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 لها في كل المملكة   
ً
شركة اإلقبال لالستثمار م.ع.م هي شركة استثمارية تمتلك فروعا

األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وجزر كايمان ودول اخرى ، متخصصة 
بإنتاج وتوزيع منتجات المعسل ومسلتزماته واالستثمار في الطاقة المتجددة واالستثمار 

في شركات التصنيع والتوزيع.

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

رؤيتنا  

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

رسالتنا  

قيم الشركة  
- التزام بالتميز.  
- ضمان النمو المالي الكبير لشركائنا.  
- بيئة عمل تنافسية ومريحة لموظفينا.  
- مساهمة فعالة في تطوير وازدهار المجتمع.  

هوية الشـــركــــة



قائمة
المحتويات



9

1112

50

59

51

60

مجلس اإلدارة 

كلمة
رئيس

مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

تحليل المركز 
المالي

تقرير مجلس 
اإلدارة

أنشطة الشركة
الرئيسية

المسؤولية 
االجتماعية الهياكل

 التنظيمية

تقرير
الحوكمة

بيان المركز
 المالي الموحد

الوضع التنافسي 
للشركة وإنجازاتها

 خالل
عام 2017

تقرير المحاسب 

القانوني المستقل

بيان التدفقات
النقدية الموحد

اإليضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة

نبذة تعريفية عن
أعضاء مجلس

 اإلدارة و اإلدارة
 التنفيذية

اإلقرارات

بيان الدخل
الموحد

مساهمة 
الشركة في 
حماية البيئة

بيان التغيرات 
في حقوق 
المساهمين

 الموحد
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45
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2018 التقريـر السنـوي السابع والعشرون 

السيد / نائل كريم كسار
عضو مجلس اإلدارة
شركة كي سي كي

السيد/ تامر سعيد
عضو مجلس إدارة

شركة السلطان لالستثمارات في االوراق المالية

السيد / ديزموند نوتن
عضو مجلس إدارة

صندوق كنجزوي كابيتال

السيد / مانيول شتوتز
رئيس مجلس اإلدارة

صندوق كنجزوي كابيتال

أعضــــاء
مجلس اإلدارة

السيد/ احمد عادل بدر الدين
عضو مجلس إدارة

شركة كنجزوي اف سي

السيد / يزيد عدنان المفتي
نائب رئيس مجلس األدارة

شركة السبيل لإلستثمارات المالية

0306

0205

0104

٢٠١٨ التقريـر السنـوي السابع والعشرون 
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السيد / خليل ابراهيم معموري
عضو مجلس إدارة

شركة باستير لإلستثمارات االدارية

السيد / نبيل اسماعيل الرنتيسيي
عضو مجلس إدارة

شركة اليمامة لإلستثمارات العامة

السيد / صالح رجب حماد
عضو مجلس إدارة
شركة بنك االردن

08

09

07
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السابع  السنوي  التقرير  الكريمة  ايديكم  بين  اضع  أن  لي  يطيب 
والعشرين والذي يتضمن ما حققناه من انجازات نفتخر بها 

والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية  2018 وخطتها المستقبلية 
الطموحة لعام 2019.

 Kingsway(كابيتال كينغزواي  عمل  فريق  في  الدوام  على  كنا 
Capital(  نبحث عن افاق المستقبل والفرص االستثمارية المميزة  
والتي تحقق العائد المأمول منها ، حيث الحظنا  في العام 2016 
الحصيفة  بإدارتها  االقبال لالستثمار  التي تحققها شركة  النجاحات 
التي يرعاها بكفاءة عالية السيد سامر فاخوري ومدى تطابقيها 

التام مع تطلعاتنا.

ادارة  لدى  رغبة  الفترة  تلك  في  لمسنا  أن  الطالع  حسن  من  كان 
مساهمي  قاعدة  توسيع  في  فاخوري  بعائلة  المتمثلة  الشركة 
الشركة واستقطاب مستثمرين عالميين من ذوي الكفاءة العالية 
رغبتهم  مع  استثمارية  فرص  عن  بالبحث  رؤيتنا  تطابقة  وبذل 

. 
ً
باستقطاب  استثمارات اوروبية ناجحة فكان التعاون بناًء ومثمرا

 
تنفيذي  كرئيس  فاخوري  سامر  السيد  انجازات  مدى  لمسنا  لقد 
برؤية  وتمتعة  الشركة  سفينة  قيادة  في  نجاحة  ومدى  للشركة 
صائبة واختياره للوقت المناسب لالنتقال من مرحلة الى اخرى في 

تطوير اعمال الشركة.
 

منذ أن تشرفت باالنضمام الى مجلس إدارة الشركة في العام2017 
باالشراف  اإلدارة  مجلس  اعضاء  زمالئي  مع  وبالتعاون  تمكنت 
للمستقبل من خالل  الفاعلة في تطوير استراتيجيتنا  والمساهمة 

االهتمام والرعاية للكفاءات التي تحقق طموحنا.
 

اإلدارة  اعضاء مجلس  باالصالة عن نفسي ونيابة عن  اسمحوا لي 
سامر  السيد  الى  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  الشركة  ومساهمي 
بيننا  التعاون  انجاح مسيرة  الكبيره  في  فاخوري على مساهمته 

ونمتن لدعمه ألعمالنا المسقبلية. 

ارجو أن اطمئن السادة مساهمي الشركة بأن المستقبل سيكون 
 بفضل دعمكم لنا في تحقيق استراتيجيتنا من خالل فريق 

ً
مزدهرا

الكثير من الخطط المستقبلية التي  عمل مدرب واعدكم بأن لدينا 
سنقوم بها لتطوير اعمال الشركة.

 
من  بالرغم  كبيرة  نجاحات  حققنا  قد  باننا   2018 العام  نتائج  تشير 
الظروف القاهرة التي تمر بها بعض بلدان اسوقنا الرئيسية بفضل 
التخطيط السليم والدراسات المعمقة والتحوط لمختلف الظروف.

المزيد من  تحقيق  على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  يحرص مجلس   
االستثمارت الناجحة لتعزيز نمو الشركة.

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

مانويل شتوتز
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة مساهمي شركة اإلقبال لإلستثمار الكرام

نتطلع الى عام 2019 بالتفاؤل في تحقيق نتائج مميزه تضاف الى 
مستقبل  في  يسهم  مما  السابقة  االعوام  في  الجيدة  النتائج 

مزدهر للشركة. 

تشكل  قد  التي  االحدات  من   
ً
مزيدا يعيش  ومحيطنا  عالمنا  اليزال 

 في تحقيق المزيد من النتائج الجيدة للقطاع وسنقوم بدراسة 
ً
عائقا

كافة االحتماالت واتخاذ االجراءات الكفيلة بعد تأثر نمو شركتنا بتلك 
الظروف.

 
 في توصيل رسالة الى المجتمعات  العالمية 

ً
 كبيرا

ً
لقد بذلنا جهدا

هذا  في  نجاح  من  حققنا  ما  سرني  وقد  الشيشة  ثقافة  لقبول 
المضمار  إلزالة العوائق في او التقليل منها .

 
سرني  ولقد  والتطوير  المبادرة  روح  تنمية  في  الشركة  ستستمر 
الى  السيد سامر فاخوري  الشركة من  إدارة  السلس في  االنتقال 
السيد ديزمون بسبب تمتع كل منهم برؤية واضحة إلدارة مستقبل 
أنهم  اال  اليها  ينتمون  التي  المدارس  اختالف  من  بالرغم  الشركة 

يشتركون في الرؤية لمستقبل الشركة الواعد.

المسؤولية  بحجم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  في  نشعر 
الملقاة على عاتقنا لمواصلة نجاحات قصة الفاخر الرائعة.

 
أود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة  ألعرب عن شكري الخاص للسيد 
على  فاخوري  لعائلة   

ً
ايضا الموصول  والشكر  فاخوري  سامر 

التسهيالت التي قدموها لنا بإتاحة  الفرصة لنا لالنضمام الى اسرة 
شركة االقبال لالستثمار.

شركائنا  جميع  الى  بالشكر  اتوجة  أن  لي  اسمحوا  الختام  وفي 
لمساهمتهم الفاعلة في انجاح اعمال الشركة ودعمهم الموصول 
لنا في تحقيق رؤيتنا االستراتيجية وكما اليفوتني أن اتوجه بالشكر 
لها على  التابعة  والشركات  االم  الشركة  العاملين في  كافة  الى 
العام  في  القاكم  أن   

ً
متنميا الشركة  اغراض  خدمة  تفانيهم في 

القادم وقد تحقق المزيد من النجاحات لما فيه خير الشركة. 
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حضرات السادة مساهمي شركة اإلقبال لإلستثمار الكرام

يسرني لقاءكم عبر هذه الرسالة وأن اوجه لكم من خاللها اطيب التحيات 
واعود بكم الى البدايات حيث المقابة االولى مع السيد سامر فاخوري 
حيث اطلعت من خاللها على رؤيته لجعل الشيشة ظاهرة عالمية وبأن 
اخر  نجاح  الى فصل  نجاح  ثابته وتنتقل من فصل   الفاخر تسير بخطى 
اللحظة  تلك  في  مختلفة  وكفاءات  وتصميم  عمل  فريق  الى  يحتاج 
 يحتاج الى عمل دؤوب متواصل حيث 

ً
 كبيرا

ً
ايقنت اننا مقبلين على تطورا

وضعها  التي  اإلستراتيجية  تنفيذ  في  الماضيين  العامين  خالل  عملنا 
السيد سامر فاخوري الى أن وصلنا الى الفصل الثاني بنجاح عز نظيره.  

 
يتمتع السيد سامر فاخوري برؤية استراتيجية واضحة وأن ما تم انجازه 

من التحوالت االساسية متطابقة ومنبثقة من رؤيته .
 

 ولم تواجهنا اي عوائق بفضل دعم 
ً
 وسلسا

ً
االنتقال سريعا لقد كان 

ومتابعة وتوجيهات السيد سامر فاخوري وبالرغم من تغير اإلدارة
الزلنا ننفذ نفس االستراتيجية

 
إن الفصل الثاني من تجربة ريادة وجعل الشيشة ظاهرة عالمية  يتطلب 

منا دعم عالمتنا التجارية )الفاخر( وتدريب وتأهيل موظفينا 
والعمل على التوسعة في اسواقنا وتعزيز منتجاتنا في مختلف دول 

العالم لجعل العالم بأسره يستمتع بتجربة الشيشة.
  

بفضل استحواذنا على شركات التوزيع في العام 2018 اصبحت شركتنا 
تعمل بشكل متكامل وتصل الى المستهلك بصورة مباشرة

نلتمس من خاللها احتياجات مستهلكي منتجاتنا من خالل فريق عمل 
مدرب ونعمل على تطويرها بما يتالئم مع اذواق المستهلكين .

 
لقد عملنا خالل الفترة القصيرة الماضية على رفد فريق العمل بخبرات 

وكفاءات مدربة تستطيع تنفيذ رؤيتنا االستراتيجية الى المستقبل.
 

عالمتنا  به  تتمتع  ما  استغالل  على  جدي  بشكل  نعمل  اننا  لكم  نؤكد 
 من االسواق 

ً
التجارية )الفاخر( من مكانة عالمية مرموقة لفتح مزيدا

بالتعاون مع شركائنا التجاريين .
 

لقد حققنا في هذا العام 2018 نتائج ايجابية بالرغم من بعض المعيقات 
نلخصها بما يلي :.  

زاد حجم المبيعات بنسبة %7 عما كان عليه في العام2017 مما أدى 
إلى نمو اإليرادات بنسبة 17%.

 
نتج عن عملية االستحواذ على شركات التوزيع  بزيادة  في اجمالي الربح 

بما نسبته 51%.
 

ارباحنا  بزيادة  المستقبلية  استراتيجيتها  تحقيق  الشركة في  استمرت 
التشغيلة بنسبة %53 والتي نتجت عن مجودات فريق العمل الذي عمل 
على تعزيز منتجاتنا في اسواقنا التقليدية وتوسيع رقعتها الجغرافية  

والذي نتج عنها زيادة االرباح قبل الضريبة  بنسبة27%. 
  

عند قيامنا بعملية االستحواذ على شركات التوزيع لم يكن لدينا السيولة 
الكافية لتمويل عملية االستحواذ لذلك قمنا باالستدانه

ومع ذلك فقد حققنا زيادة في صافي الدخل بنسبة %11 عما كان في 
العام 2017. 

رسالة المدير 
العام

 يتركز اهتمانا في تعزيز منتجاتنا في اسواقنا الرئيسية  والذي من 
المؤمل ان يحقق لنا زيادة في مبيعاتنا في تلك االسواق الخمسة 

الرئيسية بنسبة 20%.
 

من ضمن خطتنا المستقبلية سنقوم خالل شهر نيسان القادم  بافتتاح 
 لنا في  االتحاد االوروبي يوفر للسوق االوروبي ما يحتاجه من 

ً
مصنعا

منتجات تلبى اذواق المستهلكين في تلك المنطقة الحيوية  .
 

وشامله  ومعمقة  مكثفة  دراسات  المدرب  عملنا  فريق  اجرى  لقد 
على  الشركة وسنعمل  استراتيجية  الى  تستند  المستهدفة  للفئات 

هذا الفئات بحيث نجعل منتجات الفاخر خيارهم األول.
 

 لمنتجاتنا الحالية بالتعاون مع عمالئنا و لمعرفة 
ً
 تحليال

ً
لقد اجرينا بحثا

المنتجات  تطوير  او  جديدة  منتجات  طرح  الى  االسواق  حاجة  مدى 
الحالية وخاصة  فيما يتعلق بالشيشه.

 
مع تسلم السيد مانويل شتوتز دفة القيادة فاننا في اسرة االقبال 
لالستثمار والشركات التابعة لها لدينا ثقة مطلقه لتحقيق المزيد من 
المتمثل  العمل  فريق  من  البناء  بالتعاون   2019 عام  خالل  النجاحات 
في مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العاملين وشركائنا من 

المتعاملين الذين يستمتعون بما نقدمه لهم من منتج الفاخر

في الختام اود أن اثني على ما تفضل به السيد مانويل من تقديم 
الشكر واالمتنان الى كافة موظفينا على مختلف مواقعهم واغتنم 
هذه الفرصة ألعرب عن شكري وتقديري للسيد سامر فاخوري على 
السيد  الى  الموصل  والشكر  االقبال  شركة  في  بي  وترحيبه  دعمه 
مساهمتهم  على  اإلدارة  ومجلس  اإلدارة  مجلس  رئيس  مانويل 
القادم  العام  في  ألقاكم  أن   

ً
متمنيا المستمر  ودعمهم  القّيمة 

بتحقيق مزيد من الرفعة للشركة. 

ديزموند نوتن
المدير العام
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أنشطة الشركة الرئيسية :
شركةاإلقبال لإلستثمار م.ع.م هي شركة استثمارية تمتلك شركات تابعة، متخصصة بإنتاج وتوزيع منتجات المعسل ومستلزماتها واإلستثمار في 

الطاقة المتجددة 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

أماكن 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 )8( موظفين، وال يوجد فروع للشركة.
رأس مالها )60,000,000( 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 2018 ما مقداره 145.2 مليون دينار.

أعداد الموظفين
- بلغ عدد موظفي شركة اإلقبال لالستثمار والشركات التابعه لها كما في 2018/12/31 )739( موظف.

أعداد الموظفين حسب فئات مؤهالتهم العلمية، في نهاية العام 2018:

شركة اإلقبال المؤهل العلمي
لالستثمار

الشركات التابعة

المجموع شركة الفاخر لتجارة التبغ 
والوكاالت والشركات التابعة 

لها/ األردن

شركة الطيف الدولي 
للطاقة المتجددة

٠٠11دكتوراة

3٢٧٠٣٠ماجستير

٠٠٠0دبلوم عالي

4١٣٠15١49بكالوريوس

1٣٤٠٣٥دبلوم

٠٦٦1٦٧ثانوية عامة

٠٤٥٢5457أقل من ثانوية عامة

8٧٠٩22739المجموع
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الدورات التدريبية 

الدورات التدريبية للموظفين لعام 2018 

مصنع الفاخر للتبغ المعالج/ اإلمارات العربية المتحدة - عجمان:

العـــدد      الـــدورة

3نموذج األعمال واإلبتكار

1شهادة البرمجة اللغوية الدماغية

1منتدى التعويضات والفوائد 2018

1اإلبتكار الرقمي

1إكسل و باور بوينت )مبتدئ(

6إكسل )متوسط & متقدم(

Windows Server 2016 1التثبيت والتخزين والبرمجة مع

6كايزن

2إدارة جودة المختبرات

NEBOSH1 شهادة اإلدارة البيئية

1مراقبة المشاريع وإعداد التقارير والتحكم

Primavera P6 1تخطيط المشروع والتحكم فيه باستخدام

Qlik Sense4

3تمويل سلسلة التوريد

8ماجستير النماذج المالية

1إدارة المشاريع االحترافية

41المجموع الكلي

الطيف الدولي للطاقة المتجددة

العـــدد      الـــدورة

١إدارة المشاريع االحترافية

42المجموع الكلي
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طبيعة ونطاق عمل الشركات التابعة ومجاالت نشاطها

النشاط الرئيسينوع الشركةاسم الشركة 
رأس المال 
المدفوع
)JOD( 

نسبة 
المساهمة

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت*
ذات مسؤولية 

محدودة
تصنيع وبيع المعسل وملحقاته إلى 

%6,000,000100مختلف دول العالم

شركة الدخان والسجائر الدولية**
ذات مسؤولية 

محدودة
%6,000,000100تصنيع السجائر

شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة
ذات مسؤولية 

محدودة
%7,000,000100اإلستثمار في مجاالت الطاقة البديلة

شركة الفاخر القابضه - التشغيالت 
العالميه - جزر كايمان

ذات مسؤولية 
محدودة

%٤٥٠،٣٥100اإلستثمار في شركات التصنيع والتوزيع

*  يوجد للشركة شركة تابعة لها في منطقة Cayman Island تحت  

    مسمى شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت.

** ال تزال تحت التصفية.

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م
  شركة ذات مسؤولية محدودة.

  تصنيع وتوزيع المعسل المنكه والمستلزمات ذات الصلة.

  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(.

* تملك شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م شركة الفاخر القابضة 

   لتجارة التبغ والوكاالت، ومقرها جزر كايمان برأسمال مدفوع قدره 

  50،000 دوالر أمريكي. هذا النموذج هو شركة قابضة تابعة لشركات  

   الفاخر األوسع نطاقا بما في ذلك الشركات التالية:

)١( شركة الفاخر الدولية:

  المقر الرئيسي: جزر كايمان

  نسبة التملك 100 %

  تملك كل العالمات التجارية للفاخر

)٢( شركة الفاخر للتبغ

  المقر الرئيسي: امارة عجمان - اإلمارات العربية المتحدة

  نسبة التملك 100 %

)٣( مصنع الفاخر للتبغ المعالج تركيا -

  المقر الرئيسي: اسطنبول - تركيا

  نسبة التملك 100 %

)٤( بايونير فانتشور غروب

  المقر الرئيسي: مركز دبي التجاري العالمي

  نسبة التملك 100 %

  بايونير هي الشركة القابضة التي يتم بموجبها تنظيم معظم 

   أعمال التوزيع الخاصة بنا.



22

2018 التقريـر السنـوي السابع والعشرون 

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 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 الفاخر القابضة – التشغيالت العالمية ذ.م.م – جزر كايمان 
  ذات مسؤولية محدودة.

  اإلستثمار في شركات التصنيع والتوزيع.

  رأس مالها  ٤٥٠،٣٥ دينار أردني.

  نسبة التملك 100%.

  المقر الرئيسي جزر كايمان.

