شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
ّ

تقرير مجلس اإلدارة السنوي العاشر وتقرير مدقق الحسابات المستقل
والقوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول 2016

حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم

حضرة صاحب السمو الملكي األميرالحسين بن عبد اهلل الثاني المعظم
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رؤيتنــا
الريادة يف العمل املايل الإ�سالمي يف اململكة الأردنية الها�شمية وذلك بتقدمي منتجات التمويل واال�ستثمار املتوافقة
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مب�ستوى متميز من اخلدمة ،ومبا يجعلنا من �أكرث امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تقديراً
واحرتاماً يف �أعني كافة املتعاملني معنا.

رسالتنـا
ن�سعى �أن نكون م�ؤ�س�سة مالية �شاملة تتوافق �أعمالها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ونطمح �إلى :
امل�ساهمة يف تطوير العمل املايل الإ�سالمي باململكة الأردنية الها�شمية
احتالل موقع الريادة والتميز يف تقدمي اخلدمات التمويلية واال�ستثمارية للأفراد وال�شركات
اجتذاب �أرقى الكفاءات والكوادر الب�شرية لي�صبحوا جزءاً من فريقنا الناجح
حتقيق عائد جمز للم�ساهمني وامل�ستثمرين بال�شركة

قيمنــــا
االلتزام بقيمنا الإ�سالمية
احلفاظ على م�صلحة املتعاملني
�سرعة اال�ستجابة لإحتياجات املتعاملني
الإلتزام بكفاءة وجودة العمل
الإن�ضباط وال�صدق والإحرتام
العمل بروح الفريق الواحد
الكفاءة واملبادرة وروح االبداع
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مجلس اإلدارة

الرئي�س
ال�سيد /عبد اهلل عبد احلليم حممود �أبو خديجة ممثال عن ال�شركة العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار
نائب الرئي�س
ال�سيد � /إبراهيم عبد اهلل عبد احلليم �أبو خديجة
الأع�ضاء
ال�سيد � /أحمد عبد اهلل عبد احلليم �أبو خديجة
ال�سيد  /حممد عبد اهلل عبد احلليم �أبو خديجة
ال�سيدة  /هجرة حممد الفار�س حماد
ال�سيد  /عثمان �أحمد حممود �أبو احلم�ص ممثال عن �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية والإ�ستثمار
ال�سيد  /هيثم �أكرم عبد اهلل الزعبي
ال�سيد  /عدنان عبد الكرمي �سليمان البلبي�سي
ال�سيد  /ا�صالح عا�صم �سعد الدين عو�ض ممثال عن �شركة االولى للتمويل (قطر) لغاية 2016/5/22
ال�سيد  /عبد اهلل هيثم عبد اهلل ابو خديجة ممثال عن �شركة م�ست�شفى ابن الهيثم اعتبارا من 2016/6/23
�أمني ال�سر
ال�سيدة /ب�سمة فوزي كامل الظاهر

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

10

جلنة التدقيق
ال�سيد � /إ�صالح عا�صم �سعد الدين عو�ض لغاية 2016/5/22
ال�سيد /عدنان عبد الكرمي �سليمان البلبي�سي اعتبارا من 		2016/7/27
ال�سيد /هيثم �أكرم عبد اهلل الزعبي		
			
ال�سيد /عثمان �أحمد حممود �أبو احلم�ص		

رئي�ساً
رئي�ساً
ع�ضواً
ع�ضواً

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
		
ال�سيد /عدنان عبد الكرمي �سليمان البلبي�سي
			
ال�سيد /ا�صالح عا�صم �سعد الدين عو�ض لغاية 2016/5/22
		
ال�سيد  /الدكتور احمد عبد اهلل عبد احلليم ابو خديجة اعتباراً من 2016/7/27
			
ال�سيد /عثمان �أحمد حممود �أبو احلم�ص		

رئي�ساً
ع�ضواً
ع�ضواً
ع�ضواً

اللجنة التنفيذية العليا
ال�سيد /عبداهلل عبد احلليم حممود �أبو خديجة
ال�سيد� /إبراهيم عبداهلل عبد احلليم �أبو خديجة
		
ال�سيد� /أحمد عبداهلل عبد احلليم �أبو خديجة

رئي�ساً
مقرراً
ع�ضواً
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2016

ال�سيد  /حممدعبداهلل عبد احلليم �أبو خديجة
ال�سيد /عدنان عبد الكرمي �سليمان البلبي�سي
جلنة �إدارة املخاطر
		
ال�سيد /عبداهلل عبداحلليم حممود �أبو خديجة
		
ال�سيد� /إبراهيم عبداهلل عبد احلليم �أبو خديجة
ال�سيد  /عالء الدين حممد زهري حممد لطفي اخلياط لغاية 		 2016/5/31

التقرير السنوي
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ع�ضواً
ع�ضواً
رئي�ساً
مقرراً
ع�ضواً

الإدارة التنفيذية العليا
املدير العام
ال�سيد� /إبراهيم عبد اهلل عبد احلليم �أبو خديجة
املدير التنفيذي للفروع ومدير الفرع الرئي�سي
ال�سيد� /إبراهيم حممد حجاج �أبو طرب لغاية 2016/3/13
ال�سيد /هاين حممد ح�سن �صندوقة اعتبارا من 2016/3/14
مدير دائرة التدقيق الداخلي والإمتثال
ال�سيد /علي عطية عبد اهلل عطية
مدير الدائرة املالية والإدارية
ال�سيد  /عالء الدين حممد زهري حممد لطفي اخلياط لغاية 2016/5/31
القائم ب�أعمال مدير الدائرة املالية والإدارية
ال�سيد  /ا�سامة حممد يو�سف هر�ش اعتبارا من 2016/6/1
هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية
				
ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور  /علي حميي الدين القره داغي
ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور  /علي مو�سى ال�صوا					
					
ف�ضيلة ال�شيخ � /سعيد عبد احلفيظ احلجاوي

رئي�ساً
ع�ضواً
ع�ضواً

مدقق احل�سابات اخلارجي
ال�سادة  /ديلويت اًند تو�ش  -ال�شرق االو�سط
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كلمة رئيس مجلس االدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي �شركة الأولى للتمويل الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

ي�سعدين بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ان ارحب بكم يف هذا اللقاء القدم
لكم التقرير ال�سنوي العا�شر ل�شركة الأولى للتمويل ونتائج �أعمالها و�إجنازاتها والقوائم املالية لل�سنة املالية
املنتهية يف  2016/12/31وتقرير مدققي احل�سابات  ،وتقرير هيئة الرقابة ال�شرعية� ،إ�ضافة الى �أهم االجنازات
واخلطط امل�ستقبلية التي تتطلع ال�شركة �إلى تنفيذها .

وكما ترون نتائج ال�شركة التي بني �أيديكم والتي حتققت خالل العام  ، 2016والتي حتققت بف�ضل
تفاين العاملني فيها وعلى ر�أ�سهم الإدارة التنفيذية العليا والتي و�ضعت م�صالح امل�ساهمني ن�صب �أعينها
 ،معتمدة على خطط وتوجيهات جمل�س الإدارة .
12
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ويف نف�س الوقت ما من �أحد ينكر �صعوبة االو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية التي متر بها البالد والتي
القت بثقلها على كافة القطاعات املختلفة .
لقد متكنت ال�شركة وبالرغم من الظروف ال�سابقة
�أن حتقق نتائج مالية متميزة خالل العام ، 2016
متثلت ب�شكل رئي�سي باحلفاظ على م�ستوى �صايف
الأرباح بعد ال�ضريبة حيث بلغت  3.41مليون دينار
باملقارنة مع  3.77مليون دينار يف العام  2015وبتغري
ب�سيط نتج عن ارتفاع خم�ص�ص �ضريبة الدخل للعام
 ,2016حيث بلغ �صايف الربح قبل ال�ضريبة للعام
 2016مبلغ  4.341مليون دينار باملقارنة مع 4.301
مليون دينار يف العام . 2015
ومل يقت�صر احلفاظ على م�ستوى امل�ؤ�شرات املالية
فقط  ،بل �إمتدت لتطال م�ؤ�شرات املالءة املالية
والتي انخف�ضت بن�سب ب�سيطة ناجتة عن التغري يف
خم�ص�ص �ضريبة الدخل اي�ضا ،حيث بلغ العائد على
�إجمايل املوجودات  %5.4خالل العام  2016مقارنة
مع  %6خالل العام  ، 2015كما بلغ العائد على حقوق
امل�ساهمني  %6.9خالل العام  2016مقارنة مع %7.6
خالل العام  ، 2015وبلغ عائد ال�سهم  %9.8نهاية عام
 2016مقارنة مع  %10.8نهاية عام  2015وبانخفا�ض
ب�سيط  ،و�إرتفعت القيمة الدفرتية لل�سهم نهاية
عام  2016لت�صل �إلى  1.414دينار مقارنة مع 1.408
دينار نهاية عام .٢٠١٥
كما ركزت ال�شركة خالل العام  2016على حت�سني
جودة املحفظة االئتمانية وترتيب وهيكلة بع�ض
التمويالت الكبرية التي كانت ت�ضغط على املركز

التقرير السنوي
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املايل لل�شركة وت�ستدعي حتويل ح�صة من �أرباحنا
ل�صالح املخ�ص�صات  ،كما تعاملنا خالل العام 2016
مع عدد �آخر من التمويالت املتو�سطة وال�صغرية
غري املنتظمة وتو�صلنا �إلى ترتيبات مع املقرت�ضني
هدفها املحافظة على �إ�ستمرارية م�شاريعهم ويف نف�س
الوقت تعزيز ال�ضمانات وحماية حقوق ال�شركة .
حضرات السادة المساهمين الكرام

يف �ضوء النتائج املالية اجليدة التي حتققت يف العام
 ، 2016ف�إن جمل�س الإدارة يو�صي لهيئتكم املوقرة
باملوافقة على توزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني عن
العام  2016بن�سبة  %6من ر�أ�س مال ال�شركة .
وختاماً  ،اود �أن �أتقدم بال�شكراجلزيل ملوظفينا
وادارتنا التنفيذية واع�ضاء جمل�س االدارة جلهودهم
واخال�صهم يف اداء املهام املوكلة اليهم وادائهم املتميز
لتحقيق اهداف ال�شركة  ,والى م�ساهمي ال�شركة
لدعمهم امل�ستمر  ،ولعمالئنا الكرام على ثقتهم
وم�ساندتهم املتوا�صلة لنا  ،والى هيئة االوراق املالية
ووزارة ال�صناعة والتجارة ودائرة مراقبة ال�شركات
م�ؤكداً للجميع حر�صنا الدائم على امل�ضي قدماً يف
م�سرية النجاح والإجناز يف ظل �صاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم .
واهلل ويل التوفيق ،،،
عبد اهلل عبد الحليم محمود أبو خديجة
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة الأولى للتمويل �أن يرحب بكم يف اجتماع الهيئة العامة العادي العا�شر ويقدم حل�ضراتكم
تقريره ال�سنوي العا�شر عن �أعمال ال�شركة و�أن�شطتها والقوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2016و�أهم
تطلعاتها امل�ستقبلية للعام . 2017
علماً ب�أن جمل�س الإدارة قد عقد ثمانية �إجتماعات خالل ال�سنة املالية  ، 2016فيما عقدت جلنة التدقيق ثالثة
�إجتماعات خالل نف�س ال�سنة .
ت�أ�س�ست �شركة الأولى للتمويل ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة مبقت�ضى قانون ال�شركات ل�سنة  1989و�سجلت لدى
�سجل ال�شركات حتت رقم ( )390بتاريخ . 2006/3/5
وا�ستناداً لقانون الأوراق املالية رقم  76ل�سنة  2002وتطبيقاً للمادة  4من تعليمات الإف�صاح وا�سرت�شاداً بدليل �إعداد
التقارير ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة نورد ما يلي :
 -1و�صف لأن�شطة ال�شركة الرئي�سية و�أماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم اال�ستثمار
الر�أ�سمايل لها
أ  -أنشطة الشركة الرئيسية

تلتزم ال�شركة يف كافة تعامالتها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء  ،وتعني لهذا الغر�ض هيئة رقابة �شرعية مكونة
من ثالثة علماء من ذوي االخت�صا�ص  ،ويتم تعيينهم وعزلهم بقرارمن الهيئة العامة من خالل تر�شيح جمل�س
الإدارة .
تقوم ال�شركة ب�أعمال التمويل التالية للأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني منفردة �أو باال�شرتاك �أو بالتحالف مع
الغري وذلك وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء :
 التمويل املبا�شر لل�سلع اال�ستهالكية واملعمرة . التمويل العقاري مبا يف ذلك متويل الأرا�ضي والإ�سكان واملباين والإن�شاءات وعقود املقاولني يف خمتلفالقطاعات االقت�صادية .
 متويل �إن�شاء امل�شاريع اخلا�صة والعامة على اختالف �أنواعها وغاياتها ومتويل م�شاريع البنية التحتية . متويل متلك الأ�صول املنقولة وغري املنقولة مثل العقارات واملباين واملن�ش�آت وو�سائط النقل والآلياتواملعدات و�أدوات الإنتاج الأخرى ب�أ�سلوب التمويل الت�أجريي �أو �أي �أ�سلوب �آخر .
 متويل املخزون ور�أ�س املال .ادارة �أموال الغري يف املجاالت املالية واال�ستثمارية التي يتم االتفاق عليها مقابل �أتعاب حمددة �أو ح�ص�ص من
عوائد هذه الأموال �سواء ب�أ�سلوب الوكالة �أو امل�ضاربة وبدون �أي م�س�ؤولية على ال�شركة با�ستثناء امل�س�ؤولية املرتتبة
على التق�صري �أو التعدي �أو املخالفة لل�شروط املتفق عليها .
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ب � -أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها
متار�س ال�شركة �أعمالها عن طريق فرعها الرئي�سي وفروعها الأخرى املنت�شرة يف اململكة .
واجلدول التايل يبني فروع ال�شركة وعدد موظفي كل فرع وعناوينها :
الفـــــــرع
الإدارة العامة

عــدد املوظفني
٢٠١٦

٤٨

والفرع الرئي�سي

العنــــــــوان
عمان -خلدا� -شارع امللك عبد اهلل الثاين -قرب نفق دابوق  -مبنى رقم ()172
هاتف  06/5506740فاك�س 06/5506745

فرع اربـ ــد

6

اربد� -شارع بغداد -بناية �صالة ال�شرق لالحتفاالت
هاتف  02/7277620فاك�س 02/7277621

فرع الزرقاء

4

الزرقاء اجلديدة � -شارع  -36جممع الربكة
هاتف  05/3853806فاك�س 05/3853061

فرع الوحدات

٤

الوحدات � -شارع املثنى بن حارثة  -حي النظيف  -بجانب حراج الأردن
هاتف  06/4773222فاك�س 06/4773223

فرع املدينة الريا�ضية

٣

املدينة الريا�ضية � -شارع ال�شهيد  -مقابل خمابز ب�سمان  -مبنى رقم ()110
هاتف  06/5658777فاك�س 06/5672277

فرع العقبة

٤

العقبة  -حي املدينة ال�شمايل  -مقابل مطعم املهند�س
هاتف  03/2018697فاك�س 03/2018698

علما ب�أنه ال توجد لل�شركة �أية فروع خارج اململكة .
ج  -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة

يبلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة يف نهاية عام  2016ما مقداره  ٥٦،829،٠٣٥دينار  ،مقارنة مبا مقداره
 ٥٦،452،٧٨٧دينار يف نهاية عام . 2015
 .2و�صف لل�شركات التابعة واحلليفة لل�شركة وطبيعة عملها و�أن�شطتها
ال يوجد �شركات تابعة �أو حليفة لل�شركة .
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�.3أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�سماء ورتب �أ�شخا�ص االدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل
واحد منهم
أ  -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

ال�سيد /عبد اهلل عبد احلليم حممود �أبو خديجة ممثال عن ال�شركة العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار

املن�صب  :رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2012/3/27 :
تاريخ امليالد 1943/10/7 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

دبلوم لغة �إجنليزية � /إدارة �أعمال 1975
اخلربات العملية :
م�س�ؤول يف ق�صور ال�ضيافة  -دولة قطر ومدير مكتب القيادة العامة للقوات امل�سلحة القطرية برتبة رائد 1981-1965
مدير عام ورئي�س هيئة مديرين و�شريك يف جمموعة �شركات يف دولة قطر 1989-1972
نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة القاب�ضة للمغرتبني الأردنيني 1992-1990
ع�ضو هيئة مديري �شركة ال�سمت والنظري للتكنولوجيا 1998-1994
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار منذ عام 1994
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية والإ�ستثمار منذ عام 1994
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�ست�شفى �إبن الهيثم منذ عام 1998
نائب رئي�س جمل�س �أمناء جامعة العلوم التطبيقية /الأردن 2001-1998
رئي�س هيئة مديري ال�شركة اجلامعة للبحث العلمي 2005-2004
رئي�س هيئة مديري �شركة الأمناء للإ�ستثمار و�إدارة املحافظ املالية منذ عام 2005
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مدار�س الإحتاد منذ عام 2006
رئي�س هيئة مديري �شركة عرب العامل للتكنولوجيا واملعلوماتية منذ عام ٢٠١٢
ال�سيد  /ابراهيم عبد اهلل عبد احلليم �أبو خديجة

املن�صب  :نائب رئي�س جمل�س الإدارة  /املدير العام
تاريخ الع�ضوية 2010/4/28 :
تاريخ امليالد 1984/12/8 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالويو�س نظم معلومات ادارية  /جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة 2007
ماج�ستري حما�سبة  /جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة 2010

اخلربات العملية :

