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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



مجلس اإلدارة



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 / خليل ابراهيم معموري
عضو مجلس إدارة

شركة باستير لإلستثمارات االدارية

المحاسب القانوني المستقل
)KPMG( شركة القواسمي وشركاه
حاتم قواسمي ، ترخيص رقم )656(

أمين سر مجلس اإلدارة
المحامي أنور أسامة السكري

السيد / نبيل اسماعيل الرنتيسيي
عضو مجلس إدارة

شركة اليمامة لإلستثمارات العامة

السيد / صالح رجب حماد
عضو مجلس إدارة
شركة بنك االردن

السيد / مانيول شتوتز
رئيس مجلس اإلدارة

صندوق كنجزوي كابيتال

السيد/ احمد عادل بدر الدين
عضو مجلس إدارة

شركة كنجزوي اف سي

السيد / يزيد عدنان المفتي
نائب رئيس مجلس األدارة

شركة السبيل لإلستثمارات المالية
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

أعزائي المساهمين في شركة االقبال لالستثمار،

 غير مسبوق يتمثل 
ً
اننا جميعا نواجه في الوقت الحالي وضعا

بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19-” التي قيدت 
حركة  وسالمة  العالم ، ويمكن االفتراض بأن كل فرد فينا قد تأثر 
 
ً
بها بشكل أو بآخر على مدى األسابيع القليلة الماضية. آمل حقا

أن تكونوا أنتم وجميع أحبائكم بخير وعافية.

كان عام 2019 أول عام كامل أمضيه بمنصب رئيس مجلس االدارة 
حققناه  الذي  بالتقدم  مسرور  وأنا  العظيمة،  الشركة  لهذه 
واالدارة،  المجلس  بين  فيما  المتفقة  االستراتيجية  بتطبيق 
 الستثمارنا وثقتنا 

ً
التي تخضع لمراجعتنا الدورية و تشكل أساسا

بالهدف  االسترشاد  على  واظبنا  لقد  بالشركة.  المستمرين 
على  لالستثمار  االقبال  شركة  تركيز  بزيادة  المتمثل  االساسي 
الحفاظ  التقدم في  الفاخر، مع  عملها االساسي  وهو شركة 

على الوضع الريادي  للشركة عالميا في مجال انتاج الشيشة.

شيشة   3 كل  من   1 فان  تقديراتنا  وفق  أنه  القول  الفخر  بكل 
واجهتنا  لقد  الفاخر.  شركة  انتاج  من  هي   

ً
عالميا تستهلك 

تبني أسلوب  الى   وستظل تواجهنا لذلك عمدنا 
ً
تحديات سابقا

تركز  دولية  شركة  حقا  تصبح  بحيث  للشركة  المستمر  التحويل 
على المستهلك وتعمل في األسواق وعبرها، مدعومة بادارة 
تجارية  عالمات  ذات  ومنتجات  وابتكار  عمل  وأساليب  متميزة 
والتشريعات   المجتمع  مع  اندماجها  الى  باالضافة  متطورة، 
ادراك  كيفية  وفهم  الشيشة  سوق  جودة  تحقيق  بهدف 
المجتمع لها ودعمها. نعتقد أنه مع مرور الوقت ستجلب هذه 
بصمة  لنا  وتحقق  ومستدامة،  كبيرة  عوائد  لنا  االستراتيجية 
هذه  ان  للمساهمين.  ممتازة  وعوائد  الجودة  عالية  جغرافية 
ترتبط  تحديات  واجهنا  وقد  األمد،  قصيرة  ليست  االستراتيجية 
في  نمر  نحن  بينما  للشركة  الجغرافية  بالتغطية  خاص  بشكل 
مرحلة تحول استثماري وتجاري، وعلينا أن نتسلح بالصبر من أجل 
تحقيق أهدافنا. لكل ما سبق فاننا نقدر مدى االخالص والتقدم 

الذي أنجزه الفريق االداري ونحييهم على ذلك.

في العام 2019 على وجه التحديد لمسنا بعض التغيرات الهامة 

حضرات السادة مساهمي شركة اإلقبال 
لإلستثمار الكرام



مانويل شتوتز
رئيس مجلس اإلدارة

في الشركة، فقد خرجنا من بعض األسواق، بينما غيرنا نموذج عملنا 
النتيجة  وكانت  األخرى،  األسواق  من  عدد  في  وتوجهاته  التجاري 
أقوى   

ً
وضعا تحتل  الشركة  اصبحت  أن  اعتقادي،  حسب  النهائية، 

وأكثر استدامة من وضعها السابق عند انطالقها.

لذا يسرني أن أنوه باألداء التشغيلي الجيد للشركة في عام 2019 
مع تحقيق نمو قوي في الدخل مقارنة مع العام 2018. عند أخذ 
تسير  أنها  أعتقد  االعتبار،  بعين  الشركة  في  حدثت  التي  التغيرات 
الطموحة  الموازنات  مواجهة  متين في  أساس  وعلى  جيد  بشكل 
وطموحاتي  يتناسب  بما  الذاتية  القيمة  في  النمو  واستراتيجيات 

الشخصية للشركة. 
بشكل عام  فان عملنا التجاري مستمر بتنمية نقاط قوته المعهودة 
، بينما نستثمر في امكانيات  وعروض جديدة كي نحافظ على مكانتنا 
في  يشجعني  المستقبل.  في  الشيشة  سلعة  مجال  في  الرائدة 
هذا األمر أن أرى الشركة تتالءم بشكل جيد مع الطلب المتزايد على 
التجاري  المجال  هذا  في  المستمر  التطور  عن  والناشئ  السلعة 
المنافسين  عدد  وزيادة  جديدة،  أسواق  فتح  الى  أدى  الذي  و 

والعمالء مما يشكل تحديا لنا والطلب منا المزيد. 

ان االستمرار في تعزيز موهبة المدراء التنفيذيين في الشركة عامل 
 في 

ً
اضافيا تقدما  االدارة  حيث حققت  القدرة،  بناء   في 

ً
جدا مهم 

تطوير فريق اداري  على مستوى عالمي أشعر بالمتعة عند العمل 
التركيز  على   

ً
خاصا  

ً
تركيزا الماضي  العام  شهد  لقد  مباشرة.  معه 

العميق على االدارة وقيادة في البلدان،واالدارة المالية والكفاءة 
في شؤون تأسيس وتنظيم الشركات. لقد سررت بالتغييرات التي 
 في 

ً
 جليا

ً
أحدثناها في هذا المجال األخير بالذات، اذ الحظت تحسنا

مستوى وجودة تفاعلنا مع اجهزة التنظيم والمجتمع ككل، بدعم 
العالمي في  االنتاج  نقود  أن  بحق  مكننا  العلمية، مما  االدلة  من 

هذا المجال. وأتوقع ان نحقق المزيد من التقدم في عام 2020.
بغض النظر عن التأثيرات قصيرة ومتوسطة األمد لجائحة “كوفيد19-”، 
فان الشركة عازمة على انجاز المزيد من التقدم عام 2020 بتعميق 
عالمة  اطالق  سنعيد  حيث  النهائيين،  المستهلكين  مع  عالقتها 
 من االعداد لها 

ً
 كبيرا

ً
الفاخر التجارية بشكل كامل بعد أن بذلنا قدرا
هذه السنة كي تمثل وسيلة لتوصيل االبتكار.  

اهتمامهم  يركزون  العليا   واالدارةالتنفيذية  االدارة   مجلس  ان 
والحصول  بها  نقوم  التي  االستثمارات  بين  الموازنة  عملية  على 
مستوى  تملك  الشركة  كانت  الماضي  في  مناسبة.  عوائد  على 
تكنولوجي أساسي جدا ولم تقم بدمج عملياتها المتعلقة بالتوزيع 
اال في سنة 2018، لذلك فاننا نعمل على بناء هذه القدرة كي نمكن 

االدارة من قياس وزيادة العوائد على االستثمار. 

لقد كنا وما نزال ملتزمين بانتمائنا لهذه الشركة وان تولي منصب 
رئيس مجلس االدارة قد منحني فرصة اضافية للعمل مع ادارة شركة 
االقبال لالستثمار من أجل توفير حقوق مساهمين طويلة األمد من 
خالل التركيز على قدراتنا الجوهرية، واعادة االستثمار في األعمال 
والحفاظ على مستويات حريصة من الرفع المالي. بالمواظبة على 
 من مستقبل شركة االقبال 

ً
الصبر والمزيد من االستثمار، أظل واثقا

لالستثمار.

شركاتنا  عبر  موظفينا  لجميع  الشكر  بتوجيه  كلمتي  أنهي  أن  أود 
واخالصهم  وحماستهم  الجادة،  على جهودهم  المختلفة  التابعة 
مما ساهم في تحقيق النمو المستدام الذي خبرناه في أعمالنا. 
في   

ً
رئيسيا  

ً
عنصرا لكونهم  شركائنا  جميع   

ً
أيضا أشكر  أن  أود  كما 

قيامكم  على  ادارتنا  لمجلس   
ً
شكرا الختام  وفي  المستمر.  نجاحنا 

بدور فعال ومساهمتكم في ارشاد هذه الشركة العظيمة بفضل 
خبرتكم وبصيرتكم االستراتيجية.
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رســــالة

المدير العام

العالم فيه فريسة فيروس  يقع  كلمتي هذه في وقت  أكتب 
وأسركم  أنتم  تكونوا  أن  وآمل  “كوفيد19-”،  المستجد  كورونا 

آمنين وبعيدين عن نقمة وبشاعة هذا الوباء.

أعمالنا  دفة  ادارة  على  الحالي  الوقت  في  اهتمامنا  ينصب 
وسط هذه الظروف السلبية نحو حماية موظفينا ومساهمينا 

على السواء والوصول سالمين الى بر األمان.

ان غايتنا هنا هي التعليق على منجزات عام 2019 ومساهمتها 
في التقدم المستمر لشركة االقبال لالستثمار. 

سنة  فان  الماضي،  للعام  السنوي  التقرير  في  وعدناكم  كما 
في  واالستمرار  استراتيجيتنا،  لتطوير  تهدف  سنة  كانت   2019

تحقيق نتائج جيدة ومتابعة االستثمار وفق خططنا.   

االيرادات  نمو  التجاري هو  عملنا  على صحة  المؤشرات  أحد  ان 
تزيد  بنسبة  ارتفعت  المبيعات قد  ايرادات  بأن  أنوه  أن  ويسرني 
صحي   النمو  بحجم  مدفوعة   ،2018 بالعام  مقارنة   18% عن 
بارقام عالية مفردة باالضافة الى األثر االيجابي للتسعير وخليط 
التكلفة. وقد أتاح هذا لنا فرصة التوسع باالستثمار في اإلنسان 
التي  هي  االستثمارات  هذه  التجارية.  عالماتنا  منتجات  في  و 

ستظل تدفع بالنمو في المستقبل.

افتتاح مركز  الماضية  السنة  البارزة في  األحداث  بعض  شهدت 
االبداع الخاص بنا في شهر شباط، وافتتاح مصنعنا الجديد في 
بانتاج  المختص  العالمي  فريقنا  واطالق  نيسان،  في  بولندا 
الى  أشخاص  بقدوم  رحبنا  بينما  حزيران،  شهر  في  الشيشة 
آسيا،  األمريكية،  المتحدة  الواليات  من  كل  قيادية في  مناصب 

الهند، أوروبا وروسيا.

بتوظيف  التنفيذية  ادارتنا  موهبة  دعم  على  عملنا  وبالتحديد 
السيد ستووارت برازير بمنصب المدير المالي في كانون الثاني، 
المتحدة  الواليات  في  الرئيس  نائب  بمنصب  ليرنر  آدم  والسيد 
كنائب  باري  رونان  والسيد  تموز،  في  واألمريكيتين  األمريكية 

رئيس الشؤون المؤسسية والتنظيمية في شهر ايلول.
عملنا  يصبح  ألن  تهدف  التي  استراتيجيتنا  لتحقيق  نسعى  نحن 
 على عمالئنا حول العالم، هؤالء الناس الذين 

ً
التجاري متمركزا

يحبون الشيشة، وأن نظل قريبين من أسواقنا بينما نقود تجارة 

حضرات السادة مساهمي شركة اإلقبال 
لإلستثمار الكرام



ديزموند نوتن
المدير العام

سلعة الشيشة من خالل تقديم أفضل أصناف منتجات الشيشة 
وخدماتها.

نتيجة لما سبق ذكره، بأساس ضمني، وبعد التكيف مع تغيرات 
نموذج األعمال، فقد نمت ايرادات شركة االقبال لالستثمار قبل 
تتجاوز  بنسبة  الدين  واطفاء  واالستهالك  والضرائب  الفوائد 

%20 مقارنة بالسنة السابقة.

 على قوة االندفاع الكامنة في العمل 
ً
 عادال

ً
أعتبر هذا مؤشرا

 يجلب الرضا والثقة. ان قدرة ادارتنا المالية قد 
ً
التجاري ومصدرا

نهضت بشكل فعال حسب ما لمسناه في أعمالنا ولكن باألخص 
التكاليف  ادارة  أن  السيولة. كما  رائع في عملية توليد  وبأداء 
تحسنت وستظل تشكل مركز  لدينا قد  االستثمار  عائد  وقياس 

اهتمامنا. 

 في السوق في العراق واالمارات العربية 
ً
لقد شهدنا نموا كبيرا

المتحدة، ونموا متوسطا احادي الخانة في الواليات المتحدة 
 فيها 

ً
األمريكية في حين كان اجمالي سوق السلعة منخفضا

 في المملكة العربية السعودية، بعد أن 
ً
، كما حققنا أداء قويا

عدنا لذلك السوق في شهر نيسان. 

بتجديد   2019 عام  وقمنا  االبداع   استثمار  على  واظبنا  لقد 
عملنا  بينما  األسواق،  كافة  عبر  للنكهات  المتوفرة  التشكيلة 
على المزيد من االبداعات التحويلية التي ستطرح في االسواق 

عام 2020 وما بعده.
جودة  لتحسين   

ً
أيضا جاهزين  أصبحنا   ،2020 عام  دخلنا  بينما 

كامل منتجات عالمتنا التجارية، وكذلك أسلوب التعبئة والتغليف 
بدبي  الحرة  السوق  بالفعل في  تحقق هذا  وقد  والتسويق. 
الشركة  العمل في  من  كبير  قدر  انجاز  بعد   2020 شباط  في 

في العام الماضي. 

لمنتجاتنا،  التشريعي  المجال   في 
ً
ايجابيا  

ً
نجاحا حققنا  أننا  كما 

زيادة  شكل  حيث  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  باألخص 
الحظر  االلكترونية خطورة فرض  للسجائر  المراهقين  استخدام 
السجائر  تدخين  يعتبر  بينما  النكهات.  ذات  التبغ  منتجات  على 
االلكترونية مشكلة عند المراهقين، قلما يستخدم المراهقون 
منتجات الشيشة. باالضافة الى ذلك، فقد بينت مؤسسة الغذاء 
والدواء األمريكية أن ليس هناك ما يدعو للتحسب من الشيشة 

فهي ال تمثل مشكلة ملحوظة عند الشباب في استهالك التبغ. 

األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الشيشة  تجارة  الى  باالضافة 
المجال  هذا  في  للمعنيين  الطمأنينة  نبعث  أن  استطعنا  فقد 
منتجاتنا  تنظيم  على  تعمل  التي  والهيئات  الواليات  عبر مختلف 
الحظر  اعفاء منتجاتنا من  النجاح في   من 

ً
عاليا وحققنا مستوى 

والقيود. 

ان قدرتنا التشغيلية ماضية في التحسن، وان اضافة سوق بولندا 
نمو  حجم  زيادة  على  بالقدرة  نتمتع  تجعلنا  أكبر  مرونة  يمنحنا 
تدعم  موردينا  مع  القوية  عالقاتنا  أن  كما  أوروبا.  في  منتجاتنا 
جهودنا االبداعية وقد لجأنا الى أسلوب علمي مبتكر في حسن 

ادارة منتجاتنا والترويج لها. 

وكان تركيزنا األهم في مجال صياغة مستقبل أعمالنا واستثماراتنا 
وخطط  الحاضر  انجازات  بين  التوازن  تحقيق  الى  يؤدي  بما 
وتلقي  االهداف  توحيد  من  عال  بقدر  االدارة  تتمتع  المستقبل. 
االدارة وتشكيل رؤية مشتركة لمستقبل  الدعم من قبل مجلس 

أعمالنا تحتضن هذا األسلوب المتوازن. 

فرد  كل  بذلها  التي  الحثيثة  الجهود  أقدر  فانني  الختام  وفي 
شركائنا  وجميع  الفاخر،  وشركة  لالستثمار،  االقبال  شركة  لدى 
في التوريد والتوزيع والتسويق وغيرهم وكذلك أصدقاؤنا، وأنا 
 وأتمنى لهم الخير في المستقبل، مع استمرار 

ً
أشكرهم جميعا

النجاح المتبادل في شركة الفاخر وشركة االقبال لالستثمار.  
 في كل من شركة االقبال لالستثمار/ وشركة 

ً
 رائعا

ً
اننا نطور فريقا

لي  سعادة  مبعث  معهم  والعمل  معرفتهم  اعتبر  وانا  الفاخر 
يدفعنا جميعا لتحقيق غاياتنا بحماس خالل عام 2020 وما بعده.



تقــريــر
مجلس اإلدارة
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أنشطة الشركة الرئيسية :
العربية  واإلمارات  كايمان  وجزر  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  تابعة  شركات  تمتلك  استثمارية  شركة  هي  م.ع.م  لإلستثمار  شركةاإلقبال 
المتحدة ودول أخرى، 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 الطيف الدولي للطاقة المتجددة ذ.م.م

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 2019 ما مقداره 41.5 مليون دينار.

أعداد الموظفين
- بلغ عدد موظفي شركة اإلقبال لالستثمار والشركات التابعه لها كما في 2019/12/31 )726( موظف.

أعداد الموظفين حسب فئات مؤهالتهم العلمية، في نهاية العام 2019:

شركة اإلقبال المؤهل العلمي
لالستثمار

الشركات التابعة

المجموع شركة الفاخر لتجارة التبغ 
والوكاالت والشركات التابعة 

لها/ األردن

شركة الطيف الدولي 
للطاقة المتجددة

٠111دكتوراة

330٠33ماجستير

٠٠٠0دبلوم عالي

31499160بكالوريوس

133٠34دبلوم

٠61162ثانوية عامة

14313435أقل من ثانوية عامة

8٧٠514726المجموع
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الدورات التدريبية 

الدورات التدريبية للموظفين لعام 2019 

مصنع الفاخر للتبغ المعالج/ اإلمارات العربية المتحدة - عجمان:

العـــدد      الـــدورة

1تكنولوجيا اللحام

1دورة اللغة الروسية لألعمال

1ضريبة القيمة المضافة

1التواصل الفّعال

2دورة في مراقبة التكاليف وإدارة اإليرادات

مجموعةورشة عمل عن مكافأة األداء

مجموعةتدريب عن مشروع Lounge وخدمات الدعم

مجموعةمهارات البيع / االدارة االشرافية

مجموعةمهارات البيع / االدارة االشرافية - مصر والسعودية

10المجموع الكلي

*  لم تقم شركة االقبال لالستثمار بعقد اي دورات تدريبية لموظفيها.

*  لم تقم شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة بعقد اي دورات تدريبية لموظفيها.

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 الطيف الدولي للطاقة المتجددة
ذات مسؤولية 

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

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( في جزر الكايمان.
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يوجد لشركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م شركات تابعة لها وهي:

أ- مصنع الفاخر للتبغ توتون ماموليري اي اس

ب-  الفاخر توباكو م.م.ح

ت-  بيونير فينتور غروب المحدودة في دبي االمارات العربية المتحدة

ث- شركة الفاخر الدولية في جزر الكايمان

ج- اي اف ديفيلوبمينت هولدينغ ليمتد في دبي االمارات العربية المتحدة

شركة )الفاخر توباكو م.م.ح( شركات تابعة لها وهي:

أ- مصنع الفاخر للتبغ المعالج م.م.ح في عجمان االمارات العربية المتحدة

ب- شركة الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م في عجمان االمارات العربية المتحدة

ت- الفاخر الذهبي للتجارة العامة ذ.م.م )تحت التصفية( في عجمان االمارات العربية المتحدة

بيونير فينتور غروب المحدودةتملك أيضا شركات تابعة لها وهي:

أ- شركة الفاخر القابضة في كاليفورنيا - أمريكا

ب- اي اف غلوبال براندز في لندن - بريطانيا

ت- الفاخر ديستروبيوشن ألمانيا جي ام بي اتش في غيردن - ألمانيا

ث- مصنع الفاخر اس بي زد او او في وارسو - بولندا

ج- اي اف يونيتي البس جي ام بي اتش في ألمانيا

ح- شارمز لالستيراد والتوزيع ذ.م.م في القاهرة - مصر

خ- العربية الدولية للتصدير والتجارة ذ.م.م في القاهرة - مصر

د- مصنع الفاخر للتبغ المعالج في القاهرة - مصر

علما بأن جميع هذه الشركات التابعة مملوكة 100 % من قبل بيونير فينتور غروب المحدودة

شركة الفاخر القابضة في كاليفورنيا - أمريكا تملك أيضا شركات تابعة لها وهي:

أ- اي اف ديستروبيوشن يو اس اي انك في كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية

ب- رمان انكوربوريتد في تكساس - الواليات المتحدة األمريكية

ت- اي ان 3 آر آر زد, ذ.م.م في تكساس - الواليات المتحدة األمريكية

شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة
  ذات مسؤولية محدودة.

  تطوير وبناء مشاريع الطاقة المتجددة

  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.

.
ً
  عدد الموظفين ) 14( موظفا

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

  تملك شركة تابعة باسم )الطيف األردني لالستثمار في مشاريع الطاقة(, وهي مملوكة بالكامل لدى شركة الطيف الدولي للطاقة

   المتجددة ويبلغ رأسمالها 10000 دينار.

مالحظه:
  شركة الدخان والسجائر الدولية كانت من ضمن الشركات التابعة لشركة االقبال لالستثمار وتم تصفيتها في 2019/09/30.



24

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  كنجزوي - ممثل عن 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 ) إف زد سي أو ( خالل الفترة )2002 – 2006(

  مدير تطوير األعمال / إتش إس سي سال خالل الفترة ) 2007 – 2012( 

عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2019/12/31نبــذة تعريفية
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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 2019/01/06

ً
 صندوق كنجزوي في العضوية الثانية اعتبارا

ً
  عضو مجلس اإلدارة ممثال

 من 2017/05/10.
ً
  مدير عام شركة االقبال لإلستثمار اعتبارا

 من 2017/05/10. 
ً
  الرئيس التنفيذي شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت اعتبارا

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 )Dunhil دانهيل ،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 لغاية تاريخه

  عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن من 29/ 2016/١٢ لغاية تاريخه

  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

  رئيس 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

  خبرة طويلة في مجال التدقيق والعمليات

  حضر دورات عديدة محلية وخارجية في إدارة المخاطر ومتطلبات بازل واالمتثال

CCO, CORE :حاصل على شهادات مهنية  
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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

  مدير عام بنك األردن بالوكالة من تاريخ 2017/01/15 ولغاية 2018/03/22

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: االردنية

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(

  نائب رئيس مجلس إدارة شركة االقبال لالستثمار خالل الفترة ( 2017/8/27 - 2019/01/06(
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عن أعضاء اإلدارة التنفيذية كما في 2019/12/31نبــذة تعريفية

السيد ديزموند جون نوتن

المنصب الحالي: المدير العام للشركة

تم سرد تفصيالته في قائمة اعضاء مجلس الإلدارة

السيد ستيوارت براييز

 من 2019/03/20
ً
المنصب الحالي: المدير المالي اعتبارا

تاريخ الميالد: 1971/04/01

الجنسية: بريطانية

المؤهل العلمي: - بكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في االقتصاد والمحاسبة

                              - مساعد محاسب اداري قانوني – 2003

العضويات والمناصب الحالية 
  مدير مالي شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت من تاريخ 2019/03/20

العضويات والمناصب السابقة
  المدير المالي قسم أوروبا وشمال افريقيا شركة التبغ البريطانية األمريكية

   خالل الفترة ) 2014- 2018(

  أدوار متنوعة في التمويل واإلدارة العامة في شركة التبغ البريطانية األمريكية في بريطانيا، أوروبا، آسيا، افريقيا.

مالحظه : شغل هذا المنصب السيد محمد جميل عبادي حتى تاريخ ٠٣/٢٠/2019

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 
  مدير المبيعات واالسواق الدوليه شركة الفاخر عجمان

  عضو مجلس إدارة مجموعة مستشفيات اإلستشاري من 2016

  نائب رئيس هيئة المديرين شركة الطيف الدولي للطاقة للمتجددة من 2012

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
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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

  مدير العالقات العامة شركة االقبال لالستثمار

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(

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

  محامي / أسامة سكري وشركاه من عام 2009

العضويات والمناصب السابقة
  عبيدات وفريحات ) محامون( خالل الفترة )2007 – 2009(
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مواصلة االستثمار من أجل تطوير هذه المنصة.

)٧( حصلت على غالبية أسهم منصة رائدة للتجارة اإللكترونية والمخصصة لبيع منتجات واكسسوارات الشيشة.

)٨( توسيع نطاق وجودنا وقدراتنا في األسواق الرئيسية من خالل توظيف ذوي الخبرة العالية والموهوبين في هذا المجال، وهو األمر الذي 

سيساعدنا على تحقيق أهدافنا االستراتيجية.

)٩( تقديم منصة نقل التعلم الرقمي لتسريع التعلم ومشاركة أفضل الممارسات عبر مختلف المجموعات الميدانية والمجموعات القيادية.

)10( تنفيذ برنامج التدريب على المبيعات الميدانية في المملكة العربية السعودية ومصر.

)11( إطالق أول برنامج تدريبي داخلي يتضمن محتوى مفصل لسفراء العالمات التجارية العالمية الخاصة بالبيع بالتجزئة.

أداء  لدعم مبادرة  ا  25 مدير  لمجموعة متكونة من  يومين من موقع كيك ستارتر  لمدة  تدريبية  عبر جلسة  الشعب  أبطال  برنامج  إطالق   )12(

األشخاص لعام 2020 .

)13( اطالق برنامج التحول الثقافي.

)14( بدء استخدام بطاقة أداء األعمال الجديدة لتحديد أهداف الشركة ثم تتبع التقدم المحرز لجميع الموظفين كل ثالثة أشهر.

)15( مراجعة برنامج تأمين الموظفين على مستوى العالم كجزء من تجديد بوليصة التأمين في جميع األسواق.

)16( التدريب على ادارة األداء لجميع المدراء المباشرين - تم طرحه قبل برنامج أبطال الشعب.

فيما يلي أهم الخطط التي سيتم اكمالها في عام 2020:
)١( سيشهد عام 2020 إعادة إطالق عالمة الفاخر التجارية رسمي ا مع مجتمعات الشيشة في العالم في معرض سانت بطرسبرغ للشيشة في 

روسيا. بدأ الحدث الذي استمر ثالثة أيام بحفل إطالق عرض فيه مجموعة جديدة من منتجاتنا وابتكاراتنا.

)٢( شهد شهر فبراير 2020 إطالق موقع الفاخر الجديد الذي يعرض منتجاتنا وقصصنا من مجتمعات الشيشة في العالم .

)٣( شهد عام 2020 إطالق صفحة وسائل التواصل االجتماعي باللغة الروسية. هذه هي الصفحة األولى من عدة صفحات خاصة بلغة معينة 

سيتم إطالقها على برنامج االنستجرام، إلى جانب إطالق منصات وسائل التواصل االجتماعي األخرى ذات الصلة محلي والتي سيتم نشرها على 

مدار العام .

)٤( زيادة توسيع توزيعنا وتوافرنا في األسواق الرئيسية واستكشاف قنوات جديدة استجابة للتحركات المتغيرة في هذه األسواق. ستركز الفرق 

 على الحصول على النطاق األمثل في القنوات المختلفة.
ً
الخاصة بنا في السوق أيضا

)٥( توسيع برنامج الفرسان في األسواق الجديدة والحالية .

)٦( اطالق منتجات وابتكارات جديدة مختلفة في األسواق المهمة المعنية.

)٧( تطوير نظام إدارة عالقات عمالء )CRM( تلقائي بالكامل لتبسيط رحلة المستهلك وتحسينها.

)٨( توسيع وتجديد منشأة اإلنتاج الحالية في مباني مقر الشركة في عجمان بدولة اإلمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات االبتكارات الجديدة 

وعروض المنتجات.

)٩(  تحسين مجموعة منتجاتنا للتركيز على كسب وحدات المخزون وتعزيز تلبية الطلب مع األخذ في عين االعتبار عدد أقل من المنتجات ذات معدل 

المبيعات المرتفع، مما يقلل بدوره من تبديل الماكينات، ويقلل من التكاليف العامة ويساعد عل ى التحكم بشكل أفضل في مستويات المخزون.

)10( إطالق خطة استجابة استراتيجية لفيروس كورونا المستجد على مستوى الشركة، بما في ذلك التواصل المنتظم والمستهدف.

)11( التعبئة السريعة للعمل الرقمي من األدوات المنزلية وخطة التدريب والتنفيذ.

)12( اطالق مجموعة عن محتوى التعلم الرقمي للوصول إلى الشركة على نطاق واسع والتعلم عن ُبعد.

)13( إنشاء وتنفيذ منهج تدريب مستمر للقيادة لفريق القيادة اإلدارية الموسع.

)14( وضع مجموعة من التدخالت المستهدفة للتدريب والدعم من أجل :

      - الرفاهية )إدارة الضغوطات، الرعاية العقلية اإليجابية، طرق الحفاظ على المالءمة والصحة...الخ(.

      - مهارات التوظيف.

      - مهارات التفاوض.

      - مهارات التواصل.

      - الذكاء الثقافي .

      - التدريب على األخالقيات واآلداب واالمتثال.

)15( وضع خطة إلدارة المواهب وتخطيط التعاقب، مع التركيز على تعيين قادة المستقبل واالحتفاظ بهم وتطويرهم.

)16( 360 درجة إلدارة التغذية المرتدة ومتعقب لفحص سالمة الشركة

)17( العمل المستمر لضمان الحصول على بيانات معايير التعويض التنافسية لجميع األدوار في جميع األسواق في شتى أنحاء المنظمة.
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أهم إنجازات شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة في 2019 :

)١( االنتهاء من تصميم وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية للسادة شركة عرموش لالستثمارات السياحية )مطاعم ماكدونالدز( بقدرة 4.5 ميغاواط، 

. )Build-Operate-Transfer( حيث يتم تطويره على نظام التمويل والتشغيل ونقل الملكية

)2( االنتهاء من تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية للسادة شركة نجاح سوسان وشركاه )مطاعم ورد( بقدرة 1.2 ميغاواط، حيث 

. )Build-Operate-Transfer( يتم تطويره على نظام التمويل والتشغيل ونقل الملكية

)Build-Operate-Transfer( CSP اإلنتهاء من تطوير وتشغيل مشروع بقدرة 10 ميغاواط في ايطاليا نصفها باستخدام الطاقة الشمسية )3(

  

الخطط المستقبلية لشركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة في 2020 :

)١(  تأهيل شركة الطيف للطاقة المتجددة لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية متنوعة بقدرة 25 ميغاواط سيتم تنفيذها في سنة 2021.

.)Concentrated Solar Power CSP( وتكنولوجيا )Photovoltaic PV ( تطوير مشاريع بقدرة 15 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 االقبال لالستثمار عدد )2 عالمة تجارية(.

  شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت عدد )1 عالمه تجارية(.

   اي اف ديفيلوبمينت هولدينغ ليمتد عدد )145 عال مه تجارية(.

  شركة الفاخر الدولية عدد )474 عالمة تجارية( .

  بيونير فينتور غروب المحدودة عدد )10 عالمات تجارية(.

  شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م عدد )32 عالمات 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 2019 بعض النفقات غير المتكررة في طبيعتها. فيما يلي قائمة بالعناصر الرئيسية غير المتكررة.

المبلغ -  دينارالتفاصيل

1,038,504أتعاب استشارات

1,229,025رسوم اعادة هيكلة

1,417,104التدني في قيمة الشهرة

3,684,633المجموع
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)
ً
 أو خارجيا

ً
درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين )محليا

العمالء
عمالء 2019 )مبيعات االمارات العربية المتحدة(

نسبة التعاملالدولةاسم العميل

%31االمارات العربية المتحدة - المنطقة الحرةالمثالية للتجارة العامه ش.ذ.م.م - م.ح

%24العراقك . م . لتجارة التبغ العامه ش.ذ.م.م - م.ح

%10االمارات العربية المتحدةالمؤسسة الوطنية للتجارة و االنماء ش.ذ.م.م

%9االمارات العربية المتحدةشركة شبكة سيارا

الموردين

الموردين )مشتريات المواد الخام( - االمارات العربية المتحدة

نسبة التعاملالدولةاسم المورد

%12المانياشركة االينس ون روتاج

%10االمارات العربية المتحدةشركة مجان للطباعة والتغليف

%9المانياشركة هيرتز للنكهات ج.م.ب.ه

%9ايطالياشركة ميالس.ار.ال

%8االمارات العربية المتحدةشركة كوزموبالست الصناعية
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اي اف ديفيلوبمينت هولدنغ ليمتد
(رقم التسجيل: 3237) 

دبي- االمارات
(مركز دبي المالي العالمي)

مصنع الفاخر للتبغ المعالج م.م.ح
رقم التسجيل ( 1399) 

عجمان - االمارات

اي اف غلوبال براندز
( رقم التسجيل 11732765)

لندن- بريطانيا

ألمانيا ديسرتب�يوشن  الفاخر 
جي ام بي اتش

 (HRB 217127 (رقم التسجيل 
ألمانيا غريدن- 

اي اف يونيتي البس
جي ام بي اتش

ألمانيا

العرب�ية الدولية للتصدير والتجارة ذ.م.م
رقم التسجيل (10079) 

القاهرة- مصر

مصنع الفاخر اس بي زد او او
(KRS 0000705989  رقم التسجيل)

وارسو- بولندا

شارمز لالسترياد والتوزيع ذ.م.م
(رقم التسجيل 11812) 

القاهرة- مصر

مصنع الفاخر للتبغ المعالج ذ.م.م
(رقم التسجيل  2490) 

القاهرة- مصر

شركة الفاخر القابضة
الواليات المتحدة األمريكية
 (C4063979 رقم التسجيل)

كاليفورنيا-الواليات المتحدة االمريكية

اي اف ديسرتب�يوشن يو اس اي انك
 (C2607392) رقم التسجيل )

كاليفورنيا-الواليات المتحدة االمريكية

مفتاح رموز الهيكل:

X مجموع حصص 
X % الملكية, خالف ذلك تÄكون شركة تابعة مملوكة بالكامل 

تحت التصفية

رومان انكوربوريتد

تÄكساس, الواليات المتحدة األمريكي

اي ان 3 آر آر زد , ذ.م.م

تÄكساس- الواليات المتحدة األمريكية

شركة الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م 
( رقم التسجيل 18038) 

عجمان- االمارات

شركة الفاخر الذهبي للتجارة العامة
 ذ م م ( رقم التسجيل 64292)

عجمان – االمارات

شركة الفاخر الدولية
(رقم التسجيل 00284414)

جزر كايمان

 الفاخر توباكو م.م.ح

(رقم التسجيل: 20005) 

منطقة عجمان الحرة- االمارات

مصنع الفاخر للتبغ 
توتون مامولريي اي اس
(رقم التسجيل: 17482-5) 

اسطنبول- تركيا

بيونري فينتور غروب المحدودة
 (CL1667  رقم التسجيل )

دبي – االمارات
(مركز دبي المالي العالمي)

شركة الفاخر لتجارة
التبغ والوكاالت ذ م م

( الرقم الوطني 200010064)
عمان - األردن

الهيكـل التنظيمـي
شــــركــة الفاخــــــر 

شركة الفاخر القابضة لتجارة
التبغ والوكاالت

 ( رقم التسجيل 315662)
جزر كايمان
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مجلس اإلدارة

المدير العام

دائرة العالقات
العامة

شركة الطيف الدولي
للطاقة المتجددة

األردن

شركة الفاخر لتجارة
التبغ والوكاالت

األردن

الدائرة المالية
دائرة تقنية
المعلومات

والموارد البشرية

دائرة شؤون
المساهمني

الهيكـل التنظيمـي
شــــركــة الطيف الدولي

للطاقة المتجددة

الهيكـل التنظيمـي
شــــركــة االقبال لالست�ثمار

هيئة المديري�ن

المدير التنفيذي

دائرة تقنية
المعلومات

والموارد البشرية

شركة الطيف األردني
لإلست�ثمار في

مشاريع الطاقة

دائرة تطوي�ر
األعمال

وإدارة المشاريع

الدائـرة
المالية

الدائـرة
الهندسية
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المخاطر التي تتعرض لها الشركة
تتعرض الشركة بطبيعة عملها لمجموعة من المخاطر، وهذه المخاطر يمكن إيجازها على النحو التالي:

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

• تغيير و/أو تعديل القوانين والتشريعات الحكومية وتأثيرها بشكل سلبي على أهداف وخطط الشركة.
 على 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 2019:
 انخفضت صافي ارباح الشركة الموحدة لعام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 من 52 مليون دينار الى 45 مليون دينار بانخفاض نسبته 13%
  ارتفع صافي مبيعات الشركة الموحدة لعام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 من 189 مليون دينار لتصبح 224 مليون دينار مقدارها % 19
.
ً
  انخفضت أرباح الشركة التشغيلية لعام 2019 مقارنة مع نفس الفترة لعام 2018 من 70 مليون دينار لتصبح 65 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت % 7 تقريبا

  زيادة حقوق مساهمي الشركة من 145 مليون دينار في عام 2018 الى 192 مليون دينار في عام 2019.
  بلغ رأس المال العامل للشركة نهاية عام 2019 مبلغ 85 مليون دينار مقابل 97 مليون دينار لعام 2018. هذا االنخفاض الذي بلغ قيمته 12 مليون دينار 

   اتى من خالل :
)1( انخفاض الذمم المدينة بقيمة 18.5 مليون دينار

)٢( زيادة الذمم المدينة والدائنة االخرى بقيمة 2.8 مليون دينار.
)٣( زيادة الذمم الدائنة بقيمة 3.7 مليون دينار.

  ارتفاع المصاريف اإلدارية و العمومية للعام الحالي 2019 بقيمة  10.4مليون دينار مقارنة مع عام 2018.
  وتتمثل هذه الزيادة في المصاريف بشكل اساسي في االستحواذ وتأسيس شركات جديدة  وتعزيز الخطط التوسعية للسنوات القادمة، 

   باالضافة لزيادة الرواتب الناتج عن زيادة عدد الموظفين بسبب التوسع واالستحواذ والزيادة السنوية، باالضافة لبعض المصاريف الغير متكررة.

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 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 118 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 لشركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م شركات تابعة لها وهي:
• مصنع الفاخر للتبغ توتون ماموليري اي اس ويبلغ رأس ماله ما يقارب  27000 دوالر.

• الفاخر توباكو م.م.ح في امارة عجمان - االمارات العربية المتحدة ويبلغ رأس مالها 50000 دوالر.
• بيونير فينتور غروب المحدودة في دبي - االمارات العربية المتحدة ويبلغ رأسمالها مايقارب 50000 دوالر وقد كانت شركة تابعة لشركة 

  االقبال لالستثمار ولكن انتقلت ملكيتها حاليا الى شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م في جزرالكايمان.
• شركة الفاخر الدولية في جزر الكايمان ويبلغ رأس مالها 10000دوالر.

• اي اف ديفيلوبمينت هولدينغ ليمتد في دبي - االمارات العربية المتحدة.

شركة )الفاخر توباكو م.م.ح( شركات تابعة لها وهي: 
       • مصنع الفاخر للتبغ المعالج م.م.ح في عجمان - االمارات العربية المتحدة برأس مال يبلغ 40 مليون درهم )7.72 مليون دينار( وتعمل في  

          نفس المجاالت المذكورة أعاله ويتم توزيع منتجاتها محليا ودوليا.
       • شركة الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م في عجمان - االمارات العربية المتحدة بنسبة التملك 49 %

       • الفاخر الذهبي للتجارة العامة ذ.م.م )تحت التصفية( في عجمان - االمارات العربية المتحدة بنسبة التملك 49 %

بيونير فينتور غروب المحدودة تملك أيضا شركات تابعة لها وهي:
       • شركة الفاخر القابضة في كالفورنيا - أمريكا، تم تأسيسها في عام 2017 و وتملك 100 % من أسهمها و 100 % من أسهم شركة سييرا.

       • اي اف غلوبال براندز في لندن - بريطانيا.
       • الفاخر ديستروبيوشن ألمانيا جي ام بي اتش في غيردن - ألمانيا وقد تم تأسيها في عام 2017.

       • مصنع الفاخر اس بي زد او او في وارسو - بولندا.
       • اي اف يونيتي البس جي ام بي اتش في ألمانيا.

       • شارمز لالستيراد والتوزيع ذ.م.م في القاهرة - مصر.
       • العربية الدولية للتصدير والتجارة ذ.م.م في القاهرة - مصر.

       • مصنع الفاخر للتبغ المعالج في القاهرة - مصر.

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 8.7 مليون دينار تقريبا
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تملك شركة تابعة باسم )الطيف األردني لالستثمار في مشاريع الطاقة(, وهي مملوكة بالكامل لدى شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة 
ويبلغ رأسمالها 10000 دينار.

النشاطات التشغيلية للشركة ونتائج أعمالها لعام 2019
  انخفضت صافي ارباح الشركة الموحدة لعام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 من 52 مليون دينار الى 45 مليون دينار بانخفاض نسبته 13 %
  ارتفع صافي مبيعات الشركة الموحدة لعام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 من 189 مليون دينار لتصبح 224 مليون دينار مقدارها % 19
  انخفضت أرباح الشركة التشغيلية لعام 2019 مقارنة مع نفس الفترة لعام 2018 من 70 مليون دينار لتصبح 65 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت % 7 

   تقريبا.ً
  زيادة حقوق مساهمي الشركة من 145 مليون دينار في عام 2018 الى 192 مليون دينار في عام 2019 .

  بلغ رأس المال العامل للشركة نهاية عام 2019 مبلغ 85 مليون دينار مقابل 97 مليون دينار لعام 2018 . هذا االنخفاض الذي بلغ قيمته 12 مليون 
دينار اتى من خالل : 1- انخفاض الذمم المدينة بقيمة 18.5 مليون دينار.

                                 2- زيادة الذمم المدينة والدائنة االخرى بقيمة 2.8 مليون دينار. 
                                 ٣- زيادة الذمم الدائنة بقيمة 3.7 مليون دينار.

  ارتفاع المصاريف اإلدارية و العمومية للعام الحالي 2019 بقيمة 10.4 مليون دينار مقارنة مع عام 2018 .
  وتتمثل هذه الزيادة في المصاريف بشكل اساسي في االستحواذ وتأسيس شركات جديدة وتعزيز الخطط التوسعية للسنوات القادمة، باالضافة 

   لزيادة الرواتب الناتج عن زيادة عدد الموظفين بسبب التوسع واالستحواذ والزيادة السنوية، باالضافة لبعض المصاريف الغير متكررة.

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
20182019البيان / السنة

%20%30العائد على االستثمار

%11%15العائد على الموجودات

%27%43العائد على حقوق الملكية

%23%19مؤشر الكفاءة )المصاريف/ الدخل(

%15%12المصاريف اإلدارية والعمومية إلى المبيعات

%20%27صافي الربح إلى المبيعات

%6.1%6.1مصاريف البيع والتوزيع إلى المبيعات

تطور األرباح  وصافي حقوق المساهمين وسعر السهم واألرباح الموزعة
201120122013201420152016201720182019البيـــــان / السنة

67,662,84667,873,19797,701,77499,620,066108,234,546126,982,710258,636,670414,054,093429,555,546الموجودات 

56,546,50357,465,33466,096,66667,568,45974,223,60186,634,98693,348,847145,169,332191,507,405حقوق الملكية

22,739,38022,463,85030,012,90528,312,91333,531,00041,839,02352,437,45859,370,84252,753,754الربح قبل الضريبة

21,340,98921,004,69828,039,90026,462,29731,280,58337,398,45846,744,33551,653,94445,027,818الربح بعد الضريبة

1,821,6935,000,000000أرباح موزعة أسهم

20,000,00020,000,00020,000,00025,000,00025,000,00025,000,00040,000,0000األرباح النقدية الموزعة

الحصة األساسية للسهم
 )EPS ( من ربح السنة

1.0631.0481.1201.0561.2491.2450.80.8610.75

حصة السهم من االرباح
الموزعة ) دينار (

1111111.333

سعر السهم في  نهاية 
العام  ) دينار (

6.709.4514.0011.6217.4024.9532.001312.30

201120122013201420152016201720182019البيـــــان / السنة
22,739,38022,463,85030,012,90528,312,91333,531,00041,839,02352,437,45857,370,84252,753,754األرباح قبل الضريبة

21,340,98921,004,69828,039,90026,462,29731,280,58337,398,45846,744,33551,653,94445,027,818األرباح السنوية بعد الضريبة

56,546,50357,465,33466,096,66667,568,45974,223,60186,634,98693,348,847145,169,332191,507,405القيمة المالية

14,354,28217,750,14117,393,78420,848,84919,501,01618,543,87121,965,20929,351,88729,504,005أصول ثابتة

6.709.4514.0011.6217.4024.9532.001312.30قيمة السهم السوقية )دينار(

2.822.872.642.702.972.893.112.423.19القيمة الدفترية للسهم )دينار(

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

1.881.922.202.252.472.893.112.423.19
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تم دفع مبلغ وقدره 150,000 دينار كبدل أتعاب تدقيق للمحاسب القانوني المستقل لعام 2019 عن شركة اإلقبال لالستثمار والشركات التابعة 
لها.



الرئيسين وكل من زوجاتهم واوالدهم القاصرين في شركة 42 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 

2018/12/31

عدد األوراق 
المالية 
كما في 

2019/12/31

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

2017/05/10المدير العام

21,70221,702 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

15,146,728 15,092,378  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  12,000 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 

2018/12/31

عدد األوراق 
المالية 
كما في 

2019/12/31

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
2,227,2002,227,200 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
9,000,0009,844,984 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  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

42,07942,079 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 

2018/12/31

عدد األوراق 
المالية 
كما في 

2019/12/31

السادة / بنك 
أردنية1105698671األردن

2017/3/6عضو مجلس ادارةشركة اإلقبال لإلستثمار
يمثلهم السيد/ 
صالح رجب عليان 

حماد
 3,207,198  3,207,198  1.000 سهم

شركة النقليات 
37,499- 1.000 سهمامتالك اكثر من %5السياحية “جت”

2,390,220 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  869,665 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

2017/3/6عضو 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  5,000  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 

2018/12/31

عدد األوراق 
المالية 
كما في 

2019/12/31

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 10,000 1.000 سهم

اإلدارة العليا

السيد/ حسين 
عبدالجليل عبد 

الفواعير
شركة اإلقبال لإلستثمارأردنية9591001635

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

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

السيد/ ستيوارت 
 -  -  -  - 2019/03/20المدير الماليشركة اإلقبال لإلستثماربريطانيةبراييز

األستاذ / أنور 
أسامة سميح 

سكري
أردنية9841043925

شركة اإلقبال لإلستثمار
امين سر مجلس اإلدارة من 

2017/10/24تاريخ 2017/10/24

78,80090,000 1.000 سهم2012مستشار قانونيبنك األردن

شركة اإلقبال للطباعة 
والتغليف

5,0005,000 1.000 سهم2011عضو مجلس إدارة
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2019

المنصباالسم
الرواتب 
السنوية

بدل تنقالت 
سنوية

المكافأة 
السنوية

أتعاب 
تدقيق

إجمالي المزايا 
السنوية

12,0005,000017,000-رئيس مجلس االدارة مانويل شتوتز

12,0005,0002,00019,000-نائب رئيس مجلس اإلدارةيزيد عدنان المفتي

12,0005,000017,000-عضو مجلس إدارةنائل كسار

12,0005,000017,000-عضو مجلس إدارةديزموند نوتن

17,000 12,0005,0000-عضو مجلس إدارةاحمد عادل بدر الدين

12,0005,0002,00019,000-عضو مجلس إدارةتامر سعيد

12,0005,000017,000-عضو مجلس إدارةصالح رجب عليان

12,0005,000017,000-عضو مجلس إدارةخليل ابراهيم المعموري

12,000450002,00019,000-عضو مجلس إدارةنبيل اسماعيل الرنتيسي

108,00045,0006,000159,000االجمالي

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خالل عام 2019

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

79,914.000مدير العالقات العامةحسين الفاعوري
سيارة لشؤون 

79,914.000---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 2019.
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المسؤولية االجتماعية
 

عتبر المسؤولية االجتماعية من المبادئ التي اتفقت عليها جميع الملل والشرائع ، واألنظمة والقوانين ، لما لها من دور كبير في صالح األفراد
ُ
ت

والمجتمع على حد سواء ، فهي من القيم االجتماعية التي حث المربون وعلماء الدين والنفس واالجتماع على أهميتها ، وضرورة االتصاف بها .

وأقرتها كافة الشرائع وسائر المجتمعات البشرية على اختالف عقائدهم وسلوكهم ، وهي عامة شاملة لكل أحد من أفراد المجتمع.

 وحاجة اجتماعية؛ ألن المجتمع بأسره وأجهزته ومؤسساته كافة في حاجة إلى الفرد المسؤول 
ً
 علميا

ً
وبذلك فإن المسؤولية االجتماعية مطلبا

 ، فارتفاع درجة إحساس والتزام أفراد المجتمع بالمسؤولية االجتماعية تعد المعيار الذي نحكم بموجبه على تطور ذلك المجتمع ونموه.
ً
اجتماعيا

 مع هذه المباديء والنظريات فقد استمرت الشركة في تنمية وتطوير البرامج الهادفة الى خدمة المجتمع وتنميته المستدامة وذلك 
ً
وانسجاما

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 2019 )368,462.588 د.أ( وبذلك يصل اجمالي تبرعات الشركة منذ تأسيسها ما يقارب )5,767,947,000 د.أ(

التبرعات و المنح لعام 2019
فيما يلي جدول يبين الجهات التي تم التبرع لها :

والمبلغ/ دينار اسم الجهات المتبرع لها

62,764.000 برنامج صندوق منح شركة االقبال لالستثمار )بداية(

90,971.621 برنامج اعانات عائالت مستوره

11,730.000 برنامج اعانات المرضى العرب

90,971.000 برنامج اعانات الرعاية الصحية

20,000.000 برنامج اعانات شهر رمضان الفضيل

20,000.000 برنامج اعانات عيد االضحى المبارك

6,250.000 برنامج اعانات الجمعيات الخيرية

37,647.967 برنامج اعانات الموظفين

1,687.000 تبرعات شركات تابعة )الطيف(

26,441.000 تبرعات شركات تابعة )الفاخر عجمان(

368,462.588 المجموع
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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 2020.

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 2019.

التوقيعالمنصباالسم

 رئيس مجلس اإلدارة مانويل شتوتز

 المدير العامديزموند جون نوتن

المدير الماليستيوارت براييز
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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.

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 2019/01/06
ً
عين رئيسا 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 / غير مستقل عضو مجلس إدارة السيد / نائل كسار 3

عين في 2019/01/06 متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة السيد / ديزمند جون نوتن  4

عين في 2019/01/06 غير متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة السيد/ احمد عادل بدر الدين 5

عين في 2019/01/06 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 2019/01/06 متفرغ / غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة السيد سامر فاخوري 10

استقال في 2019/01/06 غير متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة السيد وليد فاخوري 11

استقال في 2019/01/06 غير متفرغ / غير مستقل عضو مجلس إدارة محمد ناصر بركات 12

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/غير 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 اف اوفرفلو اس 

بي سي – سيجريجيتد بورتفوليو ون.

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  ستيوارت براييز 

مدير العالقات العامه حسين عبد الجليل الفاعوري
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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 2019:
1(  لجنة الحوكمة  
2( لجنة التدقيق  

3( لجنة الترشيحات والمكافأت
4( لجنة المسؤولية االجتماعية 

5( لجنة إدارة المخاطر

ح( لجنة التدقيق:
 لجنة التدقيق  تتألف  من السادة:
ً
يزيد عدنان المفتي رئيسا

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 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( 

ط( اسم رئيس وأعضاء باقي اللجان المنبثقة عن المجلس:

1ً(  لجنة الترشيحات والمكافأت تتألف من السادة:-
ً- تامر سعيد رئيسا

ً- مانويل شتوتز عضوا
- يزيد المفتي عضوا

2( لجنة الحوكمة تتألف من السادة:-
 .
ً
ً- يزيد عدنان المفتي رئيسا

ً- مانويل شتوتز عضوا
-  تامر سعيد عضوا
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ي( عدد اجتماعات اللجان مع بيان األعضاء الحاضرين.

- اجتماعات لجنة المسؤولية االجتماعية عام 2019

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات ٠

مالحظات
غياب بعذرحضور

00ديزموند نوتن1

00صالح رجب حماد2

00نبيل الرنتيسي3

  مع اإلشارة الى صدور قرار عن لجنة المسؤولية االجتماعية بتاريخ 2019/06/16 .
  مع مالحظة أن مجلس اإلدارة في جلستة رقم 142 تاريخ 2020/02/11 قد قرر الغاء اللجنة االجتماعية.

- اجتماعات لجنة ادارة المخاطر عام 2019

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 1

مالحظات
غياب بعذرحضور

10تامر سعيد1

10ديزموند نوتن2

10نبيل الرنتيسي3

- اجتماعات لجنة التدقيق

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 4

مالحظات
غياب بعذرحضور

40يزيد المفتي1

40تامر سعيد2

40نبيل الرنتيسي3

  مع اإلشارة الى صدور قرارات عن لجنة التدقيق بتاريخ 2019/02/09 و 2019/07/16 .

- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام 2019

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 1

مالحظات
غياب بعذرحضور

10تامر سعيد1
10مانويل شتوتز 2
10يزيد عدنان المفتي3

  مع اإلشارة الى صدور قرارات عن لجنة الترشيحات والمكافات بتاريخ 2019/01/24 و 2019/07/16 .
اجتماعات لجنة الحاكمية عام 2019

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 0

مالحظات
غياب بعذرحضور

00يزيد المفتي1
00مانويل شتوتز2
00تامر سعيد3

  مع اإلشارة الى صدور قرارات عن لجنة الحاكمية بتاريخ 2019/07/16.

ك( عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي )4( اجتماعات

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 0

مالحظات غياب بعذرحضور

40يزيد المفتي1
40تامر سعيد2
4٠نبيل الرنتيسي3
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مالحظه تم اعادة تشكيل لجان المجلس باجتماع مجلس اإلدارة رقم 134 بتاريخ تاريخ 2019/01/06 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

ل( عدد اجتماعات مجلس االدارة مع بيان االعضاء الحاضرين 

اجتماعات مجلس ادارة شركة االقبال لالستثمار عام 2019

اإلسمالتسلسل 
عدد االجتماعات 8

مالحظات
غياب بعذرحضور

71مانويل شتوتز ممثال عن صندوق كنجزوي كابيتال1

2
 عن شركة السبيل لالستثمارات 

ً
يزيد عدنان المفتي ممثال

المالية.
62

 عن شركة مجموعة كي سي ك ي3
ً
35نائل كريم كسار ممثال

 عن صندوق كنجز وي4
ً
عين في 802019/01/06ديزمند جون نوتن ممثال

 عن بنك األردن5
ً
53صالح رجب حماد ممثال

6
 عن شركة كنجز وي اف سي 

ً
احمد عادل بدر الدين ممثال

اف اوفرفلو اس بي س ي – سيجريجيتد بورتفوليو ون
عين في 532019/01/06

7
 عن شركة السلطان لالستثمار في 

ً
تامر سعيد ممثال
االوراق المالية

عين في 622019/01/06

8
 عن شركة اليمامة 

ً
نبيل اسماعيل الرنتيسي ممثال

لالستثمارات العامة
80

9
 عن شركة باستير 

ً
خليل ابراهيم معموري ممثال

لالستشارات االدارية
53

استقال في 102019/01/06سامر توفيق فاخوري10

استقال في 102019/01/06وليد توفيق فاخوري11

استقال في 102019/01/06محمد ناصر بركات12

مع اإلشارة الى أن أعضاء مجلس اإلدارة كل من شركة مجموعة كي سي كي وشركة اليمامة لالستثمارات العامة وشركة كنجز وي اف سي اف 
اوفرفلو اس بي سي – سيجريجيتد بورتفوليو ون قد قامت بتسمية اشخاص اخرين كممثلين عنهم لحضور عدد من جلسات مجلس إدارة الشركة.

رئيس مجلس اإلدارة
مانويل شتوتز
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أبرز نشاطات الشركة لعام 2019

• في 2019/01/06 تم عقد اجتماع مجلس اإلداره رقم 134 تم بموجبه ما يلي:
١- قبول استقالة السادة شركة االقبال االردنية للتجارة العامة ممثلها السيد سامر فاخوري من عضوية و رئاسة مجلس اإلداره .

 من تاريخه.
ً
٢- تعيين السادة صندوق كنجز وي كابيتال ممثلها السيد مانويل شتتوتر رئيسا لمجلس اإلداره خلفا لشركة االقبال االردنيه اعتبارا

٣- قبول استقالة الساده شركة الخليج العربي لالستثمارات والنقليات العامه ممثلها السيد وليد فاخوري .
 في مجلس اإلدارة خلفا لشركة الخليج 

ً
٤- تعيين السادة شركة السلطان لالستثمار في االوراق الماليه ممثلها السيد تامر سعيد عضوا

 من تاريخه.
ً
     العربي اعتبارا

٥- قبول استقالة الساده شركة فرح لالدوات الكهربائية والصحية ممثلها السيد محمد ناصر بركات.
٦- تعيين الساده شركة كنجز وي اف سي اف اوفرفلو اس بي سي – سيجريجيتد بورتفوليو ون ممثلها السيد/ احمد عادل بدر الدين 

 من تاريخه.
ً
 في مجلس اإلدارة خلفا لشركة فرح اعتبارا

ً
     عضوا

 
ً
٧- بموجب القانون اصبح للسادة صندوق كنجز وي كابيتال مقعدين في مجلس االداره وبذلك جرى تعيين السيد ديزمند جون نوتن عضوا

 من تاريخه.
ً
    في مجلس اإلدارة اعتبارا

٨- قبول اعتذار السيد خليل معموري عن منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة.
 من تاريخه.

ً
 لرئيس مجلس اإلدارة اعتبارا

ً
٩- تعيين السيد يزيد المفتي نائبا

• في شهر 1 تم عقد االجتماع الموسع بين االدارة التنفيذية وكافة االدارات تم خالله بحث اجندة الشركة لعام 2019.
• في ٢٠١٩/01/٢٤ تم عقد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 8.

• في شهر 2 تم اقامة حفل غداء لكافة العاملين في شركة الفاخر /عجمان.
• في ٢٠١٩/٠٢/٠٦ تم عقد جلسة مجلس االد ا ره رقم 135.
• في  ٢٠١٩/٠٢/٠٩ تم عقد اجتماع لجنة التدقيق رقم 22.

• من 11-2019/2/13 تم عقد اجتماع موسع النطالقة عام 2019.
• في ٢٠١٩/٠٣/١٨ تم عقد اجتماع لجنة التدقيق رقم 23 مع المحاسب القانوني تم بموجبه المصادقة على نتائج الشركة لعام 2018 والتوصيه 

   الى مجلس االداره بالمصادقة عليها.
• في ٢٠١٩/٠٣/٢٠ تم عقداجتماع مجلس اإلداره رقم 136 تم بموجبه دعوة الهيئة العامه العاديه لالنعقاد في االجتماع رقم 29 بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٥.

• في 2019/3/23 جرى نشاط رياضي للموظفين في الحديقة.
• في ٢٠١٩/٠٤/٢٣ تم عقد تم عقد اجتماع لجنة التدقيق رقم 24 مع المحاسب القانوني تم بموجبه المصادقةعلى نتائج الشركة كما في 

   ٢٠١٩/٠٣/٣١ والتوصيه الى مجلس اإلدارة باعتمادها.
• في  ٢٠١٩/٠٤/٢٥ تم عقد اجتماع الهيئة العامه العادي رقم 29 لشركة االقبال لالستثمار ومن اهم القرارات:

١- المصادقة على محضر الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 30 / 4 / 2018 .
٢- المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 .

٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 .
٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 كما وردت من مدقق الحسابات.

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس اإلدارة ضمن ما نص علية القانون للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 .
٦- اقرار تعيين اعضاء مجلس اإلدارة التاليه:

• صندوق كنجزوي خلفا للعضو المستقيل شركة االقبال للتجارة العامة.
• شركة كنجزوي اف سي اف خلفا للعضو المستقيل شركة فرح لالدوات الكهربائية والصحية. 

• شركة السلطان لالستثمار في االوراق المالية خلفا للعضو المستقيل شركة الخليج العربي لالستثمارات. 
 ثاني عن صندوق كنجزوي كابيتال.

ً
• السيد ديزمند جون نوتن مقعدا

• في 25 / 04 / 2019 تم عقد اجتماع مجلس اإلداره رقم 137 تم بموجبة المصادقة على نتائج الشركة كما في 31 / 03 / 2019 .
• في 14 / 05 / 2019 تم عقد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 9 .

• في 14 / 05 / 2019 تم عقد اجتماع مجلس اإلدارة رقم 138 .
• في 2019/06/27 تم افتتاح مصنع بولندا.

• في 2019/07/07 تم مناقشة انجازات شركة الفاخر وخطط التوسع = فرسان في السوق.
• في 16 / 07 / 2019 تم عقد اجتماع لجنة التدقيق رقم 25 تم بموجبه اعتماد اجراءات عمل اللجنة الخطية.

• في 16 / 07 / 2019 تم عقد اجتماع لجنة ادارة المخاطر رقم 1 تم بموجبه اعتماد اجراءات عمل اللجنة الخطية.
• في 16 / 07 / 2019 تم عقد اجتماع مجلس اإلدارة رقم 139 .

• في 24 / 7 / 2019 تم عقد اجتماع لجنة التدقيق رقم 26 مع المحاسب القانوني تم بموجبه اقرار نتائج الشركة كما في 30 / 06 / 2019 
   والتوصيه الى مجلس اإلدارة باعتمادها .

• في 30 / 07 / 2019 صدر قرار من مجلس اإلدارة تم بموجبه اعتماد نتائج الشركة كما في 30 / 06 / 2019 .
• في 03 / 09 / 2019 تم عقد اجتماع مجلس اإلداره رقم 140.

