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�شـــركة الأ�ســـواق احلــــرة الأردنيـــــة
امل�ساهمة العامة املحدودة

تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي الثالث والع�شرون
والبيانات املالية املوحدة وتقرير مدققي احل�سابات
لل�سنة املالية املنتهية يف  31كانون اول 2019

�صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

ويل العهد �سمو الأمري ح�سني بن عبداهلل الثاين املعظم

جمل�س الإدارة
-1امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
 معايل علي ظاهر الغزاوي علي حممد حممود البالونة جمــال نعيم �سامل امل�ساعدة ريــم يحيى حمتــو ابــزاخ لغاية 2019/7/9 خميمر حممد مفلح ابو جامو�س لغاية 2019/7/9 عم ــاد جمال احمد الق�ضاة اعتبار ًا من 2019/7/10 -طـارق حممد جرب احلمود اعتبار ًا من 2019/7/10

رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

-2البنك اال�ستثماري وميثله
 -مهند زهري �أحمد بوكه

ع�ضو جمل�س الإدارة

� -3شركة �سعد �أبو جابر و�أوالده وميثلها
� -سعد فرحان �سعد �أبو جابر

ع�ضو جمل�س الإدارة

 -4ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات امل�شرتكة وميثلها
 مذيب �سمريمذيب حداد -5الهيثم عبد املجيد م�صلح املجايل

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

مدقق احل�سابات � :إرن�ست �أند يونغ  -الأردن

كلمة رئي�س جمل�س االدارة
ح�ضرات ال�سادة �أع�ضاء الهيئة العامة املحرتمني ، ، ،
ي�سعدين وزمالئي �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة اال�سواق احلرة وجمموعة اال�سواق �أن نرحب بكم
يف االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة العادية راجيا �أن ت�سمحوا يل بعر�ض التقرير ال�سنوي الثالث
والع�شرون للمجموعة والذي يت�ضمن �أهم االجنازات التي حتققت واخلطة امل�ستقبلية للمجموعة
لعام  2020والبيانات املالية كما يف  31كانون �أول .2019
كما تالحظون من التقرير الذي بني �أيديكم وب�سبب ت�شديد بع�ض الإجراءات على عمل ال�شركة
والتي بدا اثرها يف نهاية العام  2018وبدا اثرها بالزوال يف الربع الأخري من ال�سنه املالية 2019
فقد انخف�ضت املبيعات يف �شركة الأ�سواق احلرة الأردنية للعام  2019بقيمة ( )9,822,966دينار
وبن�سبة انخفا�ض بلغت (  ) % 9.65تقريبا مقارنة مع ما كانت عليه يف العام  ،2018حيث بلغت
قيمة املبيعات (  )92,008,077دينار لل�سنة املالية  2019يف حني كانت قيمة املبيعات يف ال�سنة
املالية  )101,831,043( 2018دينار.
وقد بلغت الأرباح للعام  )24,499,459 ( 2019دينار مقارنة مع ( )28,376,532دينار للعام
 2018وبانخفا�ض بلغ ( )3,877,073دينار ،ون�سبة انخفا�ض بلغت ( )%13.66تقريب ًا .
ا�ستمر التطور يف واقع ال�شركة و االجنازات التي حققتها بالرغم من الظروف االقت�صادية خالل
عام  ,2019حيث قامت ال�شركة بتنفيذ خطوات و�إجراءات وقائية �ساهمت بتخفي�ض النفقات
وزيادة الإيرادات الأخرى حيث مت تنفيذ حمالت ترويجيه وعرو�ض لزياده �سلة ال�شراء وزيادة عدد
الزائرين للأ�سواق و�إدخال �أ�صناف جديدة لل�شركة .
لقد تر�سخت �شركتكم وجمموعة اال�سواق وم�شاريعها ك�أحد اهم ال�شركات امل�ساهمة العامة من
حيث النتائج املالية ،واالهم تطور ًا يف االقت�صاد واال�ستثمار الوطني.
وبناءا على نتائج �أعمال ال�شركة املالية لعام  2019ف�إن جمل�س �إدارة املجموعة يو�صي الهيئة
العامة باملوافقة على توزيع ما ن�سبته ( )%125من ر�أ�س مال ال�شركة والبالغة ( )28,125,000دينار
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ك�أرباح نقدية على امل�ساهمني واالحتفاظ بالباقي بعد التوزيعات املقرتحة ك�أرباح مدورة ،ودرا�سة
زيادة ا�ستثمارات ال�شركة وموجوداتها مبا يخدم تعظيم قيمة املوجودات وحقوق امل�ساهمني.
وختام ًا ا�سمحوا يل �أن �أكرر الرتحيب بكم وال�شكر اجلزيل حل�ضوركم ،وب�إ�سمكم جميع ًا �أتقدم
ب�أ�سمى �آيات املحبة والوالء لقائد امل�سرية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل
ورعاه و�إىل �سمو ويل عهده الأمني الأمري ح�سني بن عبد اهلل املعظم .
وا�سمحوا يل بالتقدم بال�شكر املو�صول للحكومة والدوائر املعنية على دعمهم املتوا�صل للنهو�ض
باالقت�صاد الأردين ،واىل كل االجهزة االمنية يف املناطق احلدودية واىل �شركات املوردين,
واملتعاملني مع ال�شركة .
كما ال يفوتني �إال �أن �أتقدم بال�شكر ب�إ�سمكم جميع ًا �إىل �إدارة ال�شركة وكافة املوظفني والعاملني
فيها مقدرين جهودهم يف اجناح اعمال ال�شركة والو�صول �إىل هذه النتائج� ،آملني �أن يكون هذا
العام عام خري وبركة وا�ستمرار يف تطوير اداء املجموعة ومنوها.
رئي�س جمل�س الإدارة
علي ظاهر الغزاوي
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تقرير جمل�س الإدارة الثالث والع�شرون
عن ال�سنة املنتهية يف 2019/12/31
ح�ضرات ال�سادة �أع�ضاء الهيئة العامة املحرتمني، ، ،
ن�شكر لكم ح�ضوركم وي�سرنا �أن نقدم لكم تقريرنا عن �أعمال املجموعة و�أهم ن�شاطاتها عن ال�سنة املنتهية يف
 ،2019/12/31واخلطة امل�ستقبلية وح�سب متطلبات الإف�صاح لهيئة الأوراق املالية نبني لكم ما يلي -:

•  �أو ًال :و�صف �أن�شطة املجموعة الرئي�سية.
�أ -الن�شاط الرئي�سي للمجموعة.
�إن الن�شاط الرئي�سي للمجموعة يتمثل يف بيع ال�سلع االجنبية امل�ستوردة وال�سلع املحلية بالنقد
الأجنبي واملحلي يف اال�سواق احلرة التابعة للمجموعة.

ب -الأماكن اجلغرافية للمجموعة كالتايل-:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
املجموع

الفرع

الإدارة
امل�ستودعات الرئي�سية
�سوق البوليفارد
�سوق جابر
ا�سواق ج�سر امللك ح�سني ()2
ا�سواق العمري ()3
ا�سواق املدورة ()2
�سوق الدرة
�سوق وادي الأردن
�سوق الكرامة
�سوق �أطقم البواخر
�سوق حمطة الركاب
ا�سواق وادي عربة ()2
�سوق بوابة العقبة
�سوق تاالبيه العقبة
م�ستودع العقبة
�شركة اال�سواق االوىل
�شركة اال�سواق الثانية

العنوان
تقع بني الدوار الرابع واخلام�س
تقع يف منطقه الق�سطل
العبديل  /بوليفارد
احلدود الأردنية ال�سورية
داخل ج�سر امللك ح�سني
احلدود الأردنية ال�سعودية
احلدود الأردنية ال�سعودية
احلدود الأردنية ال�سعودية
داخل ج�سر ال�شيخ ح�سني
احلدود الأردنية العراقية
داخل ميناء العقبة
داخل ميناء العقبة
داخل املعرب اجلنوبي
مدينة العقبة
تاالبيه
العقبة
عمان  -العقبة
عمان

ج -يبلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة ( )17,635,776دينار.
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عدد املوظفني
211
68
42
24
64
41
32
6
34
13
8
9
11
12
4
6
3
3
591
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• ثانياً :ال�سركات التابعة للمجموعة.
اأ -متتلك ال�ضركة ( )%100من جمموع احل�ض�س يف �ضركة الأ�ضواق احلرة الأردنية العاملية – ذات م�ضوؤولية
حمدودة  -وقد تاأ�ض�ضت و�ضجلت ك�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة حتت رقم ( )16بتاريخ الول من ت�ضرين
الثاين  1999يف �ضجل املناطق احلرة واإن غايات ال�ضركة هي الجتار يف ال�ضلع ال�ضتهالكية.
يبلغ راأ�س مال ال�ضركة امل�ضجل ( )30,000دينار ومكانها اجلغرايف يقع داخل املنطقة احلرة املطار ،مت خالل
�ضنة  2009اتخاذ قرار بت�ضفية ال�ضركة وذلك لنتهاء الغاية التي مت تاأ�ضي�ضها من اجلها  ،وعملية الت�ضفية
لزالت يف مراحلها النهائية .
ب� -ضركة الأ�ضواق الأوىل وهي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  -وقد تاأ�ض�ضت و�ضجلت ك�ضركة ذات م�ضوؤولية
حمدودة حتت رقم ( )17579بتاريخ الثالث ع�ضر من ت�ضرين الثاين  2008يف �ضجل ال�ضركات ومتتلك ال�ضركة
( )%100من راأ�س مالها واإن غايات ال�ضركة هي ال�ضتثمارات العامة ووكالت جتارية وال�ضترياد والت�ضدير.
يبلغ راأ�س مال ال�ضركة امل�ضجل ( )6,000,000دينار �ضدد بالكامل ومكانها اجلغرايف يقع داخل منطقه العقبة
القت�ضادية اخلا�ضة .
�ضيتم اأ�ضتكمال بناء م�ضروع املجمع التجاري الأ�ضتثمـاري النـافورة حـيث بلغت ن�ضبة اإجناز امل�ضروع ()%54
من حيث التدفق املايل وح�ضب الجناز الفعلي يف الواقع من خالل اجلدول الزمني ( )%67.5والعمل جاري
على اأ�ضتقطاب م�ضتاأجرين لكافة امل�ضاحات اليجارية ومن املتوقع افتتاح امل�ضروع قبل الن�ضف الثاين من عام
 2020علم ًا باأن م�ضاحة امل�ضروع الجمالية ( 21,500م )2وامل�ضاحة املتاحة للتاأجري تبلغ ( 11,000م)2تقريب ًا.
ج� -ضركة ال�ضواق الثانية وهي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  -وقد تاأ�ض�ضت و�ضجلت ك�ضركة ذات م�ضوؤولية
حمدودة حتت رقم ( )44625بتاريخ الواحد والع�ضرون من �ضهر متوز من عام  2016يف �ضجل ال�ضركات
ومتتلك ال�ضركة ( )%100من راأ�س مالها وان غايات ال�ضركة هي ال�ضتثمارات العامة ووكالت جتارية
وال�ضترياد والت�ضدير و يبلغ را�س مال ال�ضركة امل�ضجل ( )50,000دينار و متت املوافقة من جمل�س الدارة
على زيادة را�س مال ال�ضركة لي�ضبح ( )250,000دينار .
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• ثالثاً� :أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد -:
�أ� .أع�ضاء جمل�س االدارة
 .1علي ظاهر الغزاوي  /رئي�س جمل�س الإدارة .
تاريخ الع�ضوية 2018/10/22 :
تاريخ امليالد 1959 :
ال�شهادة العلمية :
ماج�ستري اقت�صاد  /جامعة �سانت ماريز  / 1984تك�سا�س الواليات املتحدة االمريكية
بكالوريو�س علوم �سيا�سية واقت�صاد فرعي ادارة اعمال  /جامعة « »SUNYنيويورك 1983 /
اخلربات العملية -:
( ) 2018
							
 وزير املياة و الري()2018 -2016
							
 وزير العمل()2018-2016
				
 رئي�س جمل�س ادارة م�ؤ�س�سة ال�ضمان الإجتماعي()2018 -2016
				
 رئي�س جمل�س ادارة م�ؤ�س�سة التدريب املهني()2018-2016
				
 رئي�س جمل�س ادارة �صندوق التنمية و الت�شغيل()2018-2016
			
 رئي�س جمل�س الت�شغيل و التدريب و التعليم املهني والتقني( -2016لغاية تاريخه)
			
 نائب �سمو رئي�س التحالف الوطني ملكافحة اجلوع و�سوء التغذية(-2015لغاية تاريخه)
					
 رئي�س نادي خريجي اجلامعات االمريكية(-2014لغاية تاريخه)
				
 رئي�س جمل�س م�ؤ�س�سة اعمار االغوار ال�شمالية( )2015-2011
			
 رئي�س جمل�س ادارة �شركة تطوير املناطق التنموية االردنية()2010-2009
 وزير ال�ش�ؤون البلدية						()2010-2009
				
 رئي�س جمل�س ادارة بنك تنمية املدن و القرى()2010-2009
						
 رئي�س جمل�س التنظيم االعلى()2009-2003
					
 املدير العام �صندوق التنمية و الت�شغيل .2مهند زهري �أحمد بوكه  /نائب رئي�س جمل�س االدارة .
تاريخ الع�ضوية 2013/7/22:
تاريخ امليالد 1975 :
ال�شهادة العلمية -:
بكالوريو�س يف علوم االقت�صاد /جامعة العلوم التطبيقية-االردن .2000
اخلربات العملية -:
حملل اول لل�شركات ال�صغرى واملتو�سطه  wells Fargo bankكاليفورنيا ))2005-2003 wells Fargo bankكاليفورنيا ))2006-2005
م�ساعد نائب رئي�س االعمال التجارية Wachovia bank N.Aكاليفورنيا ))2007-2006
-م�ساعد نائب رئي�س االعمال التجارية

13

م�ساعد نائب رئي�س االعمال التجارية مدير دائرة املدفوعات العاملية وادارة النقد HSBC Bankمدير دائرة ال�شركات التجاريةHSBC Bank
مدير دائرة ال�شركات الكربىHSBC Bank
 ع�ضو هيئة مديرين �شركة اال�سواق الثانية للتجارة العامة ع�ضو جمل�س ادارة �شركة الت�سهيالت التجارية االردنية ع�ضو يف جمل�س ادارة �شركة اال�ستثماري لتمويل �سل�سلة االمداد ع�ضو جمل�س ادارة �شركة املوارد للو�ساطة املالية . رئي�س هيئة مديرين ال�شركة االردنية للتخ�صيم . .3هيثم عبد املجيد م�صلح املجايل  /ع�ضو جمل�س �إدارة والرئي�س التنفيذي.
تاريخ الع�ضوية 1996/12 :
تاريخ امليالد 1956 :
ال�شهادة العلمية -:
بكالوريو�س هند�سة �إلكرتونية وكهربائية  -جامعة كارديف بريطانيا �سنة .1981
اخلربات العملية -:
 عمـل يف القطـاع اخلا�ص بعدة جماالت يف االردن وبريطانيا . 1996 -1983 رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الأ�سواق احلرة لل�شرق الأو�سط و�أفريقيا (. )MEADFA رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للتنمية ال�سياحية . ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العامة للتعدين . ع�ضو هيئة مديرين – ال�شركة الأردنية للتعليم الفندقي وال�سياحي .ع�ضو جمل�س كلية الأردن اجلامعية التطبيقية للتعليم الفندقي وال�سياحي .Washington Mutual

� .4سعد فرحان �سعد �أبو جابر/ع�ضو جمل�س االدارة.
تاريخ الع�ضوية 2006/3/19 :
تاريخ امليالد 1959 :
ال�شهادة العلمية -:
�إدارة عامة ومالية/جامعة كاليفورنيا 1981
اخلربات العملية-:
 رئي�س هيئة املديرين �شريك يف �شركة �سعد �أبو جابر و�أوالده. ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العامة للتعدين امل�ساهمة املحدودة . ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اال�ستثمارات العامة امل�ساهمة املحدودة . -ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املتحدة للتامني امل�ساهمة املحدودة.
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كاليفورنيا ))2008-2007
))2010-2009
االردن
فل�سطني ))2011-2010
))2012-2011
االردن

 .5علي حممد حممود البالونة /ع�ضو جمل�س الإدارة .
تاريخ الع�ضوية 2012/1/16 :
تاريخ امليالد 1967 :
ال�شهادة العلمية -:
بكالوريو�س �إدارة �أعمال جامعة النيلني
ماج�ستري �إدارة �أعمال  -الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية
اخلربات العملية -:
 ع�ضو هيئة مديرين � /شركة اال�سواق االوىلامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وتقلد املنا�صب التالية -:
					
 مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية			
 مدير املباين واخلدمات يف �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية م�ساعد مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية 				.					
 -رئي�س ق�سم النفقات الإدارية

( - 2008لتاريخه )
( ) 2008 -2007
( ) 2006 -2004
( ) 2004 -1992

 .6طارق حممد جرب احلمود  /ع�ضو جمل�س �إدارة  /اعتباراً من 2019/7/10
تاريخ الع�ضوية 2019/7/10 :
تاريخ امليالد 1966 :
ال�شهادة العلمية -:
 بكالوريو�س يف املحا�سبة – جامعة امل�ستن�صرية  /بغداد 1987اخلربات العملية -:
 مدير مديرية التفتي�ش  -ادارة الرقابة الت�أمينية والتفتي�ش مدير ادارة الرقابة الت�أمينية والتفتي�ش مدير ادارة �ضمان ال�سلط ع�ضو جلنة ت�سوية احلقوق مدير ادارة الرقابة الداخلية -مدير ادارة دعم القرار

()2011-2008
()2012-2011
()2016-2012
()2018-2016
()2019-2018
( -2019لغاية تاريخه)

 .7عماد جمال احمد الق�ضاة  /ع�ضو جمل�س �إدارة  /اعتباراً من 2019/7/10
تاريخ الع�ضوية 2019/7/10 :
تاريخ امليالد 1961 :
ال�شهادة العلمية :
 ماج�ستري ادارة اعمال  -جامعة ( )Sul Russ State Universityتك�سا�س . بكالوريو�س ادارة  -جامعة الريموكاخلربات العملية -:
()1991-1989
 م�ساعد رئي�س ق�سم املحا�سبة البنك املركزي()1996-1991
 -متداول لدائرة اال�ستثمارات اخلارجية البنك املركزي
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-

()2000-1996
متداول رئي�سي لدى البنك املركزي
()2002-2000
مدير حمفظة �سندات دائرة اال�ستثمار اخلارجي البنك املركزي
()2005-2004
مدير بالوكالة لوحدة ا�ستثمار اموال ال�ضمان االجتماعي
()2008 -2002
مدير لدائرة اخلزينة �صندوق ا�ستثمار اموال ال�ضمان االجتماعي
مدير مديرية اال�ستثمار باال�سهم �صندوق ا�ستثمار اموال ال�ضمان االجتماعي ( -2008لغاية تاريخه)
• وقد مثل ال�سيد عماد �صندوق ا�ستثمار ال�ضمان االجتماعي يف عدد من ال�شركات مثل �شركة ال�ضمان
لال�ستثمار و�شركة الربيد الأردين والبنك الأردين الكويتي وبنك الأردن دبي الإ�سالمي او�شركة البوتا�س
العربية و �شركة امللكية االر دنية .

