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جمل�س �إدارة ال�شركة
� -1شركة املفتاح املا�سي للتجارة واال�ستثمار
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
كلمة رئي�س جمل�س االدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اود بداية ان �أرحب بكم ب�إ�سمي واع�ضاء جمل�س االدارة اجمل ترحيب يف هذا اللقاء ال�سنوي مع
هيئتكم املوقرة متمنيا للجميع عاما �سعيدا يحمل معه اخلري لنا ولبلدنا العزيز الغايل ،كما و ي�سرين
وزمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ن�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي االرابع ع�شر عن اهم اجنازات
�شركة الإمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية امل�ساهمة العامة ومركزها املايل كما يف نهاية
عام  ،2018مت�ضمنا البيانات املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ،31/12/2018وخطة العمل
امل�ستقبلية لعام .2019كما ي�شرفنا �أن ن�ستمع اىل مقرتحاتكم وارائكم مبا يعود على ال�شركة بالنفع
واخلري.
ال تزال منطقتنا متاثرة يف حالة عدم اال�ستقرار نتيجة االحداث امل�ؤ�سفة يف البلدان املجاورة يف
املنطقة ،وانعكا�س اثرها على اجلانب العقاري وعلى خمتلف امل�ستويات  ،ف�إن ال�شركة ا�ستمرت خالل
عام  2018باتباع �سيا�سة التحفظ يف ادارتها ملوجوداتها واملحافظة على التدفقات النقدية القادرة
على الوفاء بالتزاماتها.
ونظرا للو�ضع العقاري امللحوظ خالل عام  . 2018ف�إن ادارة ال�شركة �ستعمل على تطوير العقارات
واالرا�ضي القائمة واملوجودة لديها ،كما ان ال�شركة تقوم بدرا�سة ميدانية الرا�ضي وعقارات ال�شركة
�سيتم العمل به خالل عام  2019للعمل على حت�سني وتطوير وت�سويق تلك االرا�ضي .
وعليه ف�إن خطة العمل ملجل�س االدارة يف الفرتة القادمة اال�ستمرار يف بناء االحتياطيات املالية
التي تعزز قدرة ال�شركة على مواجهة التحديات واملفاجات اخلارجة عن ال�سيطرة  ،وت�سديد كامل
التزامات ال�شركة عن طريق ت�سويق وبيع ارا�ضي او عقارات من ال�شركة او درا�سة م�شاريع ذات جدوى
اقت�صادية تعود بالفائدة على ال�شركة وم�ساهميها .
واخريا ال ي�سعني يف ختام كلمتي اال ان اتقدم وزمالئي اع�ضاء جمل�س االدارة بخال�ص ال�شكر
واالمتنان لكل املتعاملني مع ال�شركة وال�سادة امل�ساهمني الكرام كما اود ان ا�شكركم على تلبية دعوتنا
للح�ضور وكذلك كل ال�شكر للجهات الر�سمية على ما تقدمه من ت�سهيالت � .سائلني املوىل عز وجل ان
يوفقنا جميعا ملا ن�صبو اليه يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلالله امللك عبد اهلل الثاين املعظم حفظه اهلل
ورعاه وويل عهده االمني .
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تقرير جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31كانون االول 2018
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام
ي�سر جمل�س االدارة ان يرحب بكم وان ي�شكركم على ح�ضوركم االجتماع ال�سنوي وان يقدم لكم
تقريره ال�سنوي الرابع ع�شر :
�إن اال�ستمرار ال�سلبي يف الو�ضع حتى نهاية عام  2018يعود اىل عدة ا�سباب :
-1ا�ستمرار تاثري اململكة بتداعيات االزمة املالية العاملية وتاثرياتها ال�سلبية وعدم توفري املواد املالية
الكافية لدعم القطاعات املتعرثة.
 -2عزوف بع�ض امل�ستثمرين العرب عن زيادة ا�ستثماراتهم يف بور�صة عمان بل تقلي�صها عن طريق
البيع مما ادى اىل انخفا�ض كبري يف احجام التداول وهبوط يف ا�سعار اال�سهم .
-3حالة اخلوف والقلق والتوقعات املت�شائمة حيال بع�ض القطاعات وتراجع م�ستوى الثقة ادت اىل
حالة من احلذر والرتقب .و�سيطرت على قرارات امل�ستثمرين بالتحول اللى ا�ستثمارات امنه واقل
خماطرة مثل الودائع لدى البنوك .
ال�ساده امل�ساهمني الكرام :
�شهد القطاع العقاري يف اململكة ركودا وتباط�ؤا يف النمو مما �أثر على ال�شركات العقارية يف اململكة
فتكبدت اغلبها خ�سائر متفاوته نتيجة ملا يعانيه هذا القطاع من جمود يف حركة القطاع العقاري علما
ب�أن التحول ال�سلبي يف اداء البور�صة والتي مت ذكره �سابقا قد اثر ب�شكل ملحوظ على هذا القطاع .و�أن
جمل�س االدارة بال�شركة يعمل جاهدا على تطوير وحت�سني ارا�ضي وعقارات ال�شركة.
هذا وقد بلغت قيمة عقارات ال�شركة بال�صايف( )4192924ديناركما يف 31/12/2018
مقابل  4302793دينار كما يف عام  ، 2017كما بلغت قيمة االرا�ضي بال�صايف ()2992782
دينار كما يف  31/12/2018مقارنة (  )3378837دينار كما يف . 31/12/2017
متطلبات االف�صاح وفقا لتعليمات هيئة االوراق املالية :
�أو ًال -:
�أ -ت�أ�سي�س و�أن�شطة ال�شركة الرئي�سية :
 ت�أ�س�ست �شركة الإمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية امل�ساهمة العامةاملحدودة بتاريخ  14/12/2004حتت الرقم  357لدى دائرة مراقبة ال�شركات.
 ن�شاط ال�شركة وغاياتها و�أعمالها:تهدف ال�شركة للقيام بجميع الأعمال اال�ستثمارية والتجارية وممار�سة جميع الأعمال والأن�شطة
املتعلقة ب�شراء وبيع وا�ستغالل العقارات بكافة ال�سبل ،وكل ما يندرج حتت �أعمال ال�شركات
اال�ستثمارية والتجارية يف الأردن واخلارج مبا يف ذلك ا�سترياد و�شراء وبيع وت�صدير و�إعادة ت�صدير
واالجتار باملواد الأولية و�شبه امل�صنعة وامل�صنعة على اختالف �أنواعها و�إ�شكالها وا�ستعماالتها مبا
2018
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يف ذلك قطع الغيار الالزمة لها بق�صد ا�ستغاللها بالبيع و� /أو �إعادة البيع والت�صدير وذلك داخل
اململكة وخارجها مبا يحقق م�صلحة ال�شركة وغاياتها وعلى �سبيل التعداد ال احل�صر فان ال�شركة
تقوم بالأعمال التالية �ضمن الأعمال التي يجوز القيام بها:
 -1ت�سييل عقارات الغري.
-2اال�ستثمار يف �شراء االرا�ضي وتطويرها وحت�سنها واي�صال كافة اخلدمات ال�ضرورية والالزمة
لها  ،وتهيئة هذه االرا�ضي بحيث ت�صبح منا�سبة لغايات البيع و/او اال�ستثمار وغريها من املجاالت
اال�ستثمارية املتاحة .
 -3ان ت�شرتي و/او تبيع و/او تتملك و/او تدير و/او ت�ستاجر و/او تبادل و/او ت�ؤجر و/او ترتهن
اية اموال منقولة او غري منقولة او اية حقوق او امتيازات او تراخي�ص او معرفة علمية او براءات
االخرتاع او عالمات جتارية تراها ال�شركة الزمة لتحقيق غاياتها.
 -4ممار�سة كافة االعمال التي ترى ال�شركة انها الزمة لتحقيق غاياتها وذلك مبا يتفق واحكام
القانون واالنظمة املرعية.
ب � -أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:
مقر ال�شركة يف عمان – ال�صويفية� -شارع باري�س عمارة  11الروا�شده �سنرت  ،اما
املوظفني يف ال�شركة هو ( )5موظفني .
هاتف ( )5521592فاك�س (� )5521591ص  .ب  1465عمان .11953

عدد

ج-ال يوجد ايه فروع لل�شركة داخل اململكة او خارجها.
د  -احلجم اال�ستثماري الر�أ�سمايل:
يبلغ را�سمال ال�شركة  7ماليني دينار اردين واجمايل حقوق امل�ساهمني (  ) 3.9مليون دينار
واجمايل املوجودات (  ) 7.7مليون دينار اردين.
ثاني ًا - :و�صف لل�شركات التابعة وطبيعة عملها وجماالت ن�شاطاتها :
� -1شركة الإمناء العربية ال�سعودية لال�ستثمارات .
 نوع ال�شركة التابعة :�شركة حمدودة امل�س�ؤولية م�سجلة حتت الرقم  12485بتاريخ .6/7/2006
 الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة :يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف امل�ساهمة واال�ستثمارات يف ال�شركات امل�ساهمة العامه و�شراء
وبيع العقارات واالرا�ضي .
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 ر�أ�سمال ال�شركة التابعة ون�سبة ملكية �شركة االمناء بها :تبلغ ن�سبة ملكية �شركة الإمناء العربية للتجارة بر�أ�سمال �شركة الإمناء العربية ال�سعودية لال�ستثمارات
بتاريخ  ) % 100 ( 31/12/2018من ر�أ�سمالها املدفوع و البالغ � 100ألف دينار  /ح�صة .
 عنوان ال�شركة التابعة و عدد موظفيها : متار�س ال�شركة ن�شاطاتها من خالل مكاتبها الرئي�سة يف عمان و يبلغ عدد موظفيها (  ) 2و اليوجد لديهم فروع خارج الأردن  .وعنوانها �ص ب  1465عمان 11953
 مدير عام ال�شركة � :شاهر توفيق الروا�شدة اعتبارا من .10/11/2014� -2شركة الهامن لال�ستثمارات العقارية .
 نوع ال�شركة التابعة :�شركة حمدودة امل�س�ؤولية م�سجلة حتت الرقم  24306بتاريخ .13/3/2011
 الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة :يتمثل الن�شاط الرئي�سي يف ادارة العقارات واقرتا�ض االموال الالزمة لها من البنوك .
 ر�أ�سمال ال�شركة التابعة ون�سبة ملكية �شركة االمناء بها :تبلغ ن�سبة ملكية �شركة الإمناء العربية للتجارة بر�أ�سمال �شركة الهامن لال�ستثمارات العقارية بتاريخ
 ) % 100 ( 31/12/2018من ر�أ�سمالها املدفوع و البالغ  5000االف دينار  /ح�صة .
 عنوان ال�شركة التابعة و عدد موظفيها : متار�س ال�شركة ن�شاطاتها من خالل مكاتبها الرئي�سة يف عمان و يبلغ عدد موظفيها (  ) 2و اليوجد لديهم فروع خارج الأردن  .وعنوانها �ص ب  1465عمان 11953
 -مدير عام ال�شركة � :شاهر توفيق الروا�شدة اعتبارا من .12/9/2012

2018
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ثالث ًا� -:أع�ضاء جمل�س االدارة وموظفو االدارة العليا :
أ� � -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم:
تاريخ
امليالد

ال�شـهــادة
الـعـلمـيـة

-1

�سمري توفيق حمد
الروا�شدة
ممثل �شركة املفتاح
املا�سي للتجارة
1955
واال�ستثمار
اعتبارا من
23/4/2016
رئي�س جمل�س االدارة

بكالوريو�س
اللغة العربية

1978

-2

املهند�س ا�سماعيل
عي�سى دكيدك
نائب رئي�س جمل�س
االدارة

 1950بكالوريو�س
هند�سة مدنية

1978

الرقم

14

اال�ســـــم

تــاريــخ
الـتـخـــرج

اخلربات العملية
 ع�ضو جمل�س ادارة �شركة البالدلالوراق املالية ومديرها العام.
 رئي�س جمل�س ادارة �شركة داركملال�ستثمارلغاية 23/4/2017
ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركةالوطنية ل�صناعة الكلورين
نائب رئي�س نقابة �شركات اخلدمات
املالية.
ع�ضو جمل�س ادارة مركز ايداعاالوراق املالية منذ عام 2015
ولتاريخه.
نائب رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة
العربية ل�صناعة االملنيوم.
مدير عام عمليات اال�سهم املحلية
والدولية بالبنك العربي الوطني
الريا�ض.
مدير م�شروع ال�شركة ال�سعوديةلالبحاث والتنمية1979-1982
م�ست�شار فني م�ؤ�س�سة حممدالبحري �شركة ان�شاءات ومقاوالت
الريا�ض1982-2010
ع�ضو جمعية املهند�سنياالمارات1998-2014
مدير عام �شركة البالد للخدماتالطبية2002-2014
رئي�س هيئة املديرين يف �شركةالبالد اخل�ضراء لال�ستثمارات
العقارية2006-2014
نائب رئي�س جمل�س االدارة �شركةالبالد لالوراق املالية 2006
ولتاريخة.
2018






-3

زياد احمد يو�سف
الرفاتي
ممثل �شركة ال�صالح 1965
القاب�ضه
ع�ضو

بكالوريو�س
حما�سبة ثم
حاز على
�شهادة
(CPA

1988

-4

ال�سيد ح�سام الدين
جميل عوي�ضه
ممثل �شركة دوم
الريا�ض لال�ستثمار
ع�ضو

1974

بكالوريو�س
ACPA,
CFA,
AICPA

1994

-5

ال�سيد طارق حممد
داود املحت�سب
ع�ضو

 1974بكالوريو�س
حما�سبة

-6

ال�سيد �شاهر توفيق
حمد الروا�شده
ممثل �شركة الواحة
اخل�ضراء لال�سكان
ذ.م.م
ع�ضو

 1967بكالوريو�س

2018

1997

1990

عمل يف بنك الإمناء ال�صناعي
يف دوائر املالية والتدقيق
الداخلي منذ عام  1990ولغاية
 ، 5/1/2003ومدير تدقيق
يف البنك التجاري االردين حتى
تاريخ26/8/2003وبعدها
ً
ً
تنفيذيا للدائرة املالية يف
مديرا
نف�س البنك لغاية تاريخه
و ي�شغل ع�ضو جلنة التدقيق يف
ال�شركة .
مدير عام �شركة املفتاح املا�سيللتجارة واال�ستثمار .
تقدمي خدمة اال�ست�شارات املاليةوالزكوية وال�ضريبية يف ال�سعودية.
تدقيق احل�سابات (مدقق داخلي)( مدقق خارجي م�ستقل ) خربة
� 17سنه.
مكتب النمر حما�سبون قانونيون 2007اىل .2011
مكتب العظم وال�سديري والنمرحما�سبون قانونيون  2002اىل
.2007
مكتب د .حممد ال�شباين 1995
اىل2002
مدير و�ساطة يف عدة �شركات
خدمات مالية
 عمل يف ال�سعودية ملدة 10�سنوات يف عدة �شركات.
 مدير عام ل�شركة االمناء العربيةللتجارة ومدير عام ل�شركة االمناء
العربية ال�سعودية و�شركة الهامن
لال�ستثمارات العقارية.
 مدير عالقات عامة �سابقا يف�شركة البالد لالوراق املالية.
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-7

�سامر حممد �سنقرط
ع�ضو
1965
لغاية
2/12/2018

ماج�ستري
ا�سواق مالية

2001

 ع�ضو هيئة املديرين يف �شركةبرامي العامليةلال�ستثمار2014
للأن
 ع�ضو جمل�س ادارة جمموعةالع�صر لال�ستثمارمن  2012اىل
2014
 مدير عام �شركة االردن االوىللال�ستثمار من  2010اىل 2011
 مدير عام �شركة كابيتال انف�ست 2008اىل 2010
 نائب الرئي�س التنفيذي لال�ستثماريف البنك االهلي االردين 1995
اىل 2008
 رئي�س ق�سم االبحاث لال�ستثماريف بنك عمان لال�ستثمار 1991
اىل 1994

ب� -أ�سماء ورتب ا�شخا�ص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

16

الرقم

اال�ســـــم

-1

ال�سيد �شاهر توفيق
حمد الروا�شده
مدير عام

تاريخ
امليالد
1967

ال�شـهــادة
الـعـلمـيـة
بكالوريو�س

تــاريــخ
الـتـخـــرج
1990

اخلربات العملية

 عمل يف ال�سعودية ملدة 10�سنوات يف عدة �شركات .
مدير عام ل�شركة االمناءالعربية للتجارة ودير عام
ل�شركة االمناء العربية
ال�سعودية ومدير عام ل�شركة
الهامن لال�ستثمارات العقارية
 مدير عالقات عامة �سابقايف �شركة البالد لالوراق
املالية .
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-2

ال�سيد جميل راغب
عبد العزيز املحروق
املدير املايل واالداري

1952

بكالوريو�س

1976

 خربة طويلة يف البنوكالتجارية.
 خربة �أكرث من � 16سنهيف االعمال املحا�سبية واملالية
واالمور االدارية.
 عمل ع�ضو جمل�س ادارة�شركات م�ساهمة عامة.

رابع ًا -:كبار امل�ساهمني الذين ميلكون  5%واكرث من را�س املال وعدد ا�سهمهم كما يف
 31/12/2018مقارنة مع :31/12/2017
عدد اال�سهم كما يف
عدد اال�سهم كما يف
الن�سبة %
الن�سبة %
اال�سـ ـ ــم
الرقم
31/12/2017
31/12/2018
�شركة ال�صالح 22.92 1604250 22.92 1604250
1
القاب�ضة
7.714 540000 7.714
البنك التجاري 540000
2
االردين
3
10.73 751369 10.73
751369
�شريف توفيق
حمد الروا�شده
4
6.15
430250
6.15
430250
�شركة البالد
لالوراق املالية
خام�س ًا -:الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطاتها ،وح�صتها من ال�سوق املحلي
 ،وكذلك
ح�صتها من اال�سواق اخلارجية .
ال يوجد بيانات او اح�صائيات تبني الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطاتها وا�سواقها
الرئي�سية وح�صتها من ال�سوق املحلي وكذلك ح�صتها من اال�سواق اخلارجية  .ومتتاز ال�شركة بتملكها
عقارات وارا�ضي منت�شرة يف اغلب مناطق اململكة .
�ساد�س ًا - :درجة االعتماد على موردين حمددين او عمالء رئي�سني حملي ًا او خارجي ًا .
ال يوجد اعتماد على موردين حمددين او عمالء رئي�سني حملي ًا او خارجي ًا ي�شكلون  10%ف�أكرث من
اجمايل امل�شرتيات و  /او املبيعات .