• في 2019/10/09 تقديم برنامج تدريبي جديد لموظفي عجمان )على الهواء(.
• في 2019/10/31 تم عقد 4 اجتماعات لكافة موظفي عجمان.

• في 2019/10/28 تم عقد اجتماع لجنة التدقيق رقم 27 مع المحاسب القانوني تم بموجبه اقرار نتائج الشركة كما في 2019/06/30 
   والتوصيه الى مجلس اإلدارة باعتمادها.

• في 2019/10/29 تم عقد اجتماع مجلس اإلداره رقم 141 تم بموجبه المصادقة على نتائج الشركة كما في 2019/09/30 .
• في 2019/12/05 تم رعاية جائزة السوق الحره في دبي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبال لالستثمارشركة اإل

 (عامة محدودة)شركة مساهمة 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 

 

 البيانات المالية الموحدة

 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

 

 

 

 

 



 إلقبال لالستثمارشركة ا

 ( محدودة)شركة مساهمة عامة 

 األردنية الهاشمية المملكة-عمان 

 

 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
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 بيان المركز المالي الموحد 
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 البيانات المالية الموحدة حول مدقق الحسابات المستقل تقرير

 
 

 المحترمين الهيئة العامةالسادة 

 االقبال لالستثمارشركة 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 األردنية الهاشمية المملكة-عـمان 
 

 المالية الموحدةالبيانات تدقيق  حولتقرير 
 

 الرأي

)"المجموعة"(، والتي تتكون  وشركاتها التابعةلشركة اإلقبال لالستثمار  المرفقة الموحدةقمنا بتدقيق البيانات المالية 

 والدخل الشامل االخر  الخسارةالربح أو    نبيا، وكل من  2019كانون األول    31من بيان المركز المالي الموحد كما في  

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،   التدفقات النقدية الموحدبيان وحقوق المساهمين الموحد  التغيرات فيبيان والموحد 

 ومعلومات تفسيرية أخرى.   ملخص للسياسات المحاسبية الهامةبما في ذلك  حول البيانات المالية الموحدة،    ضاحاتإليوا
 

جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد  في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من

، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك 2019كانون األول  31للمجموعة كما في 

 التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 
 ساس الرأي أ

ً للمعايير  موضحة في فقرة مسؤولية المدقق في  وفقا لهذه المعايير إن مسؤوليتنا .الدولية للتدقيقلقد قمنا بتدقيقنا وفقا

ذات الصلة بأعمال   وفقا للمتطلبات االخالقية مجموعةالنحن مستقلين عن تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة. 

للمحاسبين. باإلضافة  المهنيمعايير السلوك ل  دوليال مجلساللمتطلبات  وفقاو في االردن ةتدقيق البيانات المالية الموحد

 .األخرى بحسب هذه المتطلباتتزامنا بالمسؤوليات االخالقية إلل
 

 تدقيق.الحول  البداء رأيناالتدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا  بيناتنعتقد ان 
 

 توكيدية  اتفقر

 إلتزاماتعلى المجموعة  ،حول البيانات المالية الموحدة (25)اإليضاح رقم  يرد فيما نود أن نلفت االنتباه حول 

ً   أردني  مليون دينار  2  بمبلغو  2017ولغاية    2015من  السنوات  عن    محتملة  ضريبية وال تزال القضايا منظورة   .تقريبا

  عالية القضايا الضريبيةإن امكانية كسب فهذا وبرأي ادارة المجموعة ومستشارها القانوني  .أمام المحاكم الضريبية

على ما تقدم إن النتائج المتوقعة للقضايا ال يمكن تحديدها حاليا بصورة وبناء  .وبأن المخصصات المرصودة كافية

ة الموحدة لقاء أي من االثار التي من  فإنه لم يتم استدراك أي مخصصات إضافية في البيانات الماليقة، وعليه وموث

 لم نتحفظ في راينا فيما يتعلق بهذا الخصوص.  ، الممكن ان تنشْى على المجموعة
 

الى السلطات الضريبية المحلية  قدمت طلب  المجموعةان ( 25)اإليضاح رقم  يرد في مانود لفت االنتباة حول  كما 

المصدرة من قبل سلطة الضريبة   و الغراماتات تقييمال العادة النظر حول  -سلطة الضريبة الفيدرالية-تية ااالمار

)بالدينار تقريبا  مليون درهم اماراتي  56. حيث فرضت السلطة ما قيمته  2019كانون األول  12الفيدرالية في 

د احتمالية إعادة  ووجظل  يوف .تقييمرا من تاريخ الاعتباغرامات و انتقائية ضرائب  منمليون تقريبا(  11األردني: 

يمكن تحديد النتيجة النهائية للمسألة حاليًا ، وبالتالي،    الفانه  النظر في هذا القرار من خالل عملية استئناف رسمية، لذلك  

لم نتحفظ في راينا فيما مخصصات في البيانات المالية الموحدة   لالثر الذي قد تتعرض له المجموعة.  رصد ايلم يتم 

 يتعلق بهذا الخصوص. 
 

 

 

  



 

 

 

2 

في البيانات المالية الموحدة، الذي يصف اثر تفشي فيروس كورونا  (34) االيضاح رقمكما نود لفت االنتباة حول 

 بشكل جوهري فانه يتعذر ،لهذا االمر المالي. نظراً للتطور السريع زهامركو  المجموعة( على عمليات 19-وفيد)ك

، كما انه ال يمكن تحديد االثر النهائي  أو تحديد االثر الكمي في ضل وجود أثار  امتداد هذا االمر وحدته تحديد فترة

 لم نتحفظ في راينا فيما يتعلق بهذا الخصوص. ممكنة غير معروفة .

 

 الهامة أمور التدقيق 

  االكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة   التي تعتبرهي األمور  ان أمور التدقيق الهامة وفقاً لحكمنا المهني،  

حول هذه البيانات أينا المالية الموحدة ككل، ولتكوين ر بياناتللسياق تدقيقنا  تمت دراستها فيان هذه األمور الحالية. 

  أدناه: وصف أمور التدقيق الهامة موضحن إحول هذه األمور.  منفصل   ، وليس لغرض ابداء رأيالموحدة المالية
 

 الموجودات غير الملموسةتدني في قيمة اختبار  -1

بالشهرة والموجودات غير ملموسة،  المتعلقةحول السياسة المحاسبية  ه(-3) اإليضاح رقميرجى الرجوع الى 

 ( اإلفصاح عن الموجودات غير الملموسة والشهرة.11االيضاح رقم )و

 كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام في تدقيقنا التدقيق الهام  أمروصف 

حول البيانات المالية  11في إيضاح  مبينكما هو 

الموحدة، بلغت القيمة الدفترية للموجودات غير  

   2019كانون االول  31في كما الملموسة والشهرة 

مليون   182: 2018) تقريبا مليون دينار أردني 216

بلغت خسائر تدني الشهرة كما و (. تقريبا دينار أردني

  1.4 2019 كانون االول 31خالل السنة المنتهية في 

فيما إذا   مليون دينار أردني. تقوم إدارة المجموعة بتقييم

الموجودات غير  كان هناك أي مؤشر على تدني

 . سنوي الملموسة والشهرة على أساس

 

يعتبر اختبار التدني السنوي للموجودات غير الملموسة 

نظرا الن عملية   هامةوالشهرة من أمور التدقيق ال

جتهادات تقديرات محاسبية وااحتسابه تنطوي على 

القيمة تقدير  في مستخدمةوال  معقدةو تعتبر جوهرية 

بما في ذلك تقديرات العمليات لالسترداد  القابلة

المستقبلية ومعدالت نمو القيمة النهائية ومعدالت 

 . الخصم

 

 : إجراءات التدقيق المتبعة  تتضمن

 

قيمة  تدني  حولاإلدارة إلجراءات الحصول على فهم 

  الموجودات غير الملموسة

 

الكفاءة التشغيلية لنظم الرقابة تقييم التصميم وتنفيذ واختبار  

 .التدنيتقييم  ب   لصلة باجراءات االدارة المتعلقةاالداخلية ذات  

 

تقييم مدى مالءمة االفتراضات المطبقة على المدخالت 

الرئيسية مثل حجم المبيعات واألسعار وتكاليف التشغيل 

  والتي تتضمن تضخم ومعدالت النمو على المدى الطويل،  وال

مقارنة هذه المدخالت بالبيانات المستمدة من الخارج وكذلك 

  الصناعة قطاع الخاص بناًء على معرفتنا بالعميل و مناتقيي

 .الذي تمارس المجموعة اعمالها به

 

مدى مالءمة معدالت  تقييم في مشاركة المختصين لدينا

تكلفة  رأس المال المرجح  الخصم المطبقة، و مقارنة متوسط  

قطاعات لألسواق ذات الصلة التي تعمل فيها  بمتوسطات

 .الخاصة بالمجموعة وحدات توليد النقد

 

 لجوهريةسعر الشراء لعمليات االستحواذ ا  توزيع  صحةتقييم  

المعايير  متطلبات بما يتماشى معالتي تمت خالل السنة 

تقييم باالضافة الى . ذات الصلة تقارير الماليةللالدولية 

االفتراضات الهامة المستخدمة لقياس قيم األصول  معقولية 

 . ستحوذ عليهاالم

 

 رياثتتقييم والذي يتضمن  إجراء تحليل الحساسية ،

معدالت  كل من معقول في الى حدالتخفيضات المحتملة 

 النمو والتدفقات النقدية المتوقعة

 

ذات الصلة التي كفاية اإلفصاحات    مدى  االخد بعين االعتبار

بما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية  المجموعة  قامت بها  

 . للتقارير المالية ذات الصلة
 



 

 

 

3 

 بالفترة المناسبةاالعتراف بااليراد  -2

( 17عتراف بااليراد، وااليضاح رقم )االحول السياسة المحاسبية المتعلقة ب و(-3) اإليضاح رقم يرجى الرجوع الى 

 لالفصاحات ذات صلة 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام في تدقيقنا التدقيق الهام  أمروصف 

  اعترفت  2019األول  كانون 31خالل السنة المنتهية 

 مليون دينار  224بقيمة  اجمالي ايراداتبالمجموعة 

ً  أردني   أردني  مليون دينار 189  : 2018)تقريبا

 ،(تقريبا

 

نظًرا ألن المجموعة تقوم بشكل أساسي بتصنيع 

منتجات التبغ وبيعها لعمالئها على مستوى العالم ، من 

اتفاقيات ، فإن جميع    بشكل اساسي  خالل شبكة التوزيع

االعتراف ، حيث يتم    بسيطةلمجموعة تعتبر  البيع لدى ا

  وتتطلب قدراً أقل من الحكم   بها عند نقطة زمنية محددة  

 .واالجتهاد فيما يتعلق بتوقيت االعتراف

 

إلى  نظراً تدقيق هام  أمريعتبر االعتراف باإليرادات  

  من  انظمة الرقابة  تخطي قيام االدارة  حول المخاطر

معامالت اإليرادات  من  في خالل التحريف المتعمد 

إما من خالل تعديل وذلك أجل تحقيق األهداف مالية ، 

التقديرات في نهاية الفترة أو تسجيل معامالت وهمية 

 .في األعمال

 المتبعةاجراءات التدقيق تتضمن 

 

 االعترافسياسات المحاسبة المتعلقة بالتقييم مدى مالءمة 

خذ بعين الا لمجموعة من خاللالخاصة بااإليرادات ب

المعايير الدولية للتقارير المالية ذات متطلبات  االعتبار

 ؛  الصلة

 

الوثائق ب النظرتقييم الترتيبات التعاقدية الرئيسية من خالل 

 واالتفاقيات ذات الصلة مع العمالء؛ 

 

الكفاءة التشغيلية لنظم الرقابة  تقييم التصميم وتنفيذ واختبار 

ذات الصلة   بما في ذلك ضوابط مكافحة االحتيال  الداخلية

   باجراءات االدارة المتعلقة باالعتراف بااليراد.

 

 على ستنادباال سنة الحاليةوضع توقعات إليرادات ال

معلومات تحليل االتجاهات ، مع مراعاة حجم المبيعات 

األسعار وفهمنا لكل قطاع من قطاعات السوق.  ومتوسط 

حيثما كانت هنالك هذا التوقع باإليرادات الفعلية، ومقارنة

 المزيد من االستفسارات واالختبارات؛  لناواكمصلة 

 

بعده فحص عينة من معامالت البيع التي تتم قبل نهاية العام و

في الفترة  قد تم اإليرادب االعترافتم  قد لتقييم إذا كان

 المحاسبية الصحيحة ؛  

 

ذات الصلة التي كفاية اإلفصاحات  االخد بعين االعتبار مدى  

بما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية  المجموعة  قامت بها  

 . للتقارير المالية ذات الصلة

 

 معلومات أخرى 

 المعلومات الواردة بالتقرير السنوي وال تتضمن  المعلومات االخرىتتضمن    .االخرى  مسؤولة عن المعلوماتإن اإلدارة  

.  من المتوقع ان يتاح لنا التقرير السنوي بعد تاريخ البيانات المالية الموحدة والتقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 .تقريرنا هذا
 

  .ال نبدي اي نوع من التأكيد حولها فإننا ،يلبالتاوإن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى 
 

المذكورة اعاله عندما  خالل قيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى من

بشكل جوهري مع البيانات المالية  تتعارضكانت المعلومات األخرى  إذايما ، بحيث نأخذ باالعتبار فتصبح متاحة

وجود أخطاء  تبين لنا  حال فيو .او كانت خطأ جوهري الموحدة او المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا

 الى المكلفين بالحوكمة. المعلومةعن تلك  االبالغيتطلب ذلك  في هذه المعلومات فانجوهرية 
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 عن البيانات المالية الموحدةوالمكلفين بالحوكمة مسؤولية اإلدارة 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية  

تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة،  الذي  ؤولة عن إعداد نظام رقابة داخليومس

 خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.

 

على االستمرار واالفصاح عن االمور ذات  المجموعةان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة عند اعداد البيانات المالية، 

نية لدى االدارة لتصفية  إذا كانت هنالكالعالقة باالستمرارية واستخدام اساس االستمرارية في المحاسبة، باستثناء 

 .سوى القيام بذلكاعمالها أو عدم وجود بديل واقعي  ايقافأو  المجموعة

 

 . للمجموعةالتقارير المالية   اعداد اجراءاتعن االشراف على   مسؤولمجلس االدارة ان 

  

 مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية،   اهدافناان  

 سواًء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية الموحدة.

  

ن إجراءات التدقيق التي تم القيام بها وفقا لمعايير أب ةضمانالتأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس 

 جميع االخطاء الجوهرية، ان وجدت.  دائم من اكتشاف بشكل ستمكنناالدولية للتدقيق 

 

ممكن أن تؤثر من اليمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي    اخطاء  هنالك

 المتخذة على اساس البيانات المالية الموحدة.  للمستخدمينقرارات االقتصادية بشكل معقول على ال

  

 

المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك  الحكمكجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة 

 التدقيق، باإلضافة الى:  عملية المهني خالل

 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك   •

تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر  

أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث ان االحتيال قد يشتمل  حتيالاإلعدم اكتشاف االخطاء الجوهرية الناتجة عن 

 على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية. 

 

الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب  على فهم النظمة الحصول •

 . المجموعةالظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في 

 

عدة من قبل تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة الم •

 اإلدارة.

 

االستنتاج بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة،   •

  المجموعة وفيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة  

يتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى إن ذلك نتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فاستعلى االستمرار. إذا 

، فإننا سوف نقوم كافياإليضاحات ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة، وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير  

الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإنه  بتعديل رأينا. ان استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم 

 على االستمرار.  المجموعةمن الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة 

 

 الموحدةقييم العرض العام لشكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة بما فيها االيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية ت

 تمثل المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.

 

المجموعة إلبداء ة االعمال ضمن حول المعلومات المالية للشركات او انشطكافية ومناسبة الحصول على ادلة تدقيق 

اننا مسؤولين بصفة .  تدقيق المجموعةي حول البيانات المالية الموحدة، نحن مسؤولون عن التوجيه واالشراف وأداء  أر

 .للمجموعةالموحدة منفردة عن رأينا حول تدقيق البيانات المالية 
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وتوقيت التدقيق ومالحظات التدقيق الهامة،  المخطط له   فيما يتعلق بنطاق    المجموعة  المكلفين بالحوكمة فيمع    تواصلال

 بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.

 

جميع بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، وإبالغهم عن  التزامناحول بتصريح  المكلفين بالحوكمه تزويد

 خرى التي من الممكن ان تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية ان وجدت.ور االواألم العالقات

 

األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية   تحديداألمور التي تم التواصل فيها مع المكلفين بالحوكمه تم    ضمن  من

وم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان  . حيث نقالهامةالموحدة للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق 

هنالك قانون أو تشريع يحول دون اإلفصاح عن ذلك األمر أو في حاالت نادرة جداً والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن  

 ذلك األمر في تقريرنا، لوجود اثار سلبية متوقع ان تفوق المنفعة العامة من تلك اإلفصاحات. 

 

 المتطلبات القانونية االخرىتقرير حول 

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية 

 .أعاله الفقرات التوكيدية بعد االخد بعين االعتبار عليهاالموحدة المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة 

 

 

 

 القواسمي وشركاه                                                                                                        

                                                                                                             KPMG  

 

 

       حاتم القواسمي                                        دنية الهاشمية المملكة األر –عمان 

  (656إجازة رقم )                               2020أيار  13
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 إلقبال لالستثمارشركة ا

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 

 بيان المركز المالي الموحد 

 

 وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل. جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة (59) إلى رقم ( 10) في الصفحات من رقم المرفقة تعتبر اإليضاحات

 

 المدير المالي                                                                                                    رئيس مجلس اإلدارة

 كانون األول 31كما في    

 2018  2019  إيضاح بالدينار األردني

      الموجودات

       الموجودات غير المتداولة

   29,351,887    29,504,005  12 الممتلكات واآلالت والمعدات

   182,297,000    216,406,577  11 الموجودات غير الملموسة

 -    12,651,288  13 ل وحق استخدام األص

   674,552    271,028  10 اإلستثمارات العقارية

   150,525    150,525  9 بيان الدخل الشامل اآلخر  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

   863,871  -  27 دفعات مقدمة لالستثمارات

   82,941    1,269,851  22 موجودات ضريبية مؤجلة

 213,420,776  260,253,274   مجموع الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة

   37,725,583    37,538,795  7 المخزون 

   80,019,775    61,560,180  6 ذمم مدينة تجارية وأخرى

   25,115,675    28,767,952  8 أرصدة مدينة أخرى 

   57,772,284    41,435,345  5 الصندوق ولدى البنوكالنقد في 

 200,633,317  169,302,272   مجموع الموجودات المتداولة

   414,054,093    429,555,546   مجموع الموجودات
      

      المطلوبات  و حقوق المساهمين

      حقوق المساهمين

 60,000,000  60,000,000  1 رأس المال  

  13,897,311   13,801,287  31 االحتياطي االجباري 

 (20,734)  (20,734)   التغير المتراكم في القيمة العادلة  

  236,323   1,273,511   احتياطي الترجمة

  71,056,432   116,453,341   األرباح المدورة 

 145,169,332  191,507,405   مجموع حقوق المساهمين

      المطلوبات غير المتداولة 

  126,535,379   68,231,366  2-16 قروض وتسهيالت بنكية 

 -   11,508,690  21 التزامات االيجار

 5,284,983  5,254,041  24 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  14,180,000  8,068,684  15 ذمم دائنة مقابل االستحواذ 

 146,000,362  93,062,781   مجموع المطلوبات غير المتداولة 

      المطلوبات المتداولة

  78,069,047   81,031,947  1-16 قروض وتسهيالت بنكية 

 -   1,454,600  21 التزامات االيجار

  7,223,590   6,972,104  22 مخصص ضريبة الدخل 

   17,615,290    13,934,792   ذمم دائنة

   4,183,378  23,746,370  15 ذمم دائنة مقابل االستحواذ 

   380,655    580,991   قصيرة األجل  –شيكات أجلة الدفع 

   15,412,439    17,264,556  14 أرصدة دائنة أخرى 

 122,884,399  144,985,360   مجموع المطلوبات المتداولة

 268,884,761  238,048,141   المطلوباتمجموع 
      

 414,054,093  429,555,546   المطلوبات و حقوق المساهمين مجموع 
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 قبال لالستثمارشركة اإل

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 األردنية الهاشميةالمملكة  –عمان 

 

 الموحد اآلخرالشامل والدخل  الربح أو الخسارةبيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل. (59) ( إلى رقم10تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم )

 

المدير المالي                                                                                                     رئيس مجلس اإلدارة 

 كانون األول 31للسنة المنتهية في    

 2018  2019  إيضاح بالدينار األردني

      

 188,606,262  223,760,740  17 صافي المبيعات

 (95,025,684)  (107,602,804)  18 تكلفة المبيعات
      

 93,580,578  116,157,936   مجمل الربح 
      

 (22,935,415)  (33,319,682)  19 المصاريف اإلدارية 

 (11,565,180)  (14,615,635)  20 مصاريف البيع والتوزيع

 -  (1,417,104)  11 خسائر تدني الشهرة

 (251,238)  (1,936,338)  6   خسائر ائتمانية متوقعة

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل توزيعات 

  الشامل اآلخر 

 

- 
 

28,900 
 10,955,274  -  28 أتعاب إدارية ولوجستية

      

 69,812,919  64,869,177   الربح التشغيلي للسنة 

      

 (10,762,891)  (13,076,051)   تكاليف التمويل صافي 

 320,814  960,628  26 األخرى اإليرادات
      

 59,370,842  52,753,754   الربح للسنة قبل ضريبة الدخل 
      

22 مصروف ضريبة الدخل     (7,725,936)  (7,716,898) 
      

 51,653,944  45,027,818   الربح للسنة 
      

      بنود بيان الدخل الشامل اآلخر: 

      الى بيان الربح أو الخسارة   لن يتم اعادة تصنيفهابنود 

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  

 الشامل اآلخر 

  

- 
 

85,173 
فروقات القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر 

  

-  (154,955) 
      بيان الربح أو الخسارة  الى او يمكن اعادة تصنيفها  /معادبنود 

 236,323  1,037,188   فروقات احتياطي الترجمة
      

 51,820,485  46,065,006   اجمالي الدخل الشامل للسنة

      

 0.86  0.75  23 سهم(/حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح للسنة )دينار
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 قبال لالستثمارشركة اإل

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 

 الموحد المساهينبيان التغيرات في حقوق 

 
 

 البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.جزءاً من هذه  (59) ( إلى رقم10تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم )

 

 
 

 بالدينار األردني  

 رأس

  المال 

 االحتياطي

  االجباري  

التغير المتراكم 

في القيمة 

 العادلة 

  

 احتياطي

 ترجمة  

  

 األرباح

 المدورة  

 

 المجموع

            

(20,734)  13,897,311  60,000,000 2019الرصيد في األول من كانون الثاني    236,323  71,056,432  145,169,332 

 45,027,818  45,027,818  -  -  -  - الربح للسنة 

 1,037,188  -  1,037,188  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 191,234,338  116,084,250  1,273,511  ( 20,734)  13,897,311  60,000,000 اجمالي الدخل الشامل  اآلخر للسنة 

 323,200  323,200  -  -  -  - التابعة ة الخسائر المتراكمة للشرك اطفاء

 (50,133)  45,891  -  -  (96,024)  - ب(-2إيضاح رقم ) -تابعة ةتصفية شرك

 191,507,405  116,453,341  1,273,511  (20,734)  13,801,287  60,000,000 2019كانون االول  31الرصيد في 

            

 93,348,847  49,161,490  -  290,046  13,897,311  30,000,000 2018الرصيد في األول من كانون الثاني 

 51,653,944  51,653,944  -  -  -  - الربح للسنة 

 166,541  85,173  236,323  (154,955)  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 145,169,332  100,900,607  236,323  135,091  13,897,311  30,000,000 للسنة  اآلخر اجمالي الدخل الشامل 

 -  155,825  -  (155,825)  -  - المحول من احتياطي القيمة العادلة 

 -  (30,000,000)  -  -  -  30,000,000 ( 30إيضاح رقم ) – رأس المالالزيادة في 

            

 145,169,332  71,056,432  236,323  (20,734)  13,897,311  60,000,000 2018كانون االول  31الرصيد في 
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 إلقبال لالستثماركة اشر

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

  

 النقدية الموحدبيان التدفقات 

 كانون األول  31للسنة المنتهية في    

 2018  2019 إيضاح  بالدينار األردني

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  59,370,842  52,753,754  قبل ضريبة الدخل  الربح للسنة

     التعديالت: 

  251,238  1,936,338 6 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

  375,422  592,168 11 إطفاء الموجودات غير الملموسة  

  3,730,447  4,024,737 12 االستهالكات 

  -  984,603 13 ل واستهالك حق استخدام األص 

 (10,416)  (9,124)  أرباح بيع االت وممتلكات ومعدات 

 -  (1,142,096)  أرباح بيع استثمارات عقارية

  1,055,014  1,300,907 24 نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة 

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

  10,762,891  13,076,051  صافي تكاليف التمويل 

  957,528  1,094,077 7 مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

  -  1,417,104 11 خسائر تدني الشهرة 

 -  (50,133)  اثر تصفية الشركة التابعة 

  75,978,386  76,464,066 

     التغير في: 

(11,637,681)  16,523,257  ذمم مدينة تجارية وأخرى   

(907,289)  المخزون    (10,334,826)  

(5,431,354)  أرصدة مدينة أخرى    (19,666,362)  

(3,357,298)  ذمم دائنة    3,713,849 

 81,176  200,336  شيكات آجلة الدفع 

 1,725,333  435,013  أرصدة دائنة أخرى 

 40,345,555  83,441,051  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

(7,977,422) 22 ضريبة الدخل المدفوعة    (6,515,061)  

(1,331,849) 24 للموظفينالمدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة    (114,477)  

     

 33,716,017  74,131,780  صافي التدقفات النقدية من األنشطة التشغيلية  

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 48,653  3,224,056 335, المتحصل من بيع آالت وممتلكات ومعدات

 -  863,871  لالستثمارات المتحصل من دفعات مقدمة 

(7,391,789)  المدفوع لشراء آالت وممتلكات ومعدات    (11,155,362)  

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

)بعد خصم النقد   صافي النقد المدفوع لتملك شركات تابعة وحقوق التوزيع

 المستحوذ عليه( 

 
(20,657,901)  

 
(86,320,277)  

 -  1,545,621  المتحصل من بيع استثمارات عقارية 

المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  

 اآلخر 

 
- 

 
564,409 

 ( 96,833,677)  ( 22,416,142)  االستثمارية صافي التدقفات النقدية المستخدمة في األنشطة 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

(13,076,051)  تكاليف التمويل المدفوعة    (10,762,891)  

(55,341,113)  قروض وتسهيالت بنكية    109,771,724 

(672,601)  يجارات دفعات ا   - 

( 69,089,765)  التمويلية صافي التدقفات النقدية من األنشطة    99,008,833 
     

في النقد في الصندوق ولدى البنوك  التغيرصافي    (17,374,127)  35,891,173 

 21,644,788  57,772,284  النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة 

 236,323  1,037,188  احتياطي الترجمة 

نهاية السنة النقد في الصندوق ولدى البنوك في   5 41,435,345  57,772,284 

 

 مدقق الحسابات المستقل. جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير (59) ( إلى رقم10تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم )



 شركة اإلقبال لالستثمار

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
    

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
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 عــــــــام  (1
 

تأسسسسسست شسسركة االقبال لالسسستثمار المسسساهمة العامة المحدودة )الدخان والسسسجائر الدولية المسسساهمة العامة المحدودة سسسابقا( وفقا  

، وسسجلت في سسجل الشسركات المسساهمة العامة لدى وزارة الصسناعة 1989( لسسنة 1ألحكام قانون الشسركات االردني المؤقت رقم )

( مليون  5. برأس مال مصسسسرح به ومدفوع )1992حزيران   1( بتاريخ 218لهاشسسسمية تحت رقم )والتجارة في المملكة االردنية ا

 دينار أردني )دينار واحد لكل سهم(. 
 

( مليون 10من رأس المال ليصسسبح )  %100تم رفع رأس المال عن طريق اكتتاب خاص بنسسسبة   1993تشسسرين األول   10بتاريخ 

( 12من رأس المال ليصسسبح )  %20ع رأس المال من خالل توزيع أسسسهم مجانية بنسسسبة تم رف  1998آيار   5دينار أردني. وبتاريخ 

تم االنسدمساج مع شسسسسركسة االقبسال لالسسسسستثمسارات المساليسة ليصسسسسبح رأس المسال  2001نيسسسسسان  16مليون دينسار أردني، وبتساريخ 

من رأس   %5هم مجانية بنسسسبة تم رفع رأس المال عن طريق توزيع أسسس  2002نيسسسان  15دينار أردني، وبتاريخ   14,304,675

 %10تم رفع رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة  2005نيسان   10( مليون دينار أردني، وبتاريخ 15المال ليصسبح )

 %21تم رفع رأس المال عن طريق توزيع أسسهم مجانية بنسسبة  2006نيسسان  16دينار أردني، وبتاريخ   16,500,000ليصسبح 

تم رفع رأس المال عن طريق توزيع أسسسهم مجانية   2013شسسباط  25( مليون دينار أردني، وبتاريخ 20يصسسبح )من رأس المال ل

 ( مليون دينار أردني. 25من رأس المال ليصبح ) %25بنسبة 
 

سسسسسهم من خالل رسسسسسملسة مبلغ   5,000,000زيسادة رأس المسال الشسسسسركسة بمقسدار  2016آذار  24يئسة العسامسة بتساريخ قررت اله

( مليون أردني )دينار واحد 30دينار أردني من األرباح المدورة ليصسبح رأس مال الشسركة المصسرح به والمدفوع )  5,000,000

 لكل سهم(. 
 

