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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

معالي ايمن هزاع المجالي
رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الكرام،،
حضرات ّ
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد،،

نرحب بكم
�إ ّنه لي�سعدين وي�ش ّرفني وزمالئي �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة امل�ؤ�س�سة ال�صحف ّية الأردن ّية (الر�أي) �أن ّ
العادي الثالث والثالثني ،لنقدّم لكم تقرير املجل�س عن �أعمال ال�شركة خالل �سنة 2018
ال�سنوي
ّ
يف االجتماع ّ
ي�ضم التقرير البيانات املال ّية اخلتام ّية ل�سنة  2018وتقرير مدققي
وفق املتطلبات القانون ّية و�شروط احلوكمة؛ �إذ ّ
احل�سابات وكا ّفة الإي�ضاحات والإف�صاحات الالزمة.

السادة المساهمين الكرام،،
حضرات ّ

لقد تو ّليت وزمالئي �أمانة امل�س�ؤول ّية لنكمل م�سرية من حملوا هذه امل�س�ؤول ّية خالل العقود املا�ض ّية ،و�إذ ُنقدّر
لهم جميع ًا جهودهم و�إخال�صهم ،كما ُنقدّر لك ّل العاملني يف امل�ؤ�س�سة �أ ّي ًا كانت مواقعهم ،يف الإدارات والأق�سام
ال�صحف ّية والإدار ّية والفن ّية ،هذا اجلهد والإخال�ص ،ف�إننا ن�ؤ ّكد �أي�ض ًا حر�صنا معهم على �أن تبقى م�ؤ�س�ستنا كما
هي على الدّوام :عنوان ًا وطن ّي ًا ،ومنار ًة �إعالم ّي ًة وثقاف ّي ًة �أردن ّي ًة متم ّيزة.
السادة المساهمين الكرام،،
حضرات ّ

يحر�ص املجل�س على اال�ستمرار يف تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات التي حتقق هدف اال�ستقرار يف امل�ؤ�س�سة ،و�إدارة
ال�سعي لتحقيق ما ُوجدت
مواردها بحكم ٍة وجد ّي ٍة وفق ما تتطلبه الأولويات املن�سجمة مع هذه الغاية ،وما ي�ستلزمه ّ
لأجله من �أهداف.
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ؤ�س�سي
كما يعمل املجل�س ،وبالتعاون مع الإدارة التنفيذ ّية ،على تب ّني ك ّل اخلطوات اجلادّة على �صعيد التطوير امل� ّ
ال�صحفي الذي يحمل على
املهني للج�سم
إداري
ورفع كفاءة اجلهاز ال ّ
ّ
والفني للم�ؤ�س�سة� ،إ�ضاف ًة �إلى تعزيز الأداء ّ
ّ
عاتقه ر�سالة الدّولة الأردن ّية والدفاع عن م�صاحلها وم�صالح الأردنيني.
السادة المساهمين الكرام،،
حضرات ّ

�إنّ م�سرية هذه امل�ؤ�س�سة الوطن ّية تواجه بالت�أكيد العديد من العقبات والتحدّيات التي ن�أمل �أن نتم ّكن باجلهد
اجلماعي لكافة مك ّوناتها ،ومن خالل العمل والتعاون بروح الفريق الواحد ،من حتقيق ك ّل الغايات والأهداف
ّ
امل�أمولة يف هذا املجال.
و�إننا لن�أمل �أن حتمل املرحلة القادمة املزيد من اخلطوات اجلادّة والإجناز املدرو�س يف �إدارة املل ّفات الكربى
للم�ؤ�س�سة مبا يحقق اال�ستقرار املا ّ
إداري لها ،ويزيد من قدرتنا كذلك على زيادة الإيرادات وح�سن �إدارة
يل وال ّ
مواردنا املال ّية والب�شر ّية مبا يحقق ر�سالة هذه امل�ؤ�س�سة ويتفق مع دورها الوطني.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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تقرير مجلس اإلدارة لسنة 2018