 .8رمي يحيى حمتو ابزاخ  /ع�ضو جمل�س االدارة  /لغاية .2019/7/9
تاريخ الع�ضوية 2016/10/15 :
تاريخ امليالد 1973 :
ال�شهادة العلمية -:
 ماج�ستري قانون خا�ص  /جامعة ال�شرق االو�سط 2010 بكالوري�س حقوق  /اجلامعة االردنية 1995اخلربات العملية -:
( )2019 -2004
 مدير املكتب القانوين يف �صندوق ا�ستثمار اموال ال�ضمان االجتماعي()2003-2002
 مقدر مرتافع لدى دائرة �ضريبة الدخل مفت�ش يف الدائرة القانونية لدى ديوان الرقابة والتفتي�ش االداري( )2001
وم�س�ؤول وحدة الرقابة الداخلية بالوكالة
امل�شاركة يف العديد من ال�شركات ومتثيل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف جمل�س ادارتها ومنها:
 نائب رئي�س جمل�س ادارة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية االردنية (الر�أي) �سابقا .2012/5/20 ع�ضو جمل�س ادارة �سابق يف ال�شركة الوطنية للتنمية ال�سياحية . .9خميمرحممد مفلح ابو جامو�س/ع�ضو جمل�س االدارة  /لغاية .2019/7/9
تاريخ الع�ضوية 2017/8/15 :
تاريخ امليالد 1972/7/18 :
ال�شهادة العلمية -:
 ماج�ستري اقت�صاد جامعة �آل البيت 1997 بكالوريو�س اقت�صاد اجلامعه االردنيه 1993اخلربات العملية -:
()2005 -1999
					
 رئي�س ق�سم البنوك()2007 – 2005
					
 م�ساعد املفت�ش العام( )2011 – 2008
					
 مدير اداري /التقاعد()2013 – 2011
				
 -م�ست�شار مدير م�شروع عمان املركز

16

 ع�ضو جلنة ت�سوية احلقوق								
 مدير تقييم االداء امل�ؤ�س�سي -مدير الرقابة الداخلية

( )2015 -2014
( )2016/12-2015
( )2019 – 2016/12

 .10جمال نعيم �سامل م�ساعده /ع�ضو جمل�س االدارة
تاريخ الع�ضوية 2018/2/25 :
تاريخ امليالد 1962:
ال�شهادة العلمية -:
 دبلوم عايل عالقات دولية و دبلوما�سية.اخلربات العملية -:
 ع�ضو هيئة مديرين اال�سواق االوىل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي و تقلد من�صب مدير فرع امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي فرعغرب عمان  ,ويعمل حالي ًا م�ساعد مدير عام
 .11مذيب �سمري مذيب حداد /ع�ضو جمل�س االدارة
تاريخ الع�ضوية 2018/11/1 :
تاريخ امليالد 1972 :
ال�شهادة العلمية -:
 بكالوريو�س يف ادارة االعمال و االقت�صاد من الواليات املتحدة االمريكية 1996اخلربات العملية -:
خربة يف ادارة الت�سويق و املبيعات ملدة تزيد عن  19عام مدير الت�سويق و املبيعات يف �شركة يو�سف مذيب حداد و �شركاه ع�ضو جمل�س ادارة يف جمموعة �شركات مذيب حداد و اوالده -ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة اعمار للتطوير و اال�ستثمار العقاري

ب� -أ�سماء الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم -:

 .1هيثم عبد املجيد م�صلح املجايل  /الرئي�س التنفيذي /ع�ضو جمل�س �إدارة
مت ذكر النبذة التعريفية �ضمن �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 .2عبري حممد علي احلنيطي  /املدير التنفيذي الدارة اال�سواق واملبيعات والت�سويق .
تاريخ التعيني 1997/12/11:
تاريخ امليالد 1972 :
ال�شهادة العلمية-:
بكالوريو�س �إدارة �أعمال  -جامعه عمان الأهلية 1996
اخلربات العملية -:
ع�ضو هيئة مديري اال�سواق الثانية (-2017/5/24لغاية تاريخه)
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املدير التنفيذي لإدارة �سل�سلة التوريد
مدير امل�شرتيات وامل�ستودعات
رئي�س ق�سم امل�شرتيات
موظف م�شرتيات

()2018 – 2010
()2010 -2008
()2008-2002
()2001-1997

 .3عادل �سعيد حممد فراج  /املدير التنفيذي الدارة ال�ش�ؤون املالية �/أمني �سر جمل�س الإدارة
تاريخ التعيني 2002/8/17:
تاريخ امليالد . 1965:
ال�شهادة العلمية -:بكالوريو�س اقت�صاد وحما�سبة – جامعة الريموك 1988
اخلربات العملية -:
()2002-2001
		
�شركة وورث الأردن مدير مايل
()2001-1996
�شركة عرمو�ش لال�ستثمارات ال�سياحية (ماكدونالدز الأردن) رئي�س ح�سابات
() 1996-1990
			
مكتب عمان للتدقيق واال�ست�شارات املالية مدقق ح�سابات
()1990-1988
�شركة رم واخلليج للتخلي�ص ونقل الب�ضائع حما�سب
 .4يو�سف عبد احلافظ عبد الهادي الذيبة  /املدير التنفيذي الدارة التدقيق واملخاطر .
تاريخ التعيني 2008/3/4:
تاريخ امليالد 1960:
ال�شهادة العلمية -:
بكالوريو�س حما�سبة كلية الإدارة واالقت�صاد – بغداد 1987
دبلوم علوم احلا�سب الآيل كلية اخلوارزمي1983
اخلربات العملية -:
()2006-1999
العمل يف ال�سعودية مدير تدقيق
()1999-1989
�شركة ال�سلفوكيماويات الأردنية حما�سب رئي�سي 		
 -5رفيق زكي علي حمد  /م�ست�شار  -املدير التنفيذي الدرة ال�ش�ؤون االدارية  /بالوكالة .
تاريخ التعيني 2019/5/23:
تاريخ امليالد 1957 :
ال�شهادة العلمية -:
بكالوريو�س علم نف�س  -فرعي درا�سات �سكانية -اجلامعة الأردنية 1980
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اخلربات العملية-:
 العمل يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي اعتبارا من  1981/1/1ولغاية . 2017/12/19 �شارك يف العديد من ال�شركات ممثال للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف جمال�س �إداراتها ويفاللجان املنبثقة عنها مثل -:
 �شركة التبغ وال�سجائر الأردنية . ال�صناعات الهند�سية العربية. �شركة اال�سمنت الأبي�ض. .6لوران�س �أديب عواد عكرو�ش /املدير التنفيذي الدارة �سل�سلة التوريد لغاية . 2019/3/1
تاريخ التعيني .2016/10/2 :
تاريخ امليالد1977 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوري�س ادارة اعمال جامعة دفون �شري-الواليات املتحدة االمريكية 2001
دبلوم ادارة اعمال –كلية و�ست ت�ش�سرت-الواليات املتحدة االمريكية 1998
اخلربات العملية -:
( )2016 -2014
 �شركة زين – مدير مبيعات ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية( )2014 -2008
 �شركة زين – مدير املبيعات الغري مبا�شرة(الوكالء)()2008 -2006
 �شركة زين – مدير مبيعات اقليمي( )2006 -2003
 �شركة زين – مدير التوزيع ودعم املبيعات() 2003 -2001
 �شركة زين – م�س�ؤول مبيعات وخدمة عمالء( )2000 -1999
		
 �شركة كراي�سلر – موظف مبيعات وخدمة عمالء -7ماجد حممد مطلق الدعا�سني  -م�ست�شار مبكتب الرئي�س التنفيذي لغاية 2019-12-15
تاريخ التعيني 2013/11/5 :
تاريخ امليالد 1958 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوريو�س �أداب – اجلامعة الأردنية �سنة التخرج 1980
اخلربات العملية :
 عمل يف القوات امل�سلحة الأردنية وتقلد عدة وظائف ملدة  30عام ولغاية �سنة  2011ومن �ضمنها ثالث�سنوات يف املركز الوطني للأمن و�إدارة الأزمات
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« -8حممد �سلطان» جميل علي ازمقنا  /املدير التنفيذي الدارة الرقابة الداخلية والتفتي�ش �أعتباراً من
. 2019/11/3
تاريخ التعيني 2013/11/4 :
تاريخ امليالد 1969 :
ال�شهادة العلمية :
 بكالوريو�س  -ت�سويق  /جامعة عمان العربية دبلوم علوم ع�سكرية  /كلية امللك ح�سني اجلويةاخلربات العملية :
 �شركة اال�سواق احلرة االردنية  /مدير دائرة الرقابة الداخلية والتفتي�ش ()2019 – 2013 عمل يف القوات امل�سلحة الأردنية وتقلد عدة وظائف ملدة  25عام من عام 1988ولغاية عام 2013 -9ح�سني امني عبد ربة ح�سونة  /املدير التنفيذي الدارة تكنولوجيا املعلومات  /لغاية 2019/7/1
تاريخ التعيني 2017/3/1 :
تاريخ امليالد 1964 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوريو�س حا�سبات الكرتونية – اجلامعه االردنية �سنة التخرج 1987
اخلربات العملية :
()2017-2011
 مركز احل�سني لل�سرطان – م�س�ؤول التطوير والربجمة()2010-2008
 وزارة العمل – مدير مديرية تكنولوجيا املعلومات()2007-2004
 �شركة اجل�سر العربي للمالحه – مدير تكنولوجيا املعلومات وزارة ال�صحة اخلدمات الطبية – م�ست�شار تقني مل�شروع اعادة هيكلة القطاع ال�صحي ()2003-2000 �شركة اخلطوط البحرية الوطنية االردنية – رئي�س ق�سم الربجمة و التطوير ()1999 -1996()1995 -1989
		
 اجلمعية العلمية امللكية  -حملل النظم� -10أن�س عبد املعطي حممد �صالح  /م�ست�شار مبكتب الرئي�س التنفيذي �أعتباراً من . 2019/5/6
تاريخ التعيني 1998/1/4 :
تاريخ امليالد 1972 :
ال�شهادة العلمية :
بكالوريو�س علوم �صحية وبيئة – جامعة اجلزيرة – ال�سودان
اخلربات العملية :
 -املدير التنفيذي الدارة الرقابة الداخلية والتفتي�ش – لغاية 2019/5/5
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عمل يف عدة وظائف يف �شركة الأ�سواق احلرة الأردنية وكان �أخرها مدير لدائرة امل�ستودعات ()2014 – 2009
( )1997 – 1995
م�شرف مبيعات – �شركة الرام للأودية
()1995 – 1993
م�ساعد �صيديل – �صيدلية الواحة
()1993 – 1991
م�ساعد �صيديل – �صيدلية راتب
 -11وليد �أحمد عويد املحارمة  /مدير دائرة امل�ستودعات لغاية .2019/5/5
تاريخ التعيني 1998/5/5 :
تاريخ امليالد 1968 :
ال�شهادة العلمية :
بكالوريو�س اقت�صاد – جامعة الريموك 1993
اخلربات العملية  :عمل يف الأ�سواق احلرة الأردنية من عام  1998وتدرج يف كافة الرتب الوظيفية حلني
تعيينه مدير ًا لدائرة امل�ستودعات .
 .12هيفاء نياز دليوان املجايل  /مدير الوحدة القانونية .
تاريخ التعيني 2006/9/1 :
تاريخ امليالد 1972 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوريو�س قانون  /جامعة م�ؤته
اخلربات العملية :
�شركة اال�سواق احلرة االردنية و�شغلت الوظائف التالية :
 مدير املكتب القانوين رئي�س ق�سم متابعة رئي�س ق�سم �ش�ؤون املوظفني -موظف �ش�ؤون موظفني .

( )2012 -2011
( ) 2011-2007
( )2011-2007
() 2007-2006

 -13عمر بدر اح�صيد البطاينه  /مدير دائرة امل�ستودعات اعتباراً من .2019/5/6
تاريخ التعيني 1998/5/5 :
تاريخ امليالد 1974 :
ال�شهادة العلمية  :ماج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية  /اجلامعة الأردنية 2008
بكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية  /جامعة الريموك 1996
اخلربات العملية :عمل يف الأ�سواق احلرة الأردنية من عام  1998وتدرج يف كافة الرتب الوظيفية
حلني تعيينه مدير ًا لدائرة امل�ستودعات .
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 -14روال �سلطان ماجد العدوان  /مدير دائرة ال�ش�ؤون االدارية و املوارد الب�شرية.
تاريخ التعيني 2011/6/13:
تاريخ امليالد 1975/8/28 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوريو�س علوم �سيا�سية 1997
اخلربات العملية �:شركة اال�سواق احلرة االردنية
( )2017 - 2015
 رئي�س ق�سم متابعة املخزون( )2015 - 2014
 رئي�س ق�سم املوارد الب�شرية( )2013 - 2011
 رئي�س �شعبة امل�شرتيات( )2006 - 1998
 موظف م�شرتيات -15اماين عدنان عبد الرحمن �شناعة  /مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية
تاريخ التعيني 2008/11/21:
تاريخ امليالد 1977/12/21 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوريو�س حما�سبة جامعة العلوم التطبيقية 1999
ماج�ستري يف املحا�سبة االكادميية العربية للعلوم املالية و امل�صرفية 2004
اخلربات العملية �:شركة اال�سواق احلرة االردنية
( )2018 - 2011
 م�ساعد مدير مايل يف اال�سواق احلرة االردنية( )2011 - 2008
 رئي�س ق�سم حما�سبة يف اال�سواق احلرة االردنية( )2008 - 2007
 رئي�س ق�سم حما�سبة و خدمات م�ستودع ادوية ال�شدو( )2007 - 2001
 حما�سب رئي�سي يف م�ست�شفى اخلالدي الطبي( )2001 - 1999
 حما�سب يف م�ست�شفى ابن الهيثم الطبي -16حممد خري عبدالكرمي الدبوبي  /مدير دائرة املبيعات واال�سواق والت�سويق اعتبارا من 2019/5/6
تاريخ التعيني 1997/01/17:
تاريخ امليالد 1974/2/13 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوريو�س ادارة عامة
اخلربات العملية  :عمل يف الأ�سواق احلرة الأردنية من عام  1997وتدرج يف كافة الرتب الوظيفية
حلني تعيينه مدير ًا لدائرة املبيعات واال�سواق والت�سويق.
 -17ها�شم حممد ها�شم عريقات  /مدير دائرة امل�شرتيات
تاريخ التعيني 2019/11/1:
تاريخ امليالد 1975/8/7 :
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ال�شهادة العلمية  :ماج�ستري ادارة �سل�سلة التوريد  /اململكة املتحدة
بكالوريو�س ريا�ضيات وعلوم ع�سكرية  /جامعة م�ؤتة
دبلوم اللغة الفرن�سية كلغة اعمال  /املركز الثقايف الفرن�سي
 اخلربات العملية � :ضابط تزويد فني يف �سالح اجلو امللكي الأردين من عام  1998اىل عام  . 2015تقلدعدة وظائف يف جمال ادارة �سل�سلة التوريد من ادارة م�شرتيات ,ادارة العقود ,ادارة امل�ستودعات والتدريب.
 -18جميل حممود عبدربه البدور  /م�ست�شار اعتبارا من 2019/5/23
تاريخ التعيني 2011/2/1:
تاريخ امليالد 1962 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوريو�س حقوق  /اجلزائر 1986
بكالوريو�س علوم ع�سكرية وادارية  /جامعة م�ؤتة 2002
 اخلربات العملية  :عمل يف القوات امل�سلحة الأردنية وتقلد عدة وظائف ملدة  24عام من عام  1986ولغايةعام 2010
 -19جمدي داوود عبدالكرمي ال�شوابكة  /مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات اعتبارا من 2019/9/2
تاريخ التعيني 2018/2/18:
تاريخ امليالد 1976/9/14 :
ال�شهادة العلمية  :بكالوريو�س ريا�ضيات وعلوم ع�سكرية  /جامعة م�ؤتة
 اخلربات العملية :• مدير تكنولوجيا املعلومات  /ال�شركة االردنية ل�صيانة الطائرات ( ) 2016 – 2015 ( ) JAC
• عمل يف القوات امل�سلحة – �سالح اجلو امللكي وت�سل�سل يف عدة منا�صب يف جمال تكنلوجيا املعلومات
كمربمج و حملل انظمة ملدة  18عام من عام  1999ولغاية 2016
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•

رابعاً :بيان ب�أ�سماء كبار مالكي اال�سهم امل�صدرة من قبل ال�شركة وعدد اال�سهم اململوكة لكل منهم
وت�شكل هذه الن�سبة �أكرث من ( )%5فاكرث مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة كما يف -:2019/12/31

الرقم
-1
-2
-3

•

عدد الأ�سهم
كما الن�سبة
البيان
يف 2019/12/31
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي %56.49 12,711,006
ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات امل�شرتكة %13.84 3,114,000
%10.00 2,250,001
البنك اال�ستثماري

عدد الأ�سهم
كما الن�سبة
يف 2018/12/31
%56.49 12,711,006
%13.84 3,114,000
%9.39 2,114,589

خام�ساً :بالن�سبة للو�ضع التناف�سي للمجموعة �ضمن قطاع ن�شاطها و�أ�سواقها الرئي�سية وح�صتها من
ال�سوق املحلي.

ال توجد مناف�سة ل�شركة اال�سواق احلرة االردنية �ضمن �أ�سواقها الرئي�سية حيث ان ال�شركة حا�صلة على حق
االنفراد يف اقامة �أ�سواق حرة على املعابر الربية واملوانئ البحرية الأردنية.
اما بالن�سبة ل�شركة اال�سواق االوىل هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وتقوم بان�شاء م�شروع جتاري يف منطقة
العقبة ولها مناف�سني �ضمن ا�سواقها الرئي�سية .
اما بالن�سبة ل�شركة اال�سواق الثانية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية وتعمل يف جمال التجارة العامة يف عمان ولها
مناف�سني �ضمن ا�سواقها الرئي�سية .

•

�ساد�ساً :درجة االعتماد على موردين حمددين (عمالء رئي�سيني) حيث �أن م�شرتيات املجموعة تزيد
عن ( )%10و�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات للموردين كالتايل-:
 �شركة القو�س للت�سويق والتوزيع (وكيل �شركة فيليب موري�س) حيث �شكلت امل�شرتيات منها ما ن�سبته( )%43من �إجمايل امل�شرتيات.
�أما املبيعات فال يوجد عميل حمدد تزيد املبيعات له عن (.)%10

•

�سابعاً :احلماية احلكومية �أو االمتيازات التي تتمتع بها املجموعة �أو �أي من منتجاتها مبوجب
القوانني والأنظمة �أو غريها.
ح�صلت �شركة الأ�سواق احلرة االردنية على حق االنفراد يف �إقامة �أ�سواق حرة على املعابر الربية واملوانئ
البحرية ملدة ع�شر �سنوات مقابل دفع �أربعة ماليني دينار للخزينة العامة ،مت دفع مبلغ ثالثة ماليني دينار
يف العام  2001ومبلغ (  )500,000دينار يف العام  2002ومبلغ ( )500,000دينار يف العام  2003كما مت
فر�ض ر�سم بدل خدمات بواقع  %8على مبيعات ال�شركة اعتبارا ًمن  ،2001/9/1و�أ�صبحت ال�شركة تتمتع
باالعفاءات املن�صو�ص عليها يف قانون م�ؤ�س�سة املناطق احلرة .
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مت متديد اتفاقية �إن�شاء و�إدارة �أ�سواق حرة يف املعابر الربية واملوانئ البحرية املوقعة مع م�ؤ�س�سة املناطق
احلرة ملده ع�شر �سنوات �إ�ضافية تبد�أ اعتبارا من تاريخ  2011/8/31ولغاية � 2021/8/30شريطه االلتزام
بدفع ما ن�سبته ( )%9كبدل خدمات من �إجمايل املبيعات ال�شهرية مل�ؤ�س�سة املناطق احلرة عند �سريان فرتة
متديد االتفاقية و( )%8خالل فرتة �سريان االتفاقية قبل التمديد ،ودفع ( )4مليون دينار مت ت�سديد ()2
مليون دينار يف ني�سان  2009ومت ت�سديد ( )2مليون دينار يف �شهر �شباط .2010
قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2017/9/6املوافقة على حتديد مقدار الكلف الت�شغيلية
امل�ستحقة ملوظفي دائرة اجلمارك العاملني يف �شركة اال�سواق احلرة االردنية امل�ساهمة العامة بن�سبة
( )%1.5من اجمايل مبيعات �شركة اال�سواق احلرة االردنية امل�ساهمة العامة  ،على ان ي�شمل املبلغ جميع
رواتب واالجور وبدل العمل اال�ضايف واي بدالت اخرى ترتتب لدائرة اجلمارك مبوجب قانون اجلمارك
�أو اي ت�شريع اخر  ،وان يعمل به اعتبارا من تاريخ  2017/1/1واعفاء �شركة اال�سواق احلرة امل�ساهمة
العامة من الكلف الت�شغيلية او اي اجور او رواتب او بدالت ترتتب عليها ل�صالح دائرة اجلمارك قبل تاريخ
. 2017/1/1
 با�ستثناء حق االنفراد يف ان�شاء اال�سواق احلرة يف احلدود الربية والبحرية ,ال يوجد �أي حماية حكومية�أو امتيازات تتمتع بها املجموعة �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها با�ستثناء اتفاقية
حق االنفراد الوارد ذكرها �أعاله .
 -ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها خالل العام 2019