ع�ضو جمل�س ادارة �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار منذ عام 2005
ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة العربية الدولية للتعليم واال�ستثمار منذ عام 2006
ع�ضو هيئة مديري �شركة الأمناء لال�ستثمار وادارة املحافظ املالية منذ عام 2006
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة مدار�س االحتاد منذ عام  2006ممثال عن �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة م�ست�شفى ابن الهيثم منذ عام  2007ممثال عن ال�شركة العربية الدولية للتعليم واال�ستثمار
نائب رئي�س هيئة مديري �شركة عرب العامل للتكنولوجيا واملعلوماتية منذ عام 2009
ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة منذ عام ٢٠٠٩
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ال�سيد  /حممد عبد اهلل عبد احلليم �أبو خديجة

املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2012/10/1 :
تاريخ امليالد 1977/8/8 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالوريو�س �إدارة مالية وم�صرفية  /جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة 2002
ماج�ستري ت�سويق  /جامعة نيويورك للتكنولوجيا 2005

اخلربات العملية :

ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة العربية الدولية للتعليم واال�ستثمار منذ عام 2000
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة م�ست�شفى ابن الهيثم منذ عام  2002ممثال عن �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار
ع�ضو هيئة مديري �شركة الأمناء لال�ستثمار وادارة املحافظ املالية منذ عام 2005
نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار منذ عام ٢٠١٢
مدير عام ونائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة مدار�س االحتاد منذ عام . ٢٠١٢

الدكتور � /أحمد عبد اهلل عبد احلليم �أبو خديجة

املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2010/4/28 :
تاريخ امليالد 1987/6/20 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالوريو�س �صيدلة  /جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة 2010

اخلربات العملية :

ع�ضو جمل�س ادارة �شركة م�ست�شفى ابن الهيثم منذ عام  2008ممثال عن ال�شركة العربية الدولية للتعليم و اال�ستثمار.
ع�ضو هيئة مديري �شركة عرب العامل للتكنولوجيا و املعلوماتية منذ عام  ٢٠٠٨ممثال عن �شركة امل�صانع
العربية الدولية للأغذية و اال�ستثمار.
ع�ضو هيئة مديري �شركة الأمناء لال�ستثمار وادارة املحافظ املالية منذ عام  2008ممثال عن ال�شركة العربية
الدولية للتعليم واال�ستثمار.
نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار منذ عام .2009
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة مدار�س االحتاد منذ عام  2009ممثال عن �شركة االمناء لال�ستثمار وادارة املحافظ املالية
مدير عام �شركة م�ست�شفى ابن الهيثم منذ عام .2011
ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة العربية الدولية للتعليم واال�ستثمار منذ عام .٢٠٠٨

ال�سيدة  /هجرة حممد الفار�س حماد

املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2013/4/25 :
تاريخ امليالد 1950/1/1 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

ثانوية عامة 1968

اخلربات العملية :

مدر�سة يف وزارة الرتبية والتعليم  -دولة قطر 1979 -1968
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار منذ عام 1999
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار منذ عام 2003
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ال�سيد  /عثمان �أحمد حممود �أبو احلم�ص ممثال عن �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية والإ�ستثمار

املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2012/7/2 :
تاريخ امليالد 1963/2/1 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالوريو�س حما�سبة  /اجلامعة الأردنية 1989
ع�ضو جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني 1993 JCPA

اخلربات العملية :

مدير تدقيق  /ديلويت �آند تو�ش  -الأردن 2000 - 1989
مدير دائرة التدقيق الداخلي  /ال�شركة العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار 2008 - 2000
مدير عام امل�ؤ�س�سة ال�صاعدة لتدقيق احل�سابات منذ عام 2008
ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة العقارية الأردنية للتنمية منذ عام  ٢٠١٣ممث ًال عن �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار
نائب رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة الدولية لال�ستثمارات الطبية منذ عام  ٢٠١٥ممث ًال عن ال�شركة العربية الدولية للتعليم واال�ستثمار

ال�سيد  /ا�صالح عا�صم �سعد الدين عو�ض ممثال عن �شركة الأولى للتمويل ( قطر )

املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة لغاية ٢٠١٦/٥/٢٢
تاريخ الع�ضوية 2013/9/26 :
تاريخ امليالد 1970/1/1 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :
بكالوريو�س جتارة � /إدارة �أعمال  -جامعة املن�صورة  /م�صر 1992
درا�سات عليا يف �إدارة الأعمال من جامعة لو�سرت � /إجنلرتا
اخلربات العملية :

رئي�س تنفيذي ل�شركة الأولى للتمويل ( قطر )
م�ساعد مدير عام لبنك بروة ( قطر )
م�ساعد رئي�س تنفيذي ل�شركة الأولى للإجارة ( قطر )
م�ست�شار �أول ل�شركة موور �ستيفنز للإ�ست�شارات ( م�صر )
مدير يف بنك باركليز ( م�صر )
رئي�س �إدارة متويل ال�شركات ل�شركة كوربلي�س للت�أجري التمويلي ( م�صر )
مدير عام مبيعات الأفراد يف البنك العربي ( م�صر )

ال�سيد  /عبداهلل هيثم عبداهلل ابو خديجة ممثال عن �شركة م�ست�شفى ابن الهيثم

املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة اعتبارا من 2016/6/23
تاريخ الع�ضوية 2016/6/23 :
تاريخ امليالد 1994/9/18 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :
بكالوريو�س هند�سة مدنية  /جامعة العلوم التطبيقية 2016
اخلربات العملية :

نائب مدير عام  /ال�شركة العقارية االردنية 2016
ع�ضو جمل�س ادارة � /شركة مدار�س االحتاد منذ 2015
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ال�سيد  /هيثم �أكرم عبد اهلل الزعبي

املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2014/4/24 :
تاريخ امليالد 1975/12/15 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالوريو�س �إقت�صاد ومتويل  /جامعة الريموك 1996
ماج�ستري �إقت�صاد  /اجلامعة الأردنية 1999
دكتوراه يف التمويل  /جامعة نيو�أورلينز 2003

اخلربات العملية :

�أ�ستاذ م�شارك يف علم التمويل  /جامعة الفي�صل منذ �آذار 2014
م�ساعد املدير العام للدرا�سات  /امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي 2014 - 2011
ع�ضو جمل�س �إدارة �صندوق املعونة الوطنية
ع�ضو هيئة مديري �شركة تطوير ال�شمال
�أ�ستاذ م�شارك يف علم التمويل ورئي�س اللجنة البحثية  /جامعة الإمارات العربية املتحدة 2011 - 2007
رئي�س ق�سم العلوم املالية وامل�صرفية � -أ�ستاذ م�ساعد  /اجلامعة الها�شمية 2007 - 2006
باحث رئي�سي يف وزارة املالية � -إدارة الدرا�سات 2000 - 1999
حملل مايل � /شركة الإت�صاالت الأردنية 1999 - 1996

ال�سيد  /عدنان عبد الكرمي �سليمان البلبي�سي

املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2014/4/24 :
تاريخ امليالد 1946/4/4 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالوريو�س هند�سة معمارية  /جامعة الأ�سكندرية  -جامعة بريوت العربية 1971

اخلربات العملية :

مهند�س معماري  /م�ؤ�س�سة الإ�سكان 1974 - 1972
مدير عام �شركة عدنان بلبي�سي وم�شاركوه ورئي�س �إخت�صا�ص العمارة 2005 - 1975
مدير عام �شركة الغد للإ�ست�شارات الهند�سية ورئي�س �إخت�صا�ص العمارة 2010 - 2005
ع�ضو جلنة تقييم م�شاريع التخرج لطلبة من خمتلف اجلامعات
ع�ضو جلان تقييم م�سابقات معمارية داخل الأردن وخارجها
ع�ضو جمل�س �أمناء لدى جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة منذ عام 2009
مدير عام �شركة العون للإ�سكان منذ عام 2001
حا�صل على ت�صنيف �أعلى درجة مهند�س ( مهند�س ر�أي ) من نقابة املهند�سني 2009 - 1971

التقرير السنوي 2016

Annual Report

19

2016

التقرير السنوي
ANNUAL REPORT

ب  -أسماء ورتب أشخاص االدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

ال�سيد  /ابراهيم عبد اهلل عبد احلليم �أبو خديجة

املن�صب  :املدير العام  /نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد 1984/12/8 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالويو�س نظم معلومات ادارية  /جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة 2007
ماج�ستري حما�سبة  /جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة 2010

اخلربات العملية :

ع�ضو جمل�س ادارة �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار منذ عام 2005
ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة العربية الدولية للتعليم واال�ستثمار منذ عام 2006
ع�ضو هيئة مديري �شركة الأمناء لال�ستثمار وادارة املحافظ املالية منذ عام 2006
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة مدار�س االحتاد منذ عام  2006ممثال عن �شركة امل�صانع العربية الدولية للأغذية واال�ستثمار
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة م�ست�شفى ابن الهيثم منذ عام  2007ممثال عن ال�شركة العربية الدولية للتعليم واال�ستثمار
نائب رئي�س هيئة مديري �شركة عرب العامل للتكنولوجيا واملعلوماتية منذ عام 2009
ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة منذ عام ٢٠٠٩

ال�سيد � /إبراهيم حممد حجاج �أبو طرب

املن�صب  :املدير التنفيذي للفروع ومدير الفرع الرئي�سي لغاية 2016/3/13
تاريخ امليالد 1960/4/29 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالوريو�س �إدارة �أعمال � -إدارة عامة  /اجلامعة الأردنية 1982

اخلربات العملية :

مدير فرع  /البنك الأردين الكويتي 1999 - 1985
مدير فروع  /البنك الأردين الكويتي 2000 - 1999
مدير فرع  /بنك الأردن 2013 - 2000

ال�سيد  /هاين حممد ح�سن �صندوقة

املن�صب  :املدير التنفيذي للفروع ومدير الفرع الرئي�سي اعتبارا من 2016/3/14
تاريخ امليالد 1967/11/8 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

دبلوم جتارة وادارة مكاتب  /كلية تدريب عمان 1988
اخلربات العملية :
موظف خدمة عمالء  /البنك العربي  -فرع البيادر 1993-1991
امني �صندوق  /البنك العربي -فرع البيادر 1995-1994
م�س�ؤول امناء �صناديق /البنك العربي -فرع البيادر 1999-1996
موظف ق�سم املحا�سبة  /البنك العربي  -فرع دير عال 2001-2000
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م�س�ؤول عمليات  /البنك العربي  -فرع ال�شونة اجلنوبية 2003-2002
مدير فرع  /البنك العربي  -فرع ال�شونة اجلنوبية 2007-2004
مدير فرع  /البنك العربي  -فرع دير عال 2009-2008
مدير فرع  /ال�شركة االولى للتمويل  -فرع الوحدات 2016-2010

ال�سيد  /علي عطية عبد اهلل عطية

املن�صب  :مدير دائرة التدقيق الداخلي واالمتثال
تاريخ امليالد 1982/5/29 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :

بكالوريو�س حما�سبة  /جامعة الزيتونة 2005
ع�ضو جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني 2010 JCPA

اخلربات العملية :

مدقق ح�سابات رئي�سي  /جمموعة العبا�سي الدولية 2014-2005
مدير تدقيق 2015-2014 BDO JORDAN /

ال�سيد  /عالء الدين حممد زهري حممد لطفي اخلياط

املن�صب  :مدير الدائرة املالية والإدارية لغاية 2016/5/31
تاريخ امليالد 1971/11/24 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :
دبلوم علوم مالية وم�صرفية ا�سالمية  /معهد الدرا�سات امل�صرفية 2003
بكالوريو�س حما�سبة  /جامعة عمان الأهلية 2005
ماج�ستري �إدارة مالية  /الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية 2008
اخلربات العملية :
حما�سب رئي�سي  /وكالة جايدجن �ستار لل�سياحة وال�سفر 1995 - 1993
مدقق داخلي  /بنك عمان لال�ستثمار 1997 - 1995
م�شرف حتليل مايل  /البنك العربي اال�سالمي الدويل 2008 - 1997
مدير مايل و�إداري � /شركة اال�سراء لال�ستثمار والتمويل اال�سالمي 2011 - 2008
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ال�سيد  /ا�سامة حممد يو�سف هر�ش

املن�صب  :القائم ب�أعمال مدير الدائرة املالية والإدارية اعتبارا من 2016/6/1
تاريخ امليالد 1982/6/11 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :
بكالوريو�س حما�سبة  /جامعة الزرقاء 2005
اخلربات العملية :

مدقق ح�سابات رئي�سي  /جمموعة العبا�سي الدولية 2014-2006
رئي�س ق�سم املحا�سبة و�ش�ؤون امل�ساهمني ال�شركة االولى للتمويل  /2014ايار 2016

ال�سيدة  /ب�سمة فوزي كامل الظاهر

املن�صب � :سكرتري � /أمني �سر جمل�س االدارة
تاريخ امليالد 1975/8/9 :
امل�ؤهالت العلمية واملهنية :
دبلوم برجمة كمبيوتر  /كلية الأمرية ثروت 1996
اخلربات العملية :

�إدارية لدى �شركة بيت املال للإدخار والإ�ستثمار 1997
م�س�ؤول القبول والت�سجيل لدى جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا 2000

� -4أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وملكيتهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة
فيما يلي �أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم الذين ميلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة :
الرقم

اال�سم

عدد الأ�سهم كما يف
2016/12/31

الن�سبة%

عدد الأ�سهم كما يف
2015/12/31

الن�سبة%

1

عبداهلل عبد احلليم حممود ابوخديجة

15,156,116

%43

10,741,045

%31

2

ال�شركة العربية الدولية للتعليم و اال�ستثمار

8,062,863

%23

8,062,863

%23

 - 5الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها
تتناف�س ال�شركة مع عدد من ال�شركات التي تقدم خدمات اال�ستثمار والتمويل على الرغم من حمدودية عددها يف
ال�سوق الأردين  ،ولهذا فهي ت�سعى لتعزيز الو�ضع التناف�سي لها من خالل تقدمي حلول متويلية متكاملة و متوافقة
مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية .
تعترب امليزة التناف�سية الأبرز لل�شركة هي خ�ضوع �أعمالها ل�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية بالإ�ضافة لتنوع املنتجات
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التمويلية التي تقدمها مما ميكنها من تلبية حاجات �شريحة وا�سعة من العمالء حملياً وخارجياً  ،ويعزز ذلك التوجه
امل�ضطرد نحو خدمات التمويل الإ�سالمي عربياً وعاملياً ملا له من �أثر ايجابي يف تنمية االقت�صاد وجتنب �آثار الأزمات
املالية واالنهيارات املفاجئة يف الأ�سواق املالية الأخرى .
وال تتوفر بيانات �إح�صائية يف الوقت احلايل متكن من حتديد ح�صة ال�شركة من اجمايل ال�سوق املحلي والأ�سواق
اخلارجية مقارنة مع ال�شركات املحلية واخلارجية املماثلة لها يف طبيعة الن�شاط .
 - 6درجة االعتماد على موردين حمددين �أوعمالء رئي�سيني حملي ًا وخارجي ًا .
ال يوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني حمليا وخارجيا ي�شكلون  %10ف�أكرث من اجمايل م�شرتيات
�أو مبيعات ال�شركة .
 - 7احلماية احلكومية �أو االمتيازات التي تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني
والأنظمة �أو غريها .
 ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها . ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها . - 8القرارات ال�صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها التي لها �أثر مادي على عمل ال�شركة
�أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية .
 ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها اثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها�أو قدرتها التناف�سية .
 -تقوم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية . ISO 9001
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أ  -الهيكل التنظيمي للشركة
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ب  -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم

عدد موظفي ال�شركة 2016

عدد موظفي ال�شركة 2015

امل�ؤهل العلمي
دكتوراه

-

-

ماج�ستري

3

4

دبلوم عايل

-

-

بكالوريو�س

54

52

دبلوم

5

6

ثانوية عامة وما دون

7

6

�إجمايل عدد املوظفني

69

68

ج  -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

ا�سم الدورة

عدد املوظفني

ال�صكوك اال�سالمية

١

اجراءات ال�شركات �أمام دائرة مراقبة ال�شركات والدعاوى الق�ضائية املتعلقة بها

١

 - 10املخاطر التي تتعر�ض ال�شركة لها
تتبع �إدارة ال�شركة �سيا�سات مالية ح�صيفة لإدارة املخاطر التي من املمكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة �ضمن �إ�سرتاتيجيات
حمددة .
�إن قائمة باملخاطر التي من املمكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة وكيفية تعامل �إدارة ال�شركة معها قد مت الإف�صاح عنها يف
البيانات املالية �ضمن �إي�ضاح رقم . 23
 - 11االجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية
فيما يلي بيان ب�أبرز �إجنازات ال�شركة وو�صف للأحداث الهامة التي مرت عليها خالل ال�سنة املالية احلالية :
محفظة التسهيالت االئتمانية

وا�صلت �إدارة ال�شركة خالل العام  2016جهودها لتقدمي باقة متنوعة من اخلدمات التمويلية التى تتنا�سب مع
�إحتياجات عمالء دائرتي الأفراد وال�شركات وذلك بهدف زيادة ح�صتها ال�سوقية يف ال�سوق امل�صريف بالرغم من
الظروف التي متر بها املنطقة وذلك من خالل �إنتهاج �سيا�سة �إئتمانية حذرة ترتكز على �أدوات متويلية متطورة
وخربات ب�شرية مميزة  ،حيث قامت دائرتي الأفراد وال�شركات ب�إ�ستقطاب عدد من العمالء ومنحهم متويالت موثقة
ب�ضمانات جيدة  ،كما قامت باملراقبة احلثيثة جلودة املحفظة الإئتمانية والعمل على معاجلة احل�سابات التي قد
تعاين من م�شاكل بالوفاء ب�إلتزاماتها ب�سبب الظروف الإقت�صادية .
إدارة مراجعة اإلئتمان