العمليات

نتيجة الظروف التي مير بها االقت�صاد العاملي واملحلي وانعكا�ساته ال�سلبية على عمليات ال�شركة خالل العام
� 2018أدى �إلى االنخفا�ض يف �إيرادات ال�شركة بن�سبة ( ,)%17ومع ذلك حافظت ال�شركة على م�ستواها وح�صتها
ال�سوقية يف جمال الإعالن والتوزيع علم ًا ب�أنها الوحيدة من بني جميع امل�ؤ�س�سات االعالمية التي تقوم بتوزيع
ال�صحف خارج العا�صمة عمان.
ورغم التحديات ما تزال ال�شركة بال�صدارة يف العمل ال�صحفي الرائد علم ًا ب�أنها حتتل املرتبة الأولى بني
مناف�سيها يف جمال ال�صحافة والإعالم ,هذا وقد قامت ال�شركة ب�إن�شاء مركز تدريب �شامل للدورات التعليمية
والتدريبية املخت�صة مبجال ال�صحافة والإعالم و�إدارة االزمات وال�صحافة االقت�صادية املتخ�ص�صة ومهارات
االت�صال املتعددة والتوا�صل االجتماعي وانتاج وحترير الفيديوهات.

اقت�صاديات الت�شغيل

عملت ال�شركة على تخفي�ض التكالف الت�شغيلية حيث انها خف�ضت كلفة ا�صدار ال�صحف بن�سبة  %10و كلفة
املطبعة التجارية بن�سبة  %17خالل العام  2018وعملت اي�ضا على تخفي�ض الكلف االدارية من خالل نظام احلوافز
للموظفني كما قامت بتلبية احتياجات ال�سوق من خالل اال�شرتاكات ال�شهرية ونقاط البيع حيث بلغت كميات
الطباعة جلريدة الر�أي  11٫635٫611ن�سخة و كمية الطباعة جلريدة اجلوردن تاميز  997٫735ن�سخة  ,علما
انه بلغت اال�ستهالكات مبلغ  2٫139٫210دينار والذي ميثل جمموع ا�ستهالك جممع مطابع الر�أي للعام .2018

املركز املايل

بلغت حقوق امللكية حوايل ( )20مليون دينار مبا يغطي �ضعفي ر�أ�سمالها اال�سمي فيما بلغ اجمايل مطلوباتها
حوايل ()15.8مليون دينار وت�شكل املوجودات املتداولة ما ن�سبة  %12.4من جمموع موجودات ال�شركة.

متطلبات الإف�صاح

عم ًال ب�أحكام الفقرة ب من املادة  5من تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة ومعايري املحا�سبة ومعايري التدقيق
نورد متطلبات الإف�صاح املالية:
 .1ن�شاط ال�شركة الرئي�سي و�أماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل
�أ -تتمثل �أن�شطة ال�شركة ب�إ�صدار وبيع �صحيفتي الر�أي واجلوردن تاميز اليوميتني ومتتلك امل�ؤ�س�سة «مطبعة
الر�أي التجارية» التي تقوم ب�أعمال الطباعة التجارية لل�سوق املحلي ،ومتار�س امل�ؤ�س�سة �أعمال البحث
والدرا�سات واال�ستطالعات وقيا�س اجتاهات الر�أي العام وخدمة املجتمع املحلي من خالل «مركز الر�أي
للدرا�سات» وتقوم ال�شركة ب�إعداد دورات تدربية خمت�صة بال�صحافة والإعالم و�إدارة الأزمات ..الخ من
خالل « مركز الر�أي للتدريب ».
ب -املراكز الرئي�سية لل�شركة موجودة يف عمان املركز االول والرئي�سي يقع يف �شارع امللكة رانيا ويبلغ عدد
العاملني فيه  432موظف ًا واملركز الثاين يقع يف ام الب�ساتني ويبلغ عدد العاملني فيه  56موظف ًا ولها
مندوبون يف املحافظات. ،
ج -يبلغ �صايف حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل  31مليون دينار متثل موجودات ال�شركة الثابتة وطويلة الأجل.
 .2ال يوجد �شركات تابعة ل�شركة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية «الر�أي».
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 . 3أ  -أسماء أعضاء جملس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم:

