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�ش���ركة  ه���ي  م.ع.م  لال�ش���تثمار  االقب���ال  �ش���ركة 
ا�ش���تثمارية متتل���ك فروع���ًا له���ا يف كل م���ن اململكة 
االردنية الها�ش���مية ودولة االإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية م�شر العربية، متخ�ش�شة باإنتاج وتوزيع 
منتج���ات  التبغ من  ال�شجائر واملع�شل وم�شتلزماتها 
واال�شتثمار يف العق���ارات واالرا�شي واقامة م�شاريع 

اال�شكان واالإعمار.
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املحتويـــــــــــات:

كلمة رئي�س جمل�س االإدارة
تقرير جمل�س االإدارة

تقرير املحا�شب القانوين امل�شتقل
قائمة املركز املايل  املوحدة كما يف 31 كانون االأول 

2011 )قائمة اأ(
قائمة الدخل املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 كانون 

االول 2011 )قائمة ب و ج(.
لل�شنة  املوحدة  امللكية  حقوق  يف  التغريات  قائمة 

املنتهية يف 31 كانون االول 2011 )قائمة د(.
قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف 

31 كانون االأول 2011 )قائمة ه�(.
اي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة.

1
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اع�شاء جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س االإدارة

ال�شيد �شامر توفيق �شاكر فاخوري
نائب رئي�س جمل�س االإدارة

ال�شيد وليد توفيق �شاكر فاخوري

الأع�شاء
ال�شيد/ �شخر مروان دودين

ممثاًل عن �شركة زهرة االردن لال�شتثمارات العقاريه والفنادق
ال�شيد/عبدالرحيم علي الزعبي

ممثاًل عن �شركة اللوؤلوؤة التجارية لالعمار واال�شتثمار
ال�شيد/ال�شيد حممد نا�شر بركات

ممثاًل عن �شركة اليمامة لال�شتثمارات العامة
ال�شيد/ رائد فتحي �شمارة

ممثاًل عن �شركة االقبال االردنية للتجارة العامة 
ال�شيد/ هيثم حممد علي القطي�شات

ممثاًل عن �شركة بنك االردن
ال�شيد/ ح�شان عبداحلافظ ابراهيم جا�شر

ممثاًل عن �شركة اخلليج العربي لال�شتثمارات والنقليات العامة
ال�شيد/يو�شف حممد عمر عمر

ممثاًل عن �شركة فرح لالدوات الكهربائيه وال�شحيه

مدققو احل�شابات:
ال�شادة ابراهيم العبا�شي و�شركاه.

Annual Report 2011.indd   8 2/15/12   11:17 AM



1

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة رئي�س جمل�س الدارة

ح�شرات ال�شادة م�شاهمي �شركة القبال لال�شتثمار الكرام،،،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:-

التحّية  خال�س  حل�شراِتُكم  اأُق��دم  اأن  ُي�شعدين  االإدارة  جمل�س  اع�شاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�شي  عن  باالآ�شالة 
والّتقدير، واأن اأ�شع بينْ اأيديكم الّتقرير ال�ّشنوي الع�شرون ل�شركة االإقبال لالإ�شتثمار، مت�شّمنًا ما مّت اإجنازه خالل العام 
2011، والقوائم املالّية املوّحدة لل�ّشنة املنتهية يف31 كانون االأول2011، وخطة ال�شركة امل�شتقبليّة، وي�شتمل الّتقرير على 
جميع متطّلبات ال�ّشفافية ويلبّي قواعد احلاكمّية الر�شيدة وفق اأعلى املعايري ويلتزم بجميع ال�شروط والقواعد التي تن�ّص 

عليها القواني واالنظمة.
ح�شرات امل�شاهمني الكرام،،،

اإنه لفخر كبري لنا يف جمل�ص الإدارة اأن نرى �شركتكم حتقق مزيدًا من النجاح والإزدهار على مدى ال�شنوات املا�شية، 
فقد حققنا بف�شل اهلل وللعام الثالث على التوايل نتائج مميزة متثلت يف :-

- حققنا ارباحًا قيا�شية هى االولى من نوعها منذ التاأ�شي�س بلغت )21.340.989(دينار .
- اال�شتمرار يف منو منتجاتنا يف اال�شواق املحلية واالقليمية والعاملية حيث اأن منتجاتنا ت�شل الى 73دولة.

- ت�شديد كامل مديونيةال�شركة والبالغة )15( مليون دوالر من ال�شيولة التي توفرت من عملية بيع جزء من موجودات 
�شركة الدخان و حتقيق وفرحوايل مليون دينار�شنوي يف الفوائد البنكية.

- توفر فائ�ص نقدي كايف ميكن ال�شركة من ال�شتثمار يف م�شاريع جديدة حتقق عوائد جمدية.
- زيادة الطاقة االنتاجية مل�شانع الفاخر مبقدار %40

- حتقيق زيادة باملبيعات مبقدار 25%   مقارنة مع عام 2010 با�شتثناء مبيعات �شركة الدخان وال�شجائر الدولية.
- حتقيق زيادة بالرباح مبقدار 51% مقارنة مع عام 2010 با�شتثناء نتائج �شركة الدخان وال�شجائر الدولية.

ح�شرات امل�شاهمني الكرام،،،
ا�شمحو يل اأن اأغتنم هذه املنا�شبة لتقدمي خال�س ال�ّشكر وعظيم االمتنان الى كافة العاملي يف فروع ال�شركة »اإدارة 

ُعليا وموّظفني« داخل وخارج اململكة على جهودهم الدوؤوبة مما مّكن ال�شركة من حتقيق هذه النتائج.
ومواقفهم  احليوي  دورهم  على  االإدارة  الّزمالء يف جمل�س  كاّفة  اإلى  والتقدير  ال�شكر  اأُقدم خال�س  اأن  يفوتني  وال   

احلكيمة، و تفانيهم واإخال�شهم يف �شبيل رفعة ال�شركة..
حمى اهلل اأمن هذا البلد وا�شتقراره بقيادة مليكنا املفدى عبد اهلل الثاين ابن احل�شي راعي بناء دولة االأردن احلديثة، 

حفظه اهلل ورعاه.

واهلل ويل التوفيق.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

  

�شامر توفيق فاخوري 
رئي�س جمل�س االإدارة

تقرير جمل�س الإدارة
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عن اأعمال �شركة الإقبال لالإ�شتثمار م.ع.م وميزانيتها كما يف 2011/12/31
وخطة عملها لعام 2012.

اأن�شطة ال�شركة الرئي�شية:
�شركة القبال لال�شتثمار م.ع.م هي �شركة ا�شتثمارية متتلك فروعاً لها، متخ�ش�شة باإنتاج وتوزيع منتجات التبغ من  ال�شجائر واملع�شل 

وم�شتلزماتها وال�شتثمار يف العقارات والرا�شي واقامة م�شاريع ال�شكان والإعمار.

1- �شركة الفاخرلتجارة التبغ والوكالت ذ.م.م.
2- �شركة الدخان  وال�شجائر الدولية ذ .م.م.
3- ال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر ذ.م.م .
4- �شركة الطيف الدويل لالإ�شتثمار ذ.م.م.

اماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:
مقر ال�شركة يف اململكة الردنية الها�شمية

عمان – جبل اللويبدة- �شارع كلية ال�شريعة بناية رقم )49(
�س ب 911145 عمان11191

هاتف 96264656662+ فاك�س 96264656669+
info@eqbal-invest.com :بريد الكرتوين

www.eqbal-invest.com :املوقع اللكرتوين
ويعمل فيه )17( موظف.

ليوجد فروع لل�شركة.
م�شجلة لدى وزارة ال�شناعة والتجارة حتت الرقم )218( تاريخ 1992/06/01 والرقم الوطني للمن�شاأه )200022790(.

ج( حجم ال�شتثمار الراأ�شمايل لل�شركة:
بلغ حجم اال�شتثمار الراأ�شمايل لل�شركة  يف 2011/12/31  بحدود )67662846( دينار اأردين.

ال�شركات التابعة:
1( �شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالت:

- ذات م�شوؤولية حمدودة
- ت�شنيع املع�شل وبيعه الى خمتلف دول العامل.

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

- املقر الرئي�شي لل�شركة يف اململكة الردنية الها�شمية 
- حمافظة العا�شمة/ عمان جبل اللويبدة- �شارع كلية ال�شريعة بناية رقم )49( ويعمل فيه )6( موظفني.

- يوجد فرع لل�شركة يف منطقة العقبة القت�شادية له فرع م�شنع الفاخر للتبغ املعالج يف عجمان - دولة المارات العربية املتحدة 
براأ�س مال قدره )12( مليون دولر ويعمل فيه )344( موظف.

م�شجلة لدى وزارة ال�شناعة والتجاره حتت الرقم )12208( والرقم الوطني للمن�شاأه )200010064( بتاريخ 2006/05/30.

تقرير جمل�س الإدارة
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2( �شركة الدخان وال�شجائر الدولية
 - ذات م�شوؤلية حمدودة

- ت�شنيع ال�شجائر
- را�س مالها 6.000.000 دينار 

- ن�شبة التملك %100
- املقر الرئي�شي لل�شركة يف اململكة الردنية الها�شمية،

حمافظة العا�شمة/ عمان جبل اللويبدة- �شارع كلية ال�شريعة بناية رقم )49(
وعمل فيه )256( موظف حتى تاريخ 2011/05/31 حيث مت بيع هذا الن�شاط ونقل املوظفني الى امل�شتثمر )�شركة فيليب موري�س(.

- ليوجد فروع لل�شركة.
م�شجلة يف وزارة ال�شناعة والتجاره حتت الرقم )16206( بتاريخ 2008/04/16 والرقم الوطني للمن�شاأه )200094979(.

3( ال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر:
- ذات م�شوؤولية حمدودة

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

- ن�شبة التملك %100
- املقر الرئي�شي لل�شركة يف اململكة الردنية الها�شمية، حمافظة العا�شمة /عمان جبل اللويبدة- �شارع كلية ال�شريعة بناية رقم )49( 

ويعمل فيه )1( موظف
- ليوجد فروع لل�شركة.

- متتلك )ال�شركة الدولية لتجارة وتوزيع التبغ وال�شجائر ذ .م.م(يف جمهورية م�شر العربيةويعمل فيها )54( موظف.
م�شجلة لدى وزارة ال�شناعة والتجارة حتت رقم )6321( بتاريخ 2000/9/4 والرقم الوطني للمن�شاأه )200022449(

4( �شركة الطيف الدويل لالإ�شتثمار:
 - ذات م�شوؤولية حمدودة.

 - را�س مالها 30.000 دينار
 - ن�شبة التملك %100

 - املقر الرئي�شي لل�شركة يف اململكة الردنية الها�شمية، حمافظة العا�شمة/ عمان جبل اللويبدة - �شارع كلية ال�شريعة بناية رقم )49( 
ويعمل فيها موظف واحد منتدب من ال�شركة الم.

م�شجلة لدى وزارة ال�شناعة والتجارة حتت رقم )23148( بتاريخ 2010/10/28 والرقم الوطني للمن�شاأه )200114522(

تقرير جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة

الإ�شــم
الرقم الوطني

الد
تاريخ املي

جلن�شية
ا

ال�شهادة العلمية
تاريخ 
التخرج

ربات العملية
خل

ال�شتثمار وا
ب يف �شركة الإقبال ل

املن�ش

من �شنة
الى �شنة

ب العمل
ا�شم �شاح

ب
املن�ش

ممثليهم
جمل�س الإدارة و

اع�شاء 

ال�شيد / �شامر توفيق �شاكر فاخوري
9721050578

1972/05/01
اردنية

بكالوريو�س ادارة اعمال
1993

1995
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار/عمان

املدير العام

2001
2009/10/3

جمل�س االدارة
نائب رئي�س 

2009/10/03
حتى تاريخه

جمل�س االإدارة 
رئي�س 

2001
2007/11/07

�شركة االقبال للطباعة والتغليف
جمل�س االإدارة 

رئي�س 

2008/04
حتى تاريخه

�شركة الدخان وال�شجائر الدولية ذ م م 
رئي�س هيئة املديرين 

2006/05/30
2009/05/07

�شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت
مدير عام

2009/05/07
حتى تاريخه

�شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت
رئي�س هيئة املديرين

2000
حتى تاريخه

ال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر
مدير عام

2011/07/14
حتى تاريخه

يل لالإ�شتثمار
�شركة الطيف الدو

رئي�س هيئة املديرين

ال�شيد / وليد توفيق �شاكر فاخوري
9721000980

1972/02/12
اردنية

بكالوريو�ص ت�شويق
1992

1992
1995

بنك االردن

موظف

1995
1999

مدير تنفيذي

1999
2003

خلزينة اال�شتثمار
م�شاعد مدير عام 

2003
2004

م�شاعد مدير عام لال�شتثمار والفروع

2005
حتى تاريخه

جمل�س ادارة
ع�شو 

2004
حتى تاريخه

البنك اال�شالمي العربي
جمل�س االإدارة 

رئي�س 

2001
2005

�شركة االإقبال لال�شتثمار/عمان

جمل�س االإدارة �شركة االإقبال االردنية للتجارة العامة
ممثل ع�شو 

ماج�شتري اإدارة اأعمال
1999

2005
2007/03/25

جمل�س االإدارة �شركة بنك االردن
ممثل ع�شو 

2007/03/25
2009/10/3

جمل�س ادارة
ع�شو 

2009/10/03
حتى تاريخه

جمل�س االدارة
نائب رئي�س 

2006
حتى تاريخه

�شركة تفوق لال�شتثمارات املالية
جمل�س االدارة

نائب رئي�س 

2009
حتى تاريخه

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

جمل�س االإدارة 
رئي�س 

2007
حتى تاريخه

�شركة التوفيق انف�شتمنت هاو�ص
جمل�س االدارة/الرئي�س التنفيذي

نائب رئي�س 

2006
حتى تاريخه

�شركة زهرة االردن لال�شتثمارات العقارية والفندقية
جمل�س االإدارة 

نائب رئي�س 

حممد نا�شر ن�شيب بركات
ال�شيد / 

9691032238
1969/01/15

اردنية

بكالوريو�س علوم مالية 
وم�شرفية

1989
1992

1994
طالل ابو غزالة الدولية

م�شاعد مدير املكتب االقليمي

مدير دائرة التطوير املهني

1994
1997

بنك االردن
يل

مدير ما

ماج�شتري ادارة اعمال 
حما�شبة

و
1992

1997
2010

حل�شابات
الدار لتدقيق ا

مدير اال�شتثمارات

2010/12/29
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار/عمان
جمل�س االإدارة �شركة اليمامة لال�شتثمارات العامة

ممثل ع�شو 
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تقرير جمل�س الإدارة

الإ�شــم
الرقم الوطني

الد
تاريخ املي

جلن�شية
ا

ال�شهادة العلمية
تاريخ 
التخرج

ربات العملية
خل

ال�شتثمار وا
ب يف �شركة الإقبال ل

املن�ش

من �شنة
الى �شنة

ب العمل
ا�شم �شاح

ب
املن�ش

ال�شيد/ رائد فتحي منيب �شماره
9651009024

1965/06/08
اردنية

بكالوريو�س ادارة اعمال 
جامعة كارولينا ال�شمالية

1992

1990
1994

هوليدي ان الواليات املتحدة/كاري - نورث كارولينا
م�شاعد مدير عام الفندق

1994
حتى تاريخه

�شركة �شماره ويو�شف للمقاوالت
رئي�س هيئة املديرين 

2005
حتى تاريخه

غرفة �شناعة اربد
جمل�س ادارة

رئي�س 
2005

حتى تاريخه
غرفة �شناعة االردن

جمل�س ادارة
ع�شو 

2011/2/28
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار/عمان
جمل�س االإدارة �شركة االإقبال االردنية للتجارة العامة

ممثل ع�شو 

حممد علي القطي�شات
ال�شيد / هيثم 

9481005364
1948/04/03

اردنية
بكالوريو�س اإدارة اأعمال

1972

1972
1975

اإذاعة اململكة االردنية الها�شمية
مذيع ومقدم برامج

1975
2002

جلمارك
دائرة ا

ين
ف عام ومدير جمارك مطار امللكة علياء/ مطار عمان املد

م�شر
2002

2003
رئا�شة الوزراء

م�شت�شار الرئي�ص /من�شق عام هيئة الأوراق 
2004

حتى تاريخه
بنك االردن

م�شت�شار اعالمي
2004

2007/11/07
�شركة االقبال للطباعة والتغليف

جمل�س االإدارة �شركة اللوؤلوؤة التجارية لالإعمار واالإ�شتثمار
ممثل ع�شو 

2005/09/01
حتى تاريخه

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

خلليج العربي لالإ�شتثمارات والنقليات العامة
جمل�س االإدارة �شركة ا

ممثل ع�شو 
2004

2010/12/29

�شركة االإقبال لال�شتثمار/عمان
جمل�س االإدارة �شركة اليمامة لال�شتثمارات العامة

ممثل ع�شو 
2010/12/29

2011/2/27
جمل�س اإدارة

ع�شو 
2011/2/28

حتى تاريخه
جمل�س بنك االردن

ممثل ع�شو 

حممد عمر عمر
ال�شيد/ يو�شف 

9491000368
1949/12/04

اردنية
جت������ارة/

ب���ك���ال���وري���و����س 
حما�شبة

1975

1975
1984

�شركة املهيدي للمقاولت العامة/ابوظبي

حما�شب

1984
1986

ال�شركة العربية لل�شناعات الكهربائية
1987

1987
�شركة �شندات االردن

1987
1995

خلليج العربي
�شركة ا

�شركة اللوؤلوؤة التجارية
�شركة االقبال االردنية

�شركة دار االزياء الع�شرية
1996

2000
�شركة االقبال للطباعة والتغليف

يل
مدير ما

2003
2007/11/07

جمل�س االإدارة �شركة فرح لالأدوات الكهربائية وال�شحية 
ممثل ع�شو 

2001
حتى تاريخه

بنك االردن
يل

جمل�س االإدارة - مدير ما
مكتب رئي�س 

2001
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار/عمان
جمل�س االإدارة �شركة فرح لالأدوات الكهربائية وال�شحية 

ممثل ع�شو 

حلافظ ابراهيم 
عبدا

ح�شان 
ال�شيد/ 

جا�شر
9551017827

1955/09/11
اردنية

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

1983

1984
2002

امانة عمان الكربى
مدير دائرة البحث والتطوير

2002
حتى تاريخه

بنك االردن
مدير الدائرة العقارية

2009/02/18
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار/عمان
خلليج العربي لالإ�شتثمارات والنقليات العامة