مت خالل العام � 2016إ�ستحداث �إدارة ملراجعة الإئتمان وهي اجلهة امل�س�ؤولة عن تقييم الدرا�سات الإئتمانية من حيث
التحليل املايل والإئتماين للعمالء وو�ضع التو�صيات املنا�سبة مبعزل عن م�ؤثرات التعامل ال�شخ�صي مع العمالء
�أنف�سهم نظراً لقيامهم باحلكم على �أو�ضاع العمالء من خالل بياناتهم املالية وغري املالية والوثائق الداعمة وامل�ؤيدة
لو�ضع العمالء .
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إدارة الرقابة على اإلئتمان

مت خالل العام  2016تعزيز دور هذه الإدارة والتي تكمن م�س�ؤوليتها بالتحقق من �إ�ستكمال كافة الوثائق وال�شروط
الواردة بقرارات جلان الإئتمان وتوثيق ال�ضمانات �إن وجدت لكافة العمالء والت�أكد من الإلتزام بال�سيا�سة الإئتمانية
لل�شركة قبل التبليغ للتنفيذ  ،بالإ�ضافة �إلى قيامها بدور رقابي على العمليات اليومية ل�ضمان �سالمة املحفظة
الإئتمانية والتبليغ الفوري لأية جتاوزات لإتخاذ الإجراءات املنا�سبة حفظاً حلقوق ال�شركة .
إدارة أنظمة المعلومات

حر�صاً على تبنى �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف جمال العمل امل�صريف  ,ومتا�شياً مع �إ�سرتاتيجية ال�شركة
بتحديث البنية التحتية وتوفري �أحدث التقنيات لتواكب �إحتياجات ومتطلبات العمالء  ،فقد مت خالل العام 2016
تنفيذ و�إ�ستكمال العديد من امل�شاريع الهامة بهدف حتديث البنية التحتية مبا فيها الأجهزة واملعدات وال�شبكات
لتعزيز القدرات التكنولوجية وبيئة العمل وتلبية لكافة املتطلبات الرقابية و�أمن املعلومات .
�أحداث هامة مرت على ال�شركة خالل ال�سنة املالية احلالية:

تو�صية جمل�س الإدارة للهيئة العامة للم�ساهمني باملوافقة على توزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام 2016
بن�سبة  %6من ر�أ�س مال ال�شركة وذلك للمرة الثالثة منذ ت�أ�سي�سها  ،حيث قامت ال�شركة بتوزيع �أرباح نقدية على
امل�ساهمني عن الأعوام  2007و  2015بن�سبة  %4و  %6على التوايل من ر�أ�س مال ال�شركة .
 - 12الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط
ال�شركة الرئي�سي
مت اقفال خم�ص�ص االلتزامات الطارئة والبالغ ر�صيده  364,637دينار يف بيان الدخل .
 - 13ال�سل�سلة الزمنية للأرباح املحققة والأرباح املوزعة وحقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية
البيان

2016

2015

2014

2013

2012

الأرباح املحققة

3,414,178

3,770,582

3,578,181

3,004,015

2,201,649

الأرباح املوزعة

2,100,000

2,100,000

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

49,481,887

49,279,579

45,525,965

41,781,573

36,204,174

�سعر ال�سهم يف نهاية العام

0,820

0,870

0,890

0,720

0,620

الأرباح املوزعة لعام  ٢٠١٦هي �أرباح مقرتح توزيعها .
 - 14حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية
أ  -بنود قائمة المركز المالي

�إنخف�ض �إجمايل موجودات ال�شركة بن�سبة  % 0.13لت�صل �إلى ( )62,997,275دينار نهاية عام  2016مقارنة بـ
( )63,082,240دينار نهاية عام . 2015
�إنخف�ض �صايف ر�صيد الذمم املدينة من �أن�شطة التمويل بن�سبة  % 7لي�صل �إلى ( )42,675,981دينار نهاية عام 2016
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مقارنة بـ ( )45,879,217دينار نهاية عام . 2015
بلغ �إجمايل احل�سابات اال�ستثمارية للعمالء نهاية عام  )9,949,904( 2016دينار مقارنة بـ ( )9,999,273دينار نهاية
عام � 2015أي ب�إنخفا�ض مقداره . % 0.05
بلغت حقوق م�ساهمي ال�شركة ( )49,481,887دينار نهاية عام  2016مقارنة بـ ( )49,279,579دينار نهاية عام 2015
وبزيادة ن�سبتها . % 0.04
ب  -بنود قائمة الدخل

حققت ال�شركة �أرباح قبل ال�ضريبة مقدارها ( )4,341,904دينار عام  2016مقارنة ب�أرباح قبل ال�ضريبة مقدارها
( )4,301,020دينار عام � 2015أي ب�إرتفاع مقداره . % 0.095
بلغ �إجمايل �إيرادات ال�شركة ( )6,408,506دينار عام  2016مقارنة بـ ( )6,633,007دينار عام  ، 2015ب�إنخفا�ض
مقداره . % 3
بلغت �إيرادات �أن�شطة التمويل ( )٥،٧٢٥،٠٠٤دينارعام  2016مقارنة بـ ( )6,429,848دينار عام  ، 2015بارتفاع مقداره
.%4
بلغت الإيرادات الأخرى ( )775,018دينار عام  2016مقارنة بـ ( )332,539دينارعام  ، 2015ب�إرتفاع مقداره . % 133
بلغ �إجمايل امل�صاريف لعام  2016ما جمموعه ( )2,066,602دينار  ،فيما بلغ اجمالى امل�صاريف لعام 2015
( )2,331,987دينار ،ب�إنخفا�ض مقداره . %11
حمفظة التمويل لدى ال�شركة
بلغ �صايف ر�صيد حمفظة التمويل لدى ال�شركة يف نهاية عام  2016حوايل  42,٧مليون دينار  ،مقابل حوايل 45,9
مليون دينار يف نهاية عام  2015وذلك بعد طرح خم�ص�ص التدين يف املدينني والإيرادات غري املتحققة والإيرادات
املعلقة.
ان تفا�صيل عنا�صر حمفظة التمويل للعمالء كانت على النحو التايل :
ال�سنة

�أ�سهم

�سيارات

عقارات

�شركات

�أخرى

املجموع

2016

-

22,700,719

12,309,730

6,346,710

1,318,822

42,675,981

2015

-

30,193,828

10,304,410

4,601,347

779,632

45,879,217

2014

-

34,627,536

9,783,306

5,172,083

1,208,961

50,791,886

2013

-

30,139,495

5,268,310

4,565,583

1,449,931

41,423,319

2012

427,144

23,432,488

4,137,577

5,153,741

1,563,302

34,714,252

* يت�ضمن بند �أخرى متويالت (الأفراد) و(الأثاث والب�ضائع) و(�آالت ومعدات )
بلغت االيرادات على حمفظة التمويل يف نهاية عام  2016حوايل 5.7مليون دينار ،مقابل حوايل  6.4مليون دينار
يف نهاية عام . 2015
وقد توزعت االيرادات على حمفظة التمويل على النحو التايل :
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ال�سنة

�أ�سهم

�سيارات

عقارات

�شركات

�أخرى

املجموع

2016

-

3,383,340

746,516

1,497,868

97,280

5,725,004

2015

-

4,541,133

598,807

1,181,676

108,232

6,429,848

2014

-

4,179,383

734,018

965,060

150,103

6,028,564

2013

56,844

3,336,678

271,490

886,538

346,354

4,897,904

2,673,402

330,103

766,021

514,763

4,284,289

2012

* يت�ضمن بند �أخرى متويالت (الأفراد) و(الأثاث والب�ضائع) و(�آالت ومعدات )
�أهم امل�ؤ�شرات والن�سب املالية
يظهر اجلدول التايل �أهم امل�ؤ�شرات والن�سب املالية لل�شركة كما يف نهاية الأعوام : 2016 - 2012
الرقم

امل�ؤ�شرات  -الن�سب املالية

٢٠١٦

2015

2014

2013

2012

1

عائد ال�سهم %

% 9.8

% 10.8

% 10.2

% 8.6

% 6.3

2

العائد على املوجودات %

% 5.4

%6

% 5.4

% 5.1

% 4.5

3

العائد على حقوق امل�ساهمني %

% 6.9

% 7.6

% 7.8

% 7.2

% 6.1

4

القيمة الدفرتية لل�سهم د�/أ

1.414

1.408

1.301

1.194

1.034

5

العائد �إلى القيمة ال�سوقية %

%11.9

%12.4

% 11.4

% 11.9

% 10.1

6

القيمة ال�سوقية �إلى القيمة الدفرتية د�/أ

0.580

0.618

0.684

0.603

0.600

7

القيمة ال�سوقية لل�سهم د�/أ

0.820

0.870

0.890

0.720

0.620

 - 15التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة لل�سنوات القادمة
�إن�سجاماً مع ر�ؤية ال�شركة امل�ستقبلية والإ�سرتاتيجية املو�ضوعة لل�سنوات القادمة  ،ف�إن ال�شركة تتطلع يف �إطار �سعيها
لتعزيز املركز التناف�سي لها وزيادة ح�صتها ال�سوقية يف خمتلف قطاعات العمل والأ�سواق التي تتواجد فيها �إلى تبنى
خطة �إ�سرتاتيجية تت�ضمن �أربعة حماور رئي�سية هي :
أو ً
ال  :المحور المالي

حتقيق منو م�ستدام يف الأرباح وتعزيز حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة .
حت�سني معدل العائد على املوجودات ومعدل العائد على حقوق امل�ساهمني .
زيادة احل�صة ال�سوقية من التمويالت يف القطاع امل�صريف االردين .
معاجلة الديون غري العاملة القائمة واحلد من ت�صنيف ح�سابات �أخرى �ضمن الديون غري العاملة  ،ورفع كفاءة
التح�صيل .
زيادة اجلهود يف جمال ت�سوية وحت�صيل �أر�صدة التمويالت املتعرثة وتكثيف اجلهود املبذولة يف جمال ت�سويق وبيع
العقارات التي �آلت لل�شركة �سداداً للديون .
تر�شيد الإنفاق يف كافة جماالت العمل وزيادة الإيرادات مبا ي�ساعد يف حت�سني م�ؤ�شر الكفاءة .
ت�أ�سي�س �شركة تابعة تخت�ص بالت�أجري التمويلي فقط لزيادة ح�صة ال�شركة من �سوق العقارات يف االردن.
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ثاني ًا  :محور العمالء والسوق

رفع درجة ر�ضا العمالء من خالل حت�سني م�ستوى اخلدمة .
تعميق �أوا�صر العالقات بني ال�شركة وعمالئها من خالل ا�ستمرار التوا�صل معهم ودرا�سة احتياجاتهم والعمل
على تلبيتها .
حت�سني م�ستوى خدمة العمالء  ,وتطوير املنتجات واخلدمات القائمة  ،ودرا�سة جدوى �إدخال منتجات وخدمات
جديدة وفقاً الحتياجات �شرائح وفئات العمالء امل�ستهدفني  ،وتهيئة وتدريب املوظفني لتعزيز قدراتهم يف ت�سويق
هذه املنتجات بال�شكل الأمثل .
تعزيز ال�صورة الذهنية الإيجابية عن ال�شركة لدى املجتمع من خالل اال�ستمرار بالدور الفعال لل�شركة يف جمال
امل�س�ؤولية االجتماعية .
ثالث ًا  :محور العمليات

اال�ستمرار يف عملية مراجعة �إجراءات منح الإئتمان لت�سريع عملية الدرا�سة الإئتمانية واتخاذ القرار االئتماين ،
مع مراعاة االلتزام بتطبيق القواعد وال�ضوابط التي ت�ضمن �سالمة القرار االئتماين .
اال�ستمرار بتطوير البنية التكنولوجية وزيادة كفاءة ا�ستخدامها يف خمتلف �أوجه العمل يف ال�شركة .
تعزيز �شبكة الفروع يف املناطق التي يثبت جدوى التفرع فيها  ،و اال�ستمرار بعملية حت�سني املظهر العام للفروع
القائمة .
رابع ًا  :محور الموارد البشرية

رفع درجة ر�ضا املوظفني وحت�سني �إنتاجيتهم ورفع درجة والئهم لل�شركة من خالل اال�ستمرار يف تطبيق �أنظمة
احلوافز واملكافاًت امل�ستندة �إلى الأداء الفعلي مقارنة بالأهداف ال�سنوية .
توفري الفر�ص التدريبية التي تتنا�سب واالحتياجات الفعلية للموظفني وطبيعة عملهم ومبا ي�سهم باالرتقاء ب�أداء
املوظفني ومهاراتهم  ,وحت�سني قدراتهم على االت�صال والتوا�صل .
تعزيز العمل بروح الفريق الواحد وتفعيل التوا�صل بني خمتلف �إدارات ومراكز العمل .
اال�ستمرار يف تطبيق م�شاريع الإحالل والتعاقب الوظيفي يف ال�شركة وتهيئة ال�صف الثاين من املوظفني و�إمدادهم
باملعارف واخلربات العلمية والعملية الالزمة .
 - 16مقدار �أتعاب التدقيق لل�شركة ومقدار �أي �أتعاب عن خدمات �أخرى تلقاها املدقق و� /أو م�ستحقة له
بلغ جمموع ما دفعته ال�شركة ملكتب التدقيق اخلارجي ال�سادة  /ديلويويت �آند تو�ش (ال�شرق االو�سط)  -االردن وذلك
عن مراجعة وتدقيق ح�سابات ال�شركة خالل ال�سنة املالية احلالية مبلغ  13,990دينار .

التقرير السنوي 2016

Annual Report

29

التقرير السنوي

2016

ANNUAL REPORT

17

أ  -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

الرقم

1

الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال�شركة العربية
الدولية للتعليم
واال�ستثمار
وميثلها ال�سيد عبد
اهلل عبد احلليم
حممود �أبو خديجة

املن�صب

�أردنية

3

4

8,062,863

8,062,863

�أردنية

15,156,116

10,741,045

�أردنية

270,407

270,407

�أردنية

100,000

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

وميثلها ال�سيد
عثمان احمد حممود
ابو احلم�ص

�أردنية

12,126

10,000

ال�شركة االولى
للتمويل

قطرية

100,000

670,000

وميثلها ال�سيد
ا�صالح عا�صم �سعد
الدين عو�ض

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

100,000

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة
لغاية ٢٠١٦/٥/٢٢

2016/12/31

2015/12/31

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

م�صرية

ال يوجد ملكية

ال يوجد ملكية

ال�سيد حممد عبد اهلل
5
عبد احلليم ابو خديجه

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

100,000

100,000

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

الدكتور�أحمد عبد اهلل
6
عبد احلليم ابو خديجه

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

102,277

102,277

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

7

املهند�س عدنان عبد
الكرمي �سليمان ع�ضو جمل�س الإدارة
البلبي�سي

�أردنية

77,000

77,000

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

8

ال�سيده هجره حممد
الفار�س حماد

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

164,953

164,953

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

9

ال�سيد هيثم اكرم
عبد اهلل الزعبي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

٢٧٣،٩٠٠

٢٥٧،٩٨٤

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

�شركة م�ست�شفى
ابن الهيثم

ع�ضو جمل�س الإدارة
اعتبارا من
2016/6/23

�أردنية

وميثلها املهند�س
عبداهلل هيثم عبداهلل ع�ضو جمل�س الإدارة
ابو خديجة

�أردنية

١٠

30

2016/12/31

2015/12/31

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد ابراهيم عبد اهلل نائب رئي�س جمل�س
2
عبد احلليم ابو خديجه الإدارة  /املدير العام
�شركة امل�صانع
العربية الدولية
لالغذية واال�ستثمار

اجلن�سية

عدد اال�سهم كما يف

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�شركات
امل�سيطر عليها من قبل �أي منهم
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100,184
ال يوجد ملكية

100,184
ال يوجد ملكية

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها
ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها
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ب  -عدد االوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا

الرقم

1
2

3

4

الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

املن�صب

اجلن�سية

عدد اال�سهم كما يف

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�شركات
امل�سيطر عليها من قبل �أي منهم

201٦/12/31

2015/12/31

270,407

270,407

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

ال يوجد ملكية

ال يوجد ملكية

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

القائم ب�أعمال املدير
ال�سيد �أ�سامة حممد
املايل والإداري اعتباراً �أردنية
يو�سف هر�ش
من 2016/6/1

ال يوجد ملكية

ال يوجد ملكية

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

�أردنية

ال يوجد ملكية

ال يوجد ملكية

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

ال�سيد ابراهيم عبد
نائب رئي�س جمل�س
اهلل عبد احلليم ابو
الإدارة  /املدير العام
خديجه
ال�سيد عالء الدين
املدير املايل والإداري
�أردنية
حممد زهري حممد
لغاية 2016/5/31
لطفي اخلياط
�أردنية

ال�سيد علي عطية مدير دائرة التدقيق
عبداهلل عطية الداخلي والإمتثال

املدير التنفيذي
ال�سيد ابراهيم حممد للفروع ومدير الفرع
�أردنية
5
الرئي�سي لغاية
حجاج �أبو طرب
2016/3/13
املدير التنفيذي
ال�سيد هاين حممد للفروع ومدير الفرع
�أردنية
٦
ح�سن �صندوقة الرئي�سي اعتبارا من
2016/3/14

2015/12/31

201٦/12/31

ال يوجد ملكية

ال يوجد ملكية

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

ال يوجد ملكية

ال يوجد ملكية

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

الأوراق املالية اململوكة لأقارب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا
ال توجد �أوراق مالية مملوكة من قبل �أقارب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ( الطبيعيني ) �أو ممثلي ال�شخ�صية الإعتبارية
و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا بال�شركة �أو ال�شركات امل�سيطر عليها من قبلهم  ،با�ستثناء التالية �أ�سما�ؤهم :
الرقم

اال�سم

ال�صلة

اجلن�سية

عدد الأ�سهم كما يف
2016/12/31

1

ال�سيده هجرة زوجة رئي�س جمل�س
الإدارة
حممد الفار�س ال�سيد عبد اهلل عبد
حماد
احلليم �أبو خديجة

�أردنية

2

ال�سيدة �أماين زوجة نائب رئي�س
جمل�س الإدارة
يو�سف حممد ال�سيد ابراهيم عبد
العبدالالت
اهلل �أبو خديجة

�أردنية

164,953

1

2015/12/31

164,953

1

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�شركات
امل�سيطر عليها من قبل �أي منهم
2016/12/31

2015/12/31

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها

ال يوجد �أية �شركات ال يوجد �أية �شركات
م�سيطر عليها
م�سيطر عليها
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18
أ  -المزايا والمكافآت التى يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس االدارة

الرقم

الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال�شركة العربية الدولية
للتعليم والإ�ستثمار

1

وميثلها ال�سيد عبد اهلل عبد احلليم
حممود �أبو خديجة

املن�صب

رئي�س جمل�س
الإدارة
نائب رئي�س
جمل�س الإدارة
 /املدير العام
ع�ضو جمل�س
الإدارة

2

ال�سيد �إبراهيم عبد اهلل
عبد احلليم �أبو خديجة

3

ال�سيدة هجرة حممد الفار�س حماد

4

ال�سيد حممد عبد اهلل
عبد احلليم �أبو خديجة

ع�ضو جمل�س
الإدارة

5

الدكتور �أحمد عبد اهلل
عبد احلليم �أبو خديجة

ع�ضو جمل�س
الإدارة

7

٢١٤,٨٥٠

5,000

-

-

5,000

4,800

-

9,800

-

5,000

4,800

-

9,800

-

5,000

4,800

-

9,800

-

2,500

-

-

2,500

-

2,500

4,800

-

7,300

-

-

-

-

-

-

5,000

٢٢٩٤

-

7,294

ع�ضو جمل�س
الإدارة

-

5,000

4,800

-

9,800

ع�ضو جمل�س
ال�سيد عدنان عبد الكرمي �سليمان البلبي�سي
الإدارة

-

5,000

4,800

-

9,800

-

-

-

-

-

ال�سيد هيثم �أكرم عبد اهلل الزعبي

9

10

-

5,000

١٩،٨٠٠

�شركة م�ست�شفى ابن الهيثم اعتبارا
من 2016/6/23
وميثلها املهند�س عبداهلل هيثم
عبداهلل ابو خديجة

ع�ضو جمل�س
الإدارة
ع�ضو جمل�س
الإدارة لغاية
2016/5/22

ع�ضو جمل�س
الإدارة
اعتبارا من
2016/5/23

-

-

2,506

مت تخ�صي�ص �سيارة من قبل ال�شركة لإ�ستخدام نائب رئي�س جمل�س الإدارة  /املدير العام .