تاريخ
الع�ضوية

ال�صفة
الوظيفية

اال�سم

معايل امين هزاع بركات املجايل

مؤسسة الضمان االجتماعي ويمثلها:

تاريخ
امليالد

رئي�س جمل�س

رم�ضان �إ�سماعيل الروا�شدة

احمد حممد �سالمة احلويان

جهاد ال�شرع

امل�ؤهالت
العلمية

2018 / 6 / 10

رئي�س جمل�س

ع�ضو

ع�ضو

منال عودة علي عريقات

الوظائف

1949

2015/5/28
لغاية
2018/ 5 / 14

2017 / 11 / 15

2017/4/23

ع�ضو

بكالوريو�س �أدب
اجنليزي من جامعة
الريموك 1987

بكالوريو�س
تاريخ  /لبنان

1964

1978

1958

2018 / 9 / 2

 ع�ضو جمل�س �إدارة يف العديد من البنوك وال�شركات منها: ع�ضو جمل�س �إدارة يف بنك الإ�سكان. ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة البوتا�س العربية. ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية. -مدير عام �شركة راما لال�ستثمار واالدخار.

 مدير عام م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون 2015-2012 مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (برتا) 2012-2007 م�ست�شار �إعالمي  /لرئي�س الوزراء 2005-2003 �صحفي و�سكرتري حترير وكاتب يومي يف جريدة الر�أي 2007-1984 -كاتب روائي وله عدة �أعمال روائية وق�ص�صية و�شعرية

 رئي�س ت�شريفات ملكية نائب رئي�س الوزراء وزير دولة و�شباب و ريا�ضة و اعالم نائب برملان -نائب رئي�س جمل�س االدارة البنك التجاري االردين

ماج�ستري ادارة اعمال  -مدير دعم القرار و املتابعة � /صندوق ا�ستثمار اموال ال�ضمان االجتماعي
نيويورك
جامعة
 ع�ضو جمل�س �صندوق ا�ستثمار اموال ال�ضمان االجتماعيللتكنولوجيا
 م�ست�شار دولة رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية( ادارة اعمال)

بكالوريو�س اقت�صاد
ماج�ستري اقت�صاد

1981

بكالوريو�س حما�سبة
اجلامعة االردنية
CPA / JCPA

 قائم باعمال مدير مديرية الرقابة املالية يف �صندوق ا�ستثمار اموالال�ضمان االجتماعي
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بكالوريو�س يف الهند�سة
املدنية من جامعة والية
كاليفورنيا

بكالوريو�س العلوم
ال�سيا�سية

1959

1944

2017 / 4 / 27

2013/4/21
لغاية
2018/ 5 / 14

نائب رئي�س
املجل�س

نائب رئي�س
املجل�س

عبد الرحيم البقاعي

من�صور النابل�سي

القطاع الخاص و يمثله

 ع�ضو جمل�س وم�ؤ�س�س �إدارة ال�شركة املتحدة ل�صناعة احلديد وال�صلب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة م�صفاة البرتول الأردنية ع�ضو جمل�س �إدارة وم�ؤ�س�س و�شريك يف مكتب البقاعي للإ�ست�شارات الهند�سية ع�ضو جمل�س �إدارة و�شريك يف �شركة تطوير وت�صنيع املباين نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املجموعة اال�ست�شاريةاال�ستثمارية -امل�ست�شفى اال�ست�شاري
 العمل يف ال�سلك الدبلوما�سي ملدة � 10سنوات يف وزارة اخلارجيةوال�سفارة الأردنية يف القاهرة
 رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة املالكة لفنادق ال�شرياتون  /م�صر -م�ؤ�س�س �شركة هالو جوردن لالت�صاالت  /عمان منذ �أكرث من � 10سنوات