سهم   30,000,000زيادة رأس مال الشركة بمقدار   2018حزيران   3ا المنعقد بتاريخ قررت الهيئة العامة غير العادية باجتماعه

دينار أردني من األرباح المدورة ليصسسسسبح رأس مال الشسسسسركة المصسسسسرح به والمدفوع   30,000,000من خالل رسسسسسملة مبلغ 

دينار أردني )دينار واحد لكل سسهم(. هذا وقد اسستكملت الشسركة اإلجراءات القانونية لزيادة رأس المال في وزارة   60,000,000

 .2018تموز  17الصناعة والتجارة بتاريخ 

 

 يلي:ما  هذا وتتضمن غايات الشركة

 وكاالت تجارية. -

 (.ة)عدا التعامل بالبورصات العالمي وسطاء تجاريون -

 .ةفي المناقصات والعطاءات التجاري الدخول -

 .ةستيراد وتصدير لخدمة اعمال الشركا -

 كفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة.  -

 .ةالتي تراها مناسب ةبالطريق ةفائضال ةاستثمار اموال الشرك -

 .ةلتنفيذ غايات الشرك ةغير المنقولو ةتملك االموال المنقول -

 امتالك األراضي والعقارات لتأدية اغراض الشركة.  -

 او فرد تهمه اهداف الشركة وغاياتها او اي منها. ةاو هيئة او سلطة او شركة او مؤسس ةالتعاقد مع اي حكوم -

 .اقتراض االموال الالزمه لها من البنوك -
 

 أسس إعداد البيانات المالية الموحدة    (2
 

 بيان االلتزام   -أ

الموحدة من قبل مجلس تمت الموافقة على البيانات المالية  .تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.  2020نيسان  27 اإلدارة بتاريخ

حيث ان (  16معيار الدولي للتقارير المالية رقم )ال  التي تم فيها تطبيقهذه المجموعة األولى من البيانات المالية الموحدة للمجموعة  

 (.3ة مذكوره في إيضاح رقم )صل الالتغيرات في السياسات المحاسبية ذات 

 

 أسس توحيد البيانات المالية   -ب

والشركات التابعة لها والتي تخضع لسيطرتها،   لشركة اإلقبال لالستثمار )الشركة األم(تمثل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية  

شركة عندما تكون لديها الحق في عوائد  الالشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة، تسيطر المجموعة على 

المستثمر  السيطرة على الشركة قدرتها على متغيرة من مشاركتها مع الشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل

منه السيطرة حتى تاريخ فقدان ء الية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي بد. يتم تضمين البيانات المبها

 السيطرة عليها.
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يتم توحيد نتائج عمليات الشسسسركة التابعة في بيان الربح اوالخسسسسارة والدخل الشسسسامل اآلخر الموحد اعتباراً من تاريخ تملكها وهو 

 ياً انتقال سيطرة الشركة على الشركة التابعة.التاريخ الذي يجري فيه فعل
 

يسسيطر المسستثمر على الجهة المسستثمر بها عندما يتعرض المسستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شسراكته مع الجهة المسستثمر بها أو 

 لمستثمر بها. يكون له حقوق فيها ولديه القدرة الحالية على التأثير في تلك العوائد من خالل سيطرته على الجهة ا

 يتضح مفهوم السيطرة عند تحقق ثالثة عناصر وهي:
 

 ؛سلطة المستثمر على الجهة المستثمر بها -1

 ؛ وستثمر بها أو حقوقه فيهاتعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة الم -2

 .المستثمر بهاقدرة المستثمر على استخدام تلك السلطة على الجهة  -3
 

تقوم المجموعة باالعتراف بتوحيد االعمال باسستخدام طريقة االندماج وذلك عندما تنتقل السسيطرة الى المجموعة ويتم قياس المنافع 

المنقولة من عملية االندماج بالقيمة العادلة، ويتم تحديدها بصسسافي قيمة الموجودات. وفي حالة وجود شسسهرة ناتجة يتم عمل اختبار  

 دني سنوياً.  للت
 

ويتم تسسجيل التكاليف ، يتم االعتراف بأية أرباح ناتجة عن عملية الشسراء في بيان الربح اوالخسسارة والدخل الشسامل اآلخر الموحد

المتكبدة الناتجة عن عملية الشسراء في بيان الربح اوالخسسارة والدخل الشسامل اآلخر الموحد أيضساً، اال إذا كانت تتعلق بأوراق دين 

 أوراق مالية.أو 
 

المنافع الناتجة عن عملية االندماج ال تشسسسمل المبالغ الناتجة عن تسسسسوية العالقات التي كانت قائمة قبل عملية االندماج. ويتم إدراج 

 .الموحدهذه المبالغ في بيان الربح اوالخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 

االسسسستحواذ إذا تم تصسسسنيفها كحقوق مسسسساهمين، ويتم معالجة أية معامالت  يتم قياس االلتزامات المحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ 

ضسسسسمن حقوق المسسسسساهمين. ويتم االعتراف الالحق على خالف ذلك في القيمة العادلة للبدل المحتمل في بيان الربح اوالخسسسسسارة 

 والدخل الشامل اآلخر الموحد.
 

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

عن االعتراف بموجودات ومطلوبات    شسسركة االمتتوقف ال ، تتوقف العالقة بين الشسسركة االم والشسسركة التابعة،عند فقدان السسسيطرة

  بياناتالشسركة التابعة واية حقوق لغير المسسيطرين والعناصسر االخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشسركة التابعة ويتم اسستبعادها من ال

 المالية الموحدة.
 

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

 

 الدخان والسسجائر الدوليةشسركة قائمة بين المجموعة و لم تعد عالقة المجموعة )الشسركة االم والشسركة التابعة(  2019خالل عام  

 بعد تصفيتها.
 

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

 المالية الموحدة. بياناتال
 

 الشركات التابعة التالية:  2019كانون األول  31تمتلك الشركة كما في  -
 

 رأس المال  اسم الشركة 

نسبة ملكية  

 الشركة

(2019) 

نسبة ملكية  

 الشركة

(2018) 

طبيعة عمل 

 مكان عملها الشركة

  ٪ ٪   

 األردن  تجارة التبغ 100 100 6,000,000 والوكاالت *شركة الفاخر لتجارة التبغ 

 األردن  طاقة متجددة 100 100 7,000,000 شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة
 

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

 

 رأس المال  اسم الشركة 

نسبة ملكية  

 (2019) الشركة

ملكية  نسبة 

 (2018) الشركة

طبيعة عمل 

 مكان عملها الشركة

  ٪ ٪   

شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ 

 استثمارات 100 100 35,450 والوكاالت*

جزر 

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

 رأس المال  اسم الشركة 

نسبة ملكية  

 الشركة

(2019) 

نسبة ملكية  

 الشركة

(2018) 

طبيعة عمل 

 مكان عملها الشركة

  ٪ ٪   

 االمارات تجارة التبغ 100 100 35,450 الفاخر توباكو م.م.ح *

 جزر الكايمن تجارة التبغ 100 100 7,100 شركة الفاخر الدولية  

 االمارات تجارة التبغ 100 100 35,450 شركة بيونير فينتشر جروب**

 تركيا تجارة التبغ 100 100 18,824 تركيا-مصنع الفاخر للتبغ المعالج 

 االمارات استثمار - 100 709 دأي أف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميت

 

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

 اسم الشركة 

مساهمة  

 الشريك

نسبة ملكية  

 الشركة

(2019) 

نسبة ملكية  

 الشركة

(2018) 

طبيعة عمل 

 مكان عملها الشركة

  ٪ ٪   

 اإلمارات تجارة التبغ 100 100 7,720,000   مصنع الفاخر للتبغ المعالج

 

 المالية و االدارية  حيث ان السيطرة.  )الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م( مصنع الفاخر للتبغ المعالج شركة في عجمان الصناعية يمتلك

 بموجب اقرار و تعهد من الشريك االخر.  لمصنع الفاخرللتبغ المعالج

 

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

 المالرأس  الشركة

نسبة ملكية  

 الشركة

(2019) 

نسبة ملكية  

 الشركة

(2018) 

طبيعة عمل 

 مكان عملها الشركة

  ٪ ٪   

 أمريكا استثمار 100 100 7,100 **** امريكا-شركة الفاخر القابضة 

 مصر  تجارة التبغ 100 100 119,662 مصر * –مصنع الفاخر للتبغ المعالج 

 مصر تجارة التبغ 100 100 239,325 للتصدير والتجارة*الشركة العربية الدولية 

 مصر تجارة التبغ 100 100 79,775 شارمز لالستيراد والتوزيع*

 المانيا تجارة التبغ 100 100 21,734 المانيا *–مصنع الفاخر للتبغ المعالج 

 المانيا تجارة التبغ 100 100 20,153   *** ال اي اف يونيتي الب

 السعودية تجارة التبغ 100 100 4,567 للتجارة** قمة الفاخر 

 بولندا تجارة التبغ 100 100 949 مصنع بولندا***

 بريطانيا استثمار - 100 709  ***جلوبال براندزاف اي 
 

 . 2018عام الخالل  شركة بيونير فينتشر جروب بتملك هذه الشركات* قامت 

، حيث ان السيطرة المالية واإلدارية لقمة 2018عام ال قمة الفاخر للتجارة خالل شركة جروب بتملكشركة بيونير فينتشر قامت  **

 الفاخر للتجارة تعود لشركة بيونير فينتشر جروب بموجب إقرار وتعهد من الشريك اآلخر.

 . 2019خالل العام  شركة بيونير فينتشر جروب بتملك هذه الشركاتقامت  ***
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 أمريكا بتملك شركة تابعة تفاصيلها كالتالي: –شركة الفاخر القابضة  تمتلك ****
 

 اسم الشركة 

مساهمة  

 الشريك

نسبة ملكية  

 (2019) الشركة

نسبة ملكية  

 (2018) الشركة

طبيعة عمل 

 الشركة

مكان 

 عملها

  ٪ ٪   

أمريكا  –شركة الفاخر للتوزيع 

 أمريكا تجارة التبغ 100 100 710  )سييرا نيتوورك سابقا(

 أمريكا تجارة التبغ - 100 2,081,873  انكوربوريتدرمان 

 

 : 2019كانون األول  31في كما  للشركات التابعةيبين الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي  -
 

 

 

 أساس القياس  -ج

بالقيمة العادلة من خالل  التي تظهرتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية 

 فتظهر بالقيمة العادلة والموجودات المالية والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. اآلخر الدخل الشامل

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  -د

 .هي الدوالر االمريكي للمجموعةالعملة الوظيفية وتظهر البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني 

 

 التقديرات االجتهادات و استخدام -ه

تطبيق السياسات المحاسبية  ادات وتقديرات وافتراضات تؤثر فيإعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب قيام اإلدارة باجته عند

النتائج ان كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف. .مبالغ الموجودات والمطلوبات الوللمجموعة 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في . التقديراتهذه الفعلية قد تختلف عن 

 .التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي

 

 االجتهادات

والتي تنطوي على مخاطر كبيرة ناتجة عن إجراء تعديل جوهري  2019 كانون االول 31كما في  االجتهاداتالمعلومات حول 

 تتضمن:الالحقة على القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات في السنة المالية 

 . عند نقطة من الزمن أو على مدار الزمن تحقق دسواء االيرا :اإلعتراف باأليراد -

 التوحيد: ما إذا كان لدى المجموعة سيطرة على الشركة المستثمر بها،  -

 .عقود اإليجار، ما إذا كانت المجموعة متاكدة من تنفيذ خيار التمديد -

 2019كانون األول  31 

 بالدينار األردني

مجموع 

 مجموع اإليرادات  مجموع المطلوبات  الموجودات

 الدخل الشامل

 )الخسارة

 للسنة (الشاملة
      

 شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

 46,658,074 222,633,411 331,578,320  445,503,597 موحدة –

 ( 701,232) 1,127,329 5,010,656  8,675,743 شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة

 2018كانون األول  31 

 بالدينار األردني

مجموع 

  الموجودات

 مجموع

 المطلوبات 

 مجموع 

 اإليرادات 

الدخل الشامل 

)الخسارة 

 الشاملة( للسنة
      

 شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت

 54,227,272 187,209,826 340,770,656  406,623,796 موحدة –

 ( 541,423) 1,396,436 3,386,179  7,752,497 شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة

  شركة الدخان والسجائر الدولية

 - - -  4,247,571 )تحت التصفية(
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 االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة 

التي تنطوي على مخساطر هسامسة و   2019كسانون األول  31كمسا في إن المعلومسات حول االفتراضسسسسات والتقسديرات غير المؤكسدة 

تم إدراجها في اإليضسسسساحات  على القيم المسدرجة للموجودات و المطلوبات في السسسسسنسة المسالية القادمة   تؤدي إلى تعسديل جوهري

 التالية:

 المتوقعة. الردياتتقدير  :اإلعتراف باأليراد -

 قياس التزامات المنافع المحددة: االفتراضات االكتوارية الرئيسية. -

 ية مستقبلية يمكن استخدامها مقابل الخسائر الضريبية المرحلة. االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة: توفر أرباح ضريب -

 التي ال يمكن رصدها، تحديد القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع لمجموعة االستبعاد على أساس المدخالت الهامة -

قابلية  بما في ذلك ابلة لالستردادالمبالغ الق لتحديد : االفتراضات األساسيةوالشهرة اختبار تدني قيمة الموجودات غير الملموسة -

 استرداد تكاليف التطوير.

 . لمواردالتدفق الخارج ل االعتراف وقياس المخصصات وااللتزامات المحتملة: االفتراضات الرئيسية حول احتمالية وحجم  -

متوسط الالتعاقدية: االفتراضات األساسية لتحديد الموجودات قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية و -

 رة.معدل الخسا المرجح ل

االستحواذ على شركة تابعة: القيمة العادلة للعوض المحول والقيمة العادلة لألصول المستحوذ عليها واإللتزامات المحتملة، والتي  -

 تقاس على أساس مؤقت.

لهذه   بصورة دورية اعتمادا على الحالة العامةوغير الملموسة جودات الملموسة تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للمو -

 الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في المستقبل.

 قانونية معدة من قبل مستشاري الشركة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسةلمجموعة  تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد ا -

 .في المستقبل جراء تلك القضايامجموعة القانونيين والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها ال

تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحصيل إذا كانت تكلفة المخزون غير قابلة لالسترداد   -

جزئي او إذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل اخرى تتسبب في المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او  او تعرض

 لالسترداد عن القيمة الدفترية.  انخفاض القيمة القابلة

 ضريبة الدخل وفقاً للقوانين والتعليمات السارية. خصصبتقدير متقوم اإلدارة  -
 
 

 القيمة العادلة: قياس -

 قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. لمجموعةالمحاسبية ليتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات 

لدي المجموعة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. يشمل ذلك فريق تقييم تقع على عاتقه المسئولية الشاملة لإلشراف  

للقيم العادلة، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى المدير التنفيذي للشئون    3على جميع قياسات القيمة العادلة الهامة، بما في ذلك المستوى  

 المالية. 

قوم فريق التقييم بالمراجعة المنتظمة للمدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها والتعديالت الخاصة بالتقييم. في حال استخدام ي

معلومات طرف ثالث مثل أسعار السماسرة أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، يقوم فريق التقييم بتقييم األدلة التي تم الحصول  

خرى لدعم استنتاج أن هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بما في ذلك المستوى عليها من األطراف األ

 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي ينبغي أن تصنف فيه هذه التقييمات.

أو اإللتزامات. ويتم تصنيف  تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن رصدها قدر اإلمكان عند قياس القيمة العادلة لألصول

 القيم العادلة في مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

 

 ت مماثلة.التزاماأسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة ألصول أو : 1المستوى

، سواء مباشرة لألصول او التزاماتالتي يمكن تحديدها    1لمدرجة المتضمنة في المستوى  مدخالت من غير األسعار ا:  2المستوى

 )أي األسعار( أو بطريقة غير مباشر )أي المشتقة من األسعار(. 

 مدخالت ألصول أو إلتزامات غير مرتكزة على معطيات السوق التي من الممكن رصدها )مدخالت ال يمكن رصدها(. :  3المستوى
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حال كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات تقع ضمن مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي في 

للقيمة العادلة عندئِذ يتم تصنيف القيمة العادلة في مجملها باستخدام ادني مستوى من مدخالت التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي  

 تعتبر هامة للقياس ككل.

 في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغير.تقوم المجموعة باإلعتراف بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة 

 تم إدراج معلومات إضافية حول اإلفتراضات التي تم القيام بها في قياس القيمة العادلة في اإليضاحات التالية:

 بيان الدخل الشامل اآلخر.  خالل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من –9إيضاح 

 اإلستثمارات العقارية – 10إيضاح 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (3

 السياسات المحاسبية الهامة التغير في

متماثلة   2019كانون األول    31في    ةللسنة المنتهي  الموحدة  المالية  بياناتفي المن قبل المجموعة  إن السياسات المحاسبية المطبقة  

 . باستثناء2018كانون األول  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية بياناتال السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعدادمع 

وهي كما  2019المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول بعد األول من كانون الثاني 

 :يلي

 ( عقود اإليجار. 16قارير المالية رقم )المعيار الدولي للت -

 ( عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل. 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )  -

 . (9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ) ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي -

 (28المحاسبة الدولي رقم معيار على تعديالت الالشركه الزميله والمشاريع المشتركة )المصالح في  -

 (19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية -

)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير  2017-2015التحسينات السنويه لدورة المعايير الدوليه العداد التقارير الماليه الفتره  -

 . (23، ومعيار المحاسبة  الدولي رقم 12، ومعاير المحاسبه الدولي رقم  11، والمعاير الدوليه للتقارير الماليه 3الماليه 

معيار الدولي باستثناء ال مجموعةعلى البيانات المالية لل جوهريم يكن لتطبيق هذه المعايير الجديدة والمعايير المعدلة تأثير ل

اعتبار  ( عقود اإليجار16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )اإليجارات. قامت المجموعة بتطبيق  (16) رقم للتقارير المالية

 . 2019كانون الثاني  1من 

تفسير لجنة تتوافق السياسة المحاسبية الحالية للمجموعة بشأن معامالت ضريبة الدخل غير المؤكدة مع المتطلبات الواردة 

بشأن عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل ، والتي أصبحت  ( 23تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )

 .2019 كانون الثاني 1سارية في 

 عقود اإليجار

 رجعي بأثر التطبيق منهجيةباستخدام باستخدام عقود االيجارات ( 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) مجموعةطبقت ال

وال يزال يتم اإلبالغ عنها بموجب  ( 2018لعام ) ، وبالتالي لم تتم إعادة بيان المعلومات المقارنة اختيارية عملية بوسائل معدلة

عن  بشكل منفصل  يتم اإلفصاح    . (4وتفسيرات لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )  (17)المعيار المحاسبي الدولي رقم  

تفسيرات لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ( و  17)  تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم

 على المعلومات المقارنة.غير مطبقة بشكل عام  16في المعيار الدولي للتقارير المالية  الواردة متطلبات اإلفصاح . (4)

 
 تعريف عقد اإليجار  ( أ

بموجب المعيار  تضمن على بند إيجاريعقد ايجار أو التعاقد يمثل  ما إذا كان فيعند بدء العقد  لمجموعةفي السابق، حددت ا

  اآلن بتقييم ما إذا كان العقد مجموعة. تقوم ال”رتيب ما يتضمن عقد إيجار أم التحديد ما إذا كان ت“( 17)المحاسبي الدولي رقم 

 (. 16) رقم أو يحتوي على عقد إيجار بناًء على تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقارير الماليةعقد ايجار  يمثل 

تطبيق الوسيلة العملية لجد تقييم معامالت   لمجموعة، اختارت ا  (16)عداد التقارير المالية رقم  إلنتقال إلى المعيار الدولي  اإلعند  

على العقود التي تم تحديدها سابقًا كعقود تأجير. فقط    (16)  رقم    المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  مجموعةالتأجير. طبقت ال

بشأن ما إذا كان هناك عقد    (17) ا كعقود إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديده

االيجار بموجب المعيار الدولي إلعداد عقد بالتالي، تم تطبيق تعريف  .(16رقم )إيجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .  2019كانون الثاني  1ا أو تغييرها في أو بعد ( فقط على العقود التي تم التعاقد فيه16التقارير المالية رقم )
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 كمستأجر:  ( ب

في السابق  مجموعةالعديد من األصول بما في ذلك الممتلكات ومعدات اإلنتاج. قامت ال المجموعة باستئجاركمستأجر، تقوم 

بناًء على تقييمها لما إذا كان عقد اإليجار قد قام بنقل جميع  تمويليةبتصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو 

داد التقارير المالية إلعإلى حد كبير. بموجب المعيار الدولي  إلى المجموعة  المخاطر والمكافآت المرتبطة بملكية األصل األساسي  

أي أن هذه اإليجارات مدرجة  -الحق في استخدام األصول والتزامات اإليجار لمعظم هذه العقود  ب  مجموعةلتعترف ا،    (16)رقم  

 في الميزانية العمومية.

االعتبار في العقد لكل عنصر تأجير على  مجموعة في بداية أو عند تعديل العقد الذي يحتوي على عنصر التأجير، تخصص ال

عدم فصل مكونات غير التأجير  مجموعةنسبي. ومع ذلك، بالنسبة لعقود تأجير الممتلكات، اختارت الأساس سعره المستقل ال

 وحساب عقد اإليجار والمكونات غير التأجيرية المرتبطة به كعنصر تأجير واحد.

 

 17عقود اإليجار المصنفة كإيجارات تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي  (ب

.  17عقود إيجار العقارات على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  وعةالمجم في السابق، صنّفت

عند االنتقال، بالنسبة إلى عقود اإليجار هذه، تم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة 

 :حق استخدام األصل عن طريق إما. يتم قياس 2019 كانون الثاني 1بمعدل اإلقتراض اإلضافي للشركة كما في 

منذ تاريخ البدء، مخصوًما باستخدام   16قيمتها الدفترية كما لو كانت قد تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   -

 هج على أكبر تأجير عقاري لها؛ أوهذا النمجموعة األولي: طبقت ال التطبيقفي تاريخ  مجموعةمعدل االقتراض اإلضافي لل

هذا النهج  مجموعة مبلغ مساو  اللتزامات اإليجار، يتم تعديله بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبقًا أو مستحقة الدفع: طبقت ال  -

  على جميع عقود اإليجار األخرى.
 

االنتقال وخلصت إلى أنه ال يوجد أي مؤشر   للتحقق من انخفاض القيمة في تاريخ حق استخدام األصولباختبار  مجموعةقامت ال

 .حق استخدام األصولعلى انخفاض قيمة 
 

على عقود اإليجار  16عددًا من الدوافع العملية عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  مجموعةاستخدمت ال

 : مجموعة. على وجه الخصوص، ال17لدولي  المصنفة سابقًا على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة ا

شهًرا من  12عترف بالموجودات والمطلوبات المتعلقة بحق االستخدام في عقود اإليجار التي تنتهي مدة عقد اإليجار خالل تلم  -

 األولي؛ التطبيقتاريخ 

 عترف باألصول والخصوم المتعلقة بحق االستخدام في عقود األصول ذات القيمة المنخفضة تلم   -

 في تاريخ التطبيق األولي؛ و حق استخدام األصلاستبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس  -
 .في تحديد مدة عقد اإليجار االستخدام المتأخر  -

 

 كمؤجر (ج

اإليجار التي لعقود  16ال يتعين على المجموعة إجراء أي تعديالت على االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 تعمل فيها كمؤجر.

"إيرادات العقود مع العمالء" لتخصيص االعتبار في العقد لكل  15طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .عنصر من عقود اإليجار وغير التأجير

 

 البيانات المالية   علىالتأثير  ( د

 ند التحول التأثير ع

بموجودات إضافية من حق االستخدام، بما في ذلك  مجموعة، أقرت ال16المعيار الدولي للتقارير المالية عند االنتقال إلى 

 الممتلكات، والتزامات اإليجار اإلضافية. تم تلخيص التأثير على االنتقال أدناه.

 كانون الثاني 1الرصيد في 

 بالدينار األردني    2019

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -أصول  إستخدامحق  13,635,891
 التزامات اإليجار 13,635,891

 

قامت الشركة بخصم دفعات اإليجار باستخدام  تشغيلي،عند قياس التزامات اإليجار لإليجارات التي تم تصنيفها كعقود تأجير 

 %.6.3هو  متوسط السعر المطبق .2019كانون الثاني  1معدل االقتراض السائد لدى الشركة في 
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 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:وفيما يلي 
 

 االدوات المالية:  -أ

i.  االعتراف والقياس األولي 

وأدوات الدين بشكل أولي عند نشأتها. يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بشكل بالذمم المدينة  يتم االعتراف  

 طرفًا في األحكام التعاقدية للموجودات او المطلوبات المالية. مجموعةالصبح تأولي عندما 

والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة مضافًا  (  ربدون عنصر تمويل كبي  ذمم مدينة تجاريةكن  تما لم  )يتم قياس الموجودات  

الربح أو الخسارة تكاليف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى بيان إليه لألداة الغير مصنفة كأداة بالقيمة العادلة من خالل 

 سعر المعاملة.بدون عنصر تمويل كبير ب المدينة التجاريةلذمم ل االولي قياسال ويتم شرائها أو إصدارها.

 

ii. الحق والقياس ال تصنيف ال 

 الموجودات المالية

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  إما:  اوقياسهعند االعتراف األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية 
أدوات حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح  –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر    ، أوسندات الدين  –االخر  

إلدارة   انموذج أعماله تغير المجموعةالمالية بعد االعتراف األولي بها ما لم  الموجوداتأو الخسارة،ال يتم إعادة تصنيف 
المالية المتأثرة في اليوم األول من فترة اإلبالغ األولى   الموجوداتالمالية، وفي هذه الحالة ، يتم إعادة تصنيف جميع    الموجودات

 بعد التغيير في نموذج العمل.

ً لتكون موجودات مالية بال - قيمة تقاس الموجودات المالية بالكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقا

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة بهدف تحصيل تدفقات نقدية مستقبلية. •

األصلي إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية )أصل المبلغ والفائدة على المبلغ  •

 ولغير المسدد(. لمتبقيا

 

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

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة: 

 

مستقبلية وبيع الموجودات  تدفقات نقدية يشمل كل من تحصيلإذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة  •

 . المالية

أصل المبلغ والفائدة تتكون فقط من  التيالنقدية الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات  لهذهالتعاقدية  لشروطاإذا كانت  •

 . القائملي على المبلغ األص

 

بشكل غير قابل للتعديل عرض   تختار الشركةدوات الملكية والغير محتفظ فيها بغرض التداول، قد ألاالعتراف األولي  يتم

 .الدخل الشامل االخر، بحيث يتم هذا االختيار لكل استثمار على حده  بيانالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في  

 

المذكورة اعاله  الدخل الشامل االخر بياناو بالقيمة العادلة من خالل إن جميع الموجودات المالية التي ال تقاس بالكلفة المطفأة 

وهذا يشمل كافة مشتقات الموجودات المالية. عند االعتراف األولي،   الربح او الخسارة  بيانها بالقيمة العادلة من خالل  قياس يتوجب

إمكانية االختيار بشكل ال رجعة فيه تصنيف وقياس الموجودات المالية التي استوفت شروط القياس بالكلفة المطفأة أو  للمجموعة

قيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة إذا  بال

 كان ذلك يقلل بشكل جوهري من عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.

 

  تقييم نموذج األعمال -الموجوات المالية

الموجودات المالية علی مستوى المحفظة ألن هذا يعکس بتقوم المجموعة بتقييم ألهداف نموذج األعمال الذي يتم خالله االحتفاظ 

 :علی أفضل وجه طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلی اإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل

 

ى كسب والممارسة لتلك السياسات. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز علالسياسات واألهداف الموجودة للمحفظة  -

، مع االحتفاظ بشكل خاص بسعر فائدة معين، أو مطابقة استحقاق الموجودات المالية مع استحقاق أي إيرادات الفوائد التعاقدية

 ؛فقات النقدية من خالل بيع األصولالتزامات ذات صلة أو االستخدامات النقدية المتوقعة أو تحقيق التد

 كيف يتم تقييم أداء المحفظة واعداد تقريرها إلدارة المجموعة؛ -
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 ؛ العمل( وكيفية إدارة هذه المخاطرالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج  -

مثال، ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أو  على سبيل ال -كيفية احتساب العوائد لمديري المحافظ  -

 التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة.

، ومبررات هذه العملية والتوقعات بشأن المبيعات ودات المالية في الفترات السابقةحسب عدد مرات وحجم وتوقيت البيع للموج -

 .في المستقبل

المالية الي طرف ثالث عبر معامالت التي ال تستوفي شروط الغاء االعتراف كمبيعات لهذا الغرض  ال يعتبر تحويل الموجودات 

 تماشياً مع اعتراف االمجموعة المستمر بالموجودات.

تقييمها بالقيمة العادلة  الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم  

 من خالل بيان الربح أو الخسارة. 

 

 : ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط تقييم -الموجودات المالية 

االعتراف األولي. يتم تعريف "الفائدة" ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ  

على أنها المقابل للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة زمنية معينة ومخاطر و تكاليف 

 .اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش ربح

في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، اخذت المجموعة في االعتبار الشروط 

يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات   تعاقدي  شرطذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تنطوي على    ويشمل.  لألداةالتعاقدية  

ة وعليه ال تستوفي الشرط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط. عند إجراء هذا التقييم ، تأخذ المجموعة بعين النقدية التعاقدي

 االعتبار:

 ؛مقدار أو توقيت التدفقات النقديةاألحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير  -

 ؛ وت الدفع المسبق وامكانية التمديدميزا -

 ات النقدية من الموجودات المحددةوعة بالتدفقالشروط التي تحدد مطالبة المجم -

 الشروط التي قد تعدّل سعر القسيمة التعاقدي ، بما في ذلك ميزات سعر الفائدة المتغير ؛ -

 

وتتفق ميزة الدفع المسبق مع شرط الدفعات ألصل المبلغ و الفائدة فقط إذا كان مبلغ الدفع المسبق يمثل بشكل جوهري مبالغ غير 

المبلغ و الفائدة على المبلغ القائم ، والذي قد يتضمن تعويًضا معقواًل إلنهاء العقد في وقت مبكر. باإلضافة إلى ذلك،  مسددة ألصل

بالنسبة للموجودات المالية التي يتم اقتناؤها بخصم أو عالوة على المبلغ التعاقدي الخاص بها ، فإنه يتك التعامل مع  ميزة الدفع  

أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل قيمة العقد االساسي باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية المستحقة )ولكن غير المسبق ، و التي تسمح 

المدفوعة( )والتي قد تتضمن أيًضا تعويض معقول عن اإلنهاء المبكر( على أنها متوافقة مع هذا الشرط إذا كانت القيمة العادلة  

 عتراف األولي. لميزة الدفع المسبق ليست جوهرية عند اال
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 القياس االحق : -االدوات المالية  

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 خالل بيان الربح أو الخسارة 

تقاس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة ويتم احتساب صافي أرباح أو خسائر، بما 

    في بيان الربح أو الخسارة.فيها إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح، يتم االعتراف بها  

تقاس هذه الموجودات الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. يتم تنزيل  الموجودات المالية بالكلفة المطفأة

الكلفة المطفأة بخسائر التدني. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح أو خسائر أسعار 

التدني في بيان الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بأية صرف العمالت ومصروف 

 أرباح أو خسائر ناتجة من االستبعاد في بيان الربح أو الخسارة. 

بالقيمة العادلة من الديون  سندات

 خالل بيان الدخل الشامل اآلخر 

المحتسبة إيرادات الفوائد  ب  يعترفهذه الموجودات بالقيمة العادلة.  ل  الالحق  قياساليتم  

 وخسائرجنبية الا التوخسائر صرف العم أرباحو  الة باستخدام طريقة الفائدة الفع

والخسائر الصافية األخرى في   باالرباحتدني في الربح أو الخسارة. يتم اإلعتراف ال

المتراكمة والخسائر رباح يتم إعادة تصنيف األ االستبعاد،. عند الدخل الشامل اآلخر

 إلى الربح أو الخسارة.  خرالدخل الشامل اآل في

 

أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 بيان الدخل الشامل اآلخر

تقاس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد 

تعويضاً  في بيان الربح أو الخسارة، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح

جزئياً لكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر األخرى من خالل 

 بيان الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبداً إلى بيان الربح أو الخسارة 

 

 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر -المالية  المطلوبات 

يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية  

للمتاجرة، أو مشتقات أو تم تحديدها  على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها

كذلك عند االعتراف المبدئي. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم إثبات 

  األرباح والخسائر بالصافي ، بما في ذلك أي مصروفات فوائد في الربح أو الخسارة

ى يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات مصاريف الفوائد وأرباح  المطلوبات المالية األخر

وخسائر صرف العمالت االجنبية في الربح أو الخسارة. أي ربح أو خسارة من اإلستبعاد يتم االعتراف به أيضاً في الربح أو 

 الخسارة.
 

iii.إلغاء االعتراف 

 الماليةالموجودات 

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو  

أو لم تقم  قوم بنقل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية لطرف اخر.  تعندما  

المجموعة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية وال تحتفظ بالسيطرة على هذه  

 الموجودات المالية. 