32

-

٢٤،٨٠٠

-

وميثلها ال�سيد ا�صالح عا�صم عو�ض

8

-

-

-

-

-

٢١٩,٨٥٠

�شركة امل�صانع العربية الدولية
للأغذية والإ�ستثمار
وميثلها ال�سيد عثمان احمد
حممود �أبو احلم�ص
�شركة الأولى للتمويل

6

�أجور و�أتعاب
ورواتب
ومكاف�آت

مكاف�أة ع�ضوية بدل تنقالت نفقات �سفر
االجمايل
جمل�س االدارة (داخل اململكة) (خارج اململكة)
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ب  -المزايا والمكافآت التى يتمتع بها أشخاص االدارة التنفيذية العليا

الرقم

اال�سم

املن�صب

رواتب

1

ال�سيد �إبراهيم عبد اهلل
عبد احلليم �أبو خديجة

املدير العام /
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

2

ال�سيد �إبراهيم حممد
حجاج �أبو طرب

3

ال�سيد هاين حممد
ح�سن �صندوقة

4

ال�سيد علي عطية
عبداهلل عطية

املدير التنفيذي للفروع
ومدير الفرع الرئي�سي
لغاية 2016/3/13
املدير التنفيذي للفروع
ومدير الفرع الرئي�سي
اعتبارا من 2016/3/14
مدير دائرة التدقيق
الداخلي والإمتثال �إعتبارا
من 2015/9/20

5

ال�سيد عالء الدين حممد
زهريحممد لطفي اخلياط

مدير الدائرة
املالية والإدارية
لغاية 2016/5/31

6

ال�سيد �أ�سامة حممد
يو�سف هر�ش

بدل تنقالت نفقات �سفر
مكاف�آت
(داخل اململكة) (خارج اململكة)

االجمايل

١٦٤,٦٥٠

50,000

-

-

214,580

8,420

-

-

-

8,420

23,842

3,446

-

-

27,288

21,000

3,000

-

-

24,000

10,250

4.160

القائم ب�أعمال مدير الدائرة
املالية والإدارية اعتبارا 13,347
من 2016/6/1

1800

-

-

-

-

14,410

15,147

مت تخ�صي�ص �سيارة من قبل ال�شركة لإ�ستخدام املدير العام  /نائب رئي�س جمل�س الإدارة .
 - 19التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية
ال يوجد تربعات خالل العام 2016
 - 20العقود وامل�شاريع واالرتباطات التى عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة �أوال�شقيقة �أواحلليفة
�أو رئي�س جمل�س االدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو�أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم
مت منح متويالت لالدارة التنفيذية العليا وملوظفي ال�شركة �ضمن �شروط التمويل املعمول بها يف ال�شركة .
توجد ح�سابات ا�ستثمارية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و لالدارة التنفيذية العليا وملوظفي ال�شركة ول�شركات مملوكة
جزئيا من �أع�ضاء و�أقارب �أع�ضاء جمل�س االدارة مت التعاقد عليها �ضمن ال�شروط املعمول بها يف ال�شركة .
وعموما فان جميع العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدتها ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة قد مت االف�صاح عنها
يف البيانات املالية �ضمن اي�ضاح رقم . 22
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21
أ  -مساهمة الشركة في حماية البيئة

ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة .
ب  -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي

�إ�ستمرت ال�شركة يف �إتاحة فر�ص التدريب واالطالع على طبيعة �أعمالها لأعداد جديدة من طلبة امل�ؤ�س�سات
التعليمية املختلفة.
�إ�ستمرت ال�شركة يف دعم العديد من امل�ؤمترات والندوات املحلية املتخ�ص�صة يف العمل امل�صريف الإ�سالمي بهدف
الإطالع وتبادل اخلربات بالإ�ضافة �إلى التعريف ب�أن�شطة ال�شركة وغاياتها
بنود دليل قواعد حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان
تلتزم ال�شركة بتطبيق جميع القواعد الإلزاميه (العامه والآمرة)الواردة يف دليل قواعد حوكمة ال�شركات امل�ساهمة
العامة املدرجة يف بور�صة عمان ,كما تقوم بتطبيق معظم القواعد االر�شادية الواردة يف نف�س الدليل فيما عدا جمموعة
منها مل يتم تطبيقها لأ�سباب تتعلق بقانون ال�شركات وتعليمات هيئة الأوراق املالية وذلك كما هو مو�ضح �أدناه :

34

الرقم

القاعدة االر�شادية غريامللتزم بها

االجراءات املتخذة

1

يتم الإعالن م�سبقاً عن موعد الإف�صاح عن
البيانات املالية قبل موعد �إعالنها مبا ال
يقل عن � 3أيام عمل

يتم الإعالن عن البيانات املالية عند �صدورها
وذلك وفقاً لتعليمات اجلهات الرقابية
والت�شريعات النافذة

2

يوجه جمل�س الإدارة الدعوة �إلى كل م�ساهم
حل�ضور �إجتماع الهيئة العامة بالربيد
الإلكرتوين اخلا�ص بكل م�ساهم قبل  21يوم
من التاريخ املقرر لعقد الإجتماع

كونه ال يتوفر لدينا الربيد الإلكرتوين لكل
امل�ساهمني  ،لذلك تر�سل الدعوات بالربيد
العادي قبل  14يوم من التاريخ املقرر لعقد
الإجتماع وذلك وفقاً لأحكام قانون ال�شركات

٣

يقوم جمل�س الإدارة بالإعالن عن موعد
ومكان عقد �إجتماع الهيئة العامه يف � 3صحف
يومية حملية وملرتني على الأقل وعلى املوقع
الإلكرتوين لل�شركة

يتم الإعالن يف �صحيفتني يوميتني حمليتني
ملرة واحدة بالإ�ضافة �إلى الإعالن على املوقع
الإلكرتوين لل�شركة والإذاعة وذلك وفقاً
لتعليمات اجلهات الرقابية والت�شريعات النافذة
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اإلقرارات المطلوبة
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثرعلى �إ�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة املالية التالية .
يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة .

السيد عبداهلل عبدالحليم ابو خديجة

السيد إبراهيم عبد اهلل أبو خديجة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيدة هجرة محمد الفارس حماد

السيد أحمد عبد اهلل أبو خديجة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد عبد اهلل أبو خديجة

السيد عثمان أحمد ابو الحمص

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد عدنان عبد الكريم البلبيسي

السيد هيثم أكرم الزعبي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد عبداهلل هيثم عبداهلل ابو خديجة
عضو مجلس اإلدارة

نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة و�إكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي .

السيد عبد اهلل عبد الحليم أبو خديجة

السيد إبراهيم عبد اهلل أبو خديجة

رئـيـس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة  /المديرالعام
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تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية لعام  ٢٠١٦م
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني حممد وعلى �آله و�صحبه ومن اتبع هداه �إلى يوم
الدين.

ال�سادة امل�ساهمون الكرام ،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ،،،وبعد
فبناء» على خطاب التكليف  ،تتقدم هيئة الرقابة ال�شرعية حل�ضراتكم بتقريرها �إ�ستنادا» لأحكام املادة ( )19من
النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأولى للتمويل :
 .1لقد قامت هيئة الرقابة ال�شرعية ل�شركة الأولى للتمويل مبراقبة املبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت
والتطبيقات التي طرحتها ال�شركة للفرتة من  ٢٠١٦/01/01ولغاية  ، ٢٠١٦/12/31كما قامت بدرا�سة املو�ضوعات التي
عر�ضت عليها والإجابة عن اال�ستف�سارات املتعلقة ب�ش�أنها وت�أكدت من مراعاة ال�ضوابط ال�شرعية فيها .
 .2قامت الهيئة باملراقبة الواجبة لإبداء الر�أي عما �إذا كانت ال�شركة التزمت ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء
والفتاوى والقرارات والإر�شادات التي مت �إ�صدارها من قبل الهيئة  ،ووجدناها يف جمملها كذلك .
 .3قامت الهيئة من خالل التدقيق ال�شرعي باملراقبة على �أعمال ال�شركة التي ا�شتملت على فح�ص التوثيق والإجراءات
املتبعة على �أ�سا�س اختبار كل نوع من �أنواع العمليات ،حيث اطلعنا على املعامالت واملعلومات والإي�ضاحات التي ر�أينا من
ال�ضرورة االطالع عليها ووجدناها يف جمملها متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مما �أمكننا من �إعداد هذا التقرير
حل�ضراتكم  ،علماً �أن م�س�ؤولية التنفيذ لقرارات الهيئة تقع على عاتق الإدارة التنفيذية  ،و�إمنا واجب الهيئة هو التوجيه
واملراقبة وبيان احلكم ال�شرعي لكل ما يعر�ض عليها بالإ�ضافة �إلى تقدمي تقرير �إلى ح�ضرات امل�ساهمني .
 .4قامت الهيئة بالتدقيق على الأ�سهم التي متتلكها ال�شركة  ،وطلبت اخراج ن�سبة التنقية ان وجدت.
 .5قامت الهيئة باحت�ساب ن�سبة الزكاة من �أموال ال�شركة  ،علما ب�أن زكاتها يجب على امل�ساهمني �إخراجها .

ر�أي هيئة الرقابة ال�شرعية

 .1اطلعت الهيئة على البيانات املالية ل�شركة الأولى للتمويل التي تتكون من بيـان املركز املالـي كما هـو يف  31كانون الأول
٢٠١٦م  ،وكل من بيان االرباح او اخل�سائر والدخل ال�شامل االخر وبيان التغيريات يف حقوق امل�ساهمني وبيان التدفقات
النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة و�إي�ضاحات تف�سريية �أخرى وقررت �أنها
من�سجمة من حيث املبد�أ مع مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ف�أقرتها.
� .2إن العقود والعمليات واملعامالت التي �أبرمتها ال�شركة للفرتة من ٢٠١٦/01/01م ولغاية ٢٠١٦/12/31م  ،والتي اطلعت
عليها الهيئة قد متت مبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء .
 -٣قامت الهيئة ب�إحت�ساب الزكاة علماً ب�أن زكاة الأ�سهم ال يجب على ال�شركة دفعها ويجب على امل�ساهمني اخراجها.
ونحن �إذ نقدم هذا التقرير لنعرب عن �شكرنا وتقديرنا ملجل�س االدارة ولالدارة التنفيذية لل�شركة على جهودها املخل�صة
التي حققت نتائج �إيجابية طيبة وتعاونها وجتاوبها مع الهيئة كما ونثني بال�شكر والتقدير لكل امل�ساهمني واملتعاملني
مع ال�شركة � ،سائلني اهلل تعالى �أن ي�سدد اخلطى فيما ير�ضي اهلل تعالى  ،ويحقق خدمة لديننا ب�صورة عامة ولالقت�صاد
الإ�سالمي ب�صورة خا�صة مع خال�ص الدعاء لهذا البلد العزيز بدوام التقدم واالزدهار ومزيدا من الأمن واال�ستقرار .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
فضيلة األستاذ الدكتور
علي موسى الصوا
عضو هيئة الرقابة الشرعية

فضيلة األستاذ الدكتور
علي محيي الدين القره داغي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ
سعيد عبد الحفيظ الحجاوي
عضو هيئة الرقابة الشرعية
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الشركة األولى للتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
القوائم المالية للسنة المنتهية
في  31كانون األول 2016
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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ال�شركة الأولى للتمويل
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة المركز المالي

البيــــان
املوج ـ ـ ـ ـ ــودات
املوجودات املتداولة :
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل  -بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم �شركات الو�ساطة
�أر�صدة مدينة اخرى

قائمة (أ)

اي�ضاح

 31كانــون الأول
2015
2016
دينــار �أردين

دينــار �أردين

4
5
6
7

3,502,514
5,338,775
42,675,981
112,114
5,279
2,052,044
53,686,707

4,951,500
45,879,217
176,908
7,937
2,673,105
53,688,667

 20د

3,430,863

3,133,786

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر

9

5,194,390

5,437,225

ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

10

660,869

784,784

24,446
62,997,275

37,778
63,082,240

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

8

موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات :
ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�أر�صدة دائنة اخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني  -قائمة (د) :
ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي �إجباري
احتياطي خا�ص
احتياطي تقييم ا�ستثمارات
الأرباح املدورة
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

11
� 20أ
12

13
13
13
14

9,949,904
795,712
2,769,772
13,515,388

35,000,000
2,691,970
229,851
()438,843
11,998,909
49,481,887
62,997,275

9,999,273
774,589
3,028,799
13,802,661

35,000,000
2,253,280
229,851
673,027
11,123,421
49,279,579
63,082,240

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
رئيس مجلس اإلدارة
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ال�شركة الأولى للتمويل
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة الدخل

قائمـة (ب)

البيــــان

اي�ضاح

لل�سنة املنتهيــــة فــي
 31كانـون االول
2015
2016
دينــار �أردين

االيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات :
ايرادات التمويل
�إيرادات ا�ستثمار بامل�ضاربة
جمموع االيرادات امل�شرتكة
ينزل  :ح�صة ا�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية من االيرادات
ح�صة ال�شركة من االيرادات
توزيعات �أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
(خ�سائر) تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ايرادات اخرى بال�صايف
الوفر يف خم�ص�ص التزامات طارئة
جمموع االيرادات
امل�صروفات :
نفقات املوظفني
م�صاريف ت�شغيلية اخرى
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
جمموع امل�صروفات
الربح لل�سنة قبل ال�ضريبة  -قائمة (هـ)
(م�صروف) �ضريبة الدخل
الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و(د)
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة

15

16
17
12

18
19
6
 20ب
21

دينــار �أردين

6,429,848
7,600
6,437,448
()892,348
5,545,100
142,165
()86,797
332,539
700,000
6,633,007

5,725,004
16,039
5,741,043
()669,846
5,071,197
262,448
()64,794
775,018
364,637
6,408,506

()876,401
()857,257
()598,329
()2,331,987
4,301,020
()530,438
3,770,582
0.108

()839,769
()907,196
()319,637
()2,066,602
4,341,904
()927,726
3,414,178
0.098

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
رئيس مجلس اإلدارة
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14

()1,111,870
2,302,308

()14,274
()2,694
3,753,614

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

بنود الدخل ال�شامل االخر :
البنود غري القابلة للتحويل الحقا لقائمة الدخل :
خ�سائر متحققة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر
�صايف التغري يف احتياطي تقييم ا�ستثمارات بعد طرح ال�ضريبة
�إجمايل الدخل ال�شامل  -قائمة (د)

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

البيــــان

�إي�ضـاح

لل�سنـة املنتهية يف
 31كانون الأول
2015
2016
دينــار �أردين
دينــار �أردين
3,770,582
3,414,178

قائمـة (ج)
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13

14

13

14

�إي�ضاح

35,000,000
35,000,000

1,818,678
434,602
2,253,280

229,851
229,851

649,206
()2,694
26,515
23,821
673,027

7,828,230
3,770,582
()26,515
()14,274
3,729,793
()434,602
11,123,421

45,525,965
3,770,582
()2,694
()14,274
3,753,614
49,279,579

35,000,000
35,000,000

2,253,280
438,690
2,691,970

49,279,579
3,414,178
()1,111,870
2,302,308
()2,100,000
49,481,887

229,851
229,851

11,123,421
673,027
3,414,178
()1,111,870
(3,414,178 )1,111,870
()2,100,000
()438,690
(11,998,909 )438,843

دينــار �أردين دينــار �أردين دينــار �أردين دينــار �أردين دينــار �أردين

دينــار �أردين

املجم ـ ـ ـ ــوع

ر�أ�س املال
املدف ـ ــوع

االحتياطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
خ ـ ـ ــا�ص
�إجبـ ـ ـ ـ ــاري

احتياطي تقييم الأربـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ا�ستثمارات *** املـ ـ ـ ــدورة *

قائمـة (د)

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

* يشمل رصيد االرباح المدورة  3،430،863دينار قيمة موجودات ضريبية مؤجلة كما في  31كانون االول  3,133,786 ( 2016ديناركما في  31كانون االول  ) 2015يحظر التصرف به
بموجب تعليمات هيئة االوراق المالية .
** وافقت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  3شباط  2016على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة  2,1مليون دينار أي ما نسبته  %6من رأس مال الشركة البالغ  35مليون دينار.
*** وفقا لتعليمات هيئة االوراق المالية فانه يحظر على الشركة التصرف او توزيع مبلغ ( )438,843من االرباح المدورة والذي يمثل احتياطي تقييم استثمارات.