حممد امل�صري  /البنك العربي

ع�ضو

مازن علي فهيد ال�شوابكة
�شركة راما لالدخار و اال�ستثمار

نافذ �سعيد بدوي عليان

2013/11/10
لغاية
2018/ 5 / 14

ع�ضو

ع�ضو

1973

2018/9 /19

2018 / 6 / 20

حممد خري ه�شام ال�صباغ

بكالوريو�س هند�سة

1963

1951

ع�ضو

 نائب رئي�س �أول البنك العربي مدير عام ال�شركة الوطنية للتنمية ال�سياحية ع�ضو املجال�س ال�سابقة يف كل من:جمعية الفنادق الأردنية ،هيئة تن�شيط ال�سياحة الأردنية ،ال�شركة
الأردنية للتعليم الفندقي� ،شركة تطوير البحر امليت

بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم  -م�ست�شار ت�أمينات اجتماعية  /ال�ضمان االجتماعي
ادارية  /جامعة الريموك  -نائب رئي�س جلنة االجراءات
بكالوريو�س ادارة اعمال
جامعة القاهرة

2018 / 6 / 20

 مدير يف �شركة خا�صة ع�ضو م�ؤ�س�س يف �شركة هيونداي ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة القد�س للت�أمني ع�ضو جمل�س ادارة يف غرفة جتارة عمان -ع�ضو يف عدة جمال�س ادارة حملية و عاملية

1962

حممد عزمي ف�ؤاد قا�سم الزربا

ع�ضو

2018 / 5 / 14

1941

دبلوم عايل يف العالقات
 خبري و م�ست�شار قانوين لعدد من ال�شركات و يف ق�ضايا التحكيمالدولية  /املعهد
 ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة توزيع الكهرباءاالردين
الدبلوما�سي
 نائب رئي�س جمل�س الت�أميناتقانون
بكالوريو�س
جامعة م�ؤتة
 مهند�س االبنية يف وزارة اال�شغال مدير ا�شغال يف وزارة اال�شغال العامةبكالوريو�س
هند�سة مدنية  -م�شاريع و ا�شغال و مقاوالت يف ابو ظبي
جامعة القاهرة
 مقاوالت ا�سكان يف االردن -ع�ضو جلنة اال�ستثمار يف اال�سهم  /نقابة املهند�سني
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 . 3ب� -أ�سماء الإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم:
اال�سم

ال�صفة
الوظيفية

فريد ابراهيم ال�سلواين املدير العام

طارق حممد امل�ؤمني

�سمري حممود برهوم

د .خالد عبدالكرمي
ال�شقران

بالل ظاهر الغزاوي

تاريخ
امليالد

تاريخ
التعيني

امل�ؤهالت
العلمية

الوظائف
ال�سابقة

بكالوريو�س علوم
 م�ساعد مدير الأمن العام/و�شرطية/
� 1960/03/18إدارية
 2014/09/21مفت�ش عام 2013
جامعة م�ؤتة

 نقيب ال�صحفيني نائب رئي�س حتريربكالوريو�س
رئي�س حترير الر�أي
� 1964/03/18صحافة واعالم  - 2015/05/28نائب رئي�س االحتاد العام
لل�صحافيني العرب
 �صحفي يف اجلوردان تاميز رئي�س حترير جريدة امل�شرقبكالوريو�س �أدب
رئي�س حترير
 2004/06/15الإعالمي
1967/03/02
�إجنليزي
اجلوردن تاميز
 مدير املركز العربي للدرا�ساتالإعالمية
 �أ�ستاذ يف الفكر ال�سيا�سيدكتوراه علوم
مدير مركز
 - 2010/12/06خبري يف بناء القدرات
� 1968/05/01سيا�سية
الدرا�سات
الإعالميه والتنموية
املدير املايل �شركة ابو عودة اخوانالأردن
ماج�ستري حما�سبة
املدير التنفيذي للمالية واملحا�سبة�شهادة CPA
� 2017/8/20شركة اليكرتو وم�ؤ�س�سة ال�سالم /
 1974/6/22االمريكية
املدير املايل
اململكة العربية ال�سعودية
�شهادة CMA
املدير املايل ل�شركة ايرن كبيتالاالمريكية
الأردن