•

ثامناً :القرارات ال�صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها التي لها اثر مادي على عمل
املجموعة �أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية .
قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2017/9/6املوافقة على حتديد مقدار الكلف الت�شغيلية
امل�ستحقة ملوظفي دائرة اجلمارك العاملني يف �شركة اال�سواق احلرة االردنية امل�ساهمة العامة بن�سبة
( )%1.5من اجمايل مبيعات �شركة اال�سواق احلرة االردنية امل�ساهمة العامة  ،على ان ي�شمل املبلغ جميع
رواتب واالجور وبدل العمل اال�ضايف واي بدالت اخرى ترتتب لدائرة اجلمارك مبوجب قانون اجلمارك
�أو اي ت�شريع اخر  ،وان يعمل به اعتبارا من تاريخ  2017/1/1واعفاء �شركة اال�سواق احلرة امل�ساهمة
العامة من الكلف الت�شغيلية او اي اجور او رواتب او بدالت ترتتب عليها ل�صالح دائرة اجلمارك قبل تاريخ
. 2017/1/1
ال توجد اية قرارات �صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية او غريها لها اثر مادي على عمل املجموعة او
منتجاتها او قدرتها التناف�سية ،وتلتزم املجموعة مبعايري اجلودة العاملية حيث ح�صلت املجموعة على �شهادة
االيزو ( )9001بتاريح .2000/12/1
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• تا�سعاً:
�أ -عدد املوظفني وفئاتهم وم�ؤهالتهم.
بلغ عدد املوظفني يف املجموعة ( )591موظف وتوزيعهم ح�سب التح�صيل العلمي كما يلي :
دبلوم
دون
توجيهي
دكتوراة ماج�ستري بكالوري�س
معهد
التوجيهي

2
عدد املوظفني
%0.34
الن�سبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

144
91
33
303
18
%24.62 %15.56 %5.64 %50.77 %3.08

املجموع

591
%100

ب -الدورات التدريبية والربامج التي مت عقدها يف ال�سنة املالية 2019
عدد امل�شرتكني 2019
الدورة
88
دورات مهارات �إدارية
29
دورات مالية
7
دورات تدقيق
1
دورات يف تكنولوجيا املعلومات
15
دورات الرقابة املالية
2
دورات ت�سويق
4
دورة لغة اجنليزية
5
دورات خارجية
12
دورات هند�سية
2
دورات قانونية
165
الإجمـ ــال ــي
 خالل �سنة � 2019شاركت املجموعة يف معر�ض كان والذي مت يف �شهر ت�شرين �أول  2019يف فرن�سا وهذااملعر�ض من �أهم املعار�ض ل�شركات الأ�سواق احلرة والتي يتم من خالله االت�صال مع كافة املوردين والإطالع
على �أحدث التطورات يف جمال جتارة الأ�سواق ويتم امل�شاركة باملعر�ض ب�شكل �سنوي .
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÷نة التدقي≥ واملîاWر

÷نة الرت�سيحات واحلواõa

اإدارة ال�سوؤون املالية

الهيكل التنظيمي لل�سركة
جمل�س الدارة

اإدارة ال�سواق واملبيعات
والت�سوي≥

وحدة
ال�سوؤون القانونية

م�ست�سار

رFي�س جمل�س الدارة
الرFي�س التنØيòي

اإدارة �سل�سلة التوريد

مµتÖ
الرFي�س التنØيòي

وحدة التدقي≥ واملîاWر

÷نة ال�ستثمار وامل�ساري™

÷نة امل�سرتيات

اإدارة ال�سوؤون الإدارية
واملوارد الب�سرية

داFرة ال�سوؤون الإدارية
واملوارد الب�سرية

داFرة ال�سوؤون املالية

داFرة امل�سرتيات

داFرة امل�ستودعات

داFرة ال�سواق
واملبيعات والت�سوي≥

مµت ÖرFي�س
جمل�س الدارة
÷نة امل�سرتيات والت�سعÒ
والتµلي∞ والعروVس

ادارة التØتي�س والرقابة

÷نة املوارد الب�سرية

÷نة الع£اAات وامل�سرتيات

اإدارة تµنولوجيا ون¶م
املعلومات والتحلي πوالدرا�سات

داFرة تµنولوجيا
ون¶م املعلومات

وحدة البيانات
والتحلي πوالدرا�سات

داFرة الرقابة
الداNلية والتØتي�س

•

عا�شرا  :ال يوجد يف املعطيات املنظورة خماطر من املمكن �أن تتعر�ض املجموعة لها خالل ال�سنة املالية
الالحقة ولها ت�أثري مادي عليها .

•

احلادي ع�شر  :االجنازات التي حققتها املجموعة خالل ال�سنة املالية .2019
 مت خالل �سنة  2019االنتهاء من اجناز م�شروع تطوير انظمة املعلومات وتطبيقة يف االدارة وامل�ستودعاتعلى نظام  SABوالعمل جاري على تطبيقة يف كافة ا�سواق ال�شركة .
 مت خالل �سنة  2019اطالق منتجات �شركة اال�سواق الثانية  -ال�شركة التابعة با�سم  AMRA Landوت�شملزيت الزيتون ومنتجات �أمالح البحر امليت والتمور و�سيتم العمل على ت�سويقها خارج اململكة خالل �سنة
. 2020
 -مت ت�سجيل عالمة جتارية جديدة �سوبر ماركت . V.Market

•

الثاين ع�شر :اليوجد اثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال
تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي للمجموعة .

•

الثالث ع�شر :ال�سل�سلة الزمنية لالرباح املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار
الأوراق املالية لآخر خم�س �سنوات -:

الأرباح النقدية
ال�سنة
�صايف الأرباح
املوزعة
املالية
13.125.000 16.133.160 2015
16.500.000 17.601.120 2016
18٫000٫000 25٫393٫985 2017
22٫500٫000 28٫376٫532 2018
28٫125٫000 24٫499٫459 2019
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ن�سبة
الأرباح
املوزعة
%175
%220
٪80
%100
%125

�صايف حقوق
امل�ساهمني
47.488.933
51.965.053
60٫736٫032
71٫112٫564
73٫110٫923

�سعر �إغالق
ال�سهم
18.80
20.90
33.50
13.00
11.49

ﺻﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2019

2018

2016

2017

2015

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2019

2018

2016
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ﺣﺻﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
2019
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2017
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•

الرابع ع�شر  :حتليل املركز املايل للمجموعة -:
اجلدول التايل يبني بع�ض امل�ؤ�شرات املالية لل�سنوات 2018-2019

الن�سبة

ح�صة ال�سهم من الربح /دينار
العائد على اال�ستثمار
العائد على حقوق امل�ساهمني
العائد على املبيعات
ن�سبة تكلفة املبيعات
فرتة التخزين
معدل دوران املخزون
الأرباح املوزعة �إىل ر�أ�س املال

2019

%1.088
%29.29
%33.51
%26.63
%51.61
 105يوم
 3,4مرة
%125

2018

%1.261
%37.08
%39.9
%27.87
%51.95
 90يوم
 4.0مرة
٪100

• اخلام�س ع�شر :التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية للمجموعة لل�سنة 2020
حتقيق ارباح �صافية قابلة للتوزيع بقيمة ال تقل عن ( )24,4مليون دينار تقريبا
و�سيتم حتقيق الهدف الرئي�سي من خالل العمل و الرتكيز على النقاط الرئي�سية التالية-:
 -1العمل على زيادة املبيعات مبا ال يقل عن ( )%8.7عن املحقق الفعلي للعام 2019
 -2مع املحافظة على ن�سبة كلفة املبيعات مبا ال يزيد عن ( )%52.5من املبيعات.
 -3العمل على حتقيق ايرادات ا�ضافية من خالل احل�صول على ب�ضائع جمانية او دعم من ال�شركات نتيجة لتحقيق
الهدف باال�ضافة اىل تاجري خزائن عر�ض مبا ال يقل عن ( )773الف دينار �ضمن خطة عمل حمددة باال�ضافة
اىل االيرادات االخرى .
 -4املحافظة على �ضبط امل�صاريف الإدارية و العمومية بحيث ال تتجاوز ( )%12.7من �صايف املبيعات.
 -5اال�ستمرار باحل�صول على اف�ضل اال�سعار من املوردين و اعادة النظر باال�صناف املتوفرة يف اال�سواق و توفري
ا�صناف جديدة ذات احلركة ال�سريعة و جتنب الطلب من اال�صناف بطيئة احلركة.
 -6ا�ستكمال مراحل وحتديث وت�أثيث معظم الأ�سواق و �سيتم اال�ستمرار بتحديث باقي الأ�سواق من حيث التحديث يف
املظهر العام والتو�سعة (�إن �أمكن ذلك) وحتديث الديكورات وطريقة عر�ض الب�ضائع و فتح ا�سواق جديدة والبيع
على الطائرات .
 -7اال�ستمرار يف ا�ستقطاب العدد االكرب من املت�سوقني لتحقيق ن�سبة م�ؤوية اف�ضل من املبيعات و ذلك من خالل
زيادة ن�سبة املت�سوقني باال�ضافة اىل اال�ستمرار يف زيادة �سلة ال�شراء لل�شخ�ص الواحد من خالل تطبيق العرو�ض
التجارية و تعزيز خدمة الزبائن و االخذ مبالحظات الزبائن للو�صول اىل ر�ضا العميل
 -8ا�ستكمال تطوير و حتديث جميع انظمة املعلومات و ت�شغيلها لتتواكب مع التطور امل�ستمر يف اداء ال�شركة و مما
ي�سهل احل�صول على املعلومات و التحليل .
 -9زيادة الرتكيز على اال�صناف االخرى غري الدخان و املع�سل لزيادة ن�سبة مبيعاتها.
 -10ت�شغيل م�شروع النافورة قبل الن�صف الثاين من عام .2020
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•

ال�ساد�س ع�شر � :أتعاب التدقيق.

 بلغت �أتعاب مدقق احل�سابات (�إرن�ست و يونغ) عن العام  2019مبلغ ( )20,060دينار عن ال�شركة  ،ومبلغ ()1,586دينار عن ال�شركة التابعة �شركة اال�سواق االوىل ومبلغ ( )1,381دينار عن ال�شركة اال�سواق الثانية.

• ال�سابع ع�شر :
�أ  -عدد اال�سهم اململوكة من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة -:

�إ�سم امل�ساهم
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وميثلها:
    -1معايل علي ظاهر الغزاوي  -رئي�س جمل�س �إدارة
 -2ال�سيد علي حممد حممود البالونة  -ع�ضو
 -3ال�سيد جمال نعيم م�ساعدة  -ع�ضو
 -4الفا�ضله رمي يحي ابزاخ  -ع�ضو لغاية 2019/7/9
 -5ال�سيد خميمر حممد مفلح �أبو جامو�س  -ع�ضو لغاية 2019/7/9
 -6ال�سيد عماد جمال احمد الق�ضاة  -ع�ضو ً
اعتبارا من 2019/7/10
 -7ال�سيد طارق حممد جرب احلمود  -ع�ضو ً
اعتبارا من 2019/7/10

ال�سنة 2019
ال�سنة 2018
عدد الأ�سهم الن�سبة عدد ال
أ�سهم الن�سبة
يف
املمثلة
املمثلةليفإدارة املئوية جمل�س الإدارة املئوية
جمل�س ا
%56.49 12,711,006 %56.49 12,711,006
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
-

ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات امل�شرتكة
 -وميثلها ال�سيد مذيب �سمري مذيب حداد

%13.84 3,114,000 %13.84 3,114,000

البنك الأ�ستثماري وميثله
 -ال�سيد مهند زهري احمد بوكه

%9,39 2,114,589 %10٫00 2,250,001

ال�سيد هيثم عبد املجيد م�صلح املجايل

20,000

%0,09

20,000

%0,09

�شركة �سعد �أبو جابر و�أوالده
 -وميثلها ال�سيد �سعد �أبو جابر

79,821

%0,35

79,821

%0,35

االجمايل

%80.40 18,092,945 %81.01 18,228,357
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ب-اقرباء اع�ضاء جمل�س االدارة  - :ال�سيد هيثم عبد املجيد املجايل

�صلة
ا�سم امل�ساهم
القرابة
فار�س الهيثم عبد املجيد املجايل ابن
عمر الهيثم عبد املجيد املجايل ابن

2018/12/31
اجلن�سية 2019/12/31
عدد اال�سهم الن�سبة عدد اال�سهم الن�سبة
االردنية %0.0111 2500 %0.0111 2500
االردنية %0.0136 3٫076 %0.0133 3000

ج -الإدارة العليا  :ال ميلك اي ع�ضو من االدارة العليا التنفيذية �أو �أقاربهم �أية �أ�سهم يف ال�شركة .
د-عدد الأوراق املالية امل�صدرة من قبل ال�شركة واململوكة من قبل ال�شركات امل�سيطرة عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

ا�سم ال�شركة ال�صفة جن�سية عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
ا�سم ع�ضو جمل�س
املن�صب امل�سيطر عليها القانونية ال�شركة اململوكة اململوكة
الإدارة
2018
2019
ذات
�شركة راما
امل�ؤ�س�سة العامة رئي�س
جمل�س لال�ستثمار م�س�ؤولية �أردنية 134٫553 134٫553
إدارة
لل�ضمان االجتماعي ال
واالدخار حمدودة

ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا و�أقاربهم و�أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.• الثامن ع�شر:املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.

الرقم

اال�سم

 -1ممثلي امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الأجتماعي :
 معايل ال�سيد علي ظاهر الغزاوي معايل ال�سيد مازن �سليمان علي ال�ساكت لغاية 2018/4/12 ال�سيد علي حممد حممود البالونة ال�سيد جمال نعيم �سامل امل�ساعدة ال�سيد عماد جمال احمد الق�ضاة ًاعتبارا من 2019/7/10
 الأن�سه رمي يحيى حمتو ابزاخ لغاية 2019/7/9ً
اعتبارا من 2019/7/10
 ال�سيد طارق حممد جرب احلمود ال�سيد خميمر حممد مفلح ابو جامو�س لغاية 2019/7/9 ال�سيد مهدي حممد حمد الدويري لغاية 2017/8/14 ال�سيد جواد حممد مطلق الأعرج لغاية 2017/2/26 -2البنك الأ�ستثماري و ميثله :
 ال�سيد مهند زهري �أحمد بوكه -3الهيثم عبد املجيد م�صلح املجايل •••
� -4شركة �سعد �أبو جابر و �أوالده و ميثلها :
 ال�سيد �سعد �أبو جابر -5ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات امل�شرتكة وميثلها :
 ال�سيد مذيب �سمري مذيب حداداالجمال ــي
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املن�صب رواتب تنقالت مكاف�آت
م�صاريف الإجمايل
�سفر
•
••
57,000

34,600

-

91,600

-

-

15,600

12,645

52,245

-

4,200

-

4,200

7,800
6,000

17,900
4,800
2,340
6,800
2,700
1,200
8,300
4,800

5,040
2,205
2,835
2,205
2,835

22,940
7,005
5,175
9,005
2,700
1,200
16,100
13,635

ع�ضو جمل�س و
التنفيذي 13,800 144,280
الرئي�س

104,423

25,425

287,928

5,000
7,800
7,700
7,800
220,363 100,200 168,280

53,190

12,800
15,500
542,033

رئي�س
جمل�س 24,000
الأدارة
رئي�س جمل�س
الأدارة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
نائب رئي�س
جمل�س الأدارة
-

ع�ضو
ع�ضو

�أ.

املزايا واملكاف�آت لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س االداره-:

•

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة املمثلني للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي حتول �إىل ح�ساب خا�ص
با�سم �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي ،بلغ جمموع املكاف�أة ( )34,600دينار و هي عبارة عن
ما يلي-:
( )25,000دينار مكافاة اع�ضاء جمل�س االدارة و ( )9,600دينار مكافاة جلان منبثقة من جمل�س
االدارة.

•• تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة املمثلني للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي حتول �إىل ح�ساب خا�ص
با�سم �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي بلغ جمموع التنقالت ( )57,000دينار كالتايل مبلغ
( )39,000ديناروبقيمة ( )650دينار �شهريا لكل ع�ضو بدل تنقالت �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة الأ�سواق
احلرة الأردنية و مبلغ ( )12,000دينار وبقيمة ( )250دينار �شهريا بدل تنقالت لأع�ضاء هيئة مديري
�شركة الأ�سواق الأوىل التابعة و عددهم اربع اع�ضاء و مبلغ ( )6,000دينار وبقيمة ( )250دينار �شهري
بدل تنقالت الع�ضاء هيئة مديري اال�سواق الثانية التابعه وعددهم (. )2
مكاف�أة لأع�ضاء هيئة مديري اال�سواق االوىل بقيمة ( )28,800دينار وبقيمة ( )400دينار �شهريا لكل
ع�ضو وذلك بدل جلنة م�شاريع و عددهم ( )6اع�ضاء تدفع مبا�شره لالع�ضاء.
تت�شكل هيئة مديري �شركة الأ�سواق الأوىل التابعة من ال�سادة  -1معايل ال�سيد علي ظاهر الغزاوي –
رئي�س هيئة املديرين  -2ال�سيد هيثم املجايل – نائب رئي�س هيئة املديرين  -3ال�سيد علي البالونة –
ع�ضو  -4ال�سيد خميمر ابو جامو�س – ع�ضو لغاية  -5 2019/7/9ال�سيد جمال نعيم م�ساعدة – ع�ضو
 -6ال�سيد مهند زهري بوكة – ع�ضو  -7طارق احلمود اعتبار ًا من  – 2019/7/10ع�ضو .
تت�شكل هيئة مديري �شركة اال�سواق الثانية التابعة من ال�سادة  -1ال�سيد هيثم املجايل ( رئي�س هيئة
املديرين)  -2ال�سيد جمال نعيم م�ساعدة (نائب رئي�س هيئة مديرين)  -3ال�سيد مهند بوكة – ع�ضو -4
ال�سيد عماد الق�ضاة – ع�ضو اعتبار ًا من  -5 , 2019/7/10الفا�ضلة رمي ابزاخ – ع�ضو لغاية 2019/7/9
 - 6 ،الفا�ضلة عبري احلنيطيى – ع�ضو .
••• مكاف�أة ال�سيد الرئي�س التنفيذي تتكون من التايل ( )5,000دينار مكاف�أة كع�ضو جمل�س �إدارة ومبلغ
( )14,300دينار من �شركة اال�سواق االوىل مكاف�أة كع�ضو جلنة م�شاريع وجلنة توجيهية يف �شركة اال�سواق
االوىل  ،و مبلغ ( )5,000دينار مكاف�أة عن م�شاريع �شركة اال�سواق احلرة الأردنية  ,ومبلغ ( )5,400دينار
مكاف�أة جلان جمل�س ادارة ومبلغ ( )74,723دينار عن حوافز �سنة  2018دفعت يف عام . 2019
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ب .املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا -:
الرقم

اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

 - 1الهيثم عبد املجيد م�صلح املجايل •
 - 2عبري حممد علي احلنيطي
 - 3عادل �سعيد حممد فراج
 - 4يو�سف عبد احلافظ عبد الهادي الذيبة
" - 5حممد �سلطان"جميل علي ازميقنا
 - 6رفيق زكي علي حمد
ح�سني امني عبد ربه ح�سونة لغاية
-7
2019/7/1
 - 8ماجد حممد مطلق الدعا�سني
 - 9ان�س عبد املعطي حممد �صالح
 -10روال �سلطان ماجد العدوان
 -11وليد احمد عويد املحارمة
 -12هيفاء نياز دليوان املجايل
 -13اماين عدنان عبد الرحمن �شناعة
 -14عمر بدر اح�صيد البطاينة
 -15حممد خري عبدالكرمي الدبوبي
 -16ها�شم حممد ها�شم عريقات
 -17جمدي داوود عبدالكرمي ال�شوابكه

الوظيفة
الرئي�س التنفيذي
املدير التنفيذي لإدارة
الأ�سواق و املبيعات و
الت�سويق
املدير التنفيذي لإدارة
ال�ش�ؤون املالية
املدير التنفيذي لإدارة
التدقيق و املخاطر
املدير التنفيذي لإدارة
الرقابة و التفتي�ش
املدير التنفيذي لإدارة
ال�ش�ؤون الأدارية و
املوارد الب�شرية
املدير التنفيذي لإدارة
تكنولوجيا املعلومات و
النظم و الدرا�سات
م�ست�شار
م�ست�شار
مدير دائرة ال�ش�ؤون
الأدارية و املوارد
الب�شرية
مدير �أقليمي لإ�سواق
العقبة
مدير الوحدة القانونية
مدير دائرة ال�ش�ؤون
املالية
مدير دائرة
امل�ستودعات
مدير دائرة الأ�سواق و
املبيعات و الت�سويق
مدير دائرة امل�شرتيات
مدير دائرة تكنولوجيا
املعلومات و النظم و
الدرا�سات

م�صاريف
امانة �سر
مكاف�آت
الرواتب
�سفر
وبدل جلان
-

-

-

-

35,646

4,728

11,668

2,016

-

-

57,058 3,000

35,692

6,733

15,042

-

-

57,467

34,410

3,300

4,704

-

-

42,414

21,938

2,530

4,529

-

-

28,997

14,000

3,152

603

-

-

17,755

19,527

520

16,978

-

-

37,025

32,231
35,468

1,250
833

4,685
6,241

-

-

38,166
42,542

21,594

780

3,212

-

-

25,586

27,870

-

3,427

-

-

31,297

987 21,540

- 3,203

27,530 1,800

400

-

26,415

22,104
28,890

900

3,911

-

6,562

-

-

36,352

6,404

-

-

31,550

5,819

-

300

1,008

-

7,127

19,483

-

3,557

-

-

23,040

-

2,300

-

29,338

25,146

عبد الرحمن ذياب عبد الرحمن عالوي
-18
لغاية 2017/5/31
لورن�س اديب عواد عكرو�ش لغاية
املدير التنفيذي لإدارة
-19
21,219 500
الأ�سواق و الت�سويق 7,619
2019/3/1
3,024 118,545 26,613 408,977
االجم ـ ــايل
-

