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 لها في كل المملكة االردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية 
ً
شركة االقبال لالستثمار م.ع.م هي شركة استثمارية تمتلك فروعا

المتحدة وجزيرة كايمن، متخصصة بإنتاج وتوزيع منتجات المعسل ومسلتزماته ومشاريع الطاقة المتجددة.

رؤيتنا

أن نكون شركة استثمارية حيوية ذات تأثير متنامي في السوق العالمي.

رسالتنا 

تعظيم عائدات المساهمين مع تفعيل دورنا اإليجابي في التنمية االجتماعية واالقتصادية.

قيم الشركة

•  التزام بالتميز.
•  ضمان النمو المالي الالفت لشركائنا.

•  بيئة عمل تنافسية ومريحة لموظفينا.
•  مساهمة فعالة في تطوير ورفاهية المجتمع.

هوية
الشركة
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بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس االدارة الكرام، 
أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذا اإلجتماع، 
 وأن أضع بين أيديكم التقرير السنوي 

ً
ويسعدني اللقاء معكم مجددا

وانجازات  اعمال  عن  لالستثمار  اإلقبال  لشركة  والعشرين  السادس 
الى  باإلضافة   ،2017 العام  عن  الموحدة  المالية  وقوائمها  الشركة 

خططها وتطلعاتها المستقبلية لعام 2018. 

بنجاحات  تكللت  مميزة  بسنة  حظينا  قد  أننا  الحديث  لي  يطيب  بداية، 
من  اليه  نصبوا  ما  طريق  في  رائدة  خطوات  على  وانطوت  متواصلة 
تعزيز إهتمامنا وبشكل أكبر على المستهلك، وقد تحقق ذلك من خالل 
اسواق  أغلب  التوزيع في  حقوق  على  تمت  التي  االستحواذ  عمليات 
الى  الرائدة  الخطوة  هذه  تهدف  اذ  الشركة.  منتجات  توزيع  ومناطق 
دعم تطلعات الشركة في دمج وربط أنشطتها التصنيعية والتشغيلية 
لجمهور  األمثل  الخدمة  يحقق  بما  والتسويقي  البيعي  نشاطها  مع 

المستهلكين.  

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

الشيشة من  إستخدام  تجربة  وتحويل  “نقل  الشركة في:  رؤية  تتمثل 
على  حرصنا  رؤية  وهي  عالمية”،  ظاهرة  الى  أوسطية  شرق  ثقافة 

تطبيقها ونشر معالمها.

بشكل  للمستقبل  نخطط  ان  استطعنا  الواضحة  الرؤية  هذه  ومع 
منهجي. ففي كل خطوة وقرار تم اتخاذه عبر هذا الدرب، كان هدفنا 
القرارات  باتخاذ  المدى-  وطويلة  القصيرة   - النجاحات  نحقق  أن  الدائم 

المناسبة  في الوقت المناسب.
الى  ننطلق  وأن  لنكمل مسيرتنا  مؤاتيا  الوقت  كان  عام 2017،   وفي 

الفصل التالي من قصة نجاحات الشركة.  

اساسية  دعائم  أراه من  ما  أبين  أن  لي  اسمحوا  االساس،  وعلى هذا 
  :

ً
 ومتميزا

ً
 رائدا

ً
جعلت من “الفاخر” منتجا

 : النوعية والتميز في التصنيع والذي تحقق من خالل انضباط فريق 
ً
أوال

العمل لدينا، فلطالما كان هذا الجانب حجر االساس في  تميز أدائنا.   

 : انتشارنا العالمي منقطع النظير وذلك في اتباع استراتيجية توزيع 
ً
ثانيا

محصورة  بعدد محدود من الموزعين يعملون على تشكيل حلقة وصل 
من  نظرائه  على  منتجنا  تفوق  ما ساهم في  وهذا  لنشاطنا.  وامتداد 

حيث توفره وانتشاره على المستوى الدولي. 

وقد أسهمت هذه الدعائم في تمركز الشركة بموضع الريادة العالمية 
وفي تعزيز قدرتها ومالئتها المالية، اذ جاء ذلك كله على شكل منسجم 

مع موقعنا الراسخ وانتشارنا العالمي الذين يقودان قصة نجاحنا. 

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

على  وإننا  االمد،  عالمي وطويل  المستقبلي هو طموح  ان طموحنا 
الى  والتحول  اقليمية  شركة  من  والنمو  اإلنطالق  أن  من  تام  إدراك 
والحضور  النظرة  في  عالميين  نصبح  ان  منا  يتطلب  عالمية  شركة 

والتكوين والقدرات.

باتجاه تنويع قاعدة  وقد بدأ هذا األمر من خالل دفع عجلة االهتمام 
 في استراتيجية تعظيم القيمة والعائد 

ً
 فعاال

ً
مستثمرينا وباعتبارهم جزءا

المستثمرين  الستقدام  مؤاتيا  الوقت  كان  وقد  المساهمين.  لكافة 
توافقت  والتي  المناسبة  والخبرات  االمكانيات  اصحاب  العالميين 
العناية  بإيالء  قمنا  لذا،  اآلمد.  طويلي  وايماننا  اهدافنا  مع  تطلعاتهم 
مع  الجديدة  والعالقات  الروابط  هذه  بناء  في  الكبيرين  واإلهتمام 

المستثمرين العالميين. 

أصبحوا  الذين  المستثمرين  هؤالء  اسهامات  كبير  وبشكل  نثمن  ونحن 
أعضاء في مجلس ادارة الشركة، ونرى بأن لهم دور كبير في تقديم 
اإلضافة على كافة األصعدة ما تعلق منها بطرق االدارة الخالقة والرؤية 
الشمولية لألسواق العالمية والتقنيات المستخدمة باإلضافة الى اإلدارة 

المالية والرقابية.

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

التوزيع  أنشطة  في  لشركائنا  الشكر  بجزيل  أتقدم  ان  لي  اسمحوا 
على إنجازاتهم الكبيرة المبذولة في هذا المجال على مدى  األعوام  
وشاهدت  قرب  عن  معهم  وعملت  اطلعت  قد  انني  حيث  الماضية، 
العمل المضني الذي قاموا به ألجل ايصال شهرة ومكانة العالمة لما 
وصلت اليه  اآلن، وهم على معرفة من أن استراتيجيتنا قد تمثلت في 

اإلستحواذ على انشطتهم عند  حلول الوقت المناسب. 

لقد تمثلت ابرز إنجازات عام 2017 في اإلستحواذ على حقوق التوزيع 
يزيد  ما  مثل 

ُ
ت التي  الشركة  منتجات  توزيع  ومناطق  اسواق  أغلب  في 

عن نسبة %50 من حجم أنشطتنا، متبوعة باإلستحواذ الذي تم على 
موزعنا الحصري في السوق االمريكي والذي يمثل حجم نشاطه نسبة 
اضافية تعادل )%8(.  حيث وفي عملية اإلستحواذ  األولى، فقد تمت 
على  منها  جزء  شترط في 

ُ
ا نقدية  دفعات  مقابل  اإلستحواذ  صفقة  

 الستمرار توافق 
ً
شراء أسهم في الشركة تم رهنها لصالح الشركة ضمانا

أما  المستقبلية.  الشركة واهدافها  البائع واهدافه مع خطط  تطلعات 
هذه  تمت  فقد  االمريكي،  السوق  في  اإلستحواذ  صفقة   بخصوص 

الصفقة على أساس نقدي.
 

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

لقد كانت عمليات اإلستحواذ  هذه فعالة بالنسبة لنا على كافة األصعدة، 
فعلى الصعيد اإلستراتيجي، فإن اإلنتقال المباشر الى االسواق قد وفر 
إنتشار عالمتنا  لزيادة  المطلوبة  الرؤية الشمولية الضرورية والسيطرة  لنا 
التجارية ونشر االبتكارات وبناء القدرات التي ستؤدي بدورها الى االرتقاء 
المرحلة  هذه  وفي  أصبحنا  التشغيلي،  الصعيد  على  اما  اعمالنا.  بأداء 
مباشر  بشكل  عمالئنا  لخدمة  متناهية  بسالسة  العمل  على  قادرين 
من  نشاطنا  قيمة  بزيادة  قمنا  فقد  المالي،  الصعيد  على  اما  وفعال. 
تعظيم  على  قدرتنا  من  مما سيعزز  التوزيع  انشطة  عوائد  خالل ضم 

العائد اإلجمالي لمساهمي الشركة.

عمليات  تمويل  في  الفّعال  األمثل  الطريق  يوفر  اإلقراض  سوق  إن 
الالزمة  بإتخاذ االجراءات  اإلستحواذ. وعلى هذا األساس، قامت اإلدارة 
وبالتعاون مع عدد من البنوك العالمية لتأمين التمويل  األنسب، حيث  
تمكنا من الحصول على تسهيالت من خالل تجمع بنكي بمبلغ مقداره 
 .2018 العام  من  الثاني  كانون  شهر  في  امريكي  دوالر  مليون   250
المساهمين،  على  والعائد  الشركة  رأسمال  قاعدة  تقوية  جانب  والى 
فقد كان لصفقة التمويل هذه أثر في تعزيز تواجد الشركة كمؤسسة 
عبر عن 

ُ
ا مرموقة على الصعيدين األقليمي  والعالمي. لذلك، فإنني 

جانب  من  سواء  الصفقة  هذه  في  المساهمين  الى  شكري  خالص 
البنوك المشاركة او من جانب فريق الشركة الذي عمل عليها.

في  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  قام  فقد  سبق،  ما  على  وعالوة 
الثاني  النصف  الشركة في  مراجعة شاملة إلستراتيجية  بإجراء  الشركة 
من عام 2017، وسنحرص وبشكل مستمر على مراجعة وتنقيح سياساتنا 
فهمنا  على  بالبناء  اإلدارة  قامت  وقد  كما  دوري.  بشكل  اإلستراتيجية 
للقطاع وللمستهلك كجزء ال يتجزأ من عملية بناء اصول عالمتنا التجارية 
استراتيجية  من   

ً
محوريا  

ً
جزءا المرحلة  هذه  في  تشكل  اصبحت  والتي 

الشركة في زيادة العائد وتعظيم القيمة. 

إال  واسع،  نطاق   على 
ً
ومنظما  

ً
حديثا  

ً
يعتبر قطاعا المعسل  إن قطاع 

نعمل على  فإننا  لذلك،  او فهمه بشكل جيد.  فيه  البحث  يتم  لم  انه 
خرى ذات العالقة 

ُ
اء مع الجهات الرقابية واالطراف اال

َ
اإلنخراط وبشكل بن

والمهتمة في هذا القطاع. هذا وسنقوم بالتشجيع والعمل على زيادة 
فهم منتج المعسل ومناسباته، باإلضافة الى تطوير اإلبتكارات واإلنخراط 
العالم.  حول  المجتمعات  في  منتجنا  ومكانة  دور  لتعزيز  اآلخرين  مع 
وأخيرا، تجدر اإلشارة بأننا قد قمنا بتلبية كافة المتطلبات التشريعية للمنتج 

في كل من الواليات المتحدة االمريكية ودول االتحاد االوروبي. 

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

تحديات  تواجه  المنطقة  زالت  فال  الماضي،  العام  نتائج  عن  بالحديث 
سياسية واقتصادية عدة في الوقت الذي توجب علينا مواجهة زيادة 
اثر  له  كان  مما  الرئيسية،  اسواقنا  جميع  في  الضرائب  في  ملحوظة 
وبفضل  أنه  اال  االستهالك.  ونمط  اللوجستي  نشاطنا  على  سلبي 
فريق العاملين في الشركة وبفضل الثقة في منتجنا، فقد تمكنا من 
تحقيق نجاحات فاقت ما حققته منتجات إستهالكية اخرى خضعت لذات 

التحديات.

ففي السنة المالية 2017، وبفضل العمل الدؤوب والشاق لفريقنا، تمكنا 
من إنجاز ما نسبته )%13( زيادة في المبيعات ليصل الى مبلغ )161,7( 
مليون دينار، بينما وصل هامش الربح اإلجمالي وهامش الربح الصافي 
بعد الضريبة الى )%38( و)%29( من المبيعات و الذي يساوي مبلغ 
)62( مليون دينار و )47( مليون دينار  على التوالي. كما نمت اصولنا 
االجمالية بنسبة  )%104( لتصل الى مبلغ   )259( مليون دينار، وقد 
بلغت قيمة حقوق المساهمين مبلغ )93( مليون دينار بعد االخذ بعين 
االعتبار توزيع ارباح  نقدية  بمقدار  )40( مليون دينار في آذار 2017. 
إن قدرتنا على تحقيق مثل هذه النتائج بالرغم من الظروف المعاكسة 

يمثل دليال على صالبة الشركة وقطاع منتج المعسل.

وبعد دراسة وتحليل مستفيضان لتسهيالت التجمع البنكي الذي جرى 
والمستقبلية، فقد  الحالية  الى خططنا  باإلضافة  الحصول عليها مؤخرا 
السنة وذلك  أرباح عن هذه  توزيع  بعدم  بالتوصية  االدارة  قام مجلس 
لتحقيق القيمة المثلى للمساهمين. وعلى الرغم من ان هذه المسألة 
تشكل مفارقة عن استراتيجيتنا السابقة في توزيع االرباح، فإن مجلس 
هذه  النشاط في  االستثمار في  اعادة  بأن  عميقا  أيمانا  يؤمن  االدارة 
المرحلة سيخلق القيمة والعائد االمثل للمساهمين على المدى  البعيد.

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

البد من الحديث عن برامج المسؤولية االجتماعية التي تقودها الشركة 
كجزء من ثقافتها، حيث ال زالت الشركة تعمد على الدعم والمساهمة 
في عدد من المشاريع المتصلة بالتعليم والصحة والتنمية المستدامة 
مجموع  بلغت  فقد  السياق،  هذا  وفي  المحلي.  المجتمع  وتطوير 
المصروفات التي أنفقت من جانب الشركة في العام 2017 على برامج 
المسؤولية االجتماعية مبلغ اربعمائة واربعة وسبعون ألف دينار أردني، 

والذي يجعل مجموع مساهمة الشركة في هذا المجال ومنذ تأسيسها 
ما يزيد عن اربعة ماليين وتسعمائة الف دينار أردني.  

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

شكري  جزيل  عن  ألعبر  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  شخصي  وبشكل  أود 
وعميق امتناني لكافة المساهمين على منحي الثقة في قيادة شركة 

االقبال لالستثمار عبر السنوات الماضية.

لقد تشرفت بالعمل كرئيس تنفيذي للشركة منذ أن كنت في الثالثة 
الشركة  حققتها  التي  بالنجاحات  فخور  وأنني  عمري،  من  والعشرين 
من  الفترة  تلك  وخالل  تمكنا  اذ  ادارتها.  فيها  توليت  التي  الفترة  خالل 
االرتقاء بمنتج الفاخر الى عالمة تجارية عالمية حققت عائد للمساهمين 
بما يزيد عن مليار ومئتين وواحد وعشرون مليون دينار أردني )تنوعت 
بين االرباح النقدية الموزعة بمبلغ مئتان واربعة عشر مليون دينار ومبلغ 
مليار وسبعة ماليين دينار قيمة األسهم المجانية والزيادة الحاصلة بين 
قيمة أسهم اإلكتتاب والقيمة السوقية لألسهم(، وجعلت من شركة 

االقبال لالستثمار من أبرز قصص النجاح في المنطقة. 

وبعد أن تشرفت بترأس مجلس اإلدارة وبقيادة الطاقم اإلداري للشركة 
عبر هذه الرحلة، وجدت بأن الوقت قد حان إلعفاء نفسي من منصب 
ذلك  على   

ً
بناءا اإلدارة  مجلس  قرر  حيث   ،)CEO( التنفيذي  الرئيس 

التالية  المرحلة  قيادة  لغايات  جديد  تنفيذي  رئيس  وتعيين  استقطاب 
من مراحل نمو الشركة. وعند بحثنا عن ذلك الشخص المناسب، فقد 
كان من الضروري لنا أن نجد شخصا صاحب صفات تمكنه من التوافق 
وتقديم اإلضافة الى قيادة الشركة، والذي يمتلك خبرة إدارية وتشغيلية 
 من نظرتنا 

ً
 اساسيا

ً
عميقة ممزوجة بروح الريادة التي ال تزال تشكل جزءا

الشمولية. كما وقد كان من الضروري أن يتمتع المرشح لهذا المنصب 
باإليمان العميق برسالتنا األولية واإلهتمام الشخصي باالنضمام الينا في 

المرحلة المقبلة.

لقد مر عام كامل منذ ان تم التعرف على السيد ديزموند نوتن والذي 
اصبح رسميا في تموز من العام 2017 الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، 
وكلنا ثقة باختيارنا وفي قدرة السيد ديزموند نوتن على االستمرار بقيادة 

اعمالنا خالل السنوات القادمة. 

ان الفصل في هذه المرحلة ما بين منصب رئيس مجلس االدارة ومنصب 
 مع ما قررته تعليمات 

ً
 متوافقا

ً
 واجراءا

ً
 سليما

َ
الرئيس التنفيذي يعد سيرا

كما   ،
ً
مؤخرا الصادرة   2017 لسنة  المدرجة  المساهمة  الشركات  حوكمة 

هذه  بمستوى  االرتقاء  ألجل  رسمناه  الذي  للنهج   
ً
ضروريا  

ً
اجراءا ويعد 

المؤسسة.  
حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

شركائنا  لجميع  الخاص  شكري  عن  عبر 
ُ
أ أن  الختام  في  لي  إسمحوا 

عبر أيضا عن 
ُ
أ  من نجاحنا المتواصل، كما أود أن  ر 

ً
 حيويا

ً
لكونهم جزءا

خالص عرفاني لمجلس اإلدارة الذي عمل وبشكل متفاٍن في خدمة 
تشكيل  في  الثاقبة  وبصيرتهم  المميزة  مساهمتهم  وعلى  الشركة 
وعميق  تقديري  خالص  تقديم  سوى  يسعني  وال  كما  إستراتيجيتنا. 
إمتناني الى جميع موظفينا في كل مواقع عملهم عبر فروع الشركة 

على عملهم الدؤوب وشغفهم وتفانيهم في خدمة الشركة.

 في العام القادم بإذن الله  بمزيد 
ً
وكلي أمل في اللقاء بكم مجددا

القيادة الحكيمة لملكينا المفدى الملك  النجاح واالزدهار، في ظل  من 
عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

سامر توفيق فاخوري

رئيس مجلس اإلدارة

السيد سامر توفيق خوري
رئيس مجلس اإلدارة



تقرير
مجلس اإلدارة
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أنشطة الشركة الرئيسية :
ومستلزماتها  والمعسل  منتجات  وتوزيع  بإنتاج  متخصصة  تابعة،  تمتلك شركات  استثمارية  م.ع.م هي شركة  لالستثمار  شركةاالقبال 
واالستثمار في العقارات واالراضي واقامة المشاريع االسكانية واالعمار واالستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة واإلستثمار في شركات 

التصنيع والتوزيع وتملك الشركات التالية:

1- شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م
2- شركة الدخان والسجائر الدولية ذ .م.م )تحت التصفية(

3- شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة ذ.م.م
4- شركة الفاخر القابضه- التشغيالت العالميه ذ .م.م - جزر كايمن

اماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:

- المقر الرئيسي للشركة في المملكة االردنية الهاشمية - محافظة العاصمة / أم اذينة – شارع سعد بن ابي وقاص – بناية رقم 39.
ص.ب 911145 عمان 11191
هاتف   65561333 962+
فاكس 65531339 962+

info@eqbal-invest.com  :بريد الكتروني
www.eqbal-invest.com :الموقع االلكتورني

ويعمل فيه )9( موظفين، وال يوجد فروع للشركة.
رأس مالها )30,000,000( دينار.

مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم )218( تاريخ 1992/6/1 والرقم الوطني للمنشأه )200022790(.

حجم اإلستثمار الرأسمالي
- بلغ حجم االستثمار الراسمالي للشركة كما هو موضح في نهاية عام 2017 ما مقداره 93.3 مليون دينار.

أعداد الموظفين
- بلغ عدد موظفي شركة االقبال لالستثمار والشركات التابعه لها كما في 2017/12/31 )724( موظف.

أعداد الموظفين حسب فئات مؤهالتهم العلمية، في نهاية العام 2017:

شركة اإلقبال المؤهل العلمي
لالستثمار

الشركات التابعة
المجموع شركة الفاخر لتجارة 

التبغ والوكاالت/ األردن
مصنع الفاخر للتبغ المعالج - اإلمارات 

العربية المتحدة/ عجمان
شركة الطيف الدولي 

للطاقة المتجددة

11---دكتوراة
18-2115ماجستير

-----دبلوم عالي
6210716131بكالوريوس

31-30-1دبلوم
69271--ثانوية عامة

14674472-أقل من ثانوية عامة
9468823724المجموع
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الدورات التدريبية 

الدورات التدريبية للموظفين لعام 2017 - مصنع الفاخر للتبغ المعالج/ اإلمارات العربية المتحدة - عجمان

العـــددالـــدورة

2محترف إدارة المرافق 
14المالية لغير الماليين

1شهادة نيبوش في اإلدارة البيئية
1شهادة البنية التحتية للمعلوماتية

ASP.NET MVC 4  1تطوير تطبيقات الويب
1 فني الجودة المعتمد

1المهارات اإلشرافية الفعالة
1أدوبي فوتوشوب 

1إدارة المستودعات المتقدمة
14اللغة اإلنجليزية - عدة مستويات

1شهادة دولية في سلسلة التوريد المهنية
1دبلوم في الشراء والتوريد - المستوى 4

1تخطيط ومراقبة المخزون
3إدارة المشاريع المهنية

3قيادة النمو المربح
2ثري دي إس ماكس

S7 3دورة برمجة
2تخطيط ومتابعة االنتاج

1البرنامج التنفيذي للشركات المتنامية
1تدريب في الدوائر التلفزيونية المغلقة

1إكسيل 2010 متقدم
2محاسب إداري معتمد 
1مصمم مالي معتمد 

1شهادة في التدفق النقدي وإدارة التنبؤ
1كتابة االعمال

6تكلفة المخزون
1أساسيات المالية والمحاسبة

1المحاسبة المالية واعداد التقارير
17ضريبة القيمة المضافة

2قانون العمل اإلماراتي من أجل بيئة أكثر أمانا

1شهادة مدير سلسلة التوريد الدولية

2التعويضات والفوائد

1شهادة في التدريب والتطوير المهني 

92  المجموع

طبيعة عمل الشركات التابعة ومجاالت نشاطها

النشاط الرئيسينوع الشركةاسم الشركة 
رأس المال 

المدفوع
)JOD( 

نسبة 
المساهمة

ذات مسؤولية شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت*
محدودة

تصنيع وبيع المعسل وملحقاته إلى 
%6,000,000100مختلف دول العالم

ذات مسؤولية شركة الدخان والسجائر الدولية**
%6,000,000100تصنيع السجائرمحدودة

ذات مسؤولية شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة
محدودة

االستثمار في مجاالت الطاقة البديلة 
و العقارات واالراضي وإقامة مشاريع 

االسكان واإلعمار
7,000,000100%

شركة الفاخر القابضه - التشغيالت 
العالميه

ذات مسؤولية 
%35.450100اإلستثمار في شركات التصنيع والتوزيعمحدودة

*  يوجد للشركة شركة تابعة لها في منطقة Cayman Islands تحت مسمى شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت براس مال 
50 الف دوالر وبنسبة تملك 100%.

كما يوجد لشركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت شركات تابعة لها وهي: 

* شركة الفاخر الدولية في منطقة Cayman Islands براس مال 10 االف دوالر وبنسبة تملك 100%.
* شركة الفاخر توباكو في امارة عجمان – االمارات العربية المتحدة براس مال 50 الف دوالر وبنسبة تملك %100 .ويوجد لها شركات 

تابعة حسب ادناه :

- مصنع الفاخر للتبغ المعالج براس مال 40 مليون درهم ) 7.72 مليون دينار ( ويعمل في مجال تصنيع وانتاج وتجارة المعسل ، حيث يتم 

توزيع هذه المنتجات محليا ) االمارات العربية المتحدة ( واقليميا وعالميا في باقي دول العالم.

- يمتلك مصنع الفاخر للتبغ المعالج شركة الفاخر لتجارة التبغ.

*  مصنع الفاخر لصناعة التبغ في تركيا برأس مال ما يقارب 27 الف دوالر وبنسبة تملك 100%.
* شركة بيونير فنتشر جروب برأس مال ما يقارب 50 الف دوالر وبنسبة تملك %100 علما بأن هذه الشركة كانت تابعه لشركة االقبال 

لالستثمار حيث تم نقل ملكيتها الى شركة الفاخر القابضة – Cayman island  بعام 2017 وتمتلك الشركات التابعة التالية :

- شركة الفاخر القابضة – امريكا وتأسست في عام 2017 بنسبة تملك 100%.

- وتمتلك شركة سييرا بنسبة تملك 100%.

- شركة الفاخر للتوزيع – المانيا تأسست بعام 2017 وبنسبة تملك 100%.