2018
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�سابع ًا - :احلماية احلكومية �أو االمتيازات التي تتمتع بها ال�شركة:
 ال يوجد �أي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�شركة او �أي من منتجاتها مبوجب القواننيواالنظمة او غريها .
 ال يوجد و�صف الي براءات اخرتاع او حقوق امتياز مت احل�صول عليها من قبل ال�شركة .ثامن ًا -:القرارات ال�صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية او غريها التي لها اثر
مادي على عمل ال�شركة او منتجاتها او قدرتها التناف�سية .
 ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية او غريها لها اثر مادي على عملال�شركة او منتجاتها او قدرتها التناف�سية .
 -ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة  ،او ال تقوم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية.
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الهيكل التنظيمي لل�شركة الأم-تا�سع ًا ا

)الهيكل التنظيمي لل�شركة التابعة (�شركة الإمناء العربية ال�سعودية للإ�ستثمارات
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ب -عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم:
امل�ؤهل العلمي
جامعي
دبلوم
�إجمايل عدد املوظفني

عدد موظفي ال�شركة االم
2
3
5

ج -برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة:
مل تقوم ال�شركة ب�إجراء �أي برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة خالل ال�سنة املالية.
عا�شر ًا -:املخاطر التي تتعر�ض ال�شركة لها:
ال يوجد خماطر تعر�ضت لها ال�شركة او من املمكن ان تتعر�ض ال�شركة لها خالل ال�سنة الالحقة ولها
ت�أثري مادي عليها .
حادي ع�شر -:االجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية : 2018
او ًال  :املحفظة العقارية:
بلغ جمموع موجودات ال�شركة الثابتة من الأرا�ضي والعقارات بال�صايف مبلغ (7185706
دينار) .يت�ضمن بند ا�ستثمارات الأرا�ضي والعقارات �أرا�ضي م�سجلة با�سم اخرين مبوجب وكاالت
خا�صة غري قابلة للعزل و يوجد كتب واقرارات خطية منهم تثبت ملكية هذه الأرا�ضي لل�شركة .
وجاري العمل على نقل ملكية تلك االرا�ضي والعقارات وت�سجيلها با�سم ال�شركة حيث ان اجراءات
نقل امللكية تتطلب بع�ض الوقت وموافقات حكومية ور�سوم ت�سجيل .
ثاني ًا  :املحفظة اال�ستثمارية:
ال يوجد لل�شركة حمفظة ا�ستثمارية يف ال�سوق املايل .
ثاين ع�شر :االثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية
وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي:
ال يوجد �أي اثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن
ن�شاط ال�شركة الرئي�سي .
ثالث ع�شر :ال�سل�سلة الزمنية لالرباح او اخل�سائر املحققة واالرباح املوزعة و�صايف
حقوق امل�ساهمني وا�سعار االوراق املالية  ،وذلك ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات او منذ
ت�أ�سي�س ال�شركة ايهما اقل :
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يبني اجلدول التايل ال�سل�سلة الزمنية لالرباح املتحققة قبل خم�ص�ص �ضريبة الدخل واملخ�ص�صات
االخرى واالرباح املوزعة ون�سب التوزيع مع ا�سعار االوراق املالية امل�صدرة من قبل ال�شركة .
2014
2015
2016
2017
2018
البــيــان
7489682 7259184 7894417 7901953 7722477
املوجودات
6654777 6477605 6309039 6123093 3842124
�صايف حقوق امل�ساهمني
�صايف (ربح /خ�ساره) ال�سنة 167057 177177- 147426- 162946- -2381030
الأرباح املوزعة
.054.
.0.43
0.380
0.34
0.200
�سعر ال�سهم يف نهاية العام
رابع ع�شر :حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج اعمالها خالل ال�سنة املالية:
لقد قامت ال�شركة بتحقيق �صايف خ�سارة مببلغ (  ) 2381030دينار ويو�صي جمل�س الإدارة
اىل الهيئة العامة باملوافقةعلى املخ�ص�صات واالحتياطيات كما وردت يف امليزانية ونعر�ض فيما يلي
حتلي ًال للمركز املايل ونتائج اعمال ال�شركة :
2014
2015
2016
2017
2018
البيان
القيمة ال�سوقية لل�سهم  /دينار
0.54
0.43
0.38
0.34
0.200
يف نهاية ال�سنه
0.024
0.260.0210.230.34عائد ال�سهم الواحد  /دينار
4.44%
21%
5.52% 6.76% 170%
العائد �إىل القيمة ال�سوقية
القيمة ال�سوقية للعائد ()PE
22.5
33
18
15
0.6
مرة
0.95
0.94
0.90
0.87
0.55
القيمة الدفرتية لل�سهم  /دينار
القيمة ال�سوقية اىل القيمة
0.56
0.46
0.42
0.39
0.36
الدفرتية
�إجمايل القيمة ال�سوقية
3780
3010
2660
2380
1400
(باالالف) دينار
109%
120%
179%
%19.9 17.3%
ن�سبة التداول
العائد على املوجودات %
العائد على حقوق امل�ساهمني %
ن�سبة منو حقوق امل�ساهمني %

2018

43
.6%
9.9%
-37%

2.1%-

1.68%-

1.26%

2.57%

3%77%-

2.33%80%-

1.40%
89%

2.5%
1.20%
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خام�س ع�شر:التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة لعام: 2019
 تطوير املحفظة العقارية وخلق بدائل وطرق جديدة يف الت�سويق ملوجودات ال�شركة مبا ين�سجم معاملعطيات الراهنة.
 ا�ستغالل الفر�ص املتاحة و البحث عن الفر�ص اجلديدة اال�ستخدام الأمثل للأموال املتاحة بهدف زيادة العائد على حقوق امل�ساهمني. اال�ستمرار يف العمل على مبد أ� التحوط ملواجهة الأزمات املنظورةاو املفاجئة ،مع متابعة تطوراتوم�ؤ�شرات ال�سوق.
 اال�ستمرار يف بذل اجلهود لتعزيز االيرادات من خالل تفعيل غايات واغرا�ض ال�شركةاملختلفة كهدف ا�سرتاتيجي.
�ساد�س ع�شر :اتعاب التدقيق لل�شركة وال�شركات التابعة ومقدار �أي اتعاب عن خدمات
اخرى تلقاها املدقق و/او م�ستحقة له :
بلغت اتعاب مدققي احل�سابات املدفوعة عن عام 2018مبلغ ( )5220لل�شركة االم كما �أن
االتعاب املدفوعه مقابل ا�صدار بيانات مالية باللغة االنكليزية عن عام 2018مبلغ ( ال �شيء )
لل�شركة االم
�سابع ع�شر :اال�سهم اململوكة من قبل اع�ضاء جمل�س االدارة:
�أ -م�ساهمة رئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة يف ال�شركة وم�ساهمة اقاربهم:
عدد الأ�سهم

الرقم

اال�س ــم

املن�صب

1

�شركة ال�صالح
القاب�ضة لال�ستثمار
وميثلها ال�سيد زياد
احمد الرفاتي

ع�ضو

2

املهند�س ا�سماعيل
عي�سى دكيدك

�شركة دوم الريا�ض
للتجارة وميثلها
ال�سيد /ح�سام الدين
3
جميل عري�ضه
من تاريخ
1/10/2017
 4طارق حممد احلاج
عمر املحت�سب
22

نائب
رئي�س
جمل�س
االدارة

2018

2017

 1604250 1604250ال�سعودية

عدد
الأ�سهم

االردنية
5000

5000

5000

5000

االردنية

االردنية
االردنية

ع�ضو

ع�ضو

اجلن�سية

ال�شركات
امل�سيطر
عليها من
قبل �أي
منهم

5000

5000

االردنية

2018






�شركة الواحة
لال�سكان
اخل�ضراء
ال�سيد �شاهر ع�ضو
وميثلها
توفيق الروا�شده
�شركة املفتاح املا�سي
للتجارة واال�ستثمار
وميثلها �سمري توفيق رئي�س
املجل�س
الروا�شدة
من
تاريخ26/1/2016
�سامر حممد
�سنقرط
ع�ضو
لغاية
2/12/2018

5

6

7

5000

5000

االردنية

225650

225650

االردنية

5000

5000

االردنية

االردنية
184900

103500

االردنية

ب  -م�ساهمة االدارة العليا يف ال�شركة وم�ساهمة اقاربهم:
عدد الأ�سهم
املن�صب
اال�س ــم
الرقم
2017
2018
1
2

�شاهر توفيق حمد
الروا�شده
جميل راغب عبد
املدير املايل
العزيز املحروق
مدير عام

ال�شركات
اجلن�سية امل�سيطر عليها
من قبل �أي منهم

225650 225650

االردنية

--------

------- -------

الأردنية

----------

ج -عدد اال�سهم اململوكة القارب اع�ضاء جمل�س االدارة واقارب موظفي االدارة العليا
(الزوجة واالوالد الق�صر فقط ):
عدد اال�سهم
�صلة القرابة اجلن�سية
�أع�ضاء جمل�س االدارة واقربائهم
2017 2018
ال�سيد �سمري توفيق حمد الروا�شده
ال�سيد زياد �أحمد يو�سف الرفاتي
اليوجد
اليوجد
�أردنية
الزوجة
�سهى احمد عبداحلميد �صالح
ال�سيد ح�سام الدين جميل عوي�ضه
ال يوجد ال يوجد
اردنية
ا لزوجه
رجاء حممد احمد حمدان
ال يوجد ال يوجد
اردنية
ابن
خالد ح�سام الدين جميل عوي�ضه
ال يوجد ال يوجد
اردنية
ابن
حممد ح�سام الدين جميل عوي�ضه
2018
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رينا ح�سام الدين جميل عوي�ضه
ال�سيد طارق حممد داود املحت�سب
�ساره مروان نور الدين �شحاده
تاله طارق حممد داود املحت�سب
داود طارق حممد داود املحت�سب
فرح طارق حممد داود املحت�سب
حممد طارق حممد داود املحت�سب
ال�سيد �شاهر توفيق حمد الروا�شده
رجاء عادل حممد الكردي
امنار �شاهر توفيق الروا�شدة
�سيلني �شاهر توفيق الروا�شدة
املهند�س ا�سماعيل عي�سى ا�سماعيل دكيدك
ال�سيد �سامر «حممد مو�سى» خليل �سنقرط
هديل عوين احمد اخلوا�شكي

ابنه

اردنية

ال يوجد

ال يوجد

الزوجة
ابنه
ابن
ابن
ابنه

�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية

اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

الزوجة
ابن
ابنه

�أردنية
�أردنية
�أردنية

اليوجد
اليوجد
اليوجد

اليوجد
اليوجد
اليوجد

الزوجة

�أردنية

اليوجد

اليوجد

د -موظفو الإدارة العليا واقربائهم:
�أع�ضاء جمل�س االدارة واقربائهم
ال�سيد �شاهر توفيق حمد الروا�شده
رجاء عادل حممد الكردي
امنار �شاهر توفيق الروا�شدة
�سيلني �شاهر توفيق الروا�شدة
ال�سيد جميل راغب عبدالعزيز املحروق
منى ابراهيم خليل املحروق
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�صلة القرابة اجلن�سية

عدد اال�سهم
2017
2018

الزوجة
ابن
ابنه

�أردنية
�أردنية
�أردنية

اليوجد
اليوجد
اليوجد

اليوجد
اليوجد
اليوجد

الزوجة

�أردنية

اليوجد

اليوجد
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ثامن ع�شر :املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة:
�أ  -املزايا واملكاف�أت وجميع املبالغ املدفوعة الع�ضاء جمل�س االدارة حتى تاريخ
31/12/2018
الرقم

اال�سم

املن�صب

1

�سمري توفيق
الروا�شدة
ممثل �شركة
املفتاح املا�سي

الرواتب
ال�سنوية
االجمالية

رئي�س جمل�س
االدارة

2
3
4

5
6

7

نائب رئي�س
املهند�س ا�سماعيل
جمل�س
عي�سى دكيدك
االدارة
ع�ضو
طارق حممد
داوود املحت�سب
�شاهر توفيق
الروا�شدة ممثل ع�ضو/مدير
�شركة الواحة
عام
اخل�ضراء
ح�سام الدين جميل
ع�ضو
عري�ضه ممثل �شركة
دوم الريا�ض للتجارة
�سامر حممد
�سنقرط لغاية
ع�ضو
2/12/2018
زياد احمد
الرفاتي ممثل
ع�ضو
�شركة ال�صالح
القاب�ضة
لال�ستثمار
االجمايل

2018

بدل
التنقالت
ال�سنوية

املكاف�آت
ال�سنوية
()2017

اتعاب
جلان

اجمايل
املزايا
ال�سنوية

-

3300

3300

-

2700

2700

-

3600

2000

19200

3600

500

600

23300

3000

3000

2700

19200

6200

600

3300

3600

500

600

4700

22500

3000

1800

46500
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ب -املزايا واملكاف�آت وجميع املبالغ املدفوعة لالدارة العليا حتى تاريخ 31/12/2018
الرقم
1
2

اال�سم

املن�صب

�شاهر توفيق حمد الروا�شده مدير عام
جميل راغب عبد العزيز املحروق مدير مايل

الراتب
ال�سنوي
19200
16800

بدل
مكاف�أت
23300 4100
16800
املجموع

تا�سع ع�شر :التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:
ال توجد تربعات مت دفعها من قبل ال�شركة خالل عام 2018
ع�شرون :العقود و امل�شاريع مع الأطراف ذات العالقة :
ال يوجد �أيه عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة او
ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س االدارة او اع�ضاء املجل�س او املدير العام او �أي موظف يف
ال�شركة �أو �أقاربهم .
واحد وع�شرون:
أ� – م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة:
ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة .
ب -م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي:
ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي.
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اقرار

 يقر جمل�س �إدارة ال�شركة: بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة املالية التالية . م�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فعال يف ال�شركة.نــائـب رئـي�س جمـل�س االدارة
املهند�س ا�سماعيل عي�سى دكيدك

رئـيـ�س مـجـل�س االدارة
�شركة املفتاح املا�سي للتجارة واال�ستثمار
وميثلها ال�سيد
�سمري توفيق حمد الروا�شده

ع�ضو
ال�سيد �سامر (حممد مو�سى) �سنقرط
لغاية 2/12/2018

ع�ضو
ال�سيد طارق حممد املحت�سب

عــ�ضــو
�شركة ال�صالح القاب�ضة لال�ستثمار
ميثلها ال�سيد
زياد �أحمد يو�سف الرفاتي

عــ�ضــو
�شركة دوم الريا�ض لال�ستثمار
وميثلها ال�سيد
ح�سام الدين جميل عوي�ضه

عــ�ضــو/مدير عام
�شركة الواحة اخل�ضراء لال�سكان وميثلها ال�سيد
�شاهر توفيق الروا�شده

2018
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اقرار
نقر نحن املوقعني ادناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي الرابع
ع�شر لعام . 2018
		
املدير املايل

جميل املحروق

ع�ضو جمل�س /املدير العام

رئي�س جمل�س االدارة

�شاهر الروا�شده

�سمري الروا�شده

تو�صيات جمل�س االدارة
 - 1يود املجل�س ان يتقدم من ح�ضراتكم بالتو�صيات التالية -:
 - 2تالوة حم�ضر اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابق لعام .2017
� - 3سماع تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف .31/12/2018
� - 4سماع ومناق�شة تقرير جمل�س االدارة لعام  2018وامل�صادقة علية.
 - 5مناق�شة البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية عن ال�سنة املالية املنتهية يف /12/ 31
2018مبا يف ذلك املخ�ص�صات واالحتياطيات القانونية وامل�صادقة عليها.
 - 5ابراء ذمة اع�ضاء جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية املنتهية لعام .2018
 - 6انتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية  2019وحتديد �أتعابهم اوتفوي�ض جمل�س
االدارة بذلك .
- 7امل�صادقة على تعيني ع�ضو يف جمل�س االدارة بدل الع�ضو امل�ستقيل �سامر �سنقرط.
 - 8اي امور اخرى  ،تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال على �أن يحظى االقرتاح على
موافقة عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن  % 10من الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .

28

2018






تقرير احلوكمة

احلاكمية امل�ؤ�س�سية
ت�سعى ادارة �شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية اىل تطبيق قواعد احلاكمية
امل�ؤ�س�سية لتعميق الثقة يف ادارة ال�شركة و حفظ حقوق كافة االطراف املرتبطة بها مما ي�ساهم يف
تعزيز اداء اقت�صادنا الوطني و زيادة الثقة فيه و باملناخ اال�ستثماري.
جمل�س االدارة
يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة عدد اع�ضائه �سبعة �أ�شخا�ص مت انتخابهم من قبل الهيئة العامة
لل�شركة و ميثل كافة امل�ساهمني و يتمتع بقدر كاف من املعرفة باالمور االدارية و اخلربة وملما
بالت�شريعات ذات العالقة و بحقوق وواجبات جمل�س الإدارة و يزيد عدد االع�ضاء امل�ستقلني عن
الثلث .
يقوم جمل�س االدارة مبهامة و م�س�ؤولياتة ح�سب النظام الداخلي لل�شركة و منها على �سبيل املثال
و لي�س احل�صر و�ضع اال�سرتاتيجيات و ال�سيا�سات و اخلطط و االجراءات التي من �ش�أنها حتقيق
م�صلحة ال�شركة وو�ضع �سيا�سة ادارة املخاطر وو�ضع االجراءات الالزمة ل�ضمان ح�صول جميع
امل�ساهمني مبا فيهم غري االردنيني على حقوقهم .
اجتماعات جمل�س االدارة
عقد جمل�س االدارة �ستة اجتماعات يف عام  2018بدعوة خطية من رئي�س جمل�س االدارة و �صدرت
القرارات باالكرثية لالع�ضاء احلا�ضرين و كان هنالك امني �سر للمجل�س معني من قبل جمل�س
االدارة لتدوين حما�ضر اجتماعاته و قراراته يف �سجل خا�ص.
اجتماع الهيئة العامة لل�شركة
تعقد الهيئة العامة لل�شركة اجتماعا عاديا مرة واحدة يف كل عام خالل اال�شهر االربعة التالية النتهاء
ال�سنة املالية و ير�أ�س االجتماع رئي�س جمل�س االدارة ب�شكل ي�سمح للم�ساهمني بامل�شاركة الفاعلة و
التعبري عن �آرائهم بحرية و احل�صول على االجابات على ت�سا�ؤالتهم و يوفر املعلومات الكافية مبا
ميكنهم من اتخاذ قراراتهم
حقوق امل�ساهمني
تتخذ ال�شركة االجراءات املنا�سبة ل�ضمان ح�صول امل�ساهمني على حقوقهم مبا يحقق العدالة و
امل�ساواة دون متييز و منها احلقوق العامة و احلقوق �ضمن �صالحيات الهيئة العامة.
االف�صاح و ال�شفافية
ت�ضع ال�شركة اجراءات عمل خطية وفق �سيا�سة االف�صاح املعتمدة من قبل جمل�س االدارة لتنظيم
�ش�ؤون االف�صاح عن املعلومات و متابعة تطبيقها وفقا ملتطلبات اجلهات الرقابية و الت�شريعات النافذة
2018
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و توفر املعلومات االف�صاحية للم�ساهمني و امل�ستثمرين ب�صورة دقيقة ووا�ضحة و غري م�ضللة و يف
االوقات املحددة مبا يف ذلك االف�صاحات املتعلقة بالتقارير الدورية و املعلومات اجلوهرية وملكيات
اال�شخا�ص املطلعني و تعامالت االطراف ذوي العالقة الخ.
�أ� -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني وامل�ستقليني خالل ال�سنة وممثلي �أع�ضاء
جمل�س الإدارة االعتباريني وحتديد �صفة كل ع�ضو.
ت�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم الع�ضو

املن�صب

ال�صفة

ا�سم املمثل
االعتباري

ال�صفة

رئي�س جمل�س ع�ضو غري تنفيذي �سمري توفيق ع�ضو غري تنفيذي
الإدارة ع�ضو غريم�ستقل الروا�شده ع�ضو غري م�ستقل
نائب رئي�س
ع�ضو غري تنفيذي
جمل�س
ع�ضو م�ستقل
الإدارة
ع�ضو غري تنفيذي ح�سام الدين ع�ضو غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س
ع�ضو غري م�ستقل عوي�ضه ع�ضو غري م�ستقل

�شركة املفتاح املا�سي
للتجارة واال�ستثمار
ال�سيد ا�سماعيل
عي�سى ا�سماعيل
دكيدك
�شركة دوم الريا�ض
للتجارة واال�ستثمار
�سامر حممد
ع�ضو غري تنفيذي
�سنقرط لغاية ع�ضو جمل�س
ع�ضو م�ستقل
2/12/2018
ع�ضو غري تنفيذي زياد احمد ع�ضو غري تنفيذي
�شركة ال�صالح
ع�ضو جمل�س
ع�ضو غري م�ستقل الرفاتي ع�ضو غري م�ستقل
القاب�ضه لال�ستثمار
ع�ضو غري تنفيذي
ال�سيد طارق حممد
ع�ضو جمل�س
ع�ضو م�ستقل
داوود املحت�سب
ع�ضو
�شاهر توفيق
�شركة الواحه
ع�ضو تنفيذي
ع�ضو تنفيذي
جمل�س/
الروا�شده
اخل�ضراء لال�سكان
مدير عام

ب  .املنا�صب التنفيذية يف ال�شركة و�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين ي�شغلونها.
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اال�سم

الوظيفة

ال�سيد �شاهر توفيق حمد الروا�شدة
ال�سيد جميل راغب املحروق

املدير العام
مدير مايل واداري
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ج  .ع�ضويات جمال�س الإدارة الني ي�شغلها ع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركات امل�ساهمة العامة.
الع�ضوية
ا�سم الع�ضو
ال�سيد �سمري توفيق حمد الروا�شده  - 1ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة البالد لالوراق املالية.
- 2ع�ضو جمل�س �إدارة العربية ل�صناعة االملنيوم
املهند�س ا�سماعيل عي�سى ا�سماعيل - 1ع�ضو جمل�س ادارة �شركة البالد لالوراق املالية.
دكيدك
- 2ع�ضو جمل�س �إدارة داركم لال�ستثمار.
�شركة دوم الريا�ض للتجارة واال�ستثمار ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة البالد لالوراق املالية
ال يوجد
ال�سيد ح�سام جميل عوي�ضه
�سامر حممد �سنقرط لغاية
ال يوجد ع�ضويات
2/12/2018
�شركة ال�صالح القاب�ضة لال�ستثمار ال يوجد ع�ضويات
ال يوجد ع�ضويات
ال�سيد زياد الرفاتي
ال�سيد طارق حممد داود املحت�سب �شركة التجمعات اال�ستثمارية املتخ�ص�صه
�شركة الواحة اخل�ضراء لال�سكان
�شاهر توفيق الروا�شدة

ال يوجد ع�ضويات
ال يوجد ع�ضويات

د� .إ�سم �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�شركة
ال�سيد /جميل راغب املحروق
و� .أ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
�شكل املجل�س جلنتني وتقوم مبهامها و م�س�ؤولياتها ح�سب النظام الداخلي لل�شركة وهي على النحو
التايل :
– 1جلنة التدقيق
 -2جلنة اال�ستثمار

2018
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ز� .أ�سماء اع�ضاء جلنة التدقيق ونبذة عن م�ؤهالتهم وخرباتهم املتعلقة بالأمور
املالية �أو املحا�سبية:
الأع�ضاء
طارق حممد املحت�سب
رئي�س اللجنة
�سامر حممد �سنقرط
ع�ضو جلنة
لغاية 2/12/2018

زياد احمد الرفاتي
ع�ضو جلنة

32

امل�ؤهالت
بكالوريو�س
حما�سبة
ماج�ستري ا�سواق
مالية

اخلربات
مدير و�ساطة يف عدة �شركات خدمات مالية

 ع�ضو هيئة املديرين يف �شركة برامي العامليةلال�ستثمار  2014للأن
 ع�ضو جمل�س ادارة جمموعة الع�صرلال�ستثمارمن  2012اىل 2014
 مدير عام �شركة االردن االوىل لال�ستثمار من 2010اىل 2011
 مدير عام �شركة كابيتال انف�ست  2008اىل2010
 نائب الرئي�س التنفيذي لال�ستثمار يف البنكاالهلي االردين  1995اىل 2008
 رئي�س ق�سم االبحاث لال�ستثمار يف بنك عمانلال�ستثمار  1991اىل 1994
عمل يف بنك الإمناء ال�صناعي يف دوائر
بكالوريو�س
املالية والتدقيق الداخلي منذ عام
حما�سبة ثم
حاز على �شهادة
 1990ولغاية  ، 5/1/2003ومدير
تدقيق يف البنك التجاري االردين حتى
CPA
تاريخ26/8/2003وبعدها مدير ًا تنفيذي ًا
للدائرة املالية يف نف�س البنك لغاية تاريخه وميثل
البنك يف ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة احتاد
امل�ستثمرون العرب وي�شغل رئي�س جلنة التدقيق
يف ال�شركة.