-

• مت �إيراد املبالغ �ضمن ك�شف مزايا ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
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تنقالت الإجمايل

2,300

-

561,959 4,800

•

التا�سع ع�شر :التربعات واملنح التي دفعتها املجموعة خالل ال�سنة املالية 2019

الت�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
االجمايل

ا�سم اجلهة املتربع لها

�صندوق الزكاة
الهيئة اخلريية االردنية
نادي العروبة
رواتب املوظفني  /بند امل�س�ؤولية االجتماعية
منتدى اال�سرتاتيجيات االردين
م�ؤ�س�سة اعمار االغوار ال�شمالية
جمعية نادي روتاري عمان غرب
جمعية ن�شامى ون�شميات املفرق
جمعية بوابة ذيبان اخلريية
جمعية التحالف الوطني ملكافحة اجلوع
م�ؤ�س�سة االب�صار
وكالة املحرر
منتدى اال�سرتاتيجيات االردين  -جل�سة حوارية
ور�شة عمل النزاهة ومكافحة الف�ساد واملحا�سبة  -وكالة املحرر
امللتقى االردين لالعالم ال�سياحي
جمعية �شيحان اخلريية
جمعية الر�ضا والنور اخلريية
جمعية احلياة حمبة اخلريية
جمعية اح�سان �سوف اخلريية
�سيدات عباد الرحمن اخلريية
جمعية بادري للتنمية
جمعية الياروت اخلريية
جمعية متيم بن او�س الداري
جمعية الر�ؤى للمكفوفني
دارة الفحي�ص للفنون والرتاث
جمعية الت�ضامن االردين لل�صم
تربع متدربات �صندوق امللك عبداهلل للتنمية
جمعية �صوت اخلري لاليتام
جمعية �شيحان اخلريية
جمعية جعفر الطيار اخلريية
جمعية تطوير واعمار اخلريية
جمعية املقابلني اخلريية
جمعية العون االردنية
جمعية ا�صدقاء مر�ضى ال�سرطان
جمعية الكمالية اخلريية
مبادرة �سمو االمري احل�سني بن عبداهلل ويل العهد (�ض)  -قناة تراث ال�سلط
جمعية مبدعي التوحد
م�ساعدة طبية  -موظفني
جلنة مارجري�س اخلريية
جمعية املراه االردنية لل�صم
جمعية ابناء املهريات
جمعية بني �شيبه اخلريية
جمعية االخال�ص والتعاون
جمعية جمعية ال�صحابي عثمان بن طلحه
جمعية عيون االردن اخلريية
جمعية نادي الربه الريا�ضي
جمعية زهرة االمل لل�سيدات
جمعية االمل للتنمية االجتماعية
جمعية �شعاع االمل

املبلغ

10,000
5,000
5,000
4,828
3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
2,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,440
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
500
91,768
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•

الع�شرون  :ال يوجد �أية عقود وم�شاريع �أو ارتباطات عقدتها املجموعة مع ال�شركات التابعة.
وال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س االدارة �أواع�ضاء جمل�س االدارة او الرئي�س التنفيذي �أو �أي موظف
يف املجموعة �أو �أقاربهم  ,با�ستثناء التعاقد مع ع�ضو جمل�س االدارة ال�سادة �شركة �سعد ابو جابر حيث يتم
توريد ب�ضائع لل�شركة من قبلهم.

•

الواحد وع�شرون :م�ساهمة املجموعة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي.

�أ -م�ساهمة املجموعة يف خدمه املجتمع املحلي .

�ساهمت ال�شركة يف خدمة املجتمع من خالل تخ�صي�ص عدد ( )5بعثات ب�شكل �سنوي لأبناء موظفي
املجموعة املتفوقني وقد ا�ستفاد منها خالل عام � 2019أبناء ت�سعة موظفني  ،وقد بلغت كلفة البعثات ل�سنة
 2019ما قيمته ( )9,630دينار.

ب -م�ساهمة املجموعة يف حماية البيئة .
ال يوجد م�ساهمة للمجموعة يف حماية البيئة.
 -عقد جمل�س الإدارة ( )11اجتماع يف �سنة .2019

تو�صيات جمل�س الإدارة

 -1امل�صادقة على البيانات املالية لل�شركة عن العام  2019و�إبراء ذمة جمل�س الإدارة عن فرتة العام املذكور .
 -2املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح على امل�ساهمني بن�سبة ( )%125من ر�أ�س املال والبالغة
( )28,125,000دينار و تخ�صي�ص مبلغ ( )45,000دينار مكافئة اع�ضاء جمل�س االدارة.
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مدى تطبيق دليل قواعد حوكمة ال�شركات امل�ساهمة
املدرجة يف بور�صة عمان

تلتزم املجموعة بكافة بنود القواعد الآمرة والعامة كما وقامت ال�شركة خالل عام  2019بااللتزام بكافة
بنود القواعد الإر�شادية لدليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة عمان با�ستثناء-:
 املادة رقم ( )3من اجتماعات الهيئة العامة وهي قاعدة �آمرة وقاعدة �إر�شادية والتي تن�ص على (يوجهجمل�س الإدارة الدعوة �إىل كل م�ساهم حل�ضور اجتماع الهيئة العامة بالربيد الإلكرتوين اخلا�ص
بامل�ساهم ،قبل  21يوم ًا من التاريخ املقرر لعقد االجتماع ،على �أن يتم �إعداد الرتتيبات والإجراءات
املنا�سبة لعقد االجتماع مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان) ،حيث يتم تطبيق املادة جزئي كونه ال
يوجد بريد �إلكرتوين لكل م�ساهم .
ا�سم الع�ضو

تنفيذي

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وميثلها:
    -1معايل علي ظاهر الغزاوي  -رئي�س جمل�س �إدارة
    -2ال�سيد علي حممد حممود البالونة  -ع�ضو
    -3ال�سيد جمال نعيم م�ساعدة  -ع�ضو
    -4الفا�ضله رمي يحي ابزاخ  -ع�ضو لغاية 2019/7/9
    -5ال�سيد خميمر حممد مفلح �أبو جامو�س  -ع�ضو لغاية 2019/7/9
    -6ال�سيد عماد جمال احمد الق�ضاة  -ع�ضو اعتبار ًا من 2019/7/10
    -7ال�سيد طارق حممد جرب احلمود  -ع�ضو اعتبار ًا من 2019/7/10

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات امل�شرتكة وميثلها -:
-ال�سيد مذيب �سمري حداد

ال

البنك اال�ستثماري وميثله -:
ال�سيد مهند زهري احمد بوكهال�سيد هيثم عبد املجيد م�صلح املجايل
�شركة �سعد �أبو جابر و�أوالده وميثلها -:
-ال�سيد �سعد �أبو جابر

م�ستقل
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

ال
نعم

ال
ال

ال

ال
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املنا�صب التنفيذية يف ال�شركة

اال�س ـ ـ ـ ـ ـ ــم
املن�صب التنفيذي
الهيثم عبد املجيد م�صلح املجايل
الرئي�س التنفيذي
عبري حممد علي احلنيطي
املدير التنفيذي لإدارة الأ�سواق واملبيعات والت�سويق
عادل �سعيد حممد فراج
املدير التنفيذي للإدارة ال�ش�ؤون املالية
يو�سف عبد احلافظ عبد الهادي الذيبة
املدير التنفيذي لوحده التدقيق واملخاطر
املدير التنفيذي لإدارة ال�ش�ؤون الأدارية و املوارد الب�شرية  /بالوكالة رفيق زكي علي حمد
ماجد حممد مطلق الدعا�سني
م�ست�شار
ان�س عبد املعطي حممد �صالح
م�ست�شار
حممد �سلطان جميل ازمقنا
املدير التنفيذي لإدارة التفتي�ش والرقابة
اماين عدنان عبد الرحمن �شناعه
مدير الدائرة املالية
هيفاء نياز دليوان املجايل
مدير الوحدة القانونية
روال �سلطان ماجد العدوان
مدير الدائرة الإدارية
عمر بدر اح�صيد البطاينه
مدير دائرة امل�ستودعات
جمدي داوود عبدالكرمي ال�شوابكة
مدير دائرة تكنلوجيا املعلومات
حممد خري عبدالكرمي الدبوبي
مدير دائرة اال�سواق واملبيعات والت�سويق
ها�شم حممد ها�شم عريقات
مدير دائرة امل�شرتيات

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة يف �شركات م�ساهمه �أخرى
ا�سم الع�ضو

الع�ضوية يف ال�شركات امل�ساهمة
العامة الأخرى

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وميثلها:

    -1معايل علي ظاهر الغزاوي  -رئي�س جمل�س �إدارة
    -2ال�سيد علي حممد حممود البالونة  -ع�ضو
    -3ال�سيد جمال نعيم م�ساعدة  -ع�ضو
    -4ال�سيد عماد جمال احمد الق�ضاة  -ع�ضو اعتبار ًا من 2019/7/10
    -5ال�سيد طارق حممد جرب احلمود  -ع�ضو اعتبار ًا من 2019/7/10
ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات امل�شرتكة وميثلها -:
ال�سيد مذيب �سمري حدادالبنك اال�ستثماري وميثله -:
ال�سيد مهند زهري احمد بوكهال�سيد هيثم عبد املجيد م�صلح املجايل
�شركة �سعد �أبو جابر و�أوالده وميثلها -:
-ال�سيد �سعد �أبو جابر
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ال يوجد

�شركة اعمار للتطوير العقاري
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املوارد
للو�ساطة املالية
الت�سهيالت التجارية الأردنية
ال�شركة العامة للتعدين
ال�شركة العامة للتعدين
ال�شركة املتحدة للتامني
�شركة اال�ستثمارات امل�شرتكة

اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
ينبثق عن جمل�س الإدارة اللجان الدائمة التالية :
 -1جلنة التدقيق واملخاطر
 -2جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
 -3جلنة امل�شرتيات .
 -4جلنة امل�شاريع.
وتتكون جلنة التدقيق واملخاطر من ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة كالتايل -:
 -1طارق احلمود  -رئي�س اللجنة اعتبار ًا من 2019/7/10
 -2خميمر �أبو جامو�س  -رئي�س جلنة لغاية 2019/7/9
 -3مذيب �سمري حداد  -ع�ضو
 -4جمال نعيم م�ساعدة  -ع�ضو
تتوىل اللجنة مهمة الإ�شراف والرقابة على �أعمال املحا�سبة والرقابة والتدقيق يف ال�شركة مبا يف ذلك ما يلي-:
 -1مناق�شة الأمور املتعلقة برت�شيح مدقق احل�سابات اخلارجي والت�أكد من ا�ستيفائه لل�شروط الواردة
يف الت�شريعات النافذة ،وعدم وجود ما ي�ؤثر على ا�ستقالليه.
 -2بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق احل�سابات اخلارجي مبا يف ذلك مالحظاته ومقرتحاته وحتفظاته
ومتابعة مدى ا�ستجابة �إدارة ال�شركة لها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة.
 -3مراجعة مرا�سالت ال�شركة مع مدقق احل�سابات اخلارجي وتقييم ما يرد فيها و�إبداء املالحظات
والتو�صيات ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة.
 -4متابعة مدى تقيد ال�شركة والتزامها بتطبيق �أحكام الت�شريعات النافذة ومتطلبات اجلهات الرقابية.
 -5درا�سة التقارير الدورية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها مع الرتكيز على ما يلي -:
�أ) �أي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة.
ب) �أي تغيري يطر�أ على ح�سابات ال�شركة جراء عمليات التدقيق �أو نتيجة ملقرتحات مدقق
احل�سابات اخلارجي.
 -6درا�سة خطة عمل مدقق احل�سابات اخلارجي والت�أكد من �أن ال�شركة توفر للمدقق كافة الت�سهيالت
ال�ضرورية للقيام بعمله.
 -7درا�سة وتقييم �إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.
 -8الإطالع على تقييم املدقق اخلارجي لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.
 -9الإطالع على تقارير التدقيق الداخلي وال�سيما تلك املتعلقة ب�أي خمالفات تظهر نتيجة لعمل املدقق
الداخلي.
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 -10التو�صية ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بالأمور املرتبطة ب�إجراءات الرقابة و التدقيق
الداخلي وعمل املدقق الداخلي .
 -11الت�أكد من عدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح ينجم عن قيام ال�شركة بعقد ال�صفقات �أو
�إبرام العقود �أو الدخول يف امل�شروعات مع الأطراف ذوي العالقة.
 -12مراجعة تعامالت الأطراف ذوي العالقة مع ال�شركة والتو�صية ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة
قبل �إبرامها .
� -13أي �أمور �أخرى يقررها جمل�س الإدارة.
وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )8( 2019اجتماع ال يوجد غيابات يف اللجنة .
وتتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت من ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة كالتايل -:
 -1مذيب �سمري حداد  -رئي�س اللجنة
 -2جمال نعيم م�ساعدة  -ع�ضو
 -3عماد جمال الق�ضاة  -ع�ضو اعتبار ُا من 2019/7/10
 -4رمي يحي ابزاخ  -ع�ضو لغاية 2019/7/9
وتت�ضمن م�س�ؤوليات اللجنة ما يلي -:
 -1الت�أكد من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ب�شكل م�ستمر .
�	-2إعداد ال�سيا�سة اخلا�صة مبنح املكاف�آت واملزايا واحلوافز والرواتب يف ال�شركة ومراجعتها
ب�شكل �سنوي .
 -3حتديد احتياجات ال�شركة من الكفاءات على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا واملوظفني و�أ�س�س
اختيارهم
�	-4إعداد ال�سيا�سة اخلا�صة باملوارد الب�شرية والتدريب يف ال�شركة ومراقبة تطبيقها ،ومراجعتها
ب�شكل �سنوي .
وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )2( 2019اجتماع ال يوجد غيابات يف اللجنة .
وتتكون جلنة امل�شرتيات من ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة كالتايل -:
 -1مهند زهري بوكه  -رئي�س اللجنة.
 -2هيثم عبداملجيد املجايل  -ع�ضو
 -3علي البالونه  -ع�ضو

40

تت�ضمن م�س�ؤولية اللجنة ما يلي -:
-1مراجعة طلبات ال�شراء الواردة من مديرية �سل�سلة التوريد واملوافقة عليها.
-2املوافقة على اعتماد موردين جدد وح�سب حاجه ال�شركة.
-3املوافقة على اعتماد التو�صيات بعمليات ال�شراء.
وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )7( 2019اجتماعات ومل يكن هناك غيابات يف اجتماعات اللجنة
وتتكون جلنة امل�شاريع من ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة كالتايل-:
 -1معايل علي ظاهر الغزاوي  -رئي�س اللجنة
 -2ال�سيد  /هيثم املجايل  -ع�ضو .
 -3ال�سيد /علي حممد البالونه  -ع�ضو .
وتت�ضمن م�س�ؤوليات اللجنة ما يلي -:
 -1درا�سة امل�شاريع التي تنوي ال�شركة تنفيذها يف الأ�سواق والإدارة.
 -2متابعه تنفيذ امل�شاريع ب�شكل دوري وزيارة امل�شاريع على ار�ض الواقع.
 -3فتح عرو�ض عطاءات امل�شاريع والتن�سيب حولها ملجل�س الإدارة.
 وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )6( 2019اجتماعات�ضابط ارتباط احلوكمة
عادل �سعيد فراج-هيفاء نياز املجايل .
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الإقرارات
 -1يقر جمل�س �إدارة املجموعة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية املجموعة خالل
ال�سنة املالية التالية .
 -2يقر جمل�س �إدارة املجموعة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة.
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�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية
امل�ساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية

القوائم املالية املوحدة
 31كانون الأول 2019
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�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية
امل�ساهمة عامة حمدودة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
 31كانون الأول 2019

جدول املحتويات
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

قائمة املركز املايل املوحدة

قائمـ ــة
�أ

قائمة الدخل املوحدة

ب

قائمة الدخل ال�شامل املوحدة

ج

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة

د

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

هـ

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

�صفحـ ــة
88 - 55
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
اىل م�ساهمي �شركة الأ�سواق احلرة الأردنية
عمان -اململكة الأردنية الها�شمية
تقرير حول القوائم املالية املوحدة
ال ــر�أي
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�شركة اال�سواق احلرة الأردنية (�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
وال�شركات التابعة لها (ي�شار اليهم مع ًا باملجموعة) والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون
الأول  2019وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل ال�شامل املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ واالي�ضاحات حول القوائم املالية وملخ�ص لأهم
ال�سيا�سات املحا�سبية.
يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل املوحد
لل�شركة كما يف  31كانون الأول  2019و�أداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك
التاريخ وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

�أ�سا�س الر�أي

لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق� ،إن م�س�ؤولياتنا وفق ًا لهذه املعايري مف�صلة �أكرث �ضمن بند
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية املوحدة الواردة يف تقريرنا هذا .نحن م�ستقلون عن ال�شركة
وفق ًا لقواعد ال�سلوك املهني للمحا�سبني القانونيني(مبا يف ذلك معايري اال�ستقاللية الدولية) ال�صادر عن املجل�س
الدويل ملعايري ال�سلوك املهني للمحا�سبني بالإ�ضافة �إىل متطلبات ال�سلوك املهني االخرى املالئمة لتدقيق القوائم
املالية املوحدة يف الأردن ،وقد التزمنا مبتطلبات ال�سلوك املهني ومتطلبات املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني
للمحا�سبني .لقد قمنا باحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر �أ�سا�س ًا لإبداء الر�أي.

امور التدقيق الهامة

ان �أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي وفق ًا الجتهادنا املهني كانت الأكرث جوهرية خالل تدقيق القوائم
املالية املوحدة لل�سنة احلالية .لقد متت درا�سة هذه الأمور �ضمن الإطار الكلي لتدقيق القوائم املالية لإبداء ر�أينا
حول هذه القوائم وال نبدي ر�أي ًا منف�ص ًال حول هذه الأمور .مت و�صف �إجراءات التدقيق املتعلقة بكل امر من الأمور
امل�شار اليها ادناه.
لقد قمنا باملهام املذكورة يف فقرة م�س�ؤولية مدقق احل�سابات واملتعلقة بتدقيق القوائم املالية .بالإ�ضافة لكافة
الأمور املتعلقة بذلك .بناء عليه ف�أن تدقيقنا ي�شمل تنفيذ الإجراءات التي مت ت�صميمها لال�ستجابة لتقييمنا
ملخاطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة .ان نتائج �إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،مبا يف ذلك
الإجراءات املتعلقة مبعاجلة الأمور امل�شار اليها ادناه ،توفر �أ�سا�سا لر�أينا حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
املرفقة.
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 -1االعرتاف بالإيرادات

كيف مت معاجلة امر التدقيق املهم

مت اعتبار االعرتاف بالإيرادات كـ�أحد �أمور التدقيق
الهامة وذلك ملخاطر حدوث الأخطاء عند ت�سجيل
الإيرادات واالعرتاف بها نتيجة لكرب حجم الإيرادات
الناجت من عمليات مبيعات مببالغ قليلة .تركز
املجموعة على الإيرادات كم�ؤ�شر رئي�سي لأدائها الأمر
الذي قد يحفز االعرتاف بالإيرادات قبل امتام عملية
البيع مما قد ي�ؤدي �إىل زيادة الإيرادات املعرتف بها.

ت�ضمنت اجراءات التدقيق تقييم ال�سيا�سات
املحا�سبية التي تتبعها املجموعة لالعرتاف بالإيرادات
وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية .قمنا بدرا�سة
نظام الرقابة الداخلي للمجموعة حول االعرتاف
بالإيرادات ومن �ضمنها عنا�صر الرقابة الداخلية
الرئي�سية �ضمن دورة االعرتاف بالإيرادات .بالإ�ضافة
اىل ذلك قمنا �أي�ض ًا ب�إجراءات تدقيق حتليلية لهام�ش
الربح ال�شهري.
كما قمنا ب�إجراءات تدقيق حتليلية لإعداد توقعات
حول �أرقام �إيرادات ال�سنة .وكذلك قمنا باختيار
واختبار عينة متثيلية من القيود اليومية من ح�سابات
الإيرادات.
�إن الإف�صاحات اخلا�صة بالإيرادات تظهر يف
�إي�ضاح رقم  23حول القوائم املالية املوحدة وتظهر
االف�صاحات اخلا�صة بال�سيا�سات املحا�سبية حول
حتقق الإيرادات يف �إي�ضاح رقم  2حول القوائم املالية
املوحدة.