جمل�س االإدارة �شركة ا
ممثل ع�شو 

ال�شيد / �شخر مروان اكرم دودين
9611001523

1961/01/24
اردنية

ب���ك���ال���وري���و����س ه��ن��د���ش��ة 
جل���ام���ع���ة 

م����ع����م����اري����ة   ا
االردنية

1985

1987
1989

مكتب جعفر طوقان مهند�شون ا�شت�شاريون
مهند�س معماري

1989
1994

مكتب �شخر مروان دودين 
مدير الدائرة العقارية

2011/2/28
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار/عمان
جمل�س االإدارة �شركة زهرة االردن لال�شتثمارات العقاريه والفنادق

ممثل ع�شو 

ال�شيد/ عبدالرحيم علي عبدالرحيم 
الزعبي

9531006267
1953/01/01

اردنية

بكالوريو�س ادارة اعمال وعلوم 
جلامعة االردنية

�شيا�شية ا
1975

1976
2007

القوات امل�شلحة االردنية
رتبة لواء / متقاعد

2008
حتى تاريخه

ال�شركة الوطنية الإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من ال�شخر الزيتي
املدير العام

يل �شحافة 
دبلوم عا

جلامعة االردنية
واعالم ا

1981
2011/02/28

حتى تاريخه
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

جمل�س االإدارة ال�شادة / �شركة اللوؤلوؤة التجارية لالعمار 
ممثل ع�شو 
واالإ�شتثمار 
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تقرير جمل�س الإدارة

الإ�شــم
الرقم الوطني

الد
تاريخ املي

جلن�شية
ا

ال�شهادة العلمية
تاريخ 
التخرج

ربات العملية
خل

ال�شتثمار وا
ب يف �شركة الإقبال ل

املن�ش

من �شنة
الى �شنة

ب العمل
ا�شم �شاح

ب
املن�ش

االإدارة العليا

حممد عي�شى
حممود 

ال�شيد/عي�شى 
9401008738

1940/09/15
اردنية

لي�شان�س حقوق
1973

1963
1994

وزارة الداخلية
مدير �شوؤون ال�شري والرتخي�س

1999
2001

�شركة االقبال لال�شتثمارات املالية
ين

م�شت�شار قانو

2001
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار
جمل�س االإدارة

امي �شر 

حممد خليل ح�شي ال�شعيبات
ال�شيد/ 

9451006695
1945/01/01

اردنية

حما�شبة 
بكالوريو�س 

1969

1971
1980

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االإجتماعي / ليبيا
مدقق داخلي

1980
1999

جلري والطوب/ عمان
�شركة ا

يل واداري
مدير ما

1999
2000

�شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي/عمان
يل واداري

مدير ما

���ش��ه��ادة املحا�شب 
 JCPA

ين
ين االرد

القانو
2007

2000
2005

�شركة االقبال للطباعة والتغليف/ عمان
م�شاعد املدير العام لل�شوؤون املالية واالدارية

2005/12/01
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار
يل 

مدير ما

2009/01/01
حتى تاريخه

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

جمل�س االإدارة �شركة اللوؤلوؤة التجارية لالإعمار واالإ�شتثمار
ممثل ع�شو 

2010
2011

�شركة االقبال للطباعة والتغليف/ عمان
جمل�س االإدارة �شركة اللوؤلوؤة التجارية لالإعمار واالإ�شتثمار

ممثل ع�شو 

ال�شيد/ �شيف مو�شى م�شطفى �شالح
9771056015

1977/05/30
اردنية

هند�شة 
 -

ب��ك��ال��وري��و���س 
ميكانيكية

2000
2000

2002
W

W
W

.CSN
A

P.CO
M

 - U
SA

Financial A
nalyst

2002
2005

Experian N
orth A

m
erica - U

SA
Financial Consoltant

ماج�شتري - ادارة اعمال 
ومتويل

2002
2005

2009
Ingram

 M
icro N

orth A
m

erica - U
SA

Sr. Strategic D
evelopm

ent M
anager

2009/08/23
حتى تاريخه

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
مدير التطوير اال�شرتاتيجي

حممود
ال�شيد/ مالك ح�شي يا�شي 

9721002955
1972/7/27

اردنية
حما�شبة 

بكالوريو�س 
1995

1995
2011/6/30

�شركة الدخان وال�شجائر الدولية
يل

م�شاعد املدير املا
2011/7/1

حتى تاريخه
�شركة االإقبال لال�شتثمار

مدير التدقيق الداخلي

ال�شيدة/ �شريين �شعيد غالب ح�شن
9652014777

1965/07/07
اردنية

بكالوريو�س حا�شوب 
1988

1988
2006

جلمعية العلمية امللكية
ا

نائب مدير مركز تكنولوجيا املعلومات
2006

2010/10/30
�شركة الدخان وال�شجائر الدولية

مدير تقنية املعلومات
2010/11/1

حتى تاريخه
�شركة االإقبال لال�شتثمار

مدير تقنية املعلومات

جلليل عبد 
ال�شيد/ ح�شي عبدا

الفواعري
9591001635

1959/09/07
اردنية

جتارة - فرع 
بكالوريو�س 
ادارة اعمال

1994

1980
1989

عمل خا�س
عمل خا�س

1989/11/19
1996/1/15

موؤ�ش�شة تنمية ال�شادرات
باحث اقت�شادي

1996/2/1
1996/10/30

املوؤ�ش�شة اال�شالمية للمنتجات الغذائية / فل�شطي
مدير اقليمي

يل
ماج�شتري ت�شويق دو

1996

1996/12/15
1998/5/2

املوؤ�ش�شة اال�شالمية للمنتجات الغذائية 
مدير عام 

1998/8/15
2000/5/6

جمموعة لبنى
مدير

2001/2/19
2010/5/31

�شركة الدخان وال�شجائر الدولية
م�شاعد مدير العالقات العامة

2010/6/1
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار
مدير العالقات العامة

حممد 
حلميد �شحده 

ال�شيد/ عبدا
الدراوي�س

9651034215
1965/07/12

اردنية
حما�شبة

بكالوريو�س 
1988

1989
1992

جممع النقابات املهنية
حما�شب

1993
2010

�شركة الدخان وال�شجائر الدولية
رئي�س ق�شم امل�شرتيات

2010
حتى تاريخه

�شركة االإقبال لال�شتثمار
مدير ال�شوؤون االدارية
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4( اسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

المساهمين الذين يملكون اكثر من 5% من راس مال الشركة

31/12/201031/12/2011

عدد عدد ال�شهما�شم امل�شاهم
عدد عدد ال�شهمالن�شبة امل�شاهمني

الن�شبة امل�شاهمني

%3.267.53516.338 %3.255.94816.280 توفيق �شاكر خ�شر فاخوري

%2.823.43514.117 %2.848.42514.242 �شركة بنك االأردن

%1.927.9159.640 %1.927.9159.640 �شركة االقبال االردنية للتجارة العامة

%3.307.71616.539 %3.307.71616.539 �شركة اخلليج العربي لال�شتثمارات والنقليات العامة

%456.633 11.326.601 %456.700 11.340.004 املجموع

%1.93843.367 8.673.399 %1.98543.300 8.659.996 باقي امل�شاهمي

%1.942100 20.000.000 %1.989100 20.000.000 املجموع الكلي

5( الو�شع التناف�شي لل�شركة:
بف�شل اجلهود احلثيثة التي بذلتها الإدارة فقد متكنت ال�شركة من حتقيق نتائج مميزة متثلت يف  �شداد ديونها وتعزيز منتجاتها يف خمتلف 

ال�شواق املحلية والقليمية والعاملية، وحتقيق ارباحًا �شتمكنها من الدخول يف م�شاريع ا�شتثمارية جديدة ذات عوائد جمزية.
وبالرغم من الظروف القت�شادية املحيطة �شواًء ما تعلق منها بارتفاع تكلفة النتاج اأم بعدم ال�شيطرة على منافذ التهريب، فاإن ال�شركة 
�شتبقى  حتر�ص على اإنتاج خمتلف انواع املع�شل ذات اجلودة العاملية  التي تلبي اذواق عمالئها، وتوؤكد حر�شها على و�شع خططها البيعية 
والت�شويقية مبا يتالئم  مع النظمة والقوانيني ال�شارية املفعول واملعمول بها ال�شادرة عن اجلهات ذات الخت�شا�ص وحتر�ص على عدم 

خمالفتها بالرتويج غري ال�شرعي ملنتجات املع�شل.
- ا�شواق ال�شركه الداخليه )من خالل فروعها(: كافة حمافظات ومدن اململكة.

- ا�شواق ال�شركة اخلارجية )ملنتجات ال�شجائرالتي تنتجها ال�شركة التابعة الدخان وال�شجائر الدولية(: العراق، ايران، اليمن، ليبيا.
- ا�شواق ال�شركة اخلارجية )ملنتجات املع�شل التي ينتجها فرعها م�شنع الفاخر للتبغ املعالج(: اكرث من 73 دولة على م�شتوى العامل.

- ح�شة ال�شركة من اجمايل ال�شوق املحلي ملنتجات ال�شجائر بحدود%40.
- ح�شة ال�شركة من اجمايل ال�شوق املحلي ملنتجات املع�شل بحدود%40.

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

الموردين

ن�شبة التعامل من اجمايل امل�شرتياتا�شم العميلالرقم

%22م�شنع م�شر واخلليج للمع�شل1

%11�شركة فيليب موري�س2

%10اخلط االأخ�شر للتجارة3

تقرير جمل�س الإدارة
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العمالء

ن�شبة التعامل من اجمايل املبيعات او ايرادات ال�شركها�شم العميلالرقم

%21ال�شركة الوطنية - االمارات1

%11�شركة الفاخر الذهبي - العراق2

%10�شركة الربان التجارية االردن3

احلماية احلكومية او المتيازات التي تتمتع بها ال�شركة او اأي من منتجاتها:
به يف  املعمول  التجارية  والعالمات  الفكرية  امللكية  قانون  باأية حماية حكومية على منتجاتها عدا عن  االقبال لال�شتثمار  �شركة  تتمتع  ال 
اململكة، وال يوجد اية براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز، علمًا باأنها ال متتلك عالمات جتارية وامنا متتلك �شركاتها التابعة عالمات جتارية 

على النحو التايل:
1(�شركة الدخان وال�شجائر الدولية عدد)55( عالمة.

2( �شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت عدد)6( عالمات.

القرارات ال�شادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية التي لها اثر مادي على عمل ال�شركة او قدرتها التناف�شية:
- تعمل ال�شركة على تطبيق معايري اجلودة الدولية يف ال�شناعة بو�شع التحذيرات ال�شحية الالزمة على علب ال�شجائر  واملع�شل املنتجة 

عرب �شركاتها التابعة ح�شب القرارات ال�شادرة بهذا اخل�شو�س.

برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة:
ا�شتمرت ال�شركة يف تنفيذ براجمها االجتماعية العديدة الهادفة الى تاأمي اأكرب قدر من الرفاهية وو�شائل الراحة يف العمل ومن اهمها:-

1( التاأمني ال�شحي: توفر ال�شركة نظام تاأمني متطور ومميز ملوظفيها وعائالتهم ي�شمل امرا�ص خطريه لي�شملها معظم التامينات.
2( تعليم ابناء العاملي:تبنت ال�شركة تعليم ابناء العاملي فيها املتفوقي يف �شهادة الثانوية العامة يف اجلامعات الر�شمية االردنية وكذلك 

تعليم ابناء العاملي يف املدار�س احلكومية او ما يوازيها يف املدار�س اخلا�شة.

تقرير جمل�س الإدارة

Annual Report 2011.indd   8 2/15/12   11:17 AM



9

تنمية املوارد الب�شريه
عدد موظفي ال�شركة وفئات موؤهالتهم:

�شركة االإقبال املوؤهل العلمي
لال�شتثمار 

�شركة الدخان 
وال�شجائر الدولية 

�شركة الفاخر لتجارة 
التبغ والوكاالت 

ال�شركة العربية 
لتوزيع ال�شجائر

�شركة الطيف الدويل 
لال�شتثمار

20000ماج�شتري

100411بكالوري�س

10000دبلوم متو�شط

10000ثانوية عامة

30000اأقل من الثانوية

1 1 04 17 املجموع

الدورات التي عقدت ملوظفي ال�شركة
مل تقم ال�شركة باأجراء اأي برامج تاأهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة خالل العام.

تقرير جمل�س الإدارة
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ستثمار
كة اإلقبال لإل

شر
ي ل

ظيم
ل التن

ك
هي

ال

جمل�س الإدارة

جمل�س الإدارة
ب رئي�س 

مدير مكت

مدير التدقيق الداخلي

املدير العام

ب املدير العام
مدير مكت

رتاتيجي
مدير التطوير ال�ش

ني
رئي�س ق�شم �شوؤون امل�شاهم

يل
املدير املا

ال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر
حمدودة

ذات م�شوؤولية 
�شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالت

حمدودة
ذات م�شوؤولية 

�شركة الدخان وال�شجائر الدولية
حمدودة

ذات م�شوؤولية 

القات العامةجلنة التدقيق
مدير الع

مدير ال�شوؤون الإدارية
مدير تقنية املعلومات

الإ�شتثمار
يل ل

ف الدو
طي

�شركة ال
حمدودة

ذات م�شوؤولية 
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رئي�س هيئة املديرين

�شركة الفاخر لتجارة التبغ
ذات م�شوؤولية حمدودة

المارات العربية املتحدة
عجمان

الهيكل التنظيمي لشركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

الهيكل التنظيمي للشركة العربية لتوزيع السجائر

تقرير جمل�س الإدارة

املدير العام

الدائرة املالية

ال�شركة الدولية لتجارة وتوزيع 
التبغ وال�شجائر

ذات م�شوؤولية حمدودة
جمهورية م�شر العربية

الهيكل التنظيمي لشركة الطيف الدولي لإلستثمار

رئي�س هيئة املديرين

الدائرة املالية
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املخاطر التي تتعر�س لها ال�شركة:
ميكن تلخي�ص املخاطر التي  واجهت ال�شركه بالنقاط التاليه:

اجل  بجودة منخف�شة من  ال�شركة  ملاركات  مزيفة )مقلدة(  م�شابهة  ماركات  باإنتاج  قانوين  ب�شكل غري  و  معروفه  قيام جهات غري    )1
االأ�شرار ب�شمعة ال�شركة وتقليل الطلب على منتجاتها ..

2( تغيري القواني والت�شريعات احلكومية وتاأثريها ب�شكل �شلبي على اإ�شرتاتيجية واأهداف ال�شركة.

الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�شنه املالية:
ال�شناعية مب�شاحة 4االآف مرت  املنطقة  العربية )عجمان ( يف  االمارات  ال�شركة يف  اغرا�س فرع  بناء م�شتودع خلدمة  االنتهاء من   )1

مربع.
2( تنفيذ املرحلة االولى من بناء م�شتودع خلدمة اغرا�س فرع ال�شركة يف االمارات العربية )عجمان ( يف املنطقة احلرة مب�شاحة 3 االآف 

مرت مربع.
3( البدء يف تنفيذ مكننة التعبئة لعبوات 250غم ملنتجات املع�شل بداّل عن التعبئة اليدوية.

4( طرح منتج مع�شل بدون تبغ يف ا�شواق ال�شركة.
5( زيادة الطاقة االنتاجية مل�شانع الفاخر الى %40

6 ( حتقيق زيادة باملبيعات مبقدار 25% مقارنة مع عام  2010 با�شتثناء مبيعات �شركة الدخان وال�شجائر الدولية
7( حتقيق زيادة بالرباح مبقدار 51% مقارنة مع عام  2010 باإ�شتثناء نتائج �شركة الدخان وال�شجائر الدولية 

8( ت�شديد كامل مديونيةال�شركة والبالغة )15( مليون دولر من ال�شيولة املتوفرة من عملية بيع موجودات ن�شاط ت�شنيع ال�شجائر وحتقيق 
وفر مبعدل مليون دينار�شنوي من  الفوائد البنكية.

9( توفر فائ�س نقدي كايف للدخول يف ا�شتثمارات جديدة جمدية.

االثر املايل لعمليات ذات طبيعه غري متكرره حدثت خالل ال�شنه املاليه والتدخل �شمن ن�شاط ال�شركة الرئي�شي:
مت خالل ال�شنة بيع معظم اأ�شول وموجودات �شركة الدخان وال�شجائر الدولية التابعة )االرا�س واملباين واملعدات والعالمات التجارية وكل 
ما يتعلق بن�شاط انتاج ال�شجائر( الى �شركة فيليب موري�ص وكان الأثر الناجت عن ذلك حتقيق اأرباح تقدر بحوايل خم�شة ماليني ون�شف 

دينار غري متكررة.

حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج اعمالها خالل ال�شنة املالية:
الثالثة على  لل�شنة  نتائج مميزة وقيا�شية  املنتهية يف 2011/12/31 حتقيق  لل�شنة  لل�شركة  املوحدة  املالية  والقوائم  املالية  النتائج  تظهر 
و�شركاتها  ال�شركة  عن  اإيجازًا  نقدم حل�شراتكم  فاإننا  ذلك  ولتحليل  ال�شركة  تاريخ  الأولى يف  هي  قيا�شية  اأرباح  بتحقيق  التوايل متثلت 

التابعة:-
�شركة االإقبال لالإ�شتثمار امل�شاهمة العامة املحدودة )ال�شركة االأم( ويبلغ راأ�شمالها 20.000.000 دينار وتبا�شر اأعمالها وفقًا لغاياتها يف 
خمتلف جماالت االإ�شتثمار املالية وال�شناعية والعقارية وكذلك باإن�شاء فروع لها اأو متلك �شركات قائمة اأو اإ�شتثمارات مالية خمتلفة ويبلغ 

حجم موجودات ال�شركة حوايل 68 مليون دينار.
 

ال�شركات التابعة والزميلة 
�شركة الدخان وال�شجائر الدولية:

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة راأ�شمالها 6.000.000 دينار ون�شبة التملك 100% وتعمل يف جمال �شناعة واإنتاج التبغ وال�شجائر، ونظرًا 
لظروف ال�شوق وتراجع اداء ال�شركة وحمدودية اأرباحها فقد مت بيع معظم موجوداتها واأ�شولها الى �شركة فيليب موري�ص اأدت الى حتقيق 
اأرباح غري متكررة علمًا باأن ال�شركة نتيجة البيع امل�شار اليها فقد توقفت كافة االأن�شطة يف ال�شركة ومت نقل العاملي بها مع كافة حقوقهم 

واإمتيازاتهم الى �شركة فيليب موري�س املالك اجلديد الأ�شول ال�شركة وتبعًا لذلك ف�شيتم العمل على ت�شفيتها اإختيارًا خالل العام 2012.

�شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالت:
�شركة ذات م�شوؤوؤلية حمدودة راأ�شمالها 6.000.000 دينار اأردين ون�شبة التملك 100% وتعمل يف جمال جتارة وتوزيع املع�شل واالإ�شتثمارات 
الأخرى ول�شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالت فرع يف املنطقة الإقت�شادية اخلا�شة) العقبة( حيث ميتلك هذا الفرع م�شنع الفاخر للتبغ 

تقرير جمل�س الإدارة
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املعالج يف اإمارة عجمان/ االإمارات العربية املتحدة براأ�شمال قدره 40 مليون درهم )حوالى 12 مليون دوالر( وتعمل يف جمال ت�شنيع واإنتاج 
وجتارة املع�شل وتوزيع املع�شل حمليًا )االإمارات العربية املتحدة( واإقليميًا )دول جمل�س التعاون اخلليجي واإيران والعراق( وعامليًا يف باقي 

دول العامل املختلفة.

ال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر:
وتوزيع  الفروع  االإ�شتثمارات ومتلك  وتعمل يف جمال  التملك %100  ن�شبة  اأردين  دينار  راأ�شمالها 30.000  �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
ال�شجائر يف املنطقة االإقت�شادية اخلا�شة واخلارج ومن اأهم فروعها ال�شركة الدولية لتجارة وتوزيع التبغ وال�شجائر يف جمهورية م�شر 
العربية وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة راأ�س مالها 200الف جنيه م�شري ما يعادل 25.600 دينار اأردين ون�شبة التملك فيها %100 

وتعمل يف جمال توزيع التبغ وال�شجائر واالإ�شتثمارات االأخرى وتتملك �شركات تابعة يف م�شر وهي:
مالها 6ماليي جنيه  راأ�س  يبلغ  م�شوؤولية حمدودة  �شركة ذات  التجارية وهي  والتوكيالت  والت�شدير  لالإ�شترياد  الدولية  العربية  ال�شركة 
م�شري ما يعادل 765 الف دينار اردين وتعمل يف جمال توزيع ال�شجائر واملع�شل يف االأ�شواق امل�شرية واالإ�شترياد والت�شدير ون�شبة التملك 

.%98.333

�شركة �شارمز لالإ�شترياد والتوزيع
وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة راأ�شمالها 50 الف جنيه م�شري اأي ما يعادل 6.500 دينار اأردين ون�شب التملك 85% وتعمل يف جمال 

الوكاالت التجارية وتوزيع ال�شجائر.
ونظرًا لالأحوال ال�شائدة يف جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة فقد ارتاأت اإدارة ال�شركة بيع ال�شركة مببلغ 8.500.000 دوالر �شاماًل قيمة 
ال�شهرة والبالغة 1.978.121 دينار الى جهة متخ�ش�شة يف عمليات التوزيع مما �شيوؤدي الى حتقيق نتائج ايجابية مل�شنع الفاخر للتبغ 

املعالج بعجمان.

�شركة الطيف الدويل لالإ�شتثمار:
العقارات  واإ�شتثمار  وبيع  �شراء  جمال  يف  وتعمل   %100 التملك  ون�شبة  اردين  دينار   30.000 راأ�شمالها  حم��دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة 
اأنواعها وغاياتها واإقامة واإدارة الفنادق ال�شياحية وقد مت متلك هذه ال�شركة  واالأرا�شي واإقامة واإن�شاء م�شاريع االإ�شكان واالإعمار بكافة 

بتاريخ 2011/7/14.
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بيان تطور صافي مبيعات التصدير

التابعة )�شركة  اإ�شتثناء مبيعات ال�شركة  اإرتفعت �شايف مبيعات ال�شركة املوحدة لعام 2011 مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2010 بعد 
الدخان وال�شجائر الدولية( ب�شبب بيع موجوداتها وتوقف ن�شاطها حيث اإرتفعت من 56.658.190 دينار عام 2010 لت�شبح 71.094.788 
عام 2011 بفارق 14.436.598 دينارا بن�شبة 25% تقريبًا ت�شكل الزيادة يف مبيعات املع�شل لدى �شركة الفاخر مبلغ 13.770.661 دينار 

اأي ما ن�شبته 37% من مبيعات �شركة الفاخر وبن�شبة 95% من زيادة مبيعات ال�شركة الكلية.

تقرير جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة
عمومية

سلة الزمنية للميزانية ال
سل

ال
املوجودات

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

املوجودات املتداولة
نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

302.292
380.893

223.164
551.600

1.644.360
1.545.059

6.083.061
3.873.943

5.424.954
14.214.071

�شيكات بر�شم التح�شيل
2.232.397

312.532
324.625

240.396
932.014

780.737
1.188.728

1.407.563
4.292.465

295.216

الذمم املدينة بال�شايف
3.297.526

598.501
3.245.672

4.178.468
6.791.051

10.794.240
8.886.911

5.042.708
3.604.638

8.753.800

الب�شاعة
12.485.288

13.763.697
19.031.658

18.740.605
17.017.608

16.769.428
17.732.772

24.365.676
18.919.960

10.872.222

م�شتودع قطع الغيار
3.132.602

3.442.219
3.362.649

3.433.542
3.937.399

3.267.318
3.598.379

3.461.610
3.300.841

1.079.074

م�شاريف وتاأمينات االعتمادات امل�شتندية
178.750

9.641
743.223

0
26.922

7.112
146.221

87.528
1.924.119

441.180

الآت وب�شاعة بالطريق
1.192.006

1.235.496
0

222.675
308.772

37.023
44.548

222.987

حل�شابات املدينة املتنوعة
ا

406.714
514.225

516.198
351.293

1.662.543
1.913.974

1.424.248
2.449.466

3.091.616
3.358.719

جمموع املوجودات املتداولة 
23.227.575

20.257.204
27.447.189

27.718.579
32.320.669

35.114.891
39.104.868

40.911.481
40.558.593

39.014.282

املوجودات املالية بالقيمة العادلة
5.799.360

4.260.262
6.987.875

11.571.815
9.389.433

3.138.834
3.351.256

3.460.208
3.404.246

3.272.251

اال�شتثمارات يف االرا�شي
861.171

622.232
622.232

622.232
622.232

281.682
281.682

281.682
281.682

552.710

اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة
3.948.697

4.882.010
4.841.090

4.847.624
916.145

856.474
942.321

1.069.658
993.750

823.095

املوجودات غري املتداولة
املوجودات الثابتة بعد اال�شتهالك املرتاكم 

24.811.625
22.563.965

20.209.100
18.746.817

24.186.446
28.110.738

28.611.419
30.868.674

30.920.398
14.354.282

�شهرة
0

0
0

0
6.602.986

6.602.986
6.602.986

9.687.237
9.529.220

9.646.226

ف جديدة
م�شاريف تاأ�شي�س اأ�شنا

67.383
59.859

20.798
0

0
0

0
0

خلو امل�شتودع بعد االطفاء
2.217

1.517
817

117
0

0
0

0
0

جمموع املوجودات
58.718.028

52.647.049
60.129.101

63.507.184
74.037.911

74.105.605
78.894.532

86.278.940
85.687.889

67.662.846

ني
طلوبات وحقوق امل�شاهم

امل
طلوبات املتداولة 

امل
البنوك الدائنة

4.804.389
0

8.017.519
8.102.446

12.667.694
8.342.816

2.787.644
10.239.366

6.147.194
187.450

الذمم الدائنة واأوراق الدفع
11.155.800

5.955.979
4.880.997

3.091.289
6.445.340

6.724.202
5.471.209

9.653.267
7.267.086

5.521.971

حل�شابات الدائنة املتنوعة
ا

4.776.557
3.534.443

2.911.737
3.224.171

6.321.317
5.879.004

3.643.016
5.373.071

7.172.651
3.790.130

جلاري
جلزء ا

قرو�س ا
0

0
0

0
8.400.000

7.626.036
13.135.000

6.068.500
7.453.919

جلاري من ا�شناد القر�س
جلزء ا

ا
700.000

0
0

5.000.000
0

0
0

0
0

طلوبات املتداولة
جمموع امل

21.436.746
9.490.422

15.810.253
19.417.906

33.834.351
28.572.058

25.036.869
31.334.204

28.040.850
9.499.551

جلزء الطويل
ا�شناد القر�س- ا

0
5.000.000

5.000.000
0

0
0

0

�شيكات موؤجلة الدفع طويلة االجل
454.138

قرو�س طويلة االأجل 
0

0
0

0
1.433.333

5.625.000
17.725.000

14.160.000
10.635.000

خلدمة
خم�ش�س مكاقاأه نهاية ا

0
0

0
0

0
560.072

729.759
711.151

1.197.608
1.162.654

طلوبات 
جمموع امل

21.436.746
14.490.422

20.810.253
19.417.906

35.267.684
34.757.130

43.491.628
46.205.355

39.873.458
11.116.343

ني
حقوق امل�شاهم

راأ�س املال
15.000.000

15.000.000
15.000.000

16.500.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

20.000.000

مملوكة من �شركات تابعة
اأ�شهم 

0
0

0
0

)97.492(
0

0
)503(

االحتياطي االجباري
3.062.398

3.687.781
3.750.000

4.109.814
4.150.838

4.687.387
5.000.000

5.000.000
6.765.361

8.628.829

االحتياطي االختياري
6.342.831

6.968.214
7.446.377

7.806.191
4.306.191

4.306.191
3.178.307

3.178.307
3.178.307

3.178.307

االرباح املقرتح توزيعها على امل�شاهمي
4.125.000

4.500.000
4.500.000

0
0

0
0

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
2.749.420

1.998.323
2.858.000

7.491.931
3.208.160

1.482.785
)86.922(

 541.474
 518.380

 266.338

فروقات ترجمة عمالت اجنبية
)10.582(

)1.663(
 16.922

ارباح مدورة يف نهاية ال�شنة
6.001.633

6.002.309
5.764.471

8.181.342
4.251.992

8.872.112
7.311.519

11.308.208
15.264.708

24.407.367

املجموع
37.281.282

38.156.627
39.318.848

44.089.278
35.819.689

39.348.475
35.402.904

40.017.407
45.725.093

56.497.260

حقوق االأقلية
0

0
0

0
2.950.538

0
0

56.178
89.338

49.243

جمموع حقوق امللكية
37.281.282

38.156.627
39.318.848

44.089.278
38.770.227

39.348.475
35.402.904

40.073.585
45.814.431

56.546.503

طلوبات وحقوق امللكية
جمموع م

58.718.028
52.647.049

60.129.101
63.507.184

74.037.911
74.105.605

78.894.532
86.278.940

85.687.889
67.662.846
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سائر
خ

سلة الزمنية لألرباح وال
سل

ال

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

�شايف املبيعات
49.258.508

41.724.256
41.803.188

36.436.212
51.102.637

52.148.233
66.562.957

74.843.360
92.201.893

83.300.108

تكلفة املبيعات
)37.583.991(

)34.302.174(
)34.388.018(

)30.587.571(
)42.405.392(

)43.941.333(
)50.191.311(

)52.933.356(
)65.496.632(

)54.245.154(

جممل الربح
11.674.517

7.422.082
7.415.170

5.848.641
8.697.245

8.206.900
16.371.646

21.910.004
26.705.261

29.054.954

امل�شاريف االدارية والعمومية
)1.260.146(

)948.376(
)1.141.390(

)1.432.755(
)2.358.746(

)1.982.459(
)2.467.531(

)3.527.091(
)4.318.649(

)6.371.471(

م�شاريف البيع والتوزيع
)3.153.536(

)2.909.037(
)2.523.292(

)2.500.514(
)4.044.847(

)3.358.312(
)4.166.238(

)4.703.580(
)4.673.067(

)3.976.883(

اطفاء
)54.497(

)73.234(
)94.554(

)53.266(
0

0
0

ب�شاعة راكدة
)161.090(

)127.631(
)169.019(

)199.380(
)735.489(

)231.161(
)140.659(

)822.363(
)501.291(

)1.494.454(

رتة
ف الف

�شايف م�شاري
)4.629.269(

)4.058.278(
)3.928.255(

)4.185.915(
)7.139.082(

)5.571.932(
)6.774.428(

)9.053.034(
)9.493.007(

)11.842.808(

ارباح اال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة 
448.607

266.661
213.761

0
0

0
0

0
0

0

ممتلكات ومعدات ومواد اولية وقطع 
ارباح )خ�شائر ( بيع 

0
0

0
0

0
0

0
0

)92.218(
5.466.860

ارباح )خ�شائر ( بيع ا�شهم 
2.178.427

2.678.961
2.261.185

2.403.795
0

4.361.732
0

0
0

0

تعديالت على ح�شة ال�شركة يف ال�شركة الزميلة 
0

0
0

0
214.703

0
0

0
0

0

خ�شائر غري متحققة من ا�شتثمارات متوفرة للبيع
)519.445(

)1.335(

الزيادة يف حقوق امل�شاهمي عن التكلفة يف ال�شركات الزميلة 
0

335.767
0

0
0

0
0

0
0

0

فوائد بنكية 
)461.933(

)537.542(
)541.232(

)579.689(
)1.083.900(

)1.398.899(
)1.752.707(

)1.721.767(
)1.192.373(

)538.604(

اإيرادات وم�شاريف اأخرى
346.871

151.904
7.892

125.552
)37.734(

91.202
517.093

804.304
1.644.783

598.978

خم�ش�شات ال�شركات التابعة
ربح ال�شنة قبل 

9.557.220
6.259.555

5.428.521
3.612.384

651.232
5.689.003

8.361.604
11.420.062

17.571.111
22.739.380

حقوق االأقلية
0

0
0

0
)112.783(

0
0

)43.920(
)83.065(

)30.530(

خم�ش�شات ال�شركات التابعة والفروع
0

0
0

)15.886(
)128.211(

)338.905(
)712.632(

)1.076.838(
)1.293.173(

)1.393.176(

ربح ال�شنة بعد حقوق الأقلية وقبل املخ�ش�شات وال�شريبة
9.557.220

6.259.555
5.428.521

3.596.498
410.238

5.350.098
7.648.972

10.299.304
16.194.873

21.315.674

جلامعات االردنية
خم�ش�س ر�شوم ا

)95.413(
)62.538(

)54.038(
)35.981(

)4.102(
)53.655(

)76.448(
0

0
0

خم�ش�س البحث العلمي والتدريب املهني
)95.413(

)62.538(
)54.038(

)35.981(
)4.102(

)53.655(
)76.448(

0
0

0

جمل�س االإدارة
خم�ش�س مكافاأه اأع�شاء 

)48.616(
)55.000(

)55.000(
)55.000(

)22.000(
)55.000(

)55.000(
)53.781(

)54.583(
)45.000(

خم�ش�س �شندوق التعليم والتدريب
)76.622(

)51.778(
)49.584(

)28.047(
)1.976(

)41(
0

)115.194(

خم�ش�شات اأخرى
)185.000(

0
0

0
0

0
0

)204.560(
)162.780(

)5.214(

خم�ش�س �شربة الدخل
)507.257(

)273.804(
)299.940(

)239.791(
0

0
0

)30.376(

ربح ال�شنه بعد املخ�ش�شات وال�شريبة
8.548.899

5.753.897
4.915.921

3.201.698
378.058

5.187.747
7.441.076

9.895.393
15.977.510

21.265.460

االأرباح املدورة يف بداية ال�شنة
4.190.488

6.001.633
6.002.309

5.764.471
8.181.342

4.251.992
8.872.112

1.311.519
11.218.208

15.264.708

ر�شملة جزء من االأرباح
)695.325(

0
0

0
0

0
0

ارباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
62.383

اأرباح موزعة خالل ال�شنة
)9.159(

0
0

0
)4.125.000(

0
)10.000.000(

)6.000.000(
)10.000.000(

)10.000.000(

تعديالت على اأرباح ال�شركات الزميلة
0

0
0

0
)114.604(

)59.670(
85.847

127.337
)75.908(

)170.655(

م�شاريف �شنوات �شابقة
0

)2.455(
)113.377(

)65.199(
)26.780(

28.592
97.213

)26.041(
)179.742(

)151.060(

اأرباح مدورة يف نهاية ال�شنة
12.034.903

11.753.075
10.804.853

8.900.970
4.293.016

9.408.661
6.496.248

5.308.208
16.940.068

26.270.836

االحتياطي االإجباري
954.135

625.383
62.219

359.814
41.024

536.549
312.613

1.675.361
1.863.468

االحتياطي االختياري
954.135

625.383
478.163

359.814
0

0
)1.127.884(

االرباح املقرتح توزيعها
3.000.000

4.500.000
4.500.000

0
0

0
0

االرباح املدورة يف نهاية ال�شنة
7.126.633

6.002.309
5.764.471

8.181.342
4.251.992

8.872.112
7.311.519

11.308.208
15.264.708

24.407.367

املجموع
12.034.903

11.753.075
10.804.853

8.900.970
4.293.016

9.408.661
6.496.248

11.308.208
16.940.069

26.270.835
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بيان تطور صافي الربح

تقرير جمل�س الإدارة

االرباح الموزعة من الشركة
املجموع 2004200520062007200820092010ال�شنة املوزع عنها
1.500.0003.500.000000005000000ارباح موزعة ا�شهم 

%21%10الن�شبة

3.000.0004.125.000010.000.000600000010.000.00010.000.000431.25.000ارباح موزعة نقدية

٪50٪50%30%50%25%20ن�شبة االأرباح النقدية املوزعة

4.500.0007.625.000010.000.000600000010.000.00010.000.000481.25.000جمموع االرباح 

٪50٪50%30%50%0%46%40ن�شبة االرباح املوزعة / راأ�س املال 

الدولية  الدخان  �شركة  نتائج  اإ�شتثناء  بعد  عام 2010  الفرتة من  نف�س  مع  مقارنة  لعام 2011  الت�شغيلية  املوحدة  ال�شركة  ارباح  اإرتفعت 
لالأ�شباب املذكورة �شابقًا من 16.910.872 دينار الى 24.601.485 دينار بن�شبة زيادة بلغت 45% يف حي اإرتفعت �شايف اأرباح ال�شركة 

بعد املخ�ش�شات ياإ�شتثناء نتائج �شركة الدخان الدولية من 15.577.795 دينار لت�شبح 23.158.095 دينار بزيادة بلغت 49% تقريبًا.