 ال تزال الشركة تحت إجراءات التصفية.
* *
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 2017/12/31 

السيد سامر توفيق شاكر فاخوري

 عن شركة  اإلقبال األردنية للتجارة العامة
ً
المنصب الحالي: رئيس مجلس اإلدارة - متفرغ ممثال

تاريخ الميالد: 1972/5/1
المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال/ عام 1993

العضويات والمناصب الحالية 
• رئيس مجلس إدارة  شركة االقبال لإلستثمار من عام 2008

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

• رئيس هيئة مديري شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة منذ عام 2015

العضويات والمناصب السابقة
• مدير عام شركة االقبال لإلستثمار خالل الفترة )1995 – 2017(

• رئيس مجلس إدارة شركة اإلقبال للطباعة والتغليف خالل الفترة )2001 – 2007/11/7(
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة اإلقبال لإلستثمار خالل الفترة )2001– 2009/10/3(

• مدير عام شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت خالل الفترة )2006/5/30 – 2009/5/7(
• رئيس مجلس إدارة شركة اللؤلؤة للورق الصحي خالل الفترة )1999 – 2000(

• رئيس هيئة مديري شركة الطيف خالل الفترة من )2012-2011(
• مدير عام الشركة العربية لتوزيع السجائر خالل الفترة )2000 – 2013( 

السيد خليل إبراهيم المعموري

 عن شركة باستير لإلستثمارات اإلدارية 
ً
المنصب الحالي : نائب رئيس مجلس اإلدارة - ممثال

تاريخ الميالد : 1967/2/16
المؤهل العلمي : كلية اإلدارة واإلقتصاد / عام 1990

العضويات والمناصب الحالية 
• رئيس تنفيذي شركة المعموري هولدينج جروب ليمتد من عام 2017

العضويات والمناصب السابقة
• رئيس مجلس اإلدارة شركة المعموري للسجائر والتبغ خالل الفترة )1990 – 1997(

• رئيس مجلس اإلدارة شركة المعموري كارجو خالل الفترة )1990 – 2006(
• رئيس مجلس اإلدارة الشركة العربية للسجائر والتبغ خالل الفترة )1997 – 2003(

• رئيس مجلس اإلدارة شركة الفاخر الذهبي خالل الفترة )2003 – 2017(

الشركات التابعة وعناوينها
شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت:

• شركة ذات مسؤولية محدودة.

• تصنيع وتجارة وتوزيع المعسل.

• رأس مالها  6,000,000 دينار أردني.

• نسبة التملك 100%.

•  المقر الرئيسي للشركة في المملكة االردنية الهاشمية - محافظة العاصمة / أم اذينة – شارع سعد بن ابي وقاص – بناية رقم 39.

• مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2006/5/30 تحت الرقم 12208 والرقم الوطني للمنشأة )200010064(.

شركة الدخان والسجائر الدولية تحت التصفية 
• ذات مسؤولية محدودة.

• تصنيع السجائر.

• رأس مالها  6,000,000 دينار أردني.

• نسبة التملك 100%.

• المقر الرئيسي للشركة في المملكة االردنية الهاشمية - محافظة العاصمة / أم اذينة – شارع سعد بن ابي وقاص – بناية رقم 39.

• مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم )16206( بتاريخ 2008/04/16 والرقم الوطني للمنشأة )200094979(.

شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة
• ذات مسؤولية محدودة.

• رأس مالها  7,000,000 دينار أردني.

• نسبة التملك 100%.

• المقر الرئيسي للشركة في المملكة االردنية الهاشمية - محافظة العاصمة / أم اذينة – شارع سعد بن ابي وقاص – بناية رقم 39.

• مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم )23148( بتاريخ 2010/10/28 والرقم الوطني للمنشأة )200114522(.

شركة الفاخر القابضة – التشغيالت العالمية ذ.م.م – جزر الكايمن 
• ذات مسؤولية محدودة.

• اإلستثمار في شركات التصنيع والتوزيع.

• رأس مالها  35.450 دينار أردني.

• نسبة التملك 100%.

• المقر الرئيسي جزر الكايمن.
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السيد وليد توفيق فاخوري

 عن شركة الخليج العربي لإلستثمارات والنقليات العامة
ً
المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة ممثال

تاريخ الميالد: 1972/2/12
المؤهل العلمي: بكالوريوس تسويق/ عام 1992

                          ماجستير إدارة أعمال/ عام 2000
                          

العضويات والمناصب الحالية 
• رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق انفستمنت هاوس – األردن منذ عام  2007  

• رئيس مجلس ادارة شركة Petroerpuoa / اسبانيا منذ عام 2014
• رئيس تنفيذي شركة JABA Inversiones Inmobiliarias / اسبانيا منذ عام 2014

• نائب رئيس مجلس اإلدارة / ممثل شركة التوفيق انفستمنت هاوس / األردن – بنك االردن منذ عام 2017
 

العضويات والمناصب السابقة
• عضو مجلس ادارة بنك االردن خالل الفترة )2005 - 2015(

• رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي/ فلسطين خالل الفترة )2001 - 2016(
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار خالل الفترة )2009 - 2017(

• نائب رئيس مجلس إدارة شركة تفوق لالستثمارات المالية خالل الفترة )2006 – 2016(
 للقطاع الخاص – البنك اإلسالمي للتنمية/ جدة خالل الفترة )2009 – 2013(

ً
• عضو اللجنة التنفيذية لصندوق حصص االستثمار ممثال

• مساعد للمدير العام في بنك األردن خالل الفترة )2003 – 2004(
• عضو مجلس إدارة منتدب في البنك اإلسالمي العربي / فلسطين خالل الفترة )1999 – 2001(

• مساعد المدير العام في بنك األردن خالل الفترة )1999 – 1999(
• مدير تنفيذي في بنك األردن خالل الفترة )1995  - 1999(

• نائب رئيس مجلس اإلداره شركة زهرة األردن لالستثمارات العقارية والفنادق خالل الفترة )2005 – 2017( 
• رئيس مجلس ادارة شركة الثقة للنقل الدولي خالل الفترة )2009 – 2014(

• عضو مجلس ادارة شركة النقليات السياحية )جت( خالل الفترة )2003 – 2009(
• عضو مجلس ادارة شركة اليرموك للتأمين )1995 – 1999(

• عضو مجلس ادارة شركة الدخان والسجائر الدولية )1994 – 2007(

السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي

 عن شركة السبيل لإلستثمارات المالية 
ً
المنصب الحالي : عضو مجلس اإلدارة ممثال

تاريخ الميالد : 1953/3/27
المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة اعمال )الجامعة االمريكية بيروت( 1976

العضويات والمناصب الحالية 
• مساهم رئيسي في شركة الحكمة للخدمات المالية )وسيط مالي( منذ عام 2005

• رئيس مجلس اإلدارة / بنك القاهرة عمان من تاريخ 2012/10/7
• عضو مجلس إدارة منذ عام 2005 في كل من:

• شركة الشرق األوسط للتامين.
• شركة زارة لإلستثمار القابضة.

• شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار ) باديكو(.

العضويات والمناصب السابقة
• عدة مناصب آخرها نائب الرئيس / ستي بانك خالل الفترة )1977 – 1989(

• مدير عام / بنك القاهرة عمان خالل الفترة )1989 – 2004(

السيد: صالح رجب عليان حماد    

 عن بنك األردن
ً
المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة – ممثال

تاريخ الميالد: 1962/7/27
المؤهل العلمي: بكالوريوس علوم حاسوب - الجامعة األردنية /عام 1985 

العضويات والمناصب الحالية:
• رئيس مجلس إدارة شركة األردن للتأجير التمويلي من 2015/5/28 لغاية تاريخه.   

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تفوق لالستثمارات المالية من 2016/12/21 – لغاية تاريخه.
- عضو مجلس إدارة بنك األردن – سورية من 2016/12/21 – لغاية تاريخه.

- عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن من 2016/12/29 - لغاية تاريخه.  
 CCO, CORE عضو مجلس إدارة الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص المساهمة الخاصة المحدودة  من 2017/5/15 – لغاية تاريخه -

العضويات والمناصب السابقة:
• المدير العام بالوكالة منذ 13 كانون الثاني 2017 لغاية تاريخه

- مساعد المدير العام / إدارة قطاع االمتثال والمخاطر في بنك األردن منذ 2015/7/27 ولغاية 2017/1/12 
- وامين سر مجلس اإلدارة  منذ 2015/7/27 ولغاية 2017/4/17

- مساعد المدير العام / إدارة قطاع االمتثال والمخاطر، وأمين سر مجلس اإلدارة، في بنك األردن من 15/12/2014 – 2015/5/28
- المدير التنفيذي / دائرة االمتثال والمخاطر، وأمين سر مجلس اإلدارة، في بنك األردن منذ 2009/1/1 – 2014/12/14

- مدير دائرة االمتثال ومخاطر العمليات في بنك األردن منذ 1994/12/1 – 2008/12/31
 

السيد مانويل شتوتز

المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة ممثال عن كنجز وي - فرونتير كونسيومر فرانشيسيس 
تاريخ الميالد: 1984/7/13

المؤهل العلمي: بكالوريوس اقتصاد  /عام 2008 

العضويات والمناصب الحالية:
• شركة كنجز وي كابيتال المحدودة / رئيس تنفيذي / مدير شريك من عام 2015

العضويات والمناصب السابقة:
• شركة تي اتش اس بارتنرز المحدودة / مدير وشريك حقائب استثمارية خالل الفترة ) 2011 – 2015(

• غولدمان ساشز انفيستمنت بارتنرز / محلل استثماري خالل الفترة ) 2008 – 2011(

السيد نائل جيريمي كريم كسار 

 عن كي سي كي ذات المسؤولية المحدودة 
ً
المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة ممثال

تاريخ الميالد: 1979/5/8
المؤهل العلمي: بكالوريوس في الرياضيات / عام 2001 

                          ماجستير في الرياضيات / عام 2002
                          تاريخ األسواق المالية/ عام 2011

                          
العضويات والمناصب الحالية 

• مساهم فعال / شركة كي سي كي ذات المسؤولية المحدودة من تاريخ 2012

العضويات والمناصب السابقة
• مدير تطوير األعمال / إتش إس سي سال خالل الفترة )2002 – 2006(

• مدير تطوير األعمال / إتش إس سي ) إف زد سي أو ( خالل الفترة ) 2007 – 2012(
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السيد محمد ناصر نسيب بركات 

المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة – ممثال عن شركة فرح لألدوات الكهربائية والصحية
تاريخ الميالد: 1969/1/15

المؤهل العلمي: ماجستير إدارة أعمال ومحاسبة / عام 1992
)CPA( محاسب  قانوني                          

                          بكالوريوس علوم مالية ومصرفية / عام 1989 
                         

العضويات والمناصب الحالية 
)CCSA( عضو جمعية التقييم الذاتي للمخاطر الجراءات الرقابة •

)JCPA( عضو جمعية المحاسبين القانونيين في االردن •
)CORE I & II( مدير مخاطر تنفيذي معتمد •

• رئيس مجلس إدارة شركة الدار الدولية الستشارات الحوكمة )االردن والمملكة العربية السعودية(
• الشريك المسؤول لشركة الدار الدولية الستشارات الحوكمة )عضو شركة الينيال العالمية( ابتداًء من سنة 2017

العضويات والمناصب السابقة
• مساعد مدير المكتب االقليمي ومدير دائرة التطوير المهني / شركة طالل ابو غزالة الدولية )1992 – 1994(

•  مدير مالي / بنك االردن خالل الفترة )1997-1994(
• مدير عام االستشارات / شركة الدار لتدقيق الحسابات خالل الفترة من )1997 – 2017(

• الشريك المسؤول عن خدمات إدارة مخاطر األعمال في منطقة الشرق األوسط / شركة جرانت ثورنتون خالل الفترة )2010 2017(

الدكتور هنري توفيق إبراهيم عزام

المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة – ممثال عن شركة اليمامه لإلستثمارات العامة
تاريخ الميالد: 1949/1/1

المؤهل العلمي: دكتور في اإلقتصاد عام 1976

العضويات والمناصب الحالية
• أستاذ اإلقتصاد والتمويل كلية إدارة األعمال الجامعة األمريكية بيروت لبنان / عام 2014

• عضو مجلس إدارة شركة اإلقبال لإلستثمار من تاريخ 2017/3/6

العضويات والمناصب السابقة
• الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي دولة الكويت / محلل مالي واقتصادي خالل الفترة ) 1977 – 1982(

• بنك الخليج الدولي مملكة البحرين / نائب الرئيس وكبير اإلقتصاديين خالل الفترة ) 1983 – 1990(
• البنك األهلي التجاري المملكة العربية السعودية / مساعد المدير العام خالل الفترة ) 1990 – 1997(

• ميرل ايسد كانبيتال غروب المملكة األردنية الهاشمية / مدير عام خالل الفترة ) 1997 – 2000(
• شركة جورد انفست المملكة األردنية الهاشمية / مدير عام خالل الفترة ) 2000 – 2004(

• أموال انفست المملكة األردنية الهاشمية / مؤسس ومدير عام خالل الفترة ) 2004 – 2006(
• دويتشه بنك اإلمارات العربية المتحدة دبي / مدير إقليمي لمنطقة الشرق األوسط خالل الفترة ) 2006 – 2012(

• صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي المملكة األردنية الهاشمية / رئيس مدلس اإلدارة والرئيس التنفيذي خالل الفترة )2012 – 2013(

السيد ديزموند جون نوتن

المنصب الحالي: المدير العام 
تاريخ الميالد: 1966/8/8

المؤهل العلمي: بكالوريوس تخصص مشترك الجغرافيا والتخطيط من جامعة بيرمنغهام عام 1987
                          ماجستير إدارة األعمال بامتياز من كلية استون إلدارة األعمال عام 1997

                          برنامج التطوير المتقدم من كلية إدارة األعمال كيلوغ عام 2008

العضويات والمناصب الحالية 
 من 2017/5/10 

ً
• المدير التنفيذي شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت اعتبارا
 من 2017/7/26 

ً
• مدير عام شركة اإلقبال لإلستثمار اعتبارا

العضويات والمناصب السابقة 
شركة كوكا كوال و سويبس للمشروبات المساهمة المحدودة )المملكة المتحدة(

• خريج متدرب باإلضافة إلى شغل مواقع تتعلق بإدارة األعمال التجارية خالل الفترة )1987 – 1991(
• مدير تطوير الخدمات خالل الفترة )1992 – 1993(

• مراقب قطاع األعمال خالل الفترة )1993 – 1995(
 

الشركة البريطانية األمريكية للتبغ المساهمة المحدودة
• مدير عام ، جمهورية التشيك )أمستردام(، والمدير االقليمي في كل المملكة العربية السعودية وقطر خالل الفترة )1995 – 2001(

مدير التسويق ، منطقة شمال أوروبا )أمستردام( خالل الفترة )2001 – 2001(  •
مدير إداري في مجلس التعاون الخليجي )في المملكة العربية السعودية ودول الخليج( خالل الفترة )2002 – 2004(  •

رئيس الشركة البريطانية األمريكية للتبغ BAT في كوريا خالل الفترة )2005 – 2008(  •
مدير العالمات التجارية العالمية )دانهيل Dunhil ، 555 ، و B&HI( خالل الفترة )2009 – 2010(  •

مدير ، شرق أوروبا ، وعضو مجلس اإلدارة خالل الفترة ) 2010 – 2011(  •
مدير العمليات للمجموعة ، وعضو مجلس اإلدارة خالل الفترة ) 2011 – 2012(  •

مدير منتجات الجيل التالي والمدير اإلداري ل نيكوفنتشرز ، وعضو مجلس اإلدارة خالل الفترة ) 2013 – 2015(  •

السيد سيف موسى مصطفى صالح

المنصب الحالي: الرئيس التنفيذي لالستراتيجية في شركة االقبال لالستثمار
تاريخ الميالد: 1977/5/30

ماجستير إدارة األعمال - جامعة والية كاليفورنيا فوليرتون 2002 المؤهل العلمي:  
                           بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 2000

العضويات والمناصب الحالية 
• عضو مجلس إدارة مجموعة مستشفيات اإلستشاري من 2016 حتى االن

• نائب رئيس هيئة المديرين شركة الطيف الدولي للطاقة  للمتجددة من 2012 حتى االن

العضويات والمناصب السابقة 
• كبير مديري اإلستراتيجيات في Ingram Micro North America ، كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من 2005-2009 

• مستشار مالي أول في اكسبريان أمريكا الشمالية ، كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من 2002-2005
• مدير التطوير االستراتيجي في شركة اإلقبال لإلستثمار خالل الفترة من 2009-2012

• مدير عام الطيف الدولي للطاقات المتجددة خالل الفترة من 2012-2014
• نائب الرئيس - لالستراتيجية وتطوير األعمال  شركة الفاخر من 2015-2017
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السيد حسين عبدالجليل الفواعير 

المنصب الحالي: مدير العالقات العامة.
تاريخ الميالد: 1959/9/7

المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال / عام 1994
                          ماجستير تسويق دولي / عام 1996

العضويات والمناصب الحالية 
 من 2016/5/1

ً
• عضو مجلس إدارة شركة اإلقبال لتجارة الحديد والمعادن اعتبارا

العضويات والمناصب السابقة 
• عمل خاص خالل الفترة )1980 – 1989(

• باحث اقتصادي / مؤسسة تنمية الصادرات خالل الفترة )1989 – 1996(
• مدير إقليمي / المؤسسة االسالمية للمنتجات الغذائية – فلسطين خالل العام 1996

• مدير عام / المؤسسة االسالمية للمنتجات الغذائية – فلسطين خالل الفترة )1996 – 1998(
• مدير مجموعة لبنى خالل الفترة )1998 – 2000(

• مساعد مدير العالقات العامة / شركة الدخان والسجائر الدولية خالل الفترة )2001 – 2010(
 عن شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة حالل الفترة )2014–2016( 

ً
• عضو مجلس إدارة شركة الثقة للنقل الدولي – ممثال

• امين سر مجلس إدارة شركة االقبال لإلستثمار خالل الفترة ) 2014 – 2017(
 

السيد محمد جميل سعيد عبادي

المنصب الحالي: المدير المالي
تاريخ الميالد: 1971/1/12

المؤهل العلمي: بكالوريوس محاسبة / عام 1993

العضويات والمناصب الحالية 
• المدير المالي شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت من عام 2016

• المدير المالي شركة اإلقبال لإلستثمار من تاريخ 2017/09/5

العضويات والمناصب السابقة
• سابا وشركاه دبي اإلمارات العربية المتحدة / مدقق حسابات رئيسي خالل الفترة )1994 – 1998(

• ايريديوم الشرق األوسط دبي اإلمارات العربية المتحدة / محلل مالي خالل الفترة )1998 – 2000(
• ميرك شارب اند دوم / مدير مالي خالل الفترة )2001 – 2013(

• شركة الدولية الحكمة الجزائر / مدير مالي خالل الفترة )2014 – 2016(

السيد أنور أسامة سميح السكري

المنصب الحالي: امين سر مجلس اإلدارة
تاريخ الميالد: 1984/9/4

المؤهل العلمي: بكالوريوس قانون  / عام 2006
                          ماجستير  قانون  / عام 2007

العضويات والمناصب الحالية 
• محامي / أسامة سكري وشركاه من عام 2009

• امين سر مجلس إدارة شركة اإلقبال لإلستثمار من تاريخ 2017/10/24
• عضو مجلس إدارة شركة االقبال للطباعة والتغليف منذ 2011

العضويات والمناصب السابقة
• عبيدات وفريحات ) محامون( خالل الفترة )2007 – 2009(

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم )كبار المساهمين %5 فأكثر(

اسم المساهم
 

2016/12/312017/12/31
عدد

األسهم
عدد 

عددالنسبةالمساهمين
األسهم

عدد 
النسبةالمساهمين

%13.577 4,073,128 %12.740 3,822,002 توفيق شاكر خضر فاخوري
%10.000 3,000,000 %10.000 3,000,000 شركة بنك االردن

%6.696 2,008,834 %6.696 2,008,834 شركة االقبال االردنية للتجارة العامة
%0.000 0 %22.841 6,852,438 شركة أي اف جي هيرميس ُعمان

%2,460,0008.200 %00.000 شركة المعموري هولدينج جروب ليمتد
كنجز وي - فرونتير كونسيومر 

%7,521,76225.073 %00.000 فرانشيسيس

%463.546 19,063,724 %452.278 15,683,274 المجموع
%1,70936.454 10,936,276 %1,82247.722 14,316,726 باقي المساهمين
%1,713100 30,000,000 %1,826100 30,000,000 المجموع الكلي

الوضع التنافسي للشركة 
 في المنطقة. فضمن القطاع  المختص بالعسل  

ً
واصلت الشركة تقوية وضعها باعتبارها واحدة من الشركات االستثمارية األكثر نجاحا

ه اتخذنا خطوات كبيرة لتعزيز وضعنا كرائد عالمي من خالل الحصول على حقوق التوزيع في معظم أسواقنا الرئيسية. هذا سيوفر 
َ
المنك

لنا السيطرة والمرونة لتحقيق هدفنا المتمثل في بناء شركة تتمحور حول المستهلك، وتأسيس عالمة تجارية. وباكتساب تلك الحقوق 
 إيرادات وأرباح قياسية .

ً
حصلنا على المزيد من اإليرادات واألرباح في سلسلة القيمة، فأصبح عام 2017 أنجح عام حتى تاريخه مسجال

 وأكثر أهمية، مثل االنجاز األخير 
ً
بالنسبة ألعمال الطاقة المتجددة، فإن الشركة تواصل تنمية قدراتها الفنية والفوز بمشاريع أكبر حجما

للمحطة الكهروضوئية 13 ميجاوات لصالح الديوان الملكي الهاشمي. تعتبر شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة واحدة من الشركات 
الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة.

اإلنجازات والخطط المستقبلية 

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت 
على مدى إحدى عشر عاما، عملت شركة الفاخر لتجارة التبغ بتحقيق النتائج المميزة في تطوير صناعة المعسل من خالل استخدام 

أحدث وسائل التكنولوجيا لتلبية رغبات العمالء واحتياجات السوق من المنتجات ذات جودة عالية و فريدة.

الشركة في  انتشار منتجات  المبيعات، و  السنوي في حجم  النمو  التجارية، والحفاظ على  العالمة  بتعزيز سمعة  النتائج  وتمثلت هذه 
معظم األسواق العالمية. كما واصلت الشركة توسعها في المساحات و الطاقات اإلنتاجية والتخزينية و تطوير أنظمة الجودة.

و في ما يلي أهم إنجازات عام 2017 التي ساهمت في تحقيق النتائج أعاله :

1. استقطاب و تعيين رئيس تنفيذي.
2. في النصف الثاني من 2017 تم اجراء مراجعة شاملة وتحديث الستراتيجية الشركة. 

3. في أواخر2017، تم إفتتاح أول مصنع للفاخر في مصر بما يتماشى مع أحدث معاير الجودة و الوسائل التكنولوجية لتحقيق رؤية 
    الشركة في التوسع الجغرافي خارج اإلمارات لتلبية االحتياجات المتزايدة لألسواق اإلقليمية.

4. االستحواذ على حقوق التوزيع في أغلب اسواق ومناطق توزيع منتجات الشركة بما يتماشى مع استراتيجة الشركة لتعزيز قدرتها 
    التنافسية ، و تحقيق زيادة في األرباح و زيادة الحصة السوقية من خالل استجابة أسرع لمتطلبات وإحتياجات السوق.

5. تم إفتتاح سكن العمال الجديد بطاقة استيعابية تصل لــ 550 موظف مع توفير مختلف وسائل الراحة و األمان لرفع إنتاجية الموظفين 
    و تعزيز رضاهم في بيئة العمل.

6. طرح منتجات ونكهات جديدة تتوافق مع رغبات وأذواق المستهلكين في األسواق المحلية و العالمية.
7. تأسيس قسم البيئة واالستدامة  للعمل على تعزيز مساهمة الشركة في استدامة النظم الطبيعية ووضعها كهدف استراتيجي 

    لمواكبة المعايير الدولية للبيئة و اإلستدامة والعمل على تحسين تطبيقها في كافة نشاطات الشركة.
8. تم تأسيس قسم امتياز سلسة التزويد لتطوير اإلجراءات والسياسات  المتبعة في عمليات التخزين و الشراء و ما يلحقه من عمليات 

    ذات عالقة لضمان كفاءة اإلجراءات في تحقيق أهداف الشركة و بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجال المشتريات.
9.العمل باستمرار مع الموردين الرئيسيين لضمان استمرارية التوريد ، وتعزيز مشاركة الموردين في مرحلة تطوير المنتج وزيادة القيمة من  

   خالل توسيع قاعدة الموردين الرئيسيين للحد من المخاطر ، وتحسين الشروط التعاقدية والحصول على شروط دفع أفضل.
10. تم تطوير مهارات الموظيفين الرئيسيين بالشركة من خالل دورات تدريبية ميدانية حسب االختصاصات المعنية مما أسهم في زيادة 

   الخبرة النوعية للموظفين وإنعكاسها االيجابي على العمل.
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وفي ما يلي اهم الخطط التي سيتم بدأ العمل على إنجازها خالل العام 2018:

1. العمل على تأسيس قسم البحث و التطوير إلبتكار منتجات جديدة تلبي تطلعات السوق على المستوى البعيد و الحفاظ على 
     التنافسية في األسواق العالمية و طرح أفكار ابداعية تحقق استراتيجيات الفاخر ليكون السباق على مستوى العالم في تطوير صناعة التبغ . 
2. العمل على تطوير سلسلة تزويد تكاملية )End to End Supply Chain( لزيادة سرعة طرح المنتجات للسوق ، تعزيز قدرة اإلستجابة 

لمتطلباته و رفع كفاءة سلسلة التزويد لتحقيق النتائج بأسرع وقت و أقل التكاليف.
3. المباشرة بتجهيز مستودعات جديدة في المنطقة الحرة على مساحة اجمالية 6100 متر مربع بتقنيات تقلل من استخدام الطاقة و 

    تحافظ على البيئة بما يوافق أحدث المعايير الدولية للبيئة و نظم االستدامة. 
4. كجزء من خطة الشركة لتعزيز حضورها اإلقليمي و العالمي و توسييع رقعتها الجغرافية تسعى الشركة  لتأسيس مصنع جديد في عام 2018.
5. االستمرار بتطوير نظام ادارة المستودعات )WMS( ونظم تخطيط الشركات ERP( ( لتغطية كافة فروع الشركة و تحقيق التكاملية 

    بين األنظمة لجميع العمليات و في كل الفروع لضمان دقة المعلومات و فعاليتها في اتخاذ القرارات.