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
�صايف التغري يف احتياطي تقييم ا�ستثمارات  -بعد طرح ال�ضريبة
اجمايل الدخل ال�شامل  -قائمة (ج)
�أرباح موزعة **
املحول الى االحتياطي االجباري
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2015
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
�صايف التغري يف احتياطي تقييم ا�ستثمارات
املحول من احتياطي القيمة العادلة
خ�سائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
اجمايل الدخل ال�شامل  -قائمة (ج)
املحول الى االحتياطي االجباري
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

البيــــان

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

ال�شركة الأولى للتمويل
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
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ال�شركة الأولى للتمويل
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التدفقات النقدية

البيــــان
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
الربح لل�سنة قبل ال�ضريبة  -قائمة (ب)
ي�ضاف :
ا�ستهالكات واطفاءات
�صايف خ�سائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خ�سائر بيع �أر�ض ا�ستثمارية
(�أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
خم�ص�ص تدين ذمم متويل
امل�سرتد /م�صروف خم�ص�ص التزامات حمتملة
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل قبل التغري يف بنود را�س املال العامل
(الزيادة) يف �شيكات بر�سم التح�صيل
النق�ص يف ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل  -بال�صايف
النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
النق�ص يف ذمم �شركات الو�ساطة
النق�ص (الزيادة) يف �أر�صدة مدينة اخرى
(النق�ص) يف ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
(النق�ص) الزيادة يف �أر�صدة دائنة اخرى
�صايف التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل قبل �ضريبة الدخل املدفوعة
�ضريبة دخل مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
(�شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
بيع موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
املُح�صل من بيع �أر�ض ا�ستثمارية
(�شراء) ممتلكات ومعدات
املُح�صل من بيع ممتلكات ومعدات
(�شراء) موجودات غري ملمو�سة
(املدفوع) من خم�ص�ص التزامات طارئة
�صايف (اال�ستخدامات النقدية يف) التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

قائمة (هـ)

اي�ضاح

16
17
17
6
12

� 20أ

10

لل�سنــــــــــة املنتهيــة فــي
 31كانــون االول
2015
2016
دينــار �أردين دينــار �أردين
4,341,904

4,301,020

177,188
64,794
()1,587
319,637
()364,637
4,537,299
()5,338,775
2,883,599
2,658
621,061
()49,369
162,941
2,819,414
()983,316
1,836,098

159,646
87,568
278,445
()2,135
598,329
()700,000
4,722,873
4,314,340
3,148
32,561
()616,483
()5,965,948
191,404
2,681,895
()1,414,091
1,267,804

()1,089,399
()53,103
14,749
()57,331
()1,185,084

()126,692
138,819
648,546
()149,141
5,300
()40,000
()110,890
365,942

التدفقات النقدية من االن�شطة التمويلية
ارباح موزعة
�صايف (اال�ستخدامات النقدية يف) عمليات التمويل

()2,100,000
()2,100,000

-

�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وال�صندوق ولدى البنوك
النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك  -بداية ال�سنة
النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك  -نهاية ال�سنة

()1,448,986
4,951,500
3,502,514

1,633,746
3,317,754
4,951,500

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل .
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ايضاحات حول القوائم المالية
 -1عــــــــــــــام
�أ  -ت�أ�س�ست ال�شركة الأولى للتمويل يف الأردن ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة و�سجلت ال�شركة لدى وزارة ال�صناعة
والتجارة حتت رقم ( )390بتاريخ � 5آذار  ، 2006عنوانها خلدا �شارع امللك عبداهلل الثاين مبنى رقم � 172ص ب
 144596عمان  11814االردن  ،بر�أ�س مـ ــال م�صرح بـ ــه  50مليون دينار هذا وقد مت ت�سديد را�س املال بالكامل ،
ومبوجب قرار الهيئة العامة للم�ساهمني يف �إجتماعها غري العادي بتاريخ  14ني�سان  2011وبعد موافقة معايل وزير
ال�صناعة والتجارة بتاريخ  22حزيران  2011مبوجب كتاب مراقب عام ال�شركات رقم م �ش  390/1/تاريخ  27حزيران
 2011مت تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به واملدفوع مبقدار  15مليون دينار لإطفاء اخل�سائر املرتاكمة لي�صبح
ر�أ�س مال ال�شركة  35مليون دينار بد ًال من  50مليون دينار .
من اهم غايات ال�شركة الرئي�سية ما يلي :
 القيام ب�أعمال التمويل للأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وي�شمل ذلك على�سبيل املثال التمويل املبا�شر لل�سلع اال�ستهالكية واملعمرة  ،التمويل العقاري مبا يف ذلك متويل الأرا�ضي والإ�سكان
واملباين والإن�شاءات  ،متويل �إن�شاء امل�شاريع اخلا�صة والعامة .
 التو�سط بني كل من البنوك وم�ؤ�س�سات االقرا�ض والتمويل املحلية و�صناديق وبنوك التنمية الدولية والإقليميةوبني امل�ستفيدين من برامج هذه امل�ؤ�س�سات .
 �إدارة �أموال الغري يف املجاالت املالية واال�ستثمارية مقابل �أتعاب حمددة او ح�ص�ص من عوائد هذه الأموال . �إدارة املمتلكات والعقارات وغري ذلك من املوجودات الثابتة واملنقولة اململوكة للغري.ب  -بناءاً على كتاب وزارة ال�صناعة والتجارة رقم /م �ش  19827/390/1/تاريخ � 3أيلول  2006بد�أت ال�شركة �أعمالها
�إعتباراً من تاريخ كتاب الوزارة .
ج  -مت �إطالع ومراجعة القوائم املالية من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية لل�شركة بتاريخ  2017/3/13و�أ�صدرت تقريرها
ال�شرعي حولها .
د  -تـم �إقرار القوائم املاليـة مـن قبــل جملـ�س �إدارة ال�شركة بتاريخ � 2شباط  ، 2017وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة
للم�ساهمني .
� - 2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�أ�س�س �إعداد القوائم املالية
 مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفقاً للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرةعن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفقاً للقوانني املحلية
النافذة .
 �إن الدينار الأردين هو عملة �إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة. مت �إعداد القوائم املالية وفقاً ملبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية والتي تظهربالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية.
 �إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها يف اعدادالقوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  ، 2015با�ستثناء �أثر ما يرد يف الإي�ضاح رقم (� - 29أ) .
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وفيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة :
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
» »متثل املوجودات املالية وفق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اال�ستثمارات يف �أ�سهم و�سندات ال�شركات
لأغرا�ض املتاجرة  ،وان الهدف من االحتفاظ بها هو توليد الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�سوقية ق�صرية الأجل
�أو هام�ش �أرباح املتاجرة .
» »يتم اثبات املوجودات املالية من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء يف قائمة
الدخل عند ال�شراء) ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـة  ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل مبا
فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت االجنبية  ،ويف
حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم �أخذ الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل.
» »يتم قيد االرباح املوزعة يف قائمة الدخل.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر
» »متثل املوجودات املالية وفق القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية يف �أ�سهم
ال�شركات لأغرا�ض االحتفاظ بها على املدى الطويل ولي�س لأغرا�ض املتاجرة .
» »يتم اثبات املوجودات املالية من خالل الدخل ال�شامل االخر بالقيمة العادلة م�ضافاً اليها م�صاريف االقتناء عند
ال�شراء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـة  ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل و�ضمن
حقوق امل�ساهمني مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية
بالعمالت االجنبية  ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم �أخذ الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف
قائمة الدخل ال�شامل و�ضمن حقوق امل�ساهمني  ،ويتم حتويل ر�صيد احتياطي تقييم اال�ستثمارات اخلا�ص ب�أدوات
امللكية املباعة مبا�شرة الى االرباح واخل�سائر املدورة ولي�س من خالل قائمة الدخل.
» »ال تخ�ضع هذه املوجودات لإختبار خ�سائر التدين .
» »يتم قيد االرباح املوزعة يف قائمة الدخل.
الذمم املدينة من �أن�شطة التمويل
متثل الذمم املدينة من �أن�شطة التمويل الناجتة عن الأن�شطة التمويلية مثل املرابحة ،امل�ضاربة  ،اال�ست�صناع وامل�شاركة.
 يتم �إثبات ذمم املرابحات عند حدوثها بقيمتها اال�سمية ويتم قيا�سها يف نهاية ال�سنة املالية على �أ�سا�س �صايف القيمةالنقدية املُتوقع حتقيقها.
 يتم �إثبات الأرباح عند التعاقد يف عقود املُرابحة مبوجب �أ�سا�س اال�ستحقاق. يتم �إثبات �إيرادات البيع املُ�ؤجلة (�إيرادات املرابحات غري املكت�سبة) لأجل يتجاوز ال�سنة املالية بتوزيعها على ال�سنواتاملالية املُ�ستقبلية لفرتة الأجل بحيث يخ�ص�ص لكل �سنة مالية ن�صيبها من الأرباح.
 يتم خ�صم �إيرادات املرابحات غري املكت�سبة من مبلغ الذمم املدينة يف املركز املايل . عقود امل�ضاربة  :هي �شركة يف الربح بني املال والعمل وتنعقد بني �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار (�أربــاب املال) وامل�ضاربالذي يعلن القبول العام لتلك االموال للقيام با�ستثمارها.
 -يتم قيد ايرادات اال�ستثمار بامل�ضاربة يف قائمة الدخل مبوجب �أ�سا�س اال�ستحقاق .
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خم�ص�ص التدين يف قيمة الذمم املدينة من �أن�شطة التمويل
 يتم التح�صيل من العمالء وفقا ملواعيد ال�سداد املحددة يف االتفاقيات املوقعة مع العمالء . �إن �سيا�سة ال�شركة لالعرتاف بخ�سائر انخفا�ض قيمة الذمم املدينة من �أن�شطة التمويل هي كما يلي:تقوم ال�شركة مبراجعة حمفظة التمويل اخلا�صة بها لتقييم االنخفا�ض يف قيمتها ب�شكل دوري .
يتم ر�صد خم�ص�ص ملقابلة الإنخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي على عدم قدرة ال�شركة على حت�صيل
كافة املبالغ امل�ستحقة .
�إن قيمة املخ�ص�ص هي الفرق بني القيمة الدفرتية واملبلغ املمكن ا�سرتداده (التدفقات النقدية املتوقعة) .
ي�شتمل الدليل املو�ضوعي على �أن الذمم املدينة من �أن�شطة التمويل قد تعر�ضت النخفا�ض يف قيمتها وذلك بنا ًء
على احد املعطيات التالية:
» »خمالفة �أحكام العقد مثل العجز عن �سداد �أو الت�أخر يف �سداد الأق�ساط.
» »عدم قيام العمالء ب�سداد �أق�ساطهم امل�ستحقة بانتظام.
حتقق الإيرادات واالعرتاف بامل�صروفات
» »يتم قيد �إيرادات الإ�ستثمار بامل�ضاربة يف قائمة الدخل مبوجب �أ�سا�س اال�ستحقاق .
» »يتم االعرتاف بالإيرادات الناجتة عن املرابحة با�ستخدام طريقة املرابحة املتناق�صة على مدى فرتة عقد املرابحة.
» »يتم اثبات الأرباح املوزعة عند حتققها (�إقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني) يف قائمة الدخل.
» »يتم االعرتاف بالعموالت يف قائمة الدخل عند حتققها.
القيمة العادلة للإ�ستثمارات املالية
 �إ َّن �أ�سعار الإغالق يف تاريخ القوائم املالية يف �أ�سواق ن�شطة ُتثل القيمة العادلة للإ�ستثمارات بالأ�سهم التي لها�أ�سعار �سوقية ويف حال عدم توفر �أ�سعار فعلية �أو عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الإ�ستثمارات بالأ�سهم �أو عدم ن�شاط
ال�سوق فيتم تقدير قيمتها العادلة مبُقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية ُم�شابهة لها �إلى حد كبري.
 تهدف طرق التقييم �إلى احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ باالعتبار العوامل ال�سوقية و�أيَّخماطر �أو منافع ُمتوقعة عند تقدير قيمة للإ�ستثمارات بالأ�سهم  ،ويف حال وجود �إ�ستثمارات �أ�سهم يتعذر قيا�س
قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه فيتم �إظهارها بالكلفة.
الأرا�ضي اال�ستثمارية
تظهر الأرا�ضي اال�ستثمارية بالتكلفة ويتم تخفي�ضها �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد �إذا كانت هذه القيمة تزيد عن
املبلغ املتوقع ا�سرتداده من �أي من تلك الأرا�ضي لكل ا�ستثمار على حدى وقيد قيمة التدين يف قائمة الدخل  ،علما
بان يتم االف�صاح عن اجمايل القيمة العادلة لالرا�ضي اال�ستثمارية كما يف نهاية ال�سنة املالية.
املوجودات الثابتة
 تظهر املوجودات الثابتة بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها  ،ويتم ا�ستهالك املوجوداتالثابتة عندما تكون جاهزة للإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام
ن�سب ا�ستهالك �سنوية مبعدالت ترتاوح بني  %7/5و. %25
 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املوجودات الثابتة عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ضالتقرير السنوي 2016
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قيمتها �إلى القيمة املمكن ا�سرتدادها وقيد قيمة التدين يف قائمة الدخل.
 يتم مراجعة العمر االنتاجي للموجودات الثابتة يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عنالتقديرات املعدة �سابقاً يتم ت�سجيل التغري يف التقدير يف قائمة الدخل ب�شكل دوري باعتباره تغري يف التقديرات .
املعامالت بالعملة الأجنبية
يتم قيد املعامالت بالعملة الأجنبية خالل ال�سنة مبوجب �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند حدوث تلك العمليات ويتم
حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية �إلى الدينار الأردين يف القوائم املالية مبوجب �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة
يف نهاية ال�سنة املالية وت�ؤخذ فروق العملة الناجتة عن التحويل يف قائمة الدخل .
املخ�ص�صات
يتم تكوين خم�ص�صات عندما يرتتب على ال�شركة التزامات قانونية �أو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث �سابقة ،
ويكون من املحتمل ان تدفع مبالغ نقدية لت�سديد هذه االلتزامات ،ويتم بتاريخ القوائم املالية مراجعة املخ�ص�صات
املقتطعة وتعدل قيمتها بناء على �آخر املعلومات املتوفرة لدى الإدارة.
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني وفقا للنظام املعد من قبل ال�شركة والذي يتوافق مع قانون
العمل الأردين .
يتم قيد التعوي�ضات ال�سنوية املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية
اخلدمة عند دفعها  ،ويتم قيد خم�ص�ص لاللتزامات املرتتبة على ال�شركة عن تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني
يف قائمة الدخل .
�ضريبة الدخل
 متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة. حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة  ،وتختلف االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبةعن االرباح املعلنة يف القوائم املالية الن االرباح املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�صاريف غري قابلة
للتنزيل يف ال�سنة املالية وامنا يف �سنوات الحقة او اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �ضريبيا �أو بنود لي�ست خا�ضعة او
مقبولة التنزيل الغرا�ض �ضريبية.
 حت�ســب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات يف اململكة . �إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجوداتاو املطلوبات يف القوائم املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على ا�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب
امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام باملركز املايل وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفقاً للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع
تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي او حتقق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
 يتم مراجعة ر�صيد املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقععدم امكانية اال�ستفادة من تلك املوجودات ال�ضريبية جزئيا او كليا او عند ت�سديد االلتزام ال�ضريبي .
 - 3التقديرات املحا�سبية
�إن �إعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف
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مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة والتغري يف احتياطي تقييم ا�ستثمارات  ،كما
ان هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات  .وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة ال�شركة
�إ�صدار �أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� .إن التقديرات املذكورة مبنية
بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد
تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل .
�إن تقديراتنا �ضمن القوائم املالية معقولة ومف�صلة على النحو التايل :
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الذمم املدينة اعتمادا على �أ�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل �إدارة ال�شركة لتقديراملخ�ص�ص الواجب تكوينه مبوجب متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية .
 يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من م�صروف �ضريبة الدخل وفقا للأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبيةوبناء على ذلك يتم ت�سجيل خم�ص�ص ال�ضريبة الالزم .
 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للأ�صول امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات ال�سنويةاعتمادا على احلالة العامة لتلك الأ�صول وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم اخذ خ�سارة
التدين يف قائمة الدخل .
 تقوم ال�شركة مبراجعة دورية للق�ضايا املقامة عليها اعتمادا على الدرا�سات القانونية املعدة من قبل امل�ست�شارينالقانونيني لل�شركة والتي يتم مبوجبها حتديد املخاطر املحتمل حدوثها يف امل�ستقبل ويتم تكوين خم�ص�ص لهذه
الق�ضايا يف قائمة الدخل .
 تقوم الإدارة بتقدير التدين يف القيمة العادلة عند بلوغ �أ�سعار ال�سوق حداً معيناً يعترب م�ؤ�شراً لتحديد خ�سارةالتدين .
 م�ستويات القيمة العادلة  :يتوجب حتديد والإف�صاح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف مبوجبهمقايي�س القيمة العادلة كاملة وف�صل قيا�سات القيمة العادلة وفقاً للم�ستويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير
املالية .الفرق بني امل�ستوى ( )2وامل�ستوى ( )3ملقايي�س القيمة العادلة يعني تقييم ما �إذا كانت املعلومات �أو املدخالت
ميكن مالحظتها ومدى �أهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب و�ضع �أحكام وحتليل دقيق للمدخالت
امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة مبا يف ذلك الأخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص الأ�صل �أو االلتزام .
 - 4نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان
نقد يف ال�صندوق
وديعة ا�ستثمارية لدى بنك ا�سالمي
ح�سابات جارية لدى بنوك ا�سالمية
ح�سابات جارية لدى بنوك جتارية