  الشركة مسجلة في جزر كايمان رقم )325097(
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

السيد مانويل شتوتز
المنصب الحالي: رئيس مجلس اإلدارة من تاريخ  2019/01/06  

تاريخ الميالد: 1984/07/13
الجنسية : األلمانية

المؤهل العلمي: بكالوريوس اقتصاد من جامعة لندن لالقتصاد /عام 2008 

العضويات والمناصب الحالية:
  عضو مجلس اإلدارة - ممثل عن كنجزوي فرونتير كونسيومر فرانشيسيس

   في العضوية األولى من عام 2017
  شركة كنجزوي كابيتال المحدودة / الرئيس التنفيذي / مدير شريك من عام 2015

العضويات والمناصب السابقة:
  شركة تي اتش اس بارتنرز المحدودة / مدير وشريك حقائب استثمارية خالل الفترة ) 2008 – 2011(

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

السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي

 عن شركة السبيل لإلستثمارات المالية من تاريخ  2019/01/06
ً
المنصب الحالي : نائب رئيس مجلس اإلدارة ممثال

تاريخ الميالد : 1953/03/27
الجنسية : االردنية

المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة اعمال )الجامعة االمريكية - بيروت( 1976

العضويات والمناصب الحالية 
 عن شركة السبيل لإلستثمارات المالية في شركة االقبال لإلستثمار من عام 2015

ً
  عضو مجلس اإلدارة ممثال

  رئيس مجلس اإلدارة / بنك القاهرة عمان من عام 2012
  مساهم رئيسي في شركة الحكمة للخدمات المالية )وسيط مالي( من عام 2005

  عضو مجلس إدارة في شركة الشرق األوسط للتأمين من عام 2005
  عضو مجلس إدارة في شركة زارة لالستثمار القابضة من عام 2005

  عضو مجلس إدارة في شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار )باديكو( من عام 2005

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

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

السيد نائل جيريمي كريم كسار 

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

تاريخ الميالد: 1979/05/8
الجنسية:فرنسي

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 ديزموند جون نوتن

 صندوق كنجزوي فرونتير كونسيومر فرانشيسيس
ً
المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة ممثال

 من – 06 /2019/01 
ً
في العضوية الثانية اعتبارا

تاريخ الميالد: 1966/08/08

الجنسية : بريطانية

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 06/01/2019

ً
 صندوق كنجزوي في العضوية الثانية اعتبارا

ً
  عضو مجلس اإلدارة ممثال

  مدير عام شركة االقبال لإلستثمار.

  الرئيس التنفيذي شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت. 

العضويات والمناصب السابقة 
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(

شركة كوكا كوال وشويبس 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(

السيد: صالح رجب عليان حماد    

 عن بنك األردن
ً
المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة – ممثال

تاريخ الميالد: 1962/07/27

الجنسية:االردنية

المؤهل العلمي: بكالوريوس علوم حاسوب - الجامعة األردنية /عام 1985 

العضويات والمناصب الحالية:
  مدير عام بنك األردن من تاريخ 2018/03/22

 بنك األردن في شركة اإلقبال لإلستثمار من تاريخ 2017/10/12 لغاية تاريخه
ً
  عضو مجلس إدارة ممثال

  رئيس مجلس إدارة شركة األردن للتأجير التمويلي من 2015/05/28 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 الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص المساهمة الخاصة المحدودة

   من 2017/05/15 لغاية تاريخه
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العضويات والمناصب السابقة:
  مدير دائرة االمتثال ومخاطر العمليات في بنك األردن منذ 1994/12/01 – 2008/12/31

  المدير التنفيذي / دائرة االمتثال والمخاطر منذ 2009/01/01 – 2014/12/14

  مساعد المدير العام / إدارة قطاع االمتثال والمخاطر من ١٢/١٥/2014 – 2015/05/28

  مساعد المدير العام / إدارة قطاع االمتثال والمخاطر في بنك األردن منذ 2015/07/27 ولغاية 2017/01/12 

  امين سر مجلس اإلدارة  منذ 2015/07/27 ولغاية 2017/04/17

  عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن من )٢٠١٦-٢٠١٧(

السيد احمد عادل بدر الدين

المنصب الحالي: عضو مجلس اإلدارة ممثال شركة كنجزوي اف سي اف اوفرفلو اس بي سي

 من ٦/01/٢٠١٩ 
ً
سيجريجيتد بورتفوليو – وان اعتبارا

تاريخ الميالد: 1972/02/10

الجنسية : بريطانية

المؤهل العلمي: - بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة األمريكية في مصر 1996

العضويات والمناصب الحالية 
 من - 2018

ً
  مستشار شركة أبراج إلدارة االستثمار المحدودة اعتبارا

العضويات والمناصب السابقة
  مهندس شركة بيكر هيوز خالل الفترة )1996 – 2000(

  مدير شركة باركليز كابيتال خالل الفترة )2001 – 2008(

  شريك الملكية الخاصة رئيس قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا مجموعة أبراج

   خالل الفترة )2008 – 2018(

السيد تامر سعيد

 شركة السلطان لإلستثمار في األوراق المالية
ً
المنصب الحالي : عضو مجلس اإلدارة ممثال

 من 2019/01/06 
ً
                             اعتبار ا

تاريخ الميالد : 1984/10/20

الجنسية : بريطانية

المؤهل العلمي : - ماجستير اقتصاد من جامعة كامبريدج ، المملكة المتحدة 2006

                             - محلل مالي

العضويات والمناصب الحالية 
 من 2014

ً
  شريك اداري كنجزوي كابيتال اعتبارا

العضويات والمناصب السابقة
  نائب الرئيس شركة غولدمان ساكس الدولية خالل الفترة )2006 – 2014(
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السيد نبيل إسماعيل الرنتيسي

 شركة اليمامة لإلستثمارات المالية 
ً
المنصب الحالي : عضو مجلس اإلدارة ممثال

تاريخ الميالد : 1977/03/10

الجنسية:الفلسطينية

المؤهل العلمي : - ماجستير إدارة اعمال عام 2000

                               - بكالوريوس علوم مالية ومصرفية عام 1998

العضويات والمناصب الحالية 
  العضو المنتدب ضمان لالستثمارات من عام  2018

  عضو مجلس اإلدارة ممثال شركة اليمامة لإلستثمارات المالية في شركة االقبال لإلستثمار 
   من تاريخ 2018/04/18

العضويات والمناصب السابقة
  المدير اإلقليمي للوساطة / بنك رسملة لالستثمار خالل الفترة )2008 – 2011(

  العضو المنتدب / ميناكورب للخدمات المالية خالل الفترة )2012 – 2018( 

السيد خليل إبراهيم المعموري

المنصب الحالي : عضو مجلس اإلدارة ممثال شركة باستير لالستثمارات اإلدارية 

تاريخ الميالد : 1967/02/16

الجنسية: سانت كيتس نافيس

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(

السيد سيف موسى مصطفى صالح

المنصب الحالي: الرئيس التنفيذي لالستراتيجية

تاريخ الميالد: 1977/05/30

الجنسية:االردنية

المؤهل العلمي: - ماجستير إدارة األعمال - جامعة والية كاليفورنيا فوليرتون 2002

                              - بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 2000

العضويات والمناصب الحالية 
  الرئيس التنفيذي لالستراتيجية شركة اإلقبال لالستثمار 2017/05/01

  عضو مجلس إدارة مجموعة مستشفيات اإلستشاري من 2016

  نائب رئيس هيئة المديرين شركة الطيف الدولي للطاقة للمتجددة من 2012
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العضويات والمناصب السابقة 
  كبير مديري اإلستراتيجيات في Ingram Micro North America ، كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية

   خالل الفترة من 2009-2005

  مستشار مالي أول في اكسبريان أمريكا الشمالية ، كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية خالل

   الفترة من 2005-2002

  مدير التطوير االستراتيجي في شركة اإلقبال لإلستثمار خالل الفترة من 2012-2009

  مدير عام الطيف الدولي للطاقات المتجددة خالل الفترة من 2014-2012

  نائب الرئيس - لالستراتيجية وتطوير األعمال  شركة الفاخر من 2017-2015

السيد حسين عبدالجليل الفواعير 

المنصب الحالي: مدير العالقات العامة.

تاريخ الميالد: 1959/09/07

الجنسية:االردنية

المؤهل العلمي: - بكالوريوس إدارة أعمال / عام 1994

                              - ماجستير تسويق دولي / عام 1996

العضويات والمناصب الحالية 
 من 2016/05/01

ً
  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
ً
  عضو مجلس إدارة شركة الثقة للنقل الدولي – ممثال

   حالل الفترة )2014–2016( 

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

السيد محمد جميل سعيد عبادي

المنصب الحالي: المدير المالي

تاريخ الميالد: 1971/01/12

الجنسية:االردنية

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 2017/09/05

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(
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المحامي أنور أسامة سميح السكري

المنصب الحالي: امين سر مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد: 1984/09/04

الجنسية:االردنية

المؤهل العلمي: - بكالوريوس قانون / عام 2006

                              - ماجستير قانون / عام 2007

العضويات والمناصب الحالية 
  امين سر مجلس إدارة شركة اإلقبال لإلستثمار من تاريخ 2017/10/24

  عضو مجلس إدارة شركة اإلقبال للطباعة والتوضيب

  محامي / أسامة سكري وشركاه من عام 2009

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

السيد ستيوارت برازيير

المنصب الحالي: المدير المالي

تم تعيين ستيوارت في منصب المدير المالي في يناير 2019. وهو ينضم إلينا ولديه خبرة واسعة 

في مجال التجارة الدولية وذلك في بيئة عمل عالمية ومتعددة الجنسيات حيث انه امضى السنوات 

 .British American Tobacco )BAT( الثالث والعشرون الماضية في شركة “بريتش امريكان توباكو

 من األدوار القيادية العليا في جميع أنحاء 
ً
 كبيرا

ً
وخالل فترة عمله في )BAT(، شغل ستيوارت عددا

أوروبا  لشعبة  المالية  الشؤون  رئيس قسم  هو  له  تعيين  آخر  كان  وقد  وافريقيا،  وآسيا  أوروبا 

وشمال افريقيا في BAT ، وهو دور شغله لمدة أربع سنوات ونصف.

حصل ستيوارت على شهادة في اإلقتصاد والمحاسبة، وأكمل الدراسات التنفيذية في كل من كلية 

هارفارد لألعمال و IMD وهو محاسب قانوني معتمد.
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم )كبار المساهمين %5 فأكثر(

اسم المساهم
 

2017/12/312018/12/31
عدد

األسهم
عدد 

المساهمين
النسبة

عدد
األسهم

عدد 
المساهمين

النسبة

%25.154 15,092,378%25.073 7,521,762كنجزوي فرونتير كونسيومر فرانشيسيس

%15.622 9,373,017%0.000 0شركة اإلقبال لإلستثمارات المالية

شركة كنجزوي اف سي اف سيجريجيتد 
بورتفوليو ون

0 0.000%9,000,000 15.000%

%8.200 4,920,000%8.200 2,460,000شركة المعموري هولدينج جروب ليمتد

%3,207,1985.345%3,000,00010.000شركة بنك االردن

%569.321 41,592,593%543.273 12,981,762المجموع

%18,407,4071,77330.679%17,018,2381,70856.727باقي المساهمين

%60,000,0001,778100%30,000,0001,713100 المجموع الكلي

الوضع التنافسي للشركة 
واصلت الشركة العمل على بناء مكانتها التنافسية في العام المنصرم. كما تم الكشف في عام 2017 عن نشاطات نوعية قامت بها الشركة من 
خالل عمليات االستحواذ على بعض شركاء التوزيع في المنطقة، وشمال إفريقيا والواليات المتحدة األمريكية، حيث سمحت لنا هذه االستحواذات 

بزيادة األرباح وتقصير المسافة للوصول إلى عمالئنا وشركائنا في هذه األسواق.
وبهدف تعظيم نتائج عمليات االستحواذ هذه، استثمرت الشركة في عام 2018 في بناء القدرات وضمان أرباح مستدامة عالية الجودة من هذه

األسواق.
ستتيح لنا هذه االستثمارات توفير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة وجودة عالية التي من شأنها أن تعزز من قيمة عالمتنا التجارية، ومن 
منافع أخرى مثل تقريب المسافة بين الشركة واألسواق، كما ستتيح لنا تحديد أهداف المشاريع المشتركة واالستحواذت التي ستساعد في 

تسريع الوصول الى تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية وتنمية محفظتنا التجارية وزيادة أرباحنا.
 
ً
 كبيرا

ً
نخصص جزء كبير من استثمارنا بهدف جذب الموارد والمواهب المناسبة التي ستساعدنا على تحقيق الرؤية التي وضعناها. نؤمن أن جزءا

من ميزتنا التنافسية ينبع من الموهبة الجماعية التي قمنا بتوظيفها وتلك التي نعتزم ضّمها الى رأسمالنا البشري. تجدر اإلشارة إلى أن قسم 
التسويق وشؤون الشركة والشؤون التنظيمية هما وظيفتان سنواصل االستثمار فيهما لمساهمتهما الفعالة في تحقيق نجاحاتنا للسنوات 

القليلة المقبلة.

اإلنجازات والخطط المستقبلية
شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

 
اإلنجارات لعام 2018 :

 لشؤون الشركات والتنظيم.
ً
 مخصصا

ً
)١( إنشاء قسما

)٢( إنشاء دور وظيفي للمبيعات والتخطيط التشغيلي.
)٣( توظيف مواهب تسويقية مميزة وخبيرة بقطاع تسويق السلع االستهالكية

)٤( االنتهاء من وضع االستراتيجية التسويقة العالمية و تحديد العالمة التجارية الجديدة
)٥( إنشاء دور وظيفي لتمكين القدرة على االبتكار واألبحاث والتطوير.

.”Fusion“ ٦( إطالق 15 نكهة جديدة عبر مجموعتنا األساسية والنكهات المختلطة(
)٧( تم إنشاء قسم التكامل تحت إدارة سلسلة التوريد لضمان دمج مقر الشركة والشركات التابعة )المصانع ومراكز التوزيع( من خالل مجموعة

     واضحة من السياسات واإلجراءات والعمليات الداخلية في إطار عملية منظمة.
)٨( بدء العمل في نظام إدارة المستودعات في المقر الرئيسي للشركة والعمل باستمرار على تحسين االتمتة ذات الصلة مع عملية االختيار، 

      قياس األداء وتحليل البيانات.
)٩( تفعيل نظام تخطيط الموارد لدى شركات التوزيع لضمان دقة المعلومات وفعاليتها في صنع القرار.

أهم الخطط المستقبلية لعام 2019:
)١( االستمرار في إطالق منتجات ونكهات وغالفات جديدة تلبي احتياجات األسواق المختلفة.

)٢( إطالق أحدث المستودعات الفنية في المنطقة الحرة على مساحة إجمالية قدرها 6100 متر مربع في أوائل الربع الثاني من عام 2019.

)٣( توسيع وتحديث معمل اإلنتاج الحالي بما في ذلك المنطقة المخصصة لعمليات الخلط في المقر الرئيسي للشركة في عجمان، اإلمارات 

     العربية المتحدة.

)٤( العمل على تعزيز الفاعلية من خالل تقديم حلول آلية لتطوير عمليات اإلنتاج.

)٥( إطالق مصنع إنتاج في أوروبا بحلول أبريل 2019 .

)٦( االنتهاء من دراسات الجدوى لتوسيع اإلنتاج في مناطق جغرافية أخرى كونها جزء من االستراتيجية وخطة النمو العالمية.
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)٧( توسيع عملية تخطيط الطلب لتشمل توقعات الطلب على عدد أكبر من النكهات.
)٨( استكمال دمج كيانات التوزيع والمصانع.

)٩( استكشاف التوازن بين أنشطة المشتريات المركزية والمحلية عبر مختلف شركات الفاخر للبحث عن فرصة خفض التكاليف ذات الصلة وتسريع

      استكمال عمليات اإلنتاج.

أهم إنجازات شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة في 2018 :
تعمل شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة على تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية داخل األردن وخارجها حيث  أضافت عدة مشاريع إلى 

سجل أعمالها في عام 2018 بمجموع 12 ميغاواط داخل األردن و10 ميغاواط خارج األردن كما هو مفصل أدناه:
)١( االنتهاء من تصميم وتنفيذ وربط وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية للسادة المستشفى التخصصي واالستقالل مول بقدرة 4 ميغاواط في 

     منطقة وادي العش.
)2( االنتهاء من تمويل ووتصميم وتنفيذ وربط مشروع الطاقة الشمسية للسادة مستشفى جبل الزيتون بقدرة 1.1 ميغاواط على الشبكة؛ والبدء 
.)Build-Operate-Transfer( بفترة التشغيل والصيانة للمشروع حيث أن مدة االستثمار 7 سنوات على نظام التمويل والتشغيل ونقل الملكية     

)3( االنتهاء من تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية للسادة شركة طارق خورما )نادي Powerhut الصحي( بقدرة 120 كيلوواط؛ 
       وهو المشروع األول من نوعه لشركة الطيف يتم تنفيذه باستخدام هيكل معدني لتغطية الكراجات في النادي وتركيب نظام الطاقة الشمسية 

      عليه مما يخدم كظالل للسيارات باالضافة الى انتاج الطاقة الكهربائية.
 على تطوير وتنفيذ عدد من المشاريع على نظام التمويل والتشغيل ونقل الملكية )Build-Operate-Transfer( كما 

ً
)4( تعمل شركة الطيف حاليا

     يلي؛ مشروع  بقدرة  4.5 ميغاواط لصالح السادة شركة عرموش لالستثمارات السياحية )مطاعم ماكدونالدز(، ومشروع بقدرة 1.2 ميغاواط 
     لصالح السادة شركة نجاح سوسان وشركاه )مطاعم ورد(.

)5( تطوير مشروع بقدرة 10 ميغاواط في ايطاليا نصفها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة Concentrated -Solar-Power )CSP( والمشروع 

     قيد اإلنشاء وسيتم ربطه وتشغيله في شهر  آب 2019.

الخطط المستقبلية لعام 2019 :
)١(  تأهيل شركة الطيف للطاقة المتجددة  لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية متنوعة بقدرة 25 ميغاواط سيتم تنفيذها في سنة 2020-2019.

.)Concentrated Solar Power CSP( وتكنولوجيا )Photovoltaic PV ( تطوير مشاريع بقدرة 23 ميغاواط في ايطاليا باستخدام التكنولوجيا الكهروضوئية  )٢(

الحماية الحكومية او االمتيازات التي تتمتع بها الشركة او أي من منتجاتها وأي براءات اختراع او حقوق امتياز
تتمتع شركة االقبال لالستثمار بامتيازات بموجب القوانين واالنظمة المعمول بها سارية المفعول باالردن، 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 )٤٠ عالمة تجارية(

  شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت عدد )١ عالمة تجارية(

 للقرارات الصادرة عن وزارة المالية 
ً
  حصلت انظمة الطاقة البديلة المتجددة على اعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وذلك وفقا

   ودائرة الجمارك العامة.
  ال يوجد أي براءات إختراع أو حقوق امتياز

  تلتزم الشركة بتبني معايير الجودة العالمية والتأكد من وجود التحذيرات الصحية الالزمة على منتجاتها باإلضافة إلى توافق المنتجات مع  
 ودولًيا.

ً
   المعايير - والمواصفات المعتمدة محليا

 عن المعسل المنكه وأن منتجاتنا متوافقة مع تلك المعايير.
ً
 جديدا

ً
 معيارا

ً
  تجدر اإلشارة إلى أن منظمة المعايير الخليجية قد اعتمدت مؤخرا

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

والجدير بالذكر أن الشركة تكبدت في عام 2018 بعض النفقات غير المتكررة في طبيعتها. فيما يلي قائمة بالعناصر الرئيسية غير المتكررة.

المبلغ -  دينارالتفاصيل

419,366أتعاب استشارات

12,090رسوم واشتراكات

40,897صيانه عامة

10,506مصاريف قانونية

355,349مصاريف توظيف

28,950ايجارات

867,157المجموع



31

العمالء
نسبة التعاملاسم العميل

%20المثالية للتجارة العامة

%17الفاخر الذهبي

%15المؤسسة الوطنية للتجارة و االنماء

%8المتوسطة للتجارة العامة

%8المعموري للسجائر والتبغ

%7شركة شبكة سيارا

الموردين
نسبة التعاملالمورد

٨.٤ %شركة مجان للطباعة والتغليف

٧.٧ %شركة االينس ون روتاج

٧.٤ %شركة كوزمو بالست

٦.٧ %شركة هيرتز للنكهات ج.م.ب.ه

6 %فيلمار للتجارة



32

2018 التقريـر السنـوي السابع والعشرون 

����א
א����א�
א��א��

���א��א
א��א���

���� ����א
א���
��א�

�	��א���א�� א���

����א
����

א���א����

������ א��א

�א���	
א��א�

�� א��������

�



א��אכ
�

�א����

���א��א
א��א���

��כ� א���א�
�
א


������

��כ� א���א�
� א���א� א�� �

(�� א������)



33

����א
א����א�
א��א��

���א��א
א��א���

���� ����א
א���
��א�

�	��א���א�� א���

����א
����

א���א����

������ א��א

�א���	
א��א�

�� א��������

�



א��אכ
�

�א����

���א��א
א��א���

��כ� א���א�
�
א


������

��כ� א���א�
� א���א� א�� �

(�� א������)



34

2018 التقريـر السنـوي السابع والعشرون 

����כ���� א��א
א��א��� ���א��
א���	 
א��כא�

(��� כא��א�)

����כ���� א��א
���א�� א���	 
א��כא�

א� - א���� ���

��� א�� ����

����א�
א�������

��
��כ� א���� א� 
�א�� א���� ����

�כ���� א��א��
�����א�

(
��(��	 כא

�כ���� ���������
���� ������
 �� - א��א	א�

��� א��א��
�� א���א�����
א������ - ��כ�א

א��א�� ���אכ�
�.�.�

�א� - א��א	א���

 א��� �����
א������א�

������א���א	  א�

�� א��� ���
א���א�

��� א	� א���א	

א��א���
א��א���

א��א���
����א���



35

����כ���� א��א
א��א��� ���א��
א���	 
א��כא�

(��� כא��א�)

����כ���� א��א
���א�� א���	 
א��כא�

א� - א���� ���

��� א�� ����

����א�
א�������

��
��כ� א���� א� 
�א�� א���� ����

�כ���� א��א��
�����א�

(
��(��	 כא

�כ���� ���������
���� ������
 �� - א��א	א�

��� א��א��
�� א���א�����
א������ - ��כ�א

א��א�� ���אכ�
�.�.�

�א� - א��א	א���

 א��� �����
א������א�

������א���א	  א�

�� א��� ���
א���א�

��� א	� א���א	

א��א���
א��א���

א��א���
����א���



36

2018 التقريـر السنـوي السابع والعشرون 

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 سمعة الشركة ويقلل الطلب على منتجاتها.