الزيادة  بلغت  حيث  دينار   56.497.260 مبلغ  دينارالى   45.725.093 من  امل�شاهمي(  )حقوق  لل�شركة  امللكية  حقوق  زيادة  يالحظ 
10.772.167 دينار بن�شبة 23.5 % على الرغم من توزيع اأرباح على امل�شاهمي بلغت 10 ماليي دينار.
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تقرير جمل�س الإدارة

بيان تطور حقوق المساهمين

بلغ را�س املال العامل لل�شركة لعام 2011 مبلغ 29.514.731 دينار مقابل 12.517.743 دينار لعام 2010 بزيادة مقدارها 16.996.988 
دينار كنتيجة لبيع معظم اأ�شول وموجودات �شركة الدخان وال�شجائر الدولية واالأرا�شي واملباين املقامة عليها على الرغم من توزيع 10 

ماليي للم�شاهمي و�شداد 15 مليون دوالر كانت قرو�س على ال�شركة.

بيان القيمة الدفترية مع القيمة السوقية لسهم الشركة
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بيان تطور صافي المبيعات مقارنة مع المصاريف اإلدارية والبيعية

بيان الموجودات الثابتة مقابل صافي المبيعات

تقرير جمل�س الإدارة

اإن و�شع ال�شيولة يف ال�شركة وقدرتها على الوفاء باإلتزاماتها ق�شرية االأمد يعترب اإيجابي حيث ان ن�شبة التدوال تزيد عن 4 الى 1 وهي 
ن�شبة عالية.

من املالحظ ان جممل اأرباح ال�شركة املوحدة لل�شركة الى �شايف مبيعاتها املوحدة للعام احلايل وبعد اإ�شتثناء نتائج �شركة الدخان وال�شجائر 
الدولية )ال�شركة التابعة( قد بلغت حوايل 41% وهي معادلة لنف�س الن�شبة لعام 2010. كما يالحظ زيادة امل�شاريف االإدارية العمومية للعام 
احلايل بحوايل 2.052.822 دينار ترتكز معظمها يف �شركة الفاخر/عجمان بينما اإنخف�شت م�شاريف البيع والتوزيع بحوايل 696184 

دينار وم�شاريف تكاليف التمويل بحوايل 653.769 دينار. 
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تقرير جمل�س الإدارة

كما مت �شداد مديونية ال�شركة طويلة االأجل البالغة 15 مليون دوالر واحل�شابات اجلارية املدينة للبنوك البالغة 6.147.194 دينار والقرو�س 
ق�شرية االأجل البالغة 7.453.919 دينار. 

النسب المالية
�شنة 2011�شنة 2010الن�شبة املالية
%25.6%17.4�شايف الربح بعد املخ�ش�شات الى املبيعات 

%31.5%18.7ن�شبة العائد على االإ�شتثمار

%37.7%35ن�شبة العائد على احلقوق امللكية

%14394/%حقوق امللكية الى املوجودات الثابتة )املمتلكات واملعدات( 

%4.8%5.1م�شاريف البيع والتوزيع الى املبيعات

%7.6%4.6امل�شاريف االإدارية والعمومية الى املبيعات

%0.6%1.3م�شاريف التمويل الى املبيعات

التطورات امل�شتقبلية الهامة واخلطة امل�شتقبلية لل�شركة ل�شنة قادمة على القل:
بهدف حتقيق نتائج اف�شل يف العام القادم فاإن ال�شركة �شتقوم مبا  يلي:

1( طرح منتجات  جديدة يف اال�شواق. 
3( تعزير ا�شناف منتجات املع�شل يف اال�شواق احلالية والبحث عن ا�شواق جديدة.

4( امتام عملية بناء م�شتودع ال�شركة يف املنطقة احلرة خلدمة اغرا�س ال�شركة.
5( ال�شتمرار يف تعزيز التزام وتوافق ال�شركة مع القوانني والت�شريعات والنظمه النافذة.

6( ا�شافة خطوط جديدة لرفع الطاقة النتاجية لتلبية الطلب املتزايد على منتجاتنا من املع�شل.

أتعاب مدققي حسابات الشركة والشركات التابعة
املبلغ بالدينارالبيــان

7500�شركة االإقبال لال�شتثمار

5000�ش�ركة الدخ�ان وال�شجائر الدولية

1250ال�ش�ركة العربي�ة لتوزيع ال�شجائر

1250�شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

15.000املجم��وع

- ليوجد اأي اتعاب او م�شتحقات اخرى للمدقق.
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تقرير جمل�س الإدارة
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الإ�شــم
الرقم الوطني/ 

رقم املركز
جلن�شية

ا
ا�شم ال�شركة امل�شدرة للورقة املالية

ب يف ال�شركة امل�شدرة للورقة املالية )و/او( ال�شركات التي ت�شاهم بها �شركة 
املن�ش

الإ�شتثمار
القبال ل

تاريخ  الإنتخاب 
/ الإنت�شاب

ال�شخ�س املمثل او �شلة القرابة 
)الزوج /الزوجات/الأولد(

نوع الورقة 
املالية

القيمة الإ�شمية 
دينار

عدد الأوراق املالية 
كما يف 2010/12/31

عدد الأوراق املالية 
كما يف 2011/12/31

ممثليهم
جمل�س الإدارة و

اع�شاء 

ال�شيد / �شامر توفيق فاخوري
9721050578

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

املدير العام
1995

�شهم
 1.000 

 8.159 
 8.308 

جمل�س االإدارة
رئي�س 

2009/10/3

الطفل/جعفر �شامر فاخوري
2001154306

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

م�شاهم
ابن ال�شيد/�شامر توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 20 
 1.472 

بنك االردن
جمل�س ادارة وتتمتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

م�شاهم يف �شركة ع�شو 
�شهم

 1.000 
 2.000 

 2.820 

الطفلة/نعمت �شامر فاخوري
2001419606

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

م�شاهمة
ابنة ال�شيد/�شامر توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 - 
250

بنك االردن
جمل�س ادارة وتتمتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

م�شاهمة يف �شركة ع�شو 
�شهم

 1.000 
 1.090 

 1.786 

ال�شيد / وليد توفيق فاخوري
9721000980

اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س االإدارة

نائب رئي�س 
2009/10/3

�شهم
 1.000 

 5.000 
 5.000 

بنك االردن
جمل�س االإدارة يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
�شهم

 1.000 
 5.813 

 8.196 

�شركة زهرة االردن لال�شتثمارات العقارية والفندقية
جمل�س االإدارة �شركة ت�شاهم يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

نائب رئي�س 
�شهم

 1.000 
 5.000 

 5.000 

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

ممثل عن �شركة االقبال لالإ�شتثمار والتي متتلك اكرث من %5  
جمل�س االدارة 

رئي�س 
يل

يف �شركة الثقة للنقل الدو
 - 

 - 
 - 

 - 

حلميد الدبا�س
ال�شيدة / �شذا عبدا

9732038721
اردنية

بنك االردن
م�شاهمة يف �شركة تتمتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

زوجة ال�شيد/وليد توفيق فاخوري
�شهم

 1.000 
 203 

 286 

الطفلة / مرمي وليد فاخوري
2000346160

اردنية
بنك االردن

م�شاهمة يف �شركة تتمتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار
ابنة ال�شيد/وليد توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 23.047 
 32.496 

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

�شهم
 1.000 

 120 
 155 

الطفل / راكان وليد فاخوري
2000737776

اردنية
بنك االردن

م�شاهم يف �شركة تتمتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار
ابن ال�شيد/وليد توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 11.401 
 16.175 

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
م�شاهم

�شهم
 1.000 

 88 
 123 

الطفلة / عائ�شه وليد فاخوري
2001097308

اردنية
بنك االردن

م�شاهمة يف �شركة تتمتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار
ابنة ال�شيد/وليد توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 3.951 
 5.570 

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

�شهم
 1.000 

 120 
 155 

الطفل / احمد وليد فاخوري
2001974088

اردنية
بنك االردن

م�شاهم يف �شركة تتمتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار
ابن ال�شيد/وليد توفيق فاخوري

�شهم
 1.000 

 3.298 
 4.650 

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
م�شاهم

�شهم
 1.000 

 88 
 123 

ال�شادة / بنك االردن
1105698671

اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س ادارة

ع�شو 
2005/3/9

ميثلهم ال�شيد/ هيثم قطي�شات
�شهم

 1.000 
 2.848.425 

 2.823.435 

�شركة النقليات ال�شياحية »جت«
جمل�س االإدارة يف �شركة ت�شاهم بها �شركة االقبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
ميثلهم ال�شيد/وليد فاخوري

�شهم
 1.000 

 1.080.000 
 1.080.000 

ال�شركة االردنية للم�شاريع الريادية
جمل�س ادارة

ع�شو 
ميثلهم ال�شيد/�شهراب عوي�ص

�شهم
 1.000 

 100.000 
 100.000 

خلدمات البطاقات
�شركة فيزا 

�شهم
 1.000 

 415.740 
 - 

بنك االردن �شوريا
امتالك اكرث من %5

دوالر
 2.940.000 

 2.940.000 

�شركة تفوق لال�شتثمارات املالية
�شركة تابعة

�شهم
 3.500.000 

 3.500.000 

البنك اال�شالمي العربي
امتالك اكرث من 5%  يف البنك والذي ي�شاهم يف �شركة تابعة ل�شركة االقبال 

لالأ�شتثمار )ال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر(
�شهم

 3.636.489 
 4.467.767 

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

امتالك اكرث من 5% يف �شركة ت�شاهم بها �شركة االقبال لالإ�شتثمار
�شهم

 1.000 
 310.100 

 310.100 

�شركة االإقبال للطباعة والتغليف
�شهم

 1.000 
 292.187 

 - 

املجموعة اال�شت�شارية اال�شتثمارية
امتالك اكرث من %5

�شهم
 1.000 

 7.850.681 
 7.850.681 

�شركة االردن للتاجري التمويلي
�شركة تابعة

�شهم
 1.000 

 - 
 10.000.000 
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تقرير جمل�س الإدارة
الإ�شــم

الرقم الوطني/ 
رقم املركز

جلن�شية
ا

ا�شم ال�شركة امل�شدرة للورقة املالية
ب يف ال�شركة امل�شدرة للورقة املالية )و/او( ال�شركات التي ت�شاهم بها �شركة 

املن�ش
الإ�شتثمار

القبال ل
تاريخ  الإنتخاب 

/ الإنت�شاب
ال�شخ�س املمثل او �شلة القرابة 

)الزوج /الزوجات/الأولد(
نوع الورقة 

املالية
القيمة الإ�شمية 

دينار
عدد الأوراق املالية 

كما يف 2009/12/31
عدد الأوراق املالية 

كما يف 2010/12/31

ممثليهم
جمل�س الإدارة و

اع�شاء 

حممد علي القطي�شات
ال�شيد / هيثم 

9481005364
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س االإدارة بنك االردن

ممثل ع�شو 
�شهم

 1.000 
 40.000 

 50.000 

بنك االردن
%5  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 
�شهم

 1.000 
 100.000 

 156.000 

ال�شادة /  �شركة اللوؤلوؤة التجارية 
لالإعمار واالإ�شتثمار

1109416944
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س ادارة

ع�شو 
2005/3/9

ميثلهم ال�شيد/عبدالرحمن طالل 
دغم�س

�شهم
 1.000 

 6.666 
 6.666 

بنك االردن
جمل�س االإدارة يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
ميثلهم الدكتور / مازن الب�شري

�شهم
 1.000 

 43.454 
 61.270 

�شركة االقبال للطباعة والتغليف
�شهم

 1.000 
 5.000 

 - 

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

جمل�س ادارة يف �شركة ت�شاهم بها �شركة االقبال لال�شتثمار
ع�شو 

ميثلهم ال�شيد/ عو�ص التل
�شهم

 1.000 
 5.000 

 5.000 

املجموعة اال�شت�شارية اال�شتثمارية
�شهم

 1.000 
 10.000 

 10.000 

ال�شيد/ عبدالرحيم علي عبدالرحيم 
الزعبي

9531006267
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س االإدارة  �شركة اللوؤلوؤة التجارية لالإعمار واالإ�شتثمار

ممثل ع�شو 
�شهم

 - 
 - 

 - 

خلليج العربي 
ال�شادة /  �شركة ا

لالإ�شتثمارات والنقليات العامة 
1600866537

اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س ادارة

ع�شو 
2005/3/9

حلافظ 
ميثلهم ال�شيد/ح�شان عبدا

ابراهيم جا�شر
�شهم

 1.000 
 3.307.716 

 3.307.716 

بنك االردن
جمل�س االإدارة يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
ين

ميثلهم ال�شيد/ يحيى الق�شما
�شهم

 1.000 
 30.641 

 43.203 

�شركة االإقبال للطباعة والتغليف
�شهم

 1.000 
 5.000 

 - 

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

جمل�س االإدارة يف �شركة ت�شاهم بها �شركة االقبال لالإ�شتثمار
ع�شو 

حممد علي 
ميثلهم ال�شيد/هيثم 

القطي�شات
�شهم

 1.000 
 5.000 

 5.000 

املجموعة اال�شت�شارية اال�شتثمارية
�شهم

 1.000 
 10.000 

 10.000 

حلافظ ابراهيم 
ال�شيد / ح�شان عبدا

جا�شر
9551017827

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

خلليج العربي لالإ�شتثمارات والنقليات العامة 
جمل�س االإدارة �شركة ا

ممثل ع�شو 
2009/2/18

�شهم
 1.000 

 - 
 4.623 

ال�شادة / �شركة اليمامة 
لال�شتثمارات العامة

1612880043
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س ادارة

ع�شو 
2005/3/9

حممد نا�شر بركات
ميثلهم ال�شيد/ 

�شهم
 1.000 

 6.666 
 6.666 

بنك االردن
م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

1.552.943
 2.411.338 

حممد نا�شر ن�شيب بركات
ال�شيد / 

9691032238
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س االإدارة �شركة اليمامة لال�شتثمارات العامة

ممثل ع�شو 
2010/12/29

 - 
 - 

 - 
 - 

ال�شيدة / اقبال توفيق فاخوري
9712000812

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

م�شاهمة
حممد نا�شر بركات

زوجة ال�شيد / 
�شهم

 1.000 
 11.607 

 21.607 

بنك االردن
م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 19.041 
 76.847 

حممد نا�شر بركات
ال�شيد/ عمر 

9951043940
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

حممد نا�شر بركات
ابن ال�شيد/

�شهم
 1.000 

 10.581 
 10.717 

بنك االردن
م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 28.565 
 40.276 

حممد نا�شر بركات
االن�شة / زين 

2000402278
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

حممد نا�شر بركات
ابنة ال�شيد / 

�شهم
 1.000 

 3.981 
 4.046 

بنك االردن
م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 11.423 
 16.154 

حممد نا�شر بركات
االن�شة / حال 

2002052730
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
م�شاهمة

حممد نا�شر بركات
ابنة ال�شيد / 

�شهم
 1.000 

 118 
 152 

بنك االردن
م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 1.113 
 1.569 

ال�شادة /  �شركة االإقبال االردنية 
للتجارة العامة 

1901304522
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س ادارة

ع�شو 
2005/3/9

ميثلهم ال�شيد/ رائد �شمارة
�شهم

 1.000 
 1.927.915 

 1.927.915 

بنك االردن
جمل�س االإدارة يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

ع�شو 
ميثلهم ال�شيد/ نبيه النمر

�شهم
 1.000 

14.177.124
 19.989.744 

�شركة زهرة االردن لال�شتثمارات العقارية والفندقية
م�شاهمي يف �شركة ت�شاهم يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 13.843 
 13.843 

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

م�شاهمي يف �شركة ت�شاهم بها �شركة االقبال لالإ�شتثمار
�شهم

 1.000 
 5.000 

 5.000 

املجموعة اال�شت�شارية اال�شتثمارية
�شهم

 1.000 
 10.000 

 10.000 
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تقرير جمل�س الإدارة

الإ�شــم
الرقم الوطني/ 

رقم املركز
جلن�شية

ا
ا�شم ال�شركة امل�شدرة للورقة املالية

ب يف ال�شركة امل�شدرة للورقة املالية )و/او( ال�شركات التي ت�شاهم بها �شركة 
املن�ش

الإ�شتثمار
القبال ل

تاريخ  الإنتخاب 
/ الإنت�شاب

ال�شخ�س املمثل او �شلة القرابة 
)الزوج /الزوجات/الأولد(

نوع الورقة 
املالية

القيمة الإ�شمية 
دينار

عدد الأوراق املالية 
كما يف 2009/12/31

عدد الأوراق املالية 
كما يف 2010/12/31

ممثليهم
جمل�س الإدارة و

اع�شاء 

ال�شيد/ رائد فتحي منيب �شماره
9651009024

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

جمل�س االإدارة �شركة االإقبال االردنية للتجارة العامة 
ممثل ع�شو 

28/2/2011
 - 

 - 
 - 

 - 

بنك االردن
%5  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 
�شهم

 1.000 
 1.515 

 2.136 

ال�شادة / �شركة فرح لالدوات 
الكهربائية وال�شحية

1117715390
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س ادارة

ع�شو 
2005/3/9

حممد 
ميثلهم ال�شيد / يو�شف 

عمر عمر
�شهم

 1.000 
 6.666 

 6.666 

حممد عمر عمر
ال�شيد / يو�شف 

9491000368
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س االإدارة �شركة فرح لالدوات الكهربائية وال�شحية

ممثل ع�شو 
2005/3/9

 - 
 - 

 - 
 - 

بنك االردن
%5  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 
�شهم

 1.000 
 - 

 18.333 

ال�شادة / �شركة زهرة االردن 
لال�شتثمارات العقاريه والفنادق

1164063016
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
جمل�س ادارة

ع�شو 
2007/3/3

ميثلهم ال�شيد/ �شخر دودين
�شهم

 1.000 
 5.000 

 5.000 

بنك االردن
م�شاهمي يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

�شهم
 1.000 

 152.615 
 215.187 

ال�شيد / �شخر مروان اكرم دودين
9611001523

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

جمل�س االإدارة �شركة زهرة االردن لال�شتثمارات العقاريه والفنادق
ممثل ع�شو 

28/2/2011
 - 

 - 
 - 

 - 

الإدارة العليا

حممد عي�شى
حممود 

ال�شيد/عي�شى 
9401008738

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

جمل�س االإدارة
امي �شر 

2001/4/20
 �شهم 

 1.000 
373

1.080

بنك االردن
م�شاهم يف �شركة متتلك اكرث من 5%  يف �شركة االقبال لالإ�شتثمار

 �شهم 
 1.000 

 1.500 
 2.020 

حممد خليل ح�شي 
ال�شيد/ 

ال�شعيبات
9451006695

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

يل
املدير املا

2005/12/1
 - 

 - 
 - 

 - 

يل
�شركة الثقة للنقل الدو

جمل�س االإدارة �شركة اللوؤلوؤة التجارة لالعمار واال�شتثمار يف �شركة 
ممثل ع�شو 

ت�شاهم بها �شركة االقبال لال�شتثمار
2009/1/1

 - 
 - 

 - 
 - 

ال�شيد/ �شيف مو�شى م�شطفى �شالح
9771056015

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

مدير التطوير اال�شرتاتيجي
2009/8/23

 - 
 - 

 - 
 - 

حممود
ال�شيد/ مالك ح�شي يا�شي 

9721002955
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
مدير التدقيق الداخلي