إنجازات شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة في عام 2017

• بناء محطة طاقة شمسية في “ الماضونا” لصالح الديوان الملكي الهاشمي العامر بقدرة 13 ميغا واط مبني على نظام التتبع الشمسي، 
   حيث أنه أول مشروع من حجمه يتم ربطه على شبكة الكهرباء األردنية وتم تنفيذه قبل الموعد المحدد وبسواعد أردنية %100، يغطي 
   المشروع  %100 من استهالك الديوان الملكي الهاشمي من الكهرباء كما سيغطي استهالك المركز الوطني لألمن وادارة األزمات 

عنى باأليتام والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة.
ُ
   باإلضافة إلى )21( مركز من المراكز التي ت

.BOT بناء محطة طاقة شمسية في “ القسطل” لصالح الشركة المتكاملة للصناعات الزجاجية بقدرة 714 كيلو واط  على نظام ال •
• التوسع الجغرافي لشركة الطيف من خالل دراسة إمكانية تطوير المشاريع خارج األردن مثل ايطاليا ، فلسطين، السعودية، العراق، حيث تم 

  عمل زيارات  ميدانية في 2017 نتج عنها اإلتفاق المبدئي لتنفيذ مشاريع بقدرة 15 ميغاواط. 
)Tracker( البدء بتنفيذ مشروع بقدرة 2.05 ميغاواط لصالح المستشفى التخصصي مبني على نظام التتبع الشمسي •

)Tracker( البدء بتنفيذ مشروع بقدرة 1.84 ميغاواط لصالح االستقالل مول مبني على نظام التتبع الشمسي •

الخطط المستقبلية لشركة الطيف الدولي في 2018: 

• تأهيل شركة الطيف للطاقة المتجددة  لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية متنوعة بقدرة 33 ميغا واط سيتم تنفيذها في سنة 2018 داخل األردن.
• تطوير مشاريع بقدرة 10 ميغاواط في ايطاليا على نظام الطاقة الشمسية المركزة Concentrated -Solar-Power(  CSP( وهي 
 
ً
ز إلى حرارة تشِغل محركا

ّ
تكنولوجيا تستخدم المرايا لتركيز بقعة كبيرة من ضوء الشمس على بقعة صغيرة وعليه يتم تحويل الضوء الُمرك

 موصول بمولد الطاقة ليتم بذلك توليد الكهرباء.
ً
حراريا

االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

• من الجدير بالذكر أن الشركة في عام 2017 تكبدت مصاريف ذات طبيعة غير متكررة .

القيمة )دينار( البيان

407,278 اتعاب مهنية واستشارات الستراتجية الشركة

475,017 مشروع تطوير منتج جديد

506,343 ابحاث و دراسات

482,431 مشروع طرح منتج

174,397 مصاريف توظيف

188,442 قيمة اتالف المطبوعات القديمة

144,672 قيمة اكسسوارات تم اتالفها

2,378,581 المجموع

 )
ً
 و خارجيا

ً
درجة اإلعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين )محليا

العمالء
نسبة التعامل إسم العميل

18 % المؤسسة الوطنية للتجارة واإلنماء

13 % الفاخر الذهبي

9 % شركة شبكة سيرا

8 % المتوسطه للتجارة العامة

6 % المعموري للسجائر والتبغ

الموردون
نسبة التعامل مع إجمالي المشتريات إسم المورد

14 % شركة االينس ون روتاج

10 % شركة مجان للطباعة والتغليف

9 % شركة ميال س.ر.ل

8 % شركة هيرتز للنكهات ج.م.ب.هـ

8 % شركة كوزمو بالست

الحماية الحكومية او االمتيازات التي تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها واي براءات اختراع او حقوق امتياز 
تتمتع شركة اإلقبال لإلستثمار بامتيازات بموجب القوانين واألنظمة المعمول بها سارية المفعول باألردن، حيث تتمتع الشركة بما يلي:

 بأنها تمتلك عالمات تجارية على النحو التالي:
ً
• حماية بموجب قانون الملكية الفكرية والعالمات التجارية المعمول به في المملكة، علما

• شركة اإلقبال لالستثمار عدد )2 عالمة تجارية(
• شركة الفاخر الدولية عدد )369عالمه تجارية(

• شركة الدخان والسجائر الدولية عدد )50 عالمة تجارية(
• شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت عدد )6 عالمة تجارية (

 للقرارات الصادرة عن وزارة 
ً
• حصلت أنظمة الطاقة البديلة المتجددة على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وذلك وفقا

  المالية ودائرة الجمارك العامة

• ال يوجد أي براءات إختراع أو حقوق امتياز

• تلتزم الشركة بتطبيق معايير الجودة المعمول بها دوليا وذلك من خالل وضع الملصقات الصحية التحذيرية الضرورية على منتجاتها 
من ناحية تغليف المعسل باالضافة الى االشراف على المنتجات وضمان توافقها مع المعايير والمواصفات المطبقة محليا ودوليا.

التزامنا بكل االنظمة ذات العالقة  إن شركة الفاخر تعمل بشكل مكثف في فئة منظمة للغاية وتستفيد من مصادر عدة لضمان 
في جميع المناطق الجغرافية المختلفة التي نعمل بها. إن الزيادة الكبيرة في الضرائب في عام 2017 في بعض اسواقنا الرئيسية 

شوشت مؤقتا على سالسل التوريد إال اننا نتوقع ان تعود االمور الى طبيعتها قريبا في عام 2018.

إن شركة الفاخر ملتزمة باتباع معايير الجودة الدولية حيثما وجدت، وفي حال لم توجد، فإن شركة الفاخر تطبق ممارسات التصنيع 
المنظمة األخرى.  التي تطبقها االسواق  الصارمة 

عالوة على ذلك ، فنحن على تواصل مستمر ومناقشة مستمرة مع االسواق للتعرف على أحدث التحسينات والتطورات بما يخص 
متطلبات التغليف، كما اننا نسعى الى التقيد التام باألنظمة المنشورة ونسعى كذلك للحصول على النصح والتوجيه من السلطات 

القوانين واالنظمة متى كان االمر مبهما.  لتلك  الناظمة 
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المخاطر التي تتعرض لها الشركة
تتعرض الشركة بطبيعة عملها لمجموعة من المخاطر، وهذه المخاطر يمكن إيجازها على النحو التالي:

• مخاطر السوق وتحويل العمالت وأسعار الفائدة واالئتمان.
• مخاطر الظروف اإلقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام.

• تغيير و/أو تعديل القوانين والتشريعات الحكومية وتأثيرها بشكل سلبي على أهداف وخطط الشركة.
 على سمعه الشركة ويقلل الطلب  

ً
• قيام جهات غير معروفة بإنتاج ماركات مزيفة لماركات الشركة وبجودة منخفضة مما يؤثر سلبا

   على منتجاتها.

تحليل المركز المالي
ظهر النتائج المالية للشركة ونتائج أعمالها للسنة المنتهية في 2017/12/31 تحقيق نتائج جيدة.

ُ
ت

 لتحليل نتائج الشركة:
ً
بداية نقدم لحضراتكم إيجاز عن الشركة األم )شركة اإلقبال لالستثمار( وشركاتها التابعة تمهيدا

شركة اإلقبال لإلستثمار
 لغايات الشركة المتمثلة بالوكاالت التجارية والصناعية وإستثمار 

ً
هي شركة مساهمة عامة تأسست بتاريخ 1992/6/1 وتباشر أعمالها وفقا

وتوظيف أموال الشركة بالصورة التي تراها مناسبة وذلك بإنشاء فروع لها أو تملك شركات قائمة أو استثمارات مالية مختلفة ويبلغ حجم 
موجودات الشركة حوالي 51 مليون دينار.

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت
شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 6 ماليين دينار ونسبة التملك %100 وتعمل في مجال تصنيع وتجارة وتوزيع المعسل.

• يوجد للشركة شركة تابعة لها في منطقة Cayman Islands  تحت مسمى شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت برأس مال 
  50 ألف دوالر وبنسبة تملك 100%

• كما يوجد لشركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت شركات تابعة لها وهي:
* شركة الفاخر الدولية في منطقة Cayman Islands برأس مال 10 االف دوالر وبنسبة تملك 100%

* شركة الفاخر توباكو في إمارة عجمان – اإلمارات العربية المتحدة برأس مال 50 ألف دوالر وبنسبة تملك %100, ويوجد لها شركات 
   تابعة حسب ادناه :

      - مصنع الفاخر للتبغ المعالج براس مال 40 مليون درهم ) 7.72 مليون دينار ( ويعمل في مجال تصنيع وانتاج وتجارة المعسل، 
        حيث يتم توزيع هذه المنتجات محليا ) االمارات العربية المتحدة ( واقليميا وعالميا في باقي دول العالم.

يمتلك مصنع الفاخر للتبغ المعالج شركة الفاخر لتجارة التبغ 
       *  شركة الفاخر توباكو في تركيا برأس مال ما يقارب 27 الف دوالر وبنسبة تملك 100% 

         * شركة بيونير فنتشر جروب برأس مال ما يقارب 50 الف دوالر وبنسبة تملك %100 علما بأن هذه الشركة كانت تابعه لشركة
           اإلقبال لإلستثمار حيث تم نقل ملكيتها الى شركة الفاخر القابضة – Cayman island  بعام 2017 وتمتلك الشركات التابعة التالية :

         - شركة الفاخر القابضة – امريكيا وتأسست في عام 2017 بنسبة تملك %100 وتمتلك شركة سييرا بنسبة تملك 100%
         - شركة الفاخر للتوزيع – المانيا تأسست بعام 2017 وبنسبة تملك 100%

شركة الفاخر القابضة – التشغيالت العالمية – جزر الكايمن
• شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 35.450دينار  ونسبة التملك %100 وتعمل في اإلستثمار.

شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة
شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 7 مليون دينار نسبة التملك %100 وتعمل في مجال شراء وبيع وإستثمارات العقارات وإقامة 
المشاريع السكنية واستيراد وبيع وتركيب مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة وقد باشرت نشاطها المتعلق بالطاقة المتجددة في أواخر 

.
ً
عام 2012 وبلغ حجم موجوداتها 6.012 مليون دينار تقريبا

شركة الدخان والسجائر الدولية )تحت التصفية(
شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 6 ماليين دينار نسبة التملك %100، وبعد بيع موجودات الشركة وماكيناتها واألرض المقامة 
عليها إلى شركة فيليب موريس العالمية والنتهاء الغرض الذي انشئت من أجله الشركة، فقد قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة 

بتاريخ 7 تشرين االول 2012 الموافقة على تصفية الشركة تصفية اختيارية وال تزال الشركة تحت التصفية.

النشاطات التشغيلية للشركة ونتائج أعمالها لعام 2017
• ارتفع صافي مبيعات الشركة الموحدة لعام 2017 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 من 142.7 مليون دينار لتصبح 161.7 مليون 

  دينار بزيادة مقدارها  19 مليون دينار بنسبة مقدارها  13%.
• ارتفعت أرباح الشركة التشغيلية لعام 2017 مقارنة مع الفترة لعام 2016 من 40.3 مليون دينار لتصبح 54.7 مليون دينار بفارق 14.4 

.
ٌ
  مليون دينار بنسبة زيادة بلغت  % 36 تقريبا

• زيادة حقوق مساهمي الشركة 6.7 مليون دينار رغم توزيع 40 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين خالل عام 2017 حيث بلغت 
  حقوق المساهمين نهاية عام 2017 مبلغ 93.3 مليون دينار ، مقابل 86.6 دينار لعام 2016.

 بأن المجموعة 
ً
• بلغ رأس المال العامل للشركة نهاية عام 2017 مبلغ 24.6 مليون دينار مقابل 62.9 مليون دينار لعام 2016, علما

  توفر الموارد المالية عند الحاجة من خالل انشطتها التشغيلية , وعليه ال تعتقد إدارة المجموعة بأنه يوجد اية صعوبة في توفير 
  الموارد الألزمة عن استحقاق التزاماتها المتداولة,وخالل شهر كانون الثاني من عام 2018 تم دفع القروض قصيرة االجل من خالل 

  الحصول على قرض طويل االجل مما ادى لتعديل وضع رأس المال العامل للمجموعة.
• إن مجمل أرباح الشركة الموحدة إلى صافي مبيعاتها للعام الحالي قد بلغت % 38.4 مقارنة ب % 39.9 لعام 2016.

• ارتفاع المصاريف اإلدارية و العمومية للعام الحالي حيث بلغت 15.6 مليون دينار مقابل 10.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام 
  الماضي بينما ارتفعت مصاريف البيع و التوزيع لتصبح 7.2 مليون دينار مقابل 5.4 مليون لنفس الفترة من العام الماضي.

و تركز هذا اإلرتفاع في مصاريف الرواتب واالجور لشركة الفاخر حيث بلغت العام الحالي 1.49 مليون دينار مقابل 1.0 مليون دينار لنفس 
الفترة من العام الماضي، وومصاريف استشارات قانونية ارتفعت بقيمة 530 الف دينار ومصاريف الدعاية واإلعالن ارتفعت بقيمة 650 

الف دينار وخصم المسموح به ارتفت بقيمة 120 الف دينار  لنفس الفترة من العام الماضي.

في ضوء ما تقدم يتبين من النتائج المالية أن المجموعة حققت خالل هذا العام نتائج إيجابية بكافة المقاييس بفضل السياسة الحكيمة 
التي انتهجتها إدارة الشركة و جهود و نشاط العاملين فيها.

تحليل النسب المالية
20162017البيان / السنة

%50%43العائد على االستثمار
%25%32العائد على الموجودات

%52%47العائد على حقوق الملكية
%14%11مؤشر الكفاءة )المصاريف/ الدخل(

%10%7المصاريف اإلدارية والعمومية إلى المبيعات
%29%26صافي الربح إلى المبيعات

%4%4مصاريف التوزيع والبيع إلى المبيعات

تطور األرباح  وصافي حقوق المساهمين وسعر السهم واألرباح الموزعة
2011201220132014201520162017البيـــــان / السنة

67,662,84667,873,19797,701,77499,620,066108,234,546126,982,710258,636,670الموجودات 
56,546,50357,465,33466,096,66667,568,45974,223,60186,634,98693,348,847حقوق الملكية

22,739,38022,463,85030,012,90528,312,91333,531,00041,839,02352,437,458الربح قبل الضريبة
21,340,98921,004,69828,039,90026,462,29731,280,58337,398,45846,744,335الربح بعد الضريبة

1,821,6935,000,0000أرباح موزعة أسهم
20,000,00020,000,00020,000,00025,000,00025,000,00025,000,00040,000,000األرباح النقدية الموزعة

الحصة األساسية للسهم
 )EPS ( 1.0631.0481.1201.0561.2491.2451.56من ربح السنة

حصة السهم من االرباح
1111111.333الموزعة ) دينار (

سعر السهم في 
6.709.4514.0011.6217.4024.9532.00نهاية العام  ) دينار (

الدينار األردني = 1.4104 دوالر أمريكي 
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أتعاب المدققين لعام 2017
المجموعاتعاب التدقيقالبيـــان

13,00013,000شركة اإلقبال لالستثمار
37,240 37,240 شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

3,0003,000شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة
53,240 53,240 المجموع

2017
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االسهم المملوكة من قبل كل من رئيس واعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام والمدراء الرئيسين وكل من زوجاتهم واوالدهم القاصرين في شركة االقبال لإلستثمار 
والشركات التي تساهم بها الشركة والشركات المسيطر عليها من أي منهم          

اإلســم
الرقم 

الوطني/
رقم المركز

اسم الشركة المصدرة الجنسية
للورقة المالية

المنصب في الشركة 
المصدرة للورقة المالية )و/
او( الشركات التي تساهم 
بها شركة اإلقبال لإلستثمار

 تاريخ 
اإلنتخاب/
اإلنتساب

 الشخص الممثل او 
صلة القرابة )الزوج 
/الزوجات/األوالد(

نوع 
الورقة 
المالية

القيمة 
اإلسمية 

دينار

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2016/12/31

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2017/12/31

اعضاء مجلس اإلدارة وممثليهم

السيد / سامر 
شركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9721050578توفيق فاخوري

المدير العام حتى تاريخ 
 7,500 7500 1.000 سهم2017/7/311995

رئيس مجلس اإلدارة وممثل 
عضو مجلس اإلدارة شركة 

اإلقبال األردنية للتجارة 
العامة

2017/3/6

يسيطرعلى شركة النعمه 
لالستثمار التي تساهم 

بنسبة 1.74 % في شركة 
االقبال لإلستثمار

152522,628 1.000سهم

الطفل/جعفر 
أردنية2001154306سامر فاخوري

مساهمشركة اإلقبال لإلستثمار

ابن السيد/سامر 
توفيق فاخوري

 188  188  1.000 سهم

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس ادارة وتتمتلك اكثر 

من %5 في شركة االقبال 
لإلستثمار

 1,971  1,971  1.000 سهم

الطفلة/نعمت 
أردنية2001419606سامر فاخوري

مساهمةشركة اإلقبال لإلستثمار

ابنة السيد/سامر 
توفيق فاخوري

 151  151  1.000 سهم

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5  في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

 1,660  1,660  1.000 سهم

الطفل/حمزه 
سامر فاخوري

بنك األردنأردنية2003178343

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5  في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

ابن السيد/سامر 
27  27  1.000 سهمتوفيق فاخوري

 

اإلســم
الرقم 

الوطني/
رقم المركز

اسم الشركة المصدرة الجنسية
للورقة المالية

المنصب في الشركة 
المصدرة للورقة المالية )و/
او( الشركات التي تساهم 
بها شركة اإلقبال لإلستثمار

 تاريخ 
اإلنتخاب/
اإلنتساب

 الشخص الممثل او 
صلة القرابة )الزوج 
/الزوجات/األوالد(

نوع 
الورقة 
المالية

القيمة 
اإلسمية 

دينار

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2016/12/31

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2017/12/31

السادة /  شركة 
اإلقبال االردنية 

للتجارة العامة 
أردنية1901304522

2005/3/9عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمار
يمثلهم السيد/سامر 

2,738,1952,008,834 1.000 سهمتوفيق فاخوري

بنك األردن
عضو مجلس اإلدارة في شركة 

تمتلك اكثر من %5  في 
شركة اإلقبال لإلستثمار

يمثلهم السيد/ هيثم 
 25,735,753  25,735,753  1.000 سهمابو النصر المفتي

السيد / خليل 
إبراهيم عمران 

معموري
1476280535

سانت 
كيتس 
ونيفيس

شركة اإلقبال لإلستثمار
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

وممثل شركة باستير 
لإلستشارات اإلدارية

- 333,392  1.000سهم2017/8/27

السادة / شركة 
باستير لإلستشارات 

اإلدارية
2017/8/27عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمارأردنية1187404407

يمثلهم السيد/ خليل 
 5,000- 1.000 سهمإبراهيم معموري

السيد / وليد توفيق 
أردنية9721000980فاخوري

شركة اإلقبال لإلستثمار
ممثل عضو مجلس اإلدارة

السادة شركة الخليج العربي 
لإلستثمارات والنقليات العامة

 7,500  7,500  1.000 سهم2009/3/10

بنك األردن

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ممثل عن شركة التوفيق 

انفستمنت هاوس في شركة 
تمتلك اكثر من %5  في 
شركة اإلقبال لإلستثمار

- 11,342  1.000 سهم

السيدة / شذا 
بنك األردنأردنية9732038721عبدالحميد الدباس

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5 في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

زوجة السيد/ وليد 
 368  368  1.000 سهمتوفيق فاخوري

الطفلة / مريم وليد 
أردنية2000346160فاخوري

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5  في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

ابنة السيد/وليد 
توفيق فاخوري

67,199 62,656  1.000 سهم

 386  386  1.000 سهممساهمةشركة اإلقبال لإلستثمار

الطفل / راكان وليد 
أردنية2000737776فاخوري

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5  في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

ابن السيد/وليد 
توفيق فاخوري

37,212 34,622  1.000 سهم

 362  362  1.000 سهممساهمشركة اإلقبال لإلستثمار
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اإلســم
الرقم 

الوطني/
رقم المركز

اسم الشركة المصدرة الجنسية
للورقة المالية

المنصب في الشركة 
المصدرة للورقة المالية )و/
او( الشركات التي تساهم 
بها شركة اإلقبال لإلستثمار

 تاريخ 
اإلنتخاب/
اإلنتساب

 الشخص الممثل او 
صلة القرابة )الزوج 
/الزوجات/األوالد(

نوع 
الورقة 
المالية

القيمة 
اإلسمية 

دينار

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2016/12/31

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2017/12/31

الطفلة / عائشه 
أردنية2001097308وليد فاخوري

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5  في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

ابنة السيد/وليد 
توفيق فاخوري

16,051 14,794  1.000 سهم

 385  385  1.000 سهممساهمةشركة اإلقبال لإلستثمار

الطفل / احمد 
اردنية2001974088وليد فاخوري

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5  في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

ابن السيد/وليد 
توفيق فاخوري

 13,845  12,780  1.000 سهم

 369  369  1.000 سهم2005/3/9مساهمشركة اإلقبال لإلستثمار

السادة /  شركة 
الخليج العربي 

لإلستثمارات 
والنقليات العامة 

أردنية1600866537

2015/3/5عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمار
يمثلهم السيد/ 

 473,694  961,574  1.000 سهموليد توفيق فاخوري

بنك األردن
عضو مجلس اإلدارة في 

شركة تمتلك اكثر من 5%  
في شركة اإلقبال لإلستثمار

يمثلهم السيد/ 
هيثم محمد سميح 

بركات
 10,569  10,569  1.000 سهم

السيد / يزيد 
عدنان مصطفى 

المفتي
شركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9531000644

ممثل عضو مجلس اإلدارة 
شركة السبيل لإلستثمارات 

المالية
2015/3/5----

السادة /شركة 
السبيل لالستثمارات 

المالية
2015/3/5عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمارأردنية1102850799

يمثلهم السيد / 
 6,000  6,000 1.000سهميزيد عدنان المفتي

السيد / صالج 
أردنية9621002957رجب عليان حماد

ممثل عضو مجلس اإلدارة شركة اإلقبال لإلستثمار
----2017/3/6بنك األردن

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس ادارة وتتمتلك اكثر 

من %5 في شركة االقبال 
لإلستثمار

 42,079  42,079 1.000 سهم

اإلســم
الرقم 

الوطني/
رقم المركز

اسم الشركة المصدرة الجنسية
للورقة المالية

المنصب في الشركة 
المصدرة للورقة المالية )و/
او( الشركات التي تساهم 
بها شركة اإلقبال لإلستثمار

 تاريخ 
اإلنتخاب/
اإلنتساب

 الشخص الممثل او 
صلة القرابة )الزوج 
/الزوجات/األوالsد(

نوع 
الورقة 
المالية

القيمة 
اإلسمية 

دينار

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2016/12/31

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2017/12/31

السادة / بنك 
أردنية1105698671األردن

2005/3/9عضو مجلس ادارةشركة اإلقبال لإلستثمار

يمثلهم السيد/ 
صالح رجب عليان 

حماد
 3,000,000  3,000,000  1.000 سهم

شركة النقليات 
 1,080,000  1,080,000  1.000 سهمامتالك اكثر من %5السياحية “جت”

 2,393,160  2,015,370  0.163 سهمامتالك اكثر من %5بنك األردن سوريا
الباطون الجاهز 

يمثلهم السيد/عضو مجلس إدارةوالتوريدات اإلنشائية
 40,000  40,000  1.000 سهمسهراب عويس

اساس للصناعات 
يمثلهم السيد/عضو مجلس إدارةالخرسانية

 250,000  250,000  1.000 سهمسهراب عويس

شركة تفوق 
 3,500,000  3,500,000  1.000 سهمشركة تابعة تملك %100لإلستثمارات المالية

شركة األردن للتاجير 
 20,000,000  10,000,000  1.000 سهمشركة تابعة تملك %100التمويلي

شركة الشرق األوسط 
يمثلهم السيد/ عضو مجلس إدارةللتأمين

 828,253  828,253 1.000سهمشاكر فاخوري

شركة الحلول لخدمات 
 175,000  250,000  1.000 سهمامتالك اكثر من %5الهاتف النقال

السيد / مانيول 
شركة اإلقبال لإلستثماراأللمانية1115697621شتوتز

ممثل عضو مجلس اإلدارة 
السادة / كنجز وي - فرونتير 

كونسيومر فرانشيسيس
2017/3/6----

السادة / كنجز 
وي - فرونتير 

كونسيومر 
فرانشيسيس

2017/3/6عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثماراللكسمبورغية1129379230
يمثلهم السيد / 

 7,521,762 - 1.000 سهممانيول شتوتز
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اإلســم
الرقم 

الوطني/
رقم المركز

اسم الشركة المصدرة الجنسية
للورقة المالية

المنصب في الشركة 
المصدرة للورقة المالية )و/
او( الشركات التي تساهم 
بها شركة اإلقبال لإلستثمار