ح .ا�سم رئي�س و�أع�ضاء كل من جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت ,وجلنة احلوكمة ,وجلنة
�إدارة املخاطر.
ال يوجد خالل عام .2018
2018






ط .عدد اجتماعات كل من اللجان خالل ال�سنة مع بيان الأع�ضاء احلا�ضرين:
�إجتماعات جلنة التدقيق
الأول الثاين الثالث الرابع
√
x
√
√
طارق حممد املحت�سب
√
√
√
√
�سامر حممد �سنقرط
x
√
√
√
زياد احمد الرفاتي
ك .عدد �إجتماعات جلنة التدقيق مع املدقق احل�سابات اخلارجي خالل ال�سنة.
ال يوجد خالل عام 2018
ي .عدد �إجتماعات جمل�س الإدارة خالل ال�سنة مع بيان الأع�ضاء احلا�ضرين.
�إجتماعات جمل�س الإدارة
الأول الثاين الثالث الرابع اخلام�س ال�ساد�س ال�سابع
�سمري توفيق حمد
√
√
√
√
√
√
√
الروا�شده
ا�سماعيل عي�سى
x
√
x
x
x
√
√
ا�سماعيل دكيدك
�سامر حممد �سنقرط
�شركة ال�صالح القاب�ضة
لال�ستثمار
ميثلها زياد الرفاتي
طارق حممد داود
املحت�سب
�شركة الواحة اخل�ضراء
لال�سكان
ميثلها �شاهر توفيق الروا�شدة
�شركة دوم الريا�ض
للتجارة واال�ستثمار
ميثلها ح�سام جميل
عوي�ضه

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

x

√

x

رئي�س جمل�س الإدارة
�سمري توفيق حمد الروا�شده
2018
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تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
�إىل ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني
�شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية
تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
الر�أي املتحفظ
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية ل�شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية ( وهي �شركة
اردنية م�ساهمة عامة حمدودة ) ،والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأول
 ،2018وكل من قوائم الدخل ال�شامل املوحدة والتغريات يف حقوق امللكية املوحدة وبيان التدفقات
النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات حول البيانات املالية ،مبا يف ذلك
ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
يف ر�أينا ،وب�إ�ستثناء ما ذكر يف فقرة ا�سا�س الر�أي املتحفظ� ,إن القوائم املالية املوحدة املرفقة
تظهر ب�صورة عادلة  ,من جميع النواحي اجلوهرية ,الو�ضع املايل ل�شركة االمناء العربية للتجارة
واال�ستثمارات العاملية كما يف  31كانون الأول  ،2018و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
ا�سا�س الر�أي املتحفظ
الر�أي املتحفظ
 -1كما هو مبني يف االي�ضاح رقم ( ،)5تت�ضمن اال�ستثمارات يف االرا�ضي ،ارا�ضي بقيمة 1,045,533
دينار اردين غري م�سجلة ب�إ�سم ال�شركة وبها وكاالت غري قابلة للعزل او اقرارات خطية ,من �ضمنها
ار�ض تالع العلي والبالغ قيمتها  823,000دينار اردين ال تزال ب�إ�سم البنك التجاري االردين.
 -2كما هو مبني يف االي�ضاح رقم ( ،)6ان مبنى ال�شمي�ساين والذي مت �شرا�ؤه من �شركة داركم
لال�ستثمار غري م�سجل ب�إ�سم ال�شركة وبه وكالة غري قابلة للعزل م�سجلة ب�إ�سم ال�سيد �شاهر توفيق
حمد الروا�شدة (املدير العام احلايل) .
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 -3مل تقم ال�شركة بزيادة خم�ص�ص ق�ضايا بقيمة  1,000,000دينار �أردين عن ق�ضية �شركة
امل�صرفيون للو�ساطة واال�ستثمارات املالية ب�صفتها ال�شخ�صية و�شركة االمناء العربية ال�سعودية
(�شركة تابعة) ككفالء و�ستة �شركات �أخرى مدينة بالتكافل والت�ضامن يف ال�سداد بدفع مبلغ
 2,446,531دينار �أردين وفوائد قانونية ور�سوم حماكم بقيمة  1,260,940دينار �أردين ،وذلك
بعد رد حمكمة التمييز اال�ستئناف املقدم من ال�شركة بتاريخ � 18آذار  ,2018هذا وقد قامت �شركة
امل�صرفيون باحلجز التحفظي على كل من �أر�ض العقبة و�أر�ض مادبا و�أرا�ضي عجلون ل�شركة االمناء
العربية ال�سعودية (�شركة تابعة).
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لقد قمنا بالتدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�س�ؤوليتنا وفق ًا لتلك املعايري قد مت ذكرها
مبزيد من التو�ضيح يف تقريرنا هذا يف فقرة م�س�ؤولية املحا�سب القانوين حول تدقيق البيانات
املالية املوحدة .نحن م�ستقلني عن ال�شركة وفق ًا ملتطلبات جمل�س معايري ال�سلوك الأخالقي الدولية
للمحا�سبني «دليل قواعد ال�سلوك االخالقي للمحا�سبني املهنيني» ذات ال�صلة بتدقيقنا لهذه البيانات
املالية املوحدة ,و�أوفينا مب�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفق ًا لتلك املتطلبات.
نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري ا�سا�س ًا لر�أينا حول
التدقيق.
امور التدقيق اال�سا�سية
ان امور التدقيق اال�سا�سية وفقا حلكمنا املهني هي تلك االمور التي كان لها االهمية الق�صوى يف
اعمال التدقيق التي قمنا بها للقوائم املالية املوحدة لل�سنة احلالية .لقد متت معاجلة امور التدقيق
اال�سا�سية يف �سياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ككل ويف تكوين ر�أينا عنها واننا ال نقدم ر�أيا
منف�صال عن االخر .
امور التدقيق ا�سا�سية

و�صفا لكيفية معاجلة تدقيقنا لهذا االمر

 اال�ستثمارات يف ارا�ضي واال�ستثماراتالعقارية
وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية  ،فقد اختارت �إدارة ال�شركة قيد
ا�ستثمارات يف ارا�ضي و ا�ستثمارات
عقارية بالتكلفة ،ف�إن على ال�شركة اجراء
اختبار لتدين القيمة التي تظهر بها
اال�ستثمارات يف االرا�ضي واال�ستثمارات
العقارية يف املركز املايل ،ويف حال ظهور
اي م�ؤ�شر لتدين القيمة يتم احت�ساب
خ�سائر تدين تبعا ل�سيا�سة تدين قيمة
املوجودات  ،حيث تقوم االدارة بتقدير
التدين من خالل اخلرباء املعتمدين
للتقييم ان وجدت ،ونظرا الهميتها تعترب
احد خماطر التدقيق الهامة.

 اال�ستثمارات يف ارا�ضي واال�ستثمارات العقاريةان اجراءات التدقيق �شملت درا�سة اجراءات الرقابة
امل�ستخدمة يف عملية التحقق من الوجود واالكتمال
عن طريق �شهادات ت�سجيل الأرا�ضي ،ومت الت�أكد من
عدم وجود تدين بالقيمة التي تظهر بها اال�ستثمارات
يف ارا�ضي واال�ستثمارات العقارية وذلك من خالل
فر�ضيات االدارة مع االخذ باالعتبار املعلومات
اخلارجية املتوافرة حول خماطر التدين بناء على
تقييم خرباء العقار املعتمدين يف عام  2018تبعا
ل�سيا�سة تدين قيمة املوجودات  ،ولقد ركزنا اي�ضا على
مدى كفاية اف�صاحات ال�شركة حولها.
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ركزنا على هذا االمر نظرا لأن :
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
“االدوات املالية” الذي طبقته ال�شركة
يف  1كانون الثاين : 2018
 يتطلب معاجلات حما�سبيةمعقدة ،مبا يف ذلك ا�ستخدام
تقديرات واحكام هامة ي�ستند عليها
حتديد التعديالت التي يتم ادخالها
عن االنتقال ،و
 نتج عنه تغريات جوهرية علىعمليات وبيانات و�ضوابط كان يجب
اختبارها للمرة االوىل.
كان التعديل الذي اجري على االرباح
املدورة لل�شركة عند االنتقال للمعيار
الدويل رقم  9مببلغ  9,939دينار اردين
مدين.

ت�ضمنت اجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا
املجال ،من بني امور اخرى :
•تقييم مدى مالئمة اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية .
•درا�سة مدى مالئمة نهج االنتقال والو�سائل العملية
املطبقة.
•تقييم اال�سلوب الذي اتبعته االدارة الختبار منهجية
“اخل�سائر االئتمانية املتوقعة”.
•درا�سة اال�سلوب الذي اتبعته االدارة وال�ضوابط
املطبقة ل�ضمان اكتمال ودقة تعديالت االنتقال
ودقتها.
•حتديد واختبار ال�ضوابط ذات ال�صلة.
•تقييم مدى مالئمة االحكام والتقديرات اال�سا�سية
التي و�ضعتها االدارة عند اعداد تعديالت االنتقال،
وخ�صو�صا ذات ال�صلة بالتعديل عن العامل
امل�ستقبلي.
•ا�شراك املتخ�ص�صني يف ادارة املخاطر املالية
للنظر يف االفرتا�ضات  /االحكام الرئي�سية املتعلقة
بالتعديالت امل�ستقبلية وتعريف التخلف عن ال�سداد
با�ستخدام طريقة �صايف معدالت التدفق.
•تقييم اكتمال ودقة ومالئمة البيانات امل�ستخدمة يف
اعداد التعديالت االنتقالية.
تقييم كفاية اف�صاحات ال�شركة.

معلومات اخرى
ان االدارة م�س�ؤولة عن املعلومات االخرى .حيث تت�ضمن املعلومات االخرى املدرجة يف التقرير
ال�سنوي ،ولكنها ال تت�ضمن القوائم املالية املوحدة وتقرير تدقيقنا حولها.
ال يغطي ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة هذه املعلومات االخرى ،ونحن ال نبدي اي �شكل من ا�شكال
الت�أكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ،يقع على عاتقنا م�س�ؤولية قراءة هذه املعلومات االخرى،
وعند قيامنا بذلك فاننا ن�أخذ باالعتبار فيما اذا كانت تلك املعلومات غري متوافقة ب�شكل جوهري
مع البيانات املالية املوحدة او مع معرفتنا التي مت اكت�سابها اثناء اجراءات التدقيق او يظهر عليها
بخالف ذلك انها حتتوي على اخطاء جوهرية .واذا ا�ستنتجنا بناء على العمل الذي قمنا به ب�أن
هنالك اخطاء جوهرية يف هذه املعلومات فنحن مطالبون باالبالغ عن هذه احلقيقة .ويف هذا ال�سياق
لي�س لدينا �شيء لالبالغ عنه.
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م�س�ؤولية الإدارة واال�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة عن القوائم املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية  ،وعن �أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها �ضرورية لتمكنها من �إعداد
قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية � ،سوا ًء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن خط�أ.
كما وت�شمل م�س�ؤولية الإدارة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة تقييم قدرة ال�شركة على الإ�ستمرارية
 ,والإف�صاح ح�سب مقت�ضى احلال عن امل�سائل املتعلقة ب�إ�ستمرارية ال�شركة و�إ�ستخدام ا�سا�س
الإ�ستمرارية يف املحا�سبة ما مل تنوي الإدارة ت�صفية ال�شركة �أو وقف عملياتها� ،أو ال يوجد لديها
بدي ًال منطقي ًا عن ذلك.
ان اال�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة هم امل�س�ؤولون عن اال�شراف على اعداد التقارير املالية.
م�س�ؤولية املحا�سب القانوين
ان هدفنا احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت القوائم خالية من الأخطاء اجلوهرية� ,سوا ًء
كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن خط�أ ,و�إ�صدار تقرير التدقيق والذي يت�ضمن ر�أينا حولها.
الت�أكيد املعقول هو على م�ستوى عال من الت�أكيد  ,ولكن �إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفق ًا للمعايري
الدولية للتدقيق ال ت�ضمن دائم ًا �إكت�شاف الأخطاء اجلوهرية حتى و�إن وجدت وميكن �أن تن�ش�أ الأخطاء
من الإحتيال �أو عن طريق اخلط�أ ،وتعترب جوهرية �إذا كانت ب�شكل فردي �أو يف جمموعها قد ت�ؤثر
ب�شكل معقول على قرارات م�ستخدمي البيانات املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية  ،فاننا نقوم مبمار�سة احلكم املهني و املحافظة
على تطبيق مبد أ� ال�شك املهني يف جميع نواحي التدقيق  ,بالإ�ضافة اىل:
•حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سوا ًء كانت نا�شئة عن �إحتيال
�أو عن خط�أ ،وكذلك ت�صميم وتنفيذ �إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،واحل�صول على
�أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا .ان خطر عدم �إكت�شاف �أية �أخطاء جوهرية ناجتة
عن �إحتيال �أعلى من تلك الناجتة عن اخلط�أ ،نظرا الن الإحتيال قد ي�شتمل على التواط�ؤ و التزوير،
�أو احلذف املتعمد والتحريفات � ،أو جتاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
•احل�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق لغايات ت�صميم �إجراءات
تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية
يف ال�شركة.
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•تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات
العالقة املعدة من قبل الإدارة.
•التو�صل لإ�ستنتاج عن مدى مالئمة �إ�ستخدام الإدارة لأ�سا�س الإ�ستمرارية يف املحا�سبة  ،و�إ�ستناد ًا
�إىل �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها ،فيما �إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا �صلة
ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري �شكوك ًا كبرية حول قدرة ال�شركة على الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة.
ف�إذا تو�صلنا ب�أن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري  ،فنحن مطالبون بلفت الإنتباه يف تقرير تدقيقنا
�إىل الإي�ضاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه
املعلومات غري كافي ًا ،ف�إننا �سوف نقوم بتعديل ر�أينا� .إ�ستنتاجاتنا تعتمد على �أدلة التدقيق التي مت
احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك  ،ف�إنه من املمكن �أن تت�سبب �أحداث �أو ظروف
م�ستقبلية يف توقف ال�شركة عن الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة.
•تقييم العر�ض العام وبنية وحمتوى القوائم املالية املوحدة مبا فيها الإي�ضاحات وفيما �إذا كانت
القوائم املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ب�شكل يحقق العر�ض العادل.
توا�صلنا مع امل�س�ؤولني يف جلنة التدقيق مبا يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة  ،مبا يف ذلك �أية �أوجه ق�صور هامة يف نظام الرقابة الداخلية مت حتديدها خالل
تدقيقنا.
تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية ،و�أن القوائم املالية املوحدة متفقة
معها ونو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة عليها.
املحا�سبون الع�صريون
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
� 14شباط 2019
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�شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)
املوجودات
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومعدات
ا�ستثمارات يف ارا�ضي
ا�ستثمارات عقارية
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل الآخر
جمموع املوجودات غري املتداولة
موجودات متداولة
م�صاريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة �أخرى
ارا�ضي معدة للبيع
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل
مدينون و�شيكات بر�سم التح�صيل
نقد وما يف حكمه
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي �إختياري
احتياطي خا�ص
احتياطي القيمة العادلة
خ�سائر مرتاكمة
جمموع حقوق امللكية
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض طويلة الأجل
جمموع املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات متداولة
م�صاريف م�ستحقة وح�سابات دائنة �أخرى
خم�ص�ص ق�ضايا
دائنون
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل
بنك دائن
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2017

اي�ضاح

2018

4
5
6

10,134
4,192,924
4,203,058

14,415
3,378,837
4,302,793
28,000
7,724,045

3,355
2,992,782
521,724
1,558
3,519,419
7,722,477

5,119
9,841
161,673
1,275
177,908
7,901,953

1
12
12
12

7,000,000
265,148
244,466
229,967
()3,897,457
3,842,124

7,000,000
265,148
244,466
229,967
()110,000
()1,506,488
6,123,093

9

835,356
835,356

888,389
888,389

10

112,217
2,000,000
308,819
120,000
503,961
3,044,997
7,722,477

104,604
161,404
120,000
504,463
890,471
7,901,953

5
7
8

9
11
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�شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)
2018

2017

170,140
()84,486
85,654
()164,097
()143,005
()2,000,000

199,818
()82,869
116,949
()140,088
()141,703
-

()2,543

-

-

()2,184

خ�سائر متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر
ارباح ( /خ�سائر) بيع ارا�ضي
خم�ص�ص تدين مدينون وذمم مدينة اخرى
ارباح بيع ا�ستثمارات عقارية
ايرادات وم�صاريف اخرى
�صايف خ�سارة ال�سنة

()122,736

-

1,945
()26,082
12,895
()23,061
()2,381,030

()13,726
()660
18,466
()162,946

الدخل ال�شامل الآخر :
التغري يف احتياطي القيمة العادلة
اجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

110,000
()2,271,030

اي�ضاح

ايرادات ايجارات
كلفة ايرادات ايجارات
جممل الربح
م�صاريف �إدارية وعمومية
م�صاريف مالية
خم�ص�ص ق�ضايا
خ�سائر متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
خ�سائر غري متحققة من موجودات مالية حمددة
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل

خ�سارة ال�سهم:
خ�سارة ال�سهم-دينار� /سهم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم�-سهم

13
14

()0,34
7,000,000

()23,000
()185,946
()0,023
7,000,000

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية املوحدة
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2018

2018

اي�ضاح

17

املجموع
6,309,039
()185,946
6,123,093
()9,939
6,113,154
()2,271,030

خ�سائر مرتاكمة
()1,343,542
()162,946
()1,506,488
()9,939
()1,516,427
()2,381,030
()3,897,457

احتياطي القيمة العادلة
()87,000
()23,000
()110,000
()110,000
110,000
-

احتياطي خا�ص
229,967
229,967
229,967
229,967

احتياطي �إختياري
244,466
244,466
244,466
244,466

�إحتياطي �إجباري
265,148
265,148
265,148
265,148

ر�أ�س املال

7,000,000

-

7,000,000

-

7,000,000

-

7,000,000

�شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)

الر�صيد يف  1كانون الثاين
2017
الدخل ال�شامل لل�سنة
الر�صيد يف  31كانون االول
2017
اثر تطبيق معيار التقارير
املالية رقم ()9
الر�صيد يف  1كانون الثاين
2018