ً
• قيام جهات غير معروفة بإنتاج منتجات مزيفة لعالمة الشركة وبجودة منخفضة مما يؤثر سلبا

أبرز النتائج المالية في عام 2018:
  ارتفع صافي ربح الشركة من 47 مليون دينار في عام 2017 إلى 52 مليون دينار أردني في عام 2018 بزيادة قدرها 11 %.

 ب 162 مليون دينار لعام 2017 بزيادة قدرها 17 %.
ً
  بلغ صافي المبيعات اإلجمالية لعام 2018 ، 189 مليون دينار مقارنة

  بلغت األرباح التشغيلية لعام 2018 ، 70 مليوًن دينار مقارنة ب 55 مليون دينار لعام 2017 بزيادة قدرها 25 %.
  ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 93 مليون دينار في عام 2017 إلى 145 مليون دينار بنهاية عام 2018 .

  بلغ صافي رأس المال العامل في نهاية عام 2018 ما قيمته 97 مليون دينار مقارنة ب 64.6 مليون دينار في نهاية عام 2017 . وتعود هذه الزيادة 
   في صافي رأس المال العامل البالغ 32.4 مليون دينار إلى:

)1( زيادة في حسابات القبض بمبلغ 11.3 مليون دينار.
)٢( زيادة في المخزون بمبلغ 9.4 مليون دينار.

)٣( زيادة صافي األصول واألعباء المتداولة األخرى بقيمة 15.4.
)٤( انخفاض في الحسابات المستحقة الدفع بقيمة 3.7 مليون.

  زادت المصاريف العامة واإلدارية لعام 2018 بمقدار 7.3 مليون دينار مقارنة بعام 2018 . وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى االستحواذ على
شركات توزيع جديدة وبناء القدرات في معظم الوظائف لدفع خطط النمو في السنوات المقبلة.

في الخالصة، توضح هذه الحصيلة المالية أن المجموعة حققت نتائج إيجابية بكل المقاييس، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعتها إدارة 
الشركة وجهود وأنشطة موظفيها.

تحليل الوضع المالي:
في البداية، نقدم لك نبذة عن الشركة األم (شركة اإلقبال لالستثمار) والشركات التابعة لها كأساس لتحليل نتائج الشركة:

شركة اإلقبال لإلستثمار
وإستثمار  والصناعية  التجارية  بالوكاالت  المتمثلة  الشركة  لغايات   

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

ك شركات قائمة أو استثمارات مالية مختلفة ويبلغ حجم 
ّ
بإنشاء فروع لها أو تمل التي تراها مناسبة وذلك  وتوظيف أموال الشركة بالصورة 

موجودات الشركة حوالي 96 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 برأس مال 40 مليون درهم ) 7.72 مليون دينار ( ويعمل في مجال تصنيع وانتاج وتجارة المعسل، 
 في باقي دول العالم.

ً
 وعالميا

ً
 ) االمارات العربية المتحدة ( واقليميا

ً
        حيث يتم توزيع هذه المنتجات محليا

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

         * شركة بيونير فنتشر جروب برأس مال 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 – امريكا 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 للتوزيع السعودية وبنسبة تملك 100 %
         - شركة الفاخر للتوزيع مصر وبنسبة تملك 100 %

         - مصنع الفاخر مصر وبنسبة تملك 100 %

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 7.7 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.
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النشاطات التشغيلية للشركة ونتائج أعمالها لعام 2018
  ارتفعت صافي ارباح الشركة الموحدة لعام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 من 47 مليون دينار الى 52 مليون دينار بزيادة نسبتها 11 %.
  ارتفع صافي مبيعات الشركة الموحدة لعام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 من 162 مليون دينار لتصبح 189 مليون دينار  بزيادة نسبتها  % 17.
  ارتفعت أرباح الشركة التشغيلية لعام 2018 مقارنة مع نفس الفترة لعام 2017 من 55 مليون دينار لتصبح 70 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت % 25 

.
ً
   تقريبا

  زيادة حقوق مساهمي الشركة من 93 مليون دينار في عام 2017 الى 145 مليون دينار في عام 2018 .
  بلغ رأس المال العامل للشركة نهاية عام 2018 مبلغ 97 مليون دينار مقابل 64.6 مليون دينار لعام 2017 . أتت هذه الزيادة البالغة 32.4 مليون 

   دينار من خالل 32.4 مليون دينار اتت من خالل:
  )١(  زيادة الذمم المدينة بقيمة 11.3 مليون دينار )٢( زيادة المخزون بقيمة  9.4 مليون دينار. )٣( زيادة الذمم المدينة والدائنة االخرى بقيمة 

   15.4 مليون دينار )٤( انخفاض الذمم الدائنة بقيمة 3.7 مليون دينار.
  ارتفاع المصاريف اإلدارية و العمومية للعام الحالي 2018 بقيمة 7,3 مليون دينار مقارنة مع عام 2017 .

  وتتمثل هذه الزيادة في المصاريف بشكل اساسي في استحواذ الشركة على شركات جديدة وتعزيز الخطط التوسعية للسنوات القادمة.

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
20172018البيان / السنة

%36%50العائد على االستثمار

%15%24العائد على الموجودات

%43%52العائد على حقوق الملكية

%19%14مؤشر الكفاءة )المصاريف/ الدخل(

%12%10المصاريف اإلدارية والعمومية إلى المبيعات

%27%29صافي الربح إلى المبيعات

تطور األرباح  وصافي حقوق المساهمين وسعر السهم واألرباح الموزعة
20112012201320142015201620172018البيـــــان / السنة

67,662,84667,873,19797,701,77499,620,066108,234,546126,982,710258,636,670414,054,093الموجودات 

56,546,50357,465,33466,096,66667,568,45974,223,60186,634,98693,348,847145,169,332حقوق الملكية

22,739,38022,463,85030,012,90528,312,91333,531,00041,839,02352,437,45859,415,848الربح قبل الضريبة

21,340,98921,004,69828,039,90026,462,29731,280,58337,398,45846,744,33551,698,944الربح بعد الضريبة

1,821,6935,000,00000أرباح موزعة أسهم

20,000,00020,000,00020,000,00025,000,00025,000,00025,000,00040,000,000األرباح النقدية الموزعة

الحصة األساسية للسهم
 )EPS ( من ربح السنة

1.0631.0481.1201.0561.2491.2451.560.864

حصة السهم من االرباح
الموزعة ) دينار (

1111111.333

سعر السهم في  نهاية 
العام  ) دينار (

6.709.4514.0011.6217.4024.9532.0013

20112012201320142015201620172018البيـــــان / السنة

22,739,38022,463,85030,012,90528,312,91333,531,00041,839,02352,437,45857,896,798األرباح قبل الضريبة

21,340,98921,004,69828,039,90026,462,29731,280,58337,398,45846,744,33551,698,944األرباح السنوية بعد الضريبة

56,546,50357,465,33466,096,66667,568,45974,223,60186,634,98693,348,847145,169,332القيمة المالية

14,354,28217,750,14117,393,78420,848,84919,501,01618,543,87121,965,20929,351,887أصول ثابتة

قيمة السهم السوقية
)دينار(

6.709.4514.0011.6217.4024.9532.0013

القيمة الدفترية للسهم 
)دينار(

2.822.872.642.702.972.893.112.42

30,000,00030,000,00030,000,00030,000,00030,000,00030,000,00030,000,00060,000,000

1.881.922.202.252.472.893.112.42
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تم دفع مبلغ وقدره 80,000 دينار كبدل أتعاب تدقيق للمحاسب القانوني المستقل لعام 2018 عن شركة اإلقبال لالستثمار والشركات التابعة 
لها.
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الرئيسين وكل من زوجاتهم واوالدهم القاصرين في شركة  االسهم المملوكة من قبل كل من رئيس واعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام والمدراء 
االقبال لإلستثمار والشركات التي تساهم بها الشركة والشركات المسيطر عليها من أي منهم        

اإلســم
الرقم 

الوطني/
رقم المركز

الجنسية
اسم الشركة المصدرة 

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 

2017/12/31

عدد األوراق 
المالية 
كما في 

2018/12/31

اعضاء مجلس اإلدارة وممثليهم

السيد / مانيول 
شركة اإلقبال لإلستثماراأللمانية1115697621شتوتز

رئيس مجلس اإلدارة وممثل 
عضو مجلس اإلدارة السادة 

/ كنجز وي - فرونتير 
كونسيومر فرانشيسيس في 

العضوية األولى

2017/3/6----

السيد/ ديز موند 
شركة اإلقبال لإلستثمارالبريطانية1596332073جون نوتن

2017/7/26المدير العام

21,702 10,851  1.000 سهم ممثل عضو مجلس اإلدارة 
السادة / كنجز وي - فرونتير 
كونسيومر فرانشيسيس في 

العضوية الثانية

2019/1/6

السادة / كنجز 
وي - فرونتير 

كونسيومر 
فرانشيسيس

2017/3/6عضو مجلس إدارة بعضوتينشركة اإلقبال لإلستثماراللكسمبورغية1129379230
يمثلهم السيد / 

مانيول شتوتز/ ديز 
موند جون نوتن

 15,092,378  7,521,762  1.000 سهم

السيد / يزيد عدنان 
شركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9531000644مصطفى المفتي

نائب رئيس 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 / 
يزيد عدنان المفتي

 12,000  6,000 1.000سهم
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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 

2017/12/31

عدد األوراق 
المالية 
كما في 

2018/12/31

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 
)بريطاني(

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

نائل كسار
2,227,200 1,113,600  1.000 سهم

لسيد / أحمد عادل 
شركة اإلقبال لإلستثمارالبريطانية1212777161بدر الدين

ممثل عضو مجلس اإلدارة 
السادة / كنجز وي اف سي 
اف - سيجريجيتد بورنفوليوون

2019/1/6----

السادة / كنجز 
وي اف سي 

اف - سيجريجيتد 
بورنفوليوون

2019/1/6عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمارجزر كايمان1206919078
يمثلهم السيد 
/ أحمد عادل بدر 

الدين
9,000,000- 1.000 سهم

شركة اإلقبال لإلستثمارالبريطانية1689700704لسيد / تامر سعيد
ممثل عضو مجلس اإلدارة 
السادة /شركة السلطان 

لإلستثمار في األوراق المالية
2019/1/6----

السادة /شركة 
السلطان لإلستثمار 
في األوراق المالية

يمثلهم السيد / 2019/1/6عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمارأردنية1838233845
 5,000 -1.000سهمتامر سعيد

السيد / صالج رجب 
أردنية9621002957عليان 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

3.207.198 42,079 1.000 سهم
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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 

2017/12/31

عدد األوراق 
المالية 
كما في 

2018/12/31

السادة / بنك 
أردنية1105698671األردن

2005/3/9عضو مجلس ادارةشركة اإلقبال لإلستثمار
يمثلهم السيد/ 
صالح رجب عليان 

حماد
 3,207,198  3,000,000  1.000 سهم

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

 2,393,160  2,393,160  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  1.000 سهمشركة تابعة تملك %100التمويلي

 
 20,000,000

شركة الشرق األوسط 
يمثلهم السيد/ عضو مجلس إدارةللتأمين

 869,665  828,253 1.000سهمشاكر فاخوري

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

لسيد / نبيل 
إسماعيل الرنتيسي

شركة اإلقبال لإلستثمارفلسطينية
ممثل عضو مجلس اإلدارة 
السادة /شركة اليمامة 

لالستثمارات العامة
2018/4/18----

السادة / 
شركة اليمامة 

لالستثمارات العامة
أردنية1612880043

2005/3/9عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمار
يمثلهم السيد/ 
نبيل إسماعيل 

الرنتيسي
 5,000  5,000  1.000 سهم

بنك األردن

مساهم في شركة عضو 
مجلس إدارة وتمتلك اكثر 
من %5 في شركة اإلقبال 

لإلستثمار

 5,000  2,490,648  1.000 سهم
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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 

2017/12/31

عدد األوراق 
المالية 
كما في 

2018/12/31

السيد / خليل 
إبراهيم عمران 

معموري
1476280535

سانت 
كيتس 
ونيفيس

شركة اإلقبال لإلستثمار
ممثل عضو مجلس اإلدارة 

وممثل شركة باستير 
لإلستشارات اإلدارية

---سهم2017/8/27

السادة / شركة 
باستير لإلستشارات 

اإلدارية
2017/8/27عضو مجلس إدارةشركة اإلقبال لإلستثمارأردنية1187404407

يمثلهم السيد/ 
خليل إبراهيم 

معموري
 10,000 5,000 1.000 سهم

اإلدارة العليا

السيد/ حسين 
عبدالجليل عبد 

الفواعير
 -  -  -  - 2001/2/19مدير العالقات العامةشركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9591001635

السيد/ محمد 
جميل سعيد 

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

األستاذ / أنور 
أسامة سميح 

سكري
أردنية9841043925

شركة اإلقبال لإلستثمار
امين سر مجلس اإلدارة من 

2017/10/24تاريخ 2017/10/24

28,00078,800 1.000 سهم2012مستشار قانونيبنك األردن

شركة اإلقبال للطباعة 
والتغليف

5,0005,000 1.000 سهم2011عضو مجلس إدارة

السيد/ سيف 
موسى مصطفى 

صالح
أردنية9771056015

شركة اإلقبال لإلستثمار
الرئيس التنفيذي 

 6,965  5,000  1.000 سهم2017/05/10لإلستراتيجية

شركة الطيف الدولي 
للطاقة المتجددة

----2012نائب رئيس هيئة المديرين
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2018

المنصباالسم
الرواتب 
السنوية

بدل تنقالت 
سنوية

المكافأة 
السنوية

أتعاب 
تدقيق

إجمالي المزايا 
السنوية

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

12,0005,000017,000-نائب رئيس مجلس اإلدارةخليل ابراهيم المعموري

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

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

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

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

40001666.66666.6666333.326-عضو مجلس إدارةالدكتور هنري عزام

12,0005,000017000-عضو مجلس إدارةنائل كسار

12,0005,000017000-عضو مجلس إدارةمانويل شتوتز

80003333.3331333.33312666.666-عضو مجلس إدارةنبيل اسماعيل الرنتيسي

108,00045,0006,000159,000االجمالي

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خالل عام 2018

المنصباالسم
الرواتب 
السنوية 
اإلجمالي

بدل التنقالت 
السنوية

نفقات 
السفر 
السنوية

مكافآت
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

إجمالي 
المزايا 
السنوية

12,000.000 -- - -12,000.000المدير العامديزموند جون نوتن

71,531.000مدير العالقات العامةحسين الفاعوري
سيارة لشؤون 

71,531.000---العمل

3,600.000--- -3,600.000امين سر مجلس اإلدارهانور السكري

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

العقود والمشاريع وااللتزامات التي أبرمتها الشركة أو الشركات التابعة لها    
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 2018.
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المسؤولية االجتماعية
 

هذه  من  التزام مستمر  وهي  بالدول،  الوطنية  والمؤسسات  الشركات  عاتق  على  الواقعة  الواجبات  أهم  من  االجتماعية  المسؤولية  تعتبر 
الخدمات  توفير  خالل  من  وذلك  المجتمع  ألفراد  واالجتماعي  واالقتصادي  والثقافي  التعليمي  المستوى  وتحسين  تطوير  في  المؤسسات 

المتنوعة.
من أهم المبادئ التي قامت عليها المسؤولية االجتماعية “ان احتياجات ورغبات المجتمع سوف تتحقق على أفضل وجه بفضل التعاون بين 

المنظمات والمؤسسات االقتصادية والمجتمع” ووجهة النظر هذه ما زالت تشكل األساس القتصاديات السوق في وقتنا الحاضر.

لذلك فقد واصلت الشركة في اطالق العديد من البرامج الهادفة الى خدمة المجتمع وتنميته المستدامة وذلك من خالل تقديم الدعم المادي 
والمعنوي والتعليمي لألسر الفقيرة والجمعيات الخيرية وفي هذا اإلطار فقد بلغت قيمة التبرعات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة 

خالل عام 2018 )499 483,98 د.أ( وبذلك يصل اجمالي تبرعات الشركة منذ تأسيسها ما يقارب )5.399.484 د.أ(

التبرعات و المنح لعام 2018
فيما يلي جدول يبين الجهات التي تم التبرع لها :

والمبلغ/ دينار اسم الجهات المتبرع لها

101,570 000 برنامج صندوق منح شركة االقبال لالستثمار )بدايه(

101,000,000 برنامج اعانات عائالت مستورة

26,400,000 برنامج اعانة مراكز كبار السن

38,500,000 برنامج اعانات المرضى العرب

100,771,000 برنامج الرعاية الصحية

30,000,000 برنامج اعانات شهر رمضان الفضيل

15,000,000 برنامج اعانات عيد االضحى المبارك

7,000,000 برنامج اعانات الجمعيات الخيرية

29,072,977 برنامج اعانات الموظفين

50,170,000 تبرعات شركات تابعة )الفاخر عجمان(

499,483,98 المجموع

تقرير الحوكمة

أ( تعمل الشركة على تطبيق كافة مبادئ الحوكمه وتلتزم باجراءات االفصاح حسب متطلبات االنظمة والقوانين النافذة ذات العالقه كما وتعمل 
إدارة الشركة في الوقت الحالي على تحديث كافة سياساتها وانظمتها باإلضافة الى اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بما يتوافق مع تعليمات 

حوكمة الشركات المساهمه المدرجة لسنة 2017.

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

 للمجلس في 
ً
عين رئيسا
2019/1/6

غير متفرغ / غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة السيد مانيول شتوتز 1

غير متفرغ / مستقل نائب رئيس مجلس األدارة السيد يزيد عدنان المفتي 2

غير متفرغ / مستقل عضو مجلس إدارة السيد / نائل كسار 3

عين في 2019/1/6 متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة السيد / ديزمند جون نوتن  4

عين في 2019/1/6 غير متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة السيد/ احمد عادل بدر الدين 5

عين في 2019/1/6 غير متفرغ/ مستقل عضو مجلس إدارة السيد/ تامر سعيد 6

غير متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة السيد/ صالح رجب عليان حماد 7

غير متفرغ /مستقل عضو مجلس إدارة السيد نبيل الرنتيسيي 8

غير متفرغ / مستقل عضو مجلس إدارة السيد خليل ابراهيم معموري 9

استقال في 2019/1/6 متفرغ / غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة السيد سامر فاخوري 10

استقال في 2019/1/6 غير متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة السيد وليد فاخوري 11

استقال في 2019/1/6 غير متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة محمد ناصر بركات 12

استقال في 2018/4/18 غير متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة د. هنري عزام 13
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ج( اسماء ممثلي اعضاء المجلس االعتباريين
مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار 

المنصب المنصب  الممثلين مجلس االداره

غير متفرغ/غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة السيد مانيول شتوتز صندوق كنجزوي كابيتال

غير متفرغ/ مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد يزيد عدنان المفتي شركة السبيل لالستثمارات المالية

غير متفرغ/ مستقل عضو مجلس اإلدارة السيد / نائل كسار شركة كي سيس كي

متفرغ/غير مستقل عضو مجلس اإلدارة السيد / ديزموند نوتن صندوق كنجزوي كابيتال

غير متفرغ/غير مستقل عضو مجلس اإلدارة السيد/ احمد عادل بدر الدين شركة كنجزوي اف سي

غير متفرغ/ مستقل عضو مجلس اإلدارة السيد/ تامر سعيد شركة السلطان لالستثمار  في االوراق المالية

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

غير متفرغ/ مستقل عضو مجلس اإلدارة السيد نبيل الرنتيسيي شركة اليمامة لالستثمارات العامة

غير متفرغ/ مستقل عضو مجلس اإلدارة السيد خليل ابراهيم معموري شركة باستير لالستشارات االدارية

د(المناصب التنفيذية واسماء من يشغلونها
مالحظات المنصب   اإلسم

المدير العام  ديزمند جون نوتن 

الرئيس التنفيذي لالستراتيجية       سيف موسى صالح

المدير المالي  محمد جميل العبادي 

مدير العالقات العامه حسين الفاعوري

هـ( جميع العضويات التي يشغلها اعضاء المجلس في الشركات المساهمة العامه

• السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي   
- رئيس مجلس اإلدارة / بنك القاهرة عمان  من تاريخ 2012/10/7 .