 تاريخ 
اإلنتخاب/
اإلنتساب

 الشخص الممثل او 
صلة القرابة )الزوج 
/الزوجات/األوالد(

نوع 
الورقة 
المالية

القيمة 
اإلسمية 

دينار

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2016/12/31

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2017/12/31

شركة اإلقبال لإلستثمارالفرنسية1701966061السيد / نائل كسار
ممثل عضو مجلس اإلدارة 

السادة / كي سي كي ذات 
المسؤولية المحدودة

2017/3/6----

السادة / كي 
سي كي ذات 

المسؤولية 
المحدودة

1149089893
جزر العذراء 
2017/3/6عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمار)بريطاني(

يمثلهم السيد / 
 1,113,600  1,000,000  1.000 سهمنائل كسار

السيد / محمد 
شركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9691032238ناصر نسيب بركات

ممثل عضو مجلس السادة 
/ شركة فرح لالدوات 

الكهربائية والصحية
2017/3/6 -  -  -  - 

السيدة / اقبال 
بنك األردنأردنية9712000812توفيق فاخوري

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5 في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

زوجة السيد / 
 99,093  99,093  1.000 سهممحمد ناصر بركات

االنسة / زين 
أردنية2000402278محمد ناصر بركات

مساهمةشركة اإلقبال لإلستثمار

ابنة السيد / محمد 
ناصر بركات

 6,114  6,214  1.000 سهم

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5 في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

 21,172  21,172  1.000 سهم

االنسة / حال 
أردنية2002052730محمد ناصر بركات

مساهمةشركة اإلقبال لإلستثمار

ابنة السيد / محمد 
ناصر بركات

 388  388  1.000 سهم

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5  في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

 2,364  2,364  1.000 سهم

السادة / شركة 
فرح لالدوات 

الكهربائية والصحية
2017/3/6عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمارأردنية1117715390

يمثلهم السيد / 
محمد ناصر نسيب 

بركات
 7,704  8,332  1.000 سهم

اإلســم
الرقم 

الوطني/
رقم المركز

اسم الشركة المصدرة الجنسية
للورقة المالية

المنصب في الشركة 
المصدرة للورقة المالية )و/
او( الشركات التي تساهم 
بها شركة اإلقبال لإلستثمار

 تاريخ 
اإلنتخاب/
اإلنتساب

 الشخص الممثل او 
صلة القرابة )الزوج 
/الزوجات/األوالد(

نوع 
الورقة 
المالية

القيمة 
اإلسمية 

دينار

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2016/12/31

عدد األوراق 
المالية 

كما في 
2017/12/31

السيد / هنري 
توفيق إبراهيم 

عزام
شركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9491014142

ممثل عضو مجلس السادة 
/ شركة اليمامة لإلستثمارات 

العامة
 32,589 -  1.000 سهم2017/3/6

السادة / 
شركة اليمامة 

لالستثمارات 
العامة

أردنية1612880043

2005/3/9عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمار

يمثلهم السيد/ 
هنري توفيق 
إبراهيم عزام

 5,000  5,000  1.000 سهم

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 

من %5 في شركة اإلقبال 
لإلستثمار

 2,490,648  2,490,648  1.000 سهم

اإلدارة العليا

السيد/ ديز موند 
 10,851  -  1.000 سهم2017/7/26المدير العامشركة اإلقبال لإلستثمارالبريطانية1596332073جون نوتن

السيد/ حسين 
عبدالجليل عبد 

الفواعير
شركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9591001635

 -  -  -  - 2001/2/19مدير العالقات العامة

امين سر مجلس اإلدارة حتى 
2014/1/19تاريخ 24/10/2017

السيد/ محمد 
جميل سعيد 

عبادي
 -  -  -  - 2017/5/9المدير الماليشركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9711010429

 -  -  -  - 
األستاذ / أنور 
أسامة سميح 

سكري
أردنية9841043925

امين سر مجلس اإلدارة من شركة اإلقبال لإلستثمار
2017/10/24تاريخ 2017/10/24

19,14228,000 1.000 سهم2012مستشار قانونيبنك األردن
شركة اإلقبال للطباعة 

5,0005,000 1.000 سهم2011عضو مجلس إدارةوالتغليف
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2017

الرواتب المنصباالسم
السنوية

بدل تنقالت 
سنوية

المكافأة 
السنوية

أتعاب 
تدقيق

إجمالي المزايا 
السنوية

12,0005,000017,000-رئيس مجلس االدارة سامر توفيق فاخوري

5,000005,000-نائب رئيس مجلس اإلدارةخليل ابراهيم المعموري

12,0005,000017,000-عضو مجلس إدارةوليد توفيق فاخوري

2,0005,00007,000-عضو مجلس إدارةعبدالرحيم الزعبي

12,0005,0002,00019,000-عضو مجلس إدارةمحمد ناصر بركات

17,000 12,0005,0000-عضو مجلس إدارةصالح رجب عليان

2,0005,0003337,333-عضو مجلس إدارةناصر مصطفى ) محمد سعيد( خريشي

2,0005,00007,000-عضو مجلس إدارةهيثم محمد قطيشات

12,0005,0002,00019,000-عضو مجلس إدارةيزيد عدنان المفتي

7,0005,000012,000-عضو مجلس إدارةفارس اسامة التلهوني

10,00001,66711,667-عضو مجلس إدارةالدكتور هنري عزام

10,0000010,000-عضو مجلس إدارةنائل كسار

10,0000010,000-عضو مجلس إدارةمانويل شتوتز

108,00045,0006,000159,000االجمالي

المزايا والمكافأت التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خالل عام 2017

المنصباالسم
الرواتب 
السنوية 
اإلجمالي

بدل التنقالت 
السنوية

نفقات 
السفر 
السنوية

مكافآت
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

إجمالي 
المزايا 
السنوية

5,00057,191103,051 -28,86012,000مدير عام  سامر توفيق  فاخوري

38,579- -  - -38,579المدير الماليمالك حسين

 من 2017/5/1ديزموند جون نوتن
ً
5,284 -- - -5,284المدير العام /اعتبارا

600--- -600امين سر مجلس اإلدارهانور السكري

68,801مدير العالقات العامةحسين الفاعوري
سيارة لشؤون 

68,801---العمل

تتقاضى ادارة الشركة االم ) شركة االقبال ( وكافة العاملين فيها بدل اتعاب لخدمات تقدمها لشركة الفاخر لتجارة التبغ في عجمان 
تصرف من شركة الفاخر بعجمان مباشرة.

العقود والمشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة أو فروعها    
قامت الشركة التابعة شركة الطيف الدولي للطاقة المتجدده ببيع انظمة طاقه الى كل من:

1( رئيس مجلس اإلدارة السيد سامر فاخوري بمبلغ 15,950دينار اردني.
2( رئيس مجلس ادارة بنك االردن )عضو مجلس إدارة ( السيد شاكر فاخوري بمبلغ 4,148 دينار.

باستثاء ذلك ال توجد عقود أو مشاريع أو التزامات أبرمتها الشركة مع أي من شركاتها التابعة ، أو رئيس مجلس اإلدارة ، أو أعضاء مجلس 
اإلدارة أو المدير العام ، أو أي موظف يعمل لدى الشركة أو أقارب خالل عام 2017.
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المسؤولية االجتماعية 
القيمة  إن  بل  واالجتماعي،  الفردي  التقدم  سبيل  فهي  الضرورية،  المجتمعية  الحياة  دعائم  من   

ً
واحدة االجتماعية  المسؤولية  عد 

ُ
ت

الوعي  بث  العمل على  بد من  ال  ولذلك  اآلخرين،  وتجاه  نفسه  تجاه  المسؤولية  تحمله  بمدى  تقاس  للفرد في مجتمعه  الحقيقية 
بأهميتها ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى األفراد والمؤسسات.

بالقيم األخالقية،وباالمتثال لالشتراطات  القرارات في مؤسسات األعمال  اتخاذ  بأنها )ربط  المتحدة  العالمي لألمم  االتفاق  وقد عّرفها 
القانونية، وباحترام األشخاص، والمجتمعات المحلية، والبيئة( وتعّرف أيضا بأنها االلتزام المستمر من قبل شركات ومؤسسات األعمال 
بالمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم،والمجتمع المحلي 

والمجتمع ككل.

تمثل المسؤولية االجتماعية لدى الشركة هاجسا كبيرا مثله مثل المنافسة او المحافظة على العمالء، او الجودة

لذلك فقد استمرت الشركة في اطالق العديد من البرامج الهادفة الى خدمة المجتمع وتنميته المستدامة 

الخيرية وفي هذا اإلطار فقد بلغت قيمة  العفيفة والجمعيات  المادي  والمعنوي والتعليمي لألسر  الدعم  وذلك من خالل تقديم 
التبرعات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خالل عام 2017 )474،418 د.أ( وبذلك يصل اجمالي تبرعات الشركة منذ التأسيس بحدود 

)4.9 مليون د.أ(.

التبرعات و المنح لعام 2017
فيما يلي جدول يبين الجهات التي تم التبرع لها :

والمبلغ/ دينار اسم الجهات المتبرع لها

  112,985.000 برنامج صندوق منح شركة اإلقبال لإلستثمار )بداية(

  94,308.000 برنامج إعانات عائالت مستوره

  26,400.000 برنامج إعانة مراكز كبار السن

  29,000.000 برنامج إعانات المرضى العرب

  68,700.000 برنامج الرعاية الصحية

  20,000.000 برنامج إعانات شهر رمضان الفضيل 

  15,200.000 برنامج إعانات عيد االضحى المبارك 

  23,520.000 برنامج إعانات الجمعيات الخيرية

  30,336.000 برنامج إعانات الموظفين

  53,969.000 تبرعات شركات تابعه 

 474,418.000 المجموع

تقرير الحوكمة
أ( تعمل الشركة على تطبيق كافة  مباديء الحوكمة وتلتزم باجراءات االفصاح  حسب متطلبات االنظمة والقوانين النافذة ذات العالقة 
الالزمة بما  اتخاذ كافة اإلجراءات  با إلضافة الى  الحالي على تحديث كافة سياساتها وانظمتها  الوقت  هذا وتعمل إدارة الشركة في 

يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة2017. 

ب( اسماء اعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين   
الصفة  مالحظات اإلسم  التسلسل

متفرغ/ غير مستقل  سامر توفيق فاخوري 1

غير متفرغ/غير مستقل  وليد توفيق فاخوري 2

غير متفرغ/ مستقل  استقال في 2017/3/5 هيثم محمد قطيشات 3

غير متفرغ/غير مستقل  استقال في 2017/3/5 عبد الرحيم الزعبي 4

غير متفرغ/غير مستقل  استقال في 2017/3/5 د. ناصر مصطفى خريشي 5

غير متفرغ/غير مستقل  صالح رجب حماد 6

غير متفرغ/ مستقل  محمد ناصر بركات 7

غير متفرغ/ مستقل  يزيد عدنان المفتي 8

غير متفرغ/ مستقل  استقال في 2017/7/26 فارس اسامه التلهوني 9

غير متفرغ/غير مستقل  عين في 2017/3/6 مانويل شوتر 10

غير متفرغ/ مستقل  عين في 2017/3/6 نائل كريم كسار 11

غير متفرغ/ مستقل  عين في 2017/3/6 د. هنري عزام 12
غير متفرغ/غير مستقل  عين في 2017/8/27 خليل ابراهيم معموري 13

ب( اسماء ممثلي اعضاء المجلس االعتباريين
مجلس إدارة شركة االقبال لالستثمار 

المنصب المنصب  الممثلين مجلس االداره

متفرغ/غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة سامر توفيق  فاخوري  شركة االقبال االردنية للتجارة العامة 

غير متفرغ/غير مستقل
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة خليل ابراهيم معموري  شركة باستير لالستشارات االدارية 

غير متفرغ/غير مستقل عضو مجلس اإلدارة وليد توفيق فاخوري  شركة الخليج العربي لالستثمارات 
والنقليات العامة

غير متفرغ/مستقل عضو مجلس اإلدارة يزيد عدنان المفتي شركة السبيل لالستثمارات المالية 

غير متفرغ/غير مستقل عضو مجلس اإلدارة صالح رجب حماد شركة بنك االردن

غير متفرغ/غير مستقل عضو مجلس اإلدارة مانويل شتوتز  صندوق  كنجز وي

غير متفرغ/مستقل   عضو مجلس اإلدارة نائل كريم كسار  مجموعة كي سي كي

غير متفرغ/مستقل عضو مجلس اإلدارة محمد ناصر بركات  شركة فرح لالدوات الكهربائية 
والصحية 

غير متفرغ/مستقل عضو مجلس اإلدارة د. هنري عزام شركة اليمامة لالستثمارات العامه

ج(المناصب التنفيذية واسماء من يشغلونها
مالحظات المنصب   اإلسم

عين في 2017/7/26 المدير العام  نوتن  ديزمند 

مدير العالقات العامه حسين الفاعوري

عين في 2017/7/1 المدير المالي  محمد جميل العبادي 

عين في 2017/5/10 الرئيس التنفيذي لالستراتيجية       سيف موسى صالح
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د( جميع العضويات التي يشغلها اعضاء المجلس في الشركات المساهمة العامه

• السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي   
- رئيس مجلس اإلدارة / بنك القاهرة عمان  من تاريخ 07/10/2012 .

- عضو مجلس إدارة  في شركة الشرق األوسط للتامين منذ عام 2005 . 
- عضو مجلس إدارة  في شركة زارة لالستثمار القابضة   منذ عام 2005.

• السيد وليد توفيق فاخوري
- نائب رئيس مجلس اإلدارة / ممثل شركة التوفيق انفستمنت هاوس / األردن – بنك االردن منذ عام 2017.

هـ( اسم ضابط ارتباط الحوكمة:
- المحامي انور اسامه سكري

و( اسماء اللجان المنبثقة عن المجلس:
1(  لجنة الحوكمة  
2( لجنة التدقيق  

3( لجنة الترشيحات والمكافأت
4( لجنة المسؤولية االجتماعية 

5( لجنة الميزانية
6( لجنة إدارة المخاطر

مالحظه تم اعادة تشكيل لجان المجلس باجتماع مجلس اإلدارة رقم 128 بتاريخ تاريخ 2018/02/19

ز( لجنة التدقيق:
 لجنة التدقيق  تتألف  من السادة:

السيد محمد ناصر نسيب بركات 

المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة – ممثال عن شركة فرح لألدوات الكهربائية والصحية
تاريخ الميالد: 1969/1/15

المؤهل العلمي: ماجستير إدارة أعمال ومحاسبة / عام 1992
)CPA( محاسب  قانوني                          

                          بكالوريوس علوم مالية ومصرفية / عام 1989 
                         

العضويات والمناصب الحالية 
)CCSA( عضو جمعية التقييم الذاتي للمخاطر واجراءات الرقابة •

)CPA( عضو جمعية المحاسبين القانونيين •
• الشريك المسؤول عن خدمات إدارة مخاطر األعمال في منطقة الشرق األوسط / شركة جرانت ثورنتون منذ عام 2010

• رئيس مجلس إدارة شركة الدار الدولية الستشارات الحوكمة

العضويات والمناصب السابقة
•  مساعد مدير المكتب االقليمي ومدير دائرة التطوير المهني / شركة طالل ابو غزالة الدولية خالل الفترة )1992 – 1994(

• المدير المالي / بنك االردن خالل الفترة )1994 -1997(
• مدير االستشارات / شركة الدار لتدقيق الحسابات خالل الفترة )1997 – 2010(

الدكتور هنري توفيق إبراهيم عزام / عضو لجنة التدقيق

المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة – ممثال عن شركة اليمامه لإلستثمارات العامة
تاريخ الميالد: 1949/1/1

المؤهل العلمي: دكتور في اإلقتصاد عام 1976

العضويات والمناصب الحالية
• أستاذ االقتصاد والتمويل كلية إدارة األعمال الجامعة االمريكية بيروت لبنان من عام 2014

العضويات والمناصب السابقة
• الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي دولة الكويت / محلل مالي واقتصادي خالل الفترة ) 1966 – 1982(

• بنك الخليج الدولي مملكة البحرين / نائب الرئيس وكبير اإلقتصاديين خالل الفترة ) 1983 – 1990(
• البنك األهلي التجاري المملكة العربية السعودية / مساعد المدير العام خالل الفترة ) 1990 – 1997(

• ميرل ايسد كانبيتال غروب المملكة األردنية الهاشمية / مدير عام خالل الفترة ) 1997 – 2000(
• شركة جورد انفست المملكة األردنية الهاشمية / مدير عام خالل الفترة ) 2000 – 2004(

• أموال انفست المملكة األردنية الهاشمية / مؤسس ومدير عام خالل الفترة ) 2004 – 2006(
• دويتشه بنك اإلمارات العربية المتحدة دبي / مدير إقليمي لمنطقة الشرق األوسط خالل الفترة ) 2006 – 2012(

• صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي المملكة األردنية الهاشمية / رئيس مدلس اإلدارة والرئيس التنفيذي خالل الفترة )2012 – 2013(

السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي / عضو لجنة التدقيق

 عن شركة السبيل لإلستثمارات المالية 
ً
المنصب الحالي : عضو مجلس اإلدارة ممثال

تاريخ الميالد : 1953/3/27
المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة اعمال )الجامعة االمريكية بيروت( 1976

العضويات والمناصب الحالية 
• مساهم رئيسي في شركة الحكمة للخدمات المالية )وسيط مالي( منذ عام 2005

• رئيس مجلس اإلدارة / بنك القاهرة عمان من تاريخ 2012/10/7
• عضو مجلس إدارة منذ عام 2005 في كل من:

• شركة الشرق األوسط للتامين.
• شركة زارة لإلستثمار القابضة.

• شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار ) باديكو(.

العضويات والمناصب السابقة
• عدت مناصب آخرها نائب الرئيس / ستي بانك خالل الفترة )1977 – 1989(

• مدير عام / بنك القاهرة عمان خالل الفترة )1989 – 2004(
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ح( اسم رئيس واعضاء باقي اللجان المنبثقة عن المجلس:
1(  لجنة الترشيحات والمكافأت تتألف من السادة:-

.
ً
- مانويل  شتوتز رئيسا
.
ً
- يزيد المفتي عضوا

.
ً
- د. هنري عزام عضوا

2( لجنة الحوكمة تتألف من السادة:-
 .

ً
- يزيد عدنان المفتي رئيسا

.
ً
- نائل كريم كسارعضوا

.
ً
- محمد ناصر بركات عضوا

3(  لجنة إدارة المخاطر تتألف من السادة:-
.
ً
- د.هنري عزام رئيسا

- محمد ناصر بركات عضوا.
 .

ً
- صالح رجب حماد عضوا

4(  لجنة المسؤولية االجتماعية تتألف من السادة:-
.
ً
- محمد ناصر بركات رئيسا

.
ً
- د.هنري عزام عضوا

 .
ً
- صالح رجب حماد عضوا

ط( عدد اجتماعات اللجان مع بيان االعضاء الحاضرين.
- اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 4

مالحظات غياب بعذرحضور

40يزيد عدنان المفتي 1
22محمد ناصر بركات2
عين في 212017/3/6د. هنري توفيق عزام 3
استقال في 12017/3/5د.ناصر مصطفى  خريشي 4

- اجتماعات لجنة الموازنه عام2017

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 0

مالحظات غياب بعذرحضور

عين في 002017/3/6نائل كريم كسار1
عين في 002017/3/6يزيد عدنان المفتي2
عين في 002017/3/6مانويل شتوتز3

- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام2017

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 1

مالحظات غياب بعذرحضور

عين في 002017/3/6نائل كريم كسار1
10يزيد عدنان المفتي2
عين في 002017/3/6مانويل شتوتز3

استقال في 102017/3/5عبد الرحيم الزعبي4

استقال في 102017/7/26فارس اسامه التلهوني5

- اجتماعات لجنة المسؤولية االجتماعية عام2017

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 2

مالحظات غياب بعذرحضور

20محمد ناصر بركات1
عين في 112017/3/6د. هنري عزام2
عين في 102017/10/29صالح رجب حماد3

استقال في 102017/7/26فارس اسامه التلهوني4

اجتماعات لجنة الحاكمية عام2017

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 0

مالحظات غياب بعذرحضور

00صالح رجب حماد1
00مانويل شتوتز2
00محمد ناصر بركات3

ي( عدد اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر مع مدقق الحسابات الخارجي )4( اجتماعات

ك( عدد اجتماعات مجلس االدارة مع بيان االعضاء الحاضرين 
- اجتماعات مجلس ادارة شركة االقبال لإلستثمار عام2017

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 8

مالحظات غياب بعذرحضور

80سامر توفيق فاخوري1
44وليد توفيق فاخوري2
استقال في 102017/3/5هيثم محمد قطيشات3

استقال في 102017/3/5عبد الرحيم الزعبي4

استقال في 102017/3/5د. ناصر مصطفى خريشي5

80صالح رجب حماد6

71محمد ناصر بركات7

80يزيد عدنان المفتي8

استقال في 502017/7/26فارس اسامه التلهوني9

عين في 432017/3/6مانويل شوتر10

عين في 342017/3/6نائل كريم كسار11

عين في 522017/3/6د. هنري عزام12

عين في 112017/8/27خليل ابراهيم معموري13

رئيس مجلس اإلدارة
سامر توفيق فاخوري
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إقرارات مجلس اإلدارة     

اإلقرار األول
يقر مجلس إدارة شركة اإلقبال لإلستثمار بعدم وجود أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة للسنة المالية 2018.

اإلقرار الثاني 
 فّعال في الشركة.

ً
 يقر مجلس إدارة شركة اإلقبال لإلستثمار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفر نظام رقابة

التوقيعالمنصباالسم

 رئيس مجلس اإلدارة سامر توفيق فاخوري

 نائب رئيس مجلس اإلدارةخليل ابراهيم معموري

 عضو مجلس إدارةوليد توفيق فاخوري

 عضو مجلس إدارةيزيد عدنان المفتي

 عضو مجلس إدارةصالح رجب حماد

 عضو مجلس إدارةمانويل شتوتز

 عضو مجلس إدارةنائل كسار

 عضو مجلس إدارةمحمد ناصر بركات

 عضو مجلس إدارةد. هنري توفيق عزام

اإلقرار الثالث 
نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2017.

التوقيعالمنصباالسم

 رئيس مجلس اإلدارة سامر توفيق فاخوري

 المدير العامديزموند جون نوتن

المدير الماليمحمد جميل العبادي

مساهمة الشركة في حماية البيئة

• فيما يتعلق بنشاط شركة االقبال لالستثمار وشركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت وشركة الدخان والسجائر الدولية فإن هذه الشركات 
   التمتلك مصانع داخل األردن  قد تؤثر على البيئة المحيطة.

• فيما يتعلق بنشاط شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة فإن الشركة تحرص على تركيب أجهزة صديقة للبيئة لدى تنفيذها لمشاريع 
  الطاقة المتجددة.
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تقرير
المحاسب القانوني

المستقل
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 البیانات المالیة الموحدة حول مدقق الحسابات المستقل تقریر
 

 
 المحترمین الھیئة العامةالسادة 
 االقبال لالستثمارشركة 

 (شركة مساھمة عامة محدودة)
 األردنیة الھاشمیة المملكة-عـمان 

 
 تقریر حول البیانات المالیة الموحدة

 
 الرأي

المرفقة لشركة اإلقبال لالستثمار وشركاتھا التابعة ("المجموعة")، والتي تتكون من  قمنا بتدقیق البیانات المالیة الموحدة
، وكل من بیانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر 2017كانون األول  31بیان المركز المالي الموحد كما في 

ول المنتھیة في ذلك التاریخ، وایضاحات ح الموحد والتغیرات في حقوق المساھمین الموحد والتدفقات النقدیة الموحدة للسنة
 ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.بما في ذلك البیانات المالیة الموحدة، 

 

في رأینا، إن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تظھر بصورة عادلة من جمیع النواحي الجوھریة المركز المالي الموحد 
أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ ، و2017كانون األول  31للمجموعة كما في 

 وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.
 

 اساس الرأي 
لمدقق في تقریرنا موضحة في فقرة مسؤولیة ا وفقا لھذه المعاییر لقد قمنا بتدقیقنا وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مسؤولیتنا

ق البیانات ذات الصلة بأعمال تدقی وفقا للمتطلبات االخالقیة المجموعةنحن مستقلین عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة.  حول
ولیات تزامنا بالمسؤإللللمحاسبین. باإلضافة  المھنيمعاییر السلوك ل الدولي مجلسالوفقا لمتطلبات والمالیة الموحدة 

 .المتطلباتاألخرى بحسب ھذه االخالقیة 
 

 ق.تدقیالحول  البداء رأیناالتدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر اساسا  بیناتنعتقد ان 
 

 توكیدیة  ةفقر
أن على المجموعة  نلفت اإلنتباه، حول البیانات المالیة الموحدة )23(اإلیضاح رقم  یرد فيكما و دون التحفظ في رأینا

ملیون  14ملیون دینار تقریبًا وتعویض قانوني بحوالي  20وبمبلغ  2014ولغایة  2009قضایا ضریبیة عن السنوات من 
إن امكانیة فھذا وبرأي ادارة المجموعة ومستشارھا القانوني  دینار، وال تزال القضایا منظورة أمام المحاكم الضریبیة.