الدخل ال�شامل لل�سنة

الر�صيد يف  31كانون االول
2018
3,842,124

�إن الإي�ضاحا ت املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية املوحدة
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�شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)

42

الأن�شطة الت�شغيلية
خ�سارة ال�سنة
تعديالت على خ�سارة ال�سنة :
ا�ستهالكات
م�صاريف مالية
خم�ص�ص تدين مدينون وذمم مدينة اخرى
ارباح ( /خ�سائر) بيع ارا�ضي
ارباح بيع ا�ستثمارات عقارية
خ�سائر غري متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل ال�شامل
خ�سائر متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل
خ�سائر متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل االخر
التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :
املدينون و�شيكات بر�سم التح�صيل
امل�صاريف املدفوعة ً
مقدما واحل�سابات املدينة الأخرى
دائنون
خم�ص�ص ق�ضايا
امل�صاريف امل�ستحقة واحل�سابات الدائنة االخرى
النقد (امل�ستخدم يف)  /املتوفر من االن�شطة الت�شغيلية
م�صاريف مالية مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية
تغري يف ممتلكات ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
متح�صالت من بيع ار�ض
دفعات على ح�ساب �شراء عقارات
متح�صالت من بيع موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل
متح�صالت من بيع موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل االخر
�صايف النقد املتوفر من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
قرو�ض
بنوك دائنة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /املتوفر من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1كانون الثاين
النقد وما يف حكمه يف  31كانون الأول
بنود غري نقدية :
تعديالت من ا�ستثمارات يف ارا�ضي اىل ارا�ضي معدة للبيع

2018

2017

()2,381,030

()162,946

57,045
143,005
26,082
()1,945
()12,895
2,543
122,736

60,642
141,703
660
13,726
2,184
-

()394,535
227
147,415
2,000,000
7,613
()283,739
()143,005
()426,744

()76,937
()324
87,348
45,854
111,910
()141,703
()29,793

70,000
388,000
7,298
15,264
480,562

11,868
()1,376,358
20,000
1,333,351
()11,139

()53,033
()502
()53,535
283
1,275
1,558

()37,627
79,334
41,707
775
500
1,275

2,992,782

-

2018






�شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)
 -1التكوين والن�شاط
�إن �شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية هي �شركة م�ساهمة عامة حمدودة
(«ال�شركة») م�سجلة يف �سجل ال�شركات امل�ساهمة العامة املحدودة بتاريخ  14كانون االول 2004
حتت الرقم ( ،)357لدى مراقب ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة ،يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة
امل�صرح به واملدفوع بالكامل  7,000,000دينار مق�سم �إىل � 7,000,000سهم ،بقيمة ا�سمية
قدرها دينار �أردين لل�سهم الواحد.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف ادارة ا�ستثمارات عامة ,ا�سترياد وت�صدير ,جتارة عامة ,ومن
غاياتها القيام بجميع االعمال التجارية واال�ستثمارية وكل �شيء يندرج حتت اعمال ال�شركات
التجارية واال�ستثمارية يف الأردن واخلارج
ت�شتمل القوائم املالية املوحدة كما يف  31كانون الأول  2018على القوائم املالية لل�شركات التابعة
التالية:
ا�سم ال�شركة
التابعة

�شركة االمناء
العربية ال�سعودية
لال�ستثمارات
�شركة الهامن
لال�ستثمارات
العقارية

�سنة
الت�سجيل

ن�سبة امللكية

الن�شاط الرئي�سي

اململكة الأردنية
الها�شمية

2006

% 100

ادارة حمافظ عقارية وامل�ساهمة
ب�شركات �أخرى واعمال �صيانة
مباين وكاالت جتارية و�شراء وبيع
العقارات والأرا�ضي

اململكة الأردنية
الها�شمية

2011

% 100

ادارة العقارات واقرتا�ض االموال
الالزمة لها من البنوك

مكان الت�سجيل

 -2املعايري اجلديدة والتعديالت امل�صدرة ولكنها مل ت�صبح �سارية املفعول
هنالك عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتف�سريات التي مل ت�صبح �سارية املفعول
 ،ومل يتم تطبيقها عند اعداد هذه البيانات وال تخطط ال�شركة تبني هذه املعايري ب�صورة مبكرة.
املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية مل ت�صبح بعد
واجبة التطبيق