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

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

ز( اسماء اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2018:
1(  لجنة الحوكمة  
2( لجنة التدقيق  

3( لجنة الترشيحات والمكافأت
4( لجنة المسؤولية االجتماعية 

5( لجنة إدارة المخاطر
6( لجنة الموازنة

ح( لجنة التدقيق:
 لجنة التدقيق  تتألف  من السادة:

ً
السيد محمد ناصر نسيب بركات رئيسا

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
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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(

نبيل اسماعيل الرنتيسي عضو لجنة التدقيق
المؤهل العلمي: - ماجستير إدارة اعمال/ عام 1999

                              - بكالوريوس علوم مالية ومصرفية / عام 1998

العضويات والمناصب الحالية
  المدير التنفيذي ألسواق المال ضمان لالستثمار من عام 2018

العضويات والمناصب السابقة
  عضو منتدب / ميناكورب للخدمات المالية 2012 - 2018

  مدير ادارة األسواق المالية االقليمية رسملة لالستثمار 2008 – 2011

السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي / عضو لجنة التدقيق
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 بنك خالل الفترة )1977 – 1989(

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

ط( اسم رئيس وأعضاء باقي اللجان المنبثقة عن المجلس:

1(  لجنة الترشيحات والمكافأت تتألف من السادة:-
.
ً
- مانويل  شتوتز رئيسا
.
ً
- يزيد المفتي عضوا

.
ً
- نبيل الرنتيسبي 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:-
.
ً
- نبيل الرنتيسبي رئيسا

- محمد ناصر بركات عضوا.
 .
ً
- صالح رجب حماد عضوا
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4(  لجنة المسؤولية االجتماعية تتألف من السادة:-
.
ً
- محمد ناصر بركات رئيسا
 .
ً
- صالح رجب حماد عضوا
.
ً
- نبيل الرنتيسبي عضوا

٥(  لجنة الموازنة تتألف من السادة:-
.
ً
- نبيل الرنتيسبي رئيسا

 .
ً
- يزيد عدنان المفتي عضوا

.
ً
- مانيول شتوتز عضوا

ي( عدد اجتماعات اللجان مع بيان األعضاء الحاضرين.
- اجتماعات لجنة ادارة المخاطر عام 2018

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات ٠

مالحظات
غياب بعذرحضور

00نبيل الرنتيسي1
00محمد ناصر بركات2
00صالح رجب حماد3

- اجتماعات لجنة التدقيق

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 5

مالحظات
غياب بعذرحضور

50محمد ناصر بركات1
عين في 212018/4/18نبيل الرنتيسي2
50يزيد المفتي3

استقال في 12018/4/18د. هنري عزام٤

- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام 2018

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 1

مالحظات
غياب بعذرحضور

10نائل كريم كسار1
00يزيد عدنان المفتي2
00مانويل شتوتز3

- اجتماعات لجنة المسؤولية االجتماعية عام 201٨

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 2

مالحظات
غياب بعذرحضور

20محمد ناصر بركات1

11نبيل الرنتيسي2

10صالح رجب حماد3

اجتماعات لجنة الحوكمة عام 2018

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 0

مالحظات
غياب بعذرحضور

00صالح رجب حماد1
00مانويل شتوتز2
00محمد ناصر بركات3
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ك( عدد اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر مع مدقق الحسابات الخارجي )5( اجتماعات

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 0

مالحظات غياب بعذرحضور

50محمد ناصر بركات1
50يزيد المفتي2
استقال في 12018/4/18د. هنري عزام3
عين في 3٠2018/4/18نبيل الرنتيسي٤

مالحظه تم اعادة تشكيل لجان المجلس باجتماع مجلس اإلدارة رقم 134 بتاريخ تاريخ 06 / 01 / 2019 لتصبح على النحو التالي:

1ً( تتألف لجنة الحوكمه من السادة:-
ً- يزيد عدنان المفتي رئيسا

ً- مانويل شتوتزعضوا
- تامر سعيد عضوا

2ً( تتألف لجنة التدقيق من السادة:-
ً- يزيد المفتي رئيسا
ً- تامر سعيد عضوا

- نبيل الرنتيسي عضوا

3ً( تتألف لجنة المكافأت والترشيحات من السادة:-
ً- تامر سعيد رئيسا

- مانويل شتوتزعضوا
 
ً
- يزيد المفتي عضوا

4ً( تتألف لجنة المسؤولية االجتماعية من السادة:-
ً- ديزموند نوتن رئيسا

ً- صالح رجب حماد عضوا
- نبيل الرنتيسي عضوا

٥ً( تتألف لجنة المخاطر من السادة:-
- تامر سعيد رئيسا

 
ً
ً- ديزموند نوتن عضوا
- نبيل الرنتيسي عضوا

٦( الغاء لجنة الموازنه:-

ل( عدد اجتماعات مجلس االدارة مع بيان االعضاء الحاضرين 

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات ٦

مالحظات
غياب بعذرحضور

٦٠سامر توفيق فاخوري1
٣٣وليد توفيق فاخوري2
٤٢صالح رجب حماد3
٥١محمد ناصر بركات4
٦٠يزيد عدنان المفتي5
٥١مانويل شوتر6
٢٤نائل كريم كسار7
عين في ٥٠2018/4/18نبيل اسماعيل الرنتيسي8
٥١خليل ابراهيم المعموري9
استقال في ١2018/4/18د. هنري عزام10

رئيس مجلس اإلدارة
مانويل شتوتز
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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 
 يقر مجلس إدارة شركة اإلقبال لإلستثمار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفر نظام رقابة فّعال في الشركة.

التوقيعالمنصباالسم

 رئيس مجلس اإلدارة مانويل شتوتز

 نائب رئيس مجلس اإلدارةيزيد عدنان المفتي

 عضو مجلس إدارةنائل كسار

 عضو مجلس إدارةديزموند جون نوتن

 عضو مجلس إدارةصالح رجب حماد

 عضو مجلس إدارةأحمد عادل بدر الدين

 عضو مجلس إدارةتامر سعيد

 عضو مجلس إدارةنبيل إسماعيل الرنتيسي

 عضو مجلس إدارةخليل ابراهيم معموري

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

التوقيعالمنصباالسم

 رئيس مجلس اإلدارة مانويل شتوتز

 المدير العامديزموند جون نوتن

المدير الماليمحمد جميل العبادي
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مساهمة الشركة في حماية البيئة

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

• فيما يتعلق بنشاط شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة فإن الشركة تحرص على تركيب أجهزه صديقة للبيئة لدى تنفيذها لمشاريع الطاقة 
   البديلة المتجددة.

أبرز نشاطات الشركة لعام 2018

• في شهر 1 تم عقد االجتماع الموسع بين االدارة التنفيذية وكافة االدارات تم خالله بحث اجندة الشركة لعام 2018.
• في شهر 2 تمت اقامة حفل غداء لكافة العاملين في شركة الفاخر /عجمان.

• في 2018/2/13 تم عقد اجتماع لحنة التدقيق رقم 17 مع المحاسب القانوني المستقل لبحث نتائج الشركة للسنة المالية 2017.
• في 2018/2/19 تم عقد اجتماع مجلس االداره رقم 128 للماصدقة على نتائج الشركة للسنة المالية 2017 .

• في 2018/4/23 تم عقد اجتماع لحنة التدقيق رقم 18 مع المحاسب القانوني المستقل لبحث نتائج الشركة في الربع االول للسنة المالية 2018.
• في 2018/4/30 تم عقد اجتماع اجتماع مجلس اإلدارة رقم 129 للمصادقة على نتائج الشركة للربع االول من عام 2018.

• في 2018/4/30 تم عقد اجتماع الهيئة العامه العادي رقم 28 لشركة االقبال لالستثمار ومناقشة أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة.

1. المصادقة على تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية 2017.
2. المصادقة على البيانات المالية الموحدة عن العام 2017 كما وردت من المحاسب القانوني المستقل.

3. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية 2017 في حدود ما نص عليه القانون.
4. انتخاب مكتب القواسمي وشركاه KPMG السيد حاتم القواسمي اجازة رقم )656( مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 ، وتفوض

    مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.
 للعضو المستقيل السيد فارس التلهوني.

ً
5. اقرار تعيين السادة شركة باستير لالستشاارت االدارية كعضو في مجلس االدارة خلفا

6. المصادقة على القرار الصادر عن مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/19 المتضمن كفالة إلتزامات الشركة التابعة )شركة الفاخر القابضة لتجارة
التبغ والوكاالت( في تسهيالت التجمع البنكي الممنوحه بقيادة بنك كريدي سويس بمبلغ مئتان وخمسون مليون دوالر امريكي.

7. التوصية بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة )100 %( من رأس المال، وتفويض مجلس االدارة بدعوة الهيئة العامة لالنعقاد في  
    اجتماع غير عادي الجل اخذ القرار.

- في شهر 5 تمت اقامة حفل افطار لموظفي الشركة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
- في ٦/3/ 2018 تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم 14 لشركة االقبال لالستثمار ومن اهم القرارات التي تم اتخاذها:-

)١( الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب والمدفوع من )30.000.000( ثالثون مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به 
     )60.000.000( ستون مليون دينار.

)٢( الموافقة على تغطية مقدار الزيادة البالغة )30.000.000( ثالثون مليون دينار عن طريق رسملة ارباح مدورة وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية
     على المساهمين بنسبة 100 % من أسهمهم كُل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

)٣(  الموافقة على تعديل المادة )3( من عقد التأسيس والمادة )6( من النظام األساسي لتصبح كل منها )يتألف رأسمال الشركة المصرح به  
      )60,000,000( ستون مليون دينار اردني مقسمة الى )60,000,000( ستون مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

)٤( تفويض مجلس اإلدارة باستكمال االجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بالزيادة من خالل الدوائر المعنية في الشركة.
- في 2018/6/3 تم عقد اجتماع مجلس اإلدارة رقم 130 .

- في 2018/7/23  تم عقد اجتماع لحنة التدقيق رقم 19 مع المحاسب القانوني المستقل لبحث نتائج الشركة للنصف االول من السنة المالية 2018 .
- في 2018/7/25 تم عقد اجتماع مجلس اإلدارة رقم 131 للمصادقة على نتائج الشركة في النصف االول من عام 2018 .

- في 2018/9/20 تم عقد اجتماع لحنة التدقيق رقم 20 مع المحاسب القانوني المستقل لبحث اتعاب المحاسب القانوني المستقل.
- في 2018/10/28 تم عقد اجتماع لحنة التدقيق رقم 21 مع المحاسب القانوني المستقل لبحث عدد من الموضوعات التي تهم الشركة .

- في 2018/10/29 تم عقد اجتماع مجلس اإلدارة رقم 132 للمصادقة على نتائج الشركة في الربع الثالث من عام 2018 .
- في شهر 11 تمت المشاركة في عيد العلم اإلماراتي.

- في 2018/12/17 تم عقد اجتماع مجلس اإلدارة رقم 133 لبحث الميزانية التقديرية لعام 2019 .
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل حول البیانات المالیة الموحدة
 
 

 السادة الهیئة العامة المحترمین
 شركة اإلقبال لالستثمار

 (شركة مساهمة عامة محدودة)
 عـمان -المملكة األردنیة الهاشمیة

 
 تقریر حول البیانات المالیة الموحدة

 
 الرأي

بیان من تتكون والتي ("المجموعة")، التابعة وشركاتها لالستثمار اإلقبال لشركة المرفقة الموحدة المالیة البیانات بتدقیق                 قمنا
الموحد االخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح بیانات من وكل ،2018 األول كانون 31 في كما الموحد المالي                    المركز
البیانات حول وایضاحات التاریخ، ذلك في المنتهیة للسنة الموحدة النقدیة والتدفقات الموحد المساهمین حقوق في                 والتغیرات

 المالیة الموحدة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الهامة.
 

الموحد المالي المركز الجوهریة النواحي جمیع من عادلة بصورة تظهر المرفقة الموحدة المالیة البیانات إن رأینا،                  في
وفقًا التاریخ ذلك في المنتهیة للسنة الموحدة النقدیة وتدفقاتها الموحد المالي وأدائها ،2018 األول كانون 31 في كما                    للمجموعة

 للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.
 

  أساس الرأي
تقریرنا في المدقق مسؤولیة فقرة في موضحة المعاییر لهذه وفقا مسؤولیتنا إن للتدقیق، الدولیة للمعاییر وفقًا بتدقیقنا قمنا                    لقد
البیانات تدقیق بأعمال الصلة ذات االخالقیة للمتطلبات وفقا المجموعة عن مستقلین نحن الموحدة. المالیة البیانات تدقیق                  حول
االخالقیة بالمسؤولیات إللتزامنا باإلضافة للمحاسبین. المهني السلوك لمعاییر الدولي المجلس لمتطلبات ووفقا الموحدة               المالیة

 األخرى بحسب هذه المتطلبات.
 

 نعتقد ان بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیها كافیة ومناسبة لتوفر اساسا البداء رأینا حول التدقیق.
 

  فقرة توكیدیة
قضایا المجموعة على أن اإلنتباه نلفت الموحدة، المالیة البیانات حول (23) رقم اإلیضاح في یرد وكما رأینا في التحفظ                     دون
دینار ملیون 10 بمبلغ قانوني وتعویض تقریبًا أردني دینار ملیون 16 وبمبلغ 2016 ولغایة 2009 من السنوات عن                    ضریبیة
امكانیة فإن القانوني ومستشارها المجموعة ادارة وبرأي هذا الضریبیة. المحاكم أمام منظورة القضایا تزال وال تقریبًا،                  أردني
یمكن ال للقضایا المتوقعة النتائج إن تقدم ما على وبناء كافیة. المرصودة المخصصات وبأن عالیة الضریبیة القضایا                   كسب
االثار من أي لقاء الموحدة المالیة البیانات في إضافیة مخصصات أي استدراك یتم لم فإنه وعلیه موثوقة، بصورة حالیا                     تحدیدها

 التي من الممكن ان تنشئ على المجموعة.
 

 أمور التدقیق الهامة
الحالیة. للسنة الموحدة المالیة للبیانات تدقیقنا في أهمیة االكثر تعتبر التي األمور هي المهني، لحكمنا وفقًا الهامة التدقیق أمور                     ان
الموحدة، المالیة البیانات هذه حول رأینا ولتكوین ككل، الموحدة المالیة للبیانات تدقیقنا سیاق في دراستها تمت األمور هذه                    ان

  ولیس لغرض إبداء رأي منفصل حول هذه األمور. إن وصف أمور التدقیق الهامة موضح أدناه:
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  ضریبة الدخل1-
 كیف تم معالجة أمر التدقیق الهام في تدقیقنا  وصف أمر التدقیق الهام

فرضیات بوضع القیام اإلدارة من الضریبیة المخصصات         تتطلب
ومخصصات الدخل ضریبة بقضایا یتعلق فیما        وتقدیرات
تدقیقنا في الرئیسیة األمور من الشق هذا یعتبر          الضرائب.
تتواجد التابعة الشركات أن االعتبار بعین األخذ مع          للمجموعة،

  في مناطق ضریبیة مختلفة.
 

ومراسالتها للمجموعة الضریبي الوضع تقییم التدقیق إجراءات         تتضمن
والمستشار القانوني والمستشار العالقة ذات الضریبیة الجهات         مع
األحكام لتحدید المستخدمة االفتراضات وتحلیل للمجموعة        الضریبي
الضریبیة التشریعات بتطبیق وخبرتنا معرفتنا أسس على بناء          الضریبة
في النظر یشمل تقییمنا ان المختصة. والمحاكم السلطات قبل           من
مواجهة في المجموعة قبل من المرصودة المخصصات كفایة          تفسیرات

 االلتزامات التي من الممكن ان تنشأ عن القضایا الضریبیة.
 

 
 

 تدني في قیمة الموجودات غیر الملموسة2-
 كیف تم معالجة أمر التدقیق الهام في تدقیقنا  وصف أمر التدقیق الهام

الحالیة السنة خالل تابعة شركات في باإلستثمار المجموعة          قامت
غیر موجودات الشراء عملیة عن نتج وقد السابقة،          والسنوات
تقوم تقریبًا. أردني دینار ملیون 182 قیمته ما بإجمالي           ملموسة
إذا فیما لمعرفة الملموسة غیر الموجودات بتقییم المجموعة          إدارة

 كان هنالك أیة مؤشرات على حدوث تدني في قیمتها.
 

فرضیات عدة الملموسة غیر الموجودات تقییم في         یدخل
 وتقدیرات مما یجعلها من األمور الهامة في التدقیق.

قبل من دراسة على الحصول تم المتبعة، التدقیق إجراءات على            بناًء
في المستخدمة والمنهجیة المتبعة الفرضیات مراجعة وتم         خبیر

  الدراسة.

 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة3-
 كیف تم معالجة أمر التدقیق الهام في تدقیقنا  وصف أمر التدقیق الهام

ملیون 80 بقیمة وأخرى تجاریة مدینة ذمم المجموعة لدى           یوجد
مع مقارنة 2018 كانون األول 31 في كما تقریبًا أردني           دینار
تقریبا، أردني دینار ملیون 68 بقیمة 2017 كانون األول 31         
التجاریة المدینة الذمم عن رئیسي وبشكل ناتجة الزیادة          هذه
خالل علیها السیطرة تم التي التابعة الشركات حسابات في           المثبتة
التسهیالت سقف زیادة الى باإلضافة و2018 2017         العام
الى باالضافة العمالء لبعض السداد فترات وزیادة         الممنوحة
إن جدد. عمالء مع والتعامل 2018 العام خالل المبیعات           زیادة
تقدیرات على تعتمد الذمم لهذه المرصودة المخصصات         كفایة
یجعلها مما (9) رقم المالیة للتقاریر الدولي للمعیار وفقًا           اإلدارة

  من األمور الهامة في التدقیق.

من المستخدمة الرقابة اجراءات دراسة التدقیق اجراءات         تتضمن
العمالء قبول ذلك في بما التجاریة الذمم تحصیل عملیة على            المجموعة
المالیة السنة لنهایة الالحقة الفترة خالل المتحصل النقد ودراسة           الجدد
مقابل المرصود المتوقعة االئتمانیة الخسائر مخصصات كفایة         ودراسة
األخذ مع االدارة. فرضیات تقییم خالل من وذلك المدینة           الذمم
في اآلجلة الذمم مخاطر حول المتوفرة الخارجیة المعلومات          باالعتبار

 هذا القطاع.

 

 
  

2 
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  معلومات أخرى
تدقیق حول والتقریر الموحدة المالیة البیانات االخرى المعلومات تتضمن ال االخرى. المعلومات عن مسؤولة اإلدارة                 إن

 البیانات المالیة الموحدة ایة معلومات اخرى.
 

  إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یتضمن المعلومات األخرى وبالتالي، فإننا ال نبدي اي نوع من التأكید حولها.
 

إذا فیما باالعتبار نأخذ بحیث األخرى، المعلومات قراءة هي مسؤولیتنا إن الموحدة، المالیة البیانات بتدقیق قیامنا خالل                   من
خالل من إلیها التوصل تم التي المعلومات او الموحدة المالیة البیانات مع جوهري بشكل منسجمة غیر األخرى المعلومات                    كانت
تزویدنا یتم لم المعلومة، تلك عن االبالغ یتطلب ذلك فان المعلومات هذه في جوهریة أخطاء وجود لنا تبین حال في                      تدقیقنا.

 بالتقریر السنوي للمجموعة او ایة معلومات آخرى بما یتعلق بهذه الفقرة حتى تاریخ اعداد هذا التقریر.
 
 

 مسؤولیة اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن البیانات المالیة الموحدة
المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر وفقًا عادلة بصورة وعرضها الموحدة المالیة البیانات هذه إعداد عن مسؤولة اإلدارة                  إن
من خالیة الموحدة، المالیة البیانات وعرض إعداد لغرض ضروریًا اإلدارة تعتبره الذي داخلي رقابة نظام إعداد عن                   ومسؤولة

 أخطاء جوهریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ.
 