مكن على ما تقدم إن النتائج المتوقعة للقضایا ال یوبناء  .وبأن المخصصات المرصودة كافیة ةعالی القضایا الضریبیةكسب 
فإنھ لم یتم استدراك أي مخصصات إضافیة في البیانات المالیة الموحدة لقاء أي من تحدیدھا حالیا بصورة موثوقة، وعلیھ 

 .االثار التي من الممكن ان تنشْى على المجموعة
 

 لھامةأمور التدقیق ا
 ان أمور التدقیق الھامة وفقًا لحكمنا المھني، ھي األمور التي تعتبر االكثر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة للسنة

نات المالیة حول ھذه البیاأینا المالیة الموحدة ككل، ولتكوین ر للبیاناتسیاق تدقیقنا  تمت دراستھا فيان ھذه األمور الحالیة. 
 أدناه:  وصف أمور التدقیق الھامة موضحن إحول ھذه األمور.  منفصٍل ولیس لغرض ابداء رأي، الموحدة
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 ضریبة الدخل  -1
 كیف تم معالجة أمر التدقیق الھام في تدقیقنا التدقیق الھام  أمروصف 

المخصصات الضریبیة تتطلب من اإلدارة القیام بوضع 
 ة الدخلضریب فرضیات وتقدیرات فیما یتعلق بقضایا

ومخصصات الضرائب. ان ھذا االمر یعتبر من األمور 
تبار مع األخذ بعین االع ،الرئیسیة في تدقیقنا للمجموعة

 أن الشركات التابعة تتواجد في مناطق ضریبیة مختلفة. 
 

لمجموعة ل الوضع الضریبيتقییم  من إجراءات التدقیقضتت
والمستشار  ومراسالتھا مع الجھات الضریبیة ذات العالقة
وتحلیل  القانوني والمستشار الضریبي للمجموعة

ى الضریبة بناء عل األحكاماالفتراضات المستخدمة لتحدید 
أسس معرفتنا وخبرتنا بتطبیق التشریعات الضریبیة من قبل 
السلطات والمحاكم المختصة. ان تقییمنا یشمل النظر في 

ة عالمخصصات المرصودة من قبل المجموتفسیرات كفایة 
في مواجھة االلتزامات التي من الممكن ان تنشأ عن القضایا 

 .الضریبیة
 

بناء على إجراءات التدقیق المتبعة، لقد توصلنا الى ان تقدیر 
المجموعة للمبالغ التي تم االعتراف بھا كالتزامات ضریبیة 
مناسب كما ان اإلفصاحات تقدم وصفا مناسبا للوضع الحالي 

 .عةللمجموللموقف الضریبي 
 

 الشھرة تدني في قیمة  -2
 كیف تم معالجة أمر التدقیق الھام في تدقیقنا التدقیق الھام  أمروصف 
 خالل المجموعة باإلستثمار في شركات تابعة قامت

السنة الحالیة والسنوات السابقة، وقد نتج عن عملیة 
ملیون دینار  45الشراء شھرة لصالح المجموعة بقیمة 

 یماف تقییم الشھرة لمعرفةبإدارة المجموعة  تقریبًا. تقوم
إذا كان ھنالك أیة مؤشرات على حدوث تدني في قیمة 

 .ھذه الشھرة
 

یدخل في تقییم الشھرة عدة فرضیات وتقدیرات مما 
 یجعلھا من األمور الھامة في التدقیق.

بناًء على إجراءات التدقیق المتبعة و المتضمنة الحصول 
و مراجعة الفرضیات المتبعة و  على دراسة من قبل خبیر

 الالدراسة المنھجیة المستخدمة في الدراسة ، فقد تبین أن 
كانون  31في قیمة الشھرة كما في  جوھري تدنيتظھر 
 . 2017األول 

 

 تدني الذمم المدینة التجاریة -3
 كیف تم معالجة أمر التدقیق الھام في تدقیقنا التدقیق الھام  أمروصف 
بقیمة  وأخرى تجاریةمدینة لدى المجموعة ذمم یوجد 

 2017األول  كانون 31ملیون دینار تقریبًا كما في  68
ملیون  25بقیمة  2016األول  كانون 31مع  مقارنة

 نع وبشكل رئیسي دینار تقریبا، ھذه الزیادة ناتجة
وزیادة فترات السداد  سقف التسھیالت الممنوحة زیادة
ام المبیعات خالل الع زیادةلى باالضافة ا العمالء لبعض
إن كفایة المخصصات . والتعامل مع عمالء جدد 2017

المرصودة لھذه الذمم تعتمد على تقدیرات اإلدارة مما 
 یجعلھا من األمور الھامة في التدقیق. 

اجراءات التدقیق دراسة اجراءات الرقابة تتضمن 
ة یالمستخدمة من المجموعة على عملیة تحصیل الذمم التجار

بما في ذلك قبول العمالء الجدد ودراسة النقد المتحصل خالل 
ودراسة كفایة مخصص  لنھایة السنة المالیةالفترة الالحقة 

التدني المرصود مقابل الذمم المدینة وذلك من خالل تقییم 
فرضیات االدارة. مع االخذ باالعتبار المعلومات الخارجیة 

راتنا حول مخصص المتوفرة حول مخاطر الذمم اآلجلة وخب
 .لمشكوك في تحصیلھا في ھذا القطاعالذمم ا

 

  معلومات أخرى
االخرى. ال تتضمن المعلومات االخرى البیانات المالیة الموحدة والتقریر حول تدقیق  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات

 .البیانات المالیة الموحدة ایة معلومات اخرى
 

  .ال نبدي اي نوع من التأكید حولھا وبالتالي، فإنناإن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یتضمن المعلومات األخرى 
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 ذاإمن خالل قیامنا بتدقیق البیانات المالیة الموحدة، إن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى، بحیث نأخذ باالعتبار فیما 
ر منسجمة بشكل جوھري مع البیانات المالیة الموحدة او المعلومات التي تم التوصل إلیھا من كانت المعلومات األخرى غی

لم یتم  ،المعلومةعن تلك  االبالغیتطلب ذلك  في ھذه المعلومات فانتبین لنا وجود أخطاء جوھریة  حال في .خالل تدقیقنا
 .تزویدنا بالتقریر السنوي للمجموعة او آیة معلومات آخرى بما یتعلق بھذه الفقرة حتى تاریخ اعداد ھذا التقریر

 

 عن البیانات المالیة الموحدةوالمكلفین بالحوكمة مسؤولیة اإلدارة 
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقا 

الذي تعتبره اإلدارة ضروریا لغرض إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة، خالیة  ؤولة عن إعداد نظام رقابة داخليومس
 من أخطاء جوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ.

 
فصاح عن االمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام على االستمرار واال المجموعةان اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة 

م اعمالھا أو عد ایقافأو  المجموعةنیة لدى االدارة لتصفیة  إذا كانت ھنالكاساس االستمراریة في المحاسبة، باستثناء 
 .سوى القیام بذلكوجود بدیل واقعي 

 
 التقاریر المالیة الموحدة. اعداد تاجراءاالمكلفین بالحوكمة في المجموعة مسؤولین عن االشراف على ان 

 
 مسؤولیة المدقق حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

ھي الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من األخطاء الجوھریة، سواًء  اھدافناان  
 كانت ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وإصدار تقریرنا والذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة.

 
ة ن إجراءات التدقیق التي تم القیام بھا وفقا لمعاییر الدولیأب ضمانةالتأكید المعقول ھو مستوى عال من التأكید، ولكنھ لیس 

 جمیع االخطاء الجوھریة، ان وجدت. ستمكننا بشكل دائم من اكتشافللتدقیق 
 

ممكن أن تؤثر من الیمكن أن تنشأ من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي  اخطاء ھنالك
 رارات االقتصادیة المتخذة على اساس البیانات المالیة الموحدة. بشكل معقول على الق

  
المھني  المھني والمحافظة على تطبیق مبدأ الشك الحكمكجزء من عملیة التدقیق وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارسة 

 التدقیق، باإلضافة الى: عملیة خالل
 
بیانات المالیة الموحدة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ، وكذلك تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في ال •

تصمیم وتنفیذ إجراءات التدقیق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساسًا لرأینا. ان خطر 
ان االحتیال قد یشتمل أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حیث  اإلحتیالعدم اكتشاف االخطاء الجوھریة الناتجة عن 

 على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة.
 
الرقابة الداخلیة ذات الصلة بأعمال التدقیق لغایات تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب  الحصول على فھم النظمة •

 .المجموعةالظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة انظمة الرقابة الداخلیة في 
 
معدة من قبل التقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات العالقة  •

 اإلدارة.
 
االستنتاج بناء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمراریة في المحاسبة،  •

 عةالمجمووفیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكًا جوھریا حول قدرة 
یتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقریر التدقیق إلى إن ذلك ذا استنتجنا عدم وجود تیقن جوھري، فعلى االستمرار. إ

وم ، فإننا سوف نقكافياإلیضاحات ذات العالقة في البیانات المالیة الموحدة، وإذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر 
إنھ من تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق. ومع ذلك، فبتعدیل رأینا. ان استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق التي 

 على االستمرار. المجموعةالممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في الحد من قدرة 

 
 مثلت قییم العرض العام لشكل ومحتوى البیانات المالیة الموحدة بما فیھا االیضاحات وفیما إذا كانت البیانات المالیة الموحدةت

 المعامالت واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.
 

ي أة االعمال ضمن المجموعة إلبداء رحول المعلومات المالیة للشركات او انشطكافیة ومناسبة الحصول على ادلة تدقیق 
ردة فاننا مسؤولین بصفة من. تدقیق المجموعةحول البیانات المالیة الموحدة، نحن مسؤولون عن التوجیھ واالشراف وأداء 

 .عن رأینا حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة للمجموعة
 
فیما یتعلق بنطاق وتوقیت التدقیق ومالحظات التدقیق الھامة، بما في ذلك أیة  المجموعة المكلفین بالحوكمة فيمع  تواصلال

 نقاط ضعف ھامة في نظام الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.
 

 اتبمتطلبات السلوك المھني المتعلقة باالستقاللیة، وإبالغھم عن جمیع العالق حول التزامنابتصریح ن بالحوكمھ المكلفی تزوید
 خرى التي من الممكن ان تؤثر على استقاللیتنا وكذلك اإلجراءات الوقائیة ان وجدت.واألمور اال

 
یث نقوم . حالھامةة الحالیة وھي بالتالي أمور التدقیق تحدید األمور األكثر أھمیة في تدقیق البیانات المالیة الموحدة للسن

بوصف ھذه األمور في تقریر التدقیق إال إذا كان ھنالك قانون أو تشریع یحول دون اإلفصاح عن ذلك األمر أو في حاالت 
امة من منفعة العنادرة جدًا والتي نقرر بھا عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقریرنا، لوجود اثار سلبیة متوقع ان تفوق ال

 تلك اإلفصاحات. 
 

 تقریر حول المتطلبات القانونیة االخرى
تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة، وتتفق من كافة النواحي الجوھریة مع البیانات المالیة الموحدة 

 .المرفقة ونوصي الھیئة العامة بالمصادقة علیھا
 

 
 القواسمي وشركاه                                                                                                        
                                                                                                             KPMG  
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تعتبر اإلي

بيان التدفقات النقدية الموحد

إيضاح  بالدينار األردني
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

52,392,45841,794,023الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
التعديالت:

48,415-6مخصص تدني الذمم المدينة
    313,669    453,594 8إطفاء بدل المفتاحية

3,480,877 3,015,791 12االستهالكات
)14,182( )28,900(أرباح بيع االت وممتلكات ومعدات

    998,107    1,017,149 22مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)33,045( )30,811(توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

  528,070  2,871,683 تكاليف التمويل
  -  188,442 7مخصص بضاعة بطيئة الحركة

950,000 149,000تدني دفعات مقدمة لالستثمارات
60,028,406 48,223,953

التغير في 
)15,606,780( )43,015,449(ذمم مدينة تجارية وأخرى

169,703 28,360 الشيكات برسم التحصيل
)102,273()4,120,150(المخزون

)1,719,734()1,724,767(أرصدة مدينة أخرى
1,336,223 6,737,821 ذمم دائنة 

)173,523( -   المطلوب لطرف ذو عالقة
168,521 )58,931(شيكات آجلة الدفع
1,435,083 458,149أرصدة دائنة أخرى

18,333,43933,731,173التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)1,876,892()5,280,523(20ضريبة الدخل المدفوعة

)23,993()553,014(22المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
12,499,90231,830,288صافي التدقفات النقدية من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
23,851 64,934 المتحصل من بيع آالت والممتلكات والمعدات

)908,403( )64,337,623(دفعات مقدمة لالستثمارات
)2,533,401()6,447,960(المدفوع لشراء آالت وممتلكات ومعدات

30,81133,045 توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
)6,159,799(صافي النقد المدفوع لتملك شركات تابعة

  )15,668(   -االستثمارات العقارية
  1,673,728  144,443المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

)1,726,848()76,705,194(صافي التدقفات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)528,070( )2,871,683(تكاليف التمويل المدفوعة
    -    78,902,702 قروض وتسهيالت بنكية
)24,967,312( )39,910,374(توزيعات أرباح المدفوعة

)25,495,382(36,120,645صافي التدقفات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية
4,608,058 )28,084,647(صافي )النقص( الزيادة في النقد في الصندوق ولدى البنوك

49,729,43545,121,377النقد في الصندوق و لدى البنوك في بداية السنة
521,644,78849,729,435النقد في الصندوق و لدى البنوك في نهاية السنة

 من هذه البيانات المالية الموحدة
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 67 إلى رقم 97 جزءا

وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.



اإليضاحات حول
البيانات المالية

الموحدة



67

1( عــــــــام
تأسست شركة االقبال لالستثمار المساهمة العامة المحدودة )الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة سابقا( وفقا ألحكام 
قانون الشركات االردني المؤقت رقم )1( لسنة 1989، وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة في 
المملكة االردنية الهاشمية تحت رقم )218( بتاريخ 1 حزيران 1992. برأس مال مصرح به ومدفوع )5( مليون دينار أردني )دينار واحد لكل 

سهم(. 

بتاريخ 10 تشرين األول 1993 تم رفع رأس المال عن طريق اكتتاب خاص بنسبة %100 من رأس المال ليصبح )10( مليون دينار أردني. 
وبتاريخ 5 أيار 1998 تم رفع رأس المال من خالل توزيع أسهم مجانية بنسبة %20 من رأس المال ليصبح )12( مليون دينار أردني، وبتاريخ 
16 نيسان 2001 تم االندماج مع شركة االقبال لالستثمارات المالية ليصبح رأس المال 14,304,675 دينار أردني، وبتاريخ 15 نيسان 2002 
تم رفع رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة %5 من رأس المال ليصبح )15( مليون دينار أردني، وبتاريخ 10 نيسان 2005 تم 
رفع رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة %10 ليصبح 16,500,000 دينار أردني، وبتاريخ 16 نيسان 2006 تم رفع رأس المال 
عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة %21 من رأس المال ليصبح )20( مليون دينار أردني، وبتاريخ 25 شباط 2013 تم رفع رأس المال 

عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة %25 من رأس المال ليصبح )25( مليون دينار أردني. 

هذا وقررت الهيئة العامة بتاريخ 24 آذار 2016 بزيادة رأس المال الشركة بمقدار 5,000,000 سهم من خالل رسملة مبلغ 5,000,000 
دينار أردني من األرباح المدورة ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع )30( مليون أردني )دينار واحد لكل سهم(. هذا وقد 

استكملت اجراءات الزيادة في رأس المال خالل الربع الثاني من عام 2016.

هذا وتتضمن غايات الشركة ما يلي:
• وكاالت تجارية.

• وسطاء تجاريون )عدا التعامل بالبورصات العالميه(.
• الدخول في المناقصات والعطاءات التجاريه.

• استيراد وتصدير لخدمة اعمال الشركه.
• كفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة.

• استثمار اموال الشركه الفائضه بالطريقه التي تراها مناسبه.
• تملك االموال المنقوله وغير المنقوله لتنفيذ غايات الشركه.

• امتالك األراضي والعقارات لتأدية اغراض الشركة.
• التعاقد مع اي حكومه او هيئة او سلطة او شركة او مؤسسه او فرد تهمه اهداف الشركة وغاياتها او اي منها.

• اقتراض االموال الالزمه لها من البنوك.

بتاريخ 19 شباط 2018 وهي خاضعة لموافقة  المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة  البيانات  تمت الموافقة على 
الهيئة العامة للمساهمين.

2( أسس إعداد البيانات المالية الموحدة   

 أ- بيان االلتزام 
 للمعايير الدولية للتقارير المالية.

ً
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا

ب- أسس توحيد البيانات المالية 
لسيطرتها،  تخضع  والتي  لها  التابعة  والشركات  األم(  )الشركة  لالستثمار  اإلقبال  لشركة  المالية  البيانات  الموحدة  المالية  البيانات  تمثل 
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة، تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون لديها الحق في عوائد متغيرة 
المالية  البيانات  يتم تضمين  الشركة.  السيطرة على  العوائد من خالل  تلك  التأثير على  القدرة على  ولديها  الشركة  من مشاركتها مع 

للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي بدء منه السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة عليها.

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير 
على هذه العوائد من خالل قدرتها على السيطرة المستثمر فيها.

 من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي 
ً
يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة في بيان الربح اوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد اعتبارا

 انتقال سيطرة الشركة على الشركة التابعة.
ً
يجري فيه فعليا

يسيطر المستثمر على الجهة المستثمر بها عندما يتعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر بها أو يكون 
له حقوق فيها ولديه القدرة الحالية على التأثير في تلك العوائد من خالل سيطرته على الجهة المستثمر بها. يتضح مفهوم السيطرة 

عند تحقق ثالثة عناصر وهي:

1. سلطة المستثمر على الجهة المستثمر بها ،
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2. تعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر بها أو حقوقه فيها.
3. قدرة المستثمر على استخدام تلك السلطة على الجهة المستثمر بها للتأثير مع مبلغ عوائد المستثمر.

تقوم المجموعة باالعتراف بتوحيد االعمال باستخدام طريقة االندماج وذلك عندما تنتقل السيطرة الى المجموعة ويتم قياس المنافع 
المنقولة من عملية االندماج بالقيمة العادلة، ويتم تحديدها بصافي قيمة الموجودات. وفي حالة وجود شهرة ناتجة يتم عمل اختبار 

 .
ً
للتدني سنويا

يتم االعتراف بأية أرباح ناتجة عن عملية الشراء في بيان الربح اوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد مباشرة، ويتم تسجيل التكاليف المتكبدة 
، اال إذا كانت تتعلق بأوراق دين أو أوراق مالية.

ً
الناتجة عن عملية الشراء في بيان الربح اوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد أيضا

المنافع الناتجة عن عملية االندماج ال تشمل المبالغ الناتجة عن تسوية العالقات التي كانت قائمة قبل عملية االندماج. ويتم إدراج هذه 
المبالغ في بيان الربح اوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.

يتم قياس االلتزامات المحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إذا تم تصنيفها كحقوق مساهمين، ويتم معالجة أية معامالت ضمن 
حقوق المساهمين. ويتم االعتراف الالحق على خالف ذلك في القيمة العادلة للبدل المحتمل في بيان الربح اوالخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحد.

يتم قياس حقوق غير المسيطرين بتاريخ الشراء بنسبة حصتهم في صافي الموجودات.

والعناصر  المسيطرين  لغير  واية حقوق  التابعة  الشركة  االعتراف بموجودات ومطلوبات  المجموعة عن  تتوقف  السيطرة،  عند فقدان 
االخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة ويتم استبعادها من المعلومات المالية الموحدة.

يتم االعتراف بأي ربح او خسارة ينتج عن فقدان السيطرة في بيان الربح اوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح المتحققة والمصاريف الناتجة عن المعامالت التي تمت داخل المجموعة عند إعداد هذه المعلومات 
المالية الموحدة.

- تمتلك الشركة كما في 31 كانون األول 2017 الشركات التابعة التالية:

طبيعة عمل نسبة ملكية الشركةرأس المال اسم الشركة
مكان عملهاالشركة

األردنتجارة التبغ%6,000,000100شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت* 

األردنطاقة متجددة%7,000,000100شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة

األردنتجارة التبغ%6,000,000100شركة الدخان والسجائر الدولية )تحت التصفية(

جزر الكايمناستثمار%35,450100شركة الفاخر القابضة – التشغيالت العالمية – جزر الكايمن

* تمتلك شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت شركة تابعة لها تفاصيلها كالتالي:

طبيعة عمل نسبة ملكية الشركةرأس المال اسم الشركة
مكان عملهاالشركة

جزراستثمارات%35,450100شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت**
الكايمن

 
**تمتلك شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت )جزر الكايمن( شركات تابعة تفاصيلها كالتالي:

طبيعة عمل نسبة ملكية الشركةرأس المال اسم الشركة
مكان عملهاالشركة

االماراتاستثمارات%35,705100الفاخر توباكو م.م.ح ***

تجارة التبغ%7,100100شركة الفاخر الدولية
جزر

الكايمن

اإلماراتتجارة%35,464100شركة بيونير فينتشر جروب****

تركياتجارة التبغ%18,824100مصنع الفاخر للتبغ المعالج - تركيا

*** تمتلك شركة الفاخر توباكو م.م.ح )االمارات(شركة تابعة لها تفاصيلها كالتالي:

مساهمةاسم الشركة
الشريك

نسبة ملكية 
الشركة

طبيعة عمل 
مكان عملهاالشركة

االماراتتجارة التبغ%7,720,000100مصنع الفاخر للتبغ المعالج

- يمتلك مصنع الفاخر للتبغ المعالج شركة في عجمان الصناعية )الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م(. حيث أن السيطرة المالية و اإلدارية للمصنع 
   الفاخر للتبغ المعالج بموجب اقرار و تعهد من الشريك االخر.

*** قامت شركة بيونير فينتشر جروب بتأسيس شركة تفاصيلها كما يلي:

مساهمةاسم الشركة
الشريك

نسبة ملكية 
الشركة

طبيعة عمل 
مكان عملهاالشركة

أمريكااستثمار%7,100100شركة الفاخر القابضة - امريكا *****

***** قامت شركة الفاخر القابضة – أمريكا بتملك شركة تابعة تفاصيلها كالتالي:

مساهمةاسم الشركة
الشريك

نسبة ملكية 
الشركة

طبيعة عمل 
مكان عملهاالشركة

أمريكاتجارة التبغ%710100شركة سييرا نيتوورك

- يبين الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي للشركات التابعة كما في 31 كانون األول 2017:

بالدينار األردني

31 كانون األول 2017

مجموع 
مجموع اإليراداتمجموع المطلوباتالموجودات

الدخل الشامل
)الخسارة  الشاملة(

للسنة

251,910,223190,633,360152,142,97049,375,401شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت – موحدة
)383,483(6,012,4291,947,2579,511,961شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة

)1,500(--4,247,571شركة الدخان والسجائر الدولية

بالدينار األردني

31 كانون األول 2016

مجموع 
مجموع اإليراداتمجموع المطلوباتالموجودات

الدخل الشامل
)الخسارة  الشاملة(

للسنة

120,122,09938,467,398140,668,29143,668,083شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت – موحدة
)1,176,186(5,179,531705,8372,068,781شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة

)4,953(--4,249,070شركة الدخان والسجائر الدولية

ج- أساس القياس 
تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر فتظهر بالقيمة العادلة والموجودات المالية والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.

د- العملة الوظيفية وعملة العرض 
تظهر البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.

هـ- استخدام التقديرات
باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في  المالية يتطلب قيام اإلدارة  للتقارير  الدولية  للمعايير   

ً
الموحدة وفقا المالية  البيانات  إن إعداد 

تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في السنة التي تم فيها تغيير 
التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير.

فيما يلي ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها استخدام االفتراضات وتقديرات األمور غير المؤكدة في تطبيق السياسات
المحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على المبالغ في البيانات المالية الموحدة:

• تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بصورة دورية اعتمادا على الحالة
   العامة لهذه الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في المستقبل.

• تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد المجموعة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسةقانونية معدة من قبل مستشاري
   المجموعة القانونيين والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها المجموعة في المستقبل جراء تلك القضايا.

 للمعايير الدولية  
ً
• تقوم اإلدارة بأخذ مخصص لتدني الذمم المدينة اعتمادا على تقديراتها حول إمكانية استرداد تلك الذمم وفقا

   للتقارير المالية.
• تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحصيل إذا كانت تكلفة المخزون غير قابلة لالسترداد

  او تعرض المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او إذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل اخرى تتسبب في 
  انخفاض القيمة القابلةلالسترداد عن القيمة الدفترية.

• تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للشهرة بشكل سنوي لتحديد فيما إذا كان هناك أي تدنى في قيمتها.
• تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية األخرى لتحديد فيما إذا كان هنالك اي تدني في قيمتها.

 للقوانين والتعليمات السارية.
ً
• تقوم اإلدارة بتقدير مصروف ضريبة الدخل وفقا

- قياس القيمة العادلة:
تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبنفس شروط التعامل 
مع الغير.ويعتمد قياس القيمة العادلة على تقدير السعر الذي ستتم به المعاملة المنظمة التي تقوم ببيع األصل أو نقل االلتزام بين 

المشاركين في السوق في تاريخ القياس بموجب احدى الشروط التالية:

1.  في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو 
2.  في السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود أسواق رئيسية.