1995
 - 

 - 
 - 

 - 

ال�شيدة/ �شريين �شعيد غالب ح�شن
9652014777

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

مدير تقنية املعلومات
18/6/2006

 - 
 - 

 - 
 - 

جلليل عبد 
ال�شيد/ ح�شي عبدا

الفواعري
9591001635

اردنية
�شركة االقبال لالإ�شتثمار

مدير عالقات عامة
19/2/2001

 - 
 - 

 - 
 - 

حممد 
حلميد �شحده 

ال�شيد/ عبدا
الدراوي�س

9651034215
اردنية

�شركة االقبال لالإ�شتثمار
مدير ال�شوؤون االدارية

24/5/1993
 - 

 - 
 - 

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

أسماء أعضاء مجلس االدارة خالل عام

مالحظاتجمموع املزايااأتعاب تدقيقمكافاأةالتنقلاملن�شباال�شم
 120005000017000رئي�س جمل�س االدارة /املدير العام�شامر توفيق فاخوري

 120005000017000نائب رئي�س جمل�س االدارةوليد توفيق فاخوري

 120005000017000ع�شو جمل�س االدارةهيثم حممد قطي�شات

 120005000200019000ع�شو جمل�س االدارةيو�شف حممد عمر

 120005000200019000ع�شو جمل�س االدارةح�شان عبد احلافظ جا�شر

اعتبارا من 1000000100001/3/2011ع�شو جمل�س االدارة�شخر مروان دودين

اعتبارا من 1000000100001/3/2011ع�شو جمل�س االدارةرائد فتحي �شمارة

اعتبارا من 1000000100001/3/2011ع�شو جمل�س االدارةعبد الرحيم علي الزعبي

اعتبارا من 1000001667116671/3/2011ع�شو جمل�س االدارةحممد نا�شر بركات

انتهت عضويته في 2000500033373332/2/2011ع�شو جمل�س االدارةعبد الرحمن طالل دغم�س

انتهت عضويته في 20005000070002/2/2011ع�شو جمل�س االدارةنبيه عمر منر النمر

انتهت عضويته في 20005000070002/2/2011ع�شو جمل�س االدارة�شياء الدين عبد اللطيف

انتهت عضويته في 20002083040832/2/2011ع�شو جمل�س االدارةح�شن �شالح احلاج خليل

انتهت عضويته في 02917029171/8/2010ع�شو جمل�س االدارةريا�ص توفيق جنمة

انتهت عضويته في 033330333320/9/2010ع�شو جمل�س االدارةابراهيم ر�شيد اجلعبة

 108000483336000162333املجموع

  يتمتع ال�شيد �شامر فاخوري رئي�س جمل�س االإدارة بوجود �شيارة.

2- االدارة العليا التنفيذية
املجموعنفقات ال�شفربدل تنقالترواتب ومكافاأتاملن�شبال�شم

2232212000034322 املدير العام�شامر توفيق فاخوري

756490133776986املدير املايلحممد خليل ال�شعيبات

582150058215مدير تقنية املعلومات�شريين �شعيد ح�شن

349410034941مدير التطوير اال�شرتاتيجي �شيف مو�شى �شالح

280820028082مدير العالقات العامةح�شي عبد اجلليل الفواعري

390480133740385مدير التدقيق الداخليمالك ح�شي حممود

425930042593مدير ال�شوؤون االداريةعبد احلميد �شحدة الدراوي�س

300850120002674315524 املجموع

تتقا�شى اإدارة ال�شركة االأم )االإقبال لالإ�شتثمار( وكافة العاملي فيها بدل اأتعاب خلدمات تقدمها ل�شركة الفاخر لتجارة التبغ يف عجمان 
ت�شرف يف نهاية كل عام من �شركة الفاخر بعجمان مبا�شرة.

يتمتع ال�شيد ح�شي الفواعري مدير العالقات العامة بوجود �شيارة للقيام بخدمة اأغرا�س ال�شركة.

تقرير جمل�س الإدارة
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التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية
القيمة/دينار اأردينالبيــــــــــــــــــــانالرقم

97247�شندوق املنح الدرا�شية )م�شروع بداية(1

54024العائالت امل�شتوره2

18000مراكز كبار ال�شن3

27908الرعاية ال�شحية4

114758امل�شاعدات اخلارجية5

30350تربعات �شهر رم�شان الكرمي واالعياد6

324.287املجمــــــــــــــــــوع 

اإ�شتفاد من برنامج امل�شوؤولية االإجتماعية على مدار ال�شنة اأكرث من 360 جهة ما بي طالب جامعات وطالب مدار�س وعائالت م�شتورة 
توزعت  وم�شاعدات خارجية حيث  االأيتام(  تاأوي  التي  للعائالت واجلمعيات  االولية  اأعطيت  ال�شن )حيث  كبار  ومراكز  وجمعيات خريية 

امل�شاعدات على النحو التايل:
1- منح بداية ا�شتفاد منها 63 طالب يف امل�شتوى اجلامعي و24 طالب يف امل�شتوى املدر�شي.

2- العائالت امل�شتورة ا�شتفاد منها اأكرث من 90 عائلة وجهة.
3- مراكز كبار ال�شن والرعاية ال�شحية ا�شتفاد منها 26 اأ�شخا�س.

4- تربعات رم�شان واالأعياد ا�شتفاد منها 157 عائلة وجهة.
5- امل�شاعدات اخلارجية توزعت على النحو التايل:

- 71.602 دينار جلامعة النجاح - فل�شطي.
- 12.500 دينار م�شاهمة يف اإعمار غزة.

- 10.656 دينار م�شاهمة يف اجناز كتاب عن تاريخ فل�شطي.
- 20.000 دينار م�شاهمة يف اإغاثة ال�شومال.

العقود وامل�شاريع والرتباطات التي عقدتها ال�شركة و�شركاتها التابعة:
ال يوجد اأي عقود اأو م�شاريع اأو ارتباطات عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة لها اأو رئي�س جمل�س االإدارة اأو اأع�شاء املجل�س اأو املدير العام 

اأو اأي موظف يف ال�شركة اأو اأقربائهم با�شتثناء ال�شركات التابعة:-
1-  )�شركة الدخان وال�شجائر الدولية( التي تقوم بت�شنيع ال�شجائر لل�شوق املحلي وا�شواق الت�شدير.

العقبة  منطقة  يف  ال��دخ��ان  �شركة  تنتجها  التي  ال�شجائر  اأ�شناف  وبيع  بتوزيع  تقوم  حيث  ال�شجائر(  لتوزيع  العربية  )ال�شركة   -2
االقت�شادية.

3- )�شركة الطيف الدويل لالإ�شتثمار( التي تقوم باال�شتثمار يف العقارات واالرا�شي واإقامة امل�شاريع اال�شكانية والفنادق ال�شياحية.

م�شاهمة ال�شركة يف حماية البيئة:
اليوجد يف الوقت احلايل م�شانع داخل اململكة تابعة لل�شركة توؤثر على البيئة.

م�شاهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي:
كان وا�شحًا على مدى ال�شنوات املا�شية، الدور احليوي الذي تلعبه ال�شركة يف االقت�شاد الوطني، من خالل ماتدفعه خلزينة الدولة من 
�شرائب ور�شوم خمتلفة، زادت قيمتها منذ تاأ�شي�س ال�شركة عن )535( مليون دينار. كما تقوم بدور حيوي يف توفري العمالت ال�شعبة من 
خالل العائدات والأرباح لفروعها يف اخلارج التي يتم حتويلها اإلى ال�شركة الأم يف عمان، وتقدر قيمتها الإجمالية باأكرث من 20 مليون دوالر 

�شنويا.
ومعنوية،  مادية  خريية،  دعم  برامج  ال�شركة  اأطلقت  املحلي،  املجتمع  تنمية  م�شرية  لدعم  الثابتة  االجتماعية  م�شوؤوليتها  من  وانطالقا 
للمجال�ص البلدية يف اململكة، واجلمعيات اخلريية، و�شناديق الزكاة لالأ�شر الفقرية. كما اأطلقت ال�شركة برامج اأخرى ت�شاهم يف توفري 
اإدارة ال�شركة قد  الرخاء االجتماعي الأبناء العاملي فيها، من خالل �شبكة االت�شاالت والعالقات العامة مع حميطها املجتمعي. وكانت 
اأطلقت يف العام 2006، برنامج املنح الدرا�شية »�شندوق بداية«، بالتعاون مع وزارة التعليم العايل، لتقدمي منح درا�شية تخ�ش�ص للطلبة 
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االأردنيي املتفوقي وغري املقتدرين على االإيفاء بالتزاماتهم الدرا�شية اجلامعية. 
وي�شتفيد من هذا الربنامج حاليا )53( طالبا وطالبة يف امل�شتوى اجلامعي باال�شافة الى)23( طالب مت تخرجهم خالل ال�شنوات املا�شية 
وكذلك )24( طالب يف امل�شتوى املدر�شي، وجتدراالإ�شارة هنا اإلى اأن اإدارة ال�شركة قد اأنفقت هذا العام )342286( واأكرث من )1208286( 

دينار على برامج امل�شوؤولية االجتماعية منذ تاأ�شي�شها.

ويف اخلتام:
ت�شري كافة املعطيات الى اأن ال�شركة قادرة على حتقيق نتائج اإيجابية ب�شكل دائم ومميز، وتوؤكد اأنها �شتوا�شل تطورها وخططها ال�شتثمارية 

الناجحة.
اأعلى  واملوظفني يف خدمة �شركتنا على  الإدارة  بالتاأكيد يف تفاين  التي حققتهاال�شركة، يكمن  النجاحات  �شل�شلة  وراء  الزاوية  واإن حجر 
م�شتوى من املهنية واالأداء. واإن ال�شراكة املتينة التي بنيناها مع عمالئنا يف كافة اأنحاء العامل، وثقتهم يف قدراتنا، واملنتجات العالية اجلودة 

وفرق العمل لدينا قد �شاهمت اإلى حد كبري يف حتقيق نتائج مميزة
ُعليا وموّظفني« داخل  »اإدارة  العاملني يف فروعنا  ال�ّشكر وعظيم المتنان الى كافة  اأغتنم هذه املنا�شبة لتقدمي خال�ص  اأن  وا�شمحوا يل 
وخارج اململكة على جهودهم الدوؤوبة مما مّكن ال�شركة من حتقيق هذه النتائج. ول َي�شعني �شوى ال�شادة باجلهود الطيبة التي بذلت من 
قبل خمتلف الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية ذات العالقة، واأخ�س بالذكر وزارة املالية، وزارة ال�شناعة والتجارة، ومراقبة ال�شركات، وهيئة 
الوراق املالية، ودائرة �شريبة الدخل واملبيعات، ودائرة اجلمارك، حيث كان جلهود تلك املوؤ�ش�شات جمتمعة الدور الكبري يف حتقيق اأهداف 
ال�شركة يف ال�شنوات االأخرية، وكّل ال�شكر والّتقدير لعمالئنا الذين نعتّز بثقتهم بهذه ال�شركة. وال يفوتني اأن اأُقدم خال�س ال�شكر والتقدير 

اإلى كاّفة الّزمالء يف جمل�س االإدارة على دورهم احليوي ومواقفهم احلكيمة، وتفانيهم واإخال�شهم.
حمى اهلل اأمن هذا البلد وا�شتقراره بقيادة مليكنا املفدى عبد اهلل الثاين ابن احل�شي راعي بناء دولة االأردن احلديثة، حفظه اهلل ورعاه.

واللـه ويل التوفيق
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�شامر توفيق فاخوري
رئي�س جمل�س االإدارة

تقرير جمل�س الإدارة

Annual Report 2011.indd   27 2/15/12   11:17 AM



28

3( اقرار رئي�س املجل�س واملدير العام واملدير املايل.
نقر نحن املوقعي اأدناه ب�شحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�شنوي

هـ - القرارات
1( يقر جمل�س اإدارة ال�شركة بعدم وجود اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�شتمرارية ال�شركة لل�شنة املالية التالية.

2( يقر جمل�س االإدارة مب�شوؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فّعال يف ال�شركة.
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تقرير املحا�شب القانوين امل�شتقل
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قائمة اأ قائمة المركز المالي  الموحدة كما في 31 كانون األول 2011
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون االأول

2010 2011

دينار ارديناي�شاح دينار اردين املوجودات
املوجودات غري املتداولة  

 30.920.398  14.347.082 5 املمتلكات واملعدات - بال�شايف
 0  7.200 ان�شاءات حتت التنفيذ

 9.529.220  9.646.226 6 املوجودات غري امللمو�شة - بال�شايف
993.750  823.095 7 اال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة 
 281.682  552.710 8 اال�شتثمارات يف االرا�شي

 3.404.246  3.272.251 9 املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل االآخر
45.129.296  28.648.564 جمموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة
 18.919.960  10.872.222 10 الب�شاعة - بال�شايف

 3.300.841  1.079.074 11 م�شتودع قطع الغيار - بال�شايف
 1.924.119  441.180 م�شاريف وتامينات االعتمادات امل�شتندية
 3.604.638  7.538.655 12 الذمم املدينة - بال�شايف

 0  1.215.145 ذمة ال�شركة الزميلة - الثقة للنقل الدويل م.ع.م
 4.292.465  295.216 �شيكات بر�شم التح�شيل
 3.091.616  3.358.719 13 احل�شابات املدينة املتنوعة
 5.424.954  14.214.071 النقد والنقد املعادل

 40.558.593  39.014.282 جمموع املوجودات املتداولة
85.687.889  67.662.846 جمموع املوجودات  

حقوق امللكية وحقوق غري امل�شيطرين
 20.000.000  20.000.000 14 راأ�س املال

 6.765.361  8.628.829 15 االحتياطي االجباري
 3.178.307  3.178.307 16 االحتياطي االختياري

 0 )503( 17 ا�شهم مملوكة من �شركات تابعة
 518.380  266.338 18 التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

)1.663(  16.922 فروقات ترجمة عمالت اجنبية
 15.264.708  24.407.367 19 االأرباح املدورة يف نهاية ال�شنة - قائمة ج

 45.725.093  56.497.260 جمموع حقوق امللكية
 89.338  49.243 حقوق غري امل�شيطرين

 45.814.431  56.546.503 جمموع حقوق امللكية وحقوق غري امل�شيطرين
املطلوبات غري املتداولة

10.635.000 0 20 قرو�س طويلة االجل
 0  454.138 �شيكات موؤجلة الدفع طويلة االجل

 1.197.608  1.162.654 مكافاة نهاية اخلدمة
 11.832.608  1.616.792 جمموع املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة
 6.147.194  187.450 البنوك الدائنة )مك�شوف(
 7.453.919  0 20 قرو�س ق�شرية االجل

 0  143.412 �شيكات موؤجلة الدفع ق�شرية االجل
 7.267.086  5.378.559 21 الذمم الدائنة 
 3.219.215  5.794 امانات �شريبة املبيعات
 3.953.436  3.784.336 22 احل�شابات الدائنة املتنوعة

 28.040.850  9.499.551 جمموع املطلوبات املتداولة
 85.687.889  67.662.846 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

اإن االإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًء من هذا البيان.

القوائم املالية املوحدة
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اإن االإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًء من هذا البيان.