� . 4أ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون  % 5ف�أكرث من ر�أ�سمال ال�شركة
عدد الأ�سهم
الن�سبة
2018

عدد الأ�سهم
الن�سبة
2017

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

5.492.000

%54.92

5.492.000

%54.92

البنك العربي

1.000.000

%10

1.000.000

%10

اال�ســــم

 . 5الو�ضع التناف�سي لل�شركة :حتتل ال�شركة املرتبة الأولى بني ال�صحف اليومية املحلية من حيث حجم املبيعات
�إ�ضافة الى مرتبتها الأولى يف ال�صدارة يف جمال الإعالنات.
 . 6ال تعتمد ال�شركة على موردين حمدودين �أو عمالء رئي�سيني يف اال�سترياد ،وتطبق �أ�سلوب العطاءات بالن�سبة للم�شرتيات
الرئي�سية من ورق ال�صحف والورق التجاري والأحبار والأفالم والبليتات وغريها من املواد.

18

التقرير السنوي الثالث والثالثون 2018
الهيكل التنظيمي

مكتب رئي�س التحرير

الكتاب

جلنة �ش�ؤون املوظفني ال�صحفية

م�ساعدو رئي�س التحرير

نواب رئي�س التحرير

امل�ست�شارون

رئي�س التحرير امل�س�ؤول
الر�أي

الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية
مبوجب اخر قرار كما يف 2015/3/23

الكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاب

رئي�س التحرير امل�س�ؤول
جوردن تاميز

امل�ست�شار

رئي�س مركز الر�أي
للدرا�سات

املدير امل�س�ؤول
جملة حامت

جمل�س الإدارة

جلنة العطاءات الفرعية
جلنة �صندوق العاملني

م�ساعد املدير العام
ل�ش�ؤون املطابع

وحدة التدقيق الداخلي
وحدة ال�ش�ؤون القانونية
مكتب املدير العام
العالقات العامة

وحدة �ش�ؤون جمل�س الإدارة واللجان

الهيئة اال�ست�شارية ملركز الر�أي للدرا�سات

امل�ست�شارون

املدير العام

جلنة التوزيع والإعالن

جلنة الرت�شيحات واملكافات واالمور االدارية

جلنة العطاءات الرئي�سية

جلنة اال�سرتاتيجيات واال�ستثمار واملتابعة

جلنة التدقيق واحلاكمية الر�شيده

رئي�س جمل�س الإدارة

جلنة �ش�ؤون املوظفني العامة

جلنة ال�سالمة العامة

جلنة الت�أمني ال�صحي

نائب املدير العام

امل�ساعد

األقسام
اللجان

مساعد مدير دائرة

مدراء الدوائر  /التحرير  /الوحدات

المستشارون

نائب ومساعدو رئيس التحرير

مدراء اإلدارات

مجلس اإلدارة والرئيس  /المدير العام

19
ملحق ال�شباب
ق�سم الإخراج

فرز الألوان

ملحق �أبواب

مدير الإخراج ال�صحفي

مدير دائرة االعالنات

ق�سم الت�صحيح

ق�سم الإنتاج

ق�سم الوكاالت

مدير دائرة التحقيقات

مدير دائرة املحافظات

مدير دائرة الر�أي الإلكرتونية
الأر�شيف الإلكرتوين

الأر�شيف الورقي
الر�أي الإلكرتوين

خدمات الإنرتنت

مدير التحرير
ل�ش�ؤون املندوبني
ق�سم الت�صوير
ال�صحفي
ق�سم
مندوبي عمان

مدير التحرير لل�ش�ؤون املحلية

التحرير

مدير التحرير
لل�ش�ؤون العربية والدولية
املرا�سلون يف
اخلارج
ق�سم الرتجمة

التحرير

مدير التحرير
لل�ش�ؤون الريا�ضية

التحرير

املندوبون

مدير التحرير لل�ش�ؤون
الثقافية والفنية
املندوبون

مدير التحرير
لل�ش�ؤون االقت�صادية

التحرير

املندوبون

التحرير

مدير التحرير

مدير وحدة
الدرا�سات والأبحاث
ق�سم
ق�سم
والن�شر
الرتجمةال�سوق
درا�سات

املكتبة

مدير وحدة قيا�س الر�أي
العام ودرا�سات ال�سوق
ق�سم
درا�سات ال�سوق

ق�سم التحرير

العالقات العامة

مدير التحرير

الق�سم الفني

االتفاقيات

احلجز
الأنتاج

شركة المؤسسة الصحفية األردنية

� . 7أ  -ال تتمتع ال�شركة ب�أي حماية حكومية �أو امتيازات لأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة .
 .7ب – ال يوجد �أي براءة اخرتاع او حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها .
� . 8أ  -ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على ال�شركة �أو
قدراتها التناف�سية.
 .8ب  -ال توجد معايري جودة دولية حتكم عمل ال�صحف واملطبوعات.
� . 9أ -يعمل يف امل�ؤ�س�سة  488موظف ًا منهم  416من الذكور و  72من الإناث ,يتوزع ه�ؤالء املوظفون
ح�سب امل�ؤهالت العلمية على النحو التايل
امل�ؤهالت

العدد

دكتوراه

9

ماج�ستري

23

بكالوريو�س

186

دبلوم كلية جمتمع

48

توجيهي وما دون

222

املجموع

488

 . 9ب -يتمتع اجلهاز الوظيفي مب�ؤهالت �أكادميية وخربات تقنية متخ�ص�صة يف �أن�شطة و�أعمال امل�ؤ�س�سة ويرتكز
الهيكل التنظيمي و�سيا�سة التعيني على نظام �إداري حمدد يراعي الكفاءات وامل�ؤهالت واخلربات العلمية
والعملية .وتوفر امل�ؤ�س�سة للعاملني العديد من الدورات املتخ�ص�صة داخل اململكة وخارجها.
•يتوزع املوظفون على الفئات الوظيفية التالية :العاملون يف الإدارة العامة ()268منهم ()46يف املطابع،
والعاملون يف �صحيفتي الر�أي واجلوردان تاميز وعددهم ( )214منهم ( )152ع�ضو ًا يف نقابة ال�صحفيني،
باال�ضافة الى العاملني يف مركز الر�أي للدرا�سات وعددهم ( )6موظفني.
•بلغ معدل دوران املوظفني ل�سنة  2018حوايل ( ،)%4.8حيث مت تعيني ( )1موظف ب�إجمايل راتب ()323
دينار ًا وبن�سبة ( . ،)%0.20وقد ترك العمل ( )24موظف ًا ب�سبب اال�ستقالة و�إنهاء اخلدمة والتقاعد
ب�إجمايل رواتب( )25.330دينار ًا وبن�سبة (. )٪4.8

التدريب والت�أهيل

قامت دائرة املوارد الب�شرية  -ق�سم التدريب – بامل�ساهمة يف خدمة املجتمع املحلي بتدريب ()50طالبا وطالبة من
خمتلف اجلامعات والكليات االردنية يف عدد من دوائر واق�سام امل�ؤ�س�سة.