 

امالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي، ولكنه يحتفظ إما بكل أو في معتدخل المجموعة  

 بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع الموجودات المحولة. في هذه الحاالت، ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المنقولة.

 

 المطلوبات المالية 

 اأيضً  وبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها.بإلغاء االعتراف بالمطلمجموعة تقوم ال

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند تعديل شروطها اذا كانت التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة  

 بشكل جوهري، وفي هذه الحالة يتم إثبات المطلوبات المالية الجديدة المبنية على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. 

لمالية، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع )بما في ذلك أي عند إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات ا

 موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة( في بيان الربح او الخسارة. 
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iv.التقاص 

المركز المالي فقط عندما تتوفر  يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصسسسافي في بيان 

الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسسويتها على أسساس التقاص أو أن يكون تحقق الموجودات وتسسوية المطلوبات في 

 نفس الوقت.

 

v. ومحاسبة التحوط المشتقة الماليةاألدوات 

 .العمالت األجنبية و أسعار الفائدةلمخاطر تعرضالتحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من 

عند توافر إذا لم يكن العقد أصسل مالي فصسل المشستقات المدمجة عن العقد األسساسسي ويتم اثباتها محاسسبيا بصسورة منفصسلة يتم 

 ضوابط معينة

. بعد االعتراف المبدئي يتم قياس المشسستقات بالقيمة العادلة ويتم إدراج التغييرات فيها  يتم قياس المشسستقات مبدئيًا بالقيمة العادلة

 بشكل عام في الربح أو الخسارة.

تصسنف المجموعة بعض المشستقات كأدوات تحوط للتحوط من تقلب التدفقات النقدية المرتبطة بمعامالت ذات توقعات محتملة 

أسسسعار صسسرف العمالت األجنبية وأسسسعار الفائدة وبعض المشسستقات والمطلوبات المالية غير ناشسسئة عن التغيرات في ، للغاية

 المشتقة كتحوطات لمخاطر صرف العمالت األجنبية على صافي االستثمار في عملية أجنبية.

مجموعة بتوثيق  توثق المجموعة هدف إدارة المخاطر وإسسستراتيجية تنفيذ التحوط. كما تقوم ال، عند بدء نشسسوء عالقات للتحوط

العالقة االقتصسسادية بين بند التحوط وأداة التحوط ، بما في ذلك ما إذا كان من المتوقع أن تعوض التغيرات في التدفقات النقدية 

 لبند التحوط وأداة التحوط بعضها البعض.

 

 التحوط التدفق النقدي

للتغيرات في القيمة العادلة للمشسسستقة يتم إثباتها في   عندما يتم تخصسسسيص مشسسستقة كأداة تحوط للتدفق النقدي فإن الجزء الفعال

. يقتصسسسسر الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشسسسستقات  الدخل الشسسسسامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي للتحوط.

تحسديسده على أسسسسساس  والسذي تم المعترف بهسا في السدخسل الشسسسسامسل اآلخر على التغيير التراكمي في القيمسة العسادلسة للبنسد المحوط،

 القيمة الحالية منذ بداية التحوط. 

 يتم إثبات أي جزء غير فعال في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة فوراً في الربح أو الخسارة.

تقوم المجموعة بتصسسنيف التغير في القيمة العادلة للعنصسسر الفوري في عقود الصسسرف اآلجلة على أنه أداة تحوط في عالقات 

تحوط التدفقات النقدية. يتم احتسسساب النقاط اآلجلة بشسسكل منفصسسل كتكلفة التحوط. وفي هذه الحالية، يتم إثباتها ضسسمن الدخل 

الشسسامل اآلخر وتكون متراكمة في احتياطي تكلفة التحوط كمكون منفصسسل في حقوق الملكية ويتم احتسسسابها الحقاً كأرباح أو 

  دفقات النقدية.خسائر متراكمة في احتياطي تحوط الت

 

 عقود االيجار: -ب

، منهجيسة التطبيق بسأثر رجعي( عقود االيجسارات بساسسسسستخسدام 16بتطبيق المعيسار السدولي للتقسارير المساليسة رقم )المجموعسة  قسامست

( 17وبسالتسالي لم تتم إعسادة بيسان المعلومسات المقسارنسة و ال يزال يتم اإلبالغ عنهسا بموجسب المعيسار المحساسسسسسبي السدولي رقم )

المحاسسبية المطبقة  عن السسياسساتالمالي. يتم اإلفصساح  الدولية للتقريرالصسادر عن لجنة تفسسيرات المعايير   4والتفسسير رقم 

الصسسسادر عن لجنة تفسسسسيرات المعايير الدولية  للتقرير المالي   4( والتفسسسسير رقم 17بموجب المعيار المحاسسسسبي الدولي رقم )

 بشكل منفصل.
 

 :2019كانون الثاني  1السياسة المحاسبية المطبقة من  

ار أو يتضمن بنود إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو يتضمن إذا كان العقد عقد إيج  المجموعة فيماعند بداية عقد االيجار، تحدد  

حسب تعريف العق التأجيري في المعيار.  بنود إيجار إذا كان يتضمن نقل السيطرة على أصل محدد لفترة محددة مقابل تعويض

ر بموجب المعيار الدولي  تعريف االيجا  مجموعةستخدم التلتقييم ما إذا كان عقد اإليجار يتضمن نقل السيطرة على أصل محدد،  

 . 2019كانون الثاني  1تم تطبيق هذه السياسة على العقود التي تم التعاقد فيها في أو بعد  ( 16إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة اإلقبال لالستثمار

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
    

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

21 

 

i.  كمستأجر   

في العقد  المجموعة االعتبارتخصص في تاريخ توقيع العقد، أو في تاريخ اعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عناصر اإليجار،  

عدم فصل  مجموعة لكل عنصر تأجير على أساس سعره المستقل النسبي. ومع ذلك، بالنسبة لعقود تأجير الممتلكات، اختار ال

 ار والمكونات غير التأجيرية المرتبطة به كعنصر تأجير واحد.مكونات غير التأجير وحساب عقد اإليج
 

بحق استخدام األصل وااللتزامات الخاصة بعقد اإليجار عند بداية عقد اإليجار. يتم قياس حق االستخدام عند  تعترف المجموعة 

لدفعات االيجار التي تمت في تاريخ بداية العقد االعتراف األولي بالتكلفة، التي تتضمن القيمة األولية إللتزام عقد االيجار معدلة 

أو قبله، باإلضافة الى اي تكاليف مباشرة أولية تحققت وأية تكاليف متوقعة تتعلق بإزالة األصل وأو اعادة األصل الى وضعه قبل  

 العقد، مطروحاً منها أثر أية حوافز إيجار قد تم إستالمها.
 

بإستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد االيجار و حتى نهايته، إال في حال يتم الحقاً استهالك حق استخدام األصل 

نفذ خيار الشراء. تس  مجموعةعند نهاية مدة العقد أو كانت تكلفة حق استخدام األصل تعكس أن ال مجموعة  انتقال ملكية األصل الى ال

ر اإلنتاجي لألصل و الذي يتم تقديره بنفس اسس تقدير العمر في هذه الحاالت، يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العم

االنتاجي للممتلكات والمعدات. كما يتم تخفيض قيمة الحق في استخدام األصل بشكل دوري لعكس قيمة التدني )ان وجدت( ويتم 

 تعديلها لعكس أثر التعديالت على بند اإللتزامات المرتبطة بعقود اإليجار.

ت المرتبطة بعقد اإليجار عند االعتراف األولي بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير مدفوعة في تاريخ عقد يتم قياس اإللتزاما

لم يكن باإلمكان تحديده فيتم إستخدام معدل االقتراض   وإذااإليجار مخصوماً بإستخدام معدل الفائدة المحدد ضمنياً في عقد اإليجار،  

 المجموعة.  المستخدم من قبل االضافي 
 

خارجية وإجراء بعض ال  المصادر  من مختلف  الحصول على معدالت فائدةمن خالل  االضافي  معدل االقتراض  وتحدد المجموعة  

 الموجودات المؤجرة. شروط اإليجار ونوع التعديالت لتعكس
 

 تشمل دفعات اإليجار المأخوذة بعين االعتبار لغايات احتساب اإللتزامات المتعلقة بعقد اإليجار ما يلي: 
 

 الدفعات الثابتة والتي تتضمن دفعات ثابتة جوهرية، -

ا المؤشر أو النسبة الدفعات المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو نسبة والتي يتم قياسها عند اإلعتراف المبدئي أخذاً بعين اإلعتبار هذ -

 في تاريخ عقد اإليجار، 

 المبالغ المتوقع دفعها يموجب بند ضمان القيمة المتبقية؛ و -

قوم بتنفيذ بند خيار الشراء، دفعات اإليجار عندما يتواجد بند تجديد تس اعلى ثقة انهتكون المجموعة سعر خيار الشراء عندما  -

على ثقة انها  تكن المجموعةد اإليجار، والغرامات المتعلقة باإلنهاء المبكر للعقد ما لم النية بتجديد عق المجموعةاختياري ولدى ا

 قوم باإلنهاء المبكر.يلن 

ت يتم قياس االلتزامات المتعلقة بعقود االيجار بناءاً على التكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعال. ويتم إعادة قياس اإللتزاما

هنالك تغيير على دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في مؤشر أو نسبة معينة، وعندما يكون هنالك تغير في يكون  عندما

فيما يتعلق  مجموعةتقديرات اإلدارة فيما يتعلق بالقيمة الواجبة الدفع تحت بند ضمان القيمة المتبقية، أو عندما تتغير خطة ال

 أو في حال وجود دفعات ايجار ثابتة جوهرية معدلة. نهاء للعقدبممارسة خيار الشراء، التجديد او اإل

 

عندما يتم قياس اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار بهذه الطريقة، يتم تسجيل أثر التعديالت على بند الحق في استخدام األصل او  

 اذا ما كانت القيمة الدفترية للحق في استخدام األصل قد تم اطفاؤها بالكامل. الربح أو الخسارة في قائمةفي يتم تسجيلها 
 

ويتم عرض اإللتزامات   منفصلفي بتعريف االستثمار العقاري ضمن بند  يال  الذي  إستخدام الموجودات    حق  المجموعة بعرضتقوم  

 . المركز المالي قائمةفي  في بند منفصلالمتعلقة بعقود اإليجار 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة:

بالموجودات الخاصة بحق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل قررت المجموعة عدم االعتراف 

بدفعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصاريف تعترف المجموعة ، حيث معدات تكنولوجيا واإليجارات منخفضة القيمة، مثل

 .اإليجارتشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
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االعتبار في العقد لكل عنصر تأجير على   تخصص المجموعةفي بداية أو عند تعديل العقد الذي يحتوي على عنصر التأجير، 

 أساس سعره المستقلي النسبي. 

 

 .تمويلي أو إيجار تشغيليإيجار هو ايجار اإليجار ما إذا كان كل عقد  عقد المجموعة كمؤجر ، فإنها تحدد عند بدء كون عندما ت
 

ما إذا كان عقد اإليجار ينقل إلى حد كبير جميع المخاطر والمنافع تصنيف كل عقد إيجار بإجراء تقييم شامل عند تقوم المجموعة 

المرتبطة بملكية هذا األصل. إذا كان هذا هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ إذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار  

ا إذا كان عقد اإليجار هو الجزء األكبر مثل مبعض المؤشرات  بعين االعتبار المجموعة  تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تأخذ 

 من العمر االقتصادي لألصل. 

 

بشكل منفصل.   من الباطنعندما تكون المجموعة مؤجًرا وسيًطا ، فإنها تحتسب حصصها في عقد اإليجاراالساسي  وعقد االيجار  

مع اإلشارة إلى حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي ، وليس باإلشارة   من الباطن يقوم بتقييم تصنيف عقود اإليجار

إلى األصل األساسي. إذا كان عقد اإليجار هو إيجار قصير األجل تطبق المجموعة عليه اإلعفاء الموصوف أعاله ، فإنه يصنف 

 على أنه إيجار تشغيلي. من الباطن اإليجار 
 

ر على عناصر تأجير و غير تأجير، تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  في حال احتواء ترتيب اإليجا

 "إيرادات العقود مع العمالء" لتخصيص االعتبار في العقد.  15رقم 
 

ثمار في عقد على صافي االست 9متطلبات إلغاء االعتراف والتدني في المعيار الدولي للتقارير المالية المجموعة بتطبيق  تقوم

بأجراء مراجعة دورية للقيمة المتبقية غير المضمونة المتوقعة التي تم استخدامها في احتساب مبلغ  تقوم المجموعة اإليجار. 

 االستثمار اإلجمالي في اإليجار.
 

على مدى فترة  تعترف المجموعة بدفعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابت 

اإليجار كجزء من "اإليرادات األخرى". بشكل عام ، لم تكن السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة كمؤجر في فترة  

المبرم خالل فترة التقرير الحالية    من الباطنباستثناء تصنيف عقد اإليجار    16المقارنة مختلفة عن المعيار الدولي للتقارير المالية  

 التي نتج عنها تصنيف عقد إيجار تمويلي.

 

 2019كانون الثاني  1السياسة المطبقة قبل 

ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار بناء على  قامت المجموعة بتحديد  2019كانون الثاني  1بالنسبة للعقود المبرمة قبل  

 التقييم اذا كان :

 يعتمد تنفيذ الترتيب على استخدام أصل محدد أو موجودات محددة ؛ -

 . ينقل الترتيب الحق في استخدام األصل إذا تم استيفاء أحد اإلجراءات التالية: الترتيب قد نقل حق استخدام األصلكان  -

 أكثر من كمية ضئيلة من الناتج ؛كان لدى المشتري القدرة أو الحق في تشغيل األصل أثناء الحصول على أو التحكم في      -

كان لدى المشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول المادي إلى األصل أثناء الحصول على أو التحكم في أكثر من كمية     -

 ضئيلة من الناتج ؛ أو 

تج ، وأن سعر الوحدة ليس أشارت الحقائق والظروف إلى أنه من البعد أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من كمية ضئيلة من النا -

 ثابتًا لكل وحدة إنتاج وال يساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة إنتاج.
 

i. كمستأجر   
 

جزء كبير من المخاطر والمنافع كعقود إيجار تمويلي.   المجموعةتصنف إيجارات الموجودات التي تحول إلى  في الفترة المقارنة،  

يتم قياس الموجودات المؤجرة بشكل أولي بمبلغ يساوي قيمته العادلة او القيمة الحالية للحد األدنی لمدفوعات اإليجار ايهما اقل.  

د اإليجار، باستثناء االيجارات يمثل الحد األدنى لمدفوعات اإليجار الدفعات التي يتوجب على المستأجر القيام بها على مدة عق

تم تصنيف   الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم معاملة الموجودات المالية وفقًا للسياسة المحاسبية المطبقة على تلك الموجودات.المحتملة.  

تم  جموعةللم المركز المالي قائمة كعقود تأجير تشغيلي ولم يتم االعتراف بها في كموجودات أخرىالموجودات المحتفظ بها 

الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة  قائمة في االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود إيجار تشغيلية

 عقد اإليجار. وكانت حوافز اإليجار المعترف بها كجزء ال يتجزأ من إجمالي نفقات التأجير، على مدى مدة عقد اإليجار.
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 حدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.ت  افإنه  كمؤجر،  عةتكون المجموعندما  
 

ينقل الى حد كبير المخاطر والمنفعة من بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار  قامت المجموعة إيجار،لتصنيف كل عقد 

ً  ،عقد اإليجار عقدًا تمويليًافيكون  الحال،كان هذا هو  اذا هذا المستأجر.استخدام األصل الى  . وما غير ذلك اعتبر ايجاراً تشغيليا

عمر جزء كبير من  يمثل بعض المؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإليجار عين االعتبار فيت المجموعة اخذ التقييم،هذا  كجزء من

 األصل اإلنتاجي.
 

 معداتواآلالت وال الممتلكات -ب

 اإلعتراف والقياس -

 والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة. واالالت تظهر بنود الممتلكات

 .الممتلكات واالالت والمعداتتناء اقتتضمن الكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة ب

 فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة. الممتلكات واالالت والمعدات عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود 

بمقارنة المقبوضسسات من اإلسسستبعاد مع الممتلكات واالالت والمعدات يتم تحديد المكاسسسب والخسسسائر الناتجة عن اسسستبعاد بنود من 

 .الموحد اآلخرالدخل الشامل و الربح أو الخسارةخسائر بالصافي ضمن بيان القيمة المدرجة لتلك البنود وتسجل تلك المكاسب وال

 التكاليف الالحقة -

ضمن القيمة المدرجة لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق  الممتلكات واالالت والمعدات تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود 

تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم شطب القيمة  مجموعةمنافع اقتصادية مستقبلية لل

 المدرجة للجزء القديم المستبدل. 

  الربح أو الخسارة تسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها المجموعة على صيانة وتشغيل الممتلكات والمعدات في بيان 

  عند تكبدها. دالموح اآلخر والدخل الشامل

 االستهالك -

  ى والمعدات بعد خصم القيم المتبقية المقدرة، وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت على مد الممتلكاتيتم احتساب االستهالك لبنود 

 . يتم اجراء استهالك لألرضي ال االنتاجية المقدرة لها وتحمل بشكل عام على الربح أو الخسارة األعمار

 

 خالل السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كما يلي:لممتلكات واالالت والمعدات لنسب االستهالك السنوية المقدرة إن 
 

 نسب االستهالك   والمعدات واآلالت بنود الممتلكات

  ٪ 

25– 20  السيارات -  

25– 20  معدات أخرى -  

25– 20  ومعدات مكتب أجهزة حاسوب -  

20– 10    ومفروشاتاثاث  -  

 25  وأدوات  عدد -

20– 10    أجهزة ومعدات -  

 5  المباني -

 20  تحسينات مأجور -
 

 في نهاية كل سنة مالية.واالستهالك للممتلكات واالالت والمعدات بمراجعة االعمار االنتاجية  المجموعةتقوم 

 التدني -ج

I. غير المشتقة الموجودات المالية 

 والموجودات التعاقديةاألدوات المالية 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على: المجموعة بمخصصعترف ت

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛ -

 ؛بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخراستثمارات الديون  -

 .الموجودات التعاقدية -
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المتوقعة لذمم االيجارات والتي يتم االفصاح عنها كجزء من الذمم  بمخصص خسائر للخسائر االئتمانية تعترف المجموعة 

 واالرصدة المدينة االخرى. 

 

باستثناء ما يلي، والتي يتم قياس   عمر، بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة طوال  المجموعة  قوم  ت

 شهًرا:  12خسائرها االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

 سندات الدين التي تم تحديد أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ البيانات المالية. -

التي تحدث على مدى العمر المتوقع  )أي مخاطر التعثر المتعلقة بها سندات الدين واألرصدة البنكية األخرى التي لم تزداد مخاطر اإلئتمان  -

 لألداة المالية( بشكل كبير منذ االعتراف األولي. 

والموجودات التعاقدية دائًما بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية اإليجار(    ذمم)بما في ذلك    التجاريةيتم قياس مخصصات الخسائر للذمم  

 المتوقعة طوال عمر االصل. 

 

االئتمان للموجودات المالية قد ازدادت بشكل كبير منذ األعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر عند تحديد ما إذا كانت مخاطر 

. ينالمعلومات المعقولة والمدعومة ذات صلة ومتوفرة بدون تكلفة أو مجهود غير ضروري  المجموعة علىتعتمد  االئتمانية المتوقعة،  

والتقييم االئتماني  لمجموعةويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء، استناداً إلى الخبرة التاريخية ل

 المدروس، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
 

من  مضى على تاريخ استحقاقها أكثرإذا ملحوظ ن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل أ مجموعةلتفترض ا

 .يوًما  90
 

 الموجودات المالية متعثرة عندما: مجموعةالتعتبر 
إلى إجراءات استخدام   مجموعة ال بالكامل، دون الرجوع من جانب المجموعةمن غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية إلى  -

 ؛ اوالضمانات المحجوزة )إن وجدت(

 استحقاق الموجودات المالية.  تاريخ  يوم على 90أكثر من  مضىإذا  -

 

االصل هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع التعثرات المحتملة خالل العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة على عمر 

 المتوقع من األداة المالية. 
 

تي  شهًرا جزًءا من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث االفتراضية ال 12تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 شهرا(. 12تاريخ اإلبالغ )أو لفترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  بعدشهراً  12 في غضون يمكن تحقيقها
 

 عرضة لمخاطر االئتمان. يكون فيها المجموعةان أقصى دورة في تقدير الخسائر االئمانية المتوقعة هي اقصى دورة تعاقدية 

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان علی أنها القيمة الحالية للعجز النقدي )أي  الخسائر 

يتم خصم الخسائر االئتمانية  تلقيها(. شركةالفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع ال

 للموجودات المالية.  الفعالالفائدة  المتوقعة بسعر

 

 الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا

بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين في القيمة العادلة  المجموعة  في تاريخ كل تقرير، تقوم  

الموجودات المالية "متدنية ائتمانيا" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على من خالل الدخل الشامل االخر متدنية القيمة. 

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية. 

 في حال كان هنالك:قد تدنت ائتمانيا تتضمن األدلة على أن الموجودات المالية 

 للمقترضصعوبة مالية كبيرة  -

 يوم على استحقاق الموجودات المالية. 90أكثر من  مضي كالتعثر أو مخالفة العقد -

 بحاالت أخرى. مجموعةال قبلهابشروط ال ت مجموعةالإعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل  -

 من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو  -

 الصعوبات المالية.عدم وجود سوق نشط لألدوات المالية بسبب  -
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   المركز الماليبيان عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في 

. بالنسبة  موجوداتللموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية لل  المتوقعة  يتم خصم مخصصات الخسائر

، يتم تحميل مخصص الخسارة على الربح أو الخسارة ويتم تسجيله في بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرلسندات الدين 

 الدخل الشامل االخر. 

 

 الشطب

توقعات معقولة السترداد الموجودات المالية   تكون لدى المجموعةاإلجمالية للموجودات المالية عندما ال يتم شطب القيمة الدفترية 

الخبرة  حسب تتعثراإلجمالية عندما سياسة لشطب القيمة الدفترية  مجموعةال لدى، األفرادبالكامل أو جزء منها. بالنسبة للعمالء 

بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بالتوقيت   تقوم المجموعةالتاريخية السترداد الموجودات المماثلة. بالنسبة للعمالء من الشركات،  

لغ المشطوبة. ومع االمب عدم حدوث استرداد ملحوظ من تتوقع المجموعةومقدار الشطب اعتمادًا على التوقع المعقول الستردادها. 

مجموعة المن أجل االمتثال إلجراءات أو اإلجبار على الدفع ظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ ذلك، قد ت

 السترداد المبالغ المستحقة

 

 غير المالية الموجودات

المخزون، األصول البيولوجية، الممتلكات اإلستثمارية،  خالف)بغير المالية الشركة يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات 

في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول التدني، وفي حال   الضريبية المؤجلة(  واالصولالموجودات التعاقدية،  

 شهرة سنويا ألغراض التدني.يتم اختبار الوجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات. 

 

تدفقات نقدية ناتجة من االستخدام المستمر والتي تكون  ةولدم أصغر مجموعات ، يتم تقسيم األصول إلىلتدنيامن أجل اختبار 

 تجميعيتم تحميل الشهرة الناتجة من .  األصول األخرى أو وحدات توليد النقدبصورة كبيرة مستقلة عن التدفقات النقدية الناتجة من  

 االعمال.     اون الوثيق لتجميعالتعمن وحدات توليد النقد أو مجموعات وحدات توليد النقد المتوقع أن تستفيد  علىاألعمال 
 

أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع، ايهما أكبر.   االستخداميةإن المبلغ القابل لالسترداد ألحد األصول أو لوحدة توليد نقد هو قيمته  

تخدم معدل خصم ما قبل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية وذلك باس االستخدام علىقيمة تعتمد 

 عكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الحالية للنقود والمخاطر المحددة ألحد األصول أو لوحدة توليد النقد.ي ذيالضريبة ال 

 لألصل أو وحدة توليد النقد تزيد عن مبلغها القابل لالسترداد.  ةالدفتري قيمةفي القيمة إذا كانت ال التدني إثبات خسارةيتم 

وحدة توليد النقد   ىألي شهرة محملة عل  ةالدفتري  قيمةال  لتخفيضفي الربح أو الخسارة.  يتم أوالُ تخصيصها  التدني    إثبات خسائريتم  

 ي.الدفترية لألصول األخرى في وحدة توليد النقد على أساس نسب القيم تخفيضومن ثم 

تعدى فيه  يفقط للمدى الذي ال  تدنيالفي قيمة الشهرة. أما بالنسبة لألصول األخرى يتم عكس خسارة  التدنيال يتم عكس خسارة 

 .التدنيخسارة  إثبات  التي كان من الممكن تحديدها ما لم يتم    اإلطفاءبعد خصم االستهالك أو    مبلغه الدفتريالمبلغ الدفتري لألصل  
 

 العقاريةاالستثمارات  -د

في قيمته او كالهما ولكن ليس بهدف بيعه  راس المال النماءاالستثمار العقاري هو عقار يتم اقتناؤه اما لكسب ايرادات ايجارية او 

يستخدم في االنتاج او توريد البضائع او الخدمات او ألغراض ادارية. يتم اظهار   من خالل نشاطات المجموعة االعتيادية، وال

االستثمارات العقارية بشكل اولي بالكلفة، ويتم االفصاح عن قيمتها العادلة في االيضاحات حول البيانات المالية الموحدة والتي يتم 

 تقديرها سنويا من قبل خبير عقاري مستقل بناءاً على األسعار السوقية لتلك العقارات ضمن سوق عقاري نشط.
 

 الموجودات غير الملموسة -ه

 الشـهرة

مضافاً اليها القيمة المعترف بها ألي حق من   المدفوعتقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاريخ االقتناء على القيمة العادلة للمبلغ النقدي  

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

 يمة المعترف بها )القيمة العادلة( للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المقدرة.صافي الق

يتم ادراج   .تقاس الشهرة بالكلفة بعد تنزيل الخسائر المتراكمة للتدني في القيمة. بالنسبة للشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية

المستثمر   للشركةلالستثمارات، ويتم توزيع اي خسائر للتدني في القيمة على القيمة الدفترية  القيمة الدفترية للشهرة في القيمة الدفترية  

 بها بطريقة حقوق الملكية.
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 موجودات غير ملموسة أخرى

راكم التي يتم اقتناؤها بطريقة اخرى بخالف االقتناء بالكلفة بعد تنزيل االطفاء المت  االخرىيتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة  

 والخسائر المتراكمة للتدني في القيمة.

يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة. ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي 

. أما الموجودات الموحدالشامل األخر والدخل  الربح أو الخسارةلها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في بيان 

غير الملموسة التي ليس لها عمر زمني محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني 

 .الموحد  اآلخرالدخل الشامل و الربح أو الخسارةفي قيمتها في بيان 

 اآلخرالدخل الشامل  و  الربح أو الخسارةمال المجموعة ويتم تسجيلها في بيان  ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أع

 السنة. في نفس الموحد

لتحديد وجود دليل موضوعي   يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ البيانات المالية الموحدة

 الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.  . كذلك يتم مراجعة تقدير العمرعلى انخفاض قيمتها 
 

 االطفاء          

بطريقة القسط الثابت على مدى العمر  الموحد اآلخروالدخل الشامل  الربح أو الخسارةيتم االعتراف بمصروف اإلطفاء في بيان 

 . الشهرة ال يتم اطفاؤها.اإلنتاجي المقدر لكل بند من بنود الموجودات غير الملموسة
 

 اإليرادات ب االعتراف -و

بنقل المنافع والمخاطر الجوهرية المرتبطة بملكية البضاعة إلى المشتري ومن  رادات المتأتية عندما تقوم المجموعةيتم قياس اإلي

المحتمل استرداد عائدها النقدي، عندما يكون من الممكن إحتساب التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها في عملية البيع بشكل 

عة، عندها يمكنها تحديد اإليراد من عملية البيع في وضع تمارس فيه حكم فعلي لهذه البضا المجموعةموثوق. وعندما ال تكون 

بشكل موثوق. عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بعملية البيع. وإذا كان من المحتمل قياس الخصم بشكل 

 موثوق على أن يسجل الخصم من اإليرادات أو المبيعات كما هو معترف به.

يتم قياس اإليرادات بناًء على االعتبارات المحددة في   لعمالئه. من الخدمات المقدمةت بشكل اساسي بتوليد ايرادامجموعة وم التق

على سلعة أو خدمة   -باإليرادات عندما تنقل السيطرة في وقت محدد أو بمرور الوقت  تعترف المجموعة العقد مع العميل. حيث 

  ( كما يلي:15لية )بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير الما إلى عميل

 

 .واجبة التنفيذوالتزامات تحديد العقد )العقود( مع العميل: يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوق  .1

 .تحديد التزامات األداء في العقد .2

الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات  تتوقع الشركةتحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مقدار االعتبار الذي  .3

 .الموعودة إلى العميل ، باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة

بتخصيص   الشركةقوم  يي على أكثر من التزام أداء واحد ، ستخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد. بالنسبة لعقد يحتو .4

 .الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام أداء تتوقع الشركةسعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يوضح مقدار االعتبار الذي 

 .بمرور الوقتبالتزام األداء في وقت محدد أو شركة لفي ايباإليرادات عندما )أو كما(  شركةترف اليع. 5

 

 : ترف باإليرادات بمرور الوقت ، في حالة استيفاء أحد المعايير التاليةيعاألداء و بالتزامالشركة تفي 

 سلعة ؛ أو لللخدمة او ل شركةاليتلقى العميل ويستهلك الفوائد في نفس وقت أداء 

 األصل أو تحسينه ؛ أويخلق أو ويحسن األصول التي يتحكم بها العميل عند إنشاء شركة الأداء  -

حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء المكتمل حتى   لدى الشركةو  شركة  إلى إنشاء أصل مع استخدام بديل لل  لشركةاال يؤدي أداء   -

 اآلن.

 

 العمالت االجنبية  -ز

 المعامالت بالعمالت األجنبية

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

بأسعار الصرف   الموحدة يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار األردني بتاريخ البيانات المالية

 السائدة في ذلك التاريخ.
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الكلفة المطفأة بالدينار األردني في بداية السنة والمعدلة باستخدام   تمثل مكاسب )خسائر( العملة األجنبية من البنود النقدية الفرق بين

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

 نهاية السنة.

بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة إلى الدينار األردني بأسعار الصرف يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير النقدية 

 السائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. 