القوائم املالية املوحدة

قائمة ب و ج قائمة الدخل الموحـدة للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2011

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون االأول
2010 2011

دينار ارديناي�شاح دينار اردين
  

 92.201.893  83.300.108 �شايف املبيعات
)65.496.632( )54.245.154(  23 تكلفة املبيعات
 26.705.261  29.054.954 جممل الربح 
)4.318.649( )6.371.471(  24 امل�شاريف االدارية والعمومية
)4.673.067( )3.976.883(  25 م�شاريف البيع والتوزيع

 0 )802.218( خ�شارة بيع املواد االولية وقطع الغيار 
)92.218(  6.269.078  26 ارباح )خ�شائر( بيع ممتلكات ومعدات 

)501.291( )1.494.454( خم�ش�س ب�شاعة راكدة وبطيئة احلركة 
 1.644.783  598.978 االيرادات )امل�شاريف(  االأخرى

 18.764.819  23.277.984 الربح الت�شغيلي لل�شنة
)1.335(  0 خ�شائر غري متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة

)1.192.373( )538.604( تكاليف التمويل
 17.571.111  22.739.380 ربح ال�شنة قبل خم�ش�شات ال�شركات التابعة
)1.293.172( )1.393.176( خم�ش�س �شريبة دخل - �شركات تابعة

)5.214( خم�ش�س التزامات متوقعة
 16.277.939  21.340.990 ربح ال�شنة قبل املخ�ش�شات وال�شريبة

 0  0 خم�ش�س �شريبة دخل  
)54.583( )45.000( خم�ش�س مكافاأة اع�شاء جمل�س االدارة

)162.780(  0 خم�ش�س التزامات متوقعة
 16.060.576  21.295.990 ربح ال�شنة بعد املخ�ش�شات وال�شريبة و يعود الى :
 15.977.511  21.265.459 م�شاهمي ال�شركة

 83.065  30.530 حقوق غري امل�شيطرين
 16.060.576  21.295.989  28 املجموع

دينار/�شهم دينار/�شهم
 0.799  1.063 ح�شة ال�شهم ال�شا�شية من ربح ال�شنة

 15.977.511  21.265.459 ربح ال�شنة بعد املخ�ش�شات وال�شريبة 
ي�شاف: بنود الدخل ال�شامل

)23.094( )252.042( التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
 8.919  18.585 فروقات ترجمة عمالت اجنبية

 15.963.336  21.032.002 جمموع الدخل ال�شامل
العائد الى: 

 15.880.271  21.001.472 م�شاهمي ال�شركة
 83.065  30.530 حقوق غري امل�شيطرين

 15.963.336  21.032.002 املجموع
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القوائم املالية املوحدة

اإن االإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًء من هذا البيان.
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قائمة ه� قائمة التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون االأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

 15.977.511 21.265.459 ربح  ال�شنة بعد ال�شريبة واملخ�ش�شات - قائمة ب
)179.742( )151.060( م�شاريف �شنوات �شابقة

 8.919  18.585 فروقات ترجمة عمالت اجنبية
)75.908( )170.655( تعديالت على ارباح اال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة
 501.291  1.494.454 خم�ش�س الب�شاعة الراكدة وبطيئة احلركة 

 0 62.383 ارباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
 0 21.728 خم�ش�ص الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

 1.335  0 خ�شائر غري متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
 4.606.842  3.001.260 اال�شتهالكات واالطفاءات

 20.840.248 25.542.154 الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف راأ�س املال العامل
)الزيادة( النق�س يف املوجودات املتداولة

 1.438.070 )3.955.745( الذمم املدينة 
)2.884.902(  3.997.249 ال�شيكات بر�شم التح�شيل
 5.255.790  6.553.284 الب�شاعة
)150.596(  2.221.767 م�شتودع قطع الغيار

)1.613.604(  1.482.939 م�شاريف وتاأمينات االعتمادات امل�شتندية
 0 )1.215.145( ذمة ال�شركة الزميلة

)642.150( )267.103( احل�شابات املدينة املتنوعة
الزيادة )النق�س( يف املطلوبات املتداولة

)2.386.181( )1.888.527( الذمم الدائنة واأوراق الدفع
 0  597.550 ال�شيكات موؤجلة الدفع

 2.286.037 )3.417.475( احل�شابات الدائنة املتنوعة
 22.142.712 29.650.948 �شايف النقد الناجت عن الأن�شطة الت�شغيلية

التدفقات النقدية من الأن�شطة الأ�شتثمارية
)4.520.719(  13.744.550 التغري يف املمتلكات واملعدات

 0 )289.500( املوجودات غري امللمو�شة
 20.170 )7.200( التغري يف ان�شاءات حتت التنفيذ

 0 )271.027( اال�شتثمارات العقارية
 75.908  170.655 التغري يف اال�شتثمارات  يف ال�شركات الزميلة

 0 )503( ا�شهم مملوكة من �شركات تابعة
 31.533 )120.047( التغري يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل االآخر
 33.160 )40.095( حقوق غري امل�شيطرين

)4.359.948(  13.186.833 �شايف النقد الناجت عن )امل�شتخدم يف( الأن�شطة ال�شتثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

)4.092.172( )5.959.745( البنوك الدائنة
)2.139.581( )18.088.919( قرو�س

)10.000.000( )10.000.000( ارباح موزعة على امل�شاهمي
)16.231.753( )34.048.664( �شايف النقد )امل�شتخدم يف( الأن�شطة التمويلية

 1.551.011 8.789.117 �شايف الزيادة يف ر�شيد النقد
 3.873.943  5.424.954 النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك يف بداية ال�شنة

 5.424.954 14.214.071 النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك يف نهاية ال�شنة )بيان اأ(

اإن االإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًء من هذا البيان.
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اي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة

1- تاأ�شي�س ال�شركة وغاياتها
ال�شركات  قانون  الأحكام  وفقًا  �شابقًا(  الدولية  وال�شجائر  الدخان  )�شركة  املحدودة  العامة  امل�شاهمة  لالإ�شتثمار  االإقبال  �شركة  تاأ�ش�شت 
االأردنية  اململكة  يف  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  لدى  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  �شجل  يف  و�شجلت   1989 ل�شنة   )1( رقم  املوؤقت  االأردين 

الها�شمية حتت رقم )218( بتاريخ 1992/6/1.
اأموال  وا�شتثمار وتوظيف  وال�شناعية  التجارية  الوكالت  اململكة واحل�شول على  والت�شدير داخل وخارج  ال�شركة ال�شترياد  ومن غايات 

ال�شركة واأخرى.
مت اإقرار القوائم املالية من جمل�س االإدارة بتاريخ 29 كانون الثاين 2012 وهي خا�شعة ملوافقة الهيئة العامة للم�شاهمي.

2- اهم ال�شيا�شات املحا�شبية  
اأ. ا�ش�س اعداد القوائم املالية

- مت اعداد القوائم املالية  لل�شركة وفقا للمعايري ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية ووفقا للقواني املحلية النافذة  
- مت اعداد القوائم املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل االخر 

التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية. 
- ان الدينار الردين هو عملة اظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�شية لل�شركة. 

ب. التغري يف ال�شيا�شات املحا�شبية
ان ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية املوحدة تتفق مع ال�شيا�شات التي مت اتباعها يف ال�شنة ال�شابقة با�شتثناء: 

قامت ال�شركة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( )الدوات املالية( ليطبق على القوائم املالية التي تبداأ يف الول من 
كانون الثاين 2011 ونتيجة لقيام ال�شركة بتطبيق هذه التعديالت ادى ذلك الى حدوث تاأثري جوهري على عر�ص القوائم املالية وحيث ان 
هذا املعيار يتناول الت�شنيف والقيا�س للموجودات املالية ب�شورة خمتلفة  وجوهرية عما كان يتطلبه معيار املحا�شبة الدويل رقم )39( 
)االدوات املالية:االعرتاف والقيا�س( حيث يت�شمن هذا املعيار اجلديد فئتي ا�شا�شيتي لقيا�س املوجودات املالية وهما فئة التكلفة املطفاأة 

وفئة القيمة العادلة ويلغي هذا املعيار الفئات التي يت�شمنها معيار املحا�شبة الدويل رقم )39( التالية:
املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق، املوجودات املالية املتوفرة للبيع، القرو�س والذمم املدينة والقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل ال�شامل، ويتناول هذا املعيار ا�شاليب القيا�س على النحو التايل:
1- ميكن ان تقا�س املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة اذا حققت ال�شروط التالية:

-  الغر�س من االحتفاظ بهذه املوجودات يف �شياق منوذج االعمال وهو ا�شتالم تدفقات نقدية تعاقدية.
املوجودات  مبلغ  دفعات ل�شل  فقط  ومتثل  تواريخ حمددة  تن�شاأ يف  املوجودات  لهذه  التعاقدية  ال�شروط  النقدية مبوجب  التدفقات  ان   -

والفوائد املحت�شبة على ا�شل تلك املوجودات.
2- تقا�س باقي املوجودات املالية التي ال حتقق �شروط املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة.

فيما يتعلق بال�شتثمارات يف ادوات حقوق امللكية والتي ل يحتفظ بها لغرا�ص املتاجرة فان هذا املعيار ي�شمح عند العرتاف الويل بتبني 
�شهم على حدة(  افــرادي )كل  ا�شا�ص  وعلى  ال�شتثمارات  العادلة من هذه  القيمة  التغريات يف  كافة  بعر�ص  عنه  الرجوع  خيار ل ميكن 
�شمن بنود الدخل ال�شامل الآخر ول ميكن باي حال من الحوال بتاريخ لحق اعادة ت�شنيف مبالغ  هذه التغريات واملعرتف بها �شمن 
الدخل ال�شامل االآخر الى الربح او اخل�شارة، يف حي ان ارباح التوزيعات امل�شتلمة عن هذه اال�شتثمارات يعرتف بها �شمن �شايف ايرادات 

اال�شتثمارات اال اذا كانت هذه التوزيعات متثل ب�شكل وا�شح ا�شرتداد جزئي لكلفة تلك اال�شتثمارات. 
يف حال مل تتبنى ال�شركة خيار االعرتاف بتغريات القيمة العادلة للموجودات املالية يف ادوات حقوق امللكية �شمن قائمة الدخل ال�شامل 

االآخر فعندئذ يجب قيا�س هذه املوجودات بالقيمة العادلة واالعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة �شمن قائمة الدخل ال�شامل االآخر.

املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة
تظهر االدوات املالية كاأوراق القب�س واملدينون والبنوك الدائنة والقرو�س واالمانات املختلفة وامل�شاريف امل�شتحقة بالكلفة املطفاأة، وذلك 

با�شتخدام طريقة العائد الفعالة بعد تنزيل اي خ�شارة تدين يف قيمتها. 

املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
ان املوجودات املالية املحددة بالقيمة  العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل االآخر هي موجودات مالية غري م�شتقة، الغر�س من امتالكها 

هو االحتفاظ بها كمتوفرة للبيع ولي�س املتاجرة او االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق. 
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يتم ت�شجيل فروقات التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل االآخر. 
تظهر املوجودات املالية املحددة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل االآخر التي يتوفر لها ا�شعار �شوقية يف ا�شواق مالية ن�شطة 

بالقيمة العادلة بعد تنزيل خ�شائر التدين املرتاكمة يف قيمتها العادلة. 
تظهر املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر التي ل يتوفر لها ا�شعار �شوقية والتي ل ميكن حتديد 

قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�شجيل اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل ال�شامل االآخر. 
نتيجة التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( مل تقم ال�شركة بتعديل ارقام املقارنة.

ج. النقد وما يف حكمه
ميثل النقد وما يف حكمه  النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك وال�شتثمارات القابلة للت�شييل الى مبالغ حمددة وبا�شتحقاقات ل تتجاوز الثالثة 

ا�شهر بحيث ال تت�شمن خماطر التغري يف القيمة.

د. الذمم املدينة
تظهر الذمم املدينة بالتكلفة بعد تنزيل خم�ش�ص الديون امل�شكوك يف حت�شيلها ويتم �شطب الذمم يف حال عدم امكانية حت�شيلها خ�شمًا 

من املخ�ش�س املاأخوذ لها وي�شاف املح�شل من الذمم التي مت �شطبها الى االيرادات.

هـ. املمتلكات واملعدات وال�شتهالكات 
ومبعدالت  الثابت  الق�شط  لطريقة  وفقا  لها  املقدر  االنتاجي  العمر  مدى  على  ا�شتهالكها  ويتم  بالتكلفة،  واملعدات  املمتلكات  اثبات  يتم 

ا�شتهالك �شنوية ترتاوح بي 2 - 50 %. 
عندما يقل املبلغ املمكن ا�شرتداده من اأي من املوجودات الثابتة عن �شايف قيمتها الدفرتية فانه يتم تخفي�س قيمتها الى القيمة املمكن 

ا�شرتدادها وت�شجيل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

و. م�شاريع حتت التنفيذ
تظهر امل�شاريع حتت التنفيذ التكلفة وتت�شمن كلفة الن�شاءات وامل�شاريف املبا�شرة.

ز. املوجودات غري امللمو�شة
- يتم قيد )حقوق االنتقاع( بالتكلفة ويتم اطفاءها على مدار 5 �شنوات ح�شب طريقة الق�شط الثابت بواقع 20 % �شنويا.

- يتم قيد حقوق االإمتياز بالكلفة كما يتم �شنويًا اختبار فيما اذا كان هناك انخفا�س بالقيمة.
- ال�شهرة

ال�شهرة  بيان  ويتم  اال�شتحواذ  بتاريخ  لل�شركة  املمكن  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  اال�شتحواذ عن  تكلفة  بزيادة  ال�شهرة  تتمثل 
يف القوائم املالية، كما يتم �شنويًا اختبار ال�شهرة لتحديد فيما اذا كان هناك انخفا�س يف القيمة ويتم ترحيلها بالتكلفة ناق�شًا خ�شائر 

االنخفا�س بالقيمة املرتاكمة.

ح. الب�شاعة
1-  املواد الأولية وقطع الغيار

يتم اإظهار م�شتودع املواد الأولية وقطع الغيار ب�شعر التكلفة، وحتدد التكلفة وفقًا لطريقة املتو�شط املرجح املتحرك.
2-  الب�شاعة اجلاهزة

يتم اإظهار  الب�شاعة اجلاهزة يف اآخر املدة ب�شعر التكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل وحتدد التكلفة وفقًا لطريقة املتو�شط 
املرجح املتحرك.
3- املواد الأخرى

يتم اإظهار م�شتودع املواد الأخرى ب�شعر التكلفة، وحتدد التكلفة وفقًا لطريقة املتو�شط املرجح املتحرك.
4- ب�شاعة حتت الت�شغيل

يتم ت�شعري الب�شاعة حتت الت�شغيل بالكلفة اأو �شايف القيمة البيعية اأيهما اأقل وتت�شمن الكلفة م�شاريف الت�شنيع املبا�شرة مع حتميل جزء 
من م�شاريف الت�شنيع الغري مبا�شرة ح�شب مرحلة الت�شنيع با�شتخدام متو�شط الكلفة املرجح ح�شب كل مرحلة من مراحل االنتاج.

ط. التدين يف قيمة املوجودات املالية
يف نهاية ال�شنة املالية تقوم ال�شركة مبراجعة القيم املثبتة يف ال�شجالت للموجودات املالية لتحديد فيما اذا كان هناك اأدلة مو�شوعية تدل 
على تدين قيمة املوجودات املالية افراديا او ب�شكل جمموعة ، ويتم االعرتاف بالتدين عندما ت�شبح القيمة الدفرتية تزيد عن املبلغ املتوقع 
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ا�شرتداده من املوجود املايل.

ي. ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة
يتم قيد اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة والتي تزيد ن�شبة امللكية فيها عن 20% ح�شب طريقة حقوق امللكية. 

ك. ال�شتثمارات يف الرا�شي
يتم اظهار ال�شتثمار يف الرا�شي بالتكلفة ويتم الف�شاح عن القيمة العادلة يف الي�شاحات املرفقة.

ل. الذمم الدائنة واملبالغ امل�شتحقة الدفع
يتم اثبات الذمم الدائنة واملبالغ امل�شتحقة الدفع عند ا�شتالم الب�شائع من قبل ال�شركة �شواء متت املطالبة بها من قبل املورد اأو مل تتم.

م. املبيعات
متثل املبيعات قيمة الفواتري ال�شادرة لقاء الب�شاعة املباعة لعمالء ال�شركة خالل ال�شنة املالية احلالية.

ن. حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل العمليات بالعمالت الأجنبية اإلى الدينار الأردين ح�شب اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ العملية، كما حتول املوجودات واملطلوبات 
املثبتة بالعمالت الأجنبية اإلى الدينار الأردين ح�شب اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ املركز املايل، وتدرج كافة الفروقات الناجتة من حتويل 

العمالت االأجنبية �شمن نتائج ال�شنة يف قائمة الدخل.

�س. خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة
يتم احت�شاب خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة ح�شب النظام الداخلي لل�شركة.

ع. التقا�س
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�شايف يف القوائم املالية عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة 

لذلك وكذلك عندما يتم ت�شويتها على اأ�شا�ص التقا�ص اأو يكون حتقق املوجودات وت�شوية املطلوبات يف نف�ص الوقت.

3- ا�شتخدام التقديرات 
ان اعداد القوائم املالية وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية يتطلب من ادارة ال�شركة القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر على مبالغ املوجودات 
واملطلوبات املالية واالف�شاح عن االلتزامات املحتملة ، كما ان هذه التقديرات واالجتهادات توؤثر يف االيرادات وامل�شاريف واملخ�ش�شات 
وكذلك يف التغيريات يف القيمة العادلة التي تظهر �شمن حقوق امللكية وب�شكل خا�س يتطلب من  ادارة ال�شركة ا�شدار  احكام واجتهادات 
لها  متعددة  وعوامل  فر�شيات  على  بال�شرورة  مبينة  املذكورة  التقديرات  ان  واوقاتها.  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة 
درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن او�شاع وظروف 

تلك التقديرات يف امل�شتقبل. 
اننا نعتقد بان تقديراتنا �شمن القوائم املالية معقولة ومف�شلة على النحو التايل:

- يتم تكوين خم�ش�س تدين مديني اعتمادا على ا�ش�س وفر�شيات معتمدة من قبل ادارة ال�شركة لتقدير املخ�ش�س الواجب تكوينه مبوجب 
متطلبات املعايري الدولية للتقارير الدولية. 

- يتم حتميل ال�شنة املالية مبا يخ�شها من نفقة �شريبة الدخل وفقا لالنظمة والقوانني. 
- تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�شول امللمو�شة ب�شكل دوري لغايات احت�شاب اال�شتهالكات ال�شنوية اعتمادا على احلالة 

العامة لتلك اال�شول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�شتقبل، ويتم اخذ خ�شارة التدين )ان وجدت( يف بيان الدخل. 
- يتم تكوين خم�ش�س لقاء الق�شايا املقامة �شد ال�شركة اعتمادا على درا�شة قانونية معدة من قبل حمامي ال�شركة والتي مبوجبها يتم 

حتديد املخاطر املحتمل حدوثها يف امل�شتقبل، ويعاد النظر يف تلك الدرا�شات ب�شكل دوري.

4- اأ�ش�س توحيد القوائم املالية
ال�شيطرة  التابعة لها واخلا�شعة ل�شيطرتها وتتحقق  املالية ل�شركة القبال لال�شتثمار وال�شركات  القوائم  املالية املوحدة  القوائم  تت�شمن 
عندما يكون لل�شركة القدرة على التحكم يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة وذلك للح�شول على منافع من ان�شطتها ويتم 

ا�شتبعاد املعامالت واالر�شدة وااليرادات وامل�شروفات فيما بي ال�شركة وال�شركات التابعة.
يتم اعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س ال�شنة املالية وبا�شتخدام نف�س ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف ال�شركة االم.
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ويتم توحيد تاريخ عمليات ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه انتقال �شيطرة ال�شركة 
على ال�شركات التابعة ويتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة التي مت التخل�س منها يف قائمة الدخل املوحد حتى تاريخ التخل�س وهو 

التاريخ الذي تفقد فيها ال�شيطرة على ال�شركات التابعة.
احلقوق غري امل�شيطر عليها متثل ذلك اجلزء غري اململوك من قبل ال�شركة الم من حقوق امللكية يف ال�شركات التابعة ويتم اظهار احلقوق 
غري امل�شيطر عليها يف قائمة الدخل املوحدة كبند منف�شل ويف قائمة املركز املايل املوحدة كبند منف�شل عن حق ملكية حملة ا�شهم ال�شركة.
الــتــابــعــة  ــركــات  ــش ــ� ال يف  ــمــارات  ــث ــت ــش ال� اظـــهـــار  يــتــم  م�شتقلة  كــمــنــ�ــشــاأة  الم  لــلــ�ــشــركــة  منف�شلة  مــالــيــة  قـــوائـــم  اعـــــداد  حـــال   يف 

بالكلفة.