أساس واستخدام باالستمراریة العالقة ذات االمور عن واالفصاح االستمرار على المجموعة قدرة تقییم عن مسؤولة اإلدارة                  ان
بدیل وجود عدم أو اعمالها ایقاف أو المجموعة لتصفیة االدارة لدى نیة هنالك كانت إذا باستثناء المحاسبة، في                    االستمراریة

 واقعي سوى القیام بذلك.
 

 ان المكلفین بالحوكمة في المجموعة مسؤولین عن االشراف على إجراءات إعداد التقاریر المالیة الموحدة.
 

 مسؤولیة المدقق حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة
كانت سواًء الجوهریة، األخطاء من خالیة ككل الموحدة المالیة البیانات كانت إذا فیما معقول تأكید على الحصول هي اهدافنا                      ان

 ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وإصدار تقریرنا والذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة.
 

الدولیة لمعاییر وفقًا بها القیام تم التي التدقیق إجراءات بأن ضمانة لیس ولكنه التأكید، من عال مستوى هو المعقول                     التأكید
 للتدقیق ستمكننا بشكل دائم من اكتشاف جمیع االخطاء الجوهریة، ان وجدت.

 
بشكل تؤثر أن الممكن من إجمالي أو فردي بشكل كانت إذا جوهریة وتعتبر الخطأ، أو االحتیال من تنشأ أن یمكن أخطاء                       هنالك

  معقول على القرارات االقتصادیة المتخذة على أساس البیانات المالیة الموحدة.
  

المهني الشك مبدأ تطبیق على والمحافظة المهني الحكم بممارسة نقوم للتدقیق، الدولیة للمعاییر وفقًا التدقیق عملیة من                   كجزء
 خالل عملیة التدقیق، باإلضافة الى:

 
تصمیم● وكذلك خطأ، أو احتیال عن ناشئة كانت سواًء الموحدة، المالیة البیانات في الجوهریة األخطاء مخاطر وتقییم                   تحدید

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

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

 الظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة انظمة الرقابة الداخلیة في المجموعة.
 
قبل● من المعدة العالقة ذات واإلیضاحات المحاسبیة التقدیرات معقولیة ومدى المتبعة المحاسبیة السیاسات مالئمة                تقییم

 اإلدارة.
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المحاسبة،● في االستمراریة ألساس اإلدارة استخدام مالئمة حول علیها الحصول تم التي التدقیق أدلة على بناء                  االستنتاج
المجموعة قدرة حول جوهریًا شكًا تثیر أن یمكن ظروف أو بأحداث یتعلق جوهري تیقن لعدم وجود هنالك كان إذا                     وفیما
إلى التدقیق تقریر في االنتباه نلفت ان منا یتطلب ذلك فإن جوهري، تیقن وجود عدم استنتجنا إذا االستمرار.                    على
نقوم سوف فإننا كافي، غیر المعلومات هذه عن اإلفصاح كان وإذا الموحدة، المالیة البیانات في العالقة ذات                   اإلیضاحات
من فإنه ذلك، ومع التدقیق. تقریر تاریخ حتى علیها الحصول تم التي التدقیق أدلة على استنتاجاتنا تعتمد رأینا.                    بتعدیل

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

تمثل الموحدة المالیة البیانات كانت إذا وفیما اإلیضاحات فیها بما الموحدة المالیة البیانات ومحتوى لشكل العام العرض                   تقییم
 المعامالت واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.

 
حول رأي إلبداء المجموعة ضمن األعمال أنشطة او للشركات المالیة المعلومات حول ومناسبة كافیة تدقیق أدلة على                   الحصول
رأینا عن منفردة بصفة مسؤولین إننا المجموعة. تدقیق وأداء واإلشراف التوجیه عن مسؤولون نحن الموحدة، المالیة                  البیانات

 حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.
 
نقاط أیة ذلك في بما الهامة، التدقیق ومالحظات التدقیق وتوقیت بنطاق یتعلق فیما المجموعة في بالحوكمة المكلفین مع                    التواصل

 ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدها خالل تدقیقنا.
 

العالقات جمیع عن وإبالغهم باالستقاللیة، المتعلقة المهني السلوك بمتطلبات التزامنا حول بتصریح بالحوكمه المكلفین                تزوید
 واألمور االخرى التي من الممكن ان تؤثر على استقاللیتنا وكذلك اإلجراءات الوقائیة ان وجدت.

 
بوصف نقوم حیث الهامة. التدقیق أمور بالتالي وهي الحالیة للسنة الموحدة المالیة البیانات تدقیق في أهمیة األكثر األمور                    تحدید
جدًا نادرة حاالت في أو األمر ذلك عن اإلفصاح دون یحول تشریع أو قانون هنالك كان إذا إال التدقیق تقریر في األمور                        هذه
  والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقریرنا، لوجود اثار سلبیة متوقع ان تفوق المنفعة العامة من تلك اإلفصاحات.

 
 تقریر حول المتطلبات القانونیة االخرى

الموحدة المالیة البیانات مع الجوهریة النواحي كافة من وتتفق األصول، بحسب منظمة محاسبیة بسجالت الشركة                 تحتفظ
 المرفقة ونوصي الهیئة العامة بالمصادقة علیها.

 
 

القواسمي وشركاه                                                                                                          
KPMG                                                                                                               

 
 

                          حاتم القواسمي عمان – المملكة األردنیة الهاشمیة
   26 آذار 2019

                         إجازة رقم (656)
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 من البيانات المالية الموحدة و تقرأ معها و مع تقرير مدقق  الحسابات المستقل.  
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 65 إلى 99 جزءا
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 من األرباح المدورة المتضمن جزء من القيمة السالبة لرصير فروقات القيمة العادلة للموجودات المالية على المساهمين.  
ً
 لتعليمات األوراق المالية يحظر توزيع جزءا

ً
وفقا

 من البيانات المالية الموحدة و تقرأ معها و مع تقرير مدقق  الحسابات المستقل.  
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بيان التدفقات النقدية الموحد

إيضاح  بالدينار األردني
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

59,370,84252,392,458الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
التعديالت:

-6251,238مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
453,594 8375,422إطفاء بدل المفتاحية

3,015,791 123,730,447االستهالكات
)28,900()10,416(أرباح بيع االت وممتلكات ومعدات

1,017,149 221,055,014مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)30,811()28,900(توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

2,871,683 10,948,057تكاليف التمويل
188,442 71,145,970مخصص بضاعة بطيئة الحركة

149,000-تدني دفعات مقدمة لالستثمارات
76,837,67460,028,406

التغير في 

)43,015,449()11,637,681(ذمم مدينة تجارية وأخرى
28,360 -الشيكات برسم التحصيل

)4,120,150()10,523,268(المخزون
)1,699,564()19,629,826(أرصدة مدينة أخرى

3,713,8496,737,821ذمم دائنة
)58,931(81,176شيكات آجلة الدفع
1,688,797458,149أرصدة دائنة أخرى

40,530,72118,358,642التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)5,280,523()6,515,061(20ضريبة الدخل المدفوعة

)553,014()114,477(22المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
33,901,18312,525,105صافي التدقفات النقدية من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

64,934 48,653المتحصل من بيع آالت وممتلكات ومعدات
)64,337,623(-دفعات مقدمة لالستثمارات

)6,473,163()11,155,362(المدفوع لشراء آالت وممتلكات ومعدات
30,811 28,900توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

)6,159,799()86,320,277(صافي النقد المدفوع لتملك شركات تابعة وحقوق التوزيع
564,409144,443المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

)76,730,397()96,833,677(صافي التدقفات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)2,871,683()10,948,057(تكاليف التمويل المدفوعة
78,902,702 109,771,724قروض وتسهيالت بنكية
)39,910,374(-توزيعات أرباح المدفوعة

98,823,66736,120,645التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)28,084,647(35,891,173صافي )النقص( الزيادة في النقد في الصندوق ولدى البنوك

21,644,78849,729,435النقد في الصندوق و لدى البنوك في بداية السنة
236,323احتياطي الترجمة

557,772,28421,644,788النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

 من البيانات المالية الموحدة و تقرأ معها و مع تقرير مدقق  الحسابات المستقل.  
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 65 إلى 99 جزءا
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1( عــــــــام
 ألحكام 

ً
( وفقا

ً
المحدودة سابقا العامة  المساهمة  الدولية  والسجائر  )الدخان  المحدودة  العامة  المساهمة  لالستثمار  االقبال  تأسست شركة 

قانون الشركات األردني المؤقت رقم )1( لسنة 1989، وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة 
األردنية 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 اإلقبال 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. 

قررت الهيئة العامة بتاريخ 24 آذار 2016 زيادة 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(. 

قررت الهيئة العامة غير العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 3 حزيران 2018 زيادة رأس مال الشركة بمقدار 30,000,000 سهم من خالل رسملة 
مبلغ 30,000,000 دينار أردني من األرباح المدورة ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 60,000,000 دينار أردني )دينار واحد لكل سهم(. 

هذا وقد استكملت الشركة اإلجراءات القانونية لزيادة رأس المال في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 17 تموز 2018.

هذا وتتضمن غايات الشركة ما يلي:
• وكاالت تجارية.

• وسطاء تجاريون )عدا التعامل بالبورصات العالمية(.
• الدخول في المناقصات والعطاءات التجارية.

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

• استثمار أموال الشركة الفائضة بالطريقة التي تراها مناسبة.

• تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة.
• امتالك األراضي والعقارات لتأدية اغراض الشركة.

• التعاقد مع أي حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو مؤسسة أو فرد تهمه  أهداف الشركة وغاياتها أو أي منها.
• اقتراض األموال الالزمه لها من البنوك.

• تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 20 آذار 2019 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 19 شباط 2018 وهي خاضعة لموافقة 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 
تمثل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة اإلقبال لالستثمار )الشركة األم( والشركات التابعة لها والتي تخضع لسيطرتها، الشركات 
التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة، تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون لديها الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها 
مع الشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر بها. يتم تضمين البيانات المالية 

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

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

 انتقال سيطرة الشركة على الشركة التابعة.
ً
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 ،
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 األعمال باستخدام طريقة االندماج وذلك عندما تنتقل السيطرة الى المجموعة ويتم قياس المنافع المنقولة 
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 .
ً
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 او الخسارة 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.

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

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

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

- تمتلك الشركة كما في 31 كانون األول 2018 الشركات التابعة التالية:

نسبة ملكية الشركةرأس المال اسم الشركة
طبيعة عمل 

الشركة
مكان عملها

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

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

نسبة ملكية الشركةرأس المال اسم الشركة
طبيعة عمل 

الشركة
مكان عملها

استثمارات%35,450100شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت**
جزر

الكايمن

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

**

نسبة ملكية الشركةرأس المال اسم الشركة
طبيعة عمل 

الشركة
مكان عملها

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:
***

اسم الشركة
مساهمة
الشريك

نسبة ملكية 
الشركة

طبيعة عمل 
الشركة

مكان عملها

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 لمصنع 
   الفاخر للتبغ المعالج بموجب اقرار و تعهد من الشريك االخر.

 ** تمتلك شركة بيونير فينتشر جروب شركات تابعة تفاصيلها كما يلي:
***

اسم الشركة
مساهمة
الشريك

نسبة ملكية 
الشركة

طبيعة عمل 
الشركة

مكان عملها

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

مصرتجارة التبغ%119,662100مصنع الفاخر للتبغ المعالج – مصر *
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المانياتجارة التبغ%21,734100مصنع الفاخر للتبغ المعالج –المانيا *

السعوديةتجارة التبغ%4,567100قمة الفاخر للتجارة**

مصرتجارة التبغ%239,325100الشركة العربية الدولية للتصدير والتجارة*
مصرتجارة التبغ%79,775100شارمز لالستيراد والتوزيع*

* قامت شركة بيونير فينتشر جروب بتملك هذه الشركات خالل العام 2018.

** قامت شركة بيونير فينتشر جروب بتملك شركة قمة الفاخر للتجارة خالل العام 2018، حيث ان السيطرة المالية واإلدارية لقمة الفاخر للتجارة 
تعود لشركة بيونير فينتشر جروب بموجب إقرار وتعهد من الشريك اآلخر.

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

اسم الشركة
مساهمة
الشريك

نسبة ملكية 
الشركة

طبيعة عمل 
الشركة

مكان عملها

)
ً
أمريكاتجارة التبغ%710100شركة الفاخر للتوزيع –  أمريكا )سييرا نيتوورك سابقا

- يبين الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي للشركات التابعة كما في 31 كانون األول 2018:

بالدينار األردني

31 كانون األول 2018

مجموع 
الموجودات

مجموع اإليراداتمجموع المطلوبات
الدخل الشامل

)الخسارة  الشاملة(
للسنة

406,623,796340,770,656187,209,82654,227,272شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت – موحدة
)7,752,4973,386,1791,396,436Z)541,423شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة

---4,247,571شركة الدخان والسجائر الدولية

بالدينار األردني

31 كانون األول 2017

مجموع 
الموجودات

مجموع اإليراداتمجموع المطلوبات
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

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
 للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب قيام اإلدارة باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق 

ً
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا

السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات 
أحكام  إصدار  المجموعة  إدارة  من  خاص  بشكل  ويتطلب  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  تقييم  احتياطي  وكذلك  والمخصصات  والمصاريف 
واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات 
متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات 

في المستقبل.

١( االجتهادات
فيما يلي أهم االجتهادات ذات التأثير الجوهري على مبالغ الموجودات والمطلوبات في البيانات المالية المطبقة في 2018 فقط:

• تصنيف الموجودات المالية: تقييم نموذج األعمال الذي يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات وتحديد فيما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات 
المالية SPPI  على الرصيد القائم.

 بشكل كبير منذ االعتراف األولي بها، وتحديد منهجية التطلعات 
ً
• وضع معايير جديدة لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية قد تدنت ائتمانيا

المستقبلية وطرق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.
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٢( التقديرات
فيما يلي التقديرات ذات المخاطر الجوهرية على البيانات المالية كما في 31 كانون االول 2018:

•  تدني األدوات المالية: مدخالت وقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وما تتضمنه من التطلعات المستقبلية.
- المطبق للسنوات 2017 و2018:

إن التقديرات الواردة ضمن البيانات المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:

العامة  الحالة   على 
ً
الملموسة بصورة دورية اعتمادا الملموسة والموجودات غير  بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات  • تقوم اإلدارة 

لهذه الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في المستقبل.
 على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري المجموعة 

ً
تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد المجموعة بصورة مستمرة اعتمادا  •

القانونيين والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها المجموعة في المستقبل جراء تلك القضايا.
لتقدير  المجموعة  إدارة  قبل   على أسس وفرضيات معتمدة من 

ً
اعتمادا المدينة  الذمم  لقاء  ائتمانية متوقعة  تكوين مخصص خسائر  يتم   •
المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية 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 أخرى تتسبب في انخفاض القيمة القابلة 

لالسترداد عن القيمة الدفترية.
• تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير الملموسة بشكل سنوي لتحديد فيما إذا كان هناك أي تدني في قيمتها. 

• تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية لتحديد فيما اذا كان هنالك تدني في قيمتها.
 للقوانين والتعليمات السارية.

ً
• تقوم اإلدارة بتقدير مصروف ضريبة الدخل وفقا

- مستويات القيمة العادلة:
يتوجب تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة 
 للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية. الفرق بين المستوى 2 والمستوى 3 لمقاييس القيمة العادلة يعني 

ً
العادلة وفقا

تقييم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع أحكام وتحليل 
دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام ، عند تقييم القيمة 
العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية ، تقوم المجموعة بإستخدام معلومات السوق عند توفرها ، وفي حال عدم وجود مدخالت المستوى 
والمدخالت  المالئمة  التقييم  يتم مراجعة طرق  ، حيث  التقييم  دراسات  أطراف مستقلة مؤهلة إلعداد  بالتعامل مع  المجموعة  تقوم  األول 

المستخدمة إلعداد التقييم من قبل اإلدارة.

-   تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها واجتهاداتها معقولة وكافية.
 

3( السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 متماثلة مع السياسات المحاسبية 
المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  باستثناء   .2017 األول  كانون   31 المنتهية في  للسنة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  اتباعها في  تم  التي 

الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول بعد األول من كانون الثاني 2018 وهي كما يلي:
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( األدوات المالية.

- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( ايرادات العقود مع العمالء.
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2( تصنيف وقياس حساب الدفع على أساس االسهم.

- التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( توضيح نقل االستثمارات العقارية.
- التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدورات ) 2014 – 2016 ) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( 
   تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة االولى ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع 

   المشتركة.
- التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )4( “عقود التأمين” عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.

- تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )22(: المعامالت بالعمالت االجنبية والدفعات المقدمة.
- تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )14(: الحسابات المؤجلة.

الدولي  المعيار  تطبيق  تفاصيل  يلي  للمجموعة. وفيما  الموحدة  المالية  البيانات  أثر جوهري على  المعدلة  المعايير  لتطبيق هذه  يكن  لم 
للتقارير المالية رقم )9( ورقم )15(.

- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( اإليردات من العقود مع العمالء:
االعتراف  وتوقيت  قيمة  لتحديد  اطار شامل  حدد  والذي  العمالء  مع  العقود  من  اإليرادات   :)15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  صدر   -
باإليراد، حيث ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تدخل في عقود توريد خدمات وبضائع مع العمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير 
 من المعيار 

ً
المحاسبة أخرى مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )17(، هذا وقد حل هذا المعيار بدال

المحاسبة الدولي رقم )1(: عقود االنشاء، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )18(: االيراد، وتفسير لجنة معايير التقارير )13(: برنامج والء العمالء، 
 -)31( العمالء، والتفسير  نقل األصول من  )18(: عمليات  تقارير  لجنة معايير  العقارات، وتفسير  انشاء  اتفاقيات   :)15( تقارير  لجنة معايير  تفسير 
 على تقييمهم السنوي لم يكن هنالك أثر جوهري من تطبيق المعيار 

ً
عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية، وبرأي اإلدارة وبناءا

على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

- لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( : االدوات المالية:
 من االول من كانون الثاني 2018، حيث يحدد المعيار 

ً
- قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( باصداره الكامل ابتداءا

الدولي للتقارير المالية رقم )9( متطلبات لالعتراف وقياس كل من الموجودات والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية، 
 لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 )االعتراف والقياس(.

ً
ويعتبر هذا المعيار بديال

إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة وتأثير التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة موضحة أدناه:

١( التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية:
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( إلى حد كبير بالمتطلبات الحالية نفسها في المعيار المحاسبي الدولي رقم )39( فيما يتعلق 
والذمم  والقروض  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  المحتفظ  المالية  الموجودات  تصنيف  يلغي  أنه  غير  المالية  للمطلوبات  والقياس  بالتصنيف 

والموجودات المتاحة للبيع والتي كانت تندرج تحت معيار المحاسبة الدولي رقم )39(.

- الموجودات المالية: 
 لطلب هيئة األوراق المالية، 

ً
قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمرحلة األولى للمعيار الدولي رقم )9( اعتبارا من 1 كانون الثاني 2011 استنادا

هذا ولم يكن هنالك اختالفات جوهرية بين المرحلة األولى للمعيار والنسخة النهائية للمعيار الصادر بتاريخ 24 تموز 2011.

 للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( وعند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي وقياسه إما: بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 
ً
تبعا

من خالل الدخل الشامل االخر – لكل من سندات الدين وأدوات حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة، يتم تصنيف 
 للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( بشكل عام بناء على نموذج األعمال التي يتم فيه إدارة الموجودات المالية 

ً
الموجودات المالية تبعا

وخصائص تدفقاتها النقدية المتعاقد عليها ، هذا وال يتم أبدا فصل المشتقات الضمنية في العقود التي يكون فيها المضيف عبارة عن أصل 
مالي في نطاق المعيار، في حين يتم تقييم التصنيف لألدوات المالية المختلطة ككل .

 لتكون موجودات مالية بالقيمة العادلة 
ً
تقاس الموجودات المالية بالكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقا

من خالل قائمة الدخل الشامل:

     إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة بهدف تحصيل تدفقات نقدية مستقبلية.
     إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية )أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي 

      المتبقي والغير مسدد(.

 لتكون موجودات 
ً
تقاس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقا

مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

     إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة يشمل كل من تحصيل تدفقات نقدية مستقبلية وبيع الموجودات المالية.
     إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية )أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي 

      المتبقي والغير مسدد(.

يتم االعتراف األولي ألدوات الملكية والغير محتفظ فيها بغرض التداول، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للتعديل عرض التغيرات الالحقة في 
القيمة العادلة لهذه االستثمارات في بيان الدخل الشامل االخر، بحيث يتم هذا االختيار لكل استثمار على حده.