 31كانـــون الأول
2015
2016
دينــار �أردين
دينــار �أردين
11,936
398
2.000.000
2.007.443
1.817.055
932.121
1.685.061
4.951.500
3.502.514
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� - 5شيكات بر�سم التح�صيل
ميثل هذا البند �شيكات من احد العمالء  -طرف ذو عالقة م�صدرة بتواريخ هي  19و 29كانون االول  ،2016مت
حت�صيله الحقا خالل الربع الأول من العام .2017
 - 6ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل -بال�صايف
ميثل هذا البند الذمم املدينة الناجتة من البيوع الآجلة والتمويالت املمنوحة بيانها كما يلي:
 31كانــون الأول
2015
2016
دينــار �أردين
دينــار �أردين
71,064,345
66,072,610
()10,172,978
()7,985,562
60,891,367
58,087,048
()13,057,443
()13.377.080
()1,954,707
()2,033,987
45,879,217
42.675.981

البيــــان
ذمم متويل
ينزل� :إيرادات غري متحققة على عقود التمويل
ينزل :خم�ص�ص تدين
�إيرادات معلقة

�إن تفا�صيل هذا البند ح�سب �أن�شطة التمويل هي كما يلي :
البيــــان

وكاالت ا�ستثمار �صادرة (�أ�سهم)
متويالت مرابحة �-سيارات
متويالت مرابحة -عقارات
متويالت مرابحة �-شركات
متويالت مرابحة  -خدمات افراد

�إجمايل الذمم
الإيرادات غري �صايف الذمم املدينة كما �صايف الذمم املدينة
يف  31كانون
املدينة كما يف  31املتحققة كما يف 31
كما يف  31كانون
كانون الأول  2016كانون الأول 2016
الأول 2015
الأول 2016

دينــار �أردين
9,350,730
29,185,902
14,313,072
10,791,272
2,431,634
66,072,610

دينــار �أردين
4,460,426
1,660,052
1,589,408
275,676
7,985,562

دينــار �أردين
9,350,730
24,725,476
12,653,020
9,201,864
2,155,958
58,087,048

دينــار �أردين
9,342,334
32,561,026
11,753,290
5,632,201
1,602,516
60,891,367

خم�ص�ص التدين
�إن احلركة على خم�ص�ص التدين كما يلي :
البيــــان
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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دينــار �أردين
13.057.443
319.637
13.377.080

2015
دينــار �أردين
12.459.114
598.329
13.057.443
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الإيرادات املعلقة
فيما يلي احلركة على االيرادات املعلقة :
البيــــان
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إيرادات معلقة خالل ال�سنة
�إيرادات معلقة حمولة لاليرادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2016
دينــار �أردين
1.954.707
605.006
()525.726
2.033.987

2015
دينــار �أردين
1.957.804
630.181
()633.278
1.954.707

تتبــع ال�شركة �سيا�سة التعامل مع �أطراف م�ؤهلة �إئتمانياً بالإ�ضافة للح�صول على �ضمانات كافية حيثما كان ذلك
ممكنا ،وذلك من �أجل تخفيف خطر اخل�سائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء بالإلتزامات.
هذا وبلغت الذمم املدينة التي يوجد تدين يف قيمتها  19,231,981دينار مغطاة مبخ�ص�صات �أو �ضمانات بكامل الر�صيد
كما يف  31كانون الأول  20,286,875( 2016دينار كما يف  31كانون الأول .)2015
هنالك تركزات �إئتمانية بحوايل  15.4مليون دينار متثل ما ن�سبته حوايل  %26.6من اجمايل الذمم املدينة لأن�شطة
التمويل بعد طرح االيرادات غري املتحققة ،ممنوحة ل�ستة عمالء فقط مغطاة مبخ�ص�صات �أو �ضمانات بكامل الر�صيد
كما يف  31كانون الأول  14.2( 2016مليون دينار متثل ما ن�سبته  %23.3من اجمايل الذمم املدينة لأن�شطة التمويل
بعد طرح الإيرادات غري املتحققة ،ممنوحة ل�ستة عمالء فقط كما يف  31كانون الأول . )2015
 - 7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان
�أ�سهم مدرجة يف بور�صة عمان
�أ�سهم مدرجة يف بور�صة دبي

� - 8أر�صدة مدينة �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان
م�صاريف مدفوعة مقدماً *
�إيرادات م�ستحقة وغري مقبو�ضة
ت�أمينات م�سرتدة
موجودات �آلت ملكيتها لل�شركة وفاء لديون م�ستحقة
كمبياالت اجلة القب�ض
ذمم اخرى

 31كانـــون الأول
2015
2016

دينــار �أردين
80.526
31.588
112.114

دينــار �أردين
141.736
35.172
176.908

 31كانــــــــــــــــــــون الأول
2015
2016
دينــار �أردين
دينــار �أردين
342.963
289.434
73.527
109.259
1.017.057
392.981
1.036.060
1,036.060
89.700
65.700
113.798
158.610
2.673.105
2,052,044

* يت�ضمن هذا البند ايجار مبنى االدارة العامة املدفوع مقدما مببلغ  197.025دينار ( 295.538دينار كما يف  31كانون
الأول .)2015
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 - 9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان
�أ�سهم مدرجة يف بور�صة عمان
�أ�سهم مدرجة خارجية
�أ�سهم غري مدرجة *

 31كانــون الأول
2015
2016
دينــار �أردين
دينــار �أردين
3,929,706
3,704,146
908,124
856,861
599,395
633,383
5,437,225
5,194,390

 مت رهن �أ�سهم مببلغ  1,563,100دينار ( 1.923.500دينار كما يف  31كانون االول  )2015ل�صالح البنك االردينالكويتي مقابل �سقف اعتمادات ممنوح لل�شركة ،ورهن �أ�سهم مببلغ  773,397دينار ( 928.212دينار كما يف  31كانون
االول  )2015ل�صالح م�صرف الراجحي مقابل �سقف اعتمادات ممنوح لل�شركة.
* مت االعتماد على القوائم املالية املدققة ال�صادرة عن بع�ض ال�شركات امل�ستثمر بها يف تقييم هذه اال�ستثمارات
بتواريخ خمتلفة اق�صاها  31كانون االول  .2015وبر�أي االدارة اليوجد تدين يف قيمة هذه اال�ستثمارات.
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 -10ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان

�أجهزة وبرامج
حا�سب �آيل

الأثاث
واملفرو�شات

دينــار �أردين

دينــار �أردين دينــار �أردين

العام 2016
التكلفة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

325,534
16,743
342,277

اال�ستهالك املرتاكم :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
اال�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

231,028
1,466
232,494

ال�سيارات

133,023
23,000
()21,450
134,573

ديكورات

الإجمايل

دينــار �أردين

دينــار �أردين

1,151,872
11,894
1,163,766

1,841,457
53,103
()21,450
1,873,110

252,831
32,899
285,730

154,371
23,315
177,686

53,886
20,169
()8,287
65,768

595,585
87,472
683,057

1,056,673
163,855
()8,287
1,212,241

�صايف القيمة الدفرتية
العام 2015
التكلفة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

56,547

54,808

68,805

480,709

660,869

304,153
21,381
325,534

208,824
22,204
231,028

133,723
9,000
()9,700
133,023

1,055,316
96,556
1,151,872

1,702,016
149,141
()9,700
1,841,457

اال�ستهالك املرتاكم :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
اال�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

219,690
33,141
252,831

132,423
21,948
154,371

40,283
20,138
()6,535
53,886

513,388
82,197
595,585

905,784
157,424
()6,535
1,056,673

�صايف القيمة الدفرتية

72,703

76,657

79,137

556,287

784,784

ن�سبة الإ�ستهالك ال�سنوية

% 25 -20

% 10

% 15

% 7/5

-

 بلغت املمتلكات واملعدات امل�ستهلكة بالكامل  230,795دينار كما يف  31كانـ ــون الأول  169,194( 2016دينار كما يف 31كانون الأول .)2015
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 -11ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
ميثل هذا البند وكاالت اال�ستثمار الواردة من العمالء وملدة � 6أ�شهر الى � 36شهر من تاريخ االيداع ،لغاية ا�ستثمارها يف
ن�شاط ال�شركة ويرتاوح معدل الربح املدفوع للعمالء وفقا ملبلغ ومدة اال�ستثمار من  %4الى  %6.75خالل العام 2016
( %7.25 %4.75كما يف  31كانون الأول . )2015
� -12أر�صدة دائنة �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان
ذمم موردين
م�صاريف م�ستحقة غري مدفوعة
توزيعات �أرباح م�ستحقة غري مدفوعة
�أمانات م�ساهمني  -رديات
امانات ال�ضمان االجتماعي
�أمانات �ضريبة الدخل
خم�ص�ص التزامات طارئة *
دفعات �ضمان اجلدية
ايراد مقبو�ض مقدماً
�أرباح وكاالت ا�ستثمارية م�ستحقة غري مدفوعة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة
�أمانات فك رهن
ذمم دائنة �أخرى

*

 31كانـــــــــــــون الأول
2015
2016
دينــار �أردين
دينــار �أردين
27,720
59,253
4,377
10,835
354,783
736,703
155,901
155,193
9,509
3,489
4,042
421,968
4,941
10,779
1,587,383
1,351,570
320,362
290,701
60,000
56,133
42,647
55,023
35,719
39,540
3,028,799
2,769,772

كانت احلركة على املخ�ص�ص كما يلي
البيــــان

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
الوفر خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2016
دينــار �أردين
421.968
()57.331
()364.637
-

2015
دينــار �أردين
1.232.858
()110.890
()700.000
421.968

 -13ر�أ�س املال املدفوع واالحتياطيات
�أ  -ر�أ�س املال املدفوع
يتكون ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به واملدفوع من ( )35مليون دينار موزعة على ( )35مليون �سهم كما يف  31كانون
الأول  2016و . 2015
اقرتح جمل�س االدارة يف اجتماعهم املنعقد يف � 2شباط  2017توزيع ارباح نقدية بقيمة
 2.1مليون دينار اي ما ن�سبته  %6من ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  35مليون دينار ،وهو خا�ضع ملوافقة الهيئة العامة
للم�ساهمني.
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ب  -االحتياطي الإجباري
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة من الأرباح ال�سنوية قبل
ال�ضرائب بن�سبة  %10وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
ج  -االحتياطي اخلا�ص
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله خالل ال�سنوات ال�سابقة من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة
 ، %10ي�ستخدم االحتياطي اخلا�ص يف االغرا�ض التي يقررها جمل�س االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل �أو
�أي جزء منه ك�أرباح على امل�ساهمني .
 -14احتياطي تقييم ا�ستثمارات
�إن احلركة احلا�صلة على هذا البند هي كما يلي :
البيــــان
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�صايف التغري خالل ال�سنة بعد طرح ال�ضريبة
املحول من احتياطي القيمة العادلة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2015
دينــار �أردين
649,206
()2,694
26,515
673,027

2016
دينــار �أردين
673,027
()1,111,870
()438,843

� -15إيرادات التمويل
ميثل هذا البند الإيرادات املتحققة من ا�ستثمارات ال�شركة يف �أن�شطة التمويل املختلفة وكما يلي:
البيــــان
�إيرادات متويالت مرابحة � -سيارات
�إيرادات متويالت مرابحة  -عقارات
�إيرادات متويالت مرابحة � -شركات
�إيرادات متويالت مرابحة  -خدمات �أفراد

2016
دينــار �أردين
3,383,341
551,469
1,497,867
292,327
5,725,004

( -16خ�سائر) تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان
�أرباح بيع موجودات مالية
ارباح تقييم غري متحققة
خ�سائر تقييم متحققة

 -17ايرادات �أخرى بال�صايف
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان
ايرادات عموالت
ايرادات ايجارات
(خ�سائر) بيع ار�ض ا�ستثمارية
�أرباح بيع موجودات ثابتة
ايرادات �أخرى

2016
دينــار �أردين
()64,794
()64,794

2016

دينــار �أردين
662,252
107,345
1,587
3,834
775,018

2015
دينــار �أردين
4,541,133
598,807
1,181,676
108,232
6,429,848

2015
دينــار �أردين
771
()87,568
()86,797

2015

دينــار �أردين
489,863
107,345
()278,445
2,135
11,641
332,539
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 -18نفقات املوظفني
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان

رواتب و�أجور ومكاف�آت
م�ساهمة ال�شركة يف ال�ضمان االجتماعي
ت�أمني �صحي

2016

دينــار �أردين
749,338
68,342
22,089
839,769

2015

دينــار �أردين
780,933
71,405
24,063
876,401

-19م�صاريف ت�شغيلية اخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــان

�إيجارات
دعاية و�إعالن
قرطا�سية ومطبوعات
ا�ستهالكات واطفاءات
ماء وكهرباء
ات�صاالت
ت�أمني
حمروقات
�صيانة
نظافة
تنقالت
�سفر وتنقالت و�ضيافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ر�سوم ورخ�ص وا�شرتاكات
�ضيافة
�أتعاب اللجان
�أتعاب قانونية
�أتعاب �إدارية و�شرعية
�أتعاب مهنية
خدمات م�صرفية
م�صاريف تقييم عقارات
امن وحماية
عمولة و�سطاء البيع والت�سويق
�أخرى
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2015

دينــار �أردين
178,318
55,622
11,602
177,188
45,271
26,090
12,985
10,159
22,237
38,202
6,437
53,658
45.000
52,594
16,421
3,612
36,377
18,617
19,990
28,037
250
12,000
14,150
22,379
907,196

دينــار �أردين
182,369
33,997
13,382
159,646
48,594
34,116
11,168
9,697
30,308
36,853
7,783
53,441
45,000
35,555
16,845
3,707
30,054
19,892
7,920
21,593
510
12,000
35,141
7,686
857,257
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 -20خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�أ � -إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
لل�سنــة املنتهيـة يف
 31كانـون االول
2015
2016
دينــــــــــار
دينــــــــــار
1.514.643
774.589
()1.414.091
()983.316
674.037
1.004.439
774.589
795.712

البيــــان

ر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل لل�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

مت التو�صل الى ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام  ،2014كما قامت ال�شركة بتقدمي
ك�شف التقدير الذاتي للعام  2015ودفع املبالغ امل�ستحقة عليها خالل املدة القانونية ،ومل تقم دائرة �ضريبة الدخل
واملبيعات مبراجعة اعمال ال�شركة لتلك االعوام بعد.
كما قامت ال�شركة باحت�ساب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل للعام  2016وبر�أي الإدارة وامل�ست�شار ال�ضريبي لل�شركة  ،ان
املخ�ص�صات املقيدة يف القوائم املالية كما يف  31كانون الأول  2016كافية ملواجهة االلتزامات ال�ضريبية املتوقعة .
ب -متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي :
2016
دينــار �أردين
()1,004,439
76,713
()927,726

البيــــان

�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة خالل ال�سنة
(م�صروف) �ضريبة الدخل

2015
دينــار �أردين
()674,037
143,599
()530,438

ج � -إن تفا�صيل املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة هي كما يلي :
احل�سابات امل�شمولة
خم�ص�ص التدين يف املدينون
احتياطي تقييم ا�ستثمارات

املوجودات ال�ضريبية
امل�ؤجلة كما يف 31
كانون الأول 2016
دينــار �أردين
13,377,080
438,843
13,815,923

املوجودات ال�ضريبية
امل�ؤجلة كما يف 31
كانون الأول 2015
دينــار �أردين
13,057,443
13,057,443

د � -إن احلركة على املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة كانت كما يلي :
البيــــان

ر�صيد بداية الفرتة  /ال�سنة
امل�ضاف من خم�ص�ص التدين يف املدينون
امل�ضاف من احتياطي تقييم اال�ستثمارات
ر�صيد نهاية الفرتة  /ال�سنة

2016
دينــار �أردين
3,133,786
76,713
220,364
3,430,863

2015
دينــار �أردين
2.990,187
143,599
3,133,786
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يتم احت�ساب املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة اخلا�صة باحتياطي تقييم اال�ستثمارات باالخذ بعني االعتبار اال�ستثمارات
املحلية بن�سبة  %24واال�ستثمارات اخلارجية بن�سبة .%10
 -21ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2016
دينــار �أردين
3,414,178
35,000,000
0,098

البيــــان

الربح لل�سنة
عدد اال�سهم
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة

2015
دينــار �أردين
3,770,582
35,000,000
0,108

 -22الأر�صدة واملعامالت مع �أطراف ذات عالقة
�إن تفا�صيل الأر�صدة واملعامالت مع �أطراف ذات عالقة كانت خالل ال�سنة كما يلي :
البيــــان

�أطراف
موظفو
الإدارة
�أخرى **
ال�شركة
التنفيذية العليا
دينــار �أردين دينــار �أردين دينــار �أردين دينــار �أردين
املجموع