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )16االيجارات»
2018

ي�سري تطبيقها للفرتات ال�سنوية
التي تبد�أ من او بعد
 1كانون الثاين 2019
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 -3ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
معايري �إعداد البيانات املالية املوحدة
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا للمعايري الدولية العداد التقارير املالية.
ا�س�س �إعداد البيانات املالية املوحدة
مت عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بالدينار الأردين لأن غالبية معامالت ال�شركة ت�سجل بالدينار
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا الأدوات املالية واال�ستثمارات
يف العقارات والتي مت عر�ضها ح�سب قيمتها العادلة فيما يلي ملخ�ص ًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة.
�أ�سا�س توحيد البيانات املالية
تت�ألف البيانات املالية املوحدة ل�شركة االمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية م.ع.م وال�شركات
التابعة لها من البيانات املالية اخلا�صة بال�شركة واملن�ش�آت امل�سيطر عليها من قبل ال�شركة ) ال�شركات
التابعة(.
تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة
•القدرة على التحكم باملن�ش�أة امل�ستثمر بها.
•ن�شوء حق لل�شركة يف العوائد املتغرية نتيجة الرتباطها باملن�ش�أة امل�ستثمر بها .
•القدرة على التحكم يف املن�ش�أة امل�ستثمر بها بغر�ض الت�أثري على عوائد امل�ستثمر.
تقوم ال�شركة ب�إعادة تقييم ما �إذا كانت ت�سيطر على �أي من املن�ش�آت امل�ستثمر بها �أم ال� ،إذا ما كانت
احلقائق والظروف ت�شري �إىل حدوث تغريات على واحد �أو �أكرث من عنا�صر ال�سيطرة امل�شار �أليها
�أعاله.
عندما تقل حقوق الت�صويت اخلا�صة بال�شركة يف �أي من املن�ش�آت امل�ستثمر بها عن �أغلبية حقوق
الت�صويت بها ،يكون لل�شركة ال�سيطرة على تلك املن�ش�أة امل�ستثمر بها عندما تكون حقوق الت�صويت
كافية ملنحها قدرة عملية لتوجيه الأن�شطة ذات ال�صلة باملن�ش�أة امل�ستثمر بها ب�شكل منفرد.
ت�أخذ ال�شركة بعني االعتبار كافة احلقائق والظروف ذات ال�صلة عند تقييم ما �إذا كان لل�شركة حقوق
كاف ملنحها ال�سيطرة  ،ت�شمل تلك احلقائق والظروف
الت�صويت يف املن�ش�أة امل�ستثمر بها �أم ال ب�شكل ٍ
ما يلي:
•حجم حقوق الت�صويت التي متتلكها ال�شركة بالن�سبة حلجم ومدى ملكية حاملي حقوق
الت�صويت الآخرين
•حقوق الت�صويت املحتملة التي متتلكها ال�شركة وحاملي حقوق الت�صويت الآخرين
والأطراف الآخرى
•احلقوق النا�شئة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى.
•�أية حقائق وظروف �إ�ضافية قد ت�شري �إىل �أن ال�شركة لها� ،أو لي�ست لديها ،القدرة احلالية
على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة وقت احلاجة التخاذ قرارات ،مبا يف ذلك كيفية
الت�صويت يف اجتماعات امل�ساهمني ال�سابقة.
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تبد�أ عملية توحيد ال�شركة التابعة عندما حت�صل ال�شركة على ال�سيطرة على تلك ال�شركة التابعة،
بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد ال�شركة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة  .وعلى وجه اخل�صو�ص،
يتم ت�ضمني �إيرادات وم�صاريف ال�شركة التابعة امل�ستحوذة �أو امل�ستبعدة خالل ال�سنة يف قائمة الدخل
املوحد وقائمة الدخل ال�شامل املوحدة من تاريخ ح�صول ال�شركة على ال�سيطرة حتى التاريخ الذي
تنقطع فيه �سيطرة ال�شركة على ال�شركة التابعة.
�إن الربح �أو اخل�سارة وكل عن�صر من عنا�صر الدخل ال�شامل الأخرى موزعة على مالكي ال�شركة
ومالكي احل�ص�ص غري امل�سيطرة � ،إجمايل الدخل ال�شامل لل�شركة التابعة موزع على مالكي ال�شركة
والأطراف غري امل�سيطرة حتى لو �أدى ذلك �إىل حدوث عجز يف �أر�صدة الأطراف غري امل�سيطرة.
حيثما لزم الأمر ،يتم �إجراء تعديالت على البيانات املالية لل�شركات التابعة لكي تتالئم �سيا�ساتها
املحا�سبية مع تلك امل�ستخدمة من قبل ال�شركة الأم.
يتم �إ�ستبعاد جميع املعامالت مبا يف ذلك الأ�صول وااللتزامات وحقوق امللكية والأرباح وامل�صاريف
والتدفقات النقدية الناجتة عن املعامالت الداخلية بني ال�شركة وال�شركات التابعة عند التوحيد.
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر
يتم قيا�س اال�ستثمارات ب�أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل ب�شكل
مبدئي بالقيمة العادلة باال�ضافة اىل تكاليف املعامالت .ويتم قيا�سها الحقا بالقيمة العادلة مبا يف
ذلك االرباح او اخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة واملعرتف بها يف بنود الدخل ال�شامل
االخر واملرتاكمة يف احتياطي التغريات يف القيمة العادلة .ال يتم اعادة ت�صنيف االرباح او اخل�سائر
املرتاكمة عند ا�ستبعاد اال�ستثمارات اىل االرباح او اخل�سائر ،ولكن يتم اعادة ت�صنيفها اىل االرباح
امل�ستبقاه .قامت ال�شركة بتحديد جميع اال�ستثمارات يف حقوق امللكية وغري املحتفظ بها للمتاجرة
كموجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر.
يتم االعرتاف بارباح التوزيعات عن هذه اال�ستثمارات املالية �ضمن بيان الدخل عندما حت�صل
ال�شركة على حق ا�ستالم توزيعات االرباح ،ما مل متثل ارباح التوزيعات بو�ضوح ا�سرتداد جزء من
تكلفة اال�ستثمار .يتم االعرتاف ب�صايف بيان الدخل االخر يف الدخل ال�شامل االخر وال يتم اعادة
ت�صنيفها �ضمن الربح او اخل�سارة.
تقوم ال�شركة بتقييم ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية بناء على خ�صائ�ص التدفقات النقدية
التعاقدية لال�صل ومنوذج اعمال ل�شركة املعني بادارة املوجودات.
بالن�سبة للموجودات املالية التي يتم ت�صنيفها وقيا�سها بالتكلفة املطف�أة او بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل ال�شامل االخر ،ف�إن �شروطها التعقادية يجب ان ت�ؤدي اىل التدفقات النقدية التي تكون
فقط مدفوعات املبلغ اال�صلي والفائدة على املبلغ اال�صلي القائم.
2018
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تقوم ال�شركة عند االعرتاف املبدئي ب�أي من املوجودات بتحديد ما اذا كانت املوجودات املعرتف بها
حديثا ت�شكل جزءا من منوذج اعمال قائم او انها تعرب عن بداية منوذج اعمال جديد .وتعيد ال�شركة
تقييم مناذج اعمالها يف كل فرتة مالية لتحديد ما اذا كانت مناذج االعمال قد تغريت منذ الفرتة
ال�سابقة .ومل حتدد ال�شركة يف الفرتة املالية ال�سابقة اي تغيري يف مناذج اعمالها.
عندما يتم الغاء االعرتاف ب�أداة الدين املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل االخر،
يعاد ت�صنيف الربح او اخل�سارة املرتاكمة املعرتف بها �سابقا يف الدخل االخر من حقوق امللكية اىل
الربح او اخل�سارة  .ويف املقابل ،بالن�سبة لال�ستثمارات املالية املحددة املقا�سة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل بيان ال�شامل االخر ،فال يتم اعادة ت�صنيف الربح او اخل�سارة املرتاكمة املعرتف �سابقا
يف بيان الدخل ال�شامل االخر اىل الربح او اخل�سارة بل حتول �ضمن حقوق امللكية.
تتعر�ض ادوات الدين التي يتم قيا�سها الحقا بالتكلفة املطف�أة او بالقيمة العادلة من خالل الدخل
بيان ال�شامل االخر لالنخفا�ض يف القيمة.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تتمثل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يف :
•موجودات تت�ضمن تدفقات نقدية تعاقدية ولي�ست مدفوعات للمبلغ اال�صلي او الفائدة على املبلغ
اال�صلي القائم ،او  /و
•موجودات حمتفظ بها �ضمن منوذج اعمال ولي�س حمتفظا بها لتح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية
او للتح�صيل والبيع  ،او
•موجودات حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل با�ستخدام خيار القيمة العادلة.
تقا�س تلك املوجودات بالقيمة العادلة مع ت�سجيل اية ارباح  /خ�سائر ناجتة من اعادة القيا�س املعرتف
به يف الربح او اخل�سارة.
خيار القيمة العادلة :ميكن ت�صنيف اداة مالية ذات قيمة عادلة ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق بالقيمة
العادلة من خالل الربح او اخل�سارة (خيار القيمة العادلة) عند االعرتاف املبدئي حتى اذا مل يتم
اقتناء االدوات املالية او تكبدها ب�شكل ا�سا�سي لغر�ض البيع او اعادة ال�شراء .وميكن ا�ستخدام خيار
القيمة العادلة للموجودات املالية اذا كان يلغي او يحد ب�شكل كبري من عدم التنا�سق يف القيا�س او
االعرتاف الذي كان �سين�ش�أ خالفا لذلك من قيا�س املوجوادت او املطلوبات او االعرتاف باالرباح
واخل�سائر ذات ال�صلة على ا�سا�س خمتلف (“عدم التطابق املحا�سبي”).
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اعادة الت�صنيفات
يف حال تغري منوذج االعمال الذي حتتفظ مبوجبه ال�شركة باملوجودات املالية ،يتم اعادة ت�صنيف
املوجودات املالية املت�أثرة ،وت�سري متطلبات الت�صنيف والقيا�س املتعقلة بالفئة اجلديدة ب�أثر
م�ستقبلي اعتبار من اليوم االول من الفرتة املالية االوىل التي تعقب التغيري يف منوذج االعمال والذي
ينتج عنه اعادة ت�صنيف املوجودات املالية لل�شركة .ونظرا لعدم وجود تغريات يف منوذج االعمال التي
حتتفظ به ال�شركة باملوجودات املالية ،خالل ال�سنة املالية احلالية والفرتة املحا�سبية ال�سابقة ،فلم
يتم اجراء اعادة ت�صنيف.
انخفا�ض القيمة
ان املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9منوذج “اخل�سارة املتكبدة” يحل حمل املعيار
املحا�سبي الدويل رقم  39مع منوذج “اخل�سارة االئتمانية املتوقعة” .تقوم ال�شركة باالعرتاف
مبخ�ص�صات خ�سائر االئتمان املتوقعة على االدوات املالية التالية التي مل يتم قيا�سها بالقيمة العادلة
من خالل الربح او اخل�سارة:
•نقد وار�صدة لدى البنوك  ،و
•ذمم جتارية مدينة واخرى  ،و
•مطلوب من جهات ذات عالقة
وبا�ستثناء املوجودات املالية امل�شرتاة او املمنوحة املتدنية يف قيمتها االئتمانية (والتي �سيتم تناولها
ب�شكل مف�صل فيما يلي) ،يتطلب قيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة من خالل خم�ص�ص خ�سارة
بقيمة تعادل:
•خ�سارة ائتمانية متوقعة ملدة � 12شهر ًا ،اي العمر الزمني للخ�سائر االئتمانية املتوقعة التي
نتجت من حوادث التعرث يف ال�سداد على االدوات املالية التي ميكن وقوعها خالل � 12شهر
بعد نهاية الفرتة املالية (وي�شار اليها باملرحلة  ، )1او
•اخل�سارة االئتمانية املتوقعة خالل عمر االداة املالية ،اي العمر الزمني للخ�سارة االئتمانية
املتوقعة التي تنتج من جميع حاالت التعرث يف ال�سداد املمكنة على مدار عمر االداة املالية
(ي�شار اليها باملرحلة  2واملرحلة .)3
ويكون من املطلوب تكوين خم�ص�ص للخ�سارة االئتمانية املتوقعة على مدى عمر االداة املالية اذا
زادت خماطر االئتمان عن تلك االداة املالية ب�شكل جوهري منذ االعرتاف املبدئي .بالن�سبة جلميع
االدوات املالية االخرى ،يتم قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة مببلغ يعادل اخل�سارة االئتمانية
املتوقعة ملدة � 12شهر.
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قامت ال�شركة باختيار قيا�س خم�ص�صات اخل�سائر النقدية واالر�صدة البنكية والذمم املدينة
التجارية واالخرى واملطلوبات من جهات ذات عالقة مببلغ يعادل قيمة اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
على مدى عمر هذه املوجودات.
وتعد اخل�سارة االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة احلالية للخ�سائر االئتمانية ،حيث يتم
قيا�سها على انها القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة لل�شركة والتدفقات
النقدية التي تتوقع ال�شركة ا�ستالمها والتي تن�ش�أ من ترجيح عدة �سيناريوهات اقت�صادية م�ستقبلية،
خم�صومة مبعدل فائدة الفعلية لال�صل.
يتم خ�صم خم�ص�ص خ�سائر اال�ستثمارات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة من اجمايل القيمة
الدفرتية لال�صول .بالن�سبة الوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االخر،
خم�ص�ص اخل�سارة يتم االعرتاف به �ضمن بنود الدخل ال�شامل االخر ،بدال من تخفي�ض القيمة
الدفرتية لال�صل.
عند حتديد ما اذا كانت خماطر االئتمان لال�صل املايل قد زادت ب�شكل جوهري منذ االعرتاف
املبدئي وعند تقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة .ت�أخذ ال�شركة بعني االعتبار عند اجراء هذا التقييم
معلومات معقولة وقابلة للدعم بحيث تكون متاحة وذات �صلة دون احلاجة ملجهود او تكاليف غري
�ضرورية .وي�شمل ذلك كال من املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية ،بناء على اخلربة ال�سابقة
لل�شركة والتقييم االئتماين املتوفر ،مبا يف ذلك اية معلومات حول توقعات م�ستقبلية.
بالن�سبة لفئات معينة من املوجودات املالية ،يتم تقييم املوجودات التي مت تقييمها على انها ال ميكن
انخفا�ض قيمتها ب�شكل فردي باال�ضافة اىل ذلك ،حتديد انخفا�ض القيمة على ا�سا�س جماعي .ميكن
ان ي�شتمل الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض قيمة حمفظة الذمم املدينة على خربة ال�شركة ال�سابقة يف
حت�صيل املدفوعات وزيادة يف عدد املدفوعات املت�أخرة يف املحفظة باال�ضافة اىل التغريات امللحوظة
يف الظروف االقت�صادية او املحلية التي ترتبط بتعرث �سداد الذمم.
يتم عر�ض خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املتعلقة بالنقد واالر�صدة لدى البنوك ،الذمم التجارية
املدينة واخرى ،واملطلوبات من جهات ذات عالقة ،ب�شكل منف�صل يف بيان الدخل وبيان الدخل
ال�شامل االخر.
تعترب ال�شركة ان اداة الدين لها خماطر ائتمان منخف�ضة عندما يكون ت�صنيف خماطر االئتمان
معادال لتعريف املفهوم العاملي لفئة اال�ستثمار.
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قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة
ت�ستعني ال�شركة بنماذج اح�صائية الحت�ساب اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ،ولقيا�س اخل�سارة االئتمانية
املتوقعة مبوجب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9ف�إن اهم املدخالت �سيكون وفق ال�شكل
املحدد للمتغريات التالية:
•احتمالية التعرث
•اخل�سارة عند التعرث
•التعر�ض عن التعرث
�سوف ت�ستمد هذه املعلومات من النماذج االح�صائية املطورة داخليا والبيانات التاريخية االخرى،
كما �سيتم تعديلها لتعك�س املعلومات امل�ستقبلية.
املوجودات املالية منخف�ضة القيمة االئتمانية
يعترب اي من املوجودات املالية “منخف�ضة القيمة االئتمانية” عند وقوع حدث او اكرث له ت�أثري �ضار
على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لال�صل املايل .وي�شار اليها املوجودات املالية منخف�ضة
القيمة االئتمانية كموجودات املرحلة  .3يف تاريخ كل بيان مركز مايل ،تقوم ال�شركة بتقييم ما اذا
كانت ادوات الدين التي متثل املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة او بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل االخر هي منخف�ضة القيمة االئتمانية .يتعر�ض اال�صل املايل النخفا�ض يف القيمة عند
وقع حدث او اكرث له ت�أثر يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
الغاء االعرتاف باملوجودات املالية
تقوم ال�شركة بالغاء االعرتاف باملوجودات املالية فقط عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات
النقدية من تلك املوجودات املالية ،او عند حتويل املوجودات املالية مبا يف ذلك جميع املخاطر
واملنافع مللكية املوجودات املالية اىل من�ش�أة اخرى .اذا مل تقم ال�شركة بتحويل او االحتفاظ بكافة
املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية املوجودات املالية وا�ستمرت بال�سيطرة على املوجودات املحولة ،تقم
ال�شركة باالعرتاف باحل�صة املحتفظ بها من املوجودات ا�ضافة اىل االلتزامات ذات ال�صلة التي قد
يتعني عليها �سدادها .اذا احتفظت ال�شركة بكافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية املوجودات املالية
املحولة ،ت�ستمر ال�شركة يف االعرتاف باملوجودات املالية ،كما تعرتف باالقرتا�ض امل�ضمون للعوائد
امل�ستلمة.
يف حال مت ا�ستبعاد املوجودات املالية التي مت قيا�سها بالتكلفة املطف�أة او التي مت قيا�سها بالقيمة
العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر ،يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات
وجمموع املبالغ امل�ستلمة وغري امل�ستلمة املدينة يف االرباح واخل�سائر.
يف حال مت ا�ستبعاد املوجودات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االخرى،
ف�إن االرباح او اخل�سائر امل�سجلة �سابقا يف ح�ساب التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالوراق
املالية ،ال يتم اعادة ت�صنيفها �ضمن بني االرباح او اخل�سائر ,ولكن يتم اعادة ت�صنيفها �ضمن االرباح
امل�ستبقاة.
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عر�ض خم�ص�ص خ�سائر االئتمان يف املعلومات املالية
يتم عر�ض خم�ص�صات اخل�سارة خل�سائر االئتمان املتوقعة يف املعلومات املالية على النحو التايل :
•بالن�سبة للموجودات املالية بالتكلفة املطف�أة (القرو�ض وال�سلف ونقد وار�صدة لدى البنوك)
 :كخ�صم من اجمايل القيمة الدفرتية للموجودات.
•بالن�سبة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االخر :ال يتم االعرتاف
مبخ�ص�ص خ�سائر يف قائمة املركز املايل حيث ان القيمة الدفرتية هي القيمة العادلة .ومع
ذلك ف�إن خم�ص�ص اخل�سارة مت�ضمن كجزء من مبلغ اعادة التقييم يف خم�ص�ص اعادة
التقييم ويتم االعرتاف به يف الدخل ال�شامل االخر.
االعرتاف بااليرادات
يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15االيرادات من العقود املربمة مع العمالء نظاما �شامال
موحدا الحت�ساب االيرادات الناجتة عن العقود املربمة مع العمالء ويحل حمل معايري االعرتاف
بااليراد احلالية التي ت�ضمنتها العديد من املعايري والتف�سريات املختلفة �ضمن اطار املعايري الدولية
العداد التقارير املالية .ويقدم املعيار منهجا جديدا لالعرتاف بااليرادات النا�شئة عن العقود
املربمة مع العمالء يتكون من خم�س خطوات :
اخلطوة االوىل :حتديد العقد املربم مع العميل
ويعرف العقد ب�أنه اتفاق بني طرفني او اكرث ين� أش� مبوجبه حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ كما ويحدد
معايري لكل من هذه احلقوق وااللتزامات.
اخلطوة الثانية :حتديد التزامات االداء يف العقد
يتمثل اداء االلتزام الوارد يف العقد بالتعهد بنقل ب�ضاعة او تقدمي خدمة للعميل.
اخلطوة الثالثة :حتديد قيمة املعاملة
تتمثل قيمة املعاملة يف املقابل الذي تتوقع ال�شركة حتقيقه مقابل نقل الب�ضائع وتقدمي اخلدمات
املتعهد بها للعميل ،وذلك با�ستثناء املبالغ املح�صلة بالنيابة عن طرف ثالث.
اخلطوة الرابعة :توزيع قيمة املعاملة على التزامات االداء يف العقد
بالن�سبة للعقود التي تت�ضمن اكرث من التزام اداء ،تقوم ال�شركة بتوزيع قيمة املعاملة على كل التزام
اداء مبا يعك�س املقابل الذي تتوقع ال�شركة حت�صيله وا�ستحقاقه مقابل تنفيذ كل من التزامات االداء.
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اخلطوة اخلام�سة :االعرتاف بااليراد عند ا�ستيفاء املن�ش�أة اللتزام االداء
تعرتف ال�شركة ب�إيراداتها مع مرور الوقت عند ا�ستيفاء اي من ال�شروط التالية :
•ا�ستالم العميل وا�ستفادته يف الوقت نف�سه من املنافع املقدمة مبوجب تنفيذ ال�شركة اللتزاماتها،
او
•عندما يقوم اداء ال�شركة اللتزامها ب�إن�شاء او زيادة فعالية ا�صل التي يقع حتت نطاق �سيطرة
العميل خالل ان�شاء او زيادة فعالية ذلك اال�صل  ،او
•اذا مل ي�سفر اداء ال�شركة عن ن�شوء موجودات ينتج عنها ا�ستعماالت بديلة لل�شركة ويكون لدى
املن�ش�أة حق يف ا�ستالم مقابل عن التزامات االداء املنفذة حتى تاريخه.
•تقوم ال�شركة بتوزيع ثمن املعاملة على تنفيذ التزامات االداء املن�صو�ص عليها يف العقد بناء
على طريقة املدخالت التي تتطلب االعرتاف بااليرادات وفقا للجهود التي تبذلها ال�شركة او
املدخالت التي حتقق االلتزامات التعاقدية .تقوم ال�شركة بتقدير اجمايل التكاليف الالزمة
النهاء امل�شاريع بغر�ض حتديد مبلغ االيرادات الواجب االعرتاف بها.
•عندما ت�ستويف ال�شركة تنفيذ التزامات االداء عن طريق ت�سليم الب�ضائع وتقدمي اخلدمات
املتعهد بها ،تقوم ال�شركة بتكوين ا�صل تعاقدي ي�ستند على قيمة املقابل املكت�سب من جراء
تنفيذ االلتزام .عند تخطي قيمة املقابل امل�ستلم من العميل قيمة االيرادات املعرتف بها ،ف�إن
هذا ي�ؤدي اىل ن�شوء التزام تعاقدي.
•يتم قيا�س االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم او م�ستحق اال�ستالم مع مراعاة �شروط
وبنود الدفع التعاقدية املتفق عليها .تقوم ال�شركة ب�إعادة تقييم ايراداتها التعاقدية وفقا ملعايري
حمددة بغ�ض النظر عن حتديد ما اذا كانت تقوم ال�شركة ب�أعمالها باال�صالة او بالوكالة .وقد
خل�صت ال�شركة على انها تعمل باال�صالة يف جميع معامالت االيرادات لديها.
•يتم اثبات االيرادات يف البيانات املالية بالقدر الذي يكون فيه من املحتمل تدفق املنافع
االقت�صادية اىل ال�شركة وامكانية قيا�س االيرادات والتكاليف ،عند االمكان ،ب�شكل موثوق.
االفرتا�ضات املحا�سبية الهامة والتقديرات غري امل�ؤكدة
ان اعداد البيانات املالية يتطلب من االدارة ب�أن تقوم بتقديرات ،افرتا�ضات وتوقعات قد يكون لها
ت�أثري عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وكذلك قد ت�ؤثر على مبالغ املوجودات ،املطلوبات ،االيرادات
وامل�صاريف .ان نتائج االعمال الفعلية من املمكن ان تتغري نتيجة اتباع تلك االفرتا�ضات.
عند اعداد البيانات املالية قامت االدارة ب�إتباع نف�س االفرتا�ضات اجلوهرية فيما يتعلق بتطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية وكذلك اتباع نف�س التقديرات غري امل�ؤكدة املعمول بها عند اعداد البيانات
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املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018فيما عدا تطبيق املعيار الدويل العداد
التقارير املالية رقم  9الذي نتج عنه تغري يف االفرتا�ضات املحا�سبية لالعرتاف باملوجودات
واملطلوبات املالية وانخفا�ض قيمة املوجودات املالية كما هو مو�ضح ادناه:
االحكام الهامة يف �سياق تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة فيما يتعلق باملعيار الدويل العداد
التقارير املالية رقم 9
•تقييم منوذج االعمال :
يعتمد ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية على نتائج اختبار مدفوعات املبلغ اال�صلي والفائدة على
املبلغ اال�صلي القائم واختبار منوذج االعمال .حتدد ال�شركة منوذج االعمال على م�ستوى يعك�س كيفية
ادارة جمموعات املوجودات املالية معا لتحقيق هدف اعمال معني .ويت�ضمن هذا التقييم احلكم الذي
يعك�س جميع االدلة ذات ال�صلة مبا يف ذلك كيفية تقييم اداء املوجودات وقيا�س ادائها ،واملخاطر
التي ت�ؤثر على اداء املوجودات وكيفية ادارتها وكيف يتم تعوي�ض مدراء املوجودات .تعترب الرقابة
جزءا من التقييم املتوا�صل لل�شركة حول ما اذا كان منوذج العمل لتلك املوجودات املالية املحتفظ بها
ما زال مالئما ،او اذا ما كانت غري مالئمة ما اذا كان هناك تغيري يف منوذج العمل وبالتايل تغيريا
م�ستقبليا يف ت�صنيف تلك املوجودات.
•زيادة كبرية يف خماطر االئتمان :
يتم قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة كمخ�ص�ص يعادل اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شهرا
ملوجودات املرحلة ،1او خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر الزمني ملوجودات املرحلة  2او
املرحلة  .3ينتقل اال�صل اىل املرحلة الثانية يف حال زيادة خماطر االئتمان ب�شكل كبري منذ االعرتاف
املبدئي .ال يحدد املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9ما الذي ي�شكل زيادة كبرية يف خماطر
االئتمان .وعند تقييم ما اذا كانت خماطر االئتمان لأي من املوجودات قد ارتفعت ب�شكل كبري ،ت�أخذ
ال�شركة يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املعقولة واملعلومات امل�ستقبلية املوثوقة.
•ان�شاء جمموعات من املوجودات ذات خ�صائ�ص خماطر ائتمانية مماثلة :
عندما يتم قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة على ا�سا�س جماعي ،يتم جتميع االدوات املالية على
ا�سا�س خ�صائ�ص املخاطر امل�شرتكة (مثل نوع االداة ،درجة خماطر االئتمان ،نوع ال�ضمانات ،تاريخ
االعرتاف املبدئي ،فرتة اال�ستحقاق املتبقية ،وجمال العمل ،واملوقع اجلغرايف للمقرت�ض ،وما اىل
ذلك) .وتراقب ال�شركة مدى مالئمة خ�صائ�ص خماطر االئتمان ب�شكل م�ستمر لتقييم ما اذا كانت ال
تزال مت�شابهة .حيث يعترب ذلك من املطلوبات ل�ضمان انه يف حالة تغيري خ�صائ�ص خماطر االئتمان
ف�إن هناك اعادة ت�صنيف مالئم للموجودات .وقد ينتج عن ذلك ان�شاء حمافظ جديدة او انتقال
موجودات اىل حمفظة حالية تعك�س ب�شكل اف�ضل خ�صائ�ص خماطر ائتمان املماثلة لتلك املجموعة
من املوجودات .ان اعادة ت�صنيف املحافظ واالنتقاالت بني املحافظ يعد امرا اكرث �شيوعا عندما
حتدث زيادة كبرية يف خماطر االئتمان (او عندما يتم عك�س تلك الزيادة الكبرية) وبالتايل تنتقل
املوجودات من اخل�سائر االئتمانية املتوقعة التي ترتاوح مدتها بني � 12شهرا اىل اخل�سارة االئتمانية
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على مدى العمر الزمني ،او العك�س ،ولكنها قد حتدث اي�ضا �ضمن املحافظ التي ي�ستمر قيا�سها على
نف�س اال�سا�س من اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شهرا او على مدى العمر الزمني ولكن مع
تغري قيمة اخل�سارة االئتمانية املتوقعة نظرا الختالف خماطر االئتمان بالن�سبة للمحافظ.
•النماذج واالفرتا�ضات امل�ستخدمة:
ت�ستخدم ال�شركة مناذج وافرتا�ضات متنوعة لقيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك لتقييم
خ�سارة االئتمان املتوقعة .وينطبق احلكم عند حتديد اف�ضل النماذج املالئمة لكل نوع من املوجودات
وكذلك لتحديد االفرتا�ضات امل�ستخدمة يف تلك النماذج ،والتي تت�ضمن افرتا�ضات تت�صل باملحركات
الرئي�سية ملخاطر االئتمان.
امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة فيما يتعلق باملعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم 9
فيما يلي التقديرات الرئي�سية التي ا�ستخدمتها االدارة يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة
والتي لها الت�أثري االكرث اهمية على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية :
 حتديد العدد والوزن الن�سبي لل�سيناريوهات امل�ستقبلية لكل نوع من انواع املنتجات  /ال�سوق وحتديداملعلومات امل�ستقبلية ذات ال�صلة بكل �سيناريو .وعند قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ،ت�ستخدم
ال�شركة معلومات م�ستقبلية معقولة ومدعومة ت�ستند اىل افرتا�ضات احلركة امل�ستقبلية ملختلف
املحركات االقت�صادية وكيف ت�ؤثر هذه املحركات على بع�ضها البع�ض.
•احتمالية التعرث :
ت�شكل احتمالية التعرث مدخال رئي�سيا يف قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة .وتعترب احتمالية التعرث
تقديرا الحتمالية التعرث عن ال�سداد خالل افق زمني معني ،وي�شمل ح�سابه البيانات التاريخية
واالفرتا�ضات والتوقعات املتعلقة بالظروف امل�ستقبلية.
•اخل�سارة عند التعر�ض :
تعترب اخل�سارة عند التعر�ض تقديرا للخ�سارة الناجتة عن التعرث يف ال�سداد .وي�ستند اىل الفرق بني
التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة وتلك التي يتوقع املقر�ض حت�صيلها ،مع االخذ بعني االعتبار
التدفقات النقدية من ال�ضمانات اال�ضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة.
امل�صاريف
تتكون م�صاريف البيع والت�سويق ب�شكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لت�سويق وبيع �أرا�ضي ال�شركة ويتم
ت�صنيف امل�صاريف الأخرى م�صاريف �إدارية وعمومية.
تت�ضمن امل�صاريف الإدارية والعمومية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة التي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر
بتكاليف مبيعات الأرا�ضي وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .و يتم توزيع امل�صاريف �إذا دعت
احلاجة لذلك بني امل�صاريف االداريه و العمومية وكلفة مبيعات الأرا�ضي على �أ�سا�س ثابت.
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النقد وما يف حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه  ،النقد والودائع حتت الطلب والإ�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي
ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل.
الذمم الدائنة وامل�ستحقات
يتم �إثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للخدمات امل�ستلمة �سواء متت �أو مل تتم
املطالبة بها من قبل املورد.
الإ�ستثمار يف الأرا�ضي املعدة للبيع
تظهر الإ�ستثمارات يف الأرا�ضي بالتكلفة ( ح�سب معيار الدويل رقم  ) 40حيث خري املعيار ال�شركة
بقيد ا�ستثماراتها العقارية �أما بالتكلفة �أو بالقيمة العادلة �شريطة �أن ال يكون هناك �أي عائق يحول
دون القدرة على حتديد قيمة اال�ستثمارات العقارية ب�شكل موثوق ،وقد اختارت �إدارة ال�شركة التكلفة
لقيد ا�ستثماراتها يف الأرا�ضي .
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالكات املرتاكمة .تعترب م�صاريف الإ�صالح
وال�صيانة م�صاريف �إيرادية ،ويجري احت�ساب اال�ستهالكات على ا�سا�س احلياة العملية املقدرة
للممتلكات واملعدات وذلك ب�إ�ستعمال طريقة الق�سط الثابت� .إن معدالت اال�ستهالك للبنود الرئي�سية
لهذه املوجودات هي على النحو الآتي :
معدل اال�ستهالك ال�سنوي
%15
االثاث و�أجهزة مكتبية
%20
�سيارات
%20
جتهيزات املنطقة احلرفية
%25
ديكورات
يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة الإ�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن طريقة وفرتة الإ�ستهالك
تتنا�سب مع املنافع االقت�صادية املتوقعة من املمتلكات و املعدات.
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املخ�ص�صات
يتم تكوين املخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة �أي التزام حايل (قانوين �أو متوقع) ناجت عن
�أحداث �سابقة والتي تعترب تكلفة �سدادها حمتملة وميكن تقديرها ب�شكل موثوق.
يتم قيا�س املخ�ص�صات ح�سب �أف�ضل التوقعات للبدل املطلوب ملقابلة الإلتزام كما بتاريخ قائمة املركز
املايل املوحدة بعد الأخذ بعني الإعتبار املخاطر والأمور غري امل�ؤكدة املحيطة بالإلتزام .عندما يتم
قيا�س املخ�ص�ص با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة ل�سداد الإلتزام احلايل ،ف�إنه يتم الإعرتاف
بالذمة املدينة كموجودات يف حالة كون ا�ستالم وا�ستعا�ضة املبلغ م�ؤكدة وميكن قيا�س املبلغ ب�شكل
موثوق.
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املعلومات القطاعيه
ً
قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معا يف تقدمي منتجات �أو خدمات
خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اعمال �أخرى والتي يتم قيا�سها وفق ًا
للتقارير التي مت �إ�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى ال�شركة.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف
عن تلك املتعلقة بقطاعات عمل يف بيئات اقت�صادية.
التقا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل
املوحدة 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.
�ضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة لن�ص قانون �ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة والتعليمات ال�صادرة عن دائرة �ضريبة
الدخل يف اململكة الأردنية الها�شمية ،و يتم اال�ستدراك لها وفقا ملبد�أ اال�ستحقاق .يتم احت�ساب
خم�ص�ص ال�ضريبة على �أ�سا�س �صايف الربح املعدل .و تطبيق ًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم ()12
ف�إنه قد يرتتب لل�شركة موجودات �ضريبية م�ؤجلة ناجتة عن الفروقات امل�ؤقتة بني القيمة املحا�سبية
وال�ضريبية للموجودات واملطلوبات واملتعلقة باملخ�ص�صات ،هذا ومل يتم اظهار تلك املوجودات �ضمن
القوائم املالية املوحدة املرفقة حيث �أنها غري جوهرية.
حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اىل الدينار الأردين عند �إجراء املعاملة ،ويتم حتويل
املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة اىل الدينار
الأردين بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ .ان الأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سوية �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم ادراجها �ضمن قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
عقود الإيجار
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع
وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�ضوع العقد �إىل امل�ست�أجر .ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى
كعقود �إيجار ت�شغيلي.
يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
خالل فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.
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 -4املمتلكات واملعدات

 1كانون الثاين

اال�ضافات

اال�ستبعادات  31كانون الأول

الكلفة:
اثاث و�أجهزة مكتبية
�سيارات
جتهيزات املنطقة احلرفية
ديكورات
جمموع الكلفة

14,980
35,933
2,979
15,950
69,842

-

-

14,980
35,933
2,979
15,950
69,842

اال�ستهالكات
اثاث و�أجهزة مكتبية
�سيارات
جتهيزات املنطقة احلرفية
ديكورات
جمموع اال�ستهالك

12,639
35,931
2,963
3,894
55,427

1,101
3,180
4,281

-

13,740
35,931
2,963
7,074
59,708

القيمة الدفرتية ال�صافية 1
كانون الثاين

14,415

القيمة الدفرتية ال�صافية 31
كانون الأول

 -5اال�ستثمارات يف االرا�ضي
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات – ارا�ضي مباعة
حتويالت
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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10,134

2018
3,378,837

2017
3,412,563

-

-

()386,055

()33,726

()2,992,782
-

3,378,837

تت�ضمن اال�ستثمارات يف االرا�ضي ،ارا�ضي بقيمة  1,045,533دينار اردين غري م�سجلة ب�إ�سم
ال�شركة وبها وكاالت غري قابلة للعزل او اقرارات خطية ,من �ضمنها ار�ض تالع العلي والبالغ قيمتها
 823,000دينار اردين ال تزال ب�إ�سم البنك التجاري االردين.
2018