إن جميع الموجودات المالية التي ال تقاس بالكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر المذكورة اعاله يتوجب قياسها 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح او الخسارة الموحد وهذا يشمل كافة مشتقات الموجودات المالية. عند االعتراف األولي، للمجموعة إمكانية 
العادلة من خالل  بالقيمة  أو  المطفأة  بالكلفة  القياس  التي استوفت شروط  المالية  الموجودات  االختيار بشكل ال رجعة فيه تصنيف وقياس 
قائمة الدخل الشامل االخر ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة إذا كان ذلك يقلل بشكل جوهري من عدم 

التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.

إن السياسات المحاسبية المتعلقة بالتطبيق متشابهة مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة )باعتبار قيام المجموعة بالتطبيق 
األولي للمعيار رقم )9((.

 لمعيار المحاسبة الدولي )39( وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير 
ً
يوضح الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقا

المالية )9( لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية للشركة كما في 1 كانون الثاني 2018.

الثاني 2018 يتعلق فقط بمتطلبات  إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( على القيم الدفترية لألصول المالية في 1 كانون 
انخفاض القيمة الجديدة.
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2018 التقريـر السنـوي السابع والعشرون 

  بالدينار األردني
التصنيف حسب 

المعيار المحاسبي 
الدولي )39(

التصنيف الجديد 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية )9(

القيمة الدفترية 
حسب المعيار 
المحاسبي 
الدولي )39(

القيمة الدفترية 
الجديدة حسب تصنيف 
المعيار المحاسبي 

الدولي للتقارير المالية 
)9(

الموجودات المالية 

21,644,78821,644,788بالكلفة المطفأة قروض وذمم مدينةنقد في الصندوق ولدى البنوك
68,633,33268,633,332بالكلفة المطفأة قروض وذمم مدينةذمم مدينة تجارية واخرى

- المطلوبات المالية:
إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ليس له أثر جوهري على السياسات المحاسبية للمجموعة والمتعلقة بالمطلوبات المالية، 
حيث أبقى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( على المتطلبات الموجودة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم )39( بما يتعلق بالتصنيف 
للمطلوبات المالية. أما بما يتعلق بقياس القيمة العادلة فقد تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )39( االعتراف بفروقات تقييم المطلوبات 
المالية المصنفة ضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ضمن بنود بيان الربح أو الخسارة، في حين يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم )9( على:
  االعتراف بفروقات تقييم المطلوبات المالية المصنفة ضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة والناتجة عن 

التغير في مخاطر االئتمان في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

  يتم االعتراف في المبلغ المتبقي من فروقات تقييم القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
لم تقم المجموعة بتصنيف أية مطلوبات مالية ضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة، وعليه فإنه لم تقم 
المجموعة بتصنيف أية مطلوبات مالية ضمن المطلوبات المالية من خالل بيان الربح او الخسارة، وعليه ال يوجد أي أثر من تطبيق المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم )9( على البيانات المالية الموحدة.

2( تدني الموجودات المالية:
قام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( باستبدال نموذج “تحقق الخسارة” المتبع في معيار المحاسبة الدولي رقم )39( الحتساب التدني 
في الموجودات المالية الى نموذج النظرة المستقبلية “الخسائر االئتمانية المتوقعة” والذي يتطلب استخدام التقديرات واالجتهادات بشكل 
المبسطة من  الطريقة  تطبيق  حيث سيتم  الجديد،  للنموذج   

ً
وفقا التدني  قيمة  على  التأثير  لها  والتي  االقتصادية  العوامل  لتقدير  جوهري 

المعيار على الموجودات المالية – أدوات الدين والمصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ولكن ليس 
 للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( بشكل اسبق 

ً
على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ، حيث يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية استنادا

من معيار المحاسبة الدولي رقم )39(.

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

ً
هذا وسيتم احتساب خسائر التدني وفقا

  خسائر التدني لعمر األداة: حيث سيتم احتساب التدني للتعثر المتوقع على عمر األداة المالية حتى تاريخ االستحقاق من تاريخ البيانات المالية 
الموحدة. 

أما في حال تعثر األداة المالية أو عندما يكون هناك أدلة موضوعية للتدني نتيجة لحدوث خسارة او تعثر بعد االعتراف االولي مع وجود أثر 
يتطلب  المتوقع  االئتمانية  الخسائر  نموذج  ان  التحصيلية،  القيمة  لقاء صافي  المخصص  قيد  فيتم  المستقبلي،  النقدي  التدفق  على  سلبي 

االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى عمر الذمم المدينة وذلك يشبه إلى حد كبير متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )39(.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بالموجودات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وعند تقدير خسارة االئتمان المتوقعة، 
تعتمد الشركة على المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة وذات الصلة، وتشمل تلك المعلومات الكمية والنوعية وتحليل هذه المعلومات 

 إلى خبرة الشركة السابقة والدراسة االئتمانية باإلضافة الى المعلومات المستقبلية المتوقعة.
ً
استنادا

تعتبر المجموعة أن الموجودات المالية بحالة تعثر عندما:
- لن يتمكن العميل/ المشتري على األرجح من تسديد التزاماته للمجموعة دون لجوء المجموعة إلى استخدام الضمانات المحجوزة مقابل هذه 

االلتزامات )إن وجدت(.
- إذا مضى أكثر من 90 يوم على استحقاق الموجودات المالية.

- قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:
االئتمانية  للمخاطر   

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

القائمة،  للضمانات  التحصيلية  القيمة  على  تعتمد  والتي   )Loss Given Default( التعثر  حالة  الخسارة في  المستقبلية،  االقتصادية  والعوامل 
وقيمة التعرض عند التعثر )Exposure at Default(، يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي للموجودات المالية.
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- تدني التصنيف االئتماني:
الدخل  العادلة من خالل قائمة  المطفأة والقيمة  بالتكلفة  المالية  االئتماني للموجودات  التصنيف  بتقييم  الشركة  في كل فترة مالية، تقوم 
الشامل االخر. يعتبر التصنيف االئتماني للموجودات المالية متدني عندما يحدث واحد أو أكثر من األحداث التي لها تأثير سلبي على التدفقات 

النقدية المستقبلية التقديرية للموجودات المالية.

- االفصاح عن التدني:
بالنسبة  أما  المالية،  للموجودات  الدفترية  القيمة  إجمالي  المطفأة من  بالتكلفة  المقاسة  المالية  للموجودات  الخسائر  يتم خصم مخصصات 
لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر فيتم إثبات مخصص الخسائر في قائمة الدخل الشامل االخر وال يتم خصمه 
من القيمة الدفترية للموجودات المالية. هذا ويتم عرض خسائر الموجودات المالية األخرى تحت بند “مصاريف تمويل” بنفس طريقة اإلفصاح 
 
ً
 للمعيار المحاسبي الدولي رقم )39( وال يكون هذا اإلفصاح مفصول في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر تبعا

ً
المستخدمة تبعا

لالعتبارات المادية لهذه الخسائر.

وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ- الموجودات والمطلوبات المالية - االعتراف والقياس األولي 
يتم االعتراف بالقروض والذمم المدينة بشكل أولي عند نشأتها. يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بشكل أولي عندما 

ا في األحكام التعاقدية للموجودات او المطلوبات المالية.
ً
تصبح المجموعة طرف

ا إليه لألداة الغير مصنفة كأداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
ً
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة مضاف
الخسارة تكاليف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائها أو إصدارها. 

ب- الموجودات المالية - التصنيف 
أو  اآلخر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  الى موجودات:  المالية  الموجودات  تصنيف  يتم  األولي،  االعتراف  عند 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

أو  الربح  خالل  العادلة من  بالقيمة  كأداه  تحديدها  يتم  ولم  التاليين  الشرطين  استوفت  إذا  المطفأة  بالتكلفة  المالية  الموجودات  قياس  يتم 
الخسارة:

أن هذه الموجودات المالية محتفظ بها في نموذج األعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية و
تكون في تواريخ محددة وهذه التدفقات هي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدها كأداه بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

أن هذه الموجودات المالية محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات 
المالية. و

تكون في تواريخ محددة وهذه التدفقات هي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.

عرض  اختيار  قراره  عن  بالرجوع  الحق  عدم  مع  للمجموعة  فيجوز  للمتاجرة،  بها  المحتفظ  غير  األسهم  في  باالستثمار  المبدئي  االعتراف  عند 
التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم إتخاذ هذه القرارات لكل استثمار بشكل منفصل.

یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة االخرى بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

تقييم نموذج األعمال: السياسة المطبقة من 1 كانون الثاني 2018
تقوم المجموعة بتقييم ألهداف نموذج األعمال الذي يتم خالله االحتفاظ بالموجودات المالية علی مستوى المحفظة ألن ھذا یعکس علی أفضل 

وجه طریقة إدارة األعمال وتقدیم المعلومات إلی اإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:

- السياسات واألهداف الموجودة للمحفظة والممارسة لتلك السياسات. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات 
  الفوائد التعاقدية، مع االحتفاظ بشكل خاص بسعر فائدة معين، أو مطابقة استحقاق الموجودات المالية مع استحقاق أي التزامات ذات صلة 

  أو االستخدامات النقدية المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول.
- كيف يتم تقييم أداء المحفظة واعداد تقريرها إلدارة المجموعة.

- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل( وكيفية إدارة هذه المخاطر.
 إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أو التدفقات 

ً
- كيفية احتساب العوائد بناًء على المحافظ -على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مستندا

  النقدية التعاقدية المجمعة.
- حسب عدد مرات وحجم وتوقيت البيع للموجودات المالية في الفترات السابقة، ومبررات هذه العملية والتوقعات بشأن المبيعات في المستقبل.

 1 الموجودات المالية -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط: السياسة المطبقة من 
كانون الثاني 2018

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف “أصل المبلغ” على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي. يتم تعريف “الفائدة” على أنها 
االعتبار للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة زمنية معينة وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل 

مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( ، وكذلك هامش ربح.
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في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، اخذت المجموعة في االعتبار الشروط التعاقدية 
لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تنطوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية 

وعليه ال تستوفي الشرط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط. عند إجراء هذا التقييم ، تأخذ المجموعة بعين االعتبار:

- األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية.
- ميزات الدفع المسبق وامكانية التمديد.

- الشروط التي تحدد مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة.

ج- الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة - اإلعتراف 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 
التعاقدية في المعامالت التي يتم نقل جميع المخاطر والمنافع الخاصة بملكية الموجودات المالية بشكل  النقدية  التدفقات  الحصول على 

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.

د( الموجودات المالية غير المشتقة – القياس

- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.

 بالقيمة العادلـة، ويظهر التغير في 
ً
 اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا

ً
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا

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 األرباح أو الخسائر المدورة وليس من خالل بيان الربح أو الخسارة والدخل 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
هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة المجموعة االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من 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، قيدا

ً
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 األصل او جزء منه، ويتم قيد 
أي 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 في بند منفصل 

ويتم االفصاح عنها وفقا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

- مطلوبات مالية غير مشتقة بالقيمة العادلة
 منها تكاليف المعامالت المتعلقة بها بشكل مباشر ويعاد 

ً
يتم االعتراف المبدئي بالمطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة مطروحا

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
ً
تقييمها الحقا

هـ( عقود اإليجار

المجموعة كمستأجر – تأجير تمويلي
تصنف إیجارات الموجودات التي تحول إلى المجموعة جزء كبیر من المخاطر والمنافع كعقود إيجار تمويلي.

یتم قیاس الموجودات المؤجرة بشكل أولي بمبلغ یساوي قيمتها العادلة او القیمة الحالیة للحد األدنی لمدفوعات اإلیجار ايهما اقل. 
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.
ً
 للسياسة المحاسبية المطبقة على تلك الموجودات الحقا

ً
 لألعتراف المبدئي، يتم معاملة الموجودات المالية وفقا

ً
الحقا

يتم توزيع الحد االدنى لمدفوعات االيجار تحت عقد التأجير التمويلي بين تكاليف تمويل وسداد أصل التمويل.

- المجموعة كمستأجر – تأجير تشغيلي 
تصنف اإلیجارات االخرى للموجودات كااليجارات التشغيلية وال يتم االعتراف بها في بيان المركز المالي الموحد. 

يتم االعتراف بالدفعات تحت االيجار التشغيلي في بيان األرباح أوالخسائر والدخل الشامل االخر الموحد بطريقة القسط الثابت و يتم االعتراف 
بحوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات اإليجار ، على مدى فترة اإليجار.

- المجموعة كمؤجر– تأجير تمويلي 
تصنف المجموعة المؤجر للموجودات في عقد اإليجار الذي ينقل إلى حد كبير جميع المخاطر والمنافع من الموجودات للمستأجر كتأجير تمويلي 

ويتم االعتراف بذمم مدينة مساوية لصافي االستثمار في الموجودات المالية من ضمن القروض الممنوحة.

و- 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 واآلالت والمعدات.
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.

يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من الممتلكات واآلالت 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
البند إذا كان من المحتمل تدفق منافع  تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن القيمة المدرجة لذلك 
اقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم شطب القيمة المدرجة 

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

الشامل اآلخر الموحد عند تكبدها. 

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

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

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

%25 – %20السيارات
%25 – %20معدات أخرى

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

%25عدد و أدوات
%20 – %10أجهزة و معدات

%5المباني
%20تحسينات مأجور

تقوم المجموعة بمراجعة االعمار االنتاجية واالستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية.

ز- التدني
- الموجودات المالية – السياسة المطبقة قبل 1 كانون األول 2018

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.
يحتسب التدني في الموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة بأخذ الفرق بين قيمتها المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الموحدة 

المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة األصلي الفعال.
يتم إختبار التدني في الموجودات المالية الهامة على أساس إفرادي.

يتم عكس خسارة التدني إذا ارتبط ذلك األمر بشكل موضوعي بحدث مبرر وقع بعد االعتراف بخسارة التدني، ويتم تسجيل المبلغ المعكوس من 



74

2018 التقريـر السنـوي السابع والعشرون 

خسارة التدني المتعلقة بالموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 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. 

 منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكبر. 
ً
المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل – مطروحا

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

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

 على األسعار السوقية لتلك العقارات ضمن سوق عقاري نشط.
ً
بناءا

ط- الموجودات غير الملموسة 

الشـهرة
 اليها القيمة المعترف بها ألي حق من 

ً
تقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاريخ االقتناء على القيمة العادلة للمبلغ النقدي المدفوع مضافا

 منها 
ً
حقوق غير المسيطرين في الشركة المقتناة والقيمة العادلة للحصة في حقوق الملكية القائمة مسبقا في الشركة المقتناة مخصوما

صافي القيمة المعترف بها )القيمة العادلة( للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المقدرة.
ادراج  يتم  الملكية.  المستثمر بها بطريقة حقوق  للشركات  بالنسبة  القيمة.  للتدني في  المتراكمة  الخسائر  تنزيل  بالكلفة بعد  الشهرة  تقاس 
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 والدخل الشامل اآلخر الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

لكل بند من بنود الموجودات غير الملموسة.
 

ي- تحقق اإليرادات – السياسة المطبقة قبل 1 كانون األول 2018
ومن  المشتري  إلى  البضاعة  بملكية  المرتبطة  الجوهرية  والمخاطر  المنافع  بنقل  المجموعة  تقوم  عندما  المتأتية  اإليرادات  قياس  يتم   •
المحتمل استرداد عائدها النقدي، عندما يكون من الممكن إحتساب التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها في عملية البيع بشكل موثوق. 
بشكل موثوق.  البيع  اإليراد من عملية  تحديد  يمكنها  عندها  البضاعة،  لهذه  تمارس فيه حكم فعلي  المجموعة في وضع  تكون  ال  وعندما 
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 كما هو معترف به.

ك- 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 الموحدة 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 
السائدة في  الصرف  بأسعار  األردني  الدينار  إلى  األجنبية مترجمة  بالعملة  المطفأة  والكلفة  السنة  والدفعات خالل  الفعال  الفائدة  معدل 

السنة. نهاية 
• 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 والدخل الشامل اآلخر الموحد.
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ل- 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.

م- 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.

ن- 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 المخصصات عن 
طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك 

االلتزام.

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

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

ع- 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. 

غ- 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 

   الموحدة 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 الموحدة 

   والمبالغ المحددة ألغراض احتساب الضرائب. 
• تحتسب الضرائب المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بناًء على 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.
 للقوانين السارية المفعول في الدول التي تتواجد بها الشركات.

ً
 لقانون ضريبة الدخل وفقا

ً
• تحتسب الضرائب الحالية وفقا

ف- الربح للسهم
يتم احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية. ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة للسنة 
أو  الربح  بتعديل  المخفض  للسهم  الربح  ويحتسب  السنة.  خالل  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  المجموعة  لمساهمي  العائدة 
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.

ق- معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة:
إن المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المذكورة أدناه قد تم إصدارها بشكل نهائي ولكنها غير سارية المفعول بعد، حيث لم 

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

تاريخ التطبيقالمعايير

1 كانون الثاني 2019المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( اإليجارات

1 كانون الثاني 2021المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17( عقود التأمين

التعديالت

تاريخ التطبيقالمعايير

تفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )23( عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة 
الدخل

1 كانون الثاني 2019

ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
)9

1 كانون الثاني 2019

المصالح طويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة )تعديالت على المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 28(

1 كانون الثاني 2019

1 كانون الثاني 2019تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 19(

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2015 2017- )تعديالت على 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )3( و )11( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )12( و 

.))23(
1 كانون الثاني 2019

هذا وتتوقع إدارة المجموعة بتطبيق هذه المعايير والتعديالت عند إعداد البيانات المالية الموحدة في التواريخ المحددة أعاله والتي لن 
المتوقع  )16( والذي من  المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  باستثناء  للمجموعة.  الموحدة  المالية  البيانات  أثر جوهري على  لها  يكون 

أن يكون تأثيره كما يلي:

- المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16: عقود اإليجار :
على المجموعة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (16) في 1 كانون الثاني 2019. قامت المجموعة بتقييم األثر التقديري 
للتطبيق األولي للمعيار الدولي رقم (16 )على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، كما هو موضح أدناه. قد يتغير االثر الفعلي لتطبيق 

المعيار في 1 كانون الثاني 2019 وذلك بسبب:

- أن المجموعة لم تستكمل اختبار وتقييم ضوابط أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة الخاصة بها؛ تخضع السياسات المحاسبية الجديدة 
التطبيق الفعلي. تاريخ  المالية الموحدة األولى والتي تشمل  بياناتها  للتغيير حتى تعرض الشركة 

یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (16 )نموذج محاسبي موحد يعتمد إظهار األرصدة ضمن البيانات المالية للمستأجرین. يعترف 
المستأجر بأصل والذي يمثل حقه في استخدام األصل )Right Of Use( والتزام مقابله والذي يمثل التزامه بدفعات اإليجار. هناك إعفاءات 
مماثلة  للمؤجر  المحاسبية  السياسات  تبقى  القيمة.  منخفض  األصل  وتأجير  األجل  قصيرة  باإليجارات  االعتراف  وهي  المعيار  حسب  معينة 
 16) رقم  المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  استبدل  تشغيلي.  أو  تمويلي  إيجار  كعقود  اإليجار  عقود  تصنيف  حيث  من   – الحالي  للمعيار 

)المعايير المتعلقة بااليجار بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي )17( عقود اإلیجار، و التفسيرات االخرى المتعلقة بذلك.

ان أثر تطبيق المعيار الدولي اإلعداد التقارير المالية رقم )16( على األصول وااللتزامات هو كما يلي:

بالدينار األردني  

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )16(

كما في 31 كانون 
األول 2018

أثر تقدير تطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم )16(

التعديالت المقدرة في 1 كانون 
الثاني 2019 بسبب اعتماد 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم )16(

6,334,0006,334,000-حق في استخدام أصل

ً
)45,597(-45,597مصاريف مدفوعة مقدما

)6,334,000()6,334,000(-مطلوبات عقود التأجير



77

عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة كمستأجرة
بااليجارات  المتعلقة  النفقات  طبيعة  تتغير  وسوف  التشغيلية،  بإيجاراتها  والمتعلقة  جديدة  ومطلوبات  بموجودات  المجموعة  ستعترف 

وذلك:
- ألن المجموعة سوف تعترف بتكلفة اإلهتالك لحق استخدام األصل ومصروف فائدة على التزامات اإليجار.

- كانت تقوم المجموعة باالعتراف بنفقات اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، والموجودات 
  وااللتزامات تم االعتراف بها في حال وجود فرق في التوقيت بين مدفوعات اإليجار الفعلية والنفقات المعترف بها.