 اآلخرالشامل  والدخل    الربح أو الخسارةيتم تسجيل الفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إلى الدينار األردني في بيان  

 .الموحد

 الخارجية العمليات 

يتم تحويل أصول وإلتزامات العمليات الخارجية، بما في ذلك الشهرة والتعديالت على القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ إلى  

الدينار وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية إلى  الدينار االردني

 وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. االردني

نبية فيما عدا فروقات فروقات ترجمة العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في إحتياطي ترجمة العمالت األج  إثباتيتم  

 غير المسيطرة.  الحصصالترجمة المحملة علي 

استبعاد كلي أو جزئي لعملية خارجية، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، يتم إعادة عمل  عندما يتم  

ك العملية الخارجية ضمن الربح أو الخسارة كجزء في إحتياطي ترجمة العمالت األجنبية ذات العالقة بتل المبلغ المتراكمتصنيف 

من أرباح أو خسائر االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء من حصتها في شركة تابعه بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية 

. عندما تقوم المجموعة غير المسيطرة  الحصص خارجية مع اإلحتفاظ بالسيطرة، يتم تحويل الجزء ذو العالقة من المبلغ المتراكم إلى  

حصتها في شركة زميلة أو مشروع مشترك بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية مع اإلحتفاظ بالتأثير  باستبعاد جزء من

 الهام تتم إعادة تصنيف الجزء ذو العالقة من المبلغ المتراكم في الربح أو الخسارة 

 للموجودات المالية القيمة العادلة -ح

لعادلة المبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبنفس شروط التعامل مع تمثل القيمة ا

 الغير.

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

 عار سوقية. المالية التي لها أس

في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات المالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير قيمتها العادلة  

بلية بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها الى حد كبير أو باستخدام تقنية القيمة المالية للتدفقات النقدية المستق

 االستثمارية.عر فائدة أداة مالية مشابهة أو باستخدام طريقة صافي قيمة األصول لالستثمارات في الوحدات مخصومة بس
 

 التقــاص -ط

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما تتوفر 

الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الحقوق القانونية 

 .الوقت

 المخصصات -ي

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ بيان المركز المالي الموحد ناشئة  

إللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. يتم عن أحداث سابقة وأن تسديد ا

تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود 

 والمخاطر المحددة لذلك االلتزام. 

 يلمصاريف التمو -ك

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

 باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.  الموحد اآلخر والدخل الشامل  الربح أو الخسارةاقتناء أو إنشاء او إنتاج أصول مؤهلة في بيان 
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 خطط المنافع المحددة -ل

فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة بشكل منفصل لكل خطة من خالل تقدير مبلغ المنافع  لمجموعة تم إحتساب صافي إلتزامات اي

 . الخطة ألصولوطرح القيمة العادلة  ،المبلغ  اوخصم هذ ،المستقبلية التي حصل عليها الموظفين في الفترات الحالية أو السابقة

 عندمايتم إجراء إحتسسساب إلتزامات المنافع المحددة سسسنوياً بواسسسطة خبير إكتواري مؤهل باسسستخدام طريقة وحدة االئتمان المقدرة. 

ة في شسكل المتاح  االقتصسادية للمنافع  الحالية القيمة  على به المعترف  األصسل يقتصسرمجموعة،  لل محتملة  أصسول  الحسساب  عن ينتج

 اقتصسادية، للمنافعالقيمة الحالية   ولحسسابأي مبالغ مسستردة في المسستقبل من الخطة أو تخفيضسات في المسساهمات المسستقبلية للخطة.  

 مطبقة دنيا تمويل متطلبات ألي االعتبار يولى

 ضريبة الدخل -م
الربح أو  يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في بيان 

كان يتعلق باندماج األعمال، كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم اإلعتراف بها  إذااال  الموحد اآلخر والدخل الشامل الخسارة
 .الموحد  اآلخر والدخل الشامل رةالربح أو الخسامباشرة ضمن بنود 

تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربح الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدل الضريبة السائد بتاريخ البيانات 
 إضافة إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة.الموحدة المالية 
 االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات الماليةيتم 

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

 السائدة في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
ك حق قانوني يلزم التقاص بين الموجودات والمطلوبات ليتم التقاص بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كان هنا

الخاضعة   المجموعةالضريبية على نفس  الضريبية الحالية وتتعلق بالضريبة على الدخل والتي تستوفى من قبل نفس السلطات
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.
ق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها اإلستفادة يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحق

 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.

 .وفقاً للقوانين السارية المفعول في الدول التي تتواجد بها الشركات تحتسب الضرائب الحالية وفقاً لقانون ضريبة الدخل

 الربح للسهم -ن

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

والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حصة السهم  المجموعةائدة لمساهمي الربح أو الخسارة للسنة الع
 من أرباح جميع األسهم العادية المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها. 

 :وتفسيرات جديدة غير مطبقةمعايير  -س
 

والمعدلة المذكورة أدناه قد تم إصدارها بشكل نهائي ولكنها غير سارية المفعول بعد، ان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
  حيث لم تقم المجموعة بتطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة علماً أنها متاحة للتطبيق المبكر:

 المعايير الجديدة
مع السماح بالتطبيق المبكر فقط للشركات   2021  الثاني  كانون  1  )يطبق في  تأمينعقود ال  :(17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -

 ((.9(التي قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 التعديالت
 تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية لإلبالغ المالي.

 (.3لي للتقارير المالية تعريف النشاط التجاري )تعديالت على المعيار الدو -
 من معايير المحاسبة الدولية(.  8و 1تعريف الجوهري )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
 

في التواريخ المحددة أعاله والتي  الموحدة بتطبيق هذه المعايير والتعديالت عند إعداد البيانات المالية مجموعةهذا وتتوقع إدارة ال
 .مجموعةلل الموحدة لن يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية
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 التقرير القطاعي (4
تنفرد بأنها تخضع لمخاطر وعوائد تميزها عن غيرها وتشترك في تقديم المنتجات  المجموعةالقطاع هو مجموعة من العناصر في  

اقتصادية محددة تتميزعن باقي  أو الخدمات وهذا ما يعرف بالقطاع التشغيلي أو تشترك في تقديم المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة
 . ى وهذا ما يعرف بالقطاع الجغرافياآلخرالقطاعات في البيئات االقتصادية 

 

 لقطاع التشغيلي ا - أ

 التالية: على قطاعات األعمال الرئيسية  المجموعةمل وتش

 .صناعة وتجارة التبغ -

 .االستثمارات -

 الطاقة.  -

 القطاع الجغرافي
 الشرق األوسط  -

 و أوروبا بريطانيا -

 امريكا -

 مكان عملها  طبيعة عمل الشركة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرك

 الشرق االوسط  تجارة التبغ شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت 

 الشرق االوسط  طاقة متجددة  شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة

 الشرق االوسط  تجارة التبغ الفاخر توباكو م.م.ح 

 اوروبا  تجارة التبغ شركة الفاخر الدولية 

 الشرق االوسط  استثمار شركة بيونير فينتشر جروب 

 اوروبا  تجارة التبغ تركيا-مصنع الفاخر للتبغ المعالج 

 الشرق االوسط  استثمار دأي أف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميت

 الشرق االوسط  تجارة التبغ   مصنع الفاخر للتبغ المعالج

 امريكا استثمار  امريكا-القابضة  شركة الفاخر 

 الشرق االوسط  تجارة التبغ مصر –مصنع الفاخر للتبغ المعالج 

 الشرق االوسط  تجارة التبغ الشركة العربية الدولية للتصدير والتجارة 

 الشرق االوسط  تجارة التبغ شارمز لالستيراد والتوزيع 

 اوروبا  تجارة التبغ المانيا –مصنع الفاخر للتبغ المعالج 

 اوروبا  تجارة التبغ ال اي اف يونيتي الب

 الشرق االوسط  تجارة التبغ قمة الفاخر للتجارة 

 اوروبا  تجارة التبغ مصنع بولندا

 بريطانيا تجارة التبغ جلوبال براندز اف اي 

 امريكا تجارة التبغ  أمريكا )سييرا نيتوورك سابقا( –شركة الفاخر للتوزيع 

 امريكا تجارة التبغ انكوربوريتدرمان 

 

 القطاع الجغرافي -ب
 

 
 بالدينار األردني   

 صناعة 

 وتجارة التبغ  

 

 الطاقة 

 

 االستثمارات  

 

 المجموع 

        2019كانون االول  31للسنة المنتهية في  

 116,157,936      -  259,999  115,897,937 القطاع مجمل ربح
        

( 28,018,771) المصاريف اإلدارية    (786,811 )  (4,514,100 )  (33,319,682 ) 

( 14,520,948) مصاريف البيع والتوزيع    -      (94,687 )  (14,615,635 ) 

( 2,115,264) تكاليف التمويلصافي    (43,871  )  (10,916,916 )   (13,076,051 ) 

( 1,417,104)      -      - خسائر تدني الشهرة   (1,417,104 ) 

( 1,272,022) الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص    (664,316 )   -  (1,936,338 )  

 960,628  350,304  533,768  76,556 األخرى االيرادات
        

 52,753,754  ( 16,592,503)  ( 701,231)  70,047,488 أرباح )خسائر( القطاع للسنة قبل الضريبة 
        

 429,555,546  157,359,131  8,675,744  263,520,671 إجمالي موجودات القطاع

 238,048,141  145,509,157  4,253,058  88,285,926 إجمالي مطلوبات القطاع

 7,391,789  1,261,799  1,412  6,128,578 المصاريف الرأسمالية 
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 بالدينار األردني   

 صناعة 

 وتجارة التبغ  

 

 الطاقة 

 

 االستثمارات  

 

 المجموع 

        2018كانون االول  31للسنة المنتهية في  

 93,580,578  -  256,068  93,324,510 القطاع  مجمل ربح

 (22,935,415)  (4,632,885)  (808,525)  (17,494,005) المصاريف اإلدارية 

 (11,565,180)  -  -  (11,565,180) مصاريف البيع والتوزيع 

 (251,238)        -  -  (251,238) الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص 

بالقيمة العادلة  توزيعات أرباح موجودات مالية 

 - من خالل بيان الدخل الشامل االخر 

 

28,900 

 

- 

 

28,900 

(9,325,969)  (102,350)  (1,334,572) تكاليف التمويل صافي    (10,762,891) 

 10,955,274  10,955,274  -  - أتعاب إدارية ولوجستية 

 320,814  89,637  (689)  231,866 األخرى  االيرادات

        

 59,370,842  ( 2,913,943)  ( 626,596)  62,911,381 أرباح )خسائر( القطاع للسنة قبل الضريبة  

        

 414,054,093  184,125,126  7,144,170  222,784,797 إجمالي موجودات القطاع 

 268,884,761  199,137,584  2,721,029  67,026,148 إجمالي مطلوبات القطاع 

 11,155,362  3,543  12,918  11,138,901 المصاريف الرأسمالية 

 

 امريكا  بالدينار األردني   

 

 اوروبا 

 

 بريطانيا 

 

 الشرق االوسط 

 

 المجموع 

كانون   31للسنة المنتهية في  

 2019االول 

         

 116,157,936  95,599,923  1,361,834  2,092,795  17,103,384 القطاع  مجمل ربح

          

(9,615,657) المصاريف اإلدارية    (1,969,972)  (706,976)  (21,027,077)  (33,319,682) 

(2,151,211) مصاريف البيع والتوزيع    -  -  (12,464,424)  (14,615,635) 

(3,031,357) تكاليف التمويل صافي    (253,927)  (2,576)   (9,788,191)   (13,076,051) 

(1,417,104)  -  -  - خسائر تدني الشهرة    (1,417,104) 

الخسائر االئتمانية مخصص 

 المتوقعة 

-  -  -  (1,936,338)   (1,936,338)  

 960,628  803,149  (10,339)  72,053  95,765 األخرى  االيرادات

          

أرباح )خسائر( القطاع للسنة قبل  

 641,943  ( 59,051)  2,400,924 الضريبة  

 

49,769,938 

 

52,753,754 

          

 429,555,546  318,756,446  2,907,518  40,146,171  67,745,411 إجمالي موجودات القطاع 

 238,048,141  206,559,370  1,144,853  19,148,402  11,195,516 إجمالي مطلوبات القطاع 

 7,391,789  7,193,940  10,374  8,309  179,166 المصاريف الرأسمالية 
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 النقد في الصندوق ولدى البنوك (5

 األول كانون 31كما في   

 2018  2019  بالدينار األردني  
     

 100,443  477,717  نقد في الصندوق

 54,989,233  40,229,454  حسابات جارية لدى البنوك

 2,682,608  728,174  ودائع لدى البنوك *
     

  41,435,345  57,772,284 

  31كما في ) 2019كانون األول  31في للسنة النتهية   %4فائدة على الودائع  نسبةو شهري بشكل  الودائع لدى البنوك تستحق * 

 . (%5.6 % الى 1من  تراوحت :2018كانون األول 
 

 مم مدينة تجارية وأخرىذ (6

 كانون االول  31كما في   

 2018  2019 بالدينار األردني  
     

 77,932,496  63,579,520  ذمم العمالء

 2,499,500  329,219  ذمم الموردين
     

  63,908,739  80,431,996 
     

 (412,221)  (2,348,559)   * الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 
     

  61,560,180  80,019,775 
 

 كانت كما يلي: الخسائر االئتمانية المتوقعة * إن الحركة الحاصلة على مخصص 

   كانون األول 31للسنة المنتهية في 
 بالدينار األردني    2019  2018

     

 الرصيد في األول من كانون الثاني   412,221  160,983
 اضافات خالل السنة  1,936,338  251,238

     

412,221  2,348,559    
 

 

 

 
 امريكا بالدينار األردني  

 

 اوروبا

 

 بريطانيا

 

 الشرق االوسط

 

 المجموع

          2018كانون االول  31للسنة المنتهية في 

 93,580,578  82,430,298  -  66,801  11,083,479 القطاع مجمل ربح

          

 ( 22,935,415)  ( 17,245,119)  -  ( 367,043)  ( 5,323,253) المصاريف اإلدارية 

 ( 11,565,180)  ( 9,868,421)  -  ( 111)  ( 1,696,648) مصاريف البيع والتوزيع 

بالقيمة توزيعات أرباح موجودات مالية 

 - االخرالعادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 

- 

 

- 

 

28,900 

 

28,900 
( 10,730,697)  -  ( 32,194)      - تكاليف التمويلصافي    (10,762,891 ) 

( 251,238)  -  -  - الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص    (251,238 ) 

 10,955,274  10,955,274  -      -      - خسائر التدني

 320,814  271,168  -  5,683  43,963 األخرى االيرادات
          

 59,370,842  55,590,165  -  ( 326,864)  4,107,541 أرباح )خسائر( القطاع للسنة قبل الضريبة 

          

 414,054,093  340,050,821  -  17,200,908  56,802,364 إجمالي موجودات القطاع

 268,884,761  258,734,477  -  4,098,494  6,051,790 إجمالي مطلوبات القطاع

 11,155,362  11,031,453  -  55,152  68,757 المصاريف الرأسمالية 
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 المخزون (7

 
 بالدينار األردني

 كانون األول 31كما في  

2019  2018 
     

 20,242,862  17,229,794  المواد األولية 

 212,878  172,003  انتاج تحت التشغيل

 15,240,671  15,751,862  البضاعة الجاهزة  

 515,263  4,529,608  بضاعة في الطريق

 812,057  777,264  مستودع قطع الغيار

 1,670,129  1,087,123  واالكسسوارات مستودع المواد الدعائية

 177,693  231,188  مستودع مواد مستهلكة
     

  39,778,842  38,871,553 
     

 (1,145,970)  (2,240,047)  * مخصص بضاعة بطيئة الحركة  
     

  37,538,795  37,725,583 
 

باحتساب مخصص المواد بطيئة الحركة للمواد التي لن يتم استخدامها في  قسم المبيعات والتسويقالمتمثلة بو المجموعةرة تقوم إدا*

 . او من غير المتوقع بيعها في الفترة القادمة للبضاعة الجاهزة والمواد الدعائية عملية اإلنتاج
 

 

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

   كانون األول 31للسنة المنتهية في 
 بالدينار األردني    2019  2018

     

 الرصيد في األول من كانون الثاني   1,145,970  188,442
 المكون من المخصص خالل السنة   2,155,283  1,145,970
 المشطوب/ المسترد خالل السنة  (1,061,206)  (188,442)

     

1,145,970  2,240,047    
 

 مدينة أخرىأرصدة  (8

 
 بالدينار األردني

 كانون األول 31كما في  

2019  2018 
     

 ً  4,822,903  3,989,510  مصاريف مدفوعة مقدما

 ً  902,249  603,398  ضريبة دخل مدفوعة مقدما

 14,453,590  19,341,518  *تأمينات مستردة

 160,078  102,067  ذمم موظفين

 87,572  381,792  أمانات ضريبة دخل ومبيعات 

 161,719  158,053  ضرائب على الفوائد 

 1,808,375  2,882,502  دفعات على حساب مشاريع تحت التنفيذ

 2,626,000  224,786  الضريبة الخاصة 

 93,189  349,759  أخرى  

 -  734,567  ذمم تامين

  28,767,952  25,115,675 
     

 البنك والذي يحتفظ فيه كضمان للقروض  لدىالنقد المحجوز  لبنديمثل هذا ا*
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 اآلخرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  (9

 
 بالدينار األردني  

 كانون األول 31كما في  

2019  2018 
     

 150,525  150,525  أسهم غير مدرجة * 
     

  150,525  150,525 

* يمثل هذا البند القيمة العادلة للموجودات المالية غير المدرجة في أسسواق مالية لحصسص المجموعة في شسركة الشسمال الصسناعية 

 قامت المجموعة باختيار القيمة العادلة لهذا البند باستخدام طريقة صافي قيمة األصول آلخر بيانات مالية مدققة متوفرة.حيث 
 

 

 ستثمارات العقاريةاإل (10

 كانون األول 31كما في     

 2018  2019 رقم القطعة رقم الحوض المنطقة الدولة

       بالدينار األردني  
       

 271,028  271,028 2/1/271 ص  2 الجرف  عجمان * –اإلمارات العربية المتحدة 

 403,524  - 1 1 الجبيهة عمان ** –المملكة األردنية الهاشمية 
       

    271,028  674,552 

 

ً  2019كانون األول   31كما في   عجمان ألرض  العادلةت القيمة بلغ*    دينار  328,100 مبلغمخمني عقارات  متوسسسط تقدير ل وفقا

تم تحديدها اما حيث أن هذه القيمة قد  2وعليه يمكن تصسسسنيف القيمة العادلة من ضسسسمن المسسسستوى  (دينار  289,782  :2017)

 .سعار فعلية أو غير مباشرة بربطها مع أسعار سوقية مشابههأبقياسها مباشرة ب
 

 دينار 1,818,482وفقاً لمتوسط تقدير مخمني عقارات مبلغ  2019كانون األول  31كما في بلغت القيمة العادلة ألرض عمان ** 

سعار فعلية أو أتم تحديدها اما بقياسها مباشرة بحيث أن هذه القيمة قد  2وعليه يمكن تصنيف القيمة العادلة من ضمن المستوى 

 دينار(. 1,142,096بقيمة ) ارباحتم بيع األرض ونتج عنها  2019خالل  .ةشرة بربطها مع أسعار سوقية مشابهغير مبا
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 الموجودات غير الملموسة  (11

 
 

  حقوق التوزيع   الشهرة  بالدينار األردني  

 الملكية الفكرية 

   وتحسيناتها 

 

  الكترونية مواقع

 وعالمات تجارية 

 

  عدماتفاقيات  

 عالقات عمالء   منافسة 

            

              2019كانون األول  31

            الكلفة 

 -  -  -  -  79,810,367  102,486,633 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 1,418,000  226,880  1,843,400  24,545,899  -  4,942,357 استحواذات من خالل توحيد األعمال 

 -  -  -  2,859,742  -  - تحسينات مشتراه -استحواذات أخرى

 1,418,000  226,880  1,843,400  27,405,641  79,810,367  107,428,990 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
            

            اإلطفاء والتدني المتراكم 

 -  -  -  -  -  - 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 118,167  37,813  153,617  -  -  - إطفاءات السنة 

 -  -  -  -  -  1,417,104 خسائر التدني

 118,167  37,813  153,617  -  -  1,417,104 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

            

 1,299,833  189,067  1,689,783  27,405,641  79,810,367  106,011,886 2019كانون االول  31صافي القيمة الدفترية كما في 

            

            2018كانون األول  31

            الكلفة 

 -  -  -  -  -  45,555,887 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 -  -  -  -  79,810,367  56,930,746 استحواذات من خالل توحيد األعمال 

 -  -  -  -  79,810,367  102,486,633 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

            

            المتراكم اإلطفاء والتدني 

 -  -  -  -  -  - 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 -  -  -  -  -  - إطفاءات السنة 

 -  -  -  -    - 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

 -  -  -  -  79,810,367  102,486,633 2018كانون االول  31صافي القيمة الدفترية كما في 
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 اإلطفاء   ( أ

 . واالتفاقيات غير المنافسة وعالقات العمالءعلى المصاريف اإلدارية  التجارية  والعالمات  االلكترونية  مواقعللإطفاء يتم تحميل 

 

 اختبار التدني   ( ب

 التالي:  النحو على االستثمار قطاع فيالناتجة عن استحواذ مصنع تركيا الشهرة بوالتي تتعلق  التدني خسارة إثبات تم

 

 كانون االول  31كما في   

 2018  2019 بالدينار األردني  
     

 -  1,417,104  خسائر تدني الشهرة
     

  1,417,104  - 

  لالفتراضات  المخصصة القيم تمثلعلى النحو التالي.  موضحةلالسترداد  القابلة القيمة قديرلت المستخدمة الرئيسية االفتراضات

 مصادر خارجية من تاريخية بيانات وهي تستند إلى الصلة، ذات الصناعات المستقبلية في لالتجاهات اإلدارة تقييم الرئيسية

 .وداخلية
 

 

 

من فترة التوقعات وتتحول الى إيجابية   ولىمن المتوقع ان تكون سلبية خالل السنوات الثالث األ لجيميزالتدفقات النقدية  بما ان* 

 . 25والسنة المالية  23بالتالي تم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة بين السنة المالية  23في السنة المالية 
 

وتتحول الى إيجابية في  توقعاتترة الالمتوقع ان تكون سلبية خالل السنة األولى من الف مصر منالتدفقات النقدية لمصنع  بما ان** 

 . 22والسنة المالية  20بالتالي تم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفترة بين السنة المالية  20السنة المالية  

لمصنع عجمان نظًرا ومعدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية الحرة  عائد الداخلي  ب معدل ال***يرجى مالحظة أنه ال يمكن حسا

 لذلك،  التقييم.ألن كمية الشهرة غير مهمة نسبيًا لقيمة التدفقات النقدية الناتجة عن األعمال وقيمة األصول الفائضة كما في تاريخ 

 لتعيين قيمة األعمال  ةالمطلوب النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية الحرة معدلمعدل العائد الداخلي اوال يمكن حساب قيمة 

 بما يساوي قيمتها الدفترية. )القيمة القابلة لالسترداد(

 

 الشهرة:1)  -ج

الضريبة تم تقديره بناًء على القيمة التاريخية لمتوسط التكلفة المرجحة  المستخدم هو معدل صافي بعد خصمإن معدل الخصم 

 %. 57. بمقدارسعر الفائدة السائدة بالسوق متوسط % ب23 نسبة رفع محتملة قدرهالرأس المال في الصناعة، مع 
 

ها. تم تحديد معدل النمو اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي لما بعد

، وذلك بما يتفق مع للتدفقات النقدية الحرةالنهائي بناًء على تقدير اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل 

 االفتراضات التي قد ينتهجها المشارك في السوق 

  

   الشهرة  

 

  لفاخرا

 عجمان 

  لفاخرا

 للتوزيع 

مصنع 

 مصر 

حقوق  

- التوزيع

خليل  

 توزيع الحقوق  رمان  المعموري 

الملكية  

الفكرية  

وتحسيناتها  

 * المشتراه
        

         2019كانون األول  31

 %29.0 % 34.7 %10.5 %14.3 %14.2 %13.0 - معدل الخصم

لنمو السسسسسنوي المركسسب امعسسدل 

 *%661.7 %38.7 %33.9 %38.7 %123.7 %12.0 - للتدفقات النقدية الحرة.

        

           2018كانون األول  31

 - %35.5 - %35.5 %24.9 %13.0 - معدل الخصم 

معدل النمو السنوي المركب  

 للتدفقات النقدية الحرة. 
- 17.3% 14.0%** 9.8% - 9.8% - 
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 االعتبار الخبرة السابقة، والمعدل على النحو التالي: تم تقدير التدفقات النقدية الحرة في الميزانية التقديرية مع األخذ في 
 

مستويات النمو التي مر بها خالل السنوات الخمس الماضية وحجم المبيعات تم توقع نمو اإليرادات مع األخذ في االعتبار متوسط   -

شى مع التضخم المتوقع خالل البيع سيزداد بما يتماوحجم المقدر ونمو األسعار للسنوات الخمس المقبلة. تم افتراض أن سعر 

 فترة الخمس سنوات المقبلة.

 اإليرادات من المنتجات اإلضافية تم إدخالها خالل فترة التوقعات . -

لقد تم احتساب تكاليف كبيرة لمرة واحدة في التدفق النقدي الحر المدرج في الميزانية للشركة ، مثل المصاريف اإلضافية للعالمة  -

 ليف تطوير المنتجات الجديدة.التجارية والتسويق وتكا

 .ة توزيع المنتجات في جميع البلدان باستثناء السعودية ومصرلالتغيرات في هيك -

وقد حددت اإلدارة أن تغييراً محتمالً بشكل معقول في افتراضين رئيسيين قد يؤدي إلى زيادة المبلغ الدفتري عن القيمة القابلة  

غ الذي يحتاج إليه هذان االفتراضان من أجل التغير بشكل مستقل لكي تكون القيمة القابلة لالسترداد. ويبين الجدول التالي المبل

 لالسترداد المقدرة مساوية للقيمة الدفترية: 

 

 . الدفترية للقيمة مساوية المقدرة لالسترداد القابلة تكون القيمة حتى

 
لمصنع عجمان نظًرا  ومعدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية الحرة  *يرجى مالحظة أنه ال يمكن حساب معدل العائد الداخلي  

ألن كمية الشهرة غير مهمة نسبيًا لقيمة التدفقات النقدية الناتجة عن األعمال وقيمة األصول الفائضة كما في تاريخ التقييم. لذلك، 

 اللتعيين قيمة األعم ةالمطلوبمعدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية الحرة ال يمكن حساب قيمة معدل العائد الداخلي او 

 بما يساوي قيمتها الدفترية. )القيمة القابلة لالسترداد(

 

السلبية تعني ان نمو التدفقات النقدية الحرة للشركة سيحتاج ان يكون سلبي    ان معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية الحرة 

 قيمتها الدقترية.مع القيمة القابلة لالسترداد للشركة مساواةً )بناء على توقعات اإلدارة(  توقعاتمنذ السنة األولى من الفترة ال

 

 حقوق التوزيع: -2) ج

تم تقديره بناًء على القيمة التاريخية لمتوسط التكلفة المرجحة الضريبة  المستخدم هو معدل صافي بعد خصمإن معدل الخصم 

 %. 57.بمقدارسعر الفائدة السائدة بالسوق متوسط ب% 21.5 حتملة قدرهانسبة رفع ممع لرأس المال في الصناعة، 

 

اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي لما بعدها. تم تحديد معدل النمو النهائي 

، وذلك بما يتفق مع االفتراضات للتدفقات النقدية الحرة بناًء على تقدير اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل

 .التي قد ينتهجها المشارك في السوق
 

  

 

 عجمان* لفاخرا

لفاخر ا

 مصنع مصر للتوزيع

حقوق 

 -التوزيع

خليل 

 انمر المعموري

      

       2019كانون األول  31

 %13.8 %34.7 %17.6 %15.8 - معدل العائد الداخلي
معسدل النمو السسسسسنوي المركسب للتسدفقسات 

 النقدية الحرة
- 4.8% 97.4% 8.6% 

25.2% 

        2018كانون األول  31

 ال ينطبق %35.5 %24.9 %27.1 - معدل العائد الداخلي 
السسسسسنوي المركسب للتسدفقسات معسدل النمو 

 النقدية الحرة
 ال ينطبق 24.8%- 7.5%- 17.1%- -
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 تم تقدير التدفقات النقدية الحرة في الميزانية التقديرية مع األخذ في االعتبار الخبرة السابقة، والمعدل على النحو التالي: 
 

مستويات النمو التي مر بها خالل السنوات الخمس الماضية وحجم المبيعات االعتبار متوسط  تم توقع نمو اإليرادات مع األخذ في   -

البيع سيزداد بما يتماشى مع التضخم المتوقع خالل   وحجم المقدر ونمو األسعار للسنوات الخمس المقبلة. تم افتراض أن سعر

 فترة الخمس سنوات المقبلة.

  ذات الصلة باالطراف ذات العالقة.  أسعار المعامالت تجات معد لتتماشى أسعار المناإليراتعديالت  -

 التغيرات في هيكيلة توزيع المنتجات في جميع البلدان باستثناء السعودية ومصر. -

 

وقد حددت اإلدارة أن تغييراً محتمالً بشكل معقول في افتراضين رئيسيين قد يؤدي إلى زيادة المبلغ الدفتري عن القيمة القابلة  

داد. ويبين الجدول التالي المبلغ الذي يحتاج إليه هذان االفتراضان من أجل التغير بشكل مستقل لكي تكون القيمة القابلة لالستر

 لالسترداد المقدرة مساوية للقيمة الدفترية: 

 كانون االول  31كما في   

 2018  2019 النسبة
     

 %35.5  %34.70  معدل العائد الداخلي 

 * %24.8-  %8.6  النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية الحرةمعدل 

 

ان معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية الحرة السلبية تعني ان نمو التدفقات النقدية الحرة للشركة سيحتاج ان يكون سلبي  -

 لموازنة القيمة القابلة لالسترداد للشركة مع قيمتها الدفترية.منذ السنة األولى من الفترة المتوقعة )بناء على توقعات اإلدارة( 

  وتحسيناتها المشتراهالملكية الفكرية ( 3- ج

إن معدل الخصم هو قياس ما بعد الضريبة تم تقديره بناًء على القيمة التاريخية لمتوسط التكلفة المرجحة لرأس المال في الصناعة،  

 السوق لتقييم الشركات الناشئة.مما يعكس معدالت الخصم السائدة في 
 

اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي لما بعدها. تم تحديد معدل النمو النهائي 

ع االفتراضات بناًء على تقدير اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل للتدفقات النقدية الحرة، وذلك بما يتفق م

 التي قد ينتهجها المشارك في السوق.
 

 تم تقدير التدفقات النقدية الحرة في الميزانية التقديرية مع األخذ في االعتبار الخبرة السابقة، والمعدل على النحو التالي: 

تماشيا مع أبحاث السوق   الخمس المقبلةتم توقع نمو اإليرادات مع األخذ في االعتبار حجم المبيعات المقدر ونمو األسعار للسنوات   -

. تم افتراض أن سعر البيع سيزداد بما والوقت المطلوب الكمال البحث والتطوير الالزم للمنتج الملكية الفكرية التي أجريت على 

 يتماشى مع التضخم المتوقع خالل فترة الخمس سنوات المقبلة.