الشركات التابعة

راأ�شمال ال�شركة / كيان ال�شركةا�شم ال�شركة
ن�شبة ال�شتثماردينار اردين

ح�شة ال�شركة الم 
من ارباح ال�شركات 

التابعة

القيمة الدفرتية 
لال�شتثمار

907.0241.595.917%30.000100حمدودة م�شوؤوليةال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر )املوحدة(

25.152.877 17.513.373%6.000.000100 حمدودة م�شوؤولية�شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت )املوحدة(

4.162.340 )1.933.684(%6.000.000100 حمدودة م�شوؤولية�شركة الدخان وال�شجائر الدولية

28.166 )1.834(%30.000100 حمدودة م�شوؤولية�شركة الطيف الدويل لال�شتثمار

ال يوجد قيمة عادلة لال�شتثمارات اعاله كونها �شركات حمدودة م�شوؤولية.

ملخ�س املوجودات واملطلوبات وايرادات وارباح وخ�شائر لل�شركات التابعة.

ا�شم ال�شركة التابعة
الرباحاملبيعاتاملطلوباتاملوجودات

دينار ارديندينار ارديندينار ارديندينار اردين
7.882.6406.237.4806.216.253907.024ال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر )املوحدة(

64.878.53517.513.373 19.702.431 44.855.308 �شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت )املوحدة(

)1.933.684(12.205.320 13.492 4.175.832 �شركة الدخان وال�شجائر الدولية

)1.834(-30.0001.834 �شركة الطيف الدويل لالإ�شتثمار
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اإن االإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا من هذا البيان.

م
ك

ك المترا
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ست
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ت والم
كا

5- الممتل

مما يلي:
ف هذا البند 

يتاأل
املجموع

اأجهزة متنوعة
ى

موجودات اخر
الثاث و املفرو�شات

ال�شيارات
اللت واملاكينات

ين
املبا

اأرا�شي
الر�شيد كما يف 31 كانون الول 2011

 43.295.247
 1.533.004

 1.229.063
 962.261

 966.362
 18.411.175

 15.077.413
 5.115.969

2011 ين 
التكلفة يف 1 كانون الثا

 3.924.806
 136.161

 502.770
 247.411

 240.830
 730.890

 2.066.744
 0

ا�شافات 
)27.132.588(

)581.587(
)788.320(

)230.257(
)466.539(

)12.607.776(
)10.857.882(

)1.600.227(
حذوفات

)5.740.383(
)488.781(

)191.795(
)458.900(

)373.765(
)3.100.810(

)1.126.332(
 0

ا�شتهالك مرتاكم
 14.347.082

 598.797
 751.718

 520.515
 366.889

 3.433.479
 5.159.943

 3.515.742
رتية كما يف 31 كانون الول 2011

�شايف القيمة الدف
الر�شيد كما يف 31 كانون الول 2010

 38.637.982
 1.335.222

 700.241
 964.460

 1.014.359
 18.100.770

 12.231.155
 4.291.775

2010 ين 
التكلفة يف 1 كانون الثا

 5.229.097
 226.996

 551.613
 34.208

 108.127
 618.891

 2.865.068
 824.194

ا�شافات
)571.832(

)29.214(
)22.791(

)36.407(
)156.124(

)308.486(
)18.810(

 0
حذوفات

)12.374.849(
)580.986(

)467.156(
)444.848(

)545.221(
)7.358.470(

)2.978.168(
 0

ا�شتهالك مرتاكم 
 30.920.398

 952.018
 761.907

 517.413
 421.141

 11.052.705
 12.099.245

 5.115.969
رتية كما يف 31 كانون الول 2010

�شايف القيمة الدف
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7- االستثمارات في الشركة الزميلة - الثقة للنقل الدولي م.ع.م
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011 ن�شبة امللكية
دينار اردين دينار اردين باملائة اأ- يتاألف هذا البند مما يلي:

1.069.658 993.750 38.576% الر�شيد بداية ال�شنة
)75.908( )170.655( ح�شة ال�شركة من خ�شائر ال�شركة الزميلة

 993.750  823.095 الر�شيد يف نهاية ال�شنة

ب- مت اعتماد القوائم املالية كما يف 31 كانون االأول 2010 يف تقييم اال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة اعاله، وذلك لعدم �شدور قوائم مالية 
مدققة كما يف 31 كانون االأول 2011

8- االستثمارات في االراضي  
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين اأ- يتاألف هذا البند مما يلي:
 0  271.028 ار�س يف االمارات العربية املتحدة

 281.682  281.682 ار�س يف اململكة االردنية الها�شمية - )اي�شاح 8 ب (
 281.682  552.710 املجموع

ب- بلغت القيمة العادلة لال�شتثمارات يف االرا�شي - االردن بتاريخ القوائم املالية مبلغ 884.317 دينار اردين.
وذلك باالعتماد على متو�شط خرباء متخ�ش�شي يف تقييم االرا�شي.

6- الموجودات غير الملموسة - بالصافي
2010 2011

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

 6.602.986  6.602.986 0  6.602.986 �شهرة - م�شنع الفاخر لتجارة التبغ
 693.992  693.993 0  693.993 �شهرة - ال�شركة الدولية لتجارة التبغ - م�شر

 1.284.128  1.284.128 0  1.284.128 حقوق امتياز - امربيال و ت�شارمز
 948.114  1.065.119 )488.532(  1.553.651 حق انتفاع املنطقة احلرة - عجمان

 9.529.220  9.646.226 )488.532(  10.134.758 املجموع

9- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر  
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 3.103.000  2.971.226 ا�شهم مدرجة

 301.025  301.025 ا�شهم غري مدرجة
 3.404.025  3.272.251 املجموع

ب- تظهر املوجودات املالية بالقيمة العادلة غري املدرجة بالتلكفة وذلك لتعذر قيا�س القيمة العادلة لها.
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10- البضاعة - بالصافي 
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 1.049.116  425.800 ب�شاعة ومواد حتت الت�شغيل

 878.528  190.525 م�شتودع املواد الدعائية
 114.846  2.596.095 ب�شاعة بر�شم االمانة

 15.574.341  7.227.035 املواد االأولية
 2.204.872  1.901.728 الب�شاعة اجلاهزة اآخر املدة )اي�شاح 24(

 26.528  24.826 م�شتودع املواد واللوازم والكافترييا 
 32.338  11 خزانات الوقود

 19.880.569  12.366.020 املجموع
)960.609( )1.493.798( ناق�شًا: املخ�ش�س لقاء الب�شاعة الراكدة وبطيئة احلركة 

 18.919.960  10.872.222 ال�شايف

11- مستودع قطع الغيار- بالصافي 
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 4.114.489  1.897.389 م�شتودع قطع الغيار

 10.628  10.203 م�شتودع قطع الغيار ال�شيارات
 4.125.117  1.907.592 املجموع

)824.276( )828.518( ناق�شًا: املخ�ش�س لقاء الب�شاعة الراكدة وبطيئة احلركة 
 3.300.841  1.079.074 ال�شايف

12- الذمم المدينة  - بالصافي 

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 101.230  101.230 ذمم مدينة اخرى

 3.668.573  7.624.318 الذمم التجارية )ذمم العمالء(
 3.769.803  7.725.548 املجموع

)165.165( )186.893( ناق�شًا: املخ�ش�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�شيلها
 3.604.638  7.538.655 ال�شايف
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14- را�س املال
يبلغ راأ�س املال امل�شرح به واملدفوع 20.000.000 دينار يف نهاية ال�شنة موزعًا على 20.000.000 �شهم، قيمة ال�شهم الواحد االأ�شمية 

دينار )بلغت ال�شنة ال�شابقة كما يف 31 كانون االأول 2010 )20.000.000 �شهم( قيمة ال�شهم الواحد اال�شمية دينار(.

15-  الحتياطي الجباري:
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من الرباح ال�شنوية قبل ال�شرائب بن�شبة 10% خالل ال�شنة وال�شنوات ال�شابقة وفقا 

لقانون ال�شركات  وهو غري قابل للتوزيع على امل�شاهمي.

16- الحتياطي الختياري
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من الرباح ال�شنوية قبل ال�شرائب  وي�شتخدم الحتياطي الختياري يف الغرا�ص التي 

يقررها جمل�س االدارة.

17- ا�شهم مملوكة من �شركة تابعة
ميثل هذا البند قيمة ال�شهم الى �شركة الفاخر لتجراة التبغ يف ال�شركة الم - �شركة القبال لال�شتثمار امل�شاهمة العامة.

18- التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
ميثل هذا املبلغ الزيادة )النق�ص( يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع وبياناته كما يلي: 

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
541.474 518.380 الر�شيد يف بداية ال�شنة 
)23.094( )252.042( التغري خالل ال�شنة
518.380 266.338 الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

19- الرباح املدورة
مت مبوجب اجتماع الهيئة العامة العادية واملنعقدة بتاريخ 28 �شباط 2011  املوافقة على توزيع 50% من القيم�ة اال�شمية لال�شهم كارب�اح 

نقدي�ة على امل�شاهمي م�ن االرب�اح امل�دورة وبقيمة )10.000.000( دينار اردين.

13- الحسابات المدينة المتنوعة 
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
1.758.867  2.043.178 دفعات على ح�شاب �شراء ب�شاعة

163.160  113.861 تامينات م�شرتدة
100  100 تامينات جمركية

566.608  580.901 م�شاريف مدفوعه مقدما
122.004  85.482 ذمم موظفني
132.411  159.503 اخرى
348.466  4.292 ايرادات م�شتحقة بنكية

0  4.416 امانات �شريبة دخل
0  366.986 �شريبة دخل مدفوعة مقدما

3.091.616 3.358.719 املجموع

القوائم املالية املوحدة
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القوائم املالية املوحدة

20- القروض

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2010 2011

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

 14,180,000 0  0  0 قر�س بنك االردن )اي�شاح 20 ب(
 1,072,919 0  0 0 قر�س بنك اال�شكان ) اي�شاح 20 ج(

709,000 0  0 0 قر�س �شيتي بنك )اي�شاح 20 د(
 2,127,000 0  0 0 قر�س بنك االردن  ) اي�شاح 20 ه�(

 18,088,919  0  0  0 املجموع

ب - ح�شلت ال�شركة على قر�س جتمع بنكي  مببلغ 25،000،000 دوالر ما يعادل 17،725،000 دينار ب�شعر فائدة  اليبور 6 �شهور  باال�شافة 
الى هام�س ربح 2% وذلك ب�شمان ال�شركة وقد مت ت�شديد القر�س بالكامل خالل ال�شنة.

بالكامل خالل  القر�س  ال�شركة وقد مت ت�شديد  ال�شركة على قر�س دوار من بنك اال�شكان مببلغ 2،000،000 دينار ب�شمان  ج- ح�شلت 
ال�شنة.

د- ح�شلت ال�شركة على قر�س دوار من بنك �شيتي بنك مببلغ 4،709،000 دينار وقد مت ت�شديد القر�س بالكامل خالل ال�شنة.
ه�- ح�شلت ال�شركة على قر�س من بنك االردن مببلغ 3،000،000 دوالر ما يعادل 2،127،000 دينار  مقابل تقدمي ثالث �شيكات بر�شم 

التح�شيل بقيمة 3،000،000 دوالر وقد مت ت�شديد القر�س بالكامل خالل ال�شنة.

21- الذمم الدائنة وأوراق الدفع  
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 7,267,086  5,378,559 الذمم الدائنة

 7,267,086  5,378,559 املجموع
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23- تكلفة المبيعات  
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 47.637.474  39.987.171 مواد اأولية م�شتخدمة يف االنتاج

امل�شاريف ال�شناعية
 4.291.266  2.741.614 اال�شتهالكات
 3.403.666  2.696.874 الرواتب واالأجور وملحقاتها

 829.628  560.885 ال�شيانة والت�شليح  وقطع الغيار
 3.741.160  3.257.441 امل�شاريف ال�شناعية املتنوعة

 12.265.720  9.256.814 جمموع امل�شاريف ال�شناعية
 59.903.194  49.243.985 جمموع تكلفة الت�شنيع

 4.028.827  2.204.872 الب�شاعة اجلاهزة اأول املدة
)94.529( )49.500( ب�شاعة الدعاية واالعالن

 3.864.012  4.747.525 م�شرتيات ب�شاعة جاهزة
)2.204.872( )1.901.728( الب�شاعة اجلاهزة اآخر املدة )اي�شاح 10(

 65.496.632  54.245.154 تكلفة املبيعات

القوائم املالية املوحدة

22- الحسابات الدائنة المتنوعة  
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين اأ- يتاألف هذا البند مما يلي:
 2.807.526 2.943.053 خم�ش�س �شريبة الدخل

 55.000 45.000 خم�ش�س مكافاأة اع�شاء جمل�س االدارة
 63.344  75.491 م�شاريف م�شتحقة
 34.951  6.850 امانات ال�شمان االجتماعي
 76.448  76.448 خم�ش�س ر�شوم اجلامعات االأردنية
 76.448  76.448 خم�ش�س البحث العلمي والتدريب املهني

 367.340  372.484 خم�ش�س التزامات متوقعة
 62.433  844 ذمم موظفني
 45.178  45.077 ار�شدة دائنة اخرى
 41.868 105.224 اأمانات امل�شاهمي

 113.390 2.017 �شندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني
 0 4.645 �شندوق �شريبة ال�شباب

 23.256 19.778 �شرائب موؤجلة
 73.068 0 خم�ش�س اجازات

 113.186 10.977 ب�شاعة قيد الت�شوية
 3.953.436  3.784.336 املجموع
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24- المصاريف االدارية والعمومية

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 2,107,095  2,915,950 الرواتب واالأجور واملكافاآت والعمل اال�شايف

 168,416  127,067 الر�شوم واال�شرتاكات
 270,404  227,094 اال�شتهالكات

 30,556  36,827 القرطا�شية واملطبوعات
 51,713  27,110 الدعاية واالعالن

 392,240  1,000,252 االأتعاب املهنية واالإ�شت�شارات
 128,667  112,000 بدل التنقالت الأع�شاء جمل�س االدارة واأمانة ال�شر

 48,932  43,650 م�شاهمة ال�شركة يف ال�شمان االأجتماعي
 19,838  11,062 م�شاريف تاأمي املوجودات

 0  104,336 طوابع واردات
 79,782  87,866 الربيد والهاتف والفاك�س
 39,147  16,899 ال�شيافة و النظافة
 20,653  25,168 املياه والكهرباء و التدفئة

 115,135  267,255 التربعات واالعانات
 7,878  267,220 املتنوعة

 18,434  63,860 امل�شاريف الطبية والتاأمي ال�شحي
 32,326  17,108 م�شاريف �شيارات
 16,827  7,011 �شريبة معارف وم�شقفات
 48,172  110,888 �شيانة وا�شالحات

 7,305  6,847 ر�شوم وم�شاريف ق�شائية
 216,715  425,923 مكافاأة نهاية اخلدمة

 8,444  7,107 م�شاريف كمبيوتر
 43,007  101,408 ايجارات

 147,739  69,322 م�شاريف �شفر واقامة
 1,019  7,263 فوائد وعموالت بنكية

 16,953  5,218 عالمات جتارية
 69,232  86,552 م�شروع بداية
 12,578  36,945 تدريب وتاهيل

 199,442  134,535 م�شاريف حمملة )م�شرتكة(
0 21.728 ديون م�شكوك يف حت�شيلها

 4,318,649  6,371,471 املجموع

القوائم املالية املوحدة
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25- مصاريف البيع والتوزيع

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول

2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 3.027.061  2.239.485 م�شاريف ترويجية

 591.584  505.373 الرواتب واالأجور واملكافاآت
 15.391  2.743 تاأمي الب�شاعة اجلاهزة
 45.172  32.552 اال�شتهالكات 
 51.696  10.481 م�شاريف تاأمي وترخي�س ال�شيارات

 291.318  204.710 م�شاريف الت�شدير واجور �شحن
 10.594  9.374 الر�شوم واال�شرتاكات
 14.054  6.595 م�شاهمة ال�شركة يف ال�شمان االجتماعي

 2.013  7.870 القرطا�شية واملطبوعات
 18.702  23.341 الربيد والربق والهاتف
 55.353  45.570 املتنوعة
 45.021  13.521 ال�شيانة والت�شليح
 10.536  7.783 التاأمي ال�شحي
 52.515  30.305 م�شاريف ال�شفر والتنقالت
 67.722  55.352 ايجارات
 11.762  105.198 مكافاأة نهاية اخلدمة 

 255.287  226.587 خ�شم م�شموح به
 107.286  108.248 ت�شجيل عالمات جتارية 

 0  263.768 مواد تالفة وب�شاعة راكدة
 0  78.027 ديون معدومة

 4.673.067  3.976.883 املجموع

26- خسارة بيع المواد االولية وقطع الغيار

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 0  9.352.973 مبيعات املواد االولية قطع غيار
 0 )10.155.191( تكلفة املواد االولية قطع الغيار
 0 )802.218( خ�شارة بيع املواد الولية وقطع الغيار )اي�شاح 39(

القوائم املالية املوحدة
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28- االيرادات )المصاريف(  االخرى

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
 957.150  0 ايراد وكاالت جتارية

 98.330  0 اأرباح بيع ا�شهم متوفرة للبيع
 71.590  89.903 توزيعات ارباح اال�شتثمار يف ال�شركات 
 68.050 )2.490( فروقات عملة
 84.962 111.341 فوائد بنكية دائنة

 364.701  400.224 اإيرادات اخرى
 1.644.783  598.978 ال�شايف 

30- الو�شع ال�شريبي لل�شركة
اأ. ال�شركة الم - القبال لال�شتثمار امل�شاهمة العامة املحدودة

مت ت�شوية �شريبة الدخل لغاية ال�شنة املالية 2010 ومت احل�شول على خمال�شة نهائية من دائرة �شريبة الدخل.