- باإلضافة إلى ذلك، لن تعترف المجموعة بمخصصات عقود التأجير التشغيلي التي كانت تعتبر على أنها ملزمة كما هو موضح في 
 من ذلك، ستقوم الشركة بتضمين المدفوعات المستحقة بموجب عقد اإليجار في التزامات عقد التأجير ضمن بيان 

ً
  ايضاح أعاله. وبدال

  المركز المالي.

الجديد االنتقال الى المعيار 
1 كانون الثاني 2019، باستخدام النهـج المعدل بمفعول رجعي،  تخطط المجموعة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم )16( في 
كما في المدورة  لألرباح  االفتتاحي  للرصيد  كتعديل   )16( المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  التراكمي العتماد  بالتأثير  االعتراف  سيتم 

1 كانون الثاني 2019، بدون إعادة تعديل أرقام المقارنة.

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 تتميز عن باقي القطاعات في البيئات 

االقتصادية األخرى وهذا ما يعرف بالقطاع الجغرافي.

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

  صناعة وتجارة التبغ.
  االستثمارات.

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

 بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2018

صناعة وتجارة
التبغ

المجموعاالستثماراتالطاقة

93,580,578-93,324,510256,068مجمل ربح القطاع

)22,838,391()4,587,885()808,525()17,441,981(المصاريف اإلدارية 

)11,868,442(  -  -)11,868,442(مصاريف البيع والتوزيع 

توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
28,900-28,900  -خالل بيان الدخل الشامل االخر

)10,948,057()9,327,470()102,350()1,518,237(تكاليف التمويل

1,501185,166 -183,665إيراد فوائد بنكية

10,416- -10,416أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

10,955,274  10,955,274   --أتعاب إدارية ولوجستية
  310,398  89,637    )689(  221,450االيرادات االخرى

أرباح )خسائر( القطاع للسنة قبل الضريبة ومكافأة أعضاء 
59,415,842  )2,868,943(   )626,596(  62,911,381مجلس اإلدارة

222,784,7977,144,170184,125,126414,054,093إجمالي موجودات القطاع

67,026,1482,721,029199,137,584268,884,761إجمالي مطلوبات القطاع

11,138,90112,9183,54311,155,362المصاريف الرأسمالية

صناعة وتجارةللسنة المنتهية في 31 كانون االول 201٧
التبغ

المجموعاالستثماراتالطاقة

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 

توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
30,811-30,811  -خالل بيان الدخل الشامل االخر

)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

6,458,2335,1819,7496,473,163المصاريف الرأسمالية
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5( النقد في الصندوق و لدى البنوك

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون األول

20182017
100,443100,806نقد في الصندوق

54,989,23316,785,280حسابات جارية لدى البنوك
2,682,6084,758,702ودائع لدى البنوك*

57,772,28421,644,788

 * تستحق الودائع لدى البنوك بشكل شهري وتتراوح نسبة الفائدة على الودائع من 1 % الى 5.6%.

6( ذمم مدينة تجارية وأخرى

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20182017
77,525,55367,622,683ذمم العمالء

2,499,5001,171,632ذمم الموردين
-406,943ذمم مدينة أخرى *

80,431,99668,794,315

)160,983()412,221(مخصص تدني الذمم المدينة* 
80,019,77568,633,332

* تمثل هذه الذمم المبلغ المستحق على الشريك السابق للشركة العربية الدولية للتصدير والتجارة والذي سيتم تحصيله خالل العام 2019.   
* إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كانت كما يلي: 

2017 2018 بالدينار األردني  

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

- 251,238 اضافات خالل السنة

- -
160,983 412,221

فيما يلي أعمار ذمم العمالء المستحقة:

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

يوميوميوميوميوم

201877,525,55348,957,50818,468,8969,555,522145,415398,212

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

7( المخزون

بالدينار األردني
كما في 31 كانون االول

20182017
20,242,86220,168,810المواد األولية 

212,87888,908إنتاج تحت التشغيل
15,240,6715,919,453البضاعة الجاهزة 

515,263439,102بضاعة في الطريق
812,057896,070مستودع قطع الغيار

1,670,129890,175مستودع المواد الدعائية واالكسسوارات
177,693134,209مستودع مواد مستهلكة

38,871,55328,536,727
)188,442()1,145,970(مخصص بضاعة بطيئة الحركة *

37,725,58328,348,285
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* تقوم إدارة المجموعة والمتمثلة بقسم المبيعات والتسويق باحتساب مخصص المواد بطيئة الحركة للمواد التي لن يتم استخدامها في 
عملية اإلنتاج للمواد األولية او من غير المتوقع بيعها في الفترة القادمة للبضاعة الجاهزة والمواد الدعائية.

إن الحركة الحاصلة على مخصص البضاعة بطيئة الحركة خالل السنة كانت كالتالي:

بالدينار األردني
للسنة المنتهية كما في 31 كانون األول

20182017
-188,442الرصيد في األول من كانون الثاني 
1,145,970188,442المكون من المخصص خالل السنة 

-)188,442(المشطوب خالل السنة
1,145,970188,442

8( أرصدة مدينة أخرى

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20182017
998,5911,374,013بدل مفتاحية *

ً
3,824,3121,481,753مصاريف مدفوعة مقدما

ً
902,249553,418ضريبة دخل مدفوعة مقدما

14,453,590525,769تأمينات مستردة
180,07879,991ذمم موظفين

41,16722,185أمانات ضريبة دخل ومبيعات 
46,40554,846ضرائب مؤجلة

161,719147,669ضرائب على الفوائد
1,808,375180,934دفعات على حساب مشاريع تحت التنفيذ

2,626,0001,519,676الضريبة الخاصة
176,13023,958أخرى 

25,218,6165,964,212
)20,000()20,000(

25,198,6165,944,212
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 إن تفاصيل بدل المفتاحية كانت كما يلي: 
*

البند
مستودع

E24 
بدل مفتاحية 

رافي 
بدل مفتاحية
ارض  72 - 76

حقوق انتفاع 
ارض طاس

المجموع 

بالدينار األردني  

الكلفة 

77,200289,500862,7101,254,5002,483,910الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018
----77,200إضافات خالل السنة

77,200289,500862,7101,254,5002,483,910الرصيد كما في 31 كانون األول 2018
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

-----اإلطفاء المتراكم 
77,200188,175530,897313,6251,109,897الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018

28,978158,086188,358375,422-اإلطفاء خالل السنة
77,200217,153688,983501,9831,485,319الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

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
72,347173,727752,517998,591-القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2018
101,325331,813940,8751,374,013-القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2017

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

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20182017
483,691-أسهم مدرجة*

150,525301,025أسهم غير مدرجة**
150,525784,716

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

   في 31 كانون األول 2018 و2017.

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

    متوفرة.

10( االستثمارات العقارية

رقم القطعةرقم الحوضالمنطقةالدولة
كما في 31 كانون األول

20182017
بالدينار األردني  

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

674,552674,552

 :2017( دينار   289,782 مبلغ  عقارات  مخمني  تقدير  لمتوسط   
ً
وفقا  2018 األول  كانون   31 في  كما  عجمان  ألرض  العادلة  القيمة  بلغت   *

مباشرة  بقياسها  إما  تحديدها  تم  قد  القيمة  أن هذه  حيث   2 المستوى  العادلة من ضمن  القيمة  تصنيف  يمكن  وعليه  دينار(   331,960
أسعار سوقية مشابهة. بربطها مع  مباشرة  غير  أو  بأسعار فعلية 
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 :2017( دينار   1,818,482 مبلغ  عقارات  مخمني  تقدير  لمتوسط   
ً
وفقا  2018 األول  كانون   31 في  كما  عمان  ألرض  العادلة  القيمة  بلغت   **

بقياسها مباشرة  إما  القيمة قد تم تحديدها  أن هذه  2 حيث  المستوى  العادلة من ضمن  القيمة  2,022,535 دينار( وعليه يمكن تصنيف 
بأسعار فعلية أو غير مباشرة بربطها مع أسعار سوقية مشابهة.

11( الموجودات غير الملموسة – شهرة عن تملك شركة تابعة
التوزيع،  حقوق  عن  الناشئة  الملموسة  للموجودات  باإلضافة  تابعة  شركات  تملك  عن  ناتجة  شهرة  من  الملموسة  غير  الموجودات  تتكون 

وتفاصيلها كما يلي:

أ- قامت شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت بتاريخ 1 حزيران 2006 بتملك ما نسبته ٪100 من رأس مال شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت – 
عجمان )مصنع الفاخر للتبغ المعالج( كما يلي:

بالدينار األردني  
القيمة العادلة
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

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

بالدينار األردني  
القيمة العادلة
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

ج- قامت شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت – جزر كايمان خالل عام 2017 بتملك ما نسبته %100 من رأس مال مصنع الفاخر-تركيا 
كالتالي: وتفاصيلها 

بالدينار األردني  
القيمة العادلة
عند التملك

القيمة الدفترية
عند التملك

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

1,417,104الشهرة الناتجة عن التملك
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د- قامت شركة بيونير فينتشر جروب خالل عام 2018 بتملك ما نسبته %100 من رأس مال مصنع الفاخر-مصر وتفاصيلها كالتالي:

بالدينار األردني  
القيمة العادلة
عند التملك

القيمة الدفترية
عند التملك

)702,514()702,514(صافي الموجودات الممتلكة
2,979,552النقد المدفوع

3,682,066الشهرة الناتجة عن التملك

د- قامت المجموعة خالل عام 2017 بشراء حقوق أنشطة التوزيع لمنتجات الفاخر في 53 دولة بموجب اتفاق أبرمته الشركة التابعة “شركة 
الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت”

هذا وقد قامت المجموعة بتاريخ 31 تشرين األول 2018 بإتمام عملية اإلستحواذ على حقوق أنشطة توزيع المنتجات في االسواق التي جرى 
االستحواذ عليها. مع االشارة الى أن االتفاقية المبرمة هي اتفاقية لشراء حقوق نشاط التوزيع.

هذا وبناًء على الدراسة المقدمة من قبل خبير حول نشاط التوزيع، قامت إدارة المجموعة باإلعتراف بقيمة حقوق التوزيع على النحو التالي:

2018بالدينار األردني 
79,810,367حقوق توزيع

53,248,680شهرة
133,059,047

التوزيع،  إتمام عملية االستحواذ على أنشطة  إدارية ولوجستية قبل  بتقديم خدمات  تتعلق  تكاليف  التوزيع  هذا وقد تم تحميل مالك نشاط 
وبلغت قيمة الخدمات التي تم تحميلها على مالك نشاط التوزيع 10,955,274 دينار أردني.

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20182017
182,297,00045,555,887مجموع الموجودات غير الملموسة
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12( الممتلكات واآلالت والمعدات

معدات اخرىالسياراتاألراضيبالدينار األردني

أجهزة 
حاسوب 
ومعدات 

مكتب

اثاث 
ومفروشات

عدد و أدوات
أجهزة 
ومعدات

المباني
تحسينات
مأجور

مشاريع 
تحت 
التنفيذ

المجموع

الكلفة

3,515,7411,023,8501,915,296588,306820,5193,313,32115,694,23013,279,020227,2462,667,82343,045,352الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018
108,130208,005348,933376,52480,157294,488551,414507,27235,0958,645,34411,155,362إضافات

)222,716(---)84,276()44,192(--)40,043()54,205(-استبعادات
-)83,608(---83,608-----تحويالت

3,623,8711,177,6502,224,186964,830900,6763,647,22516,161,36813,786,292262,34111,229,55953,977,998الرصيد كما في 31 كانون األول 2018
االستهالك المتراكم

21,080,143-632,9781,284,088364,490477,3732,474,2628,931,8136,801,517113,622-الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018
3,730,447-244,439235,030168,64465,290476,4071,358,1641,123,94658,527-إستهالك السنة

)184,479(---)83,277()31,496(--)39,715(29,991 (-استبعادات
24,626,111-847,4261,479,403533,134542,6632,919,17310,206,7007,925,463172,149-الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

3,623,871330,224744,783431,696358,013728,0525,954,6685,860,82990,19211,229,55929,351,887صافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2018
الكلفة

3,515,741887,9711,482,197431,646780,2773,083,45515,527,70510,668,131227,2461,409,98638,014,355الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2017
 6,473,163  4,828,051 - 531,245  411,630  245,224  40,242  81,687  174,266  160,818 -إضافات

 )1,442,166(-- )980,155( )405,017( )17,618(- )9,246( )5,191()24,939( -استبعادات
-)3,570,214(- 3,059,799  159,912  2,260 - 84,219  264,024 --تحويالت

 43,045,352 227,2462,667,823 13,279,020 820,5193,313,32115,694,230 588,306  1,915,296 3,515,7411,023,850الرصيد كما في 31 كانون األول 2017
االستهالك المتراكم

19,470,484-498,5391,150,734320,046402,7622,037,8247,945,8777,046,52968,173-الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2017
3,015,791- 45,449  734,157  1,357,428  453,122  74,611  53,101  138,545 159,378-إستهالك السنة 

)1,406,132( --)979,169( )371,492( )16,684( -)8,657( )5,191( )24,939( -استبعادات
21,080,143- 6,801,517113,622 8,931,813 477,3732,474,262 364,490  632,9781,284,088 -الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

6,762,4176,477,503113,6242,667,82321,965,209 343,146839,059 223,816 390,872631,208 3,515,741صافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2017
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13( أرصدة دائنة أخرى

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون االول 

20182017
1,063,8891,807,542مصاريف مستحقة – بضاعة موزعة ومواد دعائية

7,686,0154,902,942مخصص مكافآت سنوية
48,4261,075,861فوائد مدينة مستحقة

679,125769,068أمانات المساهمين 
1,812,7081,600,103مخصص إلتزامات محتملة 

3,433,3072,793,497مصاريف مستحقة 
76,44876,448مخصص رسوم الجامعات األردنية 

45,00045,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
85,58366,711صندوق الحاالت اإلنسانية 
8,64211,402أمانات الضمان االجتماعي 

473,296575,068أخرى
15,412,439     13,723,642     

14( ذمم دائنة مقابل االستحواذ

١-14 ذمم دائنة مقابل االستحواذ – قصيرة االجل
قامت شركة الفاخر القابضة – الواليات المتحدة االمريكية - شركة تابعة - بتاريخ 4 كانون األول 2017 بتملك ما نسبته 100 %  من رأس مال شركة 

(، حيث سيتم سداد قيمة اإلستثمار المتبيقة خالل العام 2019.
ً
الفاخر للتوزيع- أمريكا )سييرا نيتوورك سابقا

٢-14 ذمم دائنة مقابل االستحواذ – طويلة االجل
قامت المجموعة بإتمام عملية شراء ونقل حقوق أنشطة توزيع منتجات الفاخر في 53 دولة بموجب “اتفاق شراء نشاط التوزيع” والذي ترتب عليه 

مبلغ مؤجل للمالك السابق ألنشطة التوزيع بقيمة 14,180,000 دينار أردني سيتم سداده خالل العام 2020.

15( قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام

15-1 قروض وتسهيالت بنكية تستحق خالل عام

تاريخ االستحقاقنوع التسهيالتالبنك
كما في 31 كانون االول 

20182017
1,205,4701,080,815-جاري مدينبنك األردن

3115,930,00015,930,000 آذار 2019قرضبنك األردن ) 1(
3137,15532,931 كانون االول 2019قرضبنك األردن ) 2(
-31129,300 كانون االول 2019قرضبنك األردن ) 3(
-3137,116 كانون االول 2019قرضبنك األردن ) 4(

311,646,6731,098,816 كانون األول 2019قرضبنك اإلسكان ) 5(
-3159,083,333 كانون األول 2019قرض تجمع بنكيكريديت سويس ) 6(

25,000,000-28 شباط 2018قرضبنك األردن
28,359,868-31 آذار 2018قرضبنك القاهرة عمان

14,200,000-25 نيسان 2018قرضبنك االستثمار العربي االردني
78,069,047     85,702,430     
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٢-١٥ قروض وتسهيالت بنكية – طويلة االجل

تاريخ االستحقاقنوع التسهيالتالبنك
كما في 31 كانون االول 

20182017
13282,378317,088 تشرين االول 2026قرضبنك األردن ) 2(
-30711,050 حزيران 2025قرضبنك األردن ) 3(
-31210,324 آب 2025قرضبنك األردن ) 4(

17,164,9608,813,184 نيسان 2024قرضبنك اإلسكان ) 5(
-31118,166,667 كانون األول 2021قرض تجمع بنكيكريديت سويس ) 6(

126,535,3799,130,272

)١( 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 و 2017 آخرها بتاريخ 27 كانون 
األول 2018، حيث تم تمديد فترة استحقاق دفعة القرض ليسدد دفعة واحدة بتاريخ 31 آذار 2019 وبفائدة اليبور 3 أشهر+ %3.75 وبدون حد أدنى 

وبكفالة شركة اإلقبال لالستثمار. 
إن الغاية من هذه التسهيالت هو دفع توزيعات األرباح للمساهمين.

)٢( 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 أردني، بحيث يخضع القرض 
 الفائدة ويبدأ سداد القسط األول بعد 6 أشهر من تاريخ التنفيذ 

ً
 متضمنا

ً
 متساويا

ً
 شهريا

ً
لفائدة %4.5 وعمولة صفر ويسدد بموجب 108 قسطا

وحتى السداد التام.

)٣( قامت شركة الطيف بعقد اتفاقية منح قرض من بنك األردن ضمن برنامج سلف البنك المركزي للقطاعات الصناعية، حيث يتم صرف القرض حسب 
الفواتير المقدمة من الشركة للصرف وأية أعمال منجزة وبنسبة %100 من قيمة الفواتير واألعمال وبحد أعلى 905,000 دينار، بحيث يخضع القرض 
 الفائدة ويبدأ سداد القسط األول بعد 6 أشهر من تاريخ التنفيذ وحتى 

ً
 شامال

ً
 متساويا

ً
 شهريا

ً
لفائدة %4 وعمولة صفر ويسدد بموجب 84 قسطا

السداد التام.

)٤( قامت شركة الطيف بعقد اتفاقية منح قرض من بنك األردن لشراء أرض لمشروع جبل الزيتون بقيمة 282,000 دينار أردني بحيث يخضع القرض 
 الفائدة ويبدأ سداد القسط األول بعد 6 أشهر من تاريخ التنفيذ 

ً
 شامال

ً
 متساويا

ً
 شهريا

ً
لفائدة %8.375 وعمولة صفر ويسدد بموجب 84 قسطا

وحتى السداد التام.

)٥(حصلت شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت على تسهيالت ائتمانية من بنك االسكان بقيمة 14 مليون دوالر ألغراض توزيعات األرباح، حيث يتم 
السداد على مدة 7 سنوات كحد أقصى 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.