20

التقرير السنوي الثالث والثالثون 2018

جدول ب�أ�سماء الدورات وعدد املوظفني يف كل دورة
ا�سم الدورة

دورة املحا�سب الإداري املعتمد CMA

العدد

2

 .10يوجد عدد من املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة منها ال�صحافة االلكرتونية وارتفاع ا�سعار الورق.
 .11الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل عام 2018
�أ -الإيرادات
•  حققت ال�شركةحوايل ( )847الف دينار مبيعات �صحف.
•  حققت ال�شركة حوايل ( )7.9مليون دينار �إيرادات �إعالنات.
•  حققت ال�شركة حوايل ( )1.4مليون دينار �إيرادات املطبعة التجارية.
ب -التطوير التقني والفني:
متكنت امل�ؤ�س�سة خالل العام  2018من حتقيق �إجناز امل�شاريع التالية:
 .1ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة �إ�شراك قراء �صحيفة الر�أي من خالل موقعها الإلكرتوين مما �أدى �إلى خلق �إيرادات
(�إعالنات) جديدة للم�ؤ�س�سة وانت�شارها بزيادة قرائها خارج الأردن من خالل �شبكة االنرتنت وان�شاء مركز
متخ�ص�ص يف التدريب الإعالمي.
 .12ال يوجد �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل العام.
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 .13ال�سل�سلة الزمنية للأرباح والأرباح املوزعة ون�سبة التوزيع و�صايف حقوق امل�ساهمني ور�أ�س املال و�أ�سعار �سهم
ال�شركة بالدينار.
�����������ص����������ايف
(اخل�������س���ارة)
بعد ال�ضريبة

الأرباح
املوزعة

ن�سبة
التوزيع

�صايف حقوق
امل�ساهمني

ر�أ�س املال

)5.614.526( 2018
)4.507.181( 2017
)2.289.167( 2016

-

-

19.867.965
25.582.738
30.089.919

10.000.000
10.000.000
10.000.000

)3.276.696( 2015
)2.631.389( 2014
(1.041.807) 2013

-

-

32.379.086
35.655.782
38.287.171

10.000.000
10.000.000
10.000.000

ال�سنة

�سعر �إغالق
ال�سهم/دينار

0.280
0.450
0.229
0.870
2.020

2.920

 .14حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج اعمالها
بلغ جمموع املوجودات  35.761٫758مليون دينار.
•	 �شكلت حقوق امل�ساهمني ما ن�سبته  %56من جمموع املوجودات.
•	 بلغ االحتياطي االجباري  2.036.255دينار ًا.
•	 حتتفظ امل�ؤ�س�سة باحتياطي خا�ص يبلغ  5ماليني دينار ،بالإ�ضافة الحتفاظها باحتياطي اختياري يبلغ 6
ماليني دينار.
وفيما يلي مقارنة ملعدالت العوائد على اال�ستثمار وحقوق امل�ساهمني والن�سب املالية الأخرى
املعدل

ح�صة ال�سهم من �صايف الربح (اخل�سارة)
العائد على اال�ستثمار
ن�سبة التداول
�صايف ر�أ�س املال العامل  /ر�أ�س املال
العائد على حقوق امل�ساهمني
ن�سبة الأرباح النقدية املوزعة �إلى ر�أ�س املال املدفوع
معدل دوران الأ�صول الثابتة
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2018
( )0.561دينار

2017
( )0.451دينار

()%16
 0.312مرة
( )0.985مرة
()٪28
 0.23مرة

()%11
 0.472مرة
( )0.643مرة
()٪16
 0.35مرة
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 .15النتائج املالية
 .1بلغت التكاليف يف �سنة  2018ما جمموعه  15.847.937دينار ًا موزعة كما يلي:
2017

2018
مبلغ

ن�سبة

مبلغ

ن�سبة

رواتب و�أجور ومنافع �أخرى

6.9

%43٫5

8.7

%52٫4

ورق وم�ستلزمات مواد طباعة

2.6

%16

2.5

%15

م�صاريف �إدارية وعمومية

1.8

%11

0.6

%3٫6

م�صاريف بيع وتوزيع

0.5

%3٫2

0.5

%3

ا�ستهالكات

2.2

%15

2.5

%15

م�صاريف التمويل

0.4

%2٫5

0.4

%2٫4

ا�شرتاكات (وكاالت �أنباء)