املعلومات الأخرى الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لعام 2019
تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي غري القوائم املالية املوحدة وتقرير مدقق
احل�سابات .ان الإدارة هي امل�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى .ان ر�أينا ال ي�شمل املعلومات الأخرى و�أننا ال نبدي اي
ت�أكيد حول املعلومات الأخرى.
ان م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى ،فيما �إذا كانت املعلومات الأخرى تتعار�ض جوهريا مع القوائم املالية
املوحدة او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم املالية املوحدة  .اذا تبني من خالل االجراءات التي قمنا بها
وجود تعار�ض او خطا جوهري بني القوائم املالية املوحدة واملعلومات االخرى فانه يجب الإف�صاح عنها .هذا ومل
ت�سرتع انتباهنا اية امور مبا يخ�ص املعلومات االخرى.

م�س�ؤولية الإدارة وامل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية
الدولية ،بالإ�ضافة اىل حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�ضروري لإعداد قوائم مالية املوحدة خالية من الأخطاء
اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال �أو عن غلط.
كما �أن الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة والإف�صاح عن الأمور املتعلقة
مببد�أ اال�ستمرارية مبا يف ذلك ا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة � ،إال
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�إذا كان يف نية الإدارة ت�صفية املجموعة �أو �إيقاف عملياتها �أو عدم وجود �أي بديل واقعي �آخر �سوى القيام بذلك.
�إن املكلفني باحلوكمة م�س�ؤولون عن اال�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية للمجموعة.

م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية املوحدة
�إن �أهدافنا تتمثل باحل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن القوائم املالية ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء
الناجتة عن �إحتيال �أو عن غلط و�إ�صدار تقرير التدقيق الذي يت�ضمن ر�أينا.
ان الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد عايل امل�ستوى ولكنه لي�س �ضمانة �إن التدقيق الذي يجري وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية
�سيك�شف دائما خط�أ جوهريا عند وجوده� .إن الأخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال �أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية،
�إذا كانت منفرد ًة �أو جمتمع ًة ميكن ان يكون لها ت�أثري على القرارات االقت�صادية املتخذة من قبل م�ستخدمي هذه
القوائم املالية.
�إننا نقوم مبمار�سة االجتهاد املهني واملحافظة على ال�شك املهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايري الدولية
للتدقيق ،و كذلك نقوم مبا يلي:
• حتديد وتقييم خماطر االخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية� ،سواء الناجتة عن احتيال �أو غلط ،و ت�صميم
وتنفيذ اجراءات تدقيق ت�ستجيب لهذه املخاطر واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية و مالئمة توفر �أ�سا�س ًا لإبداء
الراي� .إن خطر عدم اكت�شاف خط�أ جوهري ناجت عن احتيال يعد �أكرب من ذلك الناجت عن غلط ،ملا قد
يت�ضمنه االحتيال من تواط�ؤ �أو تزوير �أو حذف متعمد �أو ت�أكيدات غري �صحيحة �أو جتاوز لنظام الرقابة
الداخلي.
• احل�صول على فهم لنظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق و ذلك لت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة
للظروف ولي�س بهدف ابداء ر�أي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�شركة.
• تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية و االي�ضاحات املتعلقة بها التي
قامت بها االدارة.
• التو�صل اىل نتيجة حول مالءمة ا�ستخدام االدارة ملبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة ،وبنا ًء على �أدلة التدقيق
التي مت احل�صول عليها ،وفيما �إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط ب�أحداث �أو ظروف قد تلقي ب�شكوك
كبرية حول قدرة ال�شركة على اال�ستمرار .و اذا ما تو�صلنا اىل نتيجة ب�أن هناك �شك جوهري ،فعلينا الإ�شارة
يف تقرير التدقيق �إىل اي�ضاحات القوائم املالية ذات ال�صلة �أو تعديل ر�أينا اذا كانت هذه االي�ضاحات غري
كافية� .إن ا�ستنتاجاتنا مبنية على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك ف�إن
الأحداث او الظروف امل�ستقبلية قد ت�ؤدي �إىل عدم ا�ستمرار ال�شركة يف اعمالها كمن�ش�أة م�ستمرة.
• تقييم العر�ض العام لهيكل القوائم املالية وحمتواها مبا يف ذلك االي�ضاحات حولها وفيما �إذا كانت القوائم
املالية متثل املعامالت والأحداث التي حتقق العر�ض العادل.
• احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق باملعلومات املالية عن ال�شركات �أو الأن�شطة التجارية
�ضمن نطاق املجموعة لإبداء الر�أي حول القوائم املالية املوحدة� .إننا م�س�ؤولون عن التوجيه والإ�شراف و�إجناز
عملية التدقيق للمجموعة .ونحن م�س�ؤولون عن ر�أينا حول التدقيق.
�إننا نتوا�صل مع امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق املهمة التي
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تت�ضمن �أي نقاط �ضعف مهمة يف نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني املتعلقة باال�ستقاللية
واالف�صاح للم�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها ت�ؤثر على
ا�ستقالليتنا وما �ش�أنه ان يحافظ على هذه اال�ستقاللية.
من تلك الأمور التي يتم التوا�صل بها مع امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة ،نقوم بتحديد الأمور االكرث �أهمية على
تدقيق القوائم املالية للفرتة احلالية و التي متثل �أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم و�صف عن هذه الأمور يف تقرير
التدقيق اال اذا كان القانون �أو التعليمات متنع الإف�صاح عن ذلك االمر ،او يف حاالت نادرة جدا و التي بناء ًا
عليها ال يتم االف�صاح عن ذلك االمر يف تقريرنا الن العواقب ال�سلبية املتوقعة للإف�صاح قد تفوق املنفعة العامة
الناجتة عنه.

تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية تتفق مع القوائم املالية ونو�صي بامل�صادقة
عليها.

�إرن�سـت ويونـ ــغ /الأردن
و�ضاح ع�صام برق ــاوي
ترخي�ص رقم 591
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
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�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
قائمة (�أ)

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأول 2019
2019
�إي�ضاحات

بالدينار االردين

2018

املوجودات
موجودات غري متداولة -
ممتلكات ومعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
موجودات غري ملمو�سة
دفعات على ح�ساب �شراء �أرا�ضي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل االخر
حق ا�ستخدام �أ�صول
جمموع املوجودات غري املتداولة

3
4
5
6
7
2

7.127.184
6.879.902
666.667
3.628.690
450
6.071.883
24.374.776

موجودات متداولة -
ذمم مدينة
خمزون
�أر�صدة مدينة �أخرى
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك

8
9
10
11

263.356
265.966
16.122.140 11.469.436
2.064.944 1.645.758
42.736.516 45.891.400
61.186.956 59.272.560
76.519.633 83.647.336

1
12
12
7

22.500.000 22.500.000
7.500.000 7.500.000
2.578.582 2.578.582
()4.150
()5.250
38.538.132 40.537.591
71.112.564 73.110.923

جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية حملة اال�سهم-
ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي �إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
�أرباح مدورة
جمموع حقوق امللكية
املطلوبات -
مطلوبات غري متداولة -
خم�ص�ص التزامات اخرى
التزام عقود �إيجار – طويلة الأجل

13
2

496.108
5.790.388
6.286.496

7.313.302
3.321.748
1.066.667
3.629.410
1.550
15.332.677

513.913
513.913

مطلوبات متداولة -
384.249 2
التزام عقود ايجار
2.330.131
960.816 14
ذمم دائنة
2.563.025 2.904.852 15
�أر�صدة دائنة �أخرى
4.893.156 4.249.917
5.407.069 10.536.413
جمموع املطلوبات
76.519.633 83.647.336
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
تعترب االي�ضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  31جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها
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�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
قائمة (ب)

قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
2019
�إي�ضاحات

املبيعات
ينزل :بدل خدمات للخزينة العامة
�صايف املبيعات
ينزل :كلفة املبيعات
�إجمايل الربح
ايرادات اخرى
�إيراد فوائد
م�صاريف بيع وتوزيع
م�صاريف �إدارية
م�صروف ب�ضاعة تالفة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ا�ستهالكات واطفاءات
فوائد التزامات عقود ايجار
ربح ال�سنة قبل �ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل
ربح ال�سنة

احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة العائد
اىل م�ساهمي ال�شركة

بالدينار االردين

2018

23

101.831.043 92.008.077
()10.680.104( )9.653.641
91.150.939 82.354.436

23

()52.897.335( )47.482.553
38.253.604 34.871.883

23

641.834 1.009.615 16
1.932.123 1.846.800
)5.545.550( )5.315.576( 17
)4.977.975( )4.818.495( 18
()24.399
()1.528
()45.000
()45.000
)1.375.712( )1.979.582( 5,3,2
- )480.724( 2
28.858.925 25.087.393
)482.393( )587.934( 21
28.376.532 24.499.459
19

فلـ�س /دينـار

فلـ�س /دينـار

1/088

1/261

تعترب االي�ضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  31جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها

51

�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
قائمة (ج)

ربح ال�سنة

قائمة الدخـل ال�شامل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
2018
2019
�إي�ضاح
28.376.532 24.499.459

بالدينار االردين

ي�ضاف :بنود الدخل ال�شامل الأخرى
بنود الدخل ال�شامل الأخرى التي لن يتم حتويلها �إىل
الأرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة:
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل
الدخل ال�شامل الآخر
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

()1.100
24.498.359

28.376.532

تعترب االي�ضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  31جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها
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�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة

2019
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 2019

قائمة (د)

احتياطي
�إحتياط ـ ــيات
ـال
ر�أ�س املـ ـ
القيمة
املدف ـ ـ ــوع
�إختي ـ ـ ــاري
�إجب ـ ـ ــاري
العادلة
)4.150( 2.578.582 7.500.000 22.500.000

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
�أرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
م ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
38.538.132

بالدينار االردين

املجمـ ـ ـ ـ ــوع
71.112.564

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

-

�أرباح موزعة (اي�ضاح )20

-

-

-

()1.100

-

24.499.459

-

-

الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 2018

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

28.161.600

40.537.591

60.736.032

28.376.532

71.112.564

()18.000.000( )18.000.000

28.376.532

73.110.923

()22.500.000( )22.500.000

24.498.359
-

الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2019

-

)5.250( 2.578.582 7.500.000 22.500.000

-

-2018
)4.150( 2.578.582 7.500.000 22.500.000
-

�أرباح موزعة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2018
)4.150( 2.578.582 7.500.000 22.500.000

38.538.132

تعترب االي�ضاحات املرفقة من رقم  1اىل رقم  31جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها

�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
قائمة (هـ) قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
2018
2019
�إي�ضاح
الأن�شطة الت�شغيلية
28.858.925 25.087.393
ربح ال�سنة قبل �ضريبة الدخل
تعديـالت -
1.375.712 1.979.582 5,3,2
ا�ستهالكات واطفاءات
24.399
1.528
م�صروف ب�ضاعة تالفة
480.724 2
فوائد التزام عقود ايجار طويلة الأجل
()1.932.123( )1.846.800
�إيراد فوائد
()36.370
1.134
خ�سائر (�أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
تغريات ر�أ�س املال العامل -
)5.891.707( 4.651.176
خمزون
()3.058
()2.610
الذمم املدينة
()310.857
348.261
الأر�صدة املدينة الأخرى
(936.888 )1.369.315
الذمم الدائنة
()291.663
323.804
الأر�صدة الدائنة الأخرى
()154.550
()17.805
املدفوع من خم�ص�ص التزامات �أخرى
()501.232( )569.911
�ضريبة الدخل مدفوعة
22.074.364 29.067.161
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
()396.733( )249.825
�شراء ممتلكات ومعدات
()2.821.639( )4.182.233
م�شاريع حتت التنفيذ
83.412
18.995
املتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات
720
امل�سرتد من دفعات على ح�ساب �شراء ارا�ضي
)4.030.142( 7.088.553
ودائع لأجل
1.887.735 1.917.725
فوائد مقبو�ضة
()5.277.367
4.593.935
�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
()18.000.000( )22.500.000
�أرباح موزعة على امل�ساهمني
(- )917.659
امل�سدد من التزامات عقود االيجار
()18.000.000( )23.417.659
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية
الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
)1.203.003( 10.243.437
6.279.139 5.076.136
النقد وما يف حكمه كما يف بداية ال�سنة
5.076.136 15.319.573 25
النقد وما يف حكمه كما يف نهاية ال�سنة
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�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
اي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  31كانون الأول ٢٠١٩

بالدينار االردين

( )1عـ ـ ـ ـ ـ ــام
ت�أ�س�ست �شركة الأ�سواق احلرة الأردنية ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة بتاريخ � 28أيلول  1996بر�أ�سمال
م�صرح به ومدفوع  5.000.000دينار مق�سم �إىل � 5.000.000سهم بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد.
هذا وقد قررت الهيئة العامة ب�إجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ � 17آذار  2011زيادة ر�أ�سمال
ال�شركة لي�صبح  7.500.000دينار وذلك عن طريق ر�سملة جزء من الأرباح املدورة .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،قررت الهيئة العامة يف اجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  21كانون الأول  2017زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة لي�صبح  22.500.000دينار وذلك عن طريق ر�سملة  7.500.000دينار من الأرباح املدورة
و 7.500.000دينار من االحتياطي االختياري.
من غايات املجموعة �إن�شاء وت�أ�سي�س و�إقامة وت�شغيل وا�ستثمار الأ�سواق احلرة يف املعابر احلدودية و�أي
منطقة ت�سمح بها ال�سلطات الر�سمية ،حيث ح�صلت ال�شركة على حق احل�صرية يف �إقامة الأ�سواق
احلرة يف املعابر الربية واملوانئ البحرية ملدة � 10سنوات اعتبارا من � 30آب  2001على �أن تلتزم ال�شركة
بدفع  ٪8من �إجمايل مبيعاتها كبدل خدمات للخزينة العامة ،هذا وقد قامت ال�شركة خالل العام 2009
بتمديد اتفاقية حق احل�صرية ملدة ع�شر �سنوات �إ�ضافية اعتبارا من تاريخ � 31آب  2011ولغاية � 30آب
 2021وذلك مقابل دفع مبلغ  4.000.000دينار وااللتزام بدفع ما ن�سبته  ٪9كبدل خدمات من �إجمايل
املبيعات ال�شهرية لوزارة املالية  -مديرية الإيرادات العامة عند �سريان فرتة متديد االتفاقية ب�إ�ستثناء
مبيعات �سوق املنطقة االقت�صادية اخلا�صة والتي تخ�ضع لقانون منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة.
�إبتدا ًءا من �أول كانون الثاين  2018تلتزم ال�شركة بدفع ما ن�سبته  ٪10.5من اجمايل املبيعات ال�شهرية
لوزارة املالية.
مت �إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة املجموعة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 1آذار .2020
يتم توحيد القوائم املالية للمجموعة �ضمن القوائم املالية املوحدة للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
حيث متتلك امل�ؤ�س�سة ال�سيطرة على املجموعة.

(�	)1-2أ�س�س �إعداد القوائم املالية املوحدة
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
�أعدت القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد ًا الكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ال�شامل الأخر املوحدة والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
�إن الدينار الأردين هو عملة �إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للمجموعة.
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�أ�س�س توحيد القوائم املالية
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية ل�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة
و�شركاتها التابعة التالية (وي�شار اليهم مع ًا باملجموعة) كما يف  31كانون الأول .2019
ا�سـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ــة

ر�أ�س املال ن�سبة
امللكية
دينار
%100 6٫000٫000

املوقـ ـ ـ ـ ـ ــع

�شركة الأ�سواق الأوىل ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة الأ�سواق احلرة الأردنية العاملية
 %100 30.000املنطقة احلرة  /املطار
(حتت الت�صفية)
�شركة الأ�سواق
عمان
حمدودة الثانية للتجارة العامة ذات %100 50.000
م�س�ؤولية
تتحقق ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق يف العوائد املتغرية الناجتة عن ارتباطها بال�شركة امل�ستثمر
فيها ولديها القدرة على الت�أثري على هذه العوائد من خالل قدرتها على ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر
فيها .وتتم ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها فقط عند حتقق ما يلي:
 �سيطرة املجموعة على ال�شركة امل�ستثمر بها (احلقوق القائمة التي متنح املجموعة القدرة على توجيهالن�شاطات ذات ال�صلة لل�شركة امل�ستثمر بها).
 تعر�ض املجموعة �أو حقوقها يف العوائد املتغرية الناجتة عن ارتباطها بال�شركة امل�ستثمر فيها. القدرة على ممار�سة ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها والت�أثري على عوائدها.عندما متتلك املجموعة �أقل من اغلبية حقوق الت�صويت �أو ما �شابهها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها ،تقوم
املجموعة ب�أخذ جميع احلقائق والظروف ذات العالقة بعني االعتبار لتحديد فيما �إذا كانت متتلك �سيطرة
على ال�شركة امل�ستثمر فيها ويت�ضمن ذلك:
 الرتتيبات التعاقدية مع حملة حقوق ت�صويت الآخرين يف ال�شركة امل�ستثمر فيها. احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى. حقوق الت�صويت احلالية وحقوق الت�صويت املحتملة للمجموعة.تقوم املجموعة ب�إعادة تقييم فيما �إذا كانت ت�سيطر على ال�شركة امل�ستثمر فيها ويف حال وجود ظروف �أو
حقائق تدل على التغري يف �أحد �أو �أكرث من عن�صر من عنا�صر ال�سيطرة الثالثة.
يتم توحيد القوائم املالية لل�شركة التابعة �إبتداء ًا من تاريخ ممار�سة ال�سيطرة وحتى توقف هذه ال�سيطرة.
يتم توحيد موجودات ومطلوبات وم�صاريف و�إيرادات ال�شركة التابعة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة من
تاريخ �سيطرة املجموعة على ال�شركات التابعة وحتى تتوقف هذه ال�سيطرة.
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يتم حتميل الأرباح واخل�سائر وكل بند من بنود الدخل ال�شامل الأخرى على حقوق حملة الأ�سهم يف
ال�شركة الأم وحقوق غري امل�سيطرين حتى لو �أدى ذلك �إىل عجز يف ر�صيد حقوق غري امل�سيطرين .و�إذا
اقت�ضت احلاجة ،يتم تعديل القوائم املالية لل�شركات التابعة لتتما�شى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات
املحا�سبية للمجموعة .يتم ا�ستبعاد املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والإيرادات وامل�صروفات والأرباح
واخل�سائر املتعلقة باملعامالت فيما بني املجموعة وال�شركات التابعة.
يتم ت�سجيل الأثر الناجت عن تغري ن�سبة امللكية يف ال�شركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان لل�سيطرة يف
حقوق امللكية .عند فقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،تقوم املجموعة مبا يلي:
 �إلغاء الإعرتاف مبوجودات (مبا فيها ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة �إلغاء الإعرتاف بحقوق غري امل�سيطرين �إلغاء الإعرتاف باحتياطي ترجمة العمالت الأجنبية الإعرتاف بالقيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة الإعرتاف بالقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به يف ال�شركة التابعة الإعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن عملية فقدان ال�سيطرة �إعادة ت�صنيف ح�صة ال�شركة التي مت ت�سجيلها �سابق ًا يف بنود الدخل ال�شامل الأخرى �إىل الأرباحواخل�سائر