 ٣١كانون الأول ٢٠١٦
عنا�صر قائمة املركز املايل
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل  -بال�صايف *
ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
عنا�صر قائمة الدخل
�إيرادات من �أن�شطة التمويل
ح�صة �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية من الإيرادات
توزيعات ارباح �أ�سهم
ن�سب املرابحة عن الذمم املدينة ()%5.25
ن�سبة الأرباح املوزعة ()%7 - %4
 ٣١كانون الأول ٢٠١٥
عنا�صر قائمة املركز املايل
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل *
ذمم �شركات الو�ساطة
ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
عنا�صر قائمة الدخل
�إيرادات من �أن�شطة التمويل
ح�صة �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية من الإيرادات
توزيعات ارباح ا�سهم
ن�سب املرابحة عن الذمم املدينة ()%4.25
ن�سبة الأرباح املوزعة ()%7 - %4

19,359
-

128,544
-

5,338,775
3,388,946

5,338,775
147,903
3,388,946

2,239
-

11,300
-

159,602
123,518
177,617

173,141
123,518
177,617

3,653
-

115,957
-

4,267
1,000,000

119,610
4,267
1,000,000

721
1,214
-

11,207
-

369,114
116,639

11,928
370,328
116,639

* بعد طرح الإيرادات غري املتحققة .
** ت�شمل الأطراف الأخرى �شركات مملوكة جزئيا من �أع�ضاء و�أقارب �أع�ضاء جمل�س االدارة.
 بلغت رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا  304,386دينار خالل العام  336,200( 2016دينار خالل العام . )201562
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� - 23إدارة املخاطر
الأدوات املالية
تتمثل املوجودات املالية الرئي�سية لل�شركة يف نقد و�أر�صدة لدى البنوك و�شيكات بر�سم التح�صيل وا�ستثمارات يف
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
االخر ومدينو �أن�شطة التمويل.
ادارة خماطر را�س املال
تقوم ال�شركة بادارة را�سمالها للت�أكد من قدرتها على اال�ستمرار وتعظيم العائد ال�صحاب امل�صالح من خالل حتقيق
التوازن االمثل بني املوجودات و املطلوبات وحقوق امل�ساهمني.
يبني اجلدول التايل ن�سبة املطلوبات الى حقوق امل�ساهمني كما يف  31كانون االول  2016و: 2015
 31كانون الأول
2015
2016
دينــار �أردين
دينــار �أردين
9,999,273
9,949,904
774,589
795,712
3,028,799
2,769,772
13,802,661
13,515,388
49,279,579
49,481,887
%28
%27

البيــــان

ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�أر�صدة دائنة �أخرى
حقوق امل�ساهمني
ن�سبة املطلوبات الى حقوق امل�ساهمني

خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تتمثل بال�صعوبة التي �ستواجهها ال�شركة فيما يتعلق بتوفري االموال الالزمة
للوفاء بااللتزامات  ،وخماطر ال�سيولة قد تن�ش�أ نتيجة انقطاع بع�ض م�صادر التمويل الناجتة عن �أحداث �أو ا�ضطرابات
غري متوقعة يف ال�سوق وتقوم ال�شركة بادارة خماطر ال�سيولة عن طريق الرقابة امل�ستمرة للتدفقات النقدية الفعلية
وموائمة ا�ستحقاقات املوجودات املالية مع املطلوبات املالية بتنويع م�صادر التمويل واالحتفاظ مبوجودات عالية
ال�سيولة وقابلة للتحويل لنقد ب�سرعة.
ميثل اجلدول التايل تفا�صيل الإ�ستحقاقات التعاقدية ملطلوبات ال�شركة املالية كما يف 31كانون االول  2016و: 2015

البيــــان

�سنة
دينــار �أردين

�أكرث من �سنة
الى �سنتني
دينــار �أردين

�أكرث من
�سنتني
دينــار �أردين

املجموع
دينــار �أردين

ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
 31كانون الأول 2016
 31كانون الأول 2015

7,830,601
9,285,911

143,000
260,000

1,976,303
453,362

9,949,904
9,999,273
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خماطر الإئتمان
خماطر الإئتمان تتعلق مبخاطر �إخفاق الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�سبب خ�سائر لل�شركة
 .هذا وتتبع ال�شركة �سيا�سة التعامل مع �أطراف م�ؤهلة �إئتمانياً بالإ�ضافة للح�صول على �ضمانات كافية حيثما
كان ذلك منا�سباً  ،وذلك من �أجل تخفيف خطر اخل�سائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء بالإلتزامات .
تقوم ال�شركة ب�إيداع النقدية والإيرادات يف م�ؤ�س�سات مالية ذات �سمعة طيبة وائتمان منا�سب.
يظهر تركز املخاطر االئتمانية عندما يكون العمالء يعملون يف نف�س الن�شاط �أو يف نف�س املنطقة اجلغرافية
�أولديهم نف�س اخل�صائ�ص االقت�صادية وهذا كله قد ي�ؤثر على قدرتهم يف الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية لت�أثرهم
بنف�س التغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية .وميثل تركز املخاطر االئتمانية ح�سا�سية ال�شركة للت�أثر بالتطورات
التي ت�ؤثر على �صناعة معينة �أو منطقة جغرافية معينة.
هنالك تركزات �إئتمانية بحوايل  15.4مليون دينار متثل ما ن�سبته حوايل  % 26.6من اجمايل الذمم املدينة
لأن�شطة التمويل بعد طرح االيرادات غري املتحققة  ،ممنوحة ل�ستة عمالء فقط مغطاة مبخ�ص�صات �أو �ضمانات
بكامل الر�صيد كما يف  31كانون الأول .2016
يبني اجلدول التايل توزيع �إيرادات وموجودات ال�شركة ح�سب القطاع اجلغرايف كما يف  31كانون االول
 2016و : 2015
البيــــان

 31كانون الأول 2016
�إجمايل الإيرادات
�إجمايل املوجودات
 31كانون الأول 2015
�إجمايل الإيرادات
�إجمايل املوجودات
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داخل اململكة

خارج اململكة

املجمــــوع

دينــار �أردين

دينــار �أردين

دينــار �أردين

6,313,516
61,812,873

94,990
1,184,402

6,408,506
62,997,275

6,607,482
61,775,240

25,525
1,307,000

6,633,007
63,082,240

التقرير السنوي

2016

ANNUAL REPORT

يبني اجلدول التايل الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية للموجودات املالية ح�سب التوزيع اجلغرايف كما يف  31كانون
االول  2016و:2015
البيــــان
 31كانون الأول 2016
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل *
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
ذمم �شركات و�ساطة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل االخر
 31كانون الأول 2015
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل *
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
ذمم �شركات و�ساطة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل االخر

داخل اململكة

خارج اململكة

املجموع

دينــار �أردين

دينــار �أردين

دينــار �أردين

3,502,514
5,338,775
42.675.981
80,526
4,046,855
55,789,886

31,588
5,279
1,147,535
1,184,402

3,502,514
5,338,775
42.675.981
112,114
5,279
5,194,390
56.829.053

4,951,500
45,879,217

-

4,951,500
45,879,217

141,736

35,172

176,908

7,937

-

7,937

4,238,923

1,198,302

5,437,225

55,219,313

1,233,474

56,452,787

* بعد طرح خم�ص�ص التدين يف املدينون والإيرادات غري املتحققة.

التقرير السنوي 2016

Annual Report

65

التقرير السنوي

2016

ANNUAL REPORT

يبني اجلدول التايل الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية للموجودات املالية ح�سب القطاع االقت�صادي كما يف  31كانون
االول  2016و 31كانون االول :2015
املجموع
خدمات
�صناعة
مايل
البيــــان

 31كانون الأول 2016
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل*
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
ذمم �شركات و�ساطة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل االخر
 31كانون الأول 2015
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل*

دينــار �أردين

دينــار �أردين

دينــار �أردين

دينــار �أردين

3,502,514
-

-

5,338,775
42.675.981

3,502,514
5,338,775
42.675.981

45,226

60,413

6,475

112,114

-

-

5,279

5,279

958,839

-

4,235,551

5,194,390

4.506.579

60,413

52.262.061

56.829.053

4,951,500
-

-

45,879,217

4,951,500
45,879,217

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

67,793

101,854

7,261

176,908

ذمم �شركات و�ساطة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل االخر

-

-

7,937

7,937

1,017,389

-

4,419,836

5,437,225

6,036,682

101,854

50,314,251

56,452,787

* بعد طرح خم�ص�ص التدين يف املدينني والإيرادات غري املتحققة.
خماطر ال�سوق
تتبع ال�شركة �سيا�سات مالية لإدارة املخاطر املختلفة �ضمن �إ�سرتاتيجية حمددة وتتولى �إدارة ال�شركة رقابة و�ضبط
املخاطر و�إجراء التوزيع اال�سرتاتيجي الأمثل لكل من املوجودات املالية واملطلوبات املالية وت�شمل هذه املخاطر
خماطر العائد ،خماطر العمالت وخماطر التغري ب�أ�سعار الأ�سهم.
خماطر العمالت الأجنبية
تتمثل خماطر العمالت الأجنبية يف خماطر اخل�سارة الناجتة من تقلبات �أ�سعار ال�صرف الأجنبي� ،إال �أن ال�شركة ال
تتعامل بالعمالت الأجنبية يف �أن�شطتها وعليه فانه ال يوجد خماطر للعمالت االجنبية على ال�شركة.
خماطر التغري ب�أ�سعار الأ�سهم
تتمثل خماطر �أ�سعار الأ�سهم يف انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم ب�سبب التغري يف قيمة م�ؤ�شرات الأ�سهم وتغري قيمة
الأ�سهم منفردة.
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 ان تغري ن�سبة م�ؤ�شر ال�سوق املايل يف الأوراق املالية كما يف تاريخ القوائم املالية بن�سبة  %5زيادة �أو  %5نق�صان.وفيما يلي �أثر التغري على الأرباح واخل�سائر وحقوق م�ساهمي ال�شركة:
البيــــان
 ٣١كانون الأول ٢٠١٦
الأ�سواق املالية
الأ�سواق املالية

البيــــان
 ٣١كانون الأول ٢٠١٥
الأ�سواق املالية
الأ�سواق املالية

التغري يف امل�ؤ�شر

الأثر على الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امل�ساهمني

دينــار �أردين

دينــار �أردين

 %5زيادة
( )%5نق�صان

5.606
()5.606

228.050
()228.050

التغري يف امل�ؤ�شر

الأثر على الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امل�ساهمني

دينــار �أردين

دينــار �أردين

 %5زيادة
( )%5نق�صان

8,845
()٨،٨٤٥

241.892
()241.892

خماطر العائد
�إن خماطر العائد هي املخاطر الناجتة عن التغري يف ن�سب العائد والتي ت�ؤثر على الأرباح امل�ستقبلية لل�شركة .للحد
من اثر خماطر العائد تقوم ال�شركة بتنويع املوجودات والتوفيق بني ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات.
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 -24معلومات عن قطاعات �أعمال ال�شركة
تقوم ال�شركة ب�أعمالها من خالل ن�شاطني رئي�سيني :
 -1ن�شاط التمويل
ي�شمل متابعة العمالء ومنحهم متويالت.
 -2ن�شاط اال�ستثمار
ي�شمل على اال�ستثمار يف الأدوات املالية املختلفة.
يبني اجلدول التايل توزيع الإيرادات واملوجودات واملطلوبات بني هذان الن�شاطان:
البيــــان
 31كانون الأول 2016
�إجمايل الربح
ح�صة �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية من الإيرادات
ايرادات غري موزعة
م�صاريف غري موزعة
الربح قبل ال�ضريبة
م�صروف �ضريبة الدخل
الربح لل�سنة
معلومات �أخرى
موجودات القطاع
موجودات غري موزعة
املجموع
مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة
املجموع

البيــــان
 31كانون الأول 2015
�إجمايل الربح
ح�صة �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية من الإيرادات
ايرادات اخرى غري موزعة
م�صاريف غري موزعة
الربح قبل ال�ضريبة
م�صروف �ضريبة الدخل
الربح لل�سنة
معلومات �أخرى
موجودات القطاع
موجودات غري موزعة
املجموع
مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة
املجموع
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التمويل
دينــار �أردين

اال�ستثمار
دينــار �أردين

املجموع
دينــار �أردين

5,818,741
()669,846

119,956
-

5,938,697
()669,846
1,139,655
()2,066,602
4,341,904
()927,726
3,414,178

42,675,981

5,306,504

47,982,485
15,014,790
62,997,275

9,949,904

-

9,949,904
3,565,484
13,515,388

التمويل
دينــار �أردين

اال�ستثمار
دينــار �أردين

املجموع
دينــار �أردين

7,137,448
()892,348

()223,077
-

6,914,371
()892,348
610,984
()2,331,987
4,301,020
()530,438
3,770,582

45,879,217

5,618,400

51,497,617
11,584,623
63,082,240

9,999,273

-

9,999,273
3,803,388
13,802,661
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 -25حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها:
البيــــان
 31كانون الأول 2016
املوجودات
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل *
ذمم �شركات الو�ساطة
�أر�صدة مدينة �أخرى
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر
املوجودات غري امللمو�سة
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات
املطلوبات
ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف

لغاية �سنة

�أكرث من �سنة

املجموع

دينــار �أردين

دينــار �أردين

دينــار �أردين

112,114
33,321,624

20,128,415
236,668
3,430,863
5,194,390
24,446
660,869
29,675,651

3,502,514
5,338,775
42,675,981
5,279
2,052,044
3,430,863
112,114
5,194,390
24,446
660,869
62,997,275

3,502,514
5,338,775
22,547,566
5,279
1,815,376

8,058,471
795,712
1,715,829
10,570,012
22,751,612

1,891,433
1,053,943
2,945,376
26,730,275

9,949,904
795,712
2,769,772
13,515,388
49,481,887

* بعد طرح خم�ص�ص التدين والأرباح غري املتحققة.
البيــــان

لغاية �سنة

�أكرث من �سنة

املجموع

دينــار �أردين

دينــار �أردين

دينــار �أردين

 31كانون الأول 2015

املوجودات
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة من �أن�شطة التمويل*
ذمم �شركات الو�ساطة
�أر�صدة مدينة �أخرى
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر
املوجودات غري امللمو�سة
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات
املطلوبات
ح�سابات ا�ستثمارية للعمالء
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف

4,951,500
18,351,687
7,937
2,378,764
176,908
25,866,796

27,527,530
294,341
3,133,786
5,437,225
37,778
784,784
37,215,444

4,951,500
45,879,217
7,937
2,673,105
3,133,786
176,908
5,437,225
37,778
784,784
63,082,240

9,285,911
774,589
1,551,215
11,611,715
14,255,081

713,362
1,477,584
2,190,946
35,024,498

9,999,273
774,589
3,028,799
13,802,661
49,279,579

* بعد طرح خم�ص�ص التدين والأرباح غري املتحققة.
التقرير السنوي 2016

Annual Report

69

التقرير السنوي

2016

ANNUAL REPORT

 -26التزامات ممكن �أن تطر أ�
كان على ال�شركة بتاريخ املركز املايل التزامات ممكن �أن تطر�أ تتمثل مبا يلي :
 31كانــــــــــون الأول
2015
2016

البيــــان

دينــار �أردين
370.446
332.300
()377.825
324.921

اعتمادات *
كفاالت بنكية
يطرح :التامينات النقدية

دينــار �أردين
2,570,623
307,300
()712,651
2,165,272

ان االعتمادات متثل �سقف اعتمادات ل�صالح عمالء ال�شركة مببلغ  1.500.000دينار لدى البنك االردين الكويتي و750
�ألف دينار لدى م�صرف الراجحي.
 - 27م�ستويات القيمة العادلة
�أ  -القيمة العادلة للموجودات املالية لل�شركة واملحددة بالقيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
ان بع�ض املوجودات املالية لل�شركة مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية  ،واجلدول التايل يو�ضح معلومات
حول كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية
املوجودات املالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل :
ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية

القيمة العادلة
 31كانـــــــون االول
2016
دينــــــار

2015
دينــــار

112,114

176,908

م�ستوى
القيمة
العادلـة

امل�ستوى
الأول

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل االخر:
ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية

ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة

4,837,830 4,561,007

633,383

599,395

امل�ستوى
االول

امل�ستوى
الثاين

طــــــريقة
مدخالت العالقة بني املدخالت
التقييم
هامة
الهامة غري امللمو�سة
غري
واملدخالت
والقيمة العادلة
امل�ستخدمة ملمو�سة

اال�سعار
املعلنة يف
ال ينطبق
اال�سواق
املالية
اال�سعار
املعلنة يف
ال ينطبق
اال�سواق
املالية
طريقة
حقوق
امللكية
ا�ستنادا
ال ينطبق
الى احدث
قوائم
مالية
مدققة

5,614,133 5,306,504

مل تكن هنالك �أي حتويالت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين خالل العام .٢٠١٥، ٢٠١٦
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ب  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية لل�شركة والغري حمددة بالقيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
با�ستثناء ما يرد يف اجلدول ادناه نعتقد ان القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف
القوائم املالية لل�شركة تقارب قيمتها العادلة وذلك يعود ال�ستحقاقها ق�صري االجل او ان ا�سعار الفائدة لها يعاد
ت�سعريها خالل ال�سنة املالية.
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2016
القيمة الدفرتية
موجودات مالية غري حمددة
بالقيمة العادلة
موجودات الت ملكيتها لل�شركة
وفاء ًا لديون م�ستحقة

القيمة العادلة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2015
القيمة الدفرتية

