويات اخملتلفة كما يلي:
•املستوى :1أسعار مدرجة (غري معدلة) يف سوق نشط ألداة مالية.
•املستوى :2أساليب تقييم تعتمد على على مدخالت ميكن حتديدها اما مباشرة كاألسعار أو بصورة غري مباشرة بربطها مع
األسعار ،تضم هذه الفئة األدوات املقيمة بناء على :األسعار املعلنة يف سوق نشطة ألدوات مشابهة،أو باستخدام أساليب
تقييم تتوفر فيها مدخالت هامة ميكن حتديدها بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل معلومات السوق.
•املستوى  :3أساليب تقييم باستخدام مدخالت ال تعتمد على معلومات السوق املتاحة.

هيكلة القيمة العادلة (يتبع)
 31كانون األول 2014

بالدينار األردين

القيمة الدفرتية
الكلفة
املطفأة

القيمة
العادلة

القيمة العادلة
مستوى ( )1مستوى ( )2مستوى (*)3

اجملموع

املوجودات املالية
النقد يف الصندوق و لدى البنوك

35,408,296

-

-

-

-

-

شيكات برسم التحصيل

30,795

-

-

-

-

-

ذمم مدينة جتارية وأخرى

12,694,583

-

-

-

-

-

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

3,373,245

3,072,220

-

301,025

3,373,245

-

3,373,245 48,133,674

3,072,220

-

301,025

3,373,245

املطلوبات املالية
شيكات آجلة

356,634

ذمم دائنة

6,978,982

املطلوب لطرف ذو عالقة

31,772

قروض وتسهيالت بنكية

17,700,000
25,067,388

 31كانون األول 2013

املوجودات املالية
النقد يف الصندوق و لدى البنوك

36,426,835

-

شيكات برسم التحصيل

178,976

-

ذمم مدينة جتارية وأخرى

17,418,550

-

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

-

3,318,749

3,017,724

3,017,724 3,318,749 54,024,361

-

301,025

3,318,749

-

301,025

3,318,749

املطلوبات املالية
شيكات آجلة

320,638

-

ذمم دائنة

6,228,460

-

321,442

-

17,700,000

-

24,570,540

-

املطلوب لطرف ذو عالقة
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* القيمة العادلة وفقًا للمستوى الثالث
ميثل هذا البند القيمة العادلة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غري املدرجة يف أسواق مالية
حلصص اجملموعة يف شركة الشمال الصناعية –جنني و الشركة الشهية للصناعات الغذائية ،قامت اجملموعة باختيار القيمة
العادلة لهذا البند باستخدام طريقة صايف قيمة االصول الخر بيانات مالية مدققة متوفرة حيث ترى ادارة الشركة ان هذه هي
انسب طريقة لقياس القيمة العادلة لالستثمار لعدم توفر معلومات حديثة عن القيمة السوقية لهذا االستثمار.

القيمة العادلة

ان القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفرتية لها يف بيان املركز املايل املوحد
كما يف  31كانون األول  2014و.2013
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