بلغت القيمة العادلة لال�ستثمارات يف االرا�ضي ما قيمته  5,780,421دينار اردين بناء على
تقديرات خرباء خمت�صني يف جمال التقييم العقاري.
قامت ال�شركة بتحويل �صفة ا�ستعمال اال�ستثمارات يف ارا�ضي اىل ارا�ضي معدة للبيع.
 -6اال�ستثمارات العقارية
الكلفة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
اال�ستهالك املرتاكم:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
جمموع اال�ستهالك
�صايف القيمة الدفرتية

2018

2017

4,872,538
()72,333
4,800,205

3,496,180
1,376,358
4,872,538

569,745
52,764
()15,228
607,281
4,192,924

517,485
52,260
569,745
4,302,793

بلغت القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية ما قيمته  5,863,545دينار اردين بناء على تقديرات
خرباء خمت�صني يف جمال التقييم العقاري.
ان مبنى ماركا املقام على االر�ض رقم  896حو�ض رقم ( )1من ارا�ضي ماركا مرهون بقيمة
 500,000دينار اردين ل�صالح البنك التجاري االردين مقابل القرو�ض البنكية املمنوحة لل�شركة.
ان مبنى ال�شمي�ساين والذي مت �شرا�ؤه من �شركة داركم لال�ستثمار غري م�سجل ب�إ�سم ال�شركة وبه
وكالة غري قابلة للعزل م�سجلة ب�إ�سم ال�سيد �شاهر توفيق حمد الروا�شدة (املدير العام احلايل) .
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 -7املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
اال�ستثمار يف �شركة اجلميل لال�ستثمارات ب�أ�سهم عددها
�صفر �سهم ()9,576 :2017
اال�ستثمار يف �شركة ال�ضامنون العرب ب�أ�سهم عددها �صفر
�سهم ()31,310 :2017
اال�ستثمار يف جمموعة الربكات لال�ستثمار ب�أ�سهم عددها
�صفر �سهم ()10,349 :2017

2018

2017

-

1,915

-

7,201

-

725

-

9,841

 -8املدينون وال�شيكات بر�سم التح�صيل
�شيكات بر�سم التح�صيل
مدينون
خم�ص�ص تدين مدينون
 -9القرو�ض
البنك التجاري االردين
ينزل  :اجلزء املتداول
جزء طويل االجل

58

2018
42,328
534,411
()55,015
521,724

2018
955,356
120,000
835,356

2017
36,140
146,064
()20,531
161,673

2017
1,008,389
120,000
888,389

ح�صلت ال�شركة خالل عام  2012على قر�ض بقيمة  363,990دينار �أردين من البنك التجاري
الأردين وبفائدة  9%وعمولة  0,5%ت�سدد على � 105أق�ساط �شهرية  ,وذلك لت�سديد بع�ض
التزامات ال�شركة ومتويل ر�أ�س املال العامل ودفع ر�سوم نقل ملكية لأرا�ضي ال�شركة  ,وهي بكفالة كل
من ال�سيد �شاهر توفيق حمد الروا�شدة (املدير العام) وال�سيد �شريف توفيق حمد الروا�شده (رئي�س
جمل�س االدارة ال�سابق) .وخالل عام  2016مت اعادة جدولة القر�ض لي�سدد على  61ق�سط قيمة
كل ق�سط  5,000دينار �أردين.
كما وح�صلت ال�شركة خالل عام  2016على قر�ض متناق�ص من البنك التجاري الأردين بقيمة
 807,000دينار �أردين وبفائدة  8,25%وبدون عمولة  ,وذلك لت�سديد الذمة امل�ستحقة ل�شركة
داركم لال�ستثمار عن املبنى امل�شرتى منها ,ي�سدد ب�أق�ساط �شهرية تبلغ  16,980دينار �أردين وذلك
مقابل رهن عقاري من الدرجة الأوىل بقيمة  500,000دينار �أردين �أر�ض قطعة  896حو�ض حنو
الك�سار رقم  1و �ضمان عقاري با�سم البنك متو�سط القيمة التقديرية لها  838,000دينار �أردين
قطعة رقم  458حو�ض �سلطاين اجلبيهة .9
2018






خالل عام  2017مت اعادة جدولة القرو�ض املمنوحة لل�شركة من خالل دجمها و�سدادها مبوجب
 120ق�سط قيمة كل ق�سط  10,000دينار �أردين ما عدا الق�سط الأخري ,مع بقاء الرهونات
ال�سابقة.
 -10امل�صاريف امل�ستحقة واحل�سابات الدائنة االخرى
م�صاريف م�ستحقة
امانات م�ساهمني
خم�ص�ص اجازات
مكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة
امانات م�ؤقتة
بدل تنقالت اع�ضاء جمل�س االدارة
دائنة اخرى

2018
4,372
19,629
6,216
16,000
66,000
112,217

2017
5,522
19,629
3,152
6,000
66,000
1,800
2,501
104,604

 -11البنك الدائن
ح�صلت ال�شركة خالل عام  2016على ت�سهيالت من البنك التجاري الأردين وب�سقف 500,000
دينار �أردين  ,مقابل رهن عقاري من الدرجة الأوىل بقيمة  500,000دينار �أردين على قطعة
حو�ض ( )896حو�ض حنو الك�سار رقم ( ,)1وذلك لت�سديد بع�ض التزامات ال�شركة ومتويل ر�أ�س
املال العامل لل�شركة.
 -12الإحتياطيات
الإحتياطي االجباري:
متا�شي ًا مع متطلبات قانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي
�إجباري بن�سبة  10باملئة من الربح ال�صايف حتى يبلغ هذا االحتياطي ربع ر�أ�سمال ال�شركة ويجوز
اال�ستمرار يف اقتطاع هذه الن�سبة مبوافقة الهيئة العامة لل�شركة �إىل �أن يبلغ هذا االحتياطي ما
يعادل مقدار ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به � .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح على
امل�ساهمني ,هذا ويحق للهيئة العامة وبعد ا�ستنفاذ االحتياطيات الأخرى �أن تقرر يف اجتماع غري
عادي اطفاء خ�سائرها من املبالغ املجتمعة يف ح�ساب االحتياطي االجباري على �أن يعاد بناءه وفق ًا
لأحكام القانون امل�شار اليه.
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الإحتياطي الإختياري:
متا�شي ًا مع متطلبات قانون ال�شركات يف اململكة الأردنية الها�شمية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إنه
يجوز لل�شركة �أن تقوم بتكوين احتياطي اختياري مبا ال يزيد على  20باملئة من الربح ال�صايف بناءا
على اقرتاح جمل�س �إدارتها  .وقد قرر جمل�س الإدارة اقتطاع ما ن�سبته  20باملئة خالل العام من
الربح ال�صايف لل�شركة � .إن هذا الإحتياطي قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح على امل�ساهمني بعد موافقة
الهيئة العامة لل�شركة على ذلك.
الإحتياطي اخلا�ص:
متا�شي ًا مع متطلبات قانون ال�شركات يف اململكة الأردنية الها�شمية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،ف�أنه
يجوز لل�شركة �أن تقوم بتكوين احتياطي خا�ص مبا ال يزيد على  20باملئة من الربح ال�صايف بناء ًا
على اقرتاح جمل�س �إدارتها .وقد قرر جمل�س الإدارة �إقتطاع ما ن�سبته  20باملئة تقريبا خالل العام
من الربح ال�صايف لل�شركة � .إن هذا الإحتياطي هو لأغرا�ض التو�سع وتقوية مركز ال�شركة املايل وهو
قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح على امل�ساهمني بعد موافقة الهيئة العامة لل�شركة على ذلك.
 -13كلفة ايرادات االيجارات
م�صاريف ا�ستهالك
رواتب
م�صاريف ن�ضح
�ضريبة م�سقفات ومباين
نظافة
�صيانة
متفرقة
 -14امل�صاريف االدارية واالعمومية
رواتب واجور وملحقاتها
ا�ست�شارات واتعاب مهنية
�صيانة �سيارات وحمروقات
ر�سوم ورخ�ص حكومية وا�شرتاكات
ر�سوم ق�ضايا
بريد وبرق وهاتف
ايجارات
مياه وكهرباء
قرطا�سية ومطبوعات
م�صاريف اجتماعات الهيئة
مكافات اع�ضاء جمل�س االدارة
تنقالت واتعاب جمل�س االدارة
ا�ستهالكات ادارية
اخرى
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2018
52,764
7,500
8,505
8,058
526
6,488
645
84,486

2017
52,260
7,500
6,345
15,882
561
45
276
82,869

2018
50,802
9,220
4,735
24,305
4,898
2,124
10,750
1,296
1,092
1,635
14,000
24,500
4,280
10,460
164,097

2017
50,922
9,470
5,382
11,057
7,784
1,903
10,200
1,770
830
1,898
25,500
8,382
4,990
140,088
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� -15ضريبة الدخل
�أنهت ال�شركة و�ضعها ال�ضريبي مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى عام  ،2017اما بالن�سبة
لعام  2016فقد مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي لدائرة �ضريبة الدخل واملبيعات ومل يتم مراجعة
ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة حتى تاريخ ا�صدار القوائم املالية املوحدة لل�شركة.
�أنهت �شركة االمناء العربية ال�سعودية لال�ستثمارات ذ.م.م (�شركة تابعة) و�ضعها ال�ضريبي مع دائرة
�ضريبة الدخل واملبيعات حتى عام . 2017
�أنهت �شركة الهامن لال�ستثمارات العقارية ذ.م.م (�شركة تابعة) و�ضعها ال�ضريبي مع دائرة �ضريبة
الدخل واملبيعات حتى عام . 2017
 -16الو�ضع القانوين لل�شركة
 ملخ�ص الق�ضايا املرفوعة من ال�شركة:بلغت قيمة الق�ضايا املرفوعة من قبل ال�شركة على الغري بقيمة  738,500دينار �أردين.
 ملخ�ص الق�ضايا املرفوعة على ال�شركة:أ�  -هناك ق�ضية مرفوعه من قبل �شركة امل�صرفيون على كل من �شركة االمناء العربية للتجارة
واال�ستثمارات العاملية م.ع.م و�شركة االمناء العربية ال�سعودية لال�ستثمارات ذ.م.م (�شركة تابعة)
ككفالء و�ستة �شركات اخرى مدينة بالتكافل والت�ضامن يف ال�سداد بدفع مبلغ  2,446,531دينار
�أردين وفوائد قانونية ور�سوم حماكم بقيمة  1,260,940دينار اردين ،وذلك بعد رد حمكمة
التمييز اال�ستئناف املقدم من قبل ال�شركة بتاريخ  18اذار .2018
ب -هناك ق�ضية رقم  1158/2005مببلغ  10االف دينار مقامة من دائرة �ضريبة الدخل
واملبيعات على �شركة امل�ساكن (احدى ال�شركات التي مت دجمها مع �شركة االمناء العربية للتجارة
واال�ستثمارات العاملية) وما زالت الق�ضية منظورة امام حمكمة �ضريبة الدخل .
 -17اثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9للأدوات املالية
يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9الأدوات املالية متطلبات لتحديد وقيا�س املوجودات
واملطلوبات املالية وبع�ض العقود ل�شراء او بيع بنود غري مالية .يحل هذا املعيار حمل املعيار املحا�سبي
الدويل رقم ( )39االدوات املالية“ :الإعرتاف والقيا�س”
قامت ال�شركة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9ابتداءا من  1كانون الثاين .2018
اختارت ال�شركة عدم تعديل ارقام املقارنة ومت ادراج التعديالت يف تاريخ التطبيق على القيم
الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية �ضمن االر�صدة االفتتاحية لالرباح املدورة.
2018
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ان �صايف االثر الناجت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9كما يف  1كانون الثاين
 2018هو انخفا�ض يف االرباح املدورة مببلغ  9,939دينار �أردين.
القيمة الدفرتية ح�سب معيار القيمة احلالية ح�سب املعيار
املحا�سبة الدويل رقم ( )39الدويل للتقارير املالية رقم ()9
م�صاريف مدفوعة مقدما
5,119
4,229
وح�سابات مدينة اخرى
مدينون
146,064
137,015
م�صاريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة اخرى واملدينون التي مت ت�صنيفها �سابق ًا كذمم مدينة
وم�صاريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة اخرى مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39مت
ت�صنيفها االن بالتكلفة املطفاة .مت تكوين خم�ص�صات تدين ا�ضافية بلغت قيمتها  9,939دينار
�أردين ومت الإعرتاف بها �ضمن الر�صيد االفتتاحي لالرباح املدورة يف  1كانون الثاين  2018عند
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية (.)9
 -18الأدوات املالية
القيمة العادلة
ان القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية تت�ضمن املوجودات املالية النقد وما يف حكمه
وال�شيكات بر�سم التح�صيل والذمم املدينة واالوراق املالية ،وتت�ضمن املطلوبات املالية الذمم الدائنة
والت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض واالر�صدة الدائنة االخرى.
امل�ستوى االول :اال�سعار ال�سوقية املعلنة يف اال�سواق الن�شطة لنف�س االدوات املالية.
امل�ستوى الثاين :ا�ساليب تقييم تعتمد على مدخالت ت�ؤثر على القيمة العادلة وميكن مالحظتها ب�شكل
مبا�شر او غري مبا�شر يف ال�سوق.
امل�ستوى الثالث :ا�ساليب تقييم تعتمد على مدخالت ت�ؤثر على القيمة العادلة وال ميكن مالحظتها
ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر يف ال�سوق.
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كما يف  31كانون الأول
2018
ا�ستثمارات عقارية

امل�ستوى
االول
-

كما يف  31كانون الأول
2017
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل بيان 9,841
الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل بيان 28,000
الدخل ال�شامل االخر
ا�ستثمارات عقارية
37,841
امل�ستوى
االول

امل�ستوى
الثاين
-

امل�ستوى الثالث
4,192,924
4,192,924

املجموع
4,192,924
4,192,924

امل�ستوى
الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

-

-

9,841

-

-

28,000

-

4,302,793
4,302,793

4,302,793
4,340,634

تعك�س القيمة املبينة يف امل�ستوى الثالث كلفة �شراء هذه املوجودات ولي�س قيمتها العادلة ب�سبب عدم
وجود �سوق ن�شط لها ،هذا وترى ادارة ال�شركة ان كلفة ال�شراء هي ان�سب طريقة لقيا�س القيمة
العادلة لهذه املوجودات وانه ال يوجد تدين يف قيمتها.
�إدارة خماطر ر�أ�س املال
تقوم ال�شركة ب�إدارة ر�أ�سمالها لتت�أكد ب�أن ال�شركة تبقى م�ستمرة بينما تقوم باحل�صول على العائد
الأعلى من خالل احلد الأمثل لأر�صدة الديون وحقوق امللكية .مل تتغري ا�سرتاتيجية ال�شركة الإجمالية
عن �سنة .2017
�إن هيكلة ر�أ�س مال ال�شركة ت�ضم حقوق امللكية العائد للم�ساهمني يف ال�شركة والتي تتكون من ر�أ�س
املال و�إحتياطيات واحتياطي القيمة العادلة واخل�سائر املرتاكمة كما هي مدرجة يف قائمة التغريات
يف حقوق امللكية املوحدة.
�إدارة املخاطر املالية
�إن ن�شاطات ال�شركة ميكن �أن تتعر�ض ب�شكل رئي�سي ملخاطر مالية ناجتة عن ما يلي-:
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�إدارة خماطر العمالت الأجنبية
ال تتعر�ض ال�شركة ملخاطر هامة مرتبطة بتغيري العمالت الأجنبية وبالتايل ال حاجة لإدارة فاعلة
لهذا التعر�ض.
�إدارة خماطر �سعر الفائدة
ان االدوات املالية قي قائمة املركز املايل املوحدة غري خا�ضعة ملخاطر وا�سعار الفوائد ب�إ�ستثناء
البنوك الدائنة والتي تتغري ا�سعار فوائدها طبقا لال�سعار ال�سائدة يف ال�سوق.
خماطر �أ�سعار �أخرى
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار ناجتة عن �إ�ستثماراتها يف حقوق ملكية �شركات �أخرى  .حتتفظ
ال�شركة با�ستثمارات يف حقوق ملكية �شركات �أخرى لأغرا�ض ا�سرتاتيجية ولي�س بهدف املتاجرة بها
وال تقوم ال�شركة باملتاجرة الن�شطة يف تلك الإ�ستثمارات.
�إدارة خماطر الإئتمان
تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم التزام �أحد الأطراف لعقود الأدوات املالية بالوفاء بالتزاماته
التعاقدية مما ي�ؤدي �إىل تكبد ال�شركة خل�سائر مالية ،ونظر ًا لعدم وجود �أي تعاقدات مع �أي �أطراف
�أخرى ف�إنه ال يوجد �أي تعر�ض لل�شركة ملخاطر الإئتمان مبختلف �أنواعها.
 -19امل�صادقة على القوائم املالية املوحدة
متت امل�صادقة على القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ � 14شباط 2019
ومتت املوافقة على ا�صدارها.
� -20أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة  2017لتتفق مع العر�ض لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
. 2018
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Financial Risks Management
The Company’s activities might be exposing mainly to the followed financial risks:
Foreign currencies Risks Management
The company doesn’t expose to significant risks related with the foreign currencies changing, so there
is no need to effective management for this exposed

Interest rates risk
Interest rate risk is defined as the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in market rates.
Other price risk
Other price risk is defined as the risk that the fair value or future cash flows of financial
instrument will fluctuate because of changes in market prices ( other than those arising from
interest rate risk or currency risk ), whether those changes are caused by factors specific to the
individual instrument or its issuer of factors all similar financial instruments traded in the market,
the financial instruments in the consolidated statement of financial position are not subject to
other pricing risk with the exception of investments.
Credit risk
Credit risk is defined as the risk that one party of a financial instrument will cause a financial loss
for the other party by failing to discharge an obligation, the Company maintains cash at financial
institutions with suitable credit rating, the Company looks forward to reduce the credit risk by
maintaining a proper control over the customers credit limits and collection process and take
provisions for doubtful accounts.
19. APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorized
for issuance on February 14, 2019.
20. COMPARITIVE YEAR FIGURES
Certain figures for 2017 have been reclassified to conform with the prsentation for the year ended
december 31, 2018.
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

First level: the market prices stated in active markets for the same financial instruments.
Level II: assessment methods depend on the input affect the fair value and can be observed
directly or indirectly in the market.
Level III: valuation techniques based on inputs affect the fair value cannot be observed
directly or indirectly in the market.
December 31, 2018
Real estate investments

level one
-

Second Level
-

third level
11,,21,21
11,,21,21

Total
11,,21,21
11,,21,21

December 31, 2017
Financial assets designated at
fair value through statement of
comprehensive income
Financial assets designated at
fair value through statement of
other comprehensive income
Real estate investments

level one

Second Level

third level

Total

94344

-

-

94344

234,,,
,34344

-

44,,2439,
44,,2439,

234,,,
44,,2439,
44,4,46,4

The value set out in the third level reflects the cost of buying these assets rather than its fair value
due to the lack of an active market for them, this is the opinion of Directors that the purchase cost
is the most convenient way to measure the fair value of these assets and that there was no
impairment.
Capital Management Risks
The Company manages its capital to make sure that the Company will continue when it is take the
highest return by the best limit for debts and shareholders’ equity balances. The Company's strategy
has not change from year 2017.

Structuring of Company's capital includes debts, and the shareholders equity in the Company
which includes Common stock, additional paid in capital, reserves, accumulated change in fair
value, and accumulated losses as it listed in the changes in consolidated owners’ equity statement.
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

17 . IMPACT OF ADOPTION OF IFRS , “FINANCIAL INSTRUMENTS”

IFRS9 Financial Instruments provides requirements for the identification and measurement of
monetary financial assets and liabilities and certain contracts for the purchase or sale of nonfinancial items. This Standard supersedes IAS,9Financial Instruments: "Recognition and
Measurement"
The Company has adopted IFRS 9as of January 4, 2,43. The Company has chosen not to
adjust the comparative figures and the changes in the effective date have been included in the
carrying amounts of the monetary financial assets and liabilities within the opening balances
of the retained earnings.
Book value in accordance Current value in
with IAS 39
accordance with IFRS 9
,1,,,
1122,
,141341
,0913,,

Prepaid expenses and other receivables
Accounts receivable

The net effect arising from the adoption of IFRS9 as of 4January 2,43 is a decrease in
retained earnings of JD 9,939.
Prepaid expenses and accounts receivables previously classified as accounts payables under
IAS 39 are now classified at amortized cost. An additional impairment allowance of JD 9,939
for these receivables was recognized as part of the opening balance of retained earnings as at 1
January 2018 when IFRS 9 was applied.