 النقدي الحر المدرج في الميزانية مثل مصاريف البحث و التطوير للمنتج. لقد تم احتساب تكاليف كبيرة لمرة واحدة في التدفق -

  خالل الفترة المتوقعة من التدفق النقدي الحر للشركة. الملكية الفكريةخصم المبالغ المستحقة للبائعين  -

الدفتري عن القيمة القابلة   قد حددت اإلدارة أن تغييراً محتمالً بشكل معقول في افتراضين رئيسيين قد يؤدي إلى زيادة المبلغ

لالسترداد. ويبين الجدول التالي المبلغ الذي يحتاج إليه هذان االفتراضان من أجل التغير بشكل مستقل لكي تكون القيمة القابلة 

 لالسترداد المقدرة مساوية للقيمة الدفترية: 

 كانون االول  31كما في   

 2018  2019 النسبة
     

 -  %33.0  العائد الداخلي معدل 

 -  %572.4  معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية الحرة*
     

 

من فترة التوقعات وتتحول الى إيجابية في   ولىمن المتوقع ان تكون سلبية خالل السنوات الثالث األ لجيميزالتدفقات النقدية    * بما ان

 . 25والسنة المالية  23بين السنة المالية  رةبالتالي تم احتساب معدل النمو السنوي المركب للفت 23السنة المالية  
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تعتبر سترداد  القابلة لال  فأن القيم  أساس األصل  وليس على  ان اختبار التدني يحتسب قيمة االعمال على أساس وحدة توليد النقد،  بما

مليون  1,300 بقيمةدات االعمال ح، بناء على ذلك قدرت المجموعة قيمتها القابلة لالسترداد لو ات قيمة االعمالمكونمن ضمن 

 مليون دينار اردني(  493.5: 2018مليون دينار اردني )  994.8تجاوزت قيمتها الدفترية بنحو  والتي دينار

 

 وتفاصيلهااألخرى،  الملموسة  غير  تتكون الموجودات غير الملموسة من شهرة ناتجة عن تملك شركات تابعة باإلضافة للموجودات  

 كما يلي:

شركة الفاخر لتجارة مال    من رأس  %100بتملك ما نسبته    2006  حزيران  1بتاريخ  شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت قامت   -أ

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

 بالدينار األردني  

 القيمة العادلة

 عند التملك
 

 القيمة الدفترية

 عند التملك
 

 
  

 418,293  418,293 الممتلكات واآلالت والمعدات

 251,817  251,817 األراضي 

 38,857  38,857 أرصدة مدينة أخرى 

 418,390  418,390 البضاعة  
    

 1,127,357  1,127,357 
    

 ( 10,343)   ( 10,343)  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
    

 1,117,014  1,117,014 صافي الموجودات الممتلكة
    

   7,720,000 النقد المدفوع
    

   6,602,986 الشهرة الناتجة عن التملك
    

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

 وتفاصيلها كالتالي: أمريكا )سييرا نيتوورك سابقا( –الفاخر للتوزيع  شركة

 بالدينار األردني  

 القيمة العادلة 

 عند التملك
 

 القيمة الدفترية

 التملكعند 

     

 1,645,571  1,645,571  النقد وما في حكمه

 176,692  176,692  أرصدة مدينة أخرى 

 4,939,000  4,939,000  مخزون ال

 25,203  25,203  ممتلكات ومعدات
     

  6,786,466  6,786,466 
     

 (5,699,634)  (5,699,634)  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
     

 1,086,832  1,086,832  صافي الموجودات الممتلكة
     

   38,622,629  النقد المدفوع
     

   37,535,797  الشهرة الناتجة عن التملك
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من رأس مال   %100ما نسبته بتملك  2017جزر الكايمن خالل عام  –قامت شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت  -ج

 كالتالي: وتفاصيلها  تركيا-الفاخرمصنع 

 بالدينار األردني  

 القيمة العادلة 

 عند التملك
 

 القيمة الدفترية

 عند التملك
     

 (70,004)  (70,004)  صافي الموجودات الممتلكة
     

   1,347,100  النقد المدفوع
     

   1,417,104  التملكالشهرة الناتجة عن 

   ( 1,417,104)  التدني

   -  صافي القيمة الدفترية

وتفاصيلها  مصر-من رأس مال مصنع الفاخر %100بتملك ما نسبته  2018خالل عام  بيونير فينتشر جروبقامت شركة  -د

 كالتالي:

 بالدينار األردني  

 القيمة العادلة 

 عند التملك
 

 القيمة الدفترية

 التملكعند 

 (702,514)  (702,514)  صافي الموجودات الممتلكة
     

   2,979,552  النقد المدفوع
     

   3,682,066  الشهرة الناتجة عن التملك

اتفاق أبرمته الشركة التابعة   دولة بموجب  53بشراء حقوق أنشطة التوزيع لمنتجات الفاخر في    2017قامت المجموعة خالل عام   -ه

 "شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت".

بإتمام عملية اإلستحواذ على حقوق أنشطة توزيع المنتجات في االسواق   2018تشرين األول    31هذا وقد قامت المجموعة بتاريخ  

 اقية لشراء حقوق نشاط التوزيع.التي جرى االستحواذ عليها. مع االشارة الى أن االتفاقية المبرمة هي اتف

 

قامت إدارة المجموعة  لتخصيص سعر الشراء  نشاط التوزيع،    االستحواذ على  هذا وبناًء على الدراسة المقدمة من قبل خبير حول

 باإلعتراف بقيمة حقوق التوزيع على النحو التالي: 
 

 2019 بالدينار األردني  

 79,810,367 حقوق توزيع

 53,248,680 شهرة

 133,059,047 
 

من رأس مال شركة رمان   %100بتملك ما نسبته    2019الواليات المتحدة األمريكية خالل عام     –قامت شركة الفاخر القابضة    -و

باإلعتراف بقيمة . هذا وبناًء على الدراسة المقدمة من قبل خبير حول االستحواذ على الشركة، قامت إدارة المجموعة انكوربيتيد

 الموجودات غير الملموسة والشهرة على النحو التالي: 

 بالدينار األردني  

 القيمة العادلة 

 عند التملك
 

 القيمة الدفترية

 عند التملك

 1,986,107  1,986,107  صافي الموجودات الممتلكة
     

   10,416,744  النقد المدفوع
     

   8,430,637  *الشهرة الناتجة عن التملكالملموسة والموجودات غير 
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 :غير الملموسة والشهرة كما هو موضح أدناه للموجودات وفقًا لتخصيص سعر الشراء ، تم تخصيص هذا المبلغ *

 

 2019 بالدينار األردني  
  

 4,942,357 شهرة

 3,488,280 الموجودات غير الملموسة**
 

8,430,637 

 

 

 

 :كما هو موضح أدناه تم تخصيص هذا المبلغ الشراء،سعر  لدراسة توزيعوفقًا  **

 بالدينار األردني  

 

 المبلغ

اإلطفاء  

 المتراكم
 

صافي القيمة 

 الدقترية

      2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 1,689,783  ( 153,617)  1,843,400 عالمات تجاريةوالكترونية  مواقع 

 189,067  ( 37,813)  226,880 منافسة عدماتفاقيات 

 1,299,833  ( 118,167)  1,418,000 عالقات عمالء

 3,488,280  (309,597)  3,178,683 

واعترفت بها كموجودات   دينار اردني(  24,404,099يورو )  30,000,000بمبلغ    الملكية الفكريةنقل    المجموعة اتفاقيةوقعت   -ز

 غير ملموسة .

 

دينار اردني (واعترفت بها كموجودات غير  141,800يورو ) 200,000وقعت المجموعة  اتفاقية نقل المكلية الفكرية  بمبلغ  -ح

 ملموسة .

 فيما يلي تفاصيل الموجودات غير الملموسة:

 
 بالدينار األردني  

 كانون األول 31كما في  

2019  2018 

 79,810,367  79,810,367  توزيعالحقوق 
 102,486,633  106,011,886  شهرةال

 -  24,545,899  حقوق الملكية الفكرية
 -  3,178,683  قابلة لالطفاءموجودات غير ملموسة 

 -  2,859,742  التحسينات على الملكية الفكرية 

  216,406,577  182,297,000 
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 الت والمعدات الممتلكات واآل (12

 معدات اخرى السيارات األراضي بالدينار األردني

أجهزة حاسوب 

 ومعدات مكتب

اثاث 

 المباني  أجهزة ومعدات عدد وأدوات ومفروشات

تحسينات 

 مأجور

مشاريع تحت 

 المجموع التنفيذ
            

            الكلفة

 53,977,998 11,229,559 262,341 13,786,292 16,161,368 3,647,225 900,676 964,830 2,224,186 1,177,650 3,623,871 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 7,391,789 6,224,703 48,794 330,820 79,362 160,224 19,181 242,814 179,784 94,236 11,871 إضافات

 (3,757,066) (3,178,325) (7,352) - (59,088) (92,859) (254,732) (46,003) (72,610) )46,097( - استبعادات

 - (10,028,135) - 3,430,145 4,485,397 740,906 167,603 66,336 963,382 174,366 - تحويالت

 57,612,721 4,247,802 303,783 17,547,257 20,667,039 4,455,496 832,728 1,227,977 3,294,742 1,400,155 3,635,742 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
            

            االستهالك المتراكم 

 24,626,111 - 172,149 7,925,463 10,206,700 2,919,173 542,663 533,134 1,479,403 847,426 - 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 4,024,737 - 59,701 1,180,515 1,527,820 467,062 116,294 174,877 289,168 209,300 - إستهالك السنة 

 (542,132) - (7,352) - (56,214) (81,710) (248,676) (44,722) (69,360) )34,098( - استبعادات

 28,108,716 - 224,498 9,105,978 11,678,306 3,304,525 410,281 663,289 1,699,211 1,022,628 - 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
            

كانون األول  31كما في  القيمة الدفترية 

2019 
3,635,742 377,527 1,595,531 564,688 422,447 1,150,971 8,988,733 8,441,279 79,285 4,247,802 29,504,005 

            

            الكلفة

 43,045,352 2,667,823 227,246 13,279,020 15,694,230 3,313,321 820,519 588,306  1,915,296 1,023,850 3,515,741  2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 11,155,362 8,645,344 35,095 507,272  551,414  294,488  80,157  376,524  348,933  208,005 108,130 إضافات

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

 - (83,608)    -     -     -  83,608     -     -     -      -      -  تحويالت

 53,977,998 11,229,559 262,341 13,786,292 16,161,368 3,647,225 900,676 964,830 2,224,186 1,177,650 3,623,871 2018كانون األول  31الرصيد كما في 
         

  

 

            االستهالك المتراكم 

 21,080,143    - 113,622 6,801,517  8,931,813  2,474,262 477,373 364,490  1,284,088 632,978     -  2018الرصيد كما في األول من كانون الثاني 

 3,730,447    - 58,527 1,123,946  1,358,164  476,407  65,290  168,644  235,030  244,439    -  إستهالك السنة 

 (184,479)    -    -     -  (83,277)  (31,496)     -     -  (39,715)  (29,991)    -  استبعادات

 24,626,111    - 172,149 7,925,463 10,206,700 2,919,173 542,663 533,134 1,479,403 847,426    - 2018كانون األول  31الرصيد كما في 
            

كانون األول  31كما في  القيمة الدفترية

2018 

 

3,623,871 
 

330,224 
 

744,783 
 

431,696 
 

358,013 
 

728,052 
 

5,954,668 
 

5,860,829 
 

90,192 
 

11,229,559 
 

29,351,887 

 (. 16إيضاح رقم ) تجمع البنكيمليون دوالر( كجزء من القرض ال 48.5بقيمة اإلماراتية  شركاتالب المتعلقة تم رهن مبلغ كبير من الممتلكات والمعدات العقارية للمجموعة )
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 لواستخدام األصحق  (13
األردني  بالدينار  

 
كما في كانون األول 

2019  
  

  الكلفة

 - الرصيد كما في 1 كانون الثاني

  13,635,891 حق استخدام  اصول - أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16(   
  

كانون األول 31كما في الرصيد   13,635,891 
  

  االطفاء المتراكم

  

كانون الثاني 1كما في رصيد ال  - 

السنة ستهالكإ  984,603  
  

 984,603 األولكانون  31كما في الرصيد 
  

كانون األول 31كما في القيمة الدفترية   12,651,288 

 

 أرصدة دائنة أخرى (14

 
 بالدينار األردني  

 كانون االول  31كما في  

2019  2018 
     

 7,686,015  7,972,548  مكافآت سنويةمخصص 

 4,497,196  6,110,252  مصاريف مستحقة

 1,812,708  1,812,708  مخصص إلتزامات محتملة 

 679,125  603,454  أمانات المساهمين

 48,426  38,396  فوائد مستحقة

 76,448  76,448  مخصص رسوم الجامعات األردنية 

 45,000  45,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 85,583  111,594  نسانية حاالت اإلصندوق ال

 8,642  70,470  أمانات الضمان االجتماعي 

 473,296  423,686  أخرى 
     

  17,264,556  15,412,439 
 

 

 

 ذمم دائنة مقابل االستحواذ (15
 

 
 بالدينار األردني  

 كانون االول  31كما في  

2019 

 األولكانون  31كما في  

 2018 

 طويل االجل  قصير االجل  طويل االجل  قصير االجل
         

االستحواذ على الفاخر للتوزيع 

 أمريكا-

 

1,524,628 

 

- 

  

4,183,378 

  

- 

حقوق  أنشطة علىاالستحواذ 

 التوزيع

 

14,180,000 

 

- 

 

- 

 

14,180,000 

رمان  استحواذ على 

 انكوربوريتد

 

2,077,370 

 

2,104,312 

 -  - 

   -  5,964,372  5,964,372  زياستحواذ على جيم

  23,746,370  8,068,684  4,183,378  14,180,000 
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 قروض وتسهيالت بنكية (16
 

 قصيرة االجل –قروض وتسهيالت بنكية  16-1
 

 

 

 طويلة االجل –نكية بقروض وتسهيالت  61-2

 

بنك األردن بقيمة على تسهيالت ائتمانية من  2013شركة تابعة خالل العام  –شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت حصلت   (1

 4التي تتمثل بقرض متناقص حيث يتم التسديد دفعة واحدة بتاريخ  ودينار أردني    17,700,000دوالر أمريكي ما يعادل    25,000,000

و  2014 السنوات ألكثر من مرة خالل %. وقد تم تمديد فترة استحقاق دفعة القرض 2وذلك بفائدة اليبور متغير + 2014كانون الثاني 

لقرض ليسدد دفعة واحدة بتاريخ تم تمديد فترة استحقاق دفعة احيث    ،2019اذار    19  آخرها بتاريخ    2018و    2017و    2016و    2015

   .لالستثمار بكفالة شركة اإلقبالو %6وبحد   %3.75+ أشهر 3وبفائدة اليبور  20202آذار  31

القرض    منحاتفاقية منح قرض من بنك األردن ضمن برنامج سلف البنك المركزي للقطاعات الصناعية، حيث يتم    قامت شركة الطيف بعقد (2

، أردني دينار 571,200بحد أعلى و من قيمة الفواتير واألعمال %100حسب الفواتير المقدمة من الشركة وأية أعمال منجزة وبنسبة 

ً قسطاً شهرياً متساوياً  108دد بموجب وعمولة صفر ويس %4.5بحيث يخضع القرض لفائدة  الفائدة ويبدأ سداد القسط األول بعد  متضمنا

 أشهر من تاريخ التنفيذ وحتى السداد التام. 6

قامت شركة الطيف بعقد اتفاقية منح قرض من بنك األردن ضمن برنامج سلف البنك المركزي للقطاعات الصناعية، حيث يتم صرف   (3

 905,000من قيمة الفواتير واألعمال وبحد أعلى  %100مة من الشركة للصرف وأية أعمال منجزة وبنسبة القرض حسب الفواتير المقد

قسطاً شهرياً متساوياً شامالً الفائدة ويبدأ سداد القسط األول بعد  84وعمولة صفر ويسدد بموجب  %4دينار، بحيث يخضع القرض لفائدة 

 .أشهر من تاريخ التنفيذ وحتى السداد التام 6

بحيث  أردني دينار 282,000قامت شركة الطيف بعقد اتفاقية منح قرض من بنك األردن لشراء أرض لمشروع جبل الزيتون بقيمة  (4

أشهر   6قسطاً شهرياً متساوياً شامالً الفائدة ويبدأ سداد القسط األول بعد    84وعمولة صفر ويسدد بموجب    %8.375يخضع القرض لفائدة  

 السداد التام. من تاريخ التنفيذ وحتى

 

 كانون األول  31كما في   بالدينار األردني 

 2018  2019 نوع التسهيالت البنكاسم 

     

 1,205,470  5,029,326 جاري مدين بنك األردن

 -  1,965,877 جاري مدين بنك االسكان

 15,930,000  12,762,000 قرض  (1بنك األردن )

 37,155  34,934 قرض  (2بنك األردن )

 129,300  129,300 قرض  (3األردن )بنك 

 37,116  37,116 قرض  (4بنك األردن )

 1,646,673  1,650,552 قرض  (5بنك اإلسكان )

 59,083,333  59,083,333 قرض تجمع بنكي (6كريديت سويس )

 -  132,229 قرض  (7بنك اإلسكان )

 -  207,280 قرض  (8بنك اإلسكان )

  81,031,947  78,069,047 

 كانون األول  31كما في   بالدينار األردني 

 2018  2019 نوع التسهيالت البنك

     

 282,378  249,916 قرض  (2بنك األردن )

 711,050  581,538 قرض  (3بنك األردن )

 210,324  173,208 قرض  (4بنك األردن )

 7,164,960  5,488,028 قرض  (5)بنك اإلسكان 

 118,166,667  59,083,333 قرض تجمع بنكي (6كريديت سويس )

 -  2,655,343 قرض  (7بنك اإلسكان )

  68,231,366  126,535,379 
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مليون دوالر ألغراض توزيعات األرباح في   14حصلت شركة لتجارة التبغ والوكاالت على تسهيالت ائتمانية من بنك االسكان بقيمة  (5

السابعة  دوالر وفي نهاية السنة    194,000سنوات حد اقصى منها سنة واحدة مدة سماح واقساط شهرية    7حينها، حيث يتم السداد على مدة  

وبكفالة شركة   %3.25هامش وبحد أدنى  %2.25يدفع الرصيد المتبقي من القرض دفعة واحدة ويتم استيفاء سعر فائدة اليبور شهر + 

 . اإلقبال لالستثمار

دة  مليون دوالر و معدل فائ  250جزر الكايمن على قرض تجمع بنكي بقيمة  –حصلت شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ و الوكاالت  (6

   . و بالكفاالت التالية :2019حزيران  30أشهر اليبور، و يستحق أول دفعة بتاريخ  3% +  3,25الى  %3يترواح من 

 جزر الكايمن  –كفالة اسهم شركة االقبال لالستثمار في شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ و الوكاالت  •

 ة الفاخر توباكو كفالة اسهم شركة الفاخر لتجارة التبغ و الوكاالت في شرك •

 كفالة أسهم شركة الفاخر الدولية في شركة بيونير فينتشر   •

 الرهن العقاري للمعدات فقط باالضافة إليجار االراضي في عجمان •

 

دينار  18,997,338بقيمة  وتسهيالت بنكية عالقة حيث حصلت المجموعة على اجمالي قروض ذويعتبر بنك األردن طرفا  -

 أردني من بنك األردن.

 

 أردني   دينار  1,190,000بقيمة    الحدى عمالئهاسكان لمشروع  بعقد اتفاقية منح قرض من بنك األالدولية  قامت شركة الطيف   (7

تشرين    1في  قسطاً شهرياً متساوياً شامالً الفائدة ويبدأ سداد القسط األول    108%  ويسدد بموجب  4بحيث يخضع القرض لفائدة  

 . 2019ل األو

 

 أردني   دينار 2,700,000بقيمة  الحدى عمالئها  سكان لمشروع  بعقد اتفاقية منح قرض من بنك األالدولية  قامت شركة الطيف   (8

 . 2019 تشرين األول  1في قسطاً شهرياً متساوياً شامالً الفائدة ويبدأ سداد القسط األول  108ويسدد بموجب 

 صافي المبيعات (17

 مصادر االيراد .أ

والطاقة المتجددة. تشمل مصادر اإليرادات األخرى على ارباح   )المعسل(  المجموعة إيراداتها بشكل رئيسي من بيع التبغتولد  

 مبيعات الخردة وغيرها. الناتجة عنمن بيع العقارات االستثمارية والمبالغ غير المادية 

 

 تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء .ب

ق الجغرافية األولية والمنتجات الرئيسية وخطوط الخدمة وتوقيت اسوالعقود مع العمالء حسب االيتم تصنيف اإليرادات من 

 االعتراف باإليرادات كما يلي:

 

  

 
 بالدينار األردني  

 متجددةالطاقة ال  تجارة التبغ 

2019  2018  2019  2018 

         ساسية األسواق الجغرافية اال

 -  -  28,627,269  38,404,336  أمريكا

 -  -  1,086,534  4,144,418  أوروبا

 -  -  -  3,118,551  بريطانيا

 1,396,436  1,127,329  157,496,023  176,966,106  الشرق األوسط

  222,633,411  187,209,826  1,127,329  1,396,436 
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 المعلومات حول الذمم المدينة األصول التعاقدية وااللتزامات التعاقدية من العقود مع العمالء كما يلي:
 

 

 تاالعتراف باإليرادا ةالتزامات األداء وسياسج . 

يتم قياس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل. تقوم المجموعة باالعتراف اإليرادات عندما تقوم 

الجدول التالي معلومات حول طبيعة وتوقيت تلبية التزامات األداء في  يبينبتحويل السيطرة على سلعة أو خدمة للعميل. 

اإليرادات ذات الصلة للسياسة المحاسبية  ب ة االعتراففي ذلك شروط الدفع الهامة وسياس العقود المبرمة مع العمالء ، بما

 .ةمربللعقود الم

 كانون األول  31للسنة المنتهية في   بالدينار األردني 

 2018  2019 األساسيةخطوط اإلنتاج/الخدمات 

    

 187,209,826  222,633,411 تجارة التبغ

 1,396,436  1,127,329 طاقة متجددة

 223,760,740  188,606,262 

 كانون األول  31للسنة المنتهية في   بالدينار األردني 

 2018  2019 عتراف بااليرادالا يتوق ت

    

 187,209,826  222,633,411 منية محددةزايرادات معترف بها في نقطة 

 1,396,436  1,127,329 مع مرورالوقتايرادات معترف بها 

 223,760,740  188,606,262 

 كانون األول  31كما في  بالدينار األردني 

 2019  2018 

    

 77,932,496  63,579,520 ذمم مدينة تجارية وأخرى  األصول التعاقدية المدرجة في

 1,808,375  2,882,502 أرصدة مدينة أخرى األصول التعاقدية المدرجة في  

 (1,979,254)  (966,250)  أخرى  دائنةأرصدة   االلتزامات التعاقدية المدرجة في

 65,495,772  77,761,617 

 نوع الخدمة/المنتج
طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء ،  

 بما في ذلك شروط الدفع الهامة

شروط الدفع الهامة وسياسة االعتراف 

 باإليرادات

   

 تجارة التبغ

يحصل العمالء على السيطرة على منتجات 

التبغ )المعسل( عندما يتم تسليم البضائع 

الفواتير  تحريروقبولها في أماكن عملها. يتم 

في ذلك الوقت. عادة ما يتم دفع الفواتير في  

يوًما. ال يتم توفير خصومات   90-30غضون  

 لمنتجات التبغ القياسية.

 

سليم البضائع  يتم االعتراف باإليراد عندما يتم ت

 .العمالء في أماكن عملهم من قبل وقبولها

للعميل يتم بموجبها السماح  بالنسبة للعقود التي  

يتم االعتراف باإليراد  ،سلعة معينةبإرجاع 

  جدا عدم  إلى الحد الذي يكون من المحتمل

المعترف به.  متراكمال راداإلي مبلغاسترداد 

 المعترف به ديتم تعديل مبلغ اإليرابالتالي، 

المتوقعة ، والتي يتم تقديرها  بقيمة الرديات

بناًء على البيانات التاريخية ألنواع معينة من 

، يتم االعتراف بالتزام  حاالتالتبغ. في هذه ال

يتم والمرتجعة.  البضائع    استعادة  وحق  المسترد

المرتجعة البضائع  استعادة قياس الحق في 

مطروحا زون للمخالسابقة بالقيمة الدفترية 

 البضائع. تعادةأي تكاليف متوقعة الست منها
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 كلفة المبيعاتت (18

كانون األول 31للسنة المنتهية في    

 2018  2019 بالدينار األردني

    

اول السنة   –مواد اولية   20,242,862  20,168,810 

 72,825,917  63,318,114 مشتريات مواد أولية خالل السنة 

نهاية السنة –مواد أولية   (17,229,794 )   (20,242,862) 

    

 72,751,865  66,331,182 مواد أولية مستخدمة في اإلنتاج

    

أول السنة –بضاعة تحت التشغيل   212,878  88,908 

 19,902,554  21,882,006 تكاليف صناعية غير مباشرة *

نهاية السنة –بضاعة تحت التشغيل   (172,003)  (212,878) 
    

 92,530,449  88,254,063 تكلفة البضاعة المصنعة

    

أول السنة  -بضاعة جاهزة   15,240,671  5,919,453 

 8,873,360  17,441,252 كلفة مشتريات المواد الجاهزة 

نهاية السنة -بضاعة جاهزة   (15,751,862)  (15,240,671) 
 

   

 92,082,591  105,184,124 تكلفة البضاعة المباعة 

    

    يضاف:

 3,711,182  4,238,063 مصاريف بضاعة موزعة ومواد دعائية

 510,235  208,208 الدعائيةتكلفة مبيعات المواد 
    

    يطرح:

 (1,036,513)  (1,495,684) كلفة بضاعة موزعة مجانا 

 (241,811)  (531,907) كلفة بضاعة معادة للتصنيع

    

 107,602,804  95,025,684 

 

 

 

 

 

 

تقوم المجموعة بمراجعة تقديراتها للعائدات 

المتوقعة في تاريخ البيانات المالية وتقوم 

بتحديث مبالغ الموجودات والمطلوبات وفقًا 

 لذلك. 

 

 متجددةالطاقة ال

تقوم المجموعة ببناء أنظمة كهربائية ضوئية 

. يبدأ كل مشروع (فراداالالشركات و)للعمالء  

ً دفعة مسبقجزء من العند استالم  من العميل  ا

على مدى تعقيد التصميم. ومع   حجمهاويعتمد  

ذلك ، عادة ال تمتد المشاريع إلى ما بعد عام  

 واحد.

 

لى يتم االعتراف باإليراد بمرور الوقت بناًء ع

طريقة التكلفة. يتم إثبات التكاليف ذات الصلة  

في بيان الربح أو الخسارة عند حدوثها. يتم 

 إدراج مبالغ المستلمة مقدما في التزامات العقد
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 * تتكون التكاليف الصناعية غير المباشرة مما يلي:

األولكانون  31للسنة المنتهية في    

 2018  2019 بالدينار األردني  

 6,798,302   8,573,290         رواتب واألجور ال

 3,504,175   4,431,340         االستهالكات واالطفاءات

 1,145,970   2,155,283         مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

 1,708,482   1,589,638         منافع

 1,923,730   1,457,427         مكافآت الموظفين

 1,105,806   1,159,283         صيانة عامة 

 591,753   656,301           مواد مستهلكة وأدوات

 844,257   214,754           إيجارات

 312,249   70,791             مواد تالفة

 416,282   155,368           مصاريف تأمين

 191,743   273,126           وتنقالتمصاريف سفر 

 219,542   318,944           تكلفة البضاعة المعادة للتصنيع

 691,236   394,750           مصاريف مشاريع

 124,941   128,974           ورسوم جمركية شحن وتخليص

 250,522   161,198           الرسوم واالشتراكات

 73,564   141,539           مصاريف أخرى

 21,882,006  19,902,554 

  

 المصاريف اإلدارية (19

 

 بالدينار األردني  
 األولكانون  31للسنة المنتهية في 

2019  2018 

    

 14,121,019  19,223,406 رواتب واألجور ال

 4,838,620  6,793,109 واستشارات أتعاب مهنية

 118,800  1,085,576 ورسوم جمركية شحن وتخليص

 296,761  1,003,310 إستهالكات وإطفاءات

 996,636  1,570,993 مصاريف سفر

 103,066  209,757 تأمين صحي

 288,156  610,164 مصاريف إيجار

 185,102  306,232 منافع

 41,003  50,100 صيانة عامة 

 985,613  338,466 بنكية وعموالت فيمصار

 248,367  313,686 مصاريف مكتبية

 64,550  276,711 مواد ولوازم مستهلكة

 502,607  375,064 اعانات وتبرعات

 102,433  195,818 عالمات تجاريةمصاريف 

 14,951  764,480 صريبة الدخل( عدامصاريف ضريبة )ما 

 -  56,866 مصاريف تسويقية غير مباشرة

 -  110,661 الدفعات المقدمةتدني قيمة 

 27,731  35,283 أخرى 
    

 33,319,682  22,935,415 
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 مصاريف البيع والتوزيع  (20

 
 بالدينار األردني  

 كانون االول 31للسنة المنتهية في  

2019  2018 
     

 4,959,439  7,284,939  رواتب واألجور ال

 3,991,454  5,078,579  مصاريف تسويقية غير مباشرة

 686,523  758,767  مصاريف سفر

 846,442  612,759  ورسوم جمركية شحن وتخليص

 264,675  265,345  مستهلكة مواد ولوازم

 52,075  166,858  إستهالكات وإطفاءات

 387,734  136,173  واستشارات أتعاب مهنية

 32,614  56,557  مكتبيةمصاريف 

 15,104  55,263  منافع

 14,558  45,936  صيانة عامة 

 48,955  44,251   مجانيةبضائع 

 60,331  30,729  ريبة الدخل(ض ما عدامصاريف ضريبة )

 179,589  26,125  مواد تالفة

 13,744  22,960  ايجارات

 4,195  21,922  تأمين صحي

 46  6,134  بنكية وعموالت فيمصار

 1,062  2,338  وتبرعاتاعانات 

 6,640  -  عالمات تجاريةمصاريف 
     

  14,615,635  11,565,180 
 

 

 

 التزامات االيجار  (21

  2019كانون االول  31كما في 

القيمة الحالية للحد 

األدنى من 

دةئالفا  دفعات االيجار   

الحد األدنى لدفعات 

االيجار 

 بالدينار األردني المستقبلة
      

ة اقل من سنة واحد 1,966,618  634,358  1,332,260  
 سنة إلى خمس سنوات 7,823,501  1,979,183  5,844,318
 أكثر من خمس سنوات 5,072,871  1,034,841  4,038,030

11,214,608 

 

3,648,382 

 

14,862,990 

 

 

 

 

 البيانات المالية الموحدة كما يلي:  تم عرض التزام التأجير التمويلي في 

 كانون األول 31كما في   
 2018  2019  بالدينار األردني 

     

 -  1,454,600  متداولال -التزام التأجير التمويلي

 -  11,508,690  متداول غير ال -التزام التأجير التمويلي
     
 

 12,963,290  - 
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 ضريبة الدخل  (22

لمعدل ضريبة    للمجموعة  المستشار الضريبيإداراة المجموعة ويتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل بناًء على تقديرات  

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

 كانت كما يلي: سنةالحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل خالل الإن  -

 

 كانون األول 31كما في للسنة المنتهية  

 2018  2019 بالدينار األردني
    

 6,021,753  7,223,590 الرصيد في بداية السنة 

 7,716,898  7,725,936 المستدرك خالل السنة 

 (6,515,061)  (7,545,015) ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة 

 -  ( 432,407) منافع ضريبة من السنوات السابقة

 7,223,590  6,972,104 الرصيد في نهاية السنة

 

 للمجموعةلمعدل ضريبة الدخل السنوية المرجح  إدارة المجموعةيتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل بناًء على تقديرات 

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

 

 :خالل السنة كانت كما يلي الموجودات الضريبية المؤجلةإن الحركة الحاصلة على 

 

 كما يلي: للخصملقابلة االضريبية  المؤقتة الفروقاتالحركة الحاصلة على  
 

     بالدينار األردني

 البند

 1رصيد كما في 

 2019كانون الثاني

 اثر

 االضافات *التعديل 

 رصيد كما في

األول كانون    31

2019 

 1,269,851 754,503 432,407 82,941 الموجودات الضريبية المؤجلة 

 82,941 432,407 754,503 1,269,851 

 

المتبنى من قبل المجموعة فيما  الضريبي غير المؤكد الموقف  مثل منافع ضريبة غير المسجلة في الفترة السابقة بسبب ي*

 لضرائب اإلضافية المحتملة على دخل الشركات.ا يخص 
 

     بالدينار األردني

 

 البند

 1رصيد كما في 

 2018كانون الثاني

المستخدم 

 االضافات خالل السنة

كانون  31رصيد كما في 

 2018األول 

 82,941 16,032 - 66,909 الموجودات الضريبية المؤجلة 

 66,909 - 16,032 82,941 

 
 

 حصة السهم من ربح السنة  (23

 كانون األول 31كما في  

 2018  2019 بالدينار األردني  
    

 51,653,944  45,027,818 ربح السنة )دينار(

 60,000,000  60,000,000 المرجح لعدد األسهم )سهم(المتوسط 
    

 0.86  0.75 حصة السهم من ربح السنة 

 0.86  0.75 ربجية السهم المخفضة
 

األول  كانون  31مليون سهم كما في    60على عدد األسهم القائمة والبالغة    للسنةتم احتساب حصة السهم من الربح بتقسيم الربح  

مليون   30تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لسنة المقارنة وذلك لقيام الشركة بزيادة رأسمالها من خالل رسملة    .2019

 المدورة.سهم مجاني من األرباح 
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  (24

، ان الحركة الحاصلة على المخصص  للمعايير الدولية للتقرير الماليموظفين حسب يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة لل

 كانت كما يلي: 

 كانون األول 31كما في للسنة المنتهية   

 2018  2019  بالدينار األردني
     

 4,344,446  5,284,983  الرصيد كما في األول من كانون الثاني 

 1,055,014  1,300,907  المستدرك خالل السنة  

(1,331,849)  المدفوع خالل السنة     (114,477) 

     

 5,284,983  5,254,041  الرصيد في نهاية السنة

 

 االفتراضات االكتوارية 

 فيما يلي اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير )تم التعبير عنها بالمتوسطات المرجحة(.