وقد تقترن الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة في الحالتيين التاليتين:

أ.    عندما تكون الموجودات أو المطلوبات قائمة بحد ذاتها 
ب. عندما يكون هناك مجموعة من الموجودات أو مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من الموجودات مع المطلوبات )على سبيل 
المثال وحدة مولدة للنقد أو لألعمال التجارية( ويتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيمة العادلة 

لموجودات ومطلوبات مالية وغير مالية على حد سواء.  

لدى المجموعة شبكة رقابة منظمة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة وهذا يتضمن فريق تقييم يتحمل المسؤولية الكاملة عن اشراف 
جميع قياسات القيمة العادلة المهمة وما يتضمنه المستوى الثالث من القيمة العادلة والتقارير المباشرة للمدير المالي.ويقوم فريق 

التقييم بمراجعة المدخالت المهمة التي ال يمكن تتبعها  وتقييم التعديالت.

اذا تم استخدام معلومات من طرف ثالث لقياس القيمة العادلة ،كنقل وسائط أو خدمات تسعير، يقوم فريق التقييم بتقييم األدلة 
التي تم الحصول عليها من الطرف الثالث لدعم استنتاجات مفادها أن مثل هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية 
بما في ذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي ينبغي أن تصنف مثل هذه التقييمات. ويتم تبليغ لجنة التدقيق عن قضايا التقييم 

الهامة.
- تعتقد اإلدارة بان تقديراتها واجتهاداتها معقولة وكافية.

و- زيادة مطلوبات المجموعة المتداولة عن موجوداتها المتداولة 
تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 24,583,738 دينار كما في 31 كانون االول 2017، وذلك بسبب 
وجود عدد من القروض قصيرة األجل التي حصلت عليها الشركات لالستحواذ على انشطة التوزيع الى حين استكمال اجراءات الحصول 
 بأنه قد تّم الحصول على القرض طويل األجل خالل الربع األول من عام 2018 وسداد معظم هذه 

ً
على القرض طويل األجل. علما

القروض قصيرة األجل.
 

3( السياسات المحاسبية الهامة
المنتهية في 31 كانون األول 2017  المالية الموحدة للسنة  البيانات  المتبعة من قبل المجموعة في إعداد  إن السياسات المحاسبية 
متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 باستثناء 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول بعد األول من كانون الثاني 2017:

     المتطلبات الجديدة المطبقة حاليا:
        - معيار المحاسبة الدولي رقم )7( مبادرة اإلفصاح. 

        - معيار المحاسبة الدولي رقم )12( االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر الغير متحققة. 
        - التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدوارت 2016-2014 )التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

          )12( اإلفصاح عن الملكية في المنشآت األخرى(. 

إن تطبيق المعايير المعدلة أعاله لم تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

أ- األدوات المالية 
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة إلى الفئات التالية: القروض والذمم المدينة واستثمارات القيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر. وتصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى فئة المطلوبات المالية األخرى.

الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة - االعتراف واالستبعاد
تقوم المجموعة باالعتراف المبدئي بالقروض والذمم المدينة في التاريخ الذي نشأت فيھا. يتم اإلعتراف المبدئي بباقي الموجودات 

المالية األخرى في تاريخ المتاجرة.

تقوم المجموعة باستبعاد الموجودات المالية عند إنتھاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو يتم نقل الحق 
في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية في المعامالت التي يتم نقل جميع المخاطر والمنافع الخاصة بملكية الموجودات المالية 
بشكل جوھري. إن أي منفعة من ھذه الموجودات المالية المنقولة التي تم إنشاؤھا أو تحتفظ بھا المجموعة يتم إثباتھا كأصل أو 

إلتزام منفصل.

تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات عند انتهاء االلتزامات التعاقدية أو الغائها.

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظھار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق 
القانونية الملزمة لذلك، وكذلك عندما يتم تسويتھا على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس 

الوقت.

ب- الموجودات المالية غير المشتقة – القياس 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )المعايير الدولية للتقارير المالية رقم)9((

تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.
 بالقيمة العادلـة، ويظهر التغير 

ً
 اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا

ً
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا

في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد وضمن حقوق المساهمين في بيان المركز المالي الموحد بما فيه التغير في 
القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم 
تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة عن ذلك في الدخل الشامل اآلخر الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد ويتم 
تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى االرباح أوالخسائر المدورة وليس من خالل بيان الربح أو الخسارة و الدخل 

الشامل األخر الموحد.

قد تختار المجموعة االعتراف المبدئي باألرباح أوالخسائر وتقيدها على بيان الدخل الشامل لالستثمارات في أداوت الملكية التي ال يحتفظ 
بها بغرض المتاجرة، ويتم اثباتها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد. ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر 

التدني. يتم تسجيل األرباح الموزعة في بيان الربح أو الخسارة الموحد في بند مستقل.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة )المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )9((
بالدفعات من  تتمثل  والتي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  االحتفاظ  المجموعة  إدارة  تهدف  التي  المالية  الموجودات  هي 
أصل الدين والفوائد على رصيد الدين القائم في مواعيد سداد محددة وثابتة وليس لهذه الموجودات أسعار في سوق نشط وليس 

للمجموعة نية في بيع هذه الموجودات في المستقبل القريب.

 اليها مصاريف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، 
ً
يتـم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافا

 على أو لحســاب الفائدة، وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها والتي تؤدي الى عدم امكانية استرداد االصل او جزء 
ً
قيدا

منه، ويتم قيد اي تدني في قيمتها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.
يمثل مبلغ التدني في قيمة هذه الموجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة 

المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

ويتم إعادة تصنيف أي موجودات مالية من/ إلى هذا البند فقط في الحاالت التي تحددها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. في 
حالة بيع أي من هذه األصول قبل تاريخ استحقاقها حيث ينبغي أن تسجل هذه المبيعات في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
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في بند منفصل ويتم االفصاح عنها وفقا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
مطلوبات مالية غير مشتقة – قياس )المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )9((

يتم االعتراف المبدئي بالمطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف المعامالت المتعلقة بها بشكل مباشر ويعاد 
تقيمها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ج- الممتلكات واآلالت والمعدات
- اإلعتراف والقياس

تظهر بنود الممتلكات واالالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة.
تتضمن الكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الممتلكات واالالت والمعدات.

عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات واالالت والمعدات فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.
يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من الممتلكات واالالت والمعدات بمقارنة المقبوضات من اإلستبعاد مع القيمة 

المدرجة لتلك البنود وتسجل تلك المكاسب والخسائر بالصافي ضمن بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.

- التكاليف الالحقة
تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات واالالت والمعدات ضمن القيمة المدرجة لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق 
منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم شطب 

القيمة المدرجة للجزء القديم المستبدل.
تسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها المجموعة على صيانة وتشغيل الممتلكات والمعدات في بيان الربح أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر الموحد عند تكبدها.

- االستهالك
العمر  الثابت على مدى  الموحد بطريقة القسط  الشامل اآلخر  الخسارة والدخل  أو  الربح  بيان  يتم االعتراف بمصروف االستهالك في 

اإلنتاجي المقدر لكل بند من بنود الممتلكات والمعدات، باستثناء األراضي فإنها ال تستهلك.

إن نسب االستهالك السنوية المقدرة للممتلكات واالالت والمعدات خالل السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كما يلي:
نسب االستهالك  ٪بنود الممتلكات واآلالت والمعدات

%20 – %25السيارات
%20 – %25معدات أخرى

%20 – %25أجهزة حاسوب و معدات مكتب
%10 – %20اثاث و مفروشات

%25عدد و أدوات
%10 – %20أجهزة و معدات

%5المباني
%20تحسينات مأجور

تقوم المجموعة بمراجعة االعمار االنتاجية واالستهالك للممتلكات واالالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية.
د- التدني

- الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي حول التدني في قيمتها.

يعتبر وجود دليل موضوعي حول التدني في قيمة الموجودات المالية عند وجود حدث أو أكثر له أثر سلبي على التدفقات النقدية 
الموحدة المستقبلية المقدرة من تلك الموجودات.

النقدية  الحالية للتدفقات  بالكلفة المطفأة بأخذ الفرق بين قيمتها المدرجة والقيمة  المالية الظاهرة  التدني في الموجودات  يحتسب 
الموحدة المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة األصلي الفعال.
يتم إختبار التدني في الموجودات المالية الهامة على أساس إفرادي.

المبلغ  التدني، ويتم تسجيل  ارتبط ذلك األمر بشكل موضوعي بحدث مبرر وقع بعد االعتراف بخسارة  إذا  التدني  يتم عكس خسارة 
المعكوس من خسارة التدني المتعلقة بالموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة في بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر 

الموحد.

- الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات المجموعة في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هنالك مؤشر حول التدني، وفي حال 

وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات.

في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات، يتم تسجيل خسارة التدني في تلك الموجودات. 
المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكبر. 

يتم تسجيل كافة خسائر التدني في بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحد.

هـ- االستثمارات العقارية
للزيادة في قيمته او كالهما ولكن ليس بهدف بيعه من خالل  ايرادات ايجارية او  االستثمار العقاري هو عقار يتم اقتناؤه اما لكسب 
نشاطات المجموعة االعتيادية، وال يستخدم في االنتاج او توريد البضائع او الخدمات او ألغراض ادارية. يتم اظهار االستثمارات العقارية 
بشكل اولي بالكلفة، ويتم االفصاح عن قيمتها العادلة في االيضاحات حول البيانات المالية الموحدة والتي يتم تقديرها سنويا من قبل 

 على األسعار السوقية لتلك العقارات ضمن سوق عقاري نشط.
ً
خبير عقاري مستقل بناءا

و- الموجودات غير الملموسة 
الشـهرة

 اليها القيمة المعترف بها ألي حق 
ً
تقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاريخ االقتناء على القيمة العادلة للمبلغ النقدي المدفوع مضافا

المقتناة  الشركة  القائمة مسبقا في  الملكية  للحصة في حقوق  العادلة  القيمة  المقتناة و  الشركة  المسيطرين في  من حقوق غير 
 منها صافي القيمة المعترف بها )القيمة العادلة( للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المقدرة.

ً
مخصوما

الملكية يتم  المستثمر بها بطريقة حقوق  بالنسبة للشركات  القيمة.  للتدني في  المتراكمة  الخسائر  تنزيل  بالكلفة بعد  تقاس الشهرة 
ادراج القيمة الدفترية للشهرة في القيمة الدفترية لالستثمارات، ويتم توزيع اي خسائر للتدني في القيمة على القيمة الدفترية للشركة 

المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.

موجودات غير ملموسة أخرى
• يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة االخرى التي يتم اقتناؤها بطريقة اخرى بخالف االقتناء بالكلفة بعد تنزيل االطفاء المتراكم 

   والخسائر المتراكمة للتدني في القيمة.
• يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة. ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي 
   لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر الموحد. أما الموجودات غير 
   الملموسة التي ليس لها عمر زمني محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني 

   في قيمتها في بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحد.
• ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال المجموعة ويتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر 

   الموحد في نفس السنة.
• يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ البيانات المالية الموحدة. كذلك يتم مراجعة تقدير 

   العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.

اإلطفاء          
يتم االعتراف بمصروف اإلطفاء في بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي 

المقدر لكل بند من بنود الموجودات غير الملموسة.
 

ز- تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
• يتم تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف وفقا لمبدأ اإلستحقاق.

• يتم قياس اإليرادات المتأتية عندما تقوم المجموعة بنقل المنافع والمخاطر الجوهرية المرتبطة بملكية البضاعة إلى المشتري ومن 
   المحتمل استرداد عائدها النقدي، عندما يكون من الممكن إحتساب التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها في عملية البيع بشكل 
   موثوق. وعندما ال تكون المجموعة في وضع تمارس فيه حكم فعلي لهذه البضاعة، عندها يمكنها تحديد اإليراد من عملية البيع 
   بشكل موثوق. عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بعملية البيع. وإذا كان من المحتمل قياس الخصم بشكل 

   موثوق على أن يسجل الخصم من اإليرادات أو المبيعات آما هو معترف به.
• تتضمن ايرادات الفوائد والمصاريف الظاهرة في بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحد ما يلي:

-ايراد / مصروف الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة والمحتسبة بطريقة الفائدة الفعالة.
-ايراد الفائدة على الودائع لدى البنوك.

-مصروف الفوائد على القروض والتسهيالت البنكية.

ح- المعامالت بالعمالت األجنبية
• يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. 

• يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار األردني بتاريخ البيانات المالية بأسعار الصرف السائدة في 
   ذلك التاريخ.

• تمثل مكاسب )خسائر( العملة األجنبية من البنود النقدية الفرق بين الكلفة المطفأة بالدينار األردني في بداية السنة والمعدلة 
   باستخدام معدل الفائدة الفعال والدفعات خالل السنة والكلفة المطفأة بالعملة األجنبية مترجمة إلى الدينار األردني بأسعار الصرف 

   السائدة في نهاية السنة.
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• يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة إلى الدينار األردني بأسعار الصرف السائدة 
   في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

• يتم تسجيل الفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إلى الدينار األردني في بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر 
   الموحد.

ط- القيمة العادلة للموجودات المالية
• تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبنفس شروط التعامل 

   مع الغير.
• ان أسعار اإلغالق )شراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ البيانات المالية الموحدة في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة للموجودات 

   المالية التي لها أسعار سوقية.
• في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات المالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير قيمتها   
   العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها الى حد كبير أو باستخدام تقنية القيمة المالية للتدفقات النقدية 
   المستقبلية مخصومة بسعر فائدة أداة مالية مشابهة أو باستخدام طريقة صافي قيمة األصول لالستثمارات في الوحدات االستثمارية.

ي- التقــاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما تتوفر 
الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس 

الوقت.

ك- تاريخ االعتراف بالموجودات المالية   
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام المجموعة ببيع أو شراء الموجودات المالية(.

 
ل- المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ بيان المركز المالي الموحد ناشئة عن أحداث 
سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. يتم تحديد 
للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقييمات  المتوقعة بمعدل يعكس  المستقبلية  النقدية  التدفقات  المخصصات عن طريق خصم 

والمخاطر المحددة لذلك االلتزام.

م- مصاريف التمويل
تتضمن مصاريف التمويل مصروف الفائدة على االقتراض. يتم اإلعتراف بكل تكاليف اإلقتراض التي ال تعود بشكل مباشر إلى اقتناء أو 

إنشاء او إنتاج أصول مؤهلة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

ن- مخصص نهاية الخدمة 
يتم االعتراف بمخصص نهاية الخدمة عندما يكون على المجموعة إلتزامات بتاريخ بيان المركز المالي الموحد والتي من المحتمل أن ينشأ 
عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. يتم إحتساب مخصص نهاية الخدمة حسب النظام الداخلي 

للمجموعة. 

س- ضريبة الدخل
• يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في بيان الربح أو الخسارة والدخل 
   الشامل اآلخر الموحد اال إذا كان يتعلق باندماج األعمال، كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم اإلعتراف بها مباشرة ضمن بنود الربح 

   أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.
• تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربح الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدل الضريبة السائد بتاريخ البيانات  

   المالية إضافة إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة.
• يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية والمبالغ 

   المحددة ألغراض احتساب الضرائب. 
بناًء على  المؤقتة عندما يتم عكسها  الفروقات  المتوقع تطبيقها على  الضريبة  المؤجلة على أساس معدالت  الضرائب  • تحتسب 

   القوانين السائدة في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
• يتم التقاص بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كان هنالك حق قانوني يلزم التقاص بين الموجودات والمطلوبات 
   الضريبية الحالية وتتعلق بالضريبة على الدخل والتي تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس المجموعة الخاضعة 
   للضريبة أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن تقوم بتسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية بالصافي، أو أن موجودات 

   ومطلوبات الضريبة سوف تتحقق في نفس الوقت.
• يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها اإلستفادة 

   من الفروقات المؤقتة.

• يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية  
   المرتبطة بها.

 لقانون ضريبة الدخل السائد في المملكة األردنية الهاشمية.
ً
• تحتسب الضرائب الحالية وفقا

ع- الربح للسهم
يتم احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية. ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة 
للسنة العائدة لمساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة. ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل 
الربح أو الخسارة للسنة العائدة لمساهمي المجموعة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حصة السهم من 

أرباح جميع األسهم العادية المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها.

ف- معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
ان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المذكورة أدناه قد تم إصدارها بشكل نهائي ولكنها غير سارية المفعول بعد، حيث 

 أنها متاحة للتطبيق المبكر:
ً
لم تقم المجموعة بتطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة علما

المعايير الجديدة
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( األدوات المالية )يطبق في 1 كانون الثاني 2018 باستثناء شركات التأمين والذي سيطبق 

   في 1 كانون الثاني 2021 مع السماح بالتطبيق المبكر(.
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( ايرادات العقود مع العمالء )يطبق في 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر(.

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( عقود التأجير )يطبق في 1 كانون الثاني 2019 مع السماح بالتطبيق المبكر(.
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17( عقود التأمين )يطبق في 1 كانون الثاني 2021 مع السماح بالتطبيق المبكر(.

التعديالت
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2( تصنيف وقياس حساب الدفع على أساس االسهم )يطبق في 1 كانون الثاني 2018 مع 

المبكر(. بالتطبيق  السماح    
البيع او المساهمة في الموجودات بين المستثمر  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28(   •

  وشركائه في المشروع المشترك )لم يحدد موعد التطبيق(.
• معيار المحاسبة الدولي رقم )40( توضيح نقل االستثمارات العقارية )يطبق في 1 كانون الثاني 2018(.

1 كانون  • التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )يطبق في 
   الثاني 2018(.

• تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23: عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل )يطبق في 1 كانون 
   الثاني 2018(.

المالية  • التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدورات )2014 – 2016 ) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
   رقم )1( تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة االولى ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( االستثمارات في الشركات الحليفة 

   والمشاريع المشتركة )يطبق في 1 كانون الثاني 2018(.
المدفوع مقدما. بالعمالت االجنبية والبدل  المالية رقم 22: معامالت  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  تفسير لجنة تفسيرات   •

أعاله  المحددة  التواريخ  في  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  عند  والتعديالت  المعايير  هذه  بتطبيق  المجموعة  إدارة  وتتوقع  هذا 
المالية الموحدة للمجموعة. البيانات  أثر جوهري على  والتي لن يكون لها 

أثر تطبيق المعيار الدولي رقم )9(:
المجموعة  قامت  وعليه   ،2018 الثاني  كانون   1 من  ابتداًء   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  المجموعة  من  يتطلب 
كانون   1 في  الفعلي  التطبيق  عند  األثر  يختلف  وقد  هذا  الموحدة،  المالية  البيانات  على  المعيار  تطبيق  من  المتوقع  األثر  بتقدير 
عند  المعيار  متطلبات  بموجب  المطلوبة  واالختبارات  التقديرات  كامل  أثر  نتائج  بعكس  المجموعة ستقوم  إلن  وذلك   2018 الثاني 

إصدار أول بيانات مالية موحدة مرحلية موجزة للمجموعة للفترة التي ستنتهي في 31 آذار 2018. 

التطبيق: وفيما يلي أهم جوانب 
المالية: للموجودات  والقياس  التصنيف  أ- 

للمعيار  األولى  للمرحلة  المبكر  بالتطبيق  المجموعة  قامت  حيث  المعيار،  تطبيق  من  جوهري  أثر  وجود  المجموعة  إدارة  تتوقع  ال 
 لطلب هيئة األوراق المالية.

ً
 من 1 كانون الثاني 2011 إستنادا

ً
الدولي للتقارير المالية رقم )9( إعتبارا

المالية: للمطلوبات  والقياس  التصنيف  ب- 
يتعلق  بما   )39( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  ضمن  الموجودة  المتطلبات  على   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  أبقى 
بالتصنيف للمطلوبات المالية. أما بما يتعلق بقياس القيمة العادلة فقد تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )39( اإلعتراف بفروقات 
تقييم المطلوبات المالية المصنفة ضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ضمن قائمة الربح والخسارة في قائمة الربح أو الخسارة 
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المالية رقم )9( على: للتقارير  الموحد، في حين يتطلب المعيار الدولي 
والخسارة  الربح  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  المطلوبات  ضمن  المصنفة  المالية  المطلوبات  تقييم  بفروقات  اإلعتراف   -

التغير في مخاطر اإلئتمان في قائمة الدخل الشامل الموحد. والناتجة عن 
- يتم االعتراف في المبلغ المتبقي من فروقات تقييم القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحد.

الخسارة، كما ال  أو  الربح  العادلة من خالل قائمة  بالقيمة  المالية  المطلوبات  أية مطلوبات مالية ضمن  بتصنيف  المجموعة  لم تقم 
الدولي  المعيار  أثر من تطبيق  يوجد أي  الفئة، وعليه فإنه ال  أية مطلوبات مالية ضمن هذه  بتصنيف  اإلدارة  توجه من  يوجد أي 

الموحدة. المالية  البيانات  المالية رقم )9( على  للتقارير 

ج - تدني الموجودات المالية
 )39( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  المتبع  الخسارة”  “تحقق  نموذج  باستبدال   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  قام 
استخدام  يتطلب  والذي  المتوقعة”  االئتمانية  “الخسائر  المستقبلية  النظرة  نموذج  الى  المالية  الموجودات  في  التدني  إلحتساب 
 للنموذج الجديد، حيث 

ً
التقديرات واالجتهادات بشكل جوهري لتقدير العوامل االقتصادية والتي لها التأثير على قيمة التدني وفقا

سيتم تطبيق هذا النموذج على كافة الموجودات المالية – أدوات الدين والمصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل الشامل أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.  

التالية:  للقواعد   
ً
المالية رقم )9( وفقا للتقارير  الدولي  المعيار   لمتطلبات 

ً
التدني وفقا هذا وسيتم احتساب خسائر 

- خسائر التدني لـ 12 شهر: حيث سيتم احتساب التدني للتعثر المتوقع خالل 12 شهر الالحقة من تاريخ البيانات المالية الموحدة.
تاريخ  تاريخ اإلستحقاق من  المالية حتى  األداة  المتوقع على عمر  للتعثر  التدني  احتساب  األداة: حيث سيتم  لعمر  التدني  - خسائر 

الموحدة.  المالية  البيانات 

 
ً
وفقا تحتسب  والتي    )  Probability of Default( التعثر  احتمالية  على  تعتمد  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  احتساب  آلية  إن 

للمخاطر االئتمانية والعوامل االقتصادية المستقبلية ، الخسارة في حالة التعثر )Loss Given Default( والتي وتعتمد على القيمة 
. )Exposure at Default( التحصيلية للضمانات القائمة ، وقيمة التعرض عند التعثر

وال تتوقع إدارة المجموعة أن يكون هناك أثر جوهري لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(. 

4( التقرير القطاعي
القطاع هو مجموعة من العناصر في المجموعة تنفرد بأنها تخضع لمخاطر وعوائد تميزها عن غيرها وتشترك في تقديم المنتجات أو 
الخدمات وهذا ما يعرف بالقطاع التشغيلي أو تشترك في تقديم المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتميزعن باقي 

القطاعات في البيئات االقتصادية اآلخرى وهذا ما يعرف بالقطاع الجغرافي.

أ- القطاع التشغيلي
وتشتمل المجموعة على قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

• صناعة وتجارة التبغ.
• االستثمارات.

• الطاقة.

ب- القطاع الجغرافي
تمارس المجموعة نشاطها داخل وخارج المملكة االردنية الهاشمية.

 بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2017

صناعة وتجارة
المجموعاالستثماراتالطاقةالتبغ

62,121,968-61,622,676499,292مجمل ربح القطاع

)15,567,199()2,087,895()743,525()12,735,779(المصاريف اإلدارية 

)7,174,798(  -  -)7,174,798(مصاريف البيع والتوزيع 
30,811-30,811  -توزيعات أرباح موجودات مالية 

)149,000(-)149,000(  -تدني دفعات مقدمة لالستثمارات

)2,871,683()965,625()61,592(  )1,844,466(تكاليف التمويل

26,996307,956 -280,960إيراد فوائد بنكية

28,900- -28,900أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

15,467,068  -   -15,467,068أتعاب إدارية ولوجستية
  243,435  )455(   966  242,924االيرادات االخرى

أرباح )خسائر( القطاع للسنة قبل الضريبة ومكافأة أعضاء 
  52,437,458 )3,026,979()423,048(  55,887,485مجلس اإلدارة

137,605,3545,404,102115,627,214258,636,670إجمالي موجودات القطاع

100,948,68762,857,8211,481,315165,287,823إجمالي مطلوبات القطاع

6,433,0305,1819,7496,447,960المصاريف الرأسمالية

صناعة وتجارةللسنة المنتهية في 31 كانون االول 2016
المجموعاالستثماراتالطاقةالتبغ

52,929,455-52,766,954162,501مجمل ربح القطاع

)9,432,129()1,226,765()402,173()7,803,191(المصاريف اإلدارية 

)9,161,840( -   -)9,161,840(مصاريف البيع والتوزيع 

)151,883(  )5,333(   )146,550( -أرباح بيع االستثمار في الشركة الحليفة

227,261227,586  325توزيعات أرباح موجودات مالية

)539,135(-  )539,135(تدني دفعات مقدمة لالستثمارات

684,142-  684,142تكاليف التمويل

36,62749,718-13,091إيراد فوائد بنكية

311,188  )502(     309,1492,541أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)1,386,102()1,386,102(إيرادات أخرى

أرباح )خسائر( القطاع للسنة قبل الضريبة ومكافأة أعضاء 
41,839,023)1,096,039()867,009(43,802,071مجلس اإلدارة

120,091,6434,575,1022,315,965126,982,710إجمالي موجودات القطاع

40,347,724  1,636,127  38,338,418373,179إجمالي مطلوبات القطاع

2,460,24151,16022,0002,533,401المصاريف الرأسمالية
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5( النقد في الصندوق و لدى البنوك

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون األول

20172016
100,8061,818,220نقد في الصندوق

16,785,28019,742,803حسابات جارية لدى البنوك
4,758,70228,168,412ودائع لدى البنوك*

21,644,78849,729,435

 * تمتد تواريخ استحقاق الودائع لدى البنوك لغاية 28 شباط 2018 وتتراوح نسبة الفائدة على الودائع من 4,15% الى %4,25.