( )2-2التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
ان ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف اعداد
القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  ،2018با�ستثناء �أن املجموعة قامت بتطبيق
التعديالت التالية اعتبار ًا من  1كانون الثاين :2019
معيار التقارير املالية الدويل رقم (« )16االيجارات»
يحل معيار التقارير املالية الدويل رقم (« )16االيجارات» بد ًال من معيار املحا�سبة الدويل رقم ()17
«عقود الإيجار» وتف�سري جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية رقم (« )4جتديد ما �إذا كان
الرتتيب يحتوي على عقد ايجار» وتف�سريات جلنة تف�سري معايري املحا�سبة الدولية رقم (« )15عقود
االيجار الت�شغيلية – احلوافز» ورقم (« )27تقييم حمتوى العمليات التي تت�ضمن ال�صيغة القانونية لعقود
الإيجار» .يحدد املعيار املبادئ املتعلقة باالعرتاف والقيا�س والعر�ض واالف�صاح للإيجارات .ويتطلب
املعيار من امل�ست�أجرين االعرتاف مبعظم عقود الإيجار وف ًقا لنموذج موحد داخل قائمة املركز املايل.
�إن االعرتاف بعقود االيجار للم�ؤجرين مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16مل يتغري �إىل حد
كبري باملقارنة مع متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم (� .)17سي�ستمر امل�ؤجر يف ت�صنيف عقود الإيجار
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�إما كعقود ت�شغيلية �أو متويلية با�ستخدام مبادئ مماثلة لتلك التي يف معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)17
وبالتايل ،مل ي�ؤثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16على عقود الإيجار التي تكون فيها
املجموعة هي امل�ؤجر.
قامت املجموعة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16بطريقة التطبيق املعدل ب�أثر رجعي
بتاريخ التطبيق يف  1كانون الثاين  ،2019وبنا ًء عليه مل يتم تعديل القوائم املالية املوحدة لل�سنة ال�سابقة.
قررت املجموعة ا�ستخدام طريقة االنتقال العملية والتي ت�سمح بتطبيق املعيار فقط على العقود التي مت
حتديدها �ساب ًقا على �أنها عقود �إيجار وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )17ووفق ًا لتف�سري جلنة تف�سري
التقارير املالية الدولية رقم ( )4يف تاريخ التطبيق .قررت املجموعة � ً
أي�ضا ا�ستخدام الإعفاءات املتعلقة
باالعرتاف بعقود الإيجار التي تكون مدتها � 12شه ًرا او اقل كما يف تاريخ التطبيق والتي ال حتتوي على
خيار �شراء («عقود �إيجار ق�صرية الأجل») وعقود الإيجار التي يكون فيها الأ�صل امل�ست�أجر ذو قيمة
منخف�ضة («الأ�صول منخف�ضة القيمة»).
فيما يلي �أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم (:)16
االثر على قائمة املركز املايل املوحدة (الزيادة ( /النق�ص)) كما يف  1كانون الثاين :2019
2019
موجودات
6,611,572
حق ا�ستخدام الأ�صول
مطلوبات
6,611,572
التزامات عقود الإيجار
�صايف الأثر على حقوق امللكية
�أ) طبيعة �أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ()16
يوجد لدى املجموعة عقود �إيجار خمتلفة لبع�ض املمتلكات واملعدات .قبل تطبيق معيار التقارير املالية
الدويل رقم ( )16كانت املجموعة ،تقوم بت�صنيف عقود االيجار) التي متثل فيها الطرف امل�ست�أجر (عند
بدايتها �إما كعقود �إيجار متويلية �أو عقود �إيجار ت�شغيلية .كان يتم ت�صنيف عقد الإيجار على �أنه عقد �إيجار
متويلي يف حال كان العقد يقوم بتحويل جميع املخاطر واملنافع املرتبطة بامتالك الأ�صل امل�ست�أجر �إىل
املجموعة ب�شكل جوهري .ويف حال العقد الذي ال يقوم بتحويل جميع املخاطر واملنافع املرتبطة بامتالك
الأ�صل امل�ست�أجر كان يتم ت�صنيفه على �أنه عقد �إيجار ت�شغيلي .كانت املجموعة تقوم بر�سملة عقود الإيجار
التمويلي عند بداية العقد بالقيمة العادلة للأ�صل امل�ست�أجر او بالقيمة احلالية لدفعات االيجار ايهما اقل.
ويتم االعرتاف بدفعات الإيجار الفعلية مق�سمة ما بني الفائدة على عقد االيجار (املعرتف بها كتكاليف
متويل) وتخفي�ض التزامات الإيجار التمويلي .يف حالة عقود الإيجار الت�شغيلية ،مل تكن املجموعة تقوم
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بر�سملة اال�صل امل�ست�أجر ولكن يتم االعرتاف بدفعات الإيجار كم�صروف �إيجار يف الأرباح او اخل�سائر
على �أ�سا�س الق�سط الثابت وعلى مدة الإيجار .ويتم االعرتاف بالإيجار املدفوع مقدم ًا والإيجار امل�ستحق
يف الأر�صدة املدينة والدائنة الأخرى على التوايل.
عند تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( ،)16قامت املجموعة با�ستخدام طريقة موحدة
لالعرتاف بجميع عقود الإيجار ،با�ستثناء عقود الإيجار ق�صرية الأجل وعقود الإيجار للأ�صول منخف�ضة
القيمة .يقدم املعيار متطلبات تطبيق حمددة وحلول عملية ،والتي قامت املجموعة با�ستخدامها عند
تطبيق املعيار.
• عقود الإيجار والتي مت االعرتاف بها �سابقاً كعقود �إيجار ت�شغليه
قامت املجموعة باالعرتاف مبوجودات حق ا�ستخدام اال�صول ومطلوبات الإيجار الت�شغيلي لعقود الإيجار
التي مت ت�صنيفها �ساب ًقا كعقود �إيجار ت�شغيلية ،با�ستثناء عقود الإيجار ق�صرية الأجل وعقود ايجار
الأ�صول منخف�ضة القيمة .مت االعرتاف مبوجودات حقوق اال�ستخدام ملعظم عقود الإيجار بنا ًء على القيمة
الدفرتية كما لو ان املعيار كان مطب ًقا منذ بداية العقد ،ب�صرف النظر عن ا�ستخدام معدل االقرتا�ض
بتاريخ التطبيق .قامت املجموعة باالعرتاف ب�أ�صل حق اال�ستخدام لبع�ض عقود الإيجار با�ستخدام قيمة
التزام الإيجار بعد تعديلها بقيمة مدفوعات الإيجار املقدمة وقيمة الإيجارات امل�ستحقة ذات ال�صلة
واملعرتف بها �ساب ًقا .مت االعرتاف بالتزامات الإيجار بنا ًء على القيمة احلالية لدفعات الإيجار املتبقية،
خم�صومة با�ستخدام معدل االقرتا�ض بتاريخ التطبيق.
قامت املجموعة �أي�ضا با�ستخدام احللول العملية املتاحة وفق�أ للمعيار بحيث:
• ا�ستخدمت معدل خ�صم واحد لأي جمموعة من عقود الإيجار والتي لها خ�صائ�ص مت�شابهة.
• اعتمدت املجموعة على تقييمها ال�سابق قبل تاريخ التطبيق واملتعلق بعقود االيجار التي �سينتج عنها
خ�سارة.
• ا�ستخدمت املجموعة �إعفاءات عقود الإيجار ق�صرية الأجل للعقود ق�صرية االجل والتي تنتهي خالل
� 12شهرا من تاريخ التطبيق.
• ا�ستبعدت املجموعة التكاليف املبا�شرة الأولية عند قيا�س �أ�صل حق اال�ستخدام يف تاريخ التطبيق.
• ا�ستخدمت املجموعة معلومات الحقة عند حتديد مدة عقد الإيجار للعقود التي حتتوي على خيارات
لتمديد �أو �إنهاء عقد الإيجار.
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ب) املبالغ التي مت االعرتاف بها يف قائمة املركز املايل املوحدة وقائمة الدخل املوحدة
يو�ضح اجلدول ادناه القيمة الدفرتية حلقوق ا�ستخدام الأ�صول والتزامات عقود الإيجار واحلركة عليها
خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول :2019
حق ا�ستخدام ا�صول مباين •التزامات عقود الإيجار
6,611,572
6,611,572
كما يف  1كانون الثاين 2019
)(539,689
اال�ستهالكات
480,724
تكاليف التمويل
)(917,659
الدفعات
6,174,637
6,071,883
كما يف  31كانون الأول 2019
• ان تفا�صيل التزامات عقود الإيجار هي كما يلي:
ق�صرية الأجل
384,249

طويلة الأجل
5,790,388

املجموع
6,174,637

االثر على قائمة الدخل املوحدة (الزيادة ( /النق�ص)) لل�سنة املنتهية يف  31كانون الثاين :2019
2019
()539,689
ا�ستهالكات واطفاءات
()480,724
فوائد التزامات عقود ايجار
()1,020,413
ربح ال�سنة
االثر على قائمة التدفقات النقدية املوحدة (الزيادة ( /النق�ص)) لل�سنة املنتهية يف  31كانون الثاين
:2019
ا�ستهالكات واطفاءات
فوائد التزامات عقود ايجار طويلة الآجل
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الت�شغيلية
امل�سدد من التزامات عقود االيجار
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية
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تف�سري رقم ( - )23جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية – عدم الت�أكد حول معاجلة
�ضريبة الدخل
يو�ضح هذا التف�سري املعاجلة املحا�سبية ل�ضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم الت�أكد فيما يتعلق
بال�ضريبة والتي ت�ؤثر على تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( .)12ال ينطبق التف�سري على ال�ضرائب
والر�سوم غري املت�ضمنة يف نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12وال تت�ضمن متطلبات خا�صة للر�سوم
والغرامات املتعلقة باملعاجلات ال�ضريبة الغري م�ؤكدة .يجب على املن�ش�أة حتديد ما �إذا كان يجب اعتبار
كل معاجلة �ضريبية غري م�ؤكدة على حدا �أو اعتبارها مع معاجلات �ضريبية �أخرى.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)9ميزات الدفع امل�سبق مع تعوي�ض ذي م�ؤ�شرات
�سلبية
مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم ( ،)9ميكن قيا�س �أداة الدين بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ب�شرط �أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات
لأ�صل الدين والفوائد على املبلغ الأ�صلي امل�ستحق (منوذج العمل وحتليل التدفقات النقدية التعاقدية
 )SPPIوان يكون الغر�ض من الأداة هو �ضمن منوذج العمل املنا�سب لذلك الت�صنيف .تو�ضح تعديالت
معيار التقارير املالية الدويل رقم (� )9أن املوجودات املالية ينطبق عليها منوذج  SPPIبغ�ض النظر عن
احلدث �أو الظرف الذي ي�ؤدي �إىل الإلغاء املبكر للعقد وب�صرف النظر عن الطرف الذي يدفع �أو يتلقى
تعوي�ضا ب�سبب الإلغاء املبكر للعقد.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28بيع �أو
حتويل املوجودات بني امل�ستثمر و�شركاته احلليفة �أو م�شاريعه امل�شرتكة
تركز التعديالت على التناق�ض بني معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم
( )28فيما يتعلق بفقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة والناجتة عن عملية بيع �أو حتويل اال�ستثمار يف
ال�شركة التابعة اىل ا�ستثمار يف �شركة حليفة �أو م�شاريع م�شرتكة .تو�ضح التعديالت �أنه يتم االعرتاف
بكامل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع �أو حتويل الأ�صول التي ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة  -وفق ًا
ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ( - )3بني امل�ستثمر وال�شركة احلليفة �أو امل�شاريع امل�شرتكة .يف حني يتم
االعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع �أو حتويل الأ�صول التي ال ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة بني
امل�ستثمر وال�شركة احلليفة �أو امل�شاريع امل�شرتكة اىل مدى ح�صة امل�ستثمر يف ال�شركة احلليفة �أو امل�شاريع
م�شرتكة.
قام املجل�س الدويل للمحا�سبة بت�أجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت �إىل �أجل غري م�سمى ،ولكن يجب على
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ال�شركة التي تطبق التعديالت يف وقت مبكر وان يتم تطبيقها ب�أثر م�ستقبلي.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)19تعديل اخلطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها
تو�ضح التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )19املعاجلة املحا�سبية عندما يحدث تعديل اخلطة
�أو تقلي�صها �أو ت�سويتها خالل ال�سنة املالية .تو�ضح التعديالت �أي�ض ًا �أن على ال�شركة �أو ًال حتديد �أي تكلفة
خدمة �سابقة� ،أو ربح �أو خ�سارة من الت�سوية ،دون الأخذ بعني االعتبار ت�أثري �سقف الأ�صل .يتم �إثبات هذا
املبلغ يف قائمة االرباح �أو اخل�سائر.
بعد �أن يتم حتديد االثر على �سقف الأ�صل بعد تعديل اخلطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها .يتم �إثبات �أي تغيري،
با�ستثناء املبالغ �ضمن �صايف الفائدة �ضمن قائمة الدخل ال�شامل الآخر.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28اال�ستثمارات طويلة الأجل يف ال�شركات احلليفة
وامل�شاريع امل�شرتكة
تو�ضح التعديالت �أن على ال�شركة تطبيق متطلبات معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9على اال�ستثمارات
طويلة الأجل يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة التي ال يتم االعرتاف بها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية
ولكن يف جوهرها ت�شكل جزء ًا من �صايف اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة (على املدى
الطويل) .يعترب هذا التعديل منا�سب حيث ان منوذج خ�سارة االئتمان املتوقع يف معيار التقارير املالية
الدويل رقم ( )9ينطبق على هذه اال�ستثمارات طويلة االجل.
تو�ضح التعديالت �أي�ض ًا �أنه عند تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( ،)9ال ت�سجل ال�شركة �أي
خ�سائر لل�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة� ،أو �أي خ�سائر انخفا�ض يف �صايف قيمة اال�ستثمار ،كتعديالت
على �صايف اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة �أو امل�شروع امل�شرتك التي قد تن�ش�أ نتيجة تطبيق معيار املحا�سبة
الدويل رقم ( )28اال�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

(�	)3-2إ�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة املجموعة القيام
بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة� .إن
هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر �أي�ضا على الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وب�شكل خا�ص يتطلب
من �إدارة املجموعة القيام ب�أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها
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الناجمة عن او�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل� .إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على
فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن
التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف امل�ستقبل يف �أو�ضاع وظروف تلك املخ�ص�صات.
خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
يتم مراجعة خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على الذمم املدينة وفق ًا للأ�سلوب املب�سط و�ضمن
�أ�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل �إدارة املجموعة لتقدير املخ�ص�ص الواجب تكوينه مبوجب متطلبات
املعايري الدولية لتقارير املالية.
العمر االنتاجي للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة
تقوم �إدارة املجموعة بتقدير العمر الإنتاجي للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة لغايات �إحت�ساب
الإ�ستهالك والإطفاء مع الأخذ بعني االعتبار الإ�ستخدام املتوقع للموجودات .تقوم الإدارة مبراجعة القيمة
املتبقية والأعمار الإنتاجية ب�شكل �سنوي ،ويتم �أخذ خ�سارة التدين (�إن وجدت) �إىل قائمة الدخل.
التقديرات الهامة املتعلقة بتحديد مدة عقد الإيجار للعقود التي تت�ضمن خيار جتديد العقد
تقوم املجموعة بتحديد مدة عقد الإيجار على �أنها املدة الغري قابلة للإلغاء ،مع االخذ بعني االعتبار
الفرتات امل�شمولة بخيار متديد عقد الإيجار �إذا كان من امل�ؤكد �أن تتم ممار�سة هذا اخليار� ،أو �أي فرتات
متعلقة بخيار �إنهاء عقد الإيجار� ،إذا كان من امل�ؤكد �أال تقوم املجموعة مبمار�سة هذا اخليار.
مبوجب بع�ض عقود الإيجار يوجد لدى املجموعة احلق يف ا�ستئجار الأ�صول لفرتات �إ�ضافية .تقوم
املجموعة ببع�ض التقديرات عند تقييم ما �إذا كان من امل�ؤكد ممار�سة خيار التجديد.
وهذا يعني� ،أن املجموعة ت�أخذ بعني االعتبار جميع العوامل ذات ال�صلة التي ت�شكل حافزا اقت�صاديا
ملمار�سة خيار التجديد .الحقا ،تقوم املجموعة ب�إعادة تقييم مدة عقد الإيجار يف حال ح�صول حدث
هام �أو تغيري يف الظروف الواقعة حتت �سيطرتها االمر الذي قد ي�ؤثر على قدرتها على ممار�سة (�أو عدم
ممار�سة) خيار التجديد (على �سبيل املثال ،تغيري يف ا�سرتاتيجية العمل).
قامت املجموعة بت�ضمني فرتة التجديد كجزء من مدة عقد الإيجار نظ ًرا لأهمية هذه الأ�صول يف عملياتها
الت�شغيلية .ان مدة العقد الغري قابلة للف�سخ لبع�ض هذه الأ�صول تعترب ق�صرية ن�سبيا ويف حال ف�سخ تلك
العقود ف�أن العمليات الت�شغيلية �ستت�أثر ب�شكل �سلبي يف حال عدم وجود بدائل لتلك الأ�صول.
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( )4-2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم وخم�ص�ص االنخفا�ض .ال يتم �إ�ستهالك
الأرا�ضي ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات عندما تكون جاهزة لال�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على
مدى العمر االنتاجي املتوقع لها ،با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
٪10-2
املباين
٪15
�أثاث ومفرو�شات
٪15
�سيارات
٪15
اجهزة وادوات مكتبية
٪20
�أجهزة حا�سوب
عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية يتم تخفي�ض
قيمتها اىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل ال�شامل.
يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة اال�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن طريقة وفرتة اال�ستهالك
تتنا�سب مع املنافع االقت�صادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.
تدين املوجودات غري املالية
تقوم املجموعة بتاريخ �إعداد التقارير املالية بتقييم فيما �إذا كان هناك دليل ب�أن الأ�صل قد انخف�ضت
قيمته� .إذا وجد �أي دليل على ذلك� ،أو عندما يتطلب �إجراء اختبار �سنوي لالنخفا�ض يف القيمة ،تقوم
املجموعة بتقييم املبلغ املمكن حت�صيله للأ�صل� .إن مبلغ الأ�صل املمكن حت�صيله هو القيمة العادلة للأ�صل
�أو وحدة توليد النقد ناق�ص ُا تكاليف البيع وقيمته امل�ستخدمة �أيهما �أعلى ويتم حتديده للأ�صل الفردي،
�إال �إذا كان الأ�صل ال يولد تدفقات نقدية داخلية م�ستقلة �إىل حد كبري عن تلك الناجتة من املوجودات
الأخرى �أو موجودات املجموعة .عندما يتجاوز املبلغ املدرج للأ�صل �أو وحدة توليد النقد املبلغ املمكن
حت�صيله ،يعترب الأ�صل منخف�ض ًا ويتم تخفي�ضه �إىل املبلغ املمكن حت�صيله� .أثناء تقييم القيمة العادلة
امل�ستخدمة ،يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية للقيمة العادلة احلالية لها با�ستخدام �سعر خ�صم ما
قبل ال�ضريبة والذي يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للأموال واملخاطر املحددة للأ�صل.
�أثناء حتديد القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع ،ت�ؤخذ املعامالت احلديثة يف ال�سوق يف االعتبار �إذا كانت
متوفرة .و�إذا مل يكن ممكن ًا حتديد مثل تلك املعامالت ،يتم ا�ستخدام منوذج التقييم املنا�سب.
يتم تثبيت هذه االحت�سابات مب�ضاعفات تقييم �أ�سعار �أ�سهم ال�شركات التابعة املتداولة �أو م�ؤ�شرات القيمة
العادلة املتوفرة الأخرى.
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م�شاريع حتت التنفيذ
تظهر امل�شاريع حتت التنفيذ بالكلفة ،وتت�ضمن كلفة مواد البناء والرواتب والأجور املبا�شرة على هذه
امل�شاريع �إ�ضافة اىل امل�صاريف املبا�شرة الأخرى.
موجودات غري ملمو�سة
تظهر املوجودات غري امللمو�سة ب�سعر الكلفة بعد تنزيل االطفاء املرتاكم وخم�ص�ص االنخفا�ض وتتمثل
املوجودات غري امللمو�سة بحق االمتياز بالأ�سواق احلرة املمنوح من حكومة اململكة الأردنية الها�شمية.
تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة على مدة حق االمتياز والبالغة � 10سنوات والتي مت متديدها خالل عام
 2009اىل � 20سنة اعتبارا من � 30آب .2001
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
يتم ت�سجيل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر عند ال�شراء بالقيمة
العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغري يف القيمة
العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن
فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت االجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها
يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية
ويتم حتويل ر�صيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مبا�شرة اىل الأرباح واخل�سائر املدورة ولي�س من
خالل قائمة الأرباح واخل�سائر املوحدة.
ال تخ�ضع هذه املوجودات الختبار خ�سائر التدين هذا ويتم ت�سجيل الأرباح املوزعة يف قائمة الأرباح
واخل�سائر املوحدة.
خمزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل وحتدد الكلفة با�ستخدام طريقة متو�سط
الكلفة املرجح.
يتم عمل تقدير للب�ضاعة بطيئة احلركة والتالفة من قبل �أدارة املجموعة ويعد مقابلها خم�ص�ص مبا
يتنا�سب وعمر هذا املخزون من تاريخ ال�شراء.
ذمم مدينة
يتم اثبات الذمم املدينة مببلغ الفاتورة اال�صلية خم�صوم ًا منها خم�ص�ص خ�سارة االئتمان املتوقعة.
ت�ستخدم املجموعة الأ�سلوب املب�سط يف ح�ساب خ�سارة االئتمان املتوقعة وفق ًا ملتطلبات املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم (.)9
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النقد وما يف حكمه
لغر�ض قائمة التدفقات النقدية ،ف�إن النقد وما يف حكمه ي�شمل النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك
وودائع ق�صرية الأجل والتي لديها تواريخ ا�ستحقاق ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقيا�س الأدوات املالية مثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
املوحدة بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
متثل القيمة العادلة ال�سعر الذي �سيتم احل�صول عليه عند بيع املوجودات �أو الذي �سيتم دفعه لنقل �إلتزام
يف معاملة منظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق بتاريخ القيا�س.
يتم قيا�س القيمة العادلة بنا ًء على فر�ضية �أن عملية بيع املوجودات �أو نقل الإلتزام مت من خالل الأ�سواق
الرئي�سية للموجودات واملطلوبات.
يف حال غياب ال�سوق الرئي�سي ،يتم ا�ستخدام ال�سوق الأكرث مالئمة للموجودات �أو املطلوبات.
حتتاج املجموعة المتالك فر�ص الو�صول لل�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث مالئمة.
تقي�س املن�ش�أة القيمة العادلة للموجودات �أو الإلتزام با�ستخدام الإفرتا�ضات التي �سي�ستخدمها امل�شاركون
يف ال�سوق عند ت�سعري املوجودات �أو الإلتزام على افرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق �سيت�صرفون مبا فيه
م�صلحتهم الإقت�صادية.
ي�أخذ قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار قدرة امل�شاركون يف ال�سوق على توليد
املنافع الإقت�صادية من خالل ا�ستخدام املوجودات ب�أف�ضل ا�ستخدام له �أو بيعه مل�شارك �آخر �سي�ستخدم
املوجودات ب�أف�ضل ا�ستخدام له.
تقوم املجموعة با�ستخدام �أ�ساليب تقييم مالئمة وتتنا�سب مع الظروف وتوفر املعلومات الكافية لقيا�س
القيمة العادلة وتو�ضيح ا�ستخدام املدخالت املمكن مالحظتها ب�شكل مبا�شر وتقليل ا�ستخدام املدخالت
املمكن مالحظتها ب�شكل غري مبا�شر.
تقوم املجموعة با�ستخدام الرتتيب التايل لأ�ساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�ض القيمة العادلة
للأدوات املالية:
�إن جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم ا�ستخدام القيمة العادلة لقيا�سها �أو مت الإف�صاح عنها يف
القوائم املالية املوحدة �أو مت �شطبها با�ستخدام امل�ستويات التالية للقيمة العادلة ،وبنا ًء على �أدنى م�ستوى
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للمدخالت التي لديها ت�أثري مهم لقيا�س القيمة العادلة ككل:
امل�ستوى الأول:

الأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف الأ�سواق الفعالة للموجودات واملطلوبات امل�شابهة.