18. FINANCIAL INSTRUMENTS
The Fair Value
The fair value of financial assets and financial liabilities Financial assets include cash and cash
equivalents and checks under collection and receivables, securities, and include accounts
payable, credit facilities and loans and credits and other financial liabilities.
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

14. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Salaries and wages
Professional and consultancy fees
Cars maintenance and oil
Licenses, subscription and govermental fees
Legal expenses
Telephone, postmail, and telegraph
Rents
Water and electricity
Stationary and printing
General assembly meetings expenses
Rewards of Board Members
Board of director's transportation
Administrative depreciation
Other

2018
,31432
,1223
1190,
21103,
114,4
21,21
,319,3
,12,4
,13,2
,140,
,11333
211,33
11243
,31143
,4113,9

2016

2017
1,4922
9443,
14,32
444,13
34334
449,,
4,42,,
4433,
3,,
44393
2141,,
34,32
4499,
44,4,33

15. INCOME TAX
The Company ended its tax status with the Income and Sales Tax Department until 2017. As
for 2016, the self-assessment of the Income and Sales Tax Department was presented and the
Company's accounting records were not reviewed until the date of issuing the Company's
consolidated financial statements.
Saudi Arabian Investment Development Company LLC (a subsidiary) completed its tax status
with the Income and Sales Tax Department until 2017.
Hanan Real Estate Investments LLC (a subsidiary) has terminated its tax status with the
Income and Sales Tax Department until 2017.

16. LEGAL STATUS
- Issues raised by the company:
The value of the cases filed by the company to others amounted to JD 738,500.
- Issues raised on the company:
a. There is an issue raised by the Bankers Company on both the Arab Development and
Investment Company and the Saudi Arabian Investment Development Company LLC (a
subsidiary company), Kefala and six other companies jointly and severally repaying JD 2,446,531
and interest Legal and court fees of 1,260,940 JD, after the Court of Cassation rejected the appeal
filed by the company on 18 March 2018.
b. There is an legal case No. 1158/2005 amounted JD 10,000 from Income and sales tax
Department against Almasaken Company (one of the merged Companies with Arab Inma Global
Trading And Investment) and the case is still unsettled by the income tax court.
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
11. BANK OVERDRAFT

During 2016 the Company has credit facilities was granted by Jordan Commercial Bank
amounting JD 500,000 against mortgaged amounted JD 500,000 on land No. (896) basin No. (1),
to pay off some of the company's obligations.

12. RESERVES
Statutory reserve:
In accordance with the Companies' Law in the Hashemite Kingdome of Jordan and the
Company's Article of Association, the Company has established a statutory reserve by the
appropriation of 10% of net income until the reserve equals 25% of the capital. However, the
company may, with the approval of the General Assembly to continue to deduct this annual ratio
until this reserve is equal to the Authorized capital of the Company in full. This reserve is not
available for dividend distribution, The General Assembly is entitled to decide, in its unusual
meeting, to amortize its losses by the accumulated statuary reserve if all other reserves pay off, to
rebuild it again in accordance with the law.
Voluntary reserve:
In accordance with the Companies' Law in the Hashemite Kingdome of Jordan and the
Company's Article of Association, The Company can establish a voluntary reserve by an
appropriation no more than 20% of net income. The company's Board of Directors resolved to
allocate 20% of the net income during the year. This reserve is not available for dividend
distribution till the approval of the Company's General Assembly.
Special reserve:
In accordance with the Companies' Law in the Hashemite Kingdome of Jordan and
Company's Article of Association, the Company can establish a special reserve by
appropriation no more than 20% of net income. This reserve is for the expansion of
Company's financial position and is available for dividend distribution till the approval of
Company's Board of Directors.

13. COST OF RENT REVENUES

2018
,21941
91,33
41,3,
413,4
,24
41144
41,
411144

Depreciation
Salaries
Sewage
Property tax expenses
Cleaning
Maintenance
Other

the
an
the
the

2017
12426,
341,,
64,41
414332
164
41
236
324369
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
9. LOANS

2018
,,,10,4
,231333
40,10,4

Jordan Commercial Bank
Less: current portion
The long term portion

2017
44,,34,39
42,4,,,
3334,39

The Company has obtained a bank facilities from Jordan Commercial Bank amounting to JD
363,990 with interest 9% and with commission 0.5%, the amount will have repaid within 105
monthly installments to pay off some of the company's obligations, finance working capital and
pay the transfer fees for the company's land, it is personally guaranteed by Mr. Shaher Tawfiq
Hamad Al Rawashdeh (Current General Manager) and Mr. Sharif Tawfiq Hamad Al Rawashdeh (The
Former Chairman of Board of Directors). During 2016 the loan was rescheduled to repaid by equal
monthly installments within 61 each for JD 5,000.
The Company has diminishing loan from Jordan Commercial Bank amounting to JD 3,3,,,,
with interest 3.21% and without commission, to pay for Darkom Investment Company about for
the building purchased from it, the amount will have repaid by equal monthly installments within
JD 16,980 gainst mortgaged amounted JD 500,000 land No. 896 basin No. 1 and realestates
guarantee registered by the name of Jordan commercial bank the estimated average value is JD
838,000 No. 458 Sultani Jubaiha Basin 9.
During 2017 the Company re-schedule the facilities by merge them and will paid by equal
monthly installments within 120 each for JD 10,000 except the last one, with stay the previous
mortgage.

10. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES
Accrued expenses
Due to Shareholders
Provision for vacations
Boards of Directors remuneration
Temporary deposit
Boards of Directors transportation
Other accrued

2018
11092
,,142,
412,4
,41333
441333
,,212,9

2017
14122
494629
,4412
64,,,
664,,,
443,,
241,4
4,446,4
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(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
6. REAL ESTATE INVESTMENTS
Cost:
Beginning balance of the year
Additions
Disposals
Accumulated Depreciation:
Beginning balance of the year
Additions
Disposals
Net book value

2018

2017

114921,04
)921000(
11433123,

,4496443,
44,364,13
4433241,3

,4,191,
,21941
),,1224(
439124,
11,,21,21

1434431
12426,
1694341
44,,2439,

The fair value of real estate investments amounted JOD 5,863,545 based on professional real estate
estimators.
The building in Marka is constructed on land No. 896 basin No. 1 of Marka lands is mortgaged by
JOD 500,000 to the benefit of a bank against banking facilities that granted to the company.
The building in Shmesani which was purchased from Darkom Investment Company that are not
registered by the name of the Company but in exchange of irrevocable agency by the name of Mr. Shaher
Tawfiq Hamad Al Rawashdeh (Current General Manager).

7. FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH STATEMENT
OF COMPREHENSIVE INCOME
Investment in Al-jamil For Invetments Co. by zero shares
(2017: 9,576 shares)
Investment in Arab Assurers Insurance Co. by zero shares
(2017: 31,310 shares)
Investment in Al-barakat Investments Group Company by
zero shares (2017: 10,349 shares)

2018

2017

-

44941

-

342,4

-

321
94344

8. ACCOUNTS RECEIVABLE AND CHECKS UNDER COLLECTION
Checks under collection
Account receivables
Impairment of account receivables
21
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2018
121024
,0111,,
),,13,,(
,2,1921

2017
,6444,
4464,64
)2,41,4(
464463,
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Leasing
Leases are classified as capital lease whenever the terms of the lease transfer substantially all of the
risks and rewards of ownership to the lessee, All other leases are classified as operating leases.
4. PROPERTY AND EQUIPMENT
Cost:
Furniture and office equipment
Vehicle
Craft zone supplies
Decorations
Total cost
Depreciation:
Furniture and office equipment
Vehicle
Craft zone supplies
Decorations
Total depreciation
Book value at January 1
Book value at December , 31

January 1

Additions

Disposal

December 31

44493,
,149,,
24939
41491,
694342

-

-

,11,43
0,1,00
21,9,
,,1,,3
4,1412

4246,9
,149,4
2496,
,4394
114423
444441

,1,3,
01,43
1124,

-

,01913
0,1,0,
21,40
91391
,,1934
,31,01

5. INVESTMENTS IN LANDS

2018
010941409
)04413,,(
)21,,21942(
-

Beginning balance of the year
Additions
Disposals – lands sale
Transfer

2017
,4442416,
),,4326(
,4,3343,3

Investments in lands include lands costed JOD 1,045,533 that are not registered by the name of the
Company but in exchange of irrevocable agencies or written letters, included the land of Tla’a al-ali
that costed JOD 823,000 is still registered by the name of Jordan commercial bank.
The fair value of lands investments amounted JOD 5,780,421 based on professional real estate
estimators.
The company has transferred the use of investments in lands to land for sale.
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(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
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(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

The use of estimation
The preparation of financial statements and the application of accounting policies required of the
Company's management to make estimates that affect the amounts of financial assets and
liabilities and disclosure of contingent liabilities, these estimates also affect the revenues,
expenses and provisions.
As well as changes in fair value that appears in the owners’ equity
In particular, required of the company's management to issue important judgments to estimate
the amounts of future cash flows and its times Mentioned that the estimates are shown necessarily
on the assumptions and multiple factors have a varying degree of appreciation and
uncertainty and that actual result may differ from estimates As a result of changes resulting about
the conditions and circumstances of these estimates in the future.
Segment reporting
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the
chief operating decision-maker, the chief operating decision-maker, who is responsible for
allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as
the steering committee that makes strategic decisions.
Geographical segment is associated in providing products in particular economic environment
subject to risks and returns that are differed from those for sectors to work in economic
environment.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is reflected in the
consolidated statement of financial position only when there are legal rights to offset the
recognized amounts, and when intends to settle them on a net basis, or assets are realized and
liabilities settled simultaneously.
Income tax
The company is subject to Income Tax Law and its subsequent amendments and the regulations
issued by the Income Tax Department in the Hashemite Kingdom Of Jordan and provided on
accrual basis, Income Tax is computed based on adjusted net income, According to International
Accounting Standard number (12), the company may have deferred taxable assets resulting from
the differences between the accounting value and tax value of the assets and liabilities related to
the provisions, these assets are not shown in the consolidated financial statements since it's
immaterial.

Foreign currency translation

Foreign currency transactions are translated into Jordanian Dinar at the rates of exchange
prevailing at the time of the transactions, Monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies at the periodic financial position date are translated at the exchange rates prevailing at
that date, Gains and losses from settlement and translation of foreign currency transactions are
included in the consolidated comprehensive income statement.
19
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(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Useful lives and the depreciation method are reviewed periodically to make sure that the method
and amortization period appropriate with the expected economic benefits of property and
equipment.
The decline in value of the non-current assets
The decline in value of the non-current assets, in the date of each consolidated statement of
financial position the Company review the listed values for it's assets to specify if there is an
indication to be decline losses of the value, If there indication to that, the recovery value of the asset
will be appreciated to determine the loss of decline in the value if it be, In case, in ability to
appreciate the recovery value of specific asset, The company estimate the recovery value for unit
producing of cash that related in the same asset ,when there is ability to determine baises of
distribution that is fixed and reasonable, the joint assets distribute to units producing of cash that
related in the same asset, the joint assets distribute to specific units producing of cash or it distribute
to specific units producing of cash or it distribute to smallest group from units producing cash that it
able to determine basic of distribution fixed and reasonable for it.
The Recovery value is the fair value of asset minus the cost of sale or used value whichever is
higher.
In case, the recovery value (or the unit producing of cash) distribute lower than the listed value,
reduce the listed value for asset (or unit producing of cash) to the recovery value, Losses of the
decline recognize directly in the comprehensive income statement except the asset that is reevolution then record losses of the decline as reduction from re-evaluation provision.
Provisions
The provision had been formed, when the company has a present obligation (legal or expected)
from past events which its cost of repayment consider accepted and it has ability to estimate it
reliably.
The provision had been measured according the best expectations of the required alternative to
meet the obligation as of the consolidated statement of financial position date after considering the
risks and not assured matters about the obligation, When the provision had been measured with the
estimated cash flows to pay the present obligation, then the accounts receivable had been
recognized as asset in case of receipt and replacement of the amount is certain and it able to
measure the amount reliably.
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The Decline in value of the financial assets
In date of each consolidated statement of financial position, values of the financial assets have
been reviewed, to determine if there indication to decline in its value.
As for the financial assets such as trade accounts receivable and assets was evaluated as
individual low-value, were evaluated for the decline in the value on a collective basis, The
substantive evidence for decline in portfolio of the accounts receivable includes the past
experience about the collection of payments, And the increase in the number of the late payments
portfolio (which it's beyond the rate of borrowing) also it includes the significant changes in the
international and local economic conditions that are related with non-collection of accounts
payable.
The Reduce in the listed value of the financial assets is the amount of loss decline of value
directly, And this is for all the financial assets except the trade accounts receivable as the listed
value had been reduced by provisions accounts, When is one of the accounts receivables are noncollected then write off the amount of this debt and the equal amount from account of provisions.
The changes in the listed value for the provisions account recognized in the
statement of comprehensive income.

consolidated

As for the ownership equity tools which are available for sale, decline losses are not closed in the
recognized value in the consolidated comprehensive income statement, However any increase in
the fair value become after decline loss has recognized directly in consolidated owner's equity
statement.
De-Recognition
The Company cancels the recognition of financial assets only when the contractual rights about
receipt of cash flows from the financial assets had ended, and substantially all the risks and
benefits of the ownership to another firm. In the case of the company doesn't transfer or retain
substantially risks or benefits of the ownership and continue in control of the transferred assets,
the company in this case recognize it's retained share in the transferred assets and the related
liabilities in the limits of the amounts expected to be paid. In the other case, when the company
retained substantially all risks and benefits of ownership of the transferred assets, the company
will continue to recognize the financial assets.
Property and equipment
Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation, Expenditure on
maintenance and repairs is expensed, Depreciation is provided over the estimated useful lives of
the applicable assets using the straight-line method, The estimated rates of depreciation of the
principal classes of assets are as follows:
Annual depreciation rate
15%
20%
20%
25%

Furniture and office equipment
Vehicle
Craft zone supplies
Decorations
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Key sources of estimation uncertainty in respect of IFRS 9
The following are key estimations that the management has used in the process of applying the
Company's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in
consolidated financial statements
Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product
/market determining the forward looking information relevant to each scenario: When measuring ECL
the Company uses reasonable and supportable forward looking information, which s based on
assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect
each other.
Probability of Default
PD constitutes a key input in measuring ECL. PD is an estimate of the likelihood of Default
likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data,
assumptions and expectations of future conditions.
Loss Given to Default
LGD is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual
cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from
collateral and integral credit enhancements.

Expenses
Selling and marketing expenses principally comprise of costs incurred in the distribution and sale
of the Company’s products, all other expenses are classified as general and administrative
expenses.
General and administrative expenses include direct and indirect costs which are not specifically
part of production costs as required under Generally Accepted Accounting principles, Allocations
between general and administrative expenses and cost of sales are made on a consistent basis
when required.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include cash, demand deposits, and highly liquid investments with
original maturities of three months or less.
Accounts receivable
Account receivable are stated at invoice amount less any provision for doubtful and a provision
for doubtful debts is taken when there is an indication that the receivable may not be collected,
and are written off in the same period when there is impossible recovery of them.
Accounts payable and accruals
Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for services received, whether or
not claimed by the supplier
Investments in Lands held for sale
Investments in land and real estate are stated at cost. International Accounting Standard N.O (40)
States that investments in lands should be stated at their cost or at fair value whichever more
clearly determinable. The Company chose recording it’s their investments in lands at their cost in
accordance with the Accounting principles and Standards.
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In preparing these consolidated financial statements, the significant Judgments made by management
in applying the Company accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were the
same as those that applied to the audited annual financial consolidated statements for the year ended
31 December 2017, except for the adoption of IFRS 9 which has resulted in changes in accounting
judgments for recognition of financial assets and Liabilities and impairment of financial assets, as set
out below.
Critical judgments in applying the Company's accounting policies in respect of IFRS 9
Business model assessment: Classification and measurement of financial assets depends on the results
of the SPPI and the business model test. The Company determines the business model at a level that
reflects how Company s of financial assets were managed together to achieve a particular business
objective. This assessment includes judgments reflecting all relevant evidence including how the
performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the
performance of the assets and how these are managed and how the managers of f he assets are
compensated. Monitoring is part of the Company s continues assessment of whether the business
model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not
appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the
classification of those assets.
Significant increase of credit risk
ECLs are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage1 assets, or lifetime ECL assets
for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly
since initial recognition. IFRS 9 does not define what constitutes a significant increase in credit risk.
In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into
account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.
Establishing Company s of assets with similar credit risk characteristics
When ECLs are measured on a collective basis, the financial instruments are Company collected on
the basis of shared risk characteristics (e g, instrument type, credit risk grade, collateral type, date of
initial recognition, remaining term to maturity, industry, geographic location of the borrower, etc.).
The Company monitors the appropriateness of the credit risk characteristics on an ongoing basis to
assess whether they continue to be similar. This is required in order to ensure that should credit risk
characteristics change there is appropriate re-segmentation of the assets. This may result in new
portfolios being created or assets moving to an existing portfolio that better reflects the similar credit
risk characteristics of that Company of assets. Re-segmentation of portfolios and movement between
portfolios is more common when there is a significant Increase in credit risk (or when that significant
increase reverses) and so assets move from 12-month to lifetime ECLs, or vice versa, but it can also
occur within portfolios that continue to be measured on the same basis of 12month or lifetime ECLs
but the amount of the ECLs changes because the credit risk of the portfolios differ.
Models and assumptions used
The Company uses various models and assumptions in measuring fair value of financial assets as well
as in estimating ECL. Judgment is applied in identifying the most appropriate model for each type of
asset, as well as for determining the assumptions used in these models, including assumptions that
relate to key drivers of credit risk.
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Step 3: Determine the transaction price Transaction price is the amount of consideration to which
the Company expects to be entitled in exchange for transferring the goods and services to a customer
excluding amount collected on behalf of third parties.
Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract: For a
contract that has more than one performance obligation the Company will allocate the transaction
price to each performance obligation in an amount that depicts the consideration to which the
Company expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.
Step 5: Recognize revenues as and when the entity satisfies the performance obligation
The Company recognizes revenue over time if any one of the following criteria is met:
The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Company
performance as The Company performs.
The Company performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset
is created or enhanced or
The Company performance does not create an asset with an alternative use to the Company and the
entity has an enforceable right to payment for performance obligation completed to date.
The Company allocates the transaction price to the performance obligations in a contract based on the
input method which requires the revenue recognition on the basis of the Company efforts or inputs to
the satisfaction of the performance obligations. The Company estimates the total costs to complete the
projects in order to determine amount of revenue to be recognized.
Revenue recognition (continued)
When he Company satisfies a performance obligation by delivering the promised goods and services,
it creates a contract asset based on the amount of consideration earned by the performance. Where the
amount of consideration received from the customer exceeds the amount of revenue recognized this
gives rise to a contract liability
Revenue is measured at the fair value of consideration received or receivable, taking into account the
contractually agreed terms of payment. The Company assesses its revenue arrangements against
specific criteria to determine if it is acting as a principal or agent and has concluded that it is acting as
a principal all of its revenue arrangements.
Revenue is recognized in the consolidated financial statements to the extent that it is probable that the
economic benefits will flow to the Company and the revenue and costs, if and when applicable, can be
measured reliably.
Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty
The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgments
estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts
of assets and liabilities, income and expense. Actual results may differ from these estimates.
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

DE-recognition of financial assets
The Company de-recognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from
the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of
ownership of the asset to another entity .If the Company neither transfers nor retains substantially all
the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company
recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.
If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial
asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized
borrowing for the proceeds received.
On DE recognition of a financial asset measured at amortized cost or measured at FVTPL, the
difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and
receivable is recognized in profit or loss
On DE recognition of a financial asset that is classified as FVTOCI, the cumulative gain or loss
previously accumulated in the cumulative changes in fair value of securities reserve is not reclassified
to profit or loss, but is reclassified to retained earnings.
Presentation of allowance for ECL are presented in the financial information
Loss allowances for ECL are presented in the financial information as follows:
For financial assets measured at amortized cost (loans and advances, cash and bank balances): as a
deduction from the gross carrying amount of the assets
for debt instruments measured at FVTOCI no loss allowance is recognized in the consolidated
statement of financial position as the carrying amount is at fair value. However, the less allowance is
included as part of the revaluation amount in re-evaluation reserve and recognized in other
comprehensive income.
Revenue recognition
IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" outlines a single comprehensive model of
accounting for revenue arising from contracts with customers and supersedes current revenue
recognition guidance found across several standards and Interpretation within IFRSs. It establishes a
new five-step model that will apply to revenue arising from contracts with customers.
Step1: identify the contract with customer: A contract is defined as an agreement between two or
more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for each of those
rights and obligations.
Step 2: Identify the performance obligations in the contract: performance obligation in a contract
is a promise to transfer a good or service to the customer
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