القيمة العادلة م�ستوى القيمة العادلة

1,036,060

1,049,000

1,036,060

1,049,000

1,036,060

1,049,000

1,036,060

1,049,000

امل�ستوى الثاين

 -28الق�ضايا املقامة على ال�شركة
 هنالك ق�ضايا مقامة �ضد ال�شركة مببلغ  15.890دينار ومو�ضوعها املطالبة ببدل حقوق عمالية وما تزال تلكالق�ضايا منظورة لدى حمكمة �صلح حقوق عمان كما يف  31كانون االول  ، 2016وبر�أي االدارة �أنه ال داعي لقيد �أية
خم�ص�صات مقابل هذه الق�ضايا .
 قامت ال�شركة برفع عدة ق�ضايا على عمالئها املتخلفني عن الدفع ،حيث بلغ جمموع هذه الق�ضايا حوايل 11.683.237دينار كما يف  31كانون االول  12.529.726( 2016دينار كما يف  31كانون االول .)2015
 - 29تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
�أ  -معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية:
تـم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي �أ�صبحت �سارية املفعول للفرتات املالية التي
تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون الثاين  2016او بعد ذلك التاريخ ،يف اعداد القوائم املالية لل�شركة  ،والتي مل ت�ؤثر ب�شكل
جوهري على املبالغ واالف�صاحات الواردة يف القوائم املالي ــة لل�سنة وال�سنوات ال�سابقة  ،علماً ب�أنه قد يكون لها ت�أثري
على املعاجلــة املحا�سبي ــة للمعامــالت والرتتيبات امل�ستقبليـة:
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)14ح�سابات الت�أجيل التنظيمية.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض القوائم املالية واملتعلقة مببادرة االف�صاح.
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التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)11االتفاقيات امل�شرتكة واملتعلقة باملعاجلة املحا�سبية ل�شراء
احل�ص�ص يف العمليات امل�شرتكة.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)16املمتلكات والآالت واملعدات  ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()38
املوجودات غري امللمو�سة :تو�ضيح طرق اال�ستهالك والإطفاء املقبولة حما�سبيا.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)16املمتلكات والآالت واملعدات ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ()41
الزراعة :النباتات املنتجة.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27القوائم املالية املنف�صلة املتعلقة مبحا�سبة اال�ستثمارات يف ال�شركات
التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�صلة اختياريا.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10القوائم املالية املوحدة واملعيار الدويل للتقارير املالية رقــم
( :)12االف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)28اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة
وامل�شاريع امل�شرتكة املتعلقة بتطبيق اال�ستثناء من التوحيد يف ال�شركات اال�ستثمارية .
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل الأعوام  2014 - 2012التي ت�شمل التعديالت
على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )5و ( )7ومعياري املحا�سبة الدوليني رقمي ( )19و (.)34
ب -معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد:
مل تطبق ال�شركة املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة والتي غري �سارية املفعول
بعد :
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معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

�سارية املفعول لل�سنوات
املالية التي تبد�أ يف �أو بعد

التح�س��ينات ال�س��نوية عل��ى املعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر
املالي��ة ال�ص��ادرة خ�لال الأع��وام  2016 - 2014والت��ي ت�ش��مل
التعدي�لات عل��ى املعياري��ن الدولي�ين للتقاري��ر املالي��ة رقم��ي
( )1و( )12ومعي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م (.)28

يب��د�أ �س��ريان التعدي�لات عل��ى املعي��ار
ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ()1
ومعي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م
( )28للف�ترات املالي��ة الت��ي تب��د�أ
يف �أول كان��ون الث��اين � 2018أو بع��د
ذل��ك التاري��خ بينم��ا يب��د�أ �س��ريان
التعدي�لات عل��ى املعي��ار ال��دويل
للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )12للف�ترات
املالي��ة الت��ي تب��د�أ يف �أول كان��ون
الث��اين � 2017أو بع��د ذل��ك التاري��خ.
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التعدي�لات عل��ى معي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م (� :)12ضرائ��ب
الدخ��ل املتعلق��ة بالإع�تراف باملوج��ودات ال�ضريبي��ة امل�ؤجل��ة
ع��ن اخل�س��ائر غ�ير املحقق��ة .

�أول كانون الثاين 2017

التعدي�لات عل��ى معي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م ( )7قائم��ة
التدفق��ات النقدي��ة الت��ي ته��دف لتق��دمي �إف�صاح��ات �إ�ضافي��ة
يف قائم��ة التدفق��ات النقدي��ة ك��ي متك��ن م�س��تخدمي القوائ��م
املالي��ة م��ن تقيي��م التغ�ير يف املطلوب��ات النا�ش��ئة ع��ن الأن�ش��طة
ا لتمو يلي��ة .

�أول كانون الثاين 2017

التف�سريات للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )22املعامالت
بالعملة الأجنبية والدفعات املقدمة.
يتن��اول التف�س�ير املعام�لات بالعمل��ة الأجنبي��ة �أو ج��زء م��ن املعام�لات
حيثم��ا يك��ون هنال��ك:
بدل بالعملة الأجنبية �أو ذو �سعر بالعملة الأجنبية.
تع�ترف املن�ش���أة باملوج��ودات املدفوع��ة مقدم�� ًا او مبطلوب��ات الإي��رادات
امل�ؤجل��ة قب��ل الإع�تراف باملوج��ودات ذات ال�صل��ة �أو بالإي��رادات �أو
بامل�صاري��ف.

�أول كانون الثاين 2018

وتع�ترف املن�ش���أة باملوج��ودات املدفوع��ة مقدم�� ًا او مبطلوب��ات
الإي��رادات امل�ؤجل��ة ب�إعتباره��ا موج��ودات �أو مطلوب��ات غ�ير نقدي��ة

التعدي�لات عل��ى املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ()2
:الدف��ع عل��ى �أ�سا���س الأ�س��هم املتعلق��ة بت�صني��ف وقيا���س
معام�لات الدف��ع عل��ى �أ�سا���س الأ�س��هم.

�أول كانون الثاين 2018

التعدي�لات عل��ى املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م (: )4
عق��ود الت�أم�ين املتعلق��ة بالف��رق م��ا ب�ين تاري��خ �س��ريان كل
م��ن املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )9ومعي��ار عق��ود
ا لت�أ م�ين .

�أول كانون الثاين 2018

التقرير السنوي 2016

Annual Report

73

2016

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )40الإ�ستثمارات
العقارية حيث عدلت الفقرة رقم ( )57لتن�ص على وجوب حتويل
املن�ش�أة للعقار من الإ�ستثمارات العقارية �أو اليها فقط عندما يتوفر
دليل على تغري الإ�ستخدام.
يح��دث تغ�ير الإ�س��تخدام عندم��ا تتواف��ق� ،أو ال تتواف��ق،
العق��ارات م��ع تعري��ف الإ�س��تثمارات العقاري��ة.
ال يعت�بر التغ�ير بنواي��ا الإدارة ح��ول �إ�س��تخدام العق��ار دلي�لا
عل��ى وج��ود تغ�ير بالإ�س��تخدام.
عدل��ت الفق��رة لتن���ص عل��ى �أن قائم��ة الأمثل��ة ال��واردة فيه��ا
غ�ير �ش��املة.
حتت��وي الن�س��خة النهائي��ة للمعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة
رق��م ( )9عل��ى املتطلب��ات املحا�س��بية ل�لادوات املالي��ة وحل��ت
حم��ل معي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م ( :)39الإع�تراف والقيا���س.
وتت�ضم��ن الن�س��خة اجلدي��دة م��ن املعي��ار املتطلب��ات التالي��ة:
الت�صنيف والقيا�س:
ت�صن��ف املوج��ودات املالي��ة بن��اءا عل��ى من��وذج الإعم��ال
والتدفق��ات النقدي��ة التعاقدي��ة .وقدم��ت ن�س��خة  2014ت�صني��ف
جدي��د لبع���ض �أدوات الدي��ن حي��ث ميك��ن ت�صنيفه��ا �ضم��ن
«املوج��ودات املالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال الدخ��ل ال�ش��امل
االخ��ر» .وت�صن��ف املطلوب��ات املالي��ة ت�صنيف��ا مماث�لا ملعي��ار
املحا�س��بة ال��دويل رق��م (� )39إال �أن هنال��ك �إختالف��ات باملتطلب��ات
املطبق��ة عل��ى قيا���س خماط��ر الإئتم��ان املتعلق��ة باملن�ش���أة.
التدين:
قدم��ت ن�س��خة  2014من��وذج «اخل�س��ارة االئتماني��ة املتوقع��ة»
الحت�س��اب خ�س��ارة ت��دين املوج��ودات املاليـ��ة  ،وعلي��ه �أ�صب��ح م��ن
غ�ير ال�ض��روري زي��ادة املخاط��ر االئتماني��ة م�س��بقا حت��ى يت��م
الإع�تراف بخ�س��ارة الت��دين.
حما�سبة التحوط:
قدم��ت ن�س��خة  2014منوذج�� ًا جدي��د ًا ملحا�س��بة التح��وط �صم��م
ليك��ون �أك�ثر مالئم��ة م��ع كيفي��ة قي��ام املن�ش���آت ب���إدارة املخاط��ر
عن��د التعر���ض ملخاط��ر التح��وط امل��ايل وغ�ير امل��ايل.
�إلغاء الإعرتاف:
�أتبع��ت متطلب��ات �إلغ��اء الإع�تراف باملوج��ودات املالي��ة واملطلوب��ات
املالي��ة كم��ا وردت يف املعي��ار املحا�س��بي ال��دويل رق��م (.)39
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املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( :)15الإي��رادات م��ن العق��ود
املربم��ة م��ع العم�لاء.
�ص��در املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )15يف �أي��ار 2015
حي��ث و�ض��ع نظ��ام �ش��امل وموح��د ت�س��تعني ب��ه املن�ش���آت يف قي��د
الإي��رادات الناجت��ة ع��ن العق��ود املربم��ة م��ع العم�لاء .و�س��يحل
املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )15حم��ل الإر�ش��ادات
احلالي��ة ب�ش���أن الإع�تراف بالإي��رادات مب��ا يف ذل��ك املعي��ار املحا�س��بي
ال��دويل رق��م ( :)18الإي��رادات  ،واملعي��ار املحا�س��بي ال��دويل رق��م
( :)11عق��ود الإن�ش��اءات وم��ا يتعل��ق به��ا م��ن تف�س�يرات عن��د �س��ريان
العم��ل باملعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م (.)15
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�أول كانون الثاين 2018

ويق��وم املب��د�أ الأ�سا�س��ي للمعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م
( )15عل��ى وج��وب �إع�تراف املن�ش��اة ب�إيراداته��ا لو�ص��ف حتوي��ل
الب�ضائ��ع �أواخلدم��ات املتف��ق عليه��ا للعم�لاء مببل��غ يظهرالقيم��ة
الت��ي تتوق��ع املن�ش��اة احل�ص��ول عليه��ا لق��اء تل��ك الب�ضائ��ع �أو
اخلدم��ات  ،ويق��دم املعي��ار عل��ى وج��ه الدق��ة منهج�� ًا للإع�تراف
بالإي��رادات بن��اءا عل��ى خم���س خط��وات:
* اخلطوة  :1حتديد العقود املربمة مع العميل.
* اخلطوة  :2حتديد �إلتزامات االداء الواردة بالعقد.
* اخلطوة  :3حتديد قيمة املعاملة.
* اخلط��وة  :4تخ�صي���ص قيم��ة املعامل��ة عل��ى التزام��ات االداء
ال��واردة بالعق��د.
* اخلطوة  :5الإعرتاف بالإيرادات عند (�أو حني) ا�ستيفاء
املن�ش�أة لإلتزامات االداء.
وتع�ترف املن�ش���أة  ،مبوج��ب املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م
( ،)15ب�إيراداته��ا عندم��ا ي�س��توفى الإلت��زام� ،أي عندم��ا حت��ول
ال�س��يطرة عل��ى الب�ضائ��ع او اخلدم��ات الت��ي تنط��وي عل��ى �إ�س��تيفاء
�إلت��زام م��ا للعمي��ل .ولق��د �إ�ضي��ف املزي��د م��ن التوجيه��ات
امل�س��تقبلية عل��ى املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ()15
ملعاجل��ة ح��االت حم��ددة .ه��ذا ويتطل��ب املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر
املالي��ة رق��م ( )15مزي��دا م��ن الإف�صاح��ات التف�صيلي��ة.
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التعدي�لات عل��ى املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م (: )15
الإي��رادات م��ن العق��ود املربم��ة م��ع العم�لاء  :لتو�ضي��ح ثالث��ة
جوان��ب م��ن املعي��ار (حتدي��د التزام��ات الأداء ،واملبل��غ الأ�صل��ي
مقاب��ل اعتب��ارات الوكي��ل ،والرتخي���ص) ،كم��ا مت من��ح �أح��كام
انتقالي��ة للعق��ود املعدل��ة والعق��ود املنج��زة
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�أول كانون الثاين 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« :)16عقود االيجار»
يح��دد ه��ذا املعي��ار كيفي��ة االع�تراف بعق��ود االيج��ار وقيا�س��ها
وعر�ضه��ا واالف�ص��اح عنه��ا وفق��ا للمعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر
املالي��ة  .ويوف��ر ه��ذا املعي��ار منوذج�� ًا حما�س��بي ًا موح��د ًا
للم�س��ت�أجر ،حي��ث يوج��ب عل��ى امل�س��تاجرين االع�تراف باال�ص��ول
وااللتزام��ات لكاف��ة عق��ود االيج��ار با�س��تثناء العق��ود الت��ي
مدته��ا اثن��ي ع�ش��ر �ش��هر ًا �أو �أق��ل �أو �أ�صوله��ا ذات قي��م منخف�ض��ة.

�أول كانون الثاين 2019

ويوج��ب ه��ذا املعي��ار عل��ى امل�ؤج��ر اال�س��تمراربت�صنيف عق��ود
الإيج��ار ام��ا عق��ود ًا ت�ش��غيلية او متويلي��ة  ،ومبوج��ب ه��ذا املعي��ار
بقي��ت حما�س��بة عق��ود االيج��ار يف دفات��ر امل�ؤج��ر حل��د كب�ير
كم��ا ه��ي دون تغي�ير عم��ا كان��ت علي��ه مبوج��ب معي��ار املحا�س��بة
ال��دويل رق��م (.)17

التعدي�لات عل��ى املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م (:)10
«القوائ��م املالي��ة املوح��دة» ومعي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م (:)28«الإ�س��تثمار يف ال�ش��ركات احلليف��ة وامل�ش��اريع امل�ش�تركة (»)2011املتعلق��ة مبعاجل��ة بي��ع موج��ودات م��ن م�س��تثمر او �أن يق��وم
بتقدميه��ا ل�ش��ركته احلليف��ة �أو م�ش��روعه امل�ش�ترك
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تتوق��ع �إدارة ال�ش��ركة تطبي��ق ه��ذه املعاي�ير والتف�س�يرات والتعدي�لات اجلدي��دة يف �إع��داد القوائ��م املالي��ة
عن��د تاري��خ �س��ريانها و�إمكاني��ة تطبيقه��ا .وق��د ال يك��ون لتبن��ي ه��ذه املعاي�ير والتف�س�يرات والتعدي�لات
اجلدي��دة ،با�س��تثناء تطبي��ق املعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر املالي��ة �أرق��ام ( )9و( )15و (� ، )16أي ت�أث�ير
جوه��ري عل��ى القوائ��م املالي��ة لل�ش��ركة بف�ترة التطبي��ق الأويل.
وتتوق��ع الإدارة تبن��ي املعياري��ن الدولي�ين للتقاري��ر املالي��ة رقم��ي ( )9و( )15يف القوائ��م املالي��ة لل�ش��ركة
للف�ترات ال�س��نوية الت��ي تب��د�أ يف �أول كان��ون الث��اين  2018و تبن��ي املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م
( )16يف القوائ��م املالي��ة لل�ش��ركة لل�س��نة الت��ي تب��د�أ يف �أول كان��ون الث��اين  .2019وق��د يك��ون لتطبي��ق
املعياري��ن الدولي�ين للتقاري��ر املالي��ة رقم��ي ( )9و( )15ت�أث�ير ًا جوهري��ا عل��ى املبال��غ املالي��ة والإف�صاح��ات
ال��واردة يف القوائ��م املالي��ة لل�ش��ركة فيم��ا يتعل��ق بالإي��رادات م��ن العق��ود املربم��ة م��ع العم�لاء
واملوج��ودات املالي��ة واملطلوب��ات املالي��ة لل�ش��ركة .كم��ا ق��د يك��ون لتطبي��ق املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر
املالي��ة رق��م ( )16ت�أث�ير ًا جوهري�� ًا عل��ى املبال��غ املالي��ة والإف�صاح��ات يف القوائ��م املالي��ة لل�ش��ركة فيم��ا
يتعل��ق بعق��وده الت�أجريي��ة.
�إال �إن��ه لي���س �أم��ر ًا عملي�� ًا تق��دمي تقدي��ر معق��ول لتداعي��ات تطبي��ق ه��ذه املعاي�ير حل�ين قي��ام ال�ش��ركة
باملراجع��ة به��ذا اخل�صو���ص.
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جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة األولى للتمويل ش م ع
المنوي عقده بتاريخ 2017/ 4/ 27

-1تالوة وقائع �إجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابق .
-2الإ�ستماع الى تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية عن ال�سنة املالية . 2016
-3تالوة تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل عن ال�سنة املالية املنتهية يف . 2016/12/31
-4مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية  2016وخطة عمل ال�شركة ل�سنة  2017وامل�صادقة عليهما .
-5مناق�شة البيانات املالية لل�شركة عن ال�سنة املالية  2016وامل�صادقة عليها .
-6املوافقة على �إقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني عن عام  2016بن�سبة  %6من ر�أ�س املال .
�	-7إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية � 2016ضمن احلدود التي ن�ص عليها القانون .
-8امل�صادقة على تعني ع�ضو جمل�س االدارة اجلديد �شركة م�ست�شفى ابن الهيثم ومن ميثلها .
�	-9إنتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية  2017وحتديد �أتعابهم �أو تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديدها .
� -10أي �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل يف نطاق �أعمال االجتماع العادي
للهيئة العامة  ،على �أن يقرتن �إدراج هذا الإقرتاح مبوافقة عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن  % 10من
الأ�سهم املمثلة يف الإجتماع .
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