امل�ستوى الثاين :تقنيات �أخرى حيث تكون على املدخالت لها ت�أثري مهم على القيمة العادلة وميكن
مالحظتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
امل�ستوى الثالث :تقنيات �أخرى حيث ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثري مهم على القيمة العادلة ولكنها لي�ست
مبنية على معلومات يف ال�سوق ميكن مالحظتها.
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
يتم اثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة �سواء متت �أو مل
تتم املطالبة بها من قبل املورد.
خم�ص�صات
يتم الإعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام (قانوين او فعلي) ناجت عن حدث �سابق،
وان ت�سديد الإلتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
االيجارات
تقوم املجموعة بتقييم العقود املربمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقد عقد �إيجار �أو يحتوي على
�إيجار .اي انه �إذا كان العقد ينقل احلق يف التحكم يف ا�ستخدام الأ�صل املحدد لفرته من الزمن مقابل
املبالغ املدفوعة.
ويطبق املجموعة نهجا موحد ًا لالعرتاف والقيا�س فيما يتعلق بجميع عقود الإيجار ،با�ستثناء عقود
الإيجار الق�صرية الأجل وعقود �إيجار الأ�صول منخف�ضة القيمة .ويعرتف املجموعة بالتزامات الإيجار
لدفعات الإيجار و�أ�صول حق اال�ستخدام التي متثل احلق يف ا�ستخدام الأ�صول امل�ست�أجرة.
موجودات حق اال�ستخدام
تقوم املجموعة باالعرتاف مبوجودات حق اال�ستخدام يف تاريخ بدء عقد الإيجار (�أي ،التاريخ الذي يكون
الأ�صل فيه قابل لال�ستخدام) .يتم االعرتاف ب�أ�صل حق اال�ستخدام بالتكلفة ،بعد تنزيل اال�ستهالك
املرتاكم وخ�سائر التدين يف القيمة ،ويتم تعديل القيمة عند �إعادة تقييم التزامات الإيجار.
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تت�ضمن تكلفة �أ�صل حق اال�ستخدام قيمة التزامات الإيجار املعرتف بها ،بالإ�ضافة اىل التكاليف املبا�شرة
مطروحا منها �أي حوافز م�ستلمة
الأولية املتكبدة ،ودفعات الإيجار التي متت يف �أو قبل تاريخ بدء العقد،
ً
متعلقة بعقد االيجار .يف حال مل تكن املجموعة متيقنة من احل�صول على ملكية الأ�صل امل�ؤجر يف نهاية
مدة العقد ،يتم ا�ستهالك قيمة حق ا�ستخدام اال�صل املعرتف به على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى
العمر الإنتاجي للأ�صل او مدة الإيجار ايهما اقل .تخ�ضع موجودات �أ�صول حق اال�ستخدام �إىل اختبار
التدين يف القيمة.
التزامات عقود الإيجار
تقوم املجموعة يف تاريخ بدء عقد الإيجار ،باالعرتاف بالتزامات عقد الإيجار بالقيمة احلالية لدفعات
الإيجار التي يتعني دفعها خالل مدة العقد .تت�ضمن دفعات الإيجار الدفعات الثابتة (والتي تت�ضمن
مطروحا منها حوافز الإيجار امل�ستحقة ودفعات
الدفعات التي يف م�ضمونها تعترب دفعات �إيجار ثابتة)
ً
الإيجار املتغرية التي تعتمد على م�ؤ�شرات �أو معدالت متفق عليها وفقا ل�شروط العقد ،واملبالغ املتوقع
حت�صيلها مبوجب �ضمانات القيمة املتبقية .تت�ضمن دفعات الإيجار � ً
أي�ضا القيمة امل�ستحقة عند ممار�سة
خيار ال�شراء والذي من امل�ؤكد �أن متار�سه املجموعة وقيمة غرامات �إنهاء عقد الإيجار� ،إذا كانت املجموعة
تنوي ان متار�س خيار الإنهاء وفقا ل�شروط العقد.
يتم االعرتاف بدفعات الإيجار املتغرية التي ال تعتمد على م�ؤ�شرات �أو معدالت متفق عليها وفقا ل�شروط
العقد كم�صاريف يف الفرتة التي يقع فيها احلدث �أو ال�شرط الذي ي�ؤدي اىل دفع تلك املبالغ.
عند احت�ساب القيمة احلالية لدفعات الإيجار ،ت�ستخدم املجموعة لغايات خ�صم دفعات االيجار امل�ستقبلية
معدل االقرتا�ض عند بدء الإيجار �إذا كان �سعر الفائدة ال�ضمني يف عقد الإيجار غري قابل للتحديد.
الحقا يتم زيادة التزامات الإيجار بقيمة الفائدة امل�ستحقة ويتم تخفي�ضها بقيمة دفعات الإيجار الفعلية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم �إعادة قيا�س القيمة الدفرتية اللتزامات الإيجار �إذا كان هناك �أي تعديل �أو تغيري
على مدة الإيجار �أو عند حدوث اي تغيري على الدفعات التي يف م�ضمونها تعترب دفعات �إيجار ثابتة �أو عند
تغري التقييم املتعلق ب�شراء الأ�صل.
�ضريبة الدخل
حت�سب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة وفقا لقوانني �ضريبة الدخل املعمول بها يف اململكة
الأردنية الها�شمية.
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة
املوجودات او املطلوبات يف القوائم املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على �أ�سا�سها .يتم
احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية

68

 31كانون �أول

بالدينار االردين

التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي او حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع
عدم �إمكانية اال�ستفادة من تلك املوجودات ال�ضريبية جزئيا او كليا.
الإيرادات
يتم ت�سجيل الإيرادات وفق ًا لنموذج اخلم�س خطوات من معيار التقارير الدويل رقم  15والذي يت�ضمن
حتديد العقد ،حتديد الثمن ،توزيع الثمن على التزام الأداء يف العقد ،واالعرتاف بالإيراد عند ت�أدية
التزام الأداء .حيث يتم االعرتاف بالإيرادات عند بيع الب�ضائع للزبائن و�إ�صدار الفاتورة للعميل والتي
تتم عادة عند نقطة معينة من الزمن.
يتم اثبات �إيرادات الفوائد وفق ًا لطريقة الفائدة الفعلية.
التقا�ص
يتم اجراء التقا�ص بني املوجودات واملطلوبات واظهار املبلغ بال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما
تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات
وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
العمالت الأجنبية
يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء
املعامالت ،كما يتم حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الأرباح واخل�سائر املوحدة.
معلومات القطاعات
قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معا يف تقدمي منتجات او خدمات
خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات �أعمال �أخرى والتي يتم قيا�سها وفق ًا للتقارير
التي مت ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى املجموعة.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات او خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد
تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات عمل يف بيئات اقت�صادية خمتلفة.
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( )3ممتلكات ومعدات

2019
الكلفـة -
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 2019
ا�ضافات
ا�ستبعادات
املحول من م�شاريع حتت التنفيذ
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2019
اال�ستهالك -
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 2019
�إ�ستهالكات
ا�ستبعادات
الر�صيد كما يف 31كانون الأول 2019
�صايف القيمة الدفرتية كما يف
 31كانون الأول 2019
- 2018
الكلفـة -
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 2018
ا�ضافات
ا�ستبعادات
املحول من م�شاريع حتت التنفيذ
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2018
اال�ستهالك -
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 2018
�إ�ستهالكات
ا�ستبعادات
الر�صيد كما يف 31كانون الأول 2018
�صايف القيمة الدفرتية كما يف
 31كانون الأول 2018
508.412 1.134.486 4.352.479
136.839 100.713 593.409
()7.067( )11.576
638.184 1.223.623 4.945.888
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686.512
97.425
()7.226
776.711
457.966

اجهزة
اجهزة
ادوات
و
املجم ـ ـ ـ ــوع
حا�سوب
مكتبية
14.869.255 1.220.847 1.083.423
249.825 88.052 29.617
()50.508( )4.770( )8.446
624.079
- 217.151
15.692.651 1.304.129 1.321.745
874.064
111.507
()4.510
981.061
545.034

اثاث و
�أرا�ضـ ـ ــي مبان ـ ـ ـ ــي
مفرو�شات �سيـ ـ ـ ـ ــارات
1.023.348 1.583.181 9.547.246 411.210
98.502 26.654
7.000
()25.700( )11.592
- 53.159 353.769
1.096.150 1.651.402 9.908.015 411.210
-

7.555.953
1.039.893
()30.379
8.565.467
323.068

427.779 4.962.127 411.210

7.127.184

6.843.248 789.181
975.712 97.853
()263.007( )12.970
7.555.953 874.064

14.133.593 1.101.490 930.647 996.363 1.572.618 9.121.265 411.210
396.733 122.700 80.604 179.661 13.768
()310.049( )25.786( )10.278( )152.676( )121.309
648.978 22.443 82.450
- 118.104 425.981
14.869.255 1.220.847 1.083.423 1.023.348 1.583.181 9.547.246 411.210
-

602.458 506.540 1.165.244 3.779.825
91.537 123.651 90.017 572.654
()7.483( )121.779( )120.775
686.512 508.412 1.134.486 4.352.479

448.695 5.194.767 411.210

514.936

396.911

346.783

7.313.302
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( )4م�شاريع حتت التنفيذ
م�شروع �شركة الأ�سواق الأوىل (العقبة)
م�شروع تو�سعة مكاتب الإدارة
م�شروع تطوير �أنظمة املعلومات
م�شروع وادي عربة /قادمني
م�شروع بناء �سكن العمري
م�شروع �سكن الكرامة
م�شروع تو�سعة البوليفارد
م�شروع ت�أهيل �سوق جابر
�أخرى

2019
6.131.928
314.404
117.128
104.081
93.569
59.087
37.771
21.934
6.879.902

2018
2.440.415
329.120
204.815
117.128
103.891
93.569
475
28.294
4.041
3.321.748

تقدر التكلفة الإجمالية لال�ستكمال امل�شاريع كما يف  31كانون الأول  2019مببلغ  12.676.868دينار
تقريب ًا ويتوقع االنتهاء من هذه امل�شاريع خالل عام .2020
�إن احلركة احلا�صلة على امل�شاريع قيد التنفيذ كانت كما يلي:
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين
�إ�ضافات
املحول �إىل املمتلكات واملعدات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول

2019
3.321.748
4.182.233
()624.079
6.879.902

2018
1.149.087
2.821.639
()648.978
3.321.748

( )5موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف
ميثل هذا البند جمموع املبالغ التي قامت ال�شركة بدفعها للخزينة العامة مقابل منحها حق احل�صرية
يف �إقامة الأ�سواق احلرة يف املعابر الربية واملوانئ البحرية ملدة � 10سنوات �إعتبار ًا من � 30آب 2001
على �أن تلتزم ال�شركة بدفع  ٪8من �إجمايل مبيعاتها كبدل خدمات للخزينة العامة ،هذا وقد قامت
ال�شركة خالل العام  2009بتمديد �إتفاقية حق احل�صرية ملدة ع�شر �سنوات �إ�ضافية �إعتبار ًا من تاريخ
� 31آب  2011ولغاية � 30آب  2021وذلك مقابل دفع مبلغ  4.000.000دينار والإلتزام بدفع ما ن�سبته
 ٪9كبدل خدمات من �إجمايل املبيعات ال�شهرية لوزارة املالية-مديرية الإيرادات العامة عند �سريان
فرتة متديد الإتفاقية ب�إ�ستثناء مبيعات �سوق املنطقة الإقت�صادية اخلا�صة والتي تخ�ضع لقانون منطقة
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العقبة الإقت�صادية اخلا�صة� .إبتدا ًءا من �أول كانون الثاين  2018تلتزم ال�شركة بدفع ما ن�سبته ٪10.5
من اجمايل املبيعات ال�شهرية لوزارة املالية وهي كما يلي:
 ٪9بدل �ضريبة خدمات للخزينة العامة.
 ٪1.5بدل م�صاريف ت�شغيل لدائرة اجلمارك الأردنية.
الكلفـة -
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين
ا�ضافات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول
الإطفاء -
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين
�إطفاء ال�سنة
الر�صيد كما يف 31كانون الأول
�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31كانون الأول

2019

2018

8.000.000
8.000.000

8.000.000
8.000.000

6.933.333
400.000
7.333.333

6.533.333
400.000
6.933.333

666.667

1.066.667

( )6دفعات على ح�ساب �شراء �أرا�ضي
ميثل ر�صيد هذا البند القيمة املدفوعة من قبل �شركة الأ�سواق الأوىل (�شركة تابعة) لقاء �شراء قطعة
�أر�ض من �شركة تطوير العقبة وفق ًا لالتفاقية بني الطرفني يف �شهر �أيلول .2015
قامت ال�شركة التابعة يف �شهر �أيلول  2016ب�شراء قطعة �أر�ض �إ�ضافية جماورة للقطعة الأ�صلية من
�شركة تطوير العقبة مببلغ  1.822.200دينار وفقا مللحق تعديل االتفاقية .وذلك ل�ضمها للقطعة الأ�صلية
فت�صبح قيمة الأر�ض كاملة  3.628.690دينار كما يف  31كانون الأول .2019
�سوف يتم نقل ملكية الأر�ض با�سم ال�شركة التابعة بعد القيام بتطوير ٪40من امل�ساحة االجمالية للأر�ض
وفق ًا ل�شروط االتفاقية وملحقها .ان الهدف من �شراء االر�ض هو اقامة جممع جتاري يف مدينة العقبة.
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( )7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل

ال�شركة الأردنية لل�صحافة والن�شر /الد�ستور
�إن تفا�صيل احلركة على �إحتياطي القيمة العادلة هي كما يلي:
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين
التغري خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول

2019

2018
1.550
1.550

2019
()4٫150
()1.100
()5.250

2018
()4.150

450
450

()4.150

( )8ذمم مدينة
ذمم جتارية
ينزل :خم�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة

2019
444.089
()178.123
265.966

2018
441.479
()178.123
263.356

بلغ خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة  178.123دينار كما يف  31كانون الأول  2019و.2018
فيما يلي جدول �أعمار الذمم املدينة بعد تنزيل خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة كما يف  31كانون
الأول:

2019
2018

الذمم امل�ستحقة وغري امل�شكوك يف حت�صيلها
املجموع
180 - 121
120 - 91
90 - 31
30- 1
يــوم
يــوم
يــوم
يــوم
265.966
100.503
26.854
138.609
263.356 111.214
20.624
8.241
123.277
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( )9خمزون
ب�ضاعة
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة:
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين
امل�سرتد من املخ�ص�ص
الر�صيد كما يف  31كانون الأول

2019
11.542.454
()73.018
11.469.436

2018
16.195.158
()73.018
16.122.140

2019
73.018
73.018

2018
73.018
73.018

(� )10أر�صدة مدينة �أخرى
�إيرادات فوائد م�ستحقة القب�ض
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�إيرادات �أخرى م�ستحقة القب�ض
دفعات مقدمة للموردين
ت�أمينات م�سرتدة
�أمانات �ضريبة املبيعات
ذمم موظفني
�أخرى

2019
643.491
280.699
623.932
32.172
8.117
42.356
14.991
1.645.758

2018
714.416
590.439
74.262
577.530
32.172
840
50.353
24.932
2.064.944

( )11نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك
2018
2019
نقد يف ال�صندوق
40.173
21.428
5.035.963 15.298.145
�أر�صدة لدى البنوك – ح�سابات جارية
37.660.380 30.571.827
�أر�صدة لدى البنوك – ودائع لأجل*
42.736.516 45.891.400
• �إن الودائع لأجل مربوطة ملدة ترتاوح من ثالثة �أ�شهر ل�سنة ب�سعر فائدة �سنوية ترتاوح ما بني ٪ 5.75
اىل  ٪6.35خالل العام � ٪4.35( 2019إىل  ٪6.25خالل العام .)2018
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( )12الإحتياطيات
احتياطي اجباري -
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من �صايف الأرباح ال�سنوية قبل �ضريبة الدخل بن�سبة
 ٪10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة ح�سب متطلبات قانون ال�شركات الأردين وميكن لل�شركة �إيقاف هذا
التحويل ال�سنوي �إذا بلغ ر�صيد االحتياطي الإجباري ربع ر�أ�س مال ال�شركة� ،إال انه يجوز مبوافقة الهيئة
العامة لل�شركة اال�ستمرار يف اقتطاع هذه الن�سبة ال�سنوية اىل ان يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار
را�س مال ال�شركة امل�صرح به� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
احتياطي اختياري -
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من �صايف الأرباح ال�سنوية قبل �ضريبة الدخل بن�سبة ال
تزيد عن  ٪20خالل ال�سنوات ال�سابقة ،وي�ستخدم االحتياطي االختياري يف االغرا�ض التي يقررها جمل�س
االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل او اي جزء منه ك�أرباح على امل�ساهمني .وقد قررت الهيئة
العامة يف اجتماعها الغري عادي املنعقد بتاريخ  21كانون االول  2017زيادة ر�أ�س مال ال�شركة لي�صبح
 22.500.000دينار وذلك عن طريق ر�سملة  7.500.000دينار من الأرباح املدورة و7.500.000
دينار من االحتياطي االختياري.