The Company has elected to measure loss allowances of cash and bank balances. Trade and other
receivables, and due from a related party at an amount equal to life time ECLs.
ECLs are probability-weighted estimate of the present value of credit losses. These are measured as
the present value of the difference between the cash flow to the Company under the contract and the
cash flows that the Company expects to receive arising from weighting of multiple future economic
scenarios. Discounted at the asset's EIR.
Loss allowance for financial investments measured at amortized costs are deducted from gross
carrying amount of assets. For debt securities a FVTOCI, the loss allowance is recognized in the OCI,
instead of reducing the carrying amount of the asset.
When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial
recognition and when estimating ECLs, the Company considers reasonable and supportable
information that is relevant and available without undue costs or effort. This includes both quantitative
and qualitative including forward-looking information.
For certain categories of financial assets, assets that are assessed not to be impaired individually are.
in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a
portfolio of receivables could include the Company's past experience of collecting payments, an
increase in the number of delayed payments in the portfolio as well as observable changes in national
or local economic conditions that correlate with default on receivables.
Impairment losses related to cash and bank balances, trade and other receivables and due from a
related party, are presented separately in the statement of income and other comprehensive income
The Company considers a debt security to have low credit risk when its credit risk rating is equivalent
to the globally understood definition of the grade of the investment
Measurement of ECL
The Company employs statistical models for ECL calculations. ECLs are a probability-weighted
estimate of credit losses. For measuring ECL under IFRS 9, the key input would be the term structure
of the following variables.
 Probability of default (PD);
 Loss given default (LGD); and
 Exposure at default (EAD).
These parameters will be derived from our internally developed statistical models and other historical
data. They will be adjusted to reflect forward – looking information.
Credit-impaired financial assets
A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the
estimated future cash flows of the financial assets have occurred. Credit-impaired financial assets are
referred to stage 3 assets. At each reporting date, the Company assesses whether financial assets
carried at amortized costs and debt securities at FVTOCI at credit-impaired. A financial asset is credit
impaired when one or more events that have a detrimental impact in the estimated future cash flows of
the financial asset have occurred.
12
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are:
(i) Assets with contractual cash flows that are not SPPl ; or and
(ii) assets that are held in a business model other than held to collect contractual cash flows or held to
collect and sell; or
(iii) assets designated at FVTPL using the fair value option.
These assets are measured at fair value, with any gains / losses arising on re-measurement recognized
in profit or loss.
Fair value option: A financial instrument with a reliably measureable fair value can be designated as
FVTPL (the fair value option) on its initial recognition even if the financial instrument was not
acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing .The fair value option can
be used for financial assets if it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition
inconsistency that would otherwise arise from measuring assets or liabilities, or recognizing related
gains and losses on a different basis (an “accounting mismatch”).
Reclassifications
If the business model under which the Company holds financial assets changes. The financial assets
affected are reclassified. The classification and measurement requirements related to the new category
apply prospectively from the first day of the first reporting period following the change in business
model that results in reclassifying he Company's financial assets. During the current financial year and
previous accounting period, there was no change in the business model under which the Company
holds financial assets and therefore no reclassifications were made
Impairment
IFRS 9 replaces the “incurred loss” model in IAS 39 with an expected credit loss model (ECLs). The
Company recognizes loss allowance for expected credit losses on the following financial instruments
that are not measured at FVTPL
- Cash and bank balances:
- Trade and other receivables;
- Due from related party.
With the exception of purchased or originated credit impaired (POCI) financial assets (which are
considered separately below), ECLs are required to be measured through a loss allowance at an
amount equal to:
 12 Month ECL, i.e. lifetime ECL that results from those default events on the financial
instrument that are possible within 12 months after the reporting date(referred to as stage1);
or


Full lifetime ECL, i.e. Lifetime ECL that results from all possible default events over the life
of the financial instruments, (referred to as stage2 and stage3).

A loss allowance for full lifetime ECL is required for a financial instrument if the credit risk on that
financial Instrument has increased significantly since initial recognition. For all other financial
instruments, ECLs are measured at an amount equal to the 12-monh ECL.
11
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

The profit or loss and each component of other comprehensive income elements distributed on
the company's owners and owners of non-controlling interests, total comprehensive income for
the subsidiary distributed to the owners of the company and to the non-controlling interests even
if this results in the non-controlling interests having a deficit balances.
When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their
accounting policies into line with those used by the parent Company.
All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated in full on
consolidation.
Equity instruments at FVTOCI
Investments in equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction
costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair
value recognized in other comprehensive income and accumulated in the cumulative changes in fair
value of securities reserve: The cumulative changes or loss will not be reclassified investments. But
reclassified to retained earnings. The Company has designated all instruments that are not held for
trading as at FVTOCI
Dividends on these investments in equity instruments arc recognized in profit or loss when the
Company right to receive the dividends is established, unless the dividends clearly represent a
recovery of a part of the cost of the investments. Other net gains and losses are recognized in OCI and
are never reclassified to profit or loss.
Debt instruments at amortized cost or at FVTOCI
The Company assesses the classification and measurement of the cash flow characteristics of the
contractual asset and the Company's business model for managing the asset
For an asset to classified and measured at amortized cost or at FVTOCI, is contractual terms should
give rise to cash flows that are solely represent payments of principal and interest on the principal
outstanding (SPPI)
At initial recognition of a financial asset, the Company determines whether newly recognized
financial assets are part of an existing business model or whether they reflect the commencement of a
new business model. The Company reassess its business models each reporting period to determine
whether the business models have changed since the preceding period. For the current and prior
reporting period the Company has not identified a change in its business models.
When a debt instrument measured a FVTOCI is derecognized, the cumulative gain or loss previously
recognized in OCI is reclassified from equity to profit or loss. In contrast, for an equity investment
designated as measured FVTOCI, the cumulative gain/loss previously recognized in OCI is not
subsequently reclassified to profit or loss but transferred within equity
Debt instruments that are subsequently measured at amortized cost or FVTOCI are subject to
impairment.
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

3.SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The preparation of consolidation financial statements
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International
Accounting Standard 34, “ Financial Reporting”.
The Basis of preparation the consolidation financial statements
The consolidated financial statement is presented in Jordanian Dinar, since that is the currency in
which the majority of the Company’s transactions are denominated.
The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis.
Basis of consolidating financial statements
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of Arab Inma Global
Trading and Investment Company (Public Shareholding Company) and the subsidiaries
controlled by the Company.
Control is achieved where the Company:
 Ability to exert power over the investee.
 Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee.
 Ability to exert power over the investee to affect the amount of the investor's returns.
The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate
that there are changes to one or more of the three elements of control described in the accounting
policy for subsidiaries above.
When the Company has less than a majority of the voting, The Company shall have control over
the investee when the voting rights sufficient to give it the ability to direct relevant activities of
the investee individually.
When The Company reassesses whether or not it controls an investee, it consider all the relevant
facts and circumstances which includes:





Size of the holding relative to the size and dispersion of other vote holders
Potential voting rights, others vote-holders, and Other parties.
Other contractual rights
Any additional facts and circumstances may indicate that the company has, or does not have,
the current ability to direct the activities related to the time needed to make decisions, including
how to vote at previous shareholders meetings.

The consolidation process begins when the company's achieve control on the investee enterprise
(subsidiary), while that process stops when the company's loses control of the investee
(subsidiary), In particular Income and expenses of subsidiaries acquired or disposed of during the
year are included in the consolidated income statement, and the consolidated comprehensive
income statement from the effective date of acquisition and up to the effective date of which it
loses control of a subsidiary Company.
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
1.

ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES

Arab Inma Global Trading and Investment Company (“the Company”) is a Jordanian Public
Shareholding Company registered on December 14, 2004 under commercial registration number (357),
the share capital of the Company is JD 7,000,000 divided into 7,000,000 shares, the value of each share
is one JD.
The main activities of the Company are managing public investments, import and export, general trade
and also carry out all business and investment and everything falls under the business of commercial
and investment companies in Jordan and abroad.
The consolidated financial statement as at December 31, 2018 contains the financial statements of the
subsidiaries companies as follow:
Subsidiary Company
name

Registration
place

Arab Saudi Inma
Investment Company

The Hashemite
Kingdom of
Jordan

Al Hanem Real Estate
Investment Company

The Hashemite
Kingdom of
Jordan

Registration
year

Vote and equity
percentage

2006

100 %

2011

100 %

Main activity
Management of real estate
portfolios and contribution in
other companies and
maintenance works of
buildings, commercial
agencies and the purchase and
sale of real estate and lands
Real estate management and
borrowing the necessary funds
from banks

2. NEW AND REVISED STANDARDS AND AMENDMENTS TO IFRSs IN ISSUE BUT
NOT YET EFFECTIVE:The following new standards and amendments to the standards have been issued but are not yet
effective and the Company intends to adopt these standards, where applicable, when they become
effective.
New Standards
Effective Date
(IFRS) No.16 – Leases

January 1, 2019
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
OPERATING ACTIVITIES
Loss for the year
Adjustments for loss for the year:
Depreciation
Financial charges
Provision for impairment of receivables and other receivables
Profit / (loss) sale of land
Profit on sale of real estate investments
Unrealized losses from financial assets designated at fair value through
statement of comprehensive income
Realized losses from financial assets designated at fair value through
statement of comprehensive income
Realized losses from financial assets designated at fair value through
statement of other comprehensive income
Changes in operating assets and liabilities:
Accounts receivable and checks under collection
Prepaid Expenses and other receivables
Accounts payable
Custom Issues
Accrued expenses and other liabilities
Cash (used in) \ available from operating activities
Paid financial charges
Net cash used in operating activities
INVESTING ACTIVITIES
Changes in property and equipment
Real Estate investments
Proceeds from land sale
Payments on purchasing real estate
Proceeds from sale of financial assets designated at fair value through
statement of comprehensive income
Proceeds from sale of financial assets designated at fair value through
statement of other comprehensive income
Net cash available from \ (used in) investing activities
FINANCING ACTIVITIES
Loans
Banks Overdrafts
Net cash (used in) \ available from financing activities
Net change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, January 1
CASH AND CASH EQUIVALENTS, DECEMBER 31
Non-monetary items:
Modifications from investments in land to land for sale

2018

2017

)2104,1303(

)4624946(

,9131,
,10133,
241342
),1,1,(
),214,,(

6,4642
44443,,
66,
4,4326
-

-

24434

21,10

-

,221904

-

)0,11,0,(
229
,1911,,
213331333
914,0
)240190,(
),10133,(
)1241911(

)3649,3(
),24(
334,43
414314
444494,
)44443,,(
)29439,(

931333
0441333
-

444363
)44,364,13(
2,4,,,
44,,,4,14

912,4

-

,,1241
1431,42

)4444,9(

),01300(
),32(
),01,0,(
240
,129,
,1,,4

),34623(
394,,4
4443,3
331
1,,
44231

21,,21942

-

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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Statutory
reserve
265,148
265,148
24,1,14
24,1,14

ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)

Note

43

Share capital
7,000,000
7,000,000
913331333
913331333

CONSOLIDATED STATEMENT OF OWNERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Balance at January 1, 2017
Comprehensive income for the year
Balance at December 31, 2017
Impact of expected credit loss IFRS 9
Balance at January 1, 2018
Comprehensive income for the year
Balance at December 31, 2018

Voluntery
reserve
244,466
244,466
2111144
2111144

Special
reserve
229,967
229,967
22,1,49
22,1,49

Fair value
reserve
)334,,,(
)2,4,,,(
),,31333(
),,31333(
,,31333
-

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
6

Accumulated
losses
)44,4,4142(
)4624946(
),1,341144(
),1,0,(
),1,,41129(
)2104,1303(
)014,911,9(

Total
64,,94,,9
)4314946(
41,2013,0
),1,0,(
41,,01,,1
)2129,1303(
014121,21
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
Note
Rent revenues
Cost of rent revenues
Gross profit
General and administrative expenses
Financial charges
Custom Issues
realized losses from financial assets designated at fair value through
statement of comprehensive income
Unrealized losses from financial assets designated at fair value
through statement of comprehensive income
Impairment losses on financial assets designated at fair value through
other comprehensive income
Profit / (loss) sale of land
Provision for impairment of receivables and other receivables
Profit on sale of real estate investments
Other revenues and expenses
Net Loss for the year
Other comprehensive Income:
Change in fair value reserve
Total Comprehensive Income for the year
Losses per Share:
Losses per share- JOD/Share
Weighted Average for the Number of Capital Shares- Share

13
14

23,4
,931,13
)411144(
4,14,1
),4113,9(
),10133,(
)213331333(

2,43
4994343
)324369(
4464949
)44,4,33(
)44443,,(
-

)21,10(

-

-

)24434(

),221904(
,1,1,
)241342(
,214,,
)20134,(
)2104,1303(

)4,4326(
(660)
434466
)4624946(

,,31333
)2129,1303(

)2,4,,,(
)4314946(

)3101(
913331333

),4,2,(
34,,,4,,,

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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ARAB INMA GLOBAL TRADING AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
ASSETS
Non-Current Assets
Property and equipment
Investments in lands
Real Estate Investments
Financial assets designated at fair value through statement of
other comprehensive income
Total Non-Current Assets
Current Assets
Prepaid expenses and other receivables
Lands for sale
Financial assets designated at fair value through statement of
comprehensive income
Accounts receivable and checks under collection
Cash and cash equivalents
Total Current Assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND OWNERS’ EQUITY
Owners’ Equity
Share Capital
Statutory Reserve
Voluntery Reserve
Special Reserve
Fair value reserve
Accumulated Losses
Total Owners’ Equity
Non-current liabilities
Long term loans
Total non-current liabilities
Current Liabilities
Accrued expenses and other liabilities
Custom Issues
Accounts payable
Current portion of long term loans
Bank overdraft
Total Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES AND OWNERS’ EQUITY
Chairman of Board of Directors

General Director

2018

2017

,31,01
11,,21,21

444441
,4,3343,3
44,,2439,

1123013,4

234,,,
343244,41

010,,
21,,21942

14449
-

3
3

,2,1921
,1,,4
01,,,11,,
919221199

94344
464463,
44231
43349,3
349,4491,

1
42
42
42

913331333
24,1,14
2111144
22,1,49
)014,911,9(
014121,21

34,,,4,,,
2614443
2444466
2294963
)44,4,,,(
)441,64433(
6442,4,9,

9

40,10,4
40,10,4

3334,39
3334,39

4,

,,212,9
213331333
03414,,
,231333
,301,4,
013111,,9
919221199

4,446,4
46444,4
42,4,,,
1,4446,
39,4434
349,4491,

Note
4
1
6

5

9
44

Chief Financial Officer

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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Certified public accountant responsibility

Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material
misstatement, and to issue and auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
International Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise
from fraud or error and or considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decision of users taken on the basis of these consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with The International Standards on Auditing, we exercise professional
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:



Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated Financial Statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.



Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.



Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Management.



Conclude on the appropriateness of the Management's use of the Going Concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we
are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated Financial Statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our Auditor's Report. However, future events or conditions may cause the Company to
cease to continue as a going concern.



Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated Financial Statements, including the
disclosures, and whether the consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves Fair Presentation.

We communicated with audit committee, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant
audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Legal requirements report
The Company maintains proper books of accounting records which are in agreement with the accompanying
consolidated financial statements in the report of the Board of Directors in accordance with the correct accounts records,
and recommends that the General Assembly approve them.

Modern Accountants
Amman – Jordan
February 14, 2019

Abdul Kareem Qunais
License No.(496)
3
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Key auditing matters

The following is a description of our auditing
procedures

Investments in lands and Real Estate Investments
In accordance with the International Financial Reporting
Standards, the company chose to report the Investments
in lands and Real Estate Investments at cost, in which the
Company has to perform an impairment test to the
reported amount of the Investments in lands and Real
Estate Investments, and in case of any impairment
indication; the impairment loss is calculated according to
the followed policy of impairment in assets, the company
assesses the impairment by authenticated experts (if any),
and considering its significance it is an important audit
risk.

Investments in lands and Real Estate Investments
Our Audit procedures included reviewing the control used in the
assertions of existence and completeness, and impairment in value of
reported Investments in lands and Real Estate Investments has been
detected, and no impairment in Investments in lands and Real Estate
Investments through assumptions, taking in consideration the avaliable
external information based on real estate experts there has been no
decline in value after the impairment test of 2016, we have focused on
the adequacy of the Company's disclosures on it.

We emphasized on this matter because :
• IFRS 9 Financial Instruments applied by the Company
on 1 January 2018:

Our audit procedures included, inter alia:
•Evaluate the appropriateness of choosing accounting policies.
•Examining the appropriateness of the transition approach and
practical methods applied.
•Evaluate the management's approach to testing the "expected credit
loss" methodology.
•Studying the management's approach and the controls applied to
ensure the completeness and accuracy of the transition modifications
and accuracy.
•Identify and test relevant controls.
•Evaluate the appropriateness of judgments and major estimates made
by management in preparing transition amendments, particularly those
related to the amendment to the future factor.
•Involving financial risk management specialists to consider key
assumptions / judgments regarding future amendments and definition
of default using the net flow method.
•Evaluate the completeness, accuracy and appropriateness of the data
used in the preparation of transitional amendments.
•Evaluating the adequacy of the company's disclosures.

- Requires complex accounting treatments, including the
use of significant estimates and judgments based on the
determination of modifications to the adoption.
- resulted in significant changes in treatments, data and
controls that should have been tested for the first time.
The adjustment to the Company’s retained earnings on
9the transition to IFRS9 was JD 9,939 .

Other information
The management is responsible for other information which includes other information reported in the annual report,
but not included in the consolidated financial statements and our audit report on it.
Our opinion does not include these other information, and we do not express any assertion over it.
Regarding our audit on consolidate financial statements we are obliged to review these other information, and while that,
we consider the compatibility of these information with their consolidated financial statements or with the knowledge that
we gained through audit procedure or seems to contain significant errors. If we detected based on our audit, the existence
of significant errors in the information, we are obliged to report this fact. Regarding this, we have nothing to report.

Management and individuals responsible for governance about the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards. And for such internal control, management is determined to
enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the Financial Statements, the Management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a
Going Concern, disclosing, as applicable, matters related to Going Concern and using the Going Concern basis of
accounting. Unless the management either intend to liquidate the Company or to cease operations or have no realistic
alternative but to do so.
Individuals responsible of governance are responsible of supervising the preparation of consolidated financial statements.
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INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT'S REPORT

To the shareholders
Arab Inma Global Trading and Investment Company (PLC)
Report on auditing the Consolidated Financial Statements
Qualified opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Arab Inma Global Trading and Investment
Company (PLC), which comprise of the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the
related consolidated statements of comprehensive income, consolidated Statement of owners' equity and consolidated
statement of cash flows, for the year then ended, notes to the consolidated financial statements and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, with the exception of the possible effects as set out in the qualified opinion paragraph, the consolidated
financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated statement of financial position of Arab Inma
Global Trading and Investment Company (PLC) as of December 31, 2018, and its consolidated financial performance and
consolidated cash flows for the year then ended are in accordance with International Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

1- As disclosed in note (5), Investments in lands include lands coasted JOD 1,045,533 that are not registered by the name
of the Company but in exchange of irrevocable agencies or written letters, included the land of Tla’a al-ali that costed JOD
823,000 is still registered by the name of Jordan commercial bank.
2- As disclosed in note (6), The Shmeisani building which was purchased from Darkom Investment Company that are not
registered by the name of the Company but in exchange of irrevocable agency by the name of Mr. Shaher Tawfiq Hamad
Al Rawashdeh (Current General Manager).
3. The Company did not increase the allocation of JD1, 000,000 for the case of the Bankers Brokerage and Financial
Investments Company in its personal capacity and the Saudi Arabian Development Company (a subsidiary) as guarantors
and six other companies jointly and severally paid the amount of 2,446,531 JD and legal fees and court fees of 1,260,940
dinars After the Court of Cassation rejected the appeal filed by the Company on March 18, 2018. The Bankers Company
has reserved the land of Aqaba, Madaba and Ajloun lands for the Saudi Arabian Development Company (a subsidiary).
We conduct our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards
are further described in Auditor’s Responsibilities for the audit of the Financial Statements. We are independent of the
company in accordance with International Standard Board Code of Ethics for professional accountants (“the code”) and
we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the code.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide basis for our audit opinion.

Key audit matters
Key audit matters, according to our professional judgment, are matters that had the significant importance in our
auditing procedures that we performed to the consolidated financial statement. The basic auditing matters have been
addressed in our auditing workflow to consolidated financial standards as we do not express separate opinions.
1
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