)٦( حصلت شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ و الوكاالت – جزر كايمان على قرض تجمع بنكي بقيمة 250 مليون دوالر و معدل فائدة يترواح من 
%3 الى 3,25 % + 3 أشهر اليبور، و يستحق أول دفعة بتاريخ 30 حزيران 2019. و بالكفاالت التالية:

  كفالة أسهم شركة اإلقبال لالستثمار في شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ و الوكاالت – جزر كايمان 

  كفالة أسهم شركة الفاخر لتجارة التبغ و الوكاالت في شركة الفاخر توباكو 

  كفالة أسهم شركة الفاخر الدولية في شركة بيونير فينتشر  

  الرهن العقاري للمعدات فقط باالضافة إليجار االراضي في عجمان

 ذو عالقة حيث حصلت المجموعة على إجمالي قروض وتسهيالت بنكية بقيمة 18,542,793 دينار أردني من بنك األردن.
ً
- يعتبر بنك األردن طرفا
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16( تكلفة المبيعات

بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017
20,168,81015,152,781مواد اولية – اول السنة 

-493,919مواد أولية للشركات المستحوذ عليها
72,331,99885,126,717مشتريات مواد أولية خالل السنة

)20,168,810()20,242,862(مواد أولية – نهاية السنة
72,751,86580,110,688مواد أولية مستخدمة في االنتاج
88,908164,721بضاعة تحت التشغيل – أول السنة

19,902,55417,809,543تكاليف صناعية غير مباشرة *
)88,908()212,878(بضاعة تحت التشغيل – نهاية السنة

92,530,44997,996,044تكلفة البضاعة المصنعة
5,919,4531,980,067بضاعة جاهزة- أول السنة 

-7,529,790بضاعة جاهزة من الشركات المستحوذ عليها
-1,343,570كلفة مشتريات المواد الجاهزة 

)5,919,453()15,240,671(بضاعة جاهزة - نهاية السنة
92,082,59194,056,658تكلفة البضاعة المباعة 

يضاف:

3,711,1829,548,809مصاريف بضاعة موزعة ومواد دعائية
510,2351,116,897تكلفة مبيعات المواد الدعائية

يطرح:

)5,100,445()1,036,513(كلفة بضاعة موزعة مجانا
)88,956()241,811(كلفة بضاعة معادة للتصنيع

95,025,68499,532,963
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 تتكون التكاليف الصناعية غير المباشرة مما يلي:
*

بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017
3,504,1753,158,881االستهالكات واالطفاءات

5,900,7555,071,487الرواتب واالجور والعمل اإلضافي وملحقاتها
1,923,7301,156,597مكافآت الموظفين
1,044,569851,249وقود ومحروقات

326,932606,395صيانة عامة
778,874745,461مصاريف صيانة وقطع غيار

591,753626,017مواد مستهلكة وأدوات
844,257707,619إيجارات

372,174405,544مكافأة نهاية الخدمة
312,24956,681مواد تالفة

176,987193,692مصاريف تدريب وإقامات موظفين
479,956520,063مياه وكهرباء

416,282333,000مصاريف تأمين
191,743176,994مصاريف سفر وتنقالت

248,560-مصاريف جمرك
219,5426,551تكلفة البضاعة المعادة للتصنيع

691,2361,966,697مصاريف مشاريع
124,94162,196التصدير وأجور الشحن
206,362114,139الرسوم واالشتراكات
44,16048,417مصاريف استشارات

348,386206,896مصاريف طعام وضيافة
183,957196,760مصاريف نظافة

1,145,970188,442مخصص بضاعة بطيئة الحركة
73,564161,205مصاريف أخرى

19,902,55417,809,543
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17( المصاريف اإلدارية

بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون االول 

20182017
6,739,1084,942,519رواتب واجور وملحقاتها

5,300,9472,892,880مكافآت الموظفين
398,550361,464اعانات وتبرعات
834,962716,777مصاريف سفر

1,026,1691,648,264دراسات وأبحاث واستشارات
519,854451,239مكافاه نهاية الخدمة
550,787294,169إستهالكات وإطفاءات

471,800364,889مصاريف إيجار
2,757,686677,197رسوم وأتعاب قانونية

760,1741,258,403أتعاب مهنية ودراسات واستشارات
280,185299,505رسوم واشتراكات

457,561194,847تأمين صحي
82,313147,514مصاريف اتصاالت

150,000174,950بدل تنقل أعضاء مجلس اإلدارة
101,571112,985مشروع بداية

56,72520,899مصاريف عالمات تجارية
40,94620,275دعاية وإعالن

166,308116,273تنقالت ومواصالت
85,76445,745مصاريف ضيافة

921,77547,111مصارف بنكية
58,35147,149قرطاسية ومطبوعات

24,04420,022مصاريف سيارات
25,87633,748صيانة عامة

121,70111,075مواد ولوازم مستهلكة
61,09214,643كهرباء وماء

23,49216,367مصاريف نظافة
28,80224,269وقود ومحروقات

67,70566,534مصاريف تدريب وتأهيل
6,0006,000اتعاب لجنة تدقيق

26,40086,159ادارة المواد الدعائية
-212,605مخصص التزامات ضريبية محتملة

479,138453,328أخرى

22,838,39115,567,199

*بلغت مكافآت ومزايا ورواتب اإلدارة التنفيذية العليا لشركة اإلقبال وشركاتها التابعة قصيرة األجل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 
  ما قيمته 3,326,215 دينار )31 كانون األول 2017: 2,025,689 دينار(.
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18( مصاريف البيع والتوزيع 

بالدينار األردني  
للسنة المنتهية في 31 كانون االول 

20182017
 3,310,1651,484,467رواتب واألجور والعمل األضافي وملحقاتها  

 1,079,182664,047مكافآت الموظفين
 713,198267,218شحن وتخليص ورسوم جمركية

 413,371407,644مصاريف معارض
 281,714671,893مصاريف قضايا
 720,309325,455سفر واعاشة

 250,91956,301دراسات واستشارات وأتعاب مهنية 
 1,690,3171,820,551مصاريف تصاميم

 252,151235,478مواد ولوازم
 203,543160,366مكافأة نهاية الخدمة

 6,39938,546مصاريف اتصاالت
 169,995154,571مواد تالفة

2,035,117707,698دعاية وإعالن
 13,74411,882ايجارات

 68,85841,087تأمين صحي
 50,90716,335استهالكات وإطفاءات 

 4,89243,846اجور نقل وتنقالت
 32,13911,823ضيافة

-251,238مخصص تدني الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 54,75119,965تدريب وتأهيل 

265,53335,625أخرى 

11,868,4427,174,798

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

 كما في 31 كانون االول
  بالدينار األردني

2017 2018

40,000,000 - *
توزيعات نقدية

40,000,000 -

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

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

20182017
6,021,7535,609,153الرصيد في بداية السنة
7,716,8985,693,123المستدرك خالل السنة

)5,280,523()6,515,061(ضريبة الدخل المدفوعة للسنة 
7,223,5906,021,753الرصيد في نهاية السنة
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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. إن 

معدل ضريبة الدخل الفّعال للمجموعة بالنسبة للربح كما في 31 كانون األول 2018 نسبة 13 ٪ )31 كانون االول 2017: 10,86 ٪(.

21( حصة السهم من ربح السنة 

بالدينار األردني  
كما في 31 كانون األول

20182017
51,653,94446,699,335ربح السنة )دينار(

60,000,00060,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(
0.860.78حصة السهم من ربح السنة 

- تم احتساب حصة السهم من الربح بتقسيم الربح للسنة على عدد األسهم القائمة والبالغة 60 مليون سهم كما في 31 كانون األول 2018.
- تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لسنة المقارنة وذلك لقيام الشركة بزيادة رأسمالها من خالل رسملة 30 مليون سهم مجاني من 

 لمعيار المحاسبة الدولي رقم )33(.
ً
   األرباح المدورة وذلك وفقا

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

20182017
4,344,4463,880,311الرصيد كما في األول من كانون الثاني 

1,055,0141,017,149المستدرك خالل السنة 
)553,014()114,477(المدفوع خالل السنة 

5,284,9834,344,446الرصيد 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

20182017
11,040,5782,405,471كفاالت بنكية

11,040,5782,405,471

ويقابلها تأمينات نقدية تتمثل بما يلي: 

بالدينار األردني
كما في 31 كانون األول

20182017
8,975,403170,755تأمينات نقدية

8,975,403170,755

دائرة ضريبة  االعتراض لدى  الطعن في قرار هيئة  الضريبية وموضوعها  البداية  برفع دعوى لدى محكمة  االقبال لالستثمار  - قامت شركة 

بمبلغ  الى تعويض قانوني  باإلضافة  أردني  دينار   111,756 بمبلغ   2012 الشركة عن عام  الدخل والمبيعات والمتضمن فرض ضريبة دخل على 

46,123 دينار أردني، وقد صدر قرار في الدعوى بقبول الدعوى ومنع دائرة الضريبة من مطالبة الشركة بمبلغ الفرق الضريبي وذلك لوجود 

 مع االشارة 
ً
 ونهائيا

ً
خطأ شكلي في إجراءات اصدار القرار من دائرة ضريبة الدخل، وتأييد هذا القرار من محكمة االستئناف. وأصبح القرار قطعيا

الى احتمالية ان تقوم دائرة الضريبة بتصحيح االجراءات ومعاودة مطالبة الشركة بمبلغ الضريبة وهذا األمر سيستدعي إقامة دعوى جديدة.

- قامت الشركة التابعة )شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت( برفع قضية لدى محكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن في قرارات هيئة 

االعتراض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمتضمنة فرض ضريبة دخل عن األعوام 2009 و2010 و2011 والبالغ قيمتها 7,843,927 دينار 

وتعويض قانوني بمبلغ 3,889,245 دينار و111,372 دينار لصندوق دعم التعليم، حيث قررت محكمة الضريبة قبول دعوى الشركة ومنع مطالبة 

دينار   111,372 و  دينار كضريبة دخل   288,681 بقيمة  المفروضة  المبالغ  االعتراض، وحصر  قرار هيئة  بموجب  المفروضة  بالمبالغ  الضريبة  دائرة 

أردني لصندوق دعم التعليم و  166,715دينار أردني كتعويض قانوني، حيث ان المدعي العام قام بتقديم تمييز على القرار وستحال الدعوى 

 لمحكمة التمييز.
ً
مجددا
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هذا وبرأي ادارة المجموعة ومستشارها القانوني أنه لن يتم دفع مبالغ إضافية عن المبالغ المرصودة حيث ان الشركة قامت بأخذ مخصص 

إضافي بقيمة 212,000 دينار خالل الربع األول من عام 2018.

- قامت الشركة التابعة )شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت( برفع قضية لدى محكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن في قرار هيئة 

االعتراض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمتضمنة فرض ضريبة دخل على الشركة بمبلغ 15,749,062 دينار عن االعوام 2012 و2013 و2014 

و2015 و2016 ومبلغ 9,510,970 دينار كتعويض قانوني، وما زالت الدعوى منظورة.

هذا وبرأي ادارة المجموعة ومستشارها القانوني فإن امكانية كسب الدعوى عالية حيث أن الدخل متحقق من فرع وليس من استثمار وكما 

أن الشركة قامت بدفع المبالغ المترتبة عليها لمديرية الضريبة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

وقد تم أخذ مخصص إضافي بقيمة 1,386,102 دينار لمواجهة أي التزامات ضريبية محتملة عن عام 2015.

الفاخر  الشركة ضد كل من شركة  بيع  تعويض عن قيمة  برفع دعوى   )
ً
نيتوورك سابقا )سييرا  للتوزيع  الفاخر  لشركة  السابق  الشريك  - قام 

للتوزيع، شركة الفاخر القابضة – أمريكا وشركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت والمطالبة بتعويض مقداره 2,493,160 دينار أردني.

، حيث أن المبلغ المطالب بالتعويض وإن تم دفعه 
ً
هذا وبرأي ادارة المجموعة ومستشارها القانوني فإن امكانية كسب الدعوى عالية جدا

سيتم خصمه من دفعات الشركاء السابقين للشركة.

24( االيرادات األخرى 

بالدينار األردني
للسنة المنتهية كما في 31 كانون األول

20182017
)749,619(137,578فروقات عملة وأسعار

120,102966,140مبيعات خردة
52,71826,914أخرى

310,398243,435

25( دفعات مقدمة لالستثمارات
إن تفاصيل الدفعات المقدمة لالستثمارات كما يلي:

- قامت شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة باالستثمار في مشروع مشترك بشركة سولين بار س.ر.ل – إيطاليا، حيث قامت الشركة بدفع ما 

قيمته 863,871 دينار أردني كدفعات مقدمة.

26( أتعاب إدارية ولوجستية
التي تم  الخدمات  السيطرة، وبلغت قيمة  إتمام عملية  إدارية ولوجستية قبل  بتقديم خدمات  تتعلق  تكاليف  التوزيع  تم تحميل مالك نشاط 

تحميلها على مالك نشاط التوزيع 10,955,274 دينار.

27( الزيادة في رأس المال
قررت الهيئة العامة غير العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 3 حزيران 2018 بزيادة رأس مال الشركة بمقدار 30,000,000 سهم من خالل رسملة 

لكل  )دينار واحد  أردني  دينار  به والمدفوع 60,000,000  المصرح  الشركة  رأس مال  ليصبح  المدورة  األرباح  أردني من  دينار  مبلغ 30,000,000 

سهم(.

28( اإلحتياطي اإلجباري
تمثل المبالغ المجمعة في هذا الحساب ما يتم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب والرسوم بنسبة ٪10 خالل السنة والسنوات السابقة 

 لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين. والذي يتم احتسابه من البيانات المالية المنفصلة لشركة اإلقبال لالستثمار.
ً
وفقا
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29( 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
تمثل مخاطر اإلئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة مالية بالتزاماته 

التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الحسابات الجارية وودائع لدى البنوك 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 

20182017

57,671,84021,543,982حسابات جارية وودائع لدى البنوك

80,019,77568,633,332ذمم مدينة تجارية وأخرى

14,625,764609,718أرصدة مدينة أخرى

152,317,37990,787,032
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مخاطر السيولة 
المالية عند استحقاقها والمرتبطة بمطلوباتها  بالتزاماتها  الوفاء  المجموعة على  الناجمة عن عدم قدرة  المخاطر  السيولة هي  إن مخاطر 

المالية التي يتم تسويتها من خالل تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى. إن إدارة المجموعة للسيولة تكمن في التأكد قدر اإلمكان من أن 

 بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية واالضطرارية دون تحمل خسائر غير 
ً
المجموعة تحتفظ دائما

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 2018

 بالدينار األردني  
القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
المتعاقد عليها

أكثر من سنةأقل من سنة

-)380,655()380,655(380,655شيكات آجلة الدفع - قصيرة االجل
-)17,615,290()17,615,290(17,615,290ذمم دائنة

-)15,412,439()15,412,439(15,412,439أرصدة دائنة أخرى
-)7,223,590()7,223,590(7,223,590مخصص ضريبة الدخل

)14,180,000()4,183,378()18,363,378(18,363,378ذمم دائنه مقابل االستحواذ
)126,535,379()78,069,047(204,604,426(204,604,426قروض وتسهيالت بنكية 

)5,284,983(-)5,284,983(5,284,983مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
268,884,761)268,884,761()122,884,399()146,000,362(

كما في 31 كانون األول 2017
القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
المتعاقد عليها

أكثر من سنةأقل من سنة

-)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(

مخاطر السوق
أدوات  وأسعار  الفائدة  وأسعار  األجنبية  العمالت  كأسعار صرف  السوق  أسعار  التغيرات في  تنشأ من  التي  المخاطر  السوق هي  إن مخاطر 

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 مرتبط 

ً
معظم الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تتم بالدينار األردني والدرهم االماراتي والدوالر األمريكي، ونظرا

مع الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي، فإن إدارة المجموعة تعتقد بأن مخاطر أسعار الصرف غير جوهرية على البيانات المالية الموحدة.

 بالبيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر تقلب أسعار العمالت المقدمة إلدارة المجموعة بناًء على سياسة إدارة 
ً
فيما يلي ملخصا

المخاطر:

ليرة تركيةريال سعوديجنيه مصرييوروكما في 31 كانون األول 2018 )بالدينار األردني(

12,665,1284,335,038448,41677,127النقد في الصندوق ولدى البنوك
1,246,577497,7921,387,4209,971ذمم مدينة تجارية وأخرى

155,25387,2885,072,21186,960ارصدة مدينة أخرى
-2,120,13127,668-ذمم دائنة

 31,0891,871,741359,320611,837أرصدة دائنة أخرى

14,098,0478,911,9907,295,035785,895        

تحليل الحساسية:
كما هو مشار اليه أدناه، فإن زيادة )نقص( الدينار األردني مقابل اليورو، الجنيه المصريـ الريال السعودي والليرة التركية في 31 كانون األول 
بنسبة %10 يؤدي إلى الزيادة )النقص( حقوق الملكية واالرباح أوالخسائر في المبالغ المبينة أدناه. ويفترض التحليل أن جميع المتغيرات األخرى، 

خاصة تلك التي تتعلق بأسعار الفائدة تبقى ثابتة. يتم تنفيذ التحليل على نفس األساس لعام 2018.

بالدينار األردني

كما في 31 كانون األول

النقصالزيادة

الربح أو )الخسارة(الربح أو )الخسارة(

)1,409,804(1,409,804يورو
)891,199(891,199جنيه مصري

)729,503(729,503ريال سعودي
)78,585(78,585ليرة تركية

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

20182017
أدوات مالية بسعر فائدة ثابت

2,682,6084,758,702الموجودات المالية
أدوات مالية بسعر فائدة متغير 

)94,832,702()204,604,426(المطلوبات المالية 

إن الزيادة في معدل سعر الفائدة بنسبة 1٪ سوف يؤدي الى زيادة في مصاريف التمويل بميلغ 2,046,044 دينار. إن النقص في معدل سعر 
الفائدة بنسبة 1٪ سوف يؤدي الى انخفاض مصاريف التمويل بمبلغ 2,046,044 دينار.

مخاطر أسعار السوق األخرى
 من 

ً
تنتج مخاطر أسعار األسهم من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة المحتفظ بها لتلبية النسبة غير الممولة جزئيا

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.
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مخاطر أسعار األسهم
أو  والربح  الملكية  )نقص( في  زيادة  إلى  الموحدة سيؤدي  المالية  البيانات  بتاريخ  بنسبة 5٪  المالية  لألوراق  العادلة  القيمة  التغير في  إن 

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 2018

5% نقص5% زيادةبالدينار األردني 
)7,526(7,526الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

7,526)7,526(
كما في 31 كانون األول 2017

)39,236(39,236الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
39,236)39,236(

إدارة رأس المال
إن سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال هي المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على المساهمين، والدائنين 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.

ل  نسبة المديونية إلى رأس المال المعدَّ

بالدينار األردني
كما في 31 كانون األول

20182017
268,884,761165,287,823مجموع المديونية 

)21,644,788()57,772,284()ينزل( النقد في الصندوق و لدى البنوك 
211,112,477143,643,035صافي المديونية 

145,169,33293,348,847صافي حقوق المساهمين
145,169,33293,348,847رأس المال المّعدل 

1.451.54نسبة المديونية إلى رأس المال المّعدل 

30( 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 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.
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أ. الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس غير متكرر:
تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمطلوبات أدناه بالقيمة العادلة على أساس غير متكرر: 

  31 كانون األول 2018 بالدينار األردني 

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

أدوات التحوط
بالقيمة العادلة

 بالقيمة
ً
إلزاميا

العادلة من خالل
الربح والخسارة

-اآلخرين

أدوات الدين
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

أدوات حقوق
الشركاء بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل 

اآلخر

موجودات مالية
بالتكلفة 
المطفأة

مطلوبات
مالية
اخرى

مستوى مستوى )1(
)2(

)3(*مستوى 

الموجودات المالية

--57,772,284-57,772,284----النقد في الصندوق ولدى البنوك
الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
-150,525--150,525----من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

  31 كانون األول 201٧ بالدينار األردني 

الموجودات المالية

--21,644,788-21,644,788----النقد في الصندوق ولدى البنوك

الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
-483,691301,025-784,716----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.
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 الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس غير متكرر:
تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمطلوبات أدناه بالقيمة العادلة على أساس غير متكرر: 

  31 كانون األول 2018 بالدينار األردني 

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

أدوات التحوط
بالقيمة العادلة

 بالقيمة
ً
إلزاميا

العادلة من خالل
الربح والخسارة

-اآلخرين

أدوات الدين
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

أدوات حقوق
الشركاء بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل 

اآلخر

موجودات مالية
بالتكلفة 
المطفأة

مطلوبات
مالية
اخرى

)3(*مستوى مستوى )2(مستوى )1(

الموجودات المالية

-80,019,775--80,019,775----ذمم مدينة تجارية وأخرى

-25,198,616--25,198,616----أرصدة مدينة أخرى

  31 كانون األول 201٧ بالدينار األردني 

الموجودات المالية

-)380,655(--)380,655(----شيكات آجلة الدفع

-)17,124,457(--)17,124,457(----ذمم دائنة

-)15,412,439(--)15,412,439(----أرصدة دائنة أخرى

-)18,363,378(--)18,363,378(----ذمم دائنة مقابل االستحواذ

-)204,604,426(--)204,604,426(----قروض وتسهيالت بنكية

ال يوجد اي تحويالت بين المستويات حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2018.
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  31 كانون األول 2017 بالدينار األردني 

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

أدوات التحوط
بالقيمة العادلة

 بالقيمة
ً
إلزاميا

العادلة من خالل
الربح والخسارة

-اآلخرين

أدوات الدين
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

أدوات حقوق
الشركاء بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل 

اآلخر

موجودات مالية
بالتكلفة 
المطفأة

مطلوبات
مالية
اخرى

)3(*مستوى مستوى )2(مستوى )1(

الموجودات المالية

-68,633,332--68,633,332----ذمم مدينة تجارية وأخرى

-5,944,212--5,944,212----أرصدة مدينة أخرى

  31 كانون األول 201٧ بالدينار األردني 

الموجودات المالية

-)299,479(--)299,479(----شيكات آجلة الدفع

-)13,901,441(--)13,901,441(----ذمم دائنة

-)13,723,642(--)13,723,642(----أرصدة دائنة أخرى

-)32,164,360(--)32,164,360(----ذمم دائنة مقابل االستحواذ

-)94,832,702(--)94,832,702(----قروض وتسهيالت بنكية

ال يوجد اي تحويالت بين المستويات حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2017.
تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر في البيانات المالية تقارب قيمتها العادلة.

31( أرقام المقارنة 
تمثل أرقام المقارنة بيان المركز المالي الموحد كما في 31 كانون األول 2017 ، باإلضافة الى بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان

التدفقات النقدية الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2017.