( )13خم�ص�ص التزامات �أخرى
ميثل هذا البند خم�ص�ص مواجهة �أي خ�سائر �أو مطالبات �أو ق�ضايا على ال�شركة وال�شركات التابعة لها.
�إن احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص التزامات �أخرى كما يلي:
الر�صيد بداية ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد نهاية ال�سنة

2019
513.913
()17.805
496.108

2018
668.463
()154.550
513.913
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( )14ذمم دائنة
موردين حمليني
موردين خارجيني

2019
556.986
403.830
960.816

2018
935.371
1.394.760
2.330.131

(� )15أر�صدة دائنة �أخرى
م�صاريف م�ستحقة وغري مدفوعة
بدل خدمات للخزينة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
حوافز م�ستحقة الدفع
�أمانات �صندوق التكافل االجتماعي
�أمانات ال�ضمان االجتماعي
�أمانات طوابع واردات
خم�ص�ص �ضريبة دخل (�إي�ضاح )21
�ضريبة مبيعات م�ستحقة الدفع
�أخرى

2019
224.201
1.443.444
45.000
689.292
147.370
86.095
9.706
235.367
20.760
3.617
2.904.852

2018
220.145
1.045.554
45.000
866.624
144.232
10.118
217.344
10.172
3.836
2.563.025

(� )16إيرادات �أخرى
ت�أجري خزائن
�إيرادات جتارية
�إيرادات تعوي�ض مواد
�إيرادات حتقيق الهدف
(خ�سائر) �أرباح بيع ممتلكات ومعدات
�أخرى
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2019
393.265
58.360
364.165
158.357
()1.134
36.602
1.009.615

2018
300.305
58.060
154.685
80.322
36.370
12.092
641.834
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( )17م�صاريف بيع وتوزيع
رواتب و�أجور ومنافع �أخرى
ت�أمني �صحي
امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي
�إيجار الأ�سواق
�سفر وتنقالت و�إقامة
كهرباء وماء وخدمات
دعاية و�إعالن
�صيانة
بدل �سكن
اجور نقل نقد
�أمن وحماية
ات�صاالت وربط اال�سواق
�ضيافة
مالب�س
�أخرى

2019
3.265.035
295.475
377.824
149.647
398.002
471.405
66.567
76.385
37.584
34.560
76.476
17.645
41.447
7.524
5.315.576

2018
3.240.309
206.151
346.563
493.909
123.146
308.442
493.214
45.617
66.832
36.933
34.600
72.149
13.109
59.174
5.402
5.545.550
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( )18م�صاريف �إدارية
رواتب و�أجور ومنافع �أخرى
امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي
ال�صيانة
�سفر وتنقالت و�إقامة
كهرباء ومياه وخدمات
قرطا�سية ومطبوعات
بريد وهاتف و�إنرتنت
ت�أمني
�أتعاب مهنية
�أمن وحماية
تربعات
�إيجارات
�ضيافة
بدل تنقالت ومكافات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ر�سوم حكومية ورخ�ص
ت�أمني �صحي
م�صاريف بنكية
تدريب
مكاف�آت م�شاريع
طوابع واردات
م�صاريف �إجتماع الهيئة العامة
رخ�ص برامج
�أخرى
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2019
2.739.503
281.897
55.023
385.436
89.896
41.491
95.560
89.641
92.818
15.740
91.768
5.917
51.414
186.150
27.777
219.684
60.969
69.158
2.900
71.509
21.144
38.995
84.105
4.818.495

2018
2.754.872
274.037
49.041
396.648
87.681
68.837
81.301
75.891
53.810
20.955
194.284
125.148
50.310
155.271
23.394
172.071
52.187
144.609
2.600
85.856
20.224
38.708
50.240
4.977.975
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( )19ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمني املجموعة
الربح لل�سنة (دينار)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (�سهم)
احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

2019
24.499.495
22.500.000
1/088

2018
28.376.532
22.500.000
1/261

(� )20أرباح موزعة على امل�ساهمني
وافقت الهيئة العامة للم�ساهمني يف اجتماعها الغري عادي الذي عقد بتاريخ � 19آذار  2019على توزيع
مبلغ  22,500,000دينار ك�أرباح على امل�ساهمني بن�سبة  ٪100من ر�أ�س املال املدفوع عن �سنة .2018

(� )21ضريبة الدخل
مت احت�ساب �ضريبة الدخل على �إيرادات الفوائد وااليرادات الأخرى لل�سنوات املنتهية يف  31كانون الأول
 2019و 31كانون الأول  .2018مت تعديل ن�سب ال�ضريبة ابتدا ًء من  1كانون الثاين  2019لت�صبح ٪20
�ضريبة دخل بالإ�ضافة اىل  ٪1م�ساهمة وطنية� ،أي ما جمموعه  ٪21وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل الأردين
رقم ( )34ل�سنة  2014املعدل بالقانون رقم ( )38ل�سنة .2018
ا�ستناد ًا لقرار جمل�س الوزراء يف اجتماعهم املنعقد بتاريخ  10ني�سان  2018فقد مت جتديد اعفاء ال�شركة
من ال�ضريبة العامة على املبيعات و�ضريبة الدخل على ال�سلع واخلدمات التي يتم بيعها �ضمن الن�شاط
الرئي�سي لل�شركة حيث يتم احت�ساب �ضريبة دخل على �إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى فقط.
قامت دائرة �ضريبة الدخل بت�سوية وقبول �ضريبة الدخل للمجموعة عن الأعوام  2004اىل .2016
مت تقدير �ضرائب على املجموعة بقيمة  480.785دينار عن الأعوام 2008و  2009حيث قامت دائرة
�ضريبة الدخل واملبيعات ب�إخ�ضاع فوائد و�إيراداتها الأخرى ل�ضريبة الدخل .هذا ومت االعرتا�ض على
�ضريبة الدخل ومت رف�ض االعرتا�ض من دائرة �ضريبة الدخل وعليه قامت املجموعة برفع دعوى �ضد
الدائرة لدى حمكمة بداية �ضريبة الدخل حيث قررت املحكمة الغاء القرار ومنع املطالبة ،وقد �أقدمت
دائرة �ضريبة الدخل على ا�ستئناف احلكم ومل ي�صدر قرار نهائي من قبل حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية.
مل تقم دائرة �ضريبة الدخل بتدقيق الإقرار ال�ضريبي اخلا�ص لعام  2018لغاية تاريخ اعداد هذه القوائم
املالية املوحدة.
قامت املجموعة بالت�سجيل يف �ضريبة املبيعات ب�أثر رجعي اعتبارا من  1كانون الثاين  2014وهي ملتزمة
بتقدمي الإقرارات �ضمن املدد القانونية. .
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فيما يلي ملخ�ص احلركة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل:
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين
�ضريبة دخل ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول
ن�سبة ال�ضريبة الفعلية
ن�سبة ال�ضريبة القانونية

2019
217.344
587.934
()569.911
235.367
%2.34
%21

2018
236.183
482.393
()501.232
217.344
٪1٫67
٪20

( )22الق�ضايا املقامة على ال�شركة
�أ .هنالك ق�ضايا عمالية مقامة �ضد املجموعة مببلغ  26.891دينار ،هذا وبر�أي �إدارة املجموعة
وامل�ست�شار القانوين ان املخ�ص�صات امل�أخوذة كافية لقاء االلتزامات املتوقعة جراء هذه الق�ضايا.
ب .هنالك ق�ضايا جمركية مقامة على املجموعة مببلغ  19.648دينار وبر�أي �إدارة املجموعة وامل�ست�شار
القانوين ف�إنه لن يرتتب على �إدارة املجموعة �إي التزامات كون موقف املجموعة جيد.

( )23معلومات قطاعات الأعمال
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل املبيعات:
مبيعات التبغ
مبيعات امل�شروبات الكحولية
�أخرى
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2019
81.154.205
5.134.025
5.719.847
92.008.077

2018
91.031.537
5.783.366
5.016.140
101.831.043

�شمال
اململكة
2.136.761
1.274.778

املجمـوع
82.354.436
()47.482.553
()12.160.181
2.856.415
()587.934
()480.724
24.499.459

و�سط اململكة
49.643.673
28.633.727

جنوب
اململكة
22.132.220
12.314.698

يلخ�ص اجلدول التايل معلومات قطاعات الأعمال ح�سب املناطق اجلغرافية ملبيعات املجموعة.
عمـ ــان

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
8.441.782
�صايف املبيعات
5.259.350
كلفة املبيعات
م�صاريف غري موزعة
�إيرادات �أخرى و�إيراد فوائد
�ضريبة الدخل
فوائد التزامات عقود ايجار
ربح ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
�صايف املبيعات
كلفة املبيعات
م�صاريف غري موزعة
�إيرادات �أخرى و�إيراد فوائد
�ضريبة الدخل
ربح ال�سنة
91.150.939 52.200.564 26.097.633
3.367.658
9.485.084
()52.897.335( )30.328.895( )14.661.250( )1.988.531( )5.918.659
()11.968.636
2.573.957
()482.393
28.376.532
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( )24معامالت مع جهات ذات عالقة
متثل جهات ذات عالقة الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني .يتم
اعتماد �سيا�سة الأ�سعار وال�شروط املتعلقة بهذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
فيما يلي ملخ�ص االر�صدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحد كما يلي  31كانون
الأول :2019
طبيعة
العالقة

2019

ار�صدة لدى البنوك:
ح�سابات جارية – البنك اال�ستثماري
ودائع – البنك اال�ستثماري

م�ساهم
م�ساهم

ذمم دائنة

م�ساهمني 135.449

بنود خارج قائمة املركز املايل:
كفاالت بنكية – البنك الإ�ستثماري

م�ساهم

6.716.380
4.000.000

3.032.717

2018
2.340.884
13.000.000
8.519
3.035.739

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة التي تت�ضمنها قائمة الدخل ال�شامل املوحدة هي كما يلي:
ايراد فوائد– البنك اال�ستثماري (م�ساهم)
م�شرتيات (م�ساهمني)
رواتب ومكاف�آت – الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة
رواتب ومكاف�آت وتنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
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2019
469.810
1.488.451
561.959
542.033

2018
494.701
1.450.114
568.070
499.705
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( )25النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه الظاهر يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من املبالغ املبينة يف قائمة املركز
املايل املوحدة وذلك كما يلي:
نقد يف ال�صندوق وار�صدة لدى البنوك

2019
45.891.400

2018
42.736.516

ينزل :ودائع لدى البنوك التي ت�ستحق خالل ثالثة ا�شهر وحتى �سنة ()37,660,380( )30.571.827
النقد وما يف حكمه

15.319.573

5,076,136

( )26التزامات حمتملة
على املجموعة بتاريخ القوائم املالية املوحدة التزامات حمتمل ان تطر�أ تتمثل يف:
 كفاالت بنكية مببلغ  3.032.717دينار كما يف  31كانون الأول  3,035,739 :2018( 2019دينار)بلغت ت�أميناتها النقدية �صفر دينار كما يف  31كانون الأول  2019و.2018

( )27القيمة العادلة للأدوات املالية
تتمثل الأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية .تتكون املوجودات املالية من نقد و�أر�صدة لدى
البنوك وذمم مدينة بالإ�ضافة لبع�ض الأر�صدة املدينة الأخرى ،يف حنب تتكون املطلوبات املالية من ذمم
دائنة وبع�ض الأر�صدة الدائنة الأخرى.
ت�ستخدم املجموعة الرتتيب التايل لأ�ساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�ض القيمة العادلة
للأدوات املالية:
امل�س ـتـوى الأول :الأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف الأ�سواق الفعالة لنف�س املوجودات واملطلوبات.
امل�ستوى الثاين :تقنيات �أخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها ت�أثري مهم على القيمة العادلة ميكن
مالحظتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من معلومات ال�سوق.
امل�ستوى الثالث :تقنيات �أخرى حيث ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثري مهم على القيمة العادلة ولكنها لي�ست
مبنية على معلومات من ال�سوق ميكن مالحظتها.
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اجلدول التايل يبني حتليل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وح�سب الرتتيب الهرمي املذكور �أعاله:
املجموع

امل�ستوى الأول

- 2019
موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر 450

450

2018
موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر 1.550

1.550

(� )28إدارة املخاطر
خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن خماطر �أ�سعار الفائدة هي املخاطر التي تنتج عن التقلبات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية
امل�ستقبلية للأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار الفائدة.
ان املجموعة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي حتمل فائدة مثل الودائع
لدى البنوك.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل للتغريات املمكنة املعقولة على �أ�سعار الفائدة كما يف
 31كانون الأول ،مع بقاء جميع املتغريات الأخرى امل�ؤثرة ثابتة.
تتمثل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل ب�أثر التغريات املفرت�ضة املمكنة ب�أ�سعار الفوائد على ربح ال�شركة
ل�سنة واحدة ،ويتم احت�سابها على املوجودات التي حتمل �سعر فائدة متغري كما يف  31كانون الأول.
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– 2019
العمل ــة
دينار �أردين
العمل ــة
دينار �أردين

الزيادة ب�سعر
الفائدة
(نقطة)
50

الأثر على
ربح ال�سنة
دين ــار
152٫859

النق�ص ب�سعر
الفائدة
(نقطة)
50

الأثر على
ربح ال�سنة
دين ــار
()152٫859

- 2018
العمل ــة
دينار �أردين
العمل ــة
دينار �أردين

الزيادة ب�سعر
الفائدة
(نقطة)
50

الأثر على
ربح ال�سنة
دين ــار
188.302

النق�ص ب�سعر
الفائدة
(نقطة)
50

الأثر على
ربح ال�سنة
دين ــار
()188.302

خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف �أو عجز املدينون والأطراف الأخرى عن الوفاء
بالتزاماتهم جتاه ال�شركة.
وترى املجموعة ب�أنها لي�ست معر�ضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث �أن معظم مبيعات ال�شركة هي
مبيعات نقدية.
حتتفظ املجموعة بالأر�صدة والودائع لدى م�ؤ�س�سات م�صرفية رائدة.
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خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها.
تقوم املجموعة ب�إدارة ال�سيولة بحيث ت�ضمن توفر �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها.
يلخ�ص اجلدول �أدناه املطلوبات املالية (غري خم�صومة) كما يف  31كانون الأول على �أ�سا�س الفرتة
املتبقية ال�ستحقاق التعاقدي:
-2018
ذمم دائنة
-2018
ذمم دائنة

�أقل من � 3شهور
960.816
2.330٫131

خماطر العمالت
�إن معظم تعامالت املجموعة هي بالدينار الأردين والدوالر الأمريكي� .إن �سعر �صرف الدينار مربوط
ب�سعر ثابت مع الدوالر الأمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار) وبالتايل ف�إن �أثر خماطر العمالت غري جوهري
على القوائم املالية املوحدة.

(� )29إدارة ر�أ�س املـال
يتمثل الهدف الرئي�سي فيما يتعلق ب�إدارة ر�أ�سمال املجموعة بالت�أكد من املحافظة على ن�سب ر�أ�سمال
مالئمة ب�شكل يدعم ن�شاط املجموعة ويعظم حقوق امللكية.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكلة ر�أ�س املال و�إجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء تغريات ظروف العمل.
هذا ومل تقم املجموعة ب�أية تعديالت على الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بهيكلة ر�أ�س املال
خالل ال�سنة احلالية وال�سنة ال�سابقة.
�إن البنود املت�ضمنة يف هيكلة ر�أ�س املال تتمثل يف ر�أ�س املال املدفوع واالحتياطي االجباري والإحتياطي
الإختياري و�إحتياطي القيمة العادلة والأرباح املدورة والبالغ جمموعها  73.110.923دينار كما يف 31
كانون الأول  2019مقابل  71.112.564دينار كما يف  31كانون الأول .2018
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( )30معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�صادرة
وغري النافذة بعد
�إن املعايري املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�صادرة وغري النافذة بعد حتى تاريخ
القوائم املالية املوحدة مدرجة �أدناه ،و�ستقوم املجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق
االلزامي:
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )17عقود الت�أمني
يقدم املعيار منوذج ًا �شام ًال لالعرتاف والقيا�س والعر�ض واالي�ضاحات املتعلقة بعقود الت�أمني .ويحل هذا
املعيار حمل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( – )4عقود الت�أمني .ينطبق املعيار على جميع �أنواع عقود
الت�أمني (مثل عقود احلياة وغريها من عقود الت�أمني املبا�شرة وعقود �إعادة الت�أمني) دون النظر للمن�ش�أة
امل�صدرة لعقد الت�أمني ،كما ينطبق على بع�ض ال�ضمانات والأدوات املالية التي حتمل خا�صية امل�شاركة .ان
الإطار العام للمعيار يت�ضمن ا�ستخدام طريقة الر�سوم املتغرية وطريقة توزيع الأق�ساط.
�سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارا من  1كانون الثاين  2021مع ارقام املقارنة ،مع ال�سماح بالتطبيق املبكر
�شريطة ان املن�ش�أة طبقت معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9ومعيار التقارير املالية الدويل رقم
( )15قبل �أو مع تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( .)17ال تتوقع املجموعة ان ينتج �أثر من تطبيق
هذا املعيار.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)3تعريف “الأعمال”
�أ�صدر املجل�س الدويل للمحا�سبة تعديالت على تعريف “الأعمال” يف معيار التقارير املالية الدويل
رقم ( - )3اندماج الأعمال مل�ساعدة املن�شئات على حتديد ما �إذا كانت جمموعة الأن�شطة واملوجودات
امل�ستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف “الأعمال” �أم ال .وتو�ضح هذه التعديالت احلد الأدنى ملتطلبات
الأعمال ،وحتذف تقييم ما �إذا كان امل�شاركني يف ال�سوق قادرين على ا�ستبدال �أي عنا�صر �أعمال غري
موجودة ،وت�ضيف التعديالت توجيهات مل�ساعدة املن�شئات على تقييم ما �إذا كانت العملية امل�ستحوذ عليها
جوهرية ،وحتديد تعريفات الأعمال واملخرجات ،وا�ضافة اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
نظ ًرا لأن التعديالت تطبق ب�أثر م�ستقبلي على املعامالت �أو الأحداث الأخرى التي حتدث عند �أو بعد تاريخ
التطبيق الأويل ،فلن ينتج �أثر على املجموعة من تطبيق هذه التعديالت يف تاريخ االنتقال.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)8تعريف “اجلوهري”
�أ�صدر املجل�س الدويل للمحا�سبة تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( - )1عر�ض القوائم املالية
ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( -)8ال�سيا�سات املحا�سبية والتغيريات يف التقديرات والأخطاء املحا�سبية
لتوحيد تعريف ما هو “جوهري” �ضمن املعايري كافة وتو�ضيح جوانب معينة من التعريف .ين�ص التعريف
اجلديد على �أن “املعلومات تعترب جوهرية �إذا نتج عن حذفها �أو �إغفالها �أو �إخفاءها ،ت�أثري ب�شكل معقول
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على القرارات التي يتخذها امل�ستخدمون الأ�سا�سيون للقوائم املالية للأغرا�ض العامة على �أ�سا�س تلك
القوائم املالية ،والتي توفر معلومات مالية حمددة حول املن�ش�أة “.
من غري املتوقع �أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو “جوهري” �أثر على القوائم املالية املوحدة
املجموعة.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9ومعيار التقارير املالية الدويل
رقم ()7
�إن تعديالت معايري معدالت الفائدة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم  9واملعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  7ت�شمل عدد من عمليات الإعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تت�أثر ب�شكل مبا�شر
بتعديل معايري معدالت الفائدة .تت�أثر عالقة التحوط �إذا �أدى التعديل �إىل حالة عدم تيقن ب�ش�أن توقيت
و � /أو حجم التدفقات النقدية امل�ستندة �إىل املعيار ،لبند التحوط �أو �أداة التحوط .نتيجة لهذا التعديل،
قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و � /أو حجم التدفقات النقدية امل�ستندة �إىل املعيار ،لبند التحوط
�أو �أداة التحوط ،خالل الفرتة ال�سابقة ال�ستبدال معيار معدل الفائدة احلايل ببديل يخلو من املخاطر
( .)RFRقد ي�ؤدي ذلك �إىل عدم التيقن فيما �إذا كانت ال�صفقة املتوقعة مرجحة وما �إذا كانت عالقة
التحوط م�ستقب ًال فعالة �أم ال.
نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و � /أو حجم التدفقات النقدية امل�ستندة �إىل
املعيار ،لبند التحوط �أو �أداة التحوط خالل الفرتة ال�سابقة ال�ستبدال معيار معدل الفائدة احلايل ببديل
يخلو من املخاطر ( .)RFRت�سري التعديالت على الفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين
 2020مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .ويتم تطبيق ب�أثر رجعي� .إال �أنه ال ميكن �إعادة �أي عالقات حتوط مت
�إلغائها م�سب ًقا عند تطبيق الطلب ،وال ميكن تعيني �أي عالقات حتوط باال�ستفادة من التجارب ال�سابقة.
بعد االنتهاء من املرحلة الأوىل ،يحول جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تركيزه �إىل امل�سائل التي قد ت�ؤثر
على التقارير املالية عند ا�ستبدال معيار معدل الفائدة احلايل بـ  .RFRوي�شار �إىل ذلك باملرحلة الثانية
من م�شروع .IASB
مل تطبق ال�شركة التعديالت مبكر ًا حيث �أن عدم التيقن النا�شئ عن التعديل ال ي�ؤثر على عالقات التحوط
�إىل احلد الذي يتطلب �إنهاء العالقة.

( )31ارقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض ارقام املقارنة لعام  2018لتتنا�سب مع تبويب ارقام القوائم املالية ل�سنة  2019ومل
ينتج �إعادة التبويب �أي اثر على الربح وحقوق امللكية لعام .2018
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