27- ارباح ) خسائر ( بيع ممتلكات ومعدات 

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2010 2011

دينار اردين دينار اردين يتاألف هذا البند مما يلي:
�شايف قيمة البيع ل�شركة فيليب موري�س - االردن 20.183.400 0
يطرح: القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات املباعة 13.708.375 0
يطرح: ر�شوم التنازل لدائرة االرا�شي و امل�شاحة 256.500 0
�شايف ربح بيع املمتلكات واملعدات ل�شركة فيليب موري�س - االردن 6.218.525 0

)92.218(  �شايف ربح بيع املمتلكات و املعدات الطراف اخرى )قائمة ب( 50.553
)92.218( �شايف ربح بيع املمتلكات و املعدات )اي�شاح 39( 6.269.078

29- ضريبة الدخل

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2010 2011

دينار اردين دينار اردين خم�ش�س �شريبة الدخل
 810.035  934.304 �شركة الفاخر لتجارة التبغ فرع العقبة

 0  187.000 الفاخر لتجارة التبغ - فرع عمان
 68.588  46.236 العربية لتوزيع ال�شجائر - العقبة

 237.090  225.636 ال�شركة الدولية لتجارة وتوزيع التبغ وال�شجائر - م�شر
177.459  0 الدخان وال�شجائر الدولية

 1.293.172  1.393.176 املجموع

القوائم املالية املوحدة
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ب. ال�شركة التابعة - الفاخر لتجارة التبغ
- قامت دائرة �شريبة الدخل بالتدقيق على ح�شابات ال�شركة عن ال�شنوات  املالية 2006 و 2007 و 2008 ومل ي�شدر قرار نهائي بعد وح�شب 

راي امل�شت�شار ال�شريبي لل�شركة فاإنه ال يوجد حاجة لر�شد اية خم�ش�شات جديدة.
- قامت دائرة �شريبة الدخل بالتدقيق على ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية 2009 واأ�شدرت قرارها املت�شمن اعالن الدخل اخلا�شع و�شريبة 

الدخل امل�شتحقة ال �شيء.
- مت تقدمي ك�شوف التقدير الذاتي عن ال�شنة املالية  2010  �شمن املدة القانونية لتقدمي الك�شوف، ومل تقم الدائرة بالتدقيق على ح�شابات 

ال�شركة وا�شدار قراراتها النهائية حتى تاريخ اعداد القوائم املالية.

ج. ال�شركة التابعة - العربية لتوزيع ال�شجائر
- مت تقدمي ك�شوف التقدير الذاتي عن ال�شنوات املالية  2007 و 2008 و2009 و2010�شمن املدة القانونية لتقدمي الك�شوف، ومل تقم الدائرة 

بالتدقيق على ح�شابات ال�شركة وا�شدار قراراتها النهائية حتى تاريخ اعداد القوائم املالية.

د. ال�شركة التابعة - الدخان وال�شجائر الدولية
- مت ت�شوية �شريبة الدخل لغاية ال�شنة املالية 2009 ومت احل�شول على خمال�شة نهائية من دائرة �شريبة الدخل.

- مت تقدمي ك�شوف التقدير الذاتي عن ال�شنة املالية  2010 �شمن املدة القانونية لتقدمي الك�شوف، ومل تقم الدائرة بالتدقيق على ح�شابات 
ال�شركة وا�شدار قراراتها النهائية حتى تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة.

هـ. ال�شركة التابعة - ال�شركة الدولية لتجارة وتوزيع التبغ وال�شجائر / م�شر
�شريبة اأرباح �شركات الأموال

- مل يتم فح�س ال�شركة الدولية لتجارة وتوزيع التبغ وال�شجائر حتى تاريخه وال�شركة منتظمة يف توريد االقرارات ال�شريبية.
- مت فح�س ال�شركة العربية الدولية لال�شترياد والت�شدير حتى 31 كانون االول 2004 ومت العرتا�ص وحتويل امللف الى اللجان الداخلية 

حلل اخلالف بها وال�شركة منتظمة يف تقدمي االقرارات ال�شريبية.
- مل يتم فح�س �شركة �شارمز لال�شترياد والت�شدير حتى تاريخه وال�شركة منتظمة يف توريد االقرارات ال�شريبية.

�شريبة ك�شب العمل
- مل يتم فح�س ال�شركة الدولية لتجارة التبغ وال�شجائر حتى تاريخه.

توريد  وال�شركة منتظمة يف  ال�شريبة  �شداد  االول 2008 ومت  والت�شدير حتى 31 كانون  الدولية لال�شترياد  العربية  ال�شركة  - مت فح�س 
�شريبة ك�شب العمل.

- مت فح�س �شركة �شارمز لال�شترياد والت�شدير حتى 31 كانون االول 2008 وجاري انهاء اخلالف باملامورية  وال�شركة منتظمة يف توريد 
االقرارات ال�شريبية.

�شريبة الدمغة
- مل يتم فح�س ال�شركة الدولية لتجارة التبغ وال�شجائر حتى تاريخه.

- مت فح�ص ال�شركة العربية الدولية لال�شترياد والت�شدير من بداية الن�شاط حتى 2007/7/31 ومت ال�شداد.
- مت مطالبة �شركة �شارمز لال�شترياد والتوزيع بنموذج تقديرى ومت االعرتا�س عليه وجاري ا�شت�شدار قرار باعادة الفح�س ال�شركة يف 

بداية الن�شاط حتى 2007/7/31 فعليًا.

31- حصة السهم من ربح السنة

2010 2011

دينار اردين دينار اردين احل�شة ال�شا�شية لل�شهم من العمليات امل�شتمرة :
 15.977.511  21.265.409 ربح ال�شنة العائد مل�شاهمي ال�شركة )دينار(
 20.000.000  20.000.000 املتو�شط املرجح لعدد اال�شهم )�شهم(

 0.799  1.063 ح�شة ال�شهم من ربح ال�شنة
ان احل�شة املخف�شة لل�شهم من ربح ال�شنة م�شاوية للح�شة اال�شا�شية لل�شهم من ربح ال�شنة من العمليات امل�شتمرة.

القوائم املالية املوحدة
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33- التصنيف القطاعي
من اهداف ال�شركة الرئي�شة اال�شترياد والت�شدير واحل�شول على الوكاالت التجارية واال�شتثمار يف ا�شهم ال�شركات، وفيما يلي معلومات 

عن قطاعات االعمال:
31 كانون الول  2011

الجمايل اخرى ا�شهم وعقارات الن�شاط الرئي�س
دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين

 83.899.086  509.075  89.903  83.300.108 �شايف املبيعات
املوجودات واملطلوبات 

 67.662.846  14.214.071  4.648.056  48.800.719 املوجودات
 11.116.343  0  0  11.116.343 املطلوبات

معلومات القطاعات الخرى 
 13.744.550  0  0  13.744.550 امل�شاريف الراأ�شمالية 

 3.001.260  0  0  3.001.260 اال�شتهالكات 

31 كانون الول  2010

الجمايل اخرى ا�شهم وعقارات الن�شاط الرئي�س
دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين

 93.754.458  1.382.645  169.920  92.201.893 �شايف املبيعات
املوجودات واملطلوبات 

 85.687.889  5.424.954  4.679.678  75.583.257 املوجودات
 39.873.458  0  0  39.873.458 املطلوبات

معلومات القطاعات الخرى 
 4.520.719  0  0  4.520.719 امل�شاريف الراأ�شمالية 
 4.606.842  0  0  4.606.842 اال�شتهالكات 

ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في المركز المالي
2010 2011

دينار اردين دينار اردين طبيعة احل�شاب
 11.311.321  11.250.289 دائن �شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت )املوحدة(

 6.163.466  0 دائن �شركة الدخان وال�شجائر الدولية
 3.434.902  5.451.669 دائن ال�شركة العربية لتوزيع ال�شجائر

0  1.215.145 دائن �شركة الثقة للنقل الدويل

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رواتب، مكافات، منافع اخرى( االدارة التنفيذية العليا لل�شركة:
 330.861 315.524 رواتب ومنافع اخرى )�شركة االإقبال لالإ�شتثمار(

32- املعامالت مع اطراف ذات عالقة
متثل اجلهات ذات العالقة امل�شاهمي الرئي�شي وال�شركات التابعة والزميلة واع�شاء جمل�س االدارة وال�شركات التي هم فيها مالك رئي�شي.
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34-  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ل�شرتدادها او ت�شويتها:
املجموع اكرث من �شنة لغاية �شنه

دينار دينار دينار ارقام ال�شنة
املوجودات

 14.347.082  14.347.082 0 املمتلكات واملعدات - بال�شايف
 7.200  7.200 0 ان�شاءات حتت التنفيذ

 9.646.226  9.646.226 0 املوجودات غري امللمو�شة - بال�شايف
 823.095  823.095 0 اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة 
 552.710  552.710 0 اال�شتثمارات يف االرا�شي

 3.272.251  3.272.251 0 اال�شتثمارات املتاحة للبيع
 10.872.222 0  10.872.222 الب�شاعة - بال�شايف

 1.079.074 0  1.079.074 م�شتودع قطع الغيار - بال�شايف
 441.180 0  441.180 م�شاريف وتاأمينات االعتمادات امل�شتندية

 7.538.655 0  7.538.655 الذمم املدينة - بال�شايف
 1.215.145 0  1.215.145 ذمة ال�شركة الزميلة - الثقه للنقل الدويل

 295.216 0  295.216 ال�شيكات بر�شم التح�شيل
 3.358.719 0  3.358.719 احل�شابات املدينة املتنوعة

 14.214.071 0  14.214.071 النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك
67.662.846 28.648.564 39.014.282 املجموع

املطلوبات
 187.450  0  187.450 البنوك الدائنة
597.550  454.138 143.412 �شيكات موؤجلة الدفع

 5.378.559  0  5.378.559 الذمم الدائنة واأوراق الدفع
 5.794  0  5.794 امانات �شريبة املبيعات

 3.784.336  0  3.784.336 احل�شابات الدائنة املتنوعة
 1.162.654  1.162.654 0 مكافاة نهاية اخلدمة

11.116.343 1.616.792 9.499.551 جمموع املطلوبات
 56.546.503  27.031.772  29.514.731 ال�شايف
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املجموع اكرث من �شنة لغاية �شنه
دينار دينار دينار ارقام �شنة املقارنة

املوجودات
 30.920.398  30.920.398  0 املمتلكات واملعدات - بال�شايف

 9.529.220  9.529.220  0 املوجودات غري امللمو�شة - بال�شايف
 993.750  993.750  0 اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة 
 281.682  281.682  0 اال�شتثمارات يف االرا�شي

 3.404.246  3.404.246  0 اال�شتثمارات املتاحة للبيع
 18.919.960 0  18.919.960 الب�شاعة - بال�شايف

 3.300.841 0  3.300.841 م�شتودع قطع الغيار - بال�شايف
 1.924.119 0  1.924.119 م�شاريف وتاأمينات االعتمادات امل�شتندية
 3.604.638 0  3.604.638 الذمم املدينة - بال�شايف
 4.292.465 0  4.292.465 ال�شيكات بر�شم التح�شيل
 3.091.616 0  3.091.616 احل�شابات املدينة املتنوعة
 5.424.954 0  5.424.954 النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

85.687.889 45.129.296 40.558.593 املجموع
املطلوبات

 6.147.194 0  6.147.194 البنوك الدائنة
 18.088.919  10.635.000  7.453.919 قرو�س 

 7.267.086 0  7.267.086 الذمم الدائنة واأوراق الدفع
 3.219.215 0  3.219.215 امانات �شريبة املبيعات
 3.953.436 0  3.953.436 احل�شابات الدائنة املتنوعة
 1.197.608  1.197.608  0 مكافاة نهاية اخلدمة

39.873.458 11.832.608 28.040.850 جمموع املطلوبات
 45.814.431  33.296.688  12.517.743 ال�شايف

35- الدوات املالية
تتعر�س ال�شركة نتيجة لالدوات املالية التي ت�شتخدمها الى املخاطر التالية:

- خماطر ال�شوق
- خماطر حتويل العمالت

ان معظم تعامالت ال�شركة بالدينار االردين وتقت�شر التعامالت االجنبية على الدوالر االمريكي و�شعر �شرفه ثابت مقابل الدينار االردين 
مما يجعل اأثر خماطر حتويل العمالت غري جوهري على القوائم املالية.

- خماطر ا�شعار الفائدة
ميكن ان تتعر�ص ال�شركة ملخاطر ا�شعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل فائدة مثل: البنوك الدائنة، ونظرًا لأن البنوك 

الدائنة ق�شرية االجل فاإن املخاطر التي تتعر�س لها ال�شركة نتيجة التغريات يف ا�شعار الفائدة غري جوهرية.
- خماطر الئتمان

تن�شاأ هذه املخاطر عن التعامل بالنقد والنقد املعادل والودائع البنكية مع املوؤ�ش�شات املالية والذمم املدينة، التي قد ينجم عنه تخلف او عجز 
املدينون واالطراف االخرى عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه ال�شركة. 

اأما بالن�شبة للتعامالت مع املوؤ�ش�شات املالية فاإن ال�شركة تتعامل مع موؤ�ش�شات مالية مليئة.
اأما بالن�شبة للتعامالت مع العمالء الذين تتعامل معهم ال�شركة فتلتزم ال�شركة ب�شقوف ائتمانية مراقبة للعمالء وتتم متابعة الذمم القائمة 

ب�شكل م�شتمر، وتعتقد ادارة ال�شركة باأنها غري معر�شة بدرجة كبرية الى خماطر االئتمان حيث انها تقوم مبتابعتها.
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خماطر ال�شيولة
خماطر ال�شيولة وذلك عن طريق التاأكد من توفر الت�شهيالت البنكية.

تعمل ال�شركة على ادارة 
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ص ال
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من 3 �شهور 
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-
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�شيكات موؤجلة الدفع
-

-
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-
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-

-
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-
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-

 5.794
-

 0
-

-
 5.794

حل�شابات الدائنة املتنوعة
ا

-
-

-
 3.784.336

-
-
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خلدمة
مكافاة نهاية ا

-
-

-
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 1.162.654
-
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-

 5.794
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ارقام �شنة املقارنة
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36- ادارة راأ�س املال 
يتمثل الهدف الرئي�ص فيما يتعلق بادارة راأ�ص مال ال�شركة بالتاأكد من املحافظة على ن�شب راأ�ص مال مالئمة ب�شكل يدعم ن�شاط ال�شركة 

ويعظم حقوق امللكية.
تقوم ال�شركة بادارة هيكلة راأ�ص املال واجراء التعديالت الالزمة عليها يف �شوء تغريات ظروف العمل، هذا ومل تقم ال�شركة باية تعديالت 

على االهداف وال�شيا�شات واالجراءات املتعلقة بهيكلة راأ�س املال خالل ال�شنة املالية احلالية وال�شابقة.
ان البنود املت�شمنة يف هيكلة راأ�س املال تتمثل يف راأ�س املال املدفوع  واالحتياطي االجباري واالحتياطي االختياري وعالوة اال�شدار واالرباح 
املدورة والبالغ جمموعها 56،214.000 دينار اردين كما يف 31 كانون االول 2011 مقابل 45.208.376 دينار اردين كما يف 31 كانون 

االول 2010.

37- اللتزامات املحتملة
هناك التزامات مقابل كفاالت بنكية بقيمة  3.005.000 دينار.

38- الحداث الالحقة
ال توجد احداث الحقة بتاريخ القوائم املالية اأو بعد اعداد القوائم املالية. 

39- الق�شايا
- ق�شية مقامة �شد ال�شركة 

هناك دعوى مقامة �شد ال�شركة من قبل �شركة بريت�ص امريكان توباكو و�شركة م�شانع الحتاد لنتاج التبغ مو�شوعها )مطالبة بالتعوي�ص 
1.500.000 دينار  عن ال�شرر الناجت عن املناف�شة الغري م�شروعة ومنع التعدي ووقف املناف�شة الغري م�شروعة( والدعوى مقدرة مببلغ 
والدعوى م�شجلة بالرقم 2001/5263 بتاريخ 30 كانون االأول 2002 والتي اأ�شبح رقمها 2002/622 وقد �شدر قرار املحكمة باإلزام ال�شركة 
القرار و�شجل حتت  اإ�شتئناف على  واأتعاب املحاماة والفائدة ومت تقدمي  بدفع مبلغ )883.000( دينار للمدعيتان والر�شوم وامل�شاريف 

الرقم 2010/27356 والدعوى منظورة حاليًا من قبل حمكمة اإ�شتئناف عمان.
ح�شب راأي االأ�شتاذ حمامي ال�شركة اإن اإمكانية ك�شب ال�شركة الدعوى عالية جدًا خا�شة واأن البيانات املقدمة بالدعوى من قبل ال�شركة لها 

قيمة قانونية اأكرب من البينات املقدمة من الطرف االآخر )املدعى(.

- ق�شية مقامة من ال�شركة �شد دائرة ال�شريبة العامة على املبيعات
عليها،  املفرو�شة  والغرامات  دينار   1.180.546 مببلغ  املطالبة  ملنع  اجلمارك  عام  مدعي   - املبيعات  �شريبة  �شد  مقامة  دعوى  هناك 
وامل�شجلة بتاريخ 24 كانون االول 2002 بالرقم 2002/705 وقد �شدر قرار حمكمة ا�شتئناف ال�شريبة بتاأييد قرار حمكمة الدرجة االولى 
مبنع الدائرة من مطالبة ال�شركة وقد مت تقدمي متييز من قبل النائب العام وقد قررت حمكمة التمييز رد التمييز وتاأييد القرار ال�شادر 

مبنع الدائرة من مطالبة ال�شركة وذلك ح�شب راأي االأ�شتاذ حمامي ال�شركة. 

40- عام
مت مبوجب قرار الهيئة العامة غري العادية واملنعقدة بتاريخ 28 �شباط 2011 املوافقة على بيع ال�شول واملوجودات اخلا�شة بن�شاط الت�شنيع 
وتوزيع ال�شجائر وعالماتها التجارية، وقد مت بيع املمتلكات واملعدات )ار�س امل�شنع واملباين واالالآت واملاكينات واملوجودات االخرى( واملواد 

االولية وقطع الغيار ل�شركة فيليب موري�س - االردن.

41- الأرقام املقارنة
مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام �شنة املقارنة لتتالئم وتبويب اأرقام ال�شنة احلالية.

42- قواعد حوكمة ال�شركات
لقد قامت ال�شركة بتطبيق جميع بنود القواعد الر�شادية لقواعد احلوكمة باإ�شتثناء ما يلي:

1- اجلمع بي من�شب رئي�س جمل�س االإدارة واملدير العام
رئي�شا جديدا  العام  املدير  املجل�س /  رئي�س  نائب  اتنخاب  املجل�س ومت  رئي�س  ا�شتقال  2009/8/31 حيث  لغاية  البند مطبق  • كان هذا 

للمجل�س و�شيتم ت�شويب هذا الو�شع الحقًا.
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