6( ذمم مدينة تجارية وأخرى

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20172016
67,622,68325,414,600ذمم العمالء

1,171,632364,266ذمم الموردين
--أخرى 

68,794,31525,778,866

)160,983()160,983(مخصص تدني الذمم المدينة* 

68,633,33225,617,883

 مع العمالء. بحيث يتم تكوين مخصص لكامل 
ً
* يتم احتساب مخصص تدني الذمم المدينة عند تجاوز السقوف المتفق عليها مسبقا

رصيد الذمة )سقف التسهيالت باألضافة الى التجاوز( في حالة تعثر العميل عن السداد. 
* إن الحركة الحاصلة على مخصص تدني الذمم المدينة كانت كما يلي: 

2016 2017 بالدينار األردني  

213,798 160,983 الرصيد في األول من كانون الثاني 

48,415 - المكون من المخصص خالل السنة 

)101,230( - المشطوب من المخصص خالل السنة

160,983 160,983

فيما يلي أعمار ذمم العمالء المستحقة:

أكثر من 365 271-181365-91270-90180 – 0المجموعبالدينار األردني
يوميوميوميوميوم

201767,622,68344,360,49915,563,2997,366,610171,292160,983

201625,414,60024,633,912541,12051,55927,026160,983

7( المخزون

بالدينار األردني
كما في 31 كانون االول

20172016
20,168,81015,152,781المواد األولية 

88,908164,721انتاج تحت التشغيل
5,919,4531,980,067البضاعة الجاهزة 

439,10260,481بضاعة في الطريق
896,070844,708مستودع قطع الغيار

890,1751,170,752مستودع المواد الدعائية واالكسسوارات
134,209104,067مستودع مواد مستهلكة

28,536,72719,477,577
-)188,442(مخصص بضاعة بطيئة الحركة *

28,348,28519,477,577

* تقوم إدارة المصنع وقسم المبيعات والتسويق باحتساب مخصص المواد بطيئة الحركة للمواد التي لن يتم استخدامها في عملية اإلنتاج.
إن الحركة الحاصلة على مخصص البضاعة بطيئة الحركة خالل السنة كانت كالتالي:

بالدينار األردني
للسنة المنتهية كما في 31 كانون األول

20172016

--الرصيد في األول من كانون الثاني 

-188,442المكون من المخصص خالل السنة 

188,442

8( أرصدة مدينة أخرى

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20172016

1,374,0131,750,407بدل مفتاحية *

9,018337,450إيرادات فوائد بنكية مستحقة 
ً
1,481,7531,022,157مصاريف مدفوعة مقدما

ً
553,418552,017ضريبة دخل مدفوعة مقدما

525,769619,977تأمينات مستردة

79,99179,888ذمم موظفين

22,18523,681أمانات ضريبة دخل ومبيعات 

-54,846ضرائب مؤجلة

147,669117,199ضرائب على الفوائد

180,9349,412دفعات على حساب مشاريع تحت التنفيذ

-1,519,676الضريبة الخاصة

14,9404,159أخرى 

5,964,2124,516,347

)20,000()20,000(

5,944,2124,496,347
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* إن تفاصيل بدل المفتاحية كانت كما يلي: 

بدل مفتاحيةالبند
الحرة

بدل مفتاحية 
رافي 

بدل مفتاحية
ارض  72 - 76

حقوق انتفاع 
المجموع ارض طاس

بالدينار األردني  

الكلفة 
289,500862,7101,254,5002,406,710-الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2017

77,200---77,200إضافات خالل السنة
77,200289,500862,7101,254,5002,483,910الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

1,152,210-289,500862,710-الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2016
1,254,5001,254,500---إضافات خالل السنة

289,500862,7101,254,5002,406,710-الرصيد كما في 31 كانون األول 2016
-----اإلطفاء المتراكم 

159,225371,628125,450656,303-الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2017
77,20028,950159,269188,175453,594اإلطفاء خالل السنة

77,200188,175530,897313,6251,109,897الرصيد كما في 31 كانون األول 2017
342,634-130,275212,359-الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2016

28,950159,269125,450313,669-اإلطفاء خالل السنة 
159,225371,628125,450656,303-الرصيد كما في 31 كانون األول 2016

101,325331,813940,8751,374,013-القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2017
130,275491,0821,129,0501,750,407-القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2016

9( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20172016
483,691613,608أسهم مدرجة

301,025301,025أسهم غير مدرجة

784,716914,633

 للقيمة السوقية  
ً
* يمثل هذا البند القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة في أسواق مالية لحصص المجموعة في بنك األردن وفقا

   كما في 31 كانون األول 2017 و2016.

** يمثل هذا البند القيمة العادلة للموجودات المالية غير المدرجة في أسواق مالية لحصص المجموعة في شركة الشمال الصناعية 
بيانات مالية  باستخدام طريقة صافي قيمة األصول آلخر  البند  العادلة لهذا  القيمة  باختيار  المجموعة      )فلسطين(، حيث قامت 

     مدققة متوفرة.

10( االستثمارات العقارية

رقم القطعةرقم الحوضالمنطقةالدولة
كما في 31 كانون األول

20172016
بالدينار األردني  

22/1/271271,028271,028 صالجرفاإلمارات العربية المتحدة – عجمان *
11403,524403,524الجبيهةالمملكة األردنية الهاشمية – عمان **

674,552674,552

 لمتوسط تقدير مخمني عقارات مبلغ 331,960 دينار 
ً
* بلغت القيمة العادلة ألرض عجمان كما في 31 كانون األول 2017 وفقا

اما  تحديدها  تم  القيمة قد  أن هذه  2 حيث  المستوى  العادلة من ضمن  القيمة  تصنيف  يمكن  دينار( وعليه   318,450  :2016(
مشابهه. سوقية  أسعار  مع  بربطها  مباشرة  غير  أو  فعلية  بأسعار  مباشرة  بقياسها 

 لمتوسط تقدير مخمني عقارات مبلغ 2,022,535 دينار 
ً
** بلغت القيمة العادلة ألرض عمان كما في 31 كانون األول 2017 وفقا

القيمة قد تم تحديدها اما  العادلة من ضمن المستوى 2 حيث أن هذه  القيمة  )2016: 1,845,063 دينار( وعليه يمكن تصنيف 
بقياسها مباشرة بأسعار فعلية أو غير مباشرة بربطها مع أسعار سوقية مشابهه.

11( الموجودات غير الملموسة – شهرة عن تملك شركة تابعة
التبغ  لتجارة  الفاخر  رأس مال شركة  ٪100 من  نسبته  ما  بتملك  حزيران 2006   1 بتاريخ  والوكاالت  التبغ  لتجارة  الفاخر  أ- قامت شركة 

والوكاالت – عجمان )مصنع الفاخر للتبغ المعالج( كما يلي:

القيمة العادلةبالدينار األردني  
عند التملك

القيمة الدفترية
عند التملك

418,293418,293الممتلكات واآلالت والمعدات
251,817251,817األراضي

38,85738,857أرصدة مدينة أخرى
418,390418,390البضاعة 

1,127,3571,127,357
)10,343()10,343(ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
1,117,0141,117,014صافي الموجودات الممتلكة

7,720,000النقد المدفوع
6,602,986الشهرة الناتجة عن التملك

ب- قامت شركة الفاخر القابضة – الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 4 كانون األول 2017 بتملك ما نسبته %100 من رأس مال شركة 
سييرا نيتوورك وتفاصيلها كالتالي:

القيمة العادلةبالدينار األردني  
عند التملك

القيمة الدفترية
عند التملك

1,645,5711,645,571النقد وما في حكمه
176,692176,692أرصدة مدينة أخرى

4,939,0004,939,000البضاعة
25,20325,203ممتلكات ومعدات

6,786,4666,786,466
)5,699,634()5,699,634(ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
1,086,8321,086,832صافي الموجودات الممتلكة

38,622,629النقد المدفوع
37,535,797الشهرة الناتجة عن التملك
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ج- قامت شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت – جزر الكايمن خالل عام 2017 بتملك ما نسبته %100 من رأس مال مصنع 
الفاخر-تركيا وتفاصيلها كالتالي:

القيمة العادلةبالدينار األردني  
عند التملك

القيمة الدفترية
عند التملك

)70,004()70,004(صافي الموجودات الممتلكة
1,347,100النقد المدفوع

1,417,104الشهرة الناتجة عن التملك

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20172016
45,555,8876,602,982مجموع الشهرة الناتجة عن تملك شركات تابعة

ت
ت والمعدا

ت واآلال
12( الممتلكا

ي
بالدينار األردن

ي
ض

األرا
ت

سيارا
ال

ت 
معدا

ى
اخر

أجهزة 
ب 

سو
حا

ت 
ومعدا

ب
مكت

ث 
اثا

ت
شا

ومفرو
عدد و 
ت

أدوا
أجهزة 

ت
ومعدا

ي
المبان

ت 
سينا

تح
ى

عل
المأجور

شاريع 
م

ت 
تح

التنفيذ
المجموع

الكلفة

ي 2017
ن الثان

ن كانو
ل م

ي األو
الرصيد كما ف

3,515,741
887,971

1,482,197
431,646

780,277
3,083,455

15,527,705
10,668,131

227,246
1,409,986

38,014,355

ت
ضافا

إ
-

 160,818 
 174,266 

 81,687 
 40,242 

 245,224 
 411,630 

 531,245 
-

 4,828,051 
 6,473,163 

ت
ستبعادا

ا
-

 )24,939(
)5,191( 

)9,246( 
-

)17,618( 
)405,017( 

)980,155( 
-

-
)1,442,166( 

ت
تحويال

-
-

 264,024 
 84,219 

-
 2,260 

 159,912 
 3,059,799 

-
)3,570,214(

-
ل 2017

ن األو
ي 31 كانو

الرصيد كما ف
3,515,741

1,023,850 
1,915,296 

 588,306 
820,519

3,313,321
15,694,230

 13,279,020 
227,246

2,667,823 
43,045,352 

م 
ك المتراك

ال
سته

اال

ي 2017
ن الثان

ن كانو
ل م

ي األو
الرصيد كما ف

-
498,539

1,150,734
320,046

402,762
2,037,824

7,945,877
7,046,529

68,173
-

19,470,484

سنة 
ك ال

ستهال
إ

-
159,378

 138,545 
 53,101 

 74,611 
 453,122 

 1,357,428 
 734,157 

 45,449 
-

3,015,791

ت
ستبعادا

ا
-

 )24,939(
 )5,191(

 )8,657(
-

 )16,684(
 )371,492(

 )979,169(
-

-
 )1,406,132(

ل 2017
ن األو

ي 31 كانو
الرصيد كما ف

-
 632,978

1,284,088 
 364,490 

477,373
2,474,262

 8,931,813
 6,801,517

113,622 
-

21,080,143

ي 31 كانون األول 2017
ي القيمة الدفترية كما ف

صاف
3,515,741

 390,872
631,208 

223,816 
343,146

839,059 
6,762,417

6,477,503
113,624

2,667,823
21,965,209

الكلفة

ي 2016
ن الثان

ن كانو
ل م

ي األو
الرصيد كما ف

3,515,741 
746,380

1,439,606
360,995

736,889
2,520,964

14,766,184
10,515,996

227,246
946,139

35,776,140

ت
ضافا

إ
 -   

48,897
59,044

70,651
43,388

222,520
821,873

72,580
-

1,194,448
2,533,401

ت
ستبعادا

ا
 -   

)15,000(
)16,453(

-
-

)191,647(
)72,086(

-
-

-
)295,186(

ت
تحويال

-
107,694

-
-

-
531,618

11,734
79,555

)730,601(
ل 2016

ن األو
ي 31 كانو

الرصيد كما ف
3,515,741 

887,971
1,482,197

431,646
780,277

3,083,455
15,527,705

10,668,131
227,246

1,409,986
38,014,355

م
ك المتراك

ال
سته

اال

ي 2016
ن الثان

ن كانو
ل م

ي األو
الرصيد كما ف

 -   
358,111

1,035,791
283,809

329,495
1,826,831

6,671,976
5,746,387

22,724
-

16,275,124

سنة 
ك ال

ستهال
إ

 -   
155,119 

131,395 
36,237 

73,267 
400,612 

1,338,656 
1,300,142 

45,449 
-

3,480,877 

ت
ستبعادا

ا
 -   

)14,691(
)16,452(

-
-

)189,619(
)64,755(

-
-

-
)285,517(

ل 2016
ن األو

ي 31 كانو
الرصيد كما ف

 -   
498,539

1,150,734
320,046

402,762
2,037,824

7,945,877
7,046,529

68,173
-

19,470,484

ي 31 كانون األول 2016
ي القيمة الدفترية كما ف

صاف
 3,515,741 

389,432
331,463

111,600
377,515

1,045,631
7,581,828

3,621,602
159,073

1,409,986
18,543,871
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13( أرصدة دائنة أخرى

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20172016

1,807,542713,179مصاريف مستحقة – بضاعة موزعة ومواد دعائية

4,902,9424,132,272مخصص مكافآت سنوية

-1,075,861فوائد مدينة مستحقة

769,068679,442أمانات المساهمين 

1,600,1031,600,103مخصص إلتزامات محتملة 

2,793,49762,130مصاريف مستحقة 

76,44876,448مخصص رسوم الجامعات األردنية 

45,00045,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

66,71149,940صندوق الحاالت اإلنسانية 

11,40210,494أمانات الضمان االجتماعي 

575,06837,222أخرى

13,723,642     7,406,230     

14( ذمم دائنة مقابل االستحواذ
قامت شركة الفاخر القابضة – الواليات المتحدة االمريكية - شركة تابعة - بتاريخ 4 كانون األول 2017 بتملك ما نسبته %100 من رأس مال 

شركة سييرا نيتوورك أمريكا، حيث سيتم سداد قيمة االستثمار المتبيقة على مدة سنتين من تاريخ البيانات المالية الموحدة.

15( قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام
15-1 قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام

تاريخ االستحقاقنوع التسهيالتالبنك
كما في 31 كانون االول 

20172016

-1,080,815-جاري مدينبنك األردن

3115,930,00015,930,000 كانون االول 2018قرضبنك األردن *

-3132,931 كانون االول 2018قرضبنك األردن **

-2825,000,000 شباط 2018قرضبنك األردن ***

-3128,359,868 آذار 2018قرضبنك القاهرة عمان ****

-311,098,816 كانون األول 2018قرضبنك اإلسكان *****

-2514,200,000 نيسان 2018 قرضبنك االستثمار العربي االردني ******

85,702,430     15,930,000

15-2 قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل أكثر من عام

تاريخ االستحقاقنوع التسهيالتالبنك
كما في 31 كانون االول 

20172016

-13317,088 تشرين االول 2026قرضبنك األردن **

-18,813,184 نيسان 2024قرضبنك اإلسكان *****

9,130,272     -     

- حصلت شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت – شركة تابعة خالل العام 2013 على تسهيالت ائتمانية من بنك األردن بقيمة 25,000,000 
دوالر أمريكي ما يعادل 17,700,000 دينار أردني والتي تتمثل بقرض متناقص حيث يتم التسديد دفعة واحدة بتاريخ 4 كانون الثاني 2014 
وذلك بفائدة اليبور متغير 2+٪. وقد تم تمديد فترة استحقاق دفعة القرض ألكثر من مرة خالل السنوات 2014 و 2015 و 2016 آخرها 

بتاريخ 27 كانون األول 2017، حيث تم تمديد فترة استحقاق دفعة القرض ليسدد دفعة واحدة بتاريخ 31 كانون األول 2018 وبفائدة اليبور 
3 أشهر+ %3.5 وبدون حد أدنى وبكفالة شركة اإلقبال لالستثمار. 

** قامت شركة الطيف بعقد اتفاقية منح قرض من بنك األردن ضمن برنامج سلف البنك المركزي للقطاعات الصناعية، حيث يتم منح 
القرض حسب الفواتير المقدمة من الشركة وأية أعمال منجزة وبنسبة %100 من قيمة الفواتير واألعمال وبحد أعلى 571,200 دينار، 
 الفائدة ويبدأ سداد القسط األول 

ً
 متضمنا

ً
 متساويا

ً
 شهريا

ً
بحيث يخضع القرض لفائدة %4.25 وعمولة صفر ويسدد بموجب 108 قسطا

بعد 6 أشهر من تاريخ التنفيذ وحتى السداد التام.

*** حصلت شركة االقبال لالستثمار على تسهيالت ائتمانية من بنك األردن بقيمة 25 مليون دينار أردني بفائدة %6.75 وعمولة صفر 
وذلك ألغراض تمويل رأس المال العامل، حيث يسدد القرض بموجب دفعة واحدة 28 شباط 2018 على ان تسدد الفائدة شهريا اعتبارا 

من تاريخ التنفيذ حتى السداد التام. هذا وقد قامت المجموعة بسداد القرض خالل الربع األول من عام 2018.

**** حصلت شركة الفاخر توباكو القابضة -اإلمارات العربية المتحدة على تسهيالت ائتمانية من بنك القاهرة عمان بقيمة 40 مليون دوالر، 
حيث يستحق القرض على دفعة واحدة بتاريخ 31 كانون األول 2017، ويتم استيفاء فائدة مدينة بواقع اليبور شهر واحد + هامش 2.5% 
 وتسدد في 

ً
، حيث تحتسب على اساس الرصيد اليومي للقرض وتضاف على رصيد القرض شهريا

ً
 على أال تقل عن %5.5 سنويا

ً
سنويا

موعد استحقاق الدفعة وذلك لغرض التوسع في نشاط المجموعة وبكفالة شركة االقبال لالستثمار.
وبتاريخ 7 كانون األول 2017، تم تمديد فترة استحقاق دفعة القرض ليسدد دفعة واحدة بتاريخ 31 آذار 2018 وبنفس الشروط والضمانات 

أعاله. هذا وقد قامت المجموعة بسداد القرض خالل الربع األول من عام 2018.
ائتمانية من بنك االسكان بقيمة 14 مليون دوالر ألغراض توزيعات  التبغ والوكاالت على تسهيالت  الفاخر لتجارة   *****حصلت شركة 
األرباح، حيث يتم السداد على مدة 7 سنوات حد اقصى منها سنة واحدة مدة سماح واقساط شهرية 194,000 دوالر وفي نهاية السنة 
السابعة يدفع الرصيد المتبقي من القرض دفعة واحدة ويتم استيفاء سعر فائدة اليبور شهر + %2.25 هامش وبحد أدنى 3.25% 

وبكفالة شركة اإلقبال لالستثمار.
****** حصلت شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت على تسهيالت ائتمانية من بنك االستثمار العربي األردني بقيمة 20 مليون دوالر، 
حيث يستحق القرض بدفعة واحدة بتاريخ 25 نيسان 2018، ويتم استيفاء فائدة مدينة بمعدل %3 فوق سعر الاليبور. هذا وقد قامت 

المجموعة بسداد القرض خالل الربع األول من عام 2018.

- يعتبر بنك األردن طرفا ذو عالقة حيث حصلت المجموعة على اجمالي قروض وتسهيالت بنكية بقيمة 42,360,834 دينار أردني من 
بنك األردن.

16( تكلفة المبيعات

بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20162016

15,152,78113,321,295مواد اولية – اول السنة 
85,126,71770,059,517مشتريات مواد أولية خالل السنة

)15,152,781()20,168,810(مواد أولية – نهاية السنة
80,110,68868,228,031مواد أولية مستخدمة في االنتاج
164,721139,017بضاعة تحت التشغيل – أول السنة

17,809,54315,300,663تكاليف صناعية غير مباشرة *
)164,721()88,908(بضاعة تحت التشغيل – نهاية السنة

97,996,04483,502,990تكلفة البضاعة المصنعة
1,980,0671,592,530بضاعة جاهزة- أول السنة 

)1,980,067()5,919,453(بضاعة جاهزة - نهاية السنة 
94,056,65883,115,453تكلفة البضاعة المباعة 

يضاف:

9,548,8098,739,940مصاريف بضاعة موزعة ومواد دعائية
1,116,8971,378,664تكلفة مبيعات المواد الدعائية

15,597 -كلفة مبيعات الو ارجيلة 
يطرح:

)7,365,467()5,100,445(كلفة بضاعة موزعة مجانا
)139,442()88,956(كلفة بضاعة معادة للتصنيع

99,532,96385,744,745



8687

* تتكون التكاليف الصناعية غير المباشرة مما يلي:

بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016
3,158,8813,668,850االستهالكات واالطفاءات

4,649,262 5,248,481الرواتب واالجور والعمل اإلضافي وملحقاتها
1,496,245 1,156,597مكافآت الموظفين

807,147 851,249وقود ومحروقات
416,205 606,395صيانة عامة

686,335 745,461مصاريف صيانة وقطع غيار
478,141 626,017مواد مستهلكة وأدوات

739,963 707,619إيجارات
389,799 405,544مكافأة نهاية الخدمة

50,809 56,681مواد تالفة
159,096 193,692مصاريف تدريب وإقامات موظفين

396,283 520,063مياه وكهرباء
291,696 333,000مصاريف تأمين
- 248,560مصاريف جمرك

- 85,364رسوم بحث وتطوير
42,695 6,551تكلفة البضاعة المعادة للتصنيع

262,080 1,966,697مصاريف مشاريع
86,480 62,196التصدير وأجور الشحن

183,069 162,555الرسوم واالشتراكات
195,598 206,896مصاريف طعام وضيافة

20,479 19,566مصاريف اتصاالت

-188,442مخصص بضاعة بطيئة الحركة

253,036280,431مصاريف أخرى

17,809,54315,300,663

17( المصاريف اإلدارية

بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون االول 

20172016
4,942,5193,215,342رواتب واجور وملحقاتها

2,892,8803,057,701مكافآت الموظفين
361,464327,649اعانات وتبرعات

716,777496,088مصاريف سفر
1,648,264894,158دراسات وأبحاث واستشارات

451,239467,065مكافاه نهاية الخدمة
294,169274,675إستهالكات وإطفاءات

364,889116,103مصاريف إيجار
677,19757,545رسوم وأتعاب قانونية

1,258,403243,563أتعاب مهنية و دراسات و إستشارات
299,505163,532رسوم واشتراكات

194,847109,381تأمين صحي
147,514123,359مصاريف اتصاالت

174,950168,000بدل تنقل أعضاء مجلس اإلدارة
112,98598,981مشروع بداية

20,89969,328مصاريف عالمات تجارية
20,27539,422دعاية وإعالن

116,27367,640تنقالت ومواصالت
10,99112,895مصاريف حكومية

45,74554,016مصاريف ضيافة
47,11139,144مصارف بنكية

47,14936,696قرطاسية ومطبوعات
20,02248,352مصاريف سيارات

33,74828,591صيانة عامة
11,0757,527مواد ولوازم مستهلكة

53,22036,072مصاريف حاسوب
14,64312,076كهرباء وماء

16,36715,226مصاريف نظافة
24,269206وقود ومحروقات

-1,934أمن وحراسة
12,3768,351تأمين الممتلكات والمعدات

4,0403,552عدد وأدوات مستهلكة
66,53452,328مصاريف تدريب وتأهيل

6,0006,000اتعاب لجنة تدقيق
86,15933,245ادارة المواد الدعائية

370,76782,995أخرى

15,567,19910,466,804

*بلغت مكافآت ومزايا ورواتب مجلس االدارة قصيرة األجل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017 ما قيمته 358,315 دينار )31 
كانون األول 2016: 327,323 دينار(.
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18( مصاريف البيع والتوزيع 

بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون االول 

20172016

30,342 43,148بضاعة موزعة دعاية واعالن-موازنة

1,006,001 1,484,467رواتب واألجور والعمل األضافي وملحقاتها  

814,446 664,047مكافآت الموظفين

289,401 267,218شحن وتخليص

8,046 -خصم مسموح به 

287,407 407,644مصاريف معارض

142,111 671,893مصاريف قضايا

197,157 325,455سفر واعاشة

2,125 56,301دراسات واستشارات وأتعاب مهنية 

1,853,413 1,820,551مصاريف تصاميم

258,525 235,478مواد ولوازم

141,243 160,366مكافأة نهاية الخدمة

23,375 38,546مصاريف اتصاالت

42,932 154,571مواد تالفة

12,398 664,550دعاية وإعالن

10,844 11,882ايجارات

26,754 41,087تأمين صحي

9,040 16,335استهالكات وإطفاءات 

27,405 43,846اجور نقل وتنقالت

11,392 11,823ضيافة

48,415-مخصص تدني الذمم المدينة

46,590 5,893بضاعة معادة للتصنيع

31,511 -غرامات ومخالفات 

17,745 19,965تدريب وتأهيل 

13,063 4,245تصديق فواتير

27,657 25,487أخرى 

7,174,7985,379,338

19( توزيعات أرباح
يبين الجدول التالي توزيعات االرباح المعلنة من قبل المجموعة خالل السنة:

 كما في 31 كانون االول
  بالدينار األردني

2016 2017

25,000,000 40,000,000 توزيعات نقدية*
25,000,000 40,000,000

* قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 آذار 2017 توزيع مبلغ 40,000,000 دينار على المساهمين عن العام 2016.

* قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 شباط 2016 توزيع مبلغ 25,000,000 دينار على المساهمين عن العام 2015.

20( ضريبة الدخل 
يتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل بناًء على تقديرات إداراة المجموعة والمستشار الضريبي للمجموعة لمعدل ضريبة الدخل السنوية 

   المرجح للشركة المتوقعة للسنة المالية كاملة والتي تطبق على الربح قبل الضريبة للسنة المالية.

- إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة كانت كما يلي:

بالدينار األردني
كما في 31 كانون األول

20172016
5,609,1533,045,480الرصيد في بداية السنة
5,693,1234,440,565المستدرك خالل السنة

)1,876,892()5,280,523(ضريبة الدخل المدفوعة للسنة 
6,021,7535,609,153الرصيد في نهاية السنة

الوضع الضريبي للشركة 

أ- الشركة األم – اإلقبال لالستثمار المساهمة العامة المحدودة 
تم إنهاء ضريبة الدخل لغاية السنة المالية 2015، قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتدقيق على السنة المالية 2012 وقامت بإصدار 
قرارها حيث تم االعتراض على القرار لدى المحكمة وبرأي المستشار الضريبي أن المطالبة في غير محلها وسيفصل بها لصالح الشركة.

تم تقديم اإلقرار الضريبي عن السنة المالية 2016 ضمن الفترة القانونية لتقديم اإلقرار ولم تقم الدائرة بالتدقيق على حسابات الشركة 
وإصدار قرارها النهائي حتى تاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة.

وبرأي المستشار الضريبي للشركة وإدارة الشركة فأنه ال حاجة لرصد أية مخصصات لمواجهة إلتزام ضريبة الدخل عن نتائج األعمال.

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

شركة الفاخر – عمان 
تم إنهاء ضريبة الدخل لغاية السنة المالية 2008. قامت دائرة ضريبة الدخل بالتدقيق على السنوات المالية 2009 و2010 و2011 و2012 
و2013 و2014 وأصدرت قرارها حيث تم االعتراض عليها لدى المحكمة وفي اعتقاد ادارة الشركة ومستشارها الضريبي أنه سيفصل بها 

لصالح الشركة كون مطالبة الدائرة بالفروقات كانت في غير محلها. 

تم تقديم اإلقرار الضريبي عن السنة المالية 2015 و2016 ضمن المدة القانونية لتقديم اإلقرار ولم تقم الدائرة بالتدقيق على حسابات 
الشركة وإصدار قرارها النهائي حتى تاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة.

أرباح  صافي  عن   10% بواقع  دخل  ضريبة  كمخصص  دينار   5,693,123 مبلغ  تخصيص  يجب  فأنه  للشركة  الضريبي  المستشار  وبرأي 
اإلستثمار في شركة الفاخر القابضة – جزر الكايمن للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017.

- شركة الفاخر – العقبة الخاصة
المدة  السنوات 2013 و2014 و2015 و2016 ضمن  الضريبي عن  اإلقرار  تقديم  تم  المالية 2012.  السنة  لغاية  الدخل  إنهاء ضريبة  تم 
المالية  البيانات  إعداد  تاريخ  حتى  النهائي  قرارها  وإصدار  الشركة  حسابات  على  بالتدقيق  الدائرة  تقم  ولم  االقرارات،  لتقديم  القانونية 

الموحدة.

توقف الفرع عن ممارسة النشاط منذ نهاية عام 2016 وتم التقدم بطلب براءة ذمة تصفية لترميز الملف الضريبي مصفى ومسدد.
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ج- الشركة التابعة – الطيف الدولي للطاقة المتجددة ذ.م.م
تم إنهاء ضريبة الدخل لغاية السنة المالية 2014 وتم تقديم اإلقرار الضريبي عن السنة المالية 2015 و2016 ضمن المدة القانونية لتقديم 

االقرارات، ولم تقم الدائرة بالتدقيق على حسابات الشركة وإصدار قرارها النهائي حتى تاريخ البيانات المالية الموحدة.

وبناًء على رأي المستشار الضريبي للشركة فإنه ال حاجة لرصد أية مخصصات لمواجهة إلتزام ضريبة الدخل عن نتائج األعمال.

يتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل بناًء على تقديرات إدارة المجموعة لمعدل ضريبة الدخل السنوية المرجح للمجموعة المتوقعة للسنة 
المالية كاملة والتي تطبق على الربح قبل الضريبة للسنة المالية. حيث تقوم إدارة المجموعة بعمل تسوية بين الربح الضريبي والربح 
المحاسبي. بلغت نسبة الضريبة بحسب القوانين المحلية نسبة ٪20 لشركة اإلقبال وشركة الفاخر عمان بينما بلغت %10 عن أرباح شركة 
الفاخر القابضة –جزر الكايمن وبلغ معدل ضريبة الدخل الفّعال للمجموعة بالنسبة للربح كما في 31 كانون األول 2017 نسبة 10,85 ٪ 

)31 كانون االول 2016: 10,61 ٪(.

21( حصة السهم من ربح السنة 

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون األول

20172016
46,699,33537,353,458ربح السنة )دينار(

30,000,00030,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(
1,561,25حصة السهم من ربح السنة 

تم احتساب حصة السهم من الربح بتقسيم الربح للسنة على عدد األسهم القائمة والبالغة 30 مليون سهم كما في 31 كانون األول 2017.

22( مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة للموظفين حسب النظام الداخلي للمجموعة، ان الحركة الحاصلة على المخصص كانت كما يلي: 

بالدينار األردني
كما في 31 كانون األول

20172016

3,880,3112,906,197الرصيد كما في األول من كانون الثاني 
1,017,149998,107المستدرك خالل السنة 

)23,993()553,014(المدفوع خالل السنة 

4,344,4463,880,311الرصيد في نهاية السنة 

23( التزامات محتملة
كان على المجموعة بتاريخ البيانات المالية الموحدة التزامات قد تطرأ تتمثل بما يلي: 

بالدينار األردني
كما في 31 كانون األول

20172016

2,405,4712,504,422كفاالت بنكية

2,405,4712,504,422

ويقابلها تأمينات نقدية تتمثل بما يلي: 

بالدينار األردني
كما في 31 كانون األول

20172016

170,755181,096تأمينات نقدية

170,755181,096

- قامت شركة االقبال لالستثمار برفع دعوى لدى محكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن في قرار هيئة االعتراض لدى دائرة 
ضريبة الدخل والمبيعات والمتضمن فرض ضريبة دخل على الشركة عن عام 2012 بمبلغ 111,756 دينار باإلضافة الى تعويض قانوني 
بمبلغ 46,123 دينار، وقد صدر قرار في الدعوى بقبول الدعوى ومنع دائرة الضريبة من مطالبة الشركة بمبلغ الفرق الضريبي وذلك 

لوجود خطأ شكلي في إجراءات اصدار القرار من دائرة ضريبة.

علما أن الدعوى وقبل صدور القرار النهائي كانت قد أجريت فيها خبرة محاسبية توصل فيها الخبير الى ان الشركة ملزمة بدفع مبلغ 
23,960 دينار كفرق ضريبي عن ذات السنة ومبلغ 10,920 دينار كتعويض قانوني.

ألخذ  داعي  وال  الخبرة  تقرير  الواردة في  المبالغ  من  بأكثر  تلتزم  لن  الشركة  فإن  المجموعة  وإدارة  القانوني  المستشار  وبرأي  هذا 
مخصصات إضافية. 

بمبلغ  الشركة  على  مبيعات  ضريبة  فرض  في  الطعن  وموضوعها  الضريبية  البداية  محكمة  لدى  دعوى  برفع  الشركة  قامت   -
288,000 دينار وغرامة بمبلغ 576,000 دينار والمترتبة من بيع الشركة ألراضي ومباني لشركة فيليب مورس حيث صدر قرار محكمة 

الضريبة والمتضمن الغاء قرار دائرة ضريبة الدخل ومنع الدائرة من مطالبة الشركة بالمبالغ المذكورة. 

هذا وبرأي المستشار القانوني وإدارة المجموعة ان إمكانية كسب وإلغاء المطالبة عالية وسيكتسب القرار الدرجة القطعية.

- قامت الشركة التابعة )شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت( برفع قضية لدى محكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن في قرارات 
والبالغ قيمتها  و2011  األعوام 2009 و2010  والمتضمنة فرض ضريبة دخل عن  والمبيعات  الدخل  دائرة ضريبة  لدى  االعتراض  هيئة 
7,843,927 دينار وتعويض قانوني بمبلغ 3,889,245 دينار و111,372 دينار لصندوق دعم التعليم، حيث قررت محكمة الضريبة خالل 
عام 2017 قبول دعوى الشركة ومنع مطالبة دائرة الضريبة بالمبالغ المفروضة بموجب قرار هيئة االعتراض، وحصر المبالغ المفروضة 
بقيمة 2,635,992 دينار اردني ضريبة دخل و 111,372 دينار اردني لصندوق دعم التعليم و 1,620,845 دينار اردني كتعويض قانوني. 
المدفوعة لدى مديرية ضريبة  المبالغ  احتساب  المتعلق بعدم  الشق  الدعوى في  الصادر في  القرار  باستئناف  الشركة  حيث قامت 

دخل العقبة حيث تم دفع مبلغ 2,447,311 دينار والدعوى ما زالت في مرحلة االستئناف.

هذا وبرأي ادارة المجموعة ومستشارها القانوني إن امكانية كسب االستئناف عالية في ضوء ان أسباب االستئناف انصبت على ان 
مديرية دخل العقبة هي تابعة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في عمان، وان الدفع في العقبة ال يعني بأي حال من االحوال عدم 
دفع الشركة للمبالغ الضريبية. حيث أن الدخل متحقق من فرع وليس من استثمار وأنه لن يترتب على الشركة أي التزام أخر عما تم 

دفعه الى مديرية الضريبة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

- قامت الشركة التابعة )شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت( برفع قضية لدى محكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن في قرار 
العام  دينار عن   3,253,058 بمبلغ  الشركة  والمتضمنة فرض ضريبة دخل على  والمبيعات  الدخل  دائرة ضريبة  لدى  االعتراض  هيئة 

2012 ومبلغ 2,602,446 دينار كتعويض قانوني، وما زالت الدعوى منظورة للبت في البينات المطلوبة من قبل الشركة.

من  وليس  فرع  من  متحقق  الدخل  أن  حيث  عالية  الدعوى  كسب  امكانية  فإن  القانوني  ومستشارها  المجموعة  ادارة  وبرأي  هذا 
استثمار وكما أن الشركة قامت بدفع المبالغ المترتبة عليها لمديرية الضريبة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

في  الطعن  وموضوعها  الضريبية  البداية  محكمة  لدى  قضية  برفع  والوكاالت(  التبغ  لتجارة  الفاخر  )شركة  التابعة  الشركة  قامت   -
ومبلغ   2013 العام  دينار عن   4,432,006 بمبلغ  الشركة  على  دخل  والمتضمنة فرض ضريبة  الدخل  الصادر عن مقدر ضريبة  القرار 

3,508,048 دينار كتعويض قانوني، وما زالت الدعوى منظورة وفي مرحلة تقديم البينات.

من  وليس  فرع  من  متحقق  الدخل  أن  حيث  عالية  الدعوى  كسب  امكانية  فإن  القانوني  ومستشارها  المجموعة  ادارة  وبرأي  هذا 
استثمار.

- قامت الشركة التابعة )شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت( برفع قضية لدى محكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن في القرار 
الصادر عن دائرة ضريبة الدخل والمتضمنة فرض ضريبة دخل على الشركة بمبلغ 4,250,595 دينار عن العام 2014 ومبلغ 3,400,476 

دينار كتعويض قانوني، وما زالت الدعوى منظورة وفي مرحلة تقديم البينات.

من  وليس  فرع  من  متحقق  الدخل  أن  حيث  عالية  الدعوى  كسب  امكانية  فإن  القانوني  ومستشارها  المجموعة  ادارة  وبرأي  هذا 
استثمار.
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24( االيرادات األخرى 

بالدينار األردني
للسنة المنتهية كما في 31 كانون األول

20172016

594,787)749,619(فروقات عملة وأسعار

966,140138,880مبيعات خردة

480,151-رد مخصص قضايا

26,91445,628أخرى

243,4351,259,446

25( دفعات مقدمة لالستثمارات
إن تفاصيل الدفعات المقدمة لالستثمارات كما يلي:

 مقابل شراء حقوق أنشطة التوزيع منتجات الفاخر في 53 دولة بموجب “اتفاق شراء 
ً
- قامت الشركة بدفع مبلغ 64.301.744 دينارا

نشاط التوزيع” الذي أبرمته الشركة التابعة )الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت( بتاريخ 26 تموز 2017. وبناًء على االحكام والشروط 
المتفق عليها، فإن شركة الفاخر القابضة في طور اتمام السيطرة على شركات التوزيع التي اختارت شركة الفاخر القابضة أن تعتمدها 

لتوزيع منتجاتها. 

بناًء على ما تقدم، والى حين اكتمال السيطرة على أو تسجيل الشركات التي ستمارس حق التوزيع، فانه لن يتم توحيد البيانات المالية 
لهذه الشركات حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

هذا وقد تم تحميل مالك نشاط التوزيع تكاليف تتعلق بتقديم خدمات إدارية ولوجستية، وبلغت قيمة الخدمات التي تم تحميلها على 
مالك نشاط التوزيع  13,103,735دينار للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2017.

وبقيمة  االندماج  عملية  قبل  ولوجستية  إدارية  خدمات  بتقديم  تتعلق  تكاليف  نيتوورك  سييرا  لشركة  القديم  المالك  تحميل  تم  كما 
2,363,333 دينار أردني. 

- قامت شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة – شركة تابعة بالدخول في اتفاق مشاريع مشتركة بقيمة 1,882,945 دينار.

قامت الشركة باستدراك مخصص تدني خالل العام 2016 بمبلغ 950,000 دينار وذلك لمواجهة فروقات العملة، وخالل العام 2017، تم 
استدراك مخصص إضافي بقيمة 149,000 دينار لمواجهة فروقات العملة.

26( احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المجمعة في هذا الحساب ما يتم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب والرسوم بنسبة ٪10 خالل السنة والسنوات 
 لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين. قامت الشركة بالتوقف عن احتساب االحتياطي القانوني عند 

ً
السابقة وفقا

نسبة ٪31 وهو خاضع لموافقة الهيئة العامة. 

27( المخاطر واألدوات المالية 
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات المالية: 

• مخاطر اإلئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق

• إدارة رأس المال

يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله، أهداف المجموعة، السياسات وطرق قياس وإدارة المخاطر 
وإدارة المجموعة لرأس المال.

اإلطار العام إلدارة المخاطر
• تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة المجموعة.

• إن سياسات إدارة المجموعة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى  
   التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.

• يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف 
   إدارة المجموعة من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث يتفهم كل 

   موظف دوره والواجبات الموكلة إليه.
• تقوم لجنة التدقيق في المجموعة بمراقبة أداء اإلدارة في مراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر 
   كما تقوم بمراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة. تقوم لجنة التدقيق في المجموعة 
    في عملية المراقبة. وتتولى إدارة المجموعة عمليات المراجعة االعتيادية والمخصصة إلجراءات وضوابط إدارة المخاطر بحيث يتم إبالغ 

    النتائج إلى لجنة التدقيق.  

مخاطر االئتمان
بأداة مالية  المجموعة  المتعامل مع  الطرف  أو  العميل  المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء  اإلئتمان مخاطر تعرض  تمثل مخاطر 
بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الحسابات الجارية وودائع لدى البنوك وشيكات برسم التحصيل وذمم مدينة 

تجارية وأخرى وأرصدة مدينة أخرى. 

تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ البيانات 
المالية الموحدة وهي كما يلي:

بالدينار األردني  
القيمة المدرجة 

20172016

21,543,98247,911,215حسابات جارية وودائع لدى البنوك

28,360-شيكات برسم التحصيل

68,633,33225,617,883ذمم مدينة تجارية وأخرى

1,015,3532,777,133أرصدة مدينة أخرى

91,192,66776,334,591
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مخاطر السيولة 
إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والمرتبطة بمطلوباتها 
المالية التي يتم تسويتها من خالل تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى. إن إدارة المجموعة للسيولة تكمن في التأكد قدر اإلمكان 
 بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية واالضطرارية دون تحمل 

ً
من أن المجموعة تحتفظ دائما

خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة. 
تحرص المجموعة على أن يتوفر لديها قدر كافي من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما في ذلك تغطية االلتزامات 
المالية ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك فإن 

المجموعة تحتفظ بمصدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها لمواجهة أي إحتياجات نقدية مفاجئة.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
كما في 31 كانون األول 2017

 بالدينار األردني  
القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
أكثر من سنةأقل من سنةالمتعاقد عليها

-    )299,479()299,479(299,479شيكات آجلة الدفع - قصيرة االجل
-)13,901,441()13,901,441(13,901,441ذمم دائنة

-)13,723,642()13,723,642(13,723,642أرصدة دائنة أخرى
-)6,021,753()6,021,753(6,021,753مخصص ضريبة الدخل

)2,658,750()29,505,610()32,164,360(32,164,360ذمم دائنه مقابل االستحواذ
)9,130,272()85,702,430()94,832,702(94,832,702قروض وتسهيالت بنكية 

)4,344,446(-)4,344,446(4,344,446مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

165,287,823)165,287,823()149,154,355()16,133,468(

القيمةكما في 31 كانون األول 2016
الدفترية

التدفقات النقدية
أكثر من سنةأقل من سنةالمتعاقد عليها

-)358,410()358,410(358,410شيكات آجلة الدفع – قصيرة االجل 

-)7,163,620()7,163,620(7,163,620ذمم دائنة

-)7,406,230()7,406,230(7,406,230أرصدة دائنة أخرى

)5,609,153()5,609,153(5,609,153مخصص ضريبة الدخل

-)15,930,000()15,930,000(15,930,000قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام

-)15,930,000( )3,880,311(3,880,311مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-)3,880,311(

40,347,724)40,347,724()36,467,413()3,880,311(

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق كأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار أدوات 

الملكية والتي تؤثر في أرباح المجموعة أو في قيمة األدوات المالية لدى المجموعة. 

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض المجموعة لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى تعظيم 
العائد.

مخاطر العمالت
 ألن الدينار األردني 

ً
معظم الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تتم بالدينار األردني والدرهم االماراتي والدوالر األمريكي، ونظرا

مرتبط مع الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي، فإن إدارة المجموعة تعتقد بأن مخاطر أسعار الصرف غير جوهرية على البيانات المالية 
الموحدة.

مخاطر تقلب أسعار الفائدة:
تظهر األدوات المالية التي تحمل فوائد كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يلي:

بالدينار األردني
كما في 31 كانون األول

20172016

أدوات مالية بسعر فائدة ثابت

4,758,70228,168,412الموجودات المالية

أدوات مالية بسعر فائدة متغير 

)15,930,000()94,832,702(المطلوبات المالية 

 إن الزيادة في معدل سعر الفائدة بنسبة ٪1 سوف يؤدي الى زيادة في مصاريف التمويل بميلغ 948,327 دينار. إن النقص في معدل 
سعر الفائدة بنسبة ٪1 سوف يؤدي الى انخفاض مصاريف التمويل بمبلغ 948,327 دينار. 

مخاطر أسعار السوق األخرى
 
ً
تنتج مخاطر أسعار األسهم من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة المحتفظ بها لتلبية النسبة غير الممولة جزئيا
من التزامات المجموعة وكذلك االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. تقوم ادارة المجموعة بمراقبة مجموعة الديون 
واألوراق المالية في محفظتها االستثمارية التي تقوم على مؤشرات السوق. يتم ادارة االستثمارات المادية في المحفظة على اساس 

فردي وتقوم لجنة إدارة المخاطر بالموافقة على جميع قرارات البيع والشراء.

مخاطر أسعار األسهم
إن التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية بنسبة ٪5 بتاريخ البيانات المالية الموحدة سيؤدي إلى زيادة )نقص( في الملكية والربح أو 
الخسارة من خالل المبالغ المبينة أدناه. ويفترض هذا التحليل أن كافة المتغيرات األخرى، وباألخص أسعار صرف العمالت األجنبية، تبقى 

ثابتة.

حقوق الملكيةكما في 31 كانون األول 2017

5% نقص5% زيادةبالدينار األردني 

)39,236(39,236الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

39,236)39,236(

كما في 31 كانون األول 2016

)45,732(45,732الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

45,732)45,732(

إدارة رأس المال
إن سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال هي المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على المساهمين، والدائنون 
وثقة السوق وكذلك استمرار تطور نشاط المجموعة في المستقبل. يتكون رأس المال من األسهم العادية واألرباح المدورة للمجموعة.

 تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي يحدد بقسمة صافي الربح التشغيلي على حقوق المساهمين.
 تسعى المجموعة إلى المحافظة على التوازن بين أعلى عائد ممكن تحقيقه في حال االقتراض ألعلى حد ممكن واألفضلية واألمان 

المتأتي من مركز قوي لرأس المال.
ال تخضع المجموعة ألي متطلبات خارجية لرأس المال.
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ل  نسبة المديونية إلى رأس المال المعدَّ

بالدينار األردني
كما في 31 كانون األول

20172016
165,287,82340,347,724مجموع المديونية 

)49,729,435()21,644,788()ينزل( النقد في الصندوق و لدى البنوك 
)9,381,711(143,643,035صافي المديونية 

93,348,84786,634,986صافي حقوق المساهمين
93,348,84786,634,986رأس المال المّعدل 

-1.54نسبة المديونية إلى رأس المال المّعدل 

28( مستويات القيمة العادلة

هيكلة القيمة العادلة
يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المعالجة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم. تعرف المستويات المختلفة كما يلي:

• المستوى1: أسعار مدرجة )غير معدلة( في سوق نشط ألداة مالية.
• المستوى2: أساليب تقييم تعتمد على على مدخالت يمكن تحديدها اما مباشرة كاألسعار أو بصورة غير مباشرة بربطها مع األسعار، 

   تضم هذه الفئة األدوات المقيمة بناء على:
   األسعار المعلنة في سوق نشطة ألدوات مشابهة، أو باستخدام أساليب تقييم تتوفر فيها مدخالت هامة يمكن تحديدها بشكل 

   مباشر أو غير مباشر من خالل معلومات السوق.
• المستوى 3: أساليب تقييم باستخدام مدخالت ال تعتمد على معلومات السوق المتاحة. 

- الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر
تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمطلوبات ادناه بالقيمة العادلة: 

  31 كانون األول 2017 بالدينار األردني 

القيمة العادلة

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

--21,644,78821,644,788النقد في الصندوق ولدى البنوك
301,025-784,716483,691الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

31 كانون األول 2016 بالدينار األردني 

--49,729,43549,729,435النقد في الصندوق و لدى البنوك
301,025-914,633613,608الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

 للمستوى الثالث
ً
* القيمة العادلة وفقا

يمثل هذا البند القيمة العادلة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير المدرجة في أسواق مالية لحصص 
المجموعة في شركة الشمال الصناعية – فلسطين، قامت المجموعة باختيار القيمة العادلة لهذا البند باستخدام طريقة صافي قيمة 
االصول الخر بيانات مالية مدققة متوفرة حيث ترى ادارة المجموعة ان هذه هي انسب طريقة لقياس القيمة العادلة لالستثمار لعدم 

توفر معلومات حديثة عن القيمة السوقية لهذا االستثمار.

- الموجودات والمطلوبات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة
 عن الكلفة المطفأة.

ً
ان هذه االدوات المالية مقاسة بالكلفة المطفأة. وان القيمة العادلة لها ال تختلف جوهريا

  31 كانون األول 2017 بالدينار األردني 

القيمة العادلة

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

---68,633,332ذمم مدينة تجارية وأخرى
---)299,479(شيكات آجلة الدفع

---)13,901,441(ذمم دائنة

---)32,164,360(ذمم دائنة مقابل االستحواذ

---)94,832,702(قروض وتسهيالت بنكية

31 كانون األول 2016 بالدينار األردني 

---28,360ذمم مدينة تجارية وأخرى
---25,617,883شيكات آجلة الدفع

---)358,410(ذمم دائنة

---)7,163,620(ذمم دائنة مقابل االستحواذ

---)15,930,000(قروض وتسهيالت بنكية

29( أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع أرقام السنة الحالية. إن أثر إعادة التصنيف كما في 31 كانون االول 2016 موضح في 

الجدول التالي:

  31 كانون األول 2017 بالدينار األردني 

2016

قبل إعادة
التصنيف

أثر إعادة 
التصنيف 

بعد إعادة 
التصنيف

)85,744,745()8,739,940()77,004,805(تكلفة المبيعات 
)5,379,338(8,739,940)14,119,278(مصاريف البيع والتوزيع

30( أحداث الحقة 
أمريكي الستكمال  مليون دوالر  بحوالي 250  األول من عام 2018  الربع  بنكي خالل  تجمع  بالحصول على قرض  المجموعة  قامت 

إجراءات االستحواذ على شركات نشاط التوزيع وسداد معظم قروضها قصيرة االجل كما في 31 كانون األول 2017. 