 كانون األول 31كما في للسنة المنتهية   

 2018 2019  بالدينار األردني

 %3 %3  معدل الخصم 

 %3 %3  النمو المستقبلي في الرواتب

  معدل االنسحاب
2.39% -6% 2.39% -6% 

 

من سن  )لكل خمس سنوات( %2.93بمعدل   20 ال نخفض تدريجيا عند سنيسنويا و %5بيدا  االعمارمقياس  الذكور:

 وما بعدها  55

من سن  )لكل خمس سنوات( %2.87بمعدل   20 ال تدريجيا عند سن سنويا وينخفض %6بيدا  االعمارمقياس  االناث:

 وما بعدها 55

 

 تحليل الحساسية

العالقة مع إفتراض بقاء الممكنة في تاريخ التقرير لواحدة من اإلفتراضات اإلكتوارية ذات  المعقولة ان التغيرات

 اإلفتراضات األخرى ثابتة قد تؤثر على إلتزامات المنفعة المحددة بالمبالغ التالية المبينة أدناه:
 
 

  2018 كانون األول 31  2019 كانون األول 31 

 النقص الزيادة النقص الزيادة بالدينار األردني

 734,613 (734,613) 730,312 (730,312) %(1معدل الخصم )تغير بنسبة 

 (734,613) 734,613 (730,312) 730,312 %(1معدل النمو المستقبلي في الرواتب )تغير بنسبة 

 195,544 (188,145) 194,400 (187,044) %(1)0معدل ااالنسحاب  )تغير بنسبة 

 

  التزامات محتملة (25

 التزامات قد تطرأ تتمثل بما يلي:  الموحدةالبيانات المالية  بتاريخ المجموعةكان على 

 كانون األول 31كما في   

 2018  2019  بالدينار األردني
     

 11,040,578  18,373,330  كفاالت بنكية
     

  18,373,330  11,040,578 
 

 ويقابلها تأمينات نقدية تتمثل بما يلي: 

 كانون األول 31كما في   

 2018  2019  بالدينار األردني
     

 8,975,403  14,159,381  تأمينات نقدية 
     

  14,159,381  8,975,403 
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قرار هيئة االعتراض لدى قامت شركة االقبال لالستثمار برفع دعوى لدى محكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن في  (1

 أردني  دينار 111,756بمبلغ  2012دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمتضمن فرض ضريبة دخل على الشركة عن عام 

، وقد صدر قرار في الدعوى بقبول الدعوى ومنع دائرة الضريبة أردني دينار 46,123باإلضافة الى تعويض قانوني بمبلغ 

الدخل، وتأييد  رق الضريبي وذلك لوجود خطأ شكلي في إجراءات اصدار القرار من دائرة ضريبةمن مطالبة الشركة بمبلغ الف

القرار قطعيا ونهائيا مع االشارة الى احتمالية ان تقوم دائرة الضريبة بتصحيح   وأصبح هذا القرار من محكمة االستئناف.

     .دعي اقامة دعوى جديدةاالجراءات ومعاودة مطالبة الشركة بمبلغ الضريبة وهذا االمر سيست
 

 

لدى محكمة البداية الضريبية وموضوعها الطعن دعوى قامت الشركة التابعة )شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت( برفع  (2

  2015ن األعوام  على الشركة عفي قرار هيئة االعتراض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمتضمنة فرض ضريبة دخل  

 .ر اردنيدينا 2,042,947 بمبلغ 2017و  2016و
 

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

. حيث ان استثمار وكما أن الشركة قامت بدفع المبالغ المترتبة عليها لمديرية الضريبة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

   .2014الى   2009الشركة ال تدفع اكثر من المبلغ الوارد في القضايا للسنوات من 

 

قيمة بيع الشركة ضد كل من قام الشريك السابق لشركة الفاخر للتوزيع )سييرا نيتوورك سابقا( برفع دعوى تعويض عن  (3

أمريكا وشركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكاالت والمطالبة بتعويض  –شركة الفاخر للتوزيع، شركة الفاخر القابضة 

 دينار أردني. 2,493,160مقداره 
 

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

 للشركة. وان تم دفعه سيتم خصمه من دفعات الشركاء السابقين

 

العادة النظر حول التقييمات    -سلطة الضريبة الفيدرالية-تية  اطلب الى السلطات الضريبية المحلية االمار  بتقديمالشركة    قامت (4

. حيث فرضت السلطة ما قيمته  2019كانون األول  12و أوامر العقوبات المصدرة من قبل سلطة الضريبة الفيدرالية في 

ادارية اعتبارا من تاريخ   مليون تقريبا( من ضرائب انتقائية  وغرامات  11مليون درهم اماراتي  تقريبا )بالدينار األردني:    56

في هذا القرار من خالل عملية االستئناف الرسمية، لذلك انه ال يمكن تحديد النتيجة التقييم. وفي ظل وجود احتمالية إعادة النظر  

 . لمجموعةالنهائية للمسألة حاليًا ، وبالتالي، لم يتم رصد اي مخصصات في البيانات المالية الموحدة   لالثر الذي قد تتعرض له ا

 

 األخرىااليرادات  (26

 كانون األول 31للسنة المنتهية كما في   

 2018  2019  بالدينار األردني

     

 137,578  (648,520)  فروقات عملة وأسعار 

 120,102  389,878  مبيعات خردة

 -  1,142,096  استثمارات عقاريةأرباح بيع 

 63,134  77,174  أخرى 

     

  960,628  320,814 

 

 دفعات مقدمة لالستثمارات (27
 

 إن تفاصيل الدفعات المقدمة لالستثمارات كما يلي:

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

واسترداد جميع المبالغ  2019وتم الغاء المشروع خالل عام كدفعات مقدمة.  أردنيدينار  863,871الشركة بدفع ما قيمته 

 المدفوعة. 
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 ولوجستيةأتعاب إدارية  (28

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

ولم يتم تحميل اية .  2018كانون األول  31للسنة المنتهية في    دينار  10,955,274التي تم تحميلها على مالك نشاط التوزيع 

 . 2019مصاريف خالل عام 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (29
 عالقة  الطراف ذات األ ارصدة ( 1- 29)

 في بيان المركز المالي الموحد:  ذمم مدينة تجارية وأخرىوالمدرجة في  عالقة الجهات ذات الفيما يلي ملخص االرصدة مع 

 

 كانون األول  31كما في  بالدينار األردني

 2019  2018 

    عالقةالمطلوب من أطراف ذات 

 17,561,390  21,552,201 ذ.م.م-آيديليزم للتجارة العامة ش.م.ح

ركة الفاخر الذهبي للتجارة العامة و الوكالت التجارية ش

 10,939,333 وتصنيع المعسل و توزيع المواد الغذائية المحدودة

 

22,341,085 

 10,091,705  3,253,973 ةشركة المتوسطية الجديد

 44,603  255,187 قطاع االسواق الحرة – المثالية

 658,550  89,206 ة مطار القاهر – المثالية

 264,579  - ايديليزم المغرب )ش ذ م م (

 7,132,507  - المعموري للسجائر و التبغ )ش ذ م م (

 53,825  - مرويال توباكو غروب ش.م.

 36,089,900  58,148,244 

 

من قبل السيد خليل  عليهممسيطر  \ ترتبط بالمجموعة بشكل غير مباشر حيث انهم مملوكينالشركات المذكوره أعاله 

 المعموري وهو طرف ذو عالقة بالمجموعة.

 
 عالقة  الطراف ذات األ معامالت ( 2- 29)

 :والمدرجة في بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر عالقةالجهات ذات الفيما يلي ملخص المعامالت مع 

  بالدينار األردني

 طبيعة المعامالت

 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

 2019  2018 

     

 38,554,043  59,661,338 مبيعات ذ.م.م-آيديليزم للتجارة العامة ش.م.ح

الوكالت ركة الفاخر الذهبي للتجارة العامة و ش

التجارية وتصنيع المعسل و توزيع المواد الغذائية  

 31,728,917  41,368,975 مبيعات المحدودة

 15,827,503  4,572,479 مبيعات ةشركة المتوسطية الجديد

 675,591  1,329,272 مبيعات قطاع االسواق الحرة – المثالية

 131,743  395,917 مبيعات مطار القاهر – المثالية

 412,783  338,024 مبيعات مرويال توباكو غروب ش.م.

  36,089,900  58,148,244 

 

 (.16حصلت المجموعة على قرض من بنك األردن الذي يعتبر طرفاً ذا عالقة كما هو مذكور في إيضاح رقم )

 
 رواتب ومنافع اإلدارة العليا  (3- 29)

  للسنة  أردني دينار 3,651,298لشركة االقبال لالستثمار والشركات التابعة لها  العليابلغت رواتب ومكافآت اإلدارة 

 (. 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في   ينار أردنيد 3,454,899) 2019 كانون األول 31المنتهية في 
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 المال في رأس الزيادة (30

بزيادة رأس مال الشركة بمقدار  2018حزيران  3العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ قررت الهيئة العامة غير 

دينار أردني من األرباح المدورة ليصبح رأس مال الشركة   30,000,000سهم من خالل رسملة مبلغ  30,000,000

 دينار أردني )دينار واحد لكل سهم(. 60,000,000المصرح به والمدفوع 
 

 جبارياإل حتياطياإل (31
 

خالل السنة   % 10تمثل المبالغ المجمعة في هذا الحساب ما يتم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب والرسوم بنسبة 

حيث يتم احتساب االحتياطي االجباري بناء  والسنوات السابقة وفقاً لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

 . والشركات التابعة لها الخاضعة لقانون الشركات األردني صلة لشركة االقبال لالستثمارالبيانات المالية المنف على نتائج

 

 األدوات المالية و المخاطر (32

  المالية:جراء استخدامها لألدوات  للمخاطر التالية المجموعةتتعرض 
 

 مخاطر اإلئتمان -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق -
 

، السياسات وطرق قياس المجموعة لكل من المخاطر أعاله، أهداف  المجموعةيبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض 

 لرأس المال.  المجموعةوإدارة المخاطر وإدارة  

 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
  بتأسيس  اإلدارة مجلس قام. للمخاطر المجموعة إلدارة العام اإلطار ومتابعة وضع عن عامة بصورة مسؤول الشركة إدارة مجلس إن

  تقارير  برفع اللجنة هذه تقوم. المجموعة  لدى المخاطر إدارة سياسات ومراقبة  وضع عن المخاطر، وهي الجهة المسؤولة إدارة لجنة

 . أنشطتها حول  اإلدارة مجلس إلى منتظمة

ولوضع ضوابط وحدود مالئمة  المجموعةللمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها  المجموعةإن سياسات إدارة 

 لمدى التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة. 

. المجموعةيتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة  

من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة  المجموعةتهدف إدارة 

 بحيث يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه.

 
  المجموعة  لدى المخاطر إدارة وسياسات اتبإجراء االلتزام مدى بمراقبة اإلدارة قيام كيفية بمتابعة المجموعة لدى مراجعةال لجنة تقوم

 بدعم  الداخلي  التدقيق  قسم  يقوم.  المجموعة  تواجهها  التي  بالمخاطر  يتعلق  فيما  المخاطر  إلدارة  العام  اإلطار   كفاية  مدى  بمراجعة  تقوم  كما

  اإلجراءات  حول وخاصة دورية  مراجعات بإجراء الداخلي التدقيق فريق يقوم. اإلشرافي دورها أداء في المجموعة لدى مراجعةال لجنة

 مراجعة ال لجنة إلى المراجعات هذه نتائج حول تقارير بإرسال يقوم كما  المخاطر  بإدارة الخاصة والضوابط

 

 االئتمانمخاطر 

أداة ب  المجموعةلخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع    المجموعةتمثل مخاطر اإلئتمان مخاطر تعرض  

وذمم مدينة تجارية  الحسابات الجارية وودائع لدى البنوكمن لتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي امالية ب

 وأخرى وأرصدة مدينة أخرى.  

 

تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ 

 يلي:البيانات المالية الموحدة وهي كما 

  كما في القيمة المدرجة  

 2018  2019  بالدينار األردني  

     

 57,671,841  40,957,628  حسابات جارية وودائع لدى البنوك

 80,019,775  61,560,180  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 17,582,148  21,292,542  أرصدة مدينة أخرى 
     

  123,810,350  155,273,764 
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الخصائصية  التركيبة  اال ان، يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة

ذات تأثير اقل على مخاطر   والدول التي يزاول فيها العمالء أنشطتهملقاعدة عمالئها بما في ذلك المخاطر االفتراضية للصناعة  

 .في منطقة الشرق االوسط كما هو مبين ادناه جغرافيا يوجد تركز على مخاطر االئتمان االئتمان.

 

 تجارية وأخرىذمم مدينة 

بسط التي تعمل على قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتي مالمنهج ال (9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  مجموعةتطبق ال

 تستخدم مخصص خسارة أعمار الذمم المتوقعة لجميع الذمم المدينة.
 

لى أعمار  ئتمان المشتركة وعلغايات قياس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة بناءا على خصائص مخاطر اال -

أن نسب الخسائر المتوقعة للذمم المدينة أنها تقريبية ومعقولة بما يخص نسب الخسائر للذمم   مجموعة الذمم. لهذا لخصت ال

 المدينة.

كانون   31  ولغاية  كانون الثاني  1  إن نسب الخسارة المتوقعة أعدت بناءا على الدفعات / تسديدات الذمم المدينة خالل الفترة من -

وخسائر االئتمان التاريخية المتماثلة المختبرة خالل هذه الفترة. إن نسب الخسارة التاريخية قد عدلت لتعكس أثر   2019األول  

 معلومات البحث على عوامل اإلقتصاد الكلي بما يؤثر على مقدرة العمالء لتسديد الذمم.

  31حسب المنطقة الجغرافية كما في  والموجودات التعاقديةر االئتمان من الذمم المدينة التجارية فيما يلي التعرض األقصى لمخاط

 : 2019كانون االول 

 القيمة الدفترية كما في 

 2018 2019 األردنيالدينار 

 75,420,213 52,970,924 الشرق االوسط  

 3,352,984 3,666,501 أمريكا

 1,246,578 2,263,318 أوروبا

 - 2,659,437 بريطانيا

 61,560,180 80,019,775 

 

  31معلومات عن الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية لعمالء الشركة كما في فيما يلي 

 : 2019كانون االول 

 الدينار االردني

متوسط معدل 

الخسارة 

 المرجح

رية القيمة الدفت

 االجمالية

مخصص 

خسائر 

 التدني

    2019كانون االول  31كما في 

 314,787 48,274,211 %0.65 المتداول
 234,044 13,148,555 %1.78 يوم 90  – 1 من

 2,156,754 2,156,754 %100 يوم 90اكثر من 
 2,705,585 63,579,520 ٪4.26 المجموع

 

 يعادله وما النقد

:  2018)2019كانون االول  31 في كما دينار اردني 40,957,628 بمبلغ يعادله  وما بنقد المجموعة تحتفظ

 يتراوح  ائتماني  تصنيف  ذات  مقابلة  مالية  ومؤسسات  بنوك  لدى  يعادله  وما  بالنقد  االحتفاظ  يتم(.  دينار اردني  57,671,841

 .(S&P )تصنيفات على بناءً  +AA إلى  +BBمن

 

فترات التعرضات على كس عشهًرا و 12النقد والنقد المعادل على أساس الخسارة المتوقعة لمدة  تدني قيمةتم قياس 

لديه مخاطر ائتمانية منخفضة بناًء على التصنيفات االئتمانية  وما يعادلهاالستحقاق القصيرة. تعتبر المجموعة أن النقد 

ييم الخسائر االئتمانية المتوقعة للنقد والنقد المعادل لتلك الخارجية لألطراف المقابلة. تستخدم المجموعة نهجا مماثال لتق

 غير جوهري.  2019 كانون االول 31كما في  التدنيالدين. مبلغ مخصص سندات المستخدمة في 
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  مخاطر السيولة

على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والمرتبطة  المجموعةإن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة  

للسيولة تكمن في   المجموعةبمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها من خالل تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى. إن إدارة 

ً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تص المجموعةالتأكد قدر اإلمكان من أن  بح واجبة الدفع في الظروف  تحتفظ دائما

 . المجموعةالعادية واالضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة 

 

على أن يتوفر لديها قدر كافي من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما في ذلك تغطية   المجموعةتحرص 

االلتزامات المالية ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية، 

 وك التي تتعامل معها لمواجهة أي إحتياجات نقدية مفاجئة.تحتفظ بمصدر ائتمان من البن  المجموعةباإلضافة إلى ذلك فإن  
 

  

 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

 

 

  

 

 

 القيمة

 الدفترية

 التدفقات النقدية

 المتعاقد عليها

 أقل من 

 سنة

 أكثر من

 سنة 

     

     2019كانون األول  31كما في 

     بالدينار األردني 

 - ( 580,991) ( 580,991) 580,991 قصيرة االجل  –شيكات آجلة الدفع 

 - ( 13,934,792) ( 13,934,792) 13,934,792 ذمم دائنة

 - ( 17,264,556) ( 17,264,556) 17,264,556 أرصدة دائنة أخرى 

 - (6,972,104) (6,972,104) 6,972,104 مخصص ضريبة الدخل 

 (8,068,684) ( 23,746,370) ( 31,815,054) 31,815,054 االستحواذذمم دائنه مقابل 

 ( 68,231,366) ( 81,031,947) (149,263,313) 149,263,313 قروض وتسهيالت بنكية 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  

 (5,254,041) - (5,254,041) 5,254,041 للموظفين

 ( 11,508,690) (1,454,600) ( 12,963,290) 12,963,290 التزامات االيجار

 238,048,141 (238,048,141) (144,985,360) (93,062,781) 

     

 

 

 القيمة

 الدفترية

 التدفقات النقدية

 المتعاقد عليها

 أقل من 

 سنة

 أكثر من

 سنة 

     

     2018كانون األول  31كما في 

     بالدينار األردني 

 - ( 380,655) ( 380,655) 380,655 قصيرة االجل  –شيكات آجلة الدفع 

 - ( 17,615,290) ( 17,615,290) 17,615,290 ذمم دائنة

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

 - (7,223,590) (7,223,590) 7,223,590 مخصص ضريبة الدخل 

 ( 14,180,000) (4,183,378) ( 18,363,378) 18,363,378 االستحواذذمم دائنه مقابل 

 (126,535,379) ( 78,069,047) (204,604,426) 204,604,426 قروض وتسهيالت بنكية 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  

 (5,284,983) - (5,284,983) 5,284,983 للموظفين

     

 268,884,761 (268,884,761) (122,884,399) (146,000,362) 
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 مخاطر السوق

 العمالت األجنبية وأسعار الفائدةإن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق كأسعار صرف  

 . المجموعةأو في قيمة األدوات المالية لدى  المجموعةوأسعار أدوات الملكية والتي تؤثر في أرباح 
 

لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى   المجموعةإن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض 

 تعظيم العائد.

ة من قبل لجنة تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق. يتم تنفيذ كافة هذه المعامالت وفقاً للتوجيهات الموضوع

 إدارة المخاطر. عادةً ما تسعى المجموعة لتطبيق محاسبة التحوط إلدارة التقلبات في الربح أو الخسارة.
 

التحويل ساليب  تم إجراء مراجعة وإصالح أ لمعايير أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. هناك عدم يقين بشأن توقيت وأ

 المعدالت الحالية المعروضة بين البنوك بمعدالت بديلة. الستبدال

 

 مخاطر العمالت

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

موعة تعتقد بأن مخاطر أسعار الصرف غير الدينار األردني مرتبط مع الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي، فإن إدارة المج

 جوهرية على البيانات المالية الموحدة.

 

ً بالبيا  بناًء  لمجموعةإلدارة ا  لمخاطر تقلب أسعار العمالت المقدمة مجموعةنات الكمية المتعلقة بتعرض الفيما يلي ملخصا

 على سياسة إدارة المخاطر: 
 2019كانون األول  31كما في  

   ليرة تركية  لاير سعودي   جنيه مصري     يورو بالدينار األردني 
        

 20,308  5,303,745  5,658,544  3,131,553 النقد في الصندوق ولدى البنوك

 -  66,497  6,854,494  4,938,827 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 117,535  4,942,089  176,088  550,921 ارصدة مدينة أخرى 

 (368,546)  (78,827)  (441,606)  (863,057) ذمم دائنة

 (463,760)  (1,008,739)  (1,296,871)  (929,476) أرصدة دائنة أخرى 

 -  -  -  (11,928,744) ذمم دائنه مقابل االستحواذ 
        

 (5,099,976)  10,950,649  9,224,765  (694,463) 
 

 

 تحليل الحساسية

 ، الجنيه المصريس الريال السعودي والليرة التركيةكما هو مشار اليه أدناه، فإن زيادة )نقص( الدينار األردني مقابل اليورو

إلى الزيادة )النقص( االرباح أوالخسائر في المبالغ المبينة أدناه. ويفترض التحليل  يؤدي % 10بنسبة كانون األول  31في 

أن جميع المتغيرات األخرى، خاصة تلك التي تتعلق بأسعار الفائدة تبقى ثابتة. يتم تنفيذ التحليل على نفس األساس لعام 

2018 . 
 

 النقص الزيادة  

 (الخسارة)الربح أو  (الخسارة)الربح أو   بالدينار األردني
    

    2019كانون األول  31

 509,998 (509,998)  يورو 

 (1,095,065) 1,095,065   جنيه مصري

 (922,477) 922,477  لاير سعودي

 69,446 (69,446)  ليرة تركية
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 مخاطر تقلب أسعار الفائدة 

 كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يلي: للمجموعة تحمل فوائدألدوات المالية التي اسعار الفائدة لتظهر

 كانون األول  31كما في   

 2018 2019  بالدينار األردني

    أدوات مالية بسعر فائدة ثابت 

 2,682,608 728,174  الموجودات المالية  

    أدوات مالية بسعر فائدة متغير 

 (204,604,426) )149,263,313)  المطلوبات المالية 
 

 

 مخاطر أسعار السوق األخرى

المحتفظ بها لتلبية النسبة غير    الشامل اآلخر  الدخلخالل  تنتج مخاطر أسعار األسهم من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  

 المجموعة وكذلك االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. تقوم ادارة    المجموعةالممولة جزئياً من التزامات  

ت بمراقبة مجموعة الديون واألوراق المالية في محفظتها االستثمارية التي تقوم على مؤشرات السوق. يتم ادارة االستثمارا

 المادية في المحفظة على اساس فردي وتقوم لجنة إدارة المخاطر بالموافقة على جميع قرارات البيع والشراء.

 مخاطر أسعار األسهم

سيؤدي إلى زيادة )نقص( في الملكية  الموحدة بتاريخ البيانات المالية %5إن التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية بنسبة 

والربح أو الخسارة من خالل المبالغ المبينة أدناه. ويفترض هذا التحليل أن كافة المتغيرات األخرى، وباألخص أسعار 

 صرف العمالت األجنبية، تبقى ثابتة.
 

 حقوق الملكية 2019كانون األول  31كما في 

 نقص ٪5 زيادة 5٪ 

   بالدينار األردني  
   

 (7,526) 7,526 بيان الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
 

7,526 )7,526 ( 

   2018كانون األول  31كما في 

 (7,526) 7,526 بيان الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

 7,526 (7,526) 

 

 العادلة القيمةهيكلة  (33

 يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المعالجة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم. تعرف المستويات المختلفة كما يلي:

 

 أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة لألصول واإللتزامات المتماثلة: 1المستوى

مدخالت يمكن تحديدها اما مباشرة كاألسعار أو بصورة غير مباشرة بربطها مع األسعار، أساليب تقييم تعتمد على  :  2المستوى

 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 

 علومات السوق.مباشر أو غير مباشر من خالل م

 )مدخالت ألصول أو إلتزامات غير مرتكزة على معطيات السوق من الممكن رصدها )مدخالت ال يمكن رصدها  :3المستوى
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 متكرر: غير الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس .أ

 :على أساس غير متكرر تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمطلوبات أدناه بالقيمة العادلة

 

 ني* القيمة العادلة وفقاً للمستوى الثا

يمثل هذا البند القيمة العادلة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير المدرجة في أسواق مالية 

القيمة العادلة لهذا البند باستخدام طريقة فلسطين، قامت المجموعة باختيار    –لحصص المجموعة في شركة الشمال الصناعية  

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.

 

 قياسها بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات التي ال يتم  .ب

ال تختلف بشكل جوهري عن تكلفتها المالية    عادلة لهذه االدواتأن القيمة التقاس هذه األدوات المالية بالتكلفة المطفأة. حيث ان  

  المطفئة.

 

 .2019كانون األول  31حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  ياتال يوجد اي تحويالت بين المستو

 

  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  

 
 بالدينار األردني  

 الملكية وقحق واتأد

القيمة العادلة من  ب

خالل الدخل الشامل  

 اآلخر

 مستوى

 (1) 

 مستوى

 (2) 

 مستوى

 (3) 
     

      2019كانون األول  31 كما في 

     الموجودات المالية

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر 
150,525 - 150,525 - 

     

      2018كانون األول  31 كما في 

     الموجودات المالية

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر  

 

150,525 

 

- 

 

150,525 
- 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 2019كانون األول   31كما في 

 بالدينار األردني   
موجودات مالية 

 بالتكلفة المطفأة

مطلوبات مالية 

 اخرى 

 مستوى 

(1) 

 مستوى 

(2) 

 مستوى

 (3) 

      

      الموجودات المالية

 - - - - 41,435,345 النقد في الصندوق ولدى البنوك

 - - - - 61,560,180 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 - - - - 20,527,911 أرصدة مدينة أخرى 

      

      الماليةالمطلوبات 

 - - - (580,991) - شيكات آجلة الدفع 

 - - - (13,934,792) - ذمم دائنة

 - - - (17,264,556) - أرصدة دائنة أخرى 

 - - - (31,815,054) - ذمم دائنة مقابل االستحواذ

 - (149,263,313) - (149,263,313) - قروض وتسهيالت بنكية

 - (12,963,290) - (12,963,290) - التزام االيجار التمويلي
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 أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر في البيانات المالية تقارب قيمتها العادلة. مجموعةتعتقد إدارة ال

 

 

 الالحقة االحداث (34

لمنااقةاااااة عرض  وذلا   2020نيساااااان  2جتماا  في الالجمعياة العااماة للمجموعاة   كاان من المممع عقاد الحقاا  لناااياة العاام

على جميع اساام المجموعة بساعر  ساتحواذلالبيدكو المتحدة المحدودة للعالمات التجارية للةايةاة    ةاركة قبل المناقصاة من

 امماةولكن تم الغااء االجتماا  نارا لقرارات الادفاا  الصاااااادرة من قبال الحكوماة االردنياة تجااوباا مع ديناار لكال ساااااام.  16

 كورونا.

 

،  حول العالم مناطق جغرافية  وتفةيه في عدة ،  2020 مطلعفي ( 19-كوفيد)المستجد كورونا يروس الان حدث انتشار ف

الواقعة بعد فترة صدور  ث  احداال  لحدث يعتبر منالمجموعة أن هذا اتعتقد  .  لالنةطة االقتصادية واالعمال  مسببا اضطرابات

؛ من الحدث الذي يةاد تطورات مستمرة ومتسارعةلة المبكرة  في هذه المرح  قائمة المركم المالي والتي ال تتطلب تعديالت.

دراسة   والجراء ل المجموعة داخل المملكة وخارجاا.على أعما توقعةر المافريق عمل لتقييم األث بتكوينقامت المجموعة 

، ومستويات  والموارد البةريةالمواد الخام ، ت داوالمتعلقة بسلسلة امداالمخاطر المحتملة وتقييم مراجعة  بغرض أولية

 .دون انقطا  المجموعة وضمان استمرار تةغيل مرافق االنتاج لةركاتالمخمون الحالية ، 

ال تتوقع حدوث المجموعة فأن . . ومع ذل  حسابي لالثار المحتملةتقدير  في هذه المرحلة، فأنه يصعب عمليا تقديم اي 

 مور الى طبيعتاا خالل فترة ممنية معقولة.وذل  في حال عودة اال,على عملياتاا  جوهرية

 

التي تعمل فياا المجموعة   جميع المناطق الجغرافية  فيمراقبة الوضاع  في   سايساتمرون  الحوكمة  المساوولين عناإلدارة و  ان

ا  باالتطورات لحاأصاااااحااب المصااااا  وتموياد في جوهرياة أي تغييرات  وفي حاال حادوث. لماا تتطلباه االناماة واللوائحوفقا 

الموجمة الموحدة   المرحليةالمالية  المعلومات التعديالت في االحالية، ساااايتم تقديم افصاااااحات اضااااافية او اقرار  الاروف  

 .2020للمجموعة للفترات الالحقة خالل السنة المالية 

 
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 2018كانون األول   31كما في 

 بالدينار األردني   
موجودات مالية 

 بالتكلفة المطفأة

مطلوبات مالية 

 اخرى 

 مستوى 

(1) 

 مستوى 

(2) 

 مستوى

 (3) 

      

      الموجودات المالية

 - - - - 57,772,284 النقد في الصندوق ولدى البنوك

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

 - - - - 14,706,857 أرصدة مدينة أخرى 

      

      المطلوبات المالية

 - - - (380,655) - آجلة الدفع شيكات 

 - - - (17,615,290) - ذمم دائنة

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

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

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