0.1

%0٫6

0.2

%1٫2

بدل مقاالت (كتاب)

0.1

%0٫6

0.1

%0٫6

م�صاريف �أخرى

1.2

%7٫6

1.1

%6٫8

املجموع

15.8

%100

16.6

%100

 .2بلغ جمموع الإيرادات  10.143.643دينار ًا موزعة كما يلي :
2017

2018

ن�سبة

مبلغ

ن�سبة

مبلغ

الإعالنات

7.9

%78

9.2

%75

مبيعات ال�صحف

0.85

%8

1.2

%10

املطبعة التجارية

1.4

%13

1.7

%14

�إيرادات �أخرى

0.135

%1

0.1

%1

املجموع

10.2

%100

12.2

%100

 .3بلغ �صايف اخل�سارة  5.614.526دينار ًا
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تطور ايرادات االعالنات ( مليون دينار )

تطور ايرادات بيع ال�صحف ( مليون دينار )

تطور ايرادات املطبعة التجارية ( مليون دينار )
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تطور اجمايل الربح ( مليون دينار )

االرباح املوزعة من  ( 2018-2007مليون دينار )
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 .16تدقيق احل�سابات � /أتعاب مدققي احل�سابات
مت تدقيق ح�سابات امل�ؤ�س�سة ل�سنة  2018من قبل ال�سادة «�إرن�ست ويونغ» مبوجب قرار الهيئة العامة يف اجتماعها
الذي مت حتديده الحق ًا ومت حتديد �أتعابهم من قبل جمل�س الإدارة مببلغ  12٬000دينار.
 .17بيان بعدد الأوراق املالية اململوكة لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�شخا�ص الإدارة العليا و�أقاربهم.
� .17أ -ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة لأ�سهم امل�ؤ�س�سة كما يف 2018/12/31
اال�سم

ال�صفة الوظيفية

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان

رئي�س جمل�س
امين هزاع املجايل
ع�ضو
جهاد علي ال�شرع
احمد حممد �سالمة احلويان ع�ضو
منال عودة علي العريقات ع�ضو
القطاع اخلا�ص وميثله

عبد الرحيم فتحي �سليم البقاعي نائب رئي�س جمل�س االدارة
ع�ضو
نافذ �سعيد بدوي عليان
حممد خري ه�شام ال�صباغ ع�ضو
حممد عزمي ف�ؤاد قا�سم الزربا ع�ضو
�شركة راما لال�ستثمار

مازن علي فهيد ال�شوابكة

ع�ضو

2017
2018
عدد اال�سهم الن�سبة عدد اال�سهم الن�سبة
%54.92 5٫492٫000 %54.92 5٫492٫000
10٫000
6٫000
1٫100
14٫500

%0.10
%0.06
%0.01
%0.15

10٫000
ــــ
ــــ
5٫500

%0.10
ــــ
ــــ
%0.06

1٫000

%0.01

1٫000

%0.01

 .17ب -ملكية �أ�شخا�ص الإدارة العليا لأ�سهم امل�ؤ�س�سة كما يف 2018/12/31

2018
ال�صفة الوظيفية
اال�سم
عدد اال�سهم الن�سبة
%0.01
1٫000
فريد ابراهيم ال�سلواين مدير عام
رئي�س حرير الراي
طارق املومني
%0.002
200
رئي�س حترير اجلوردن تاميز
�سمري برهوم
%0.002
213
مدير مكرز الدرا�سات
خالد ال�شقران
املدير املايل
بالل الغزاوي

2017
الن�سبة
عدد اال�سهم
%0.002
200
%0.002
213
-

 .17ج -اليوجد �أوراق مالية مملوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أقارب ا�شخا�ص االدارة العليا ذوي
ال�سلطة التنفيذية
 .17د -ال يوجد �أوراق مالية م�صدرة من قبل ال�شركة ومملوكة من قبل ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء
جمل�س االدارة و�أ�شخا�ص االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية و�أقاربهم
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� .18أ -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة لعام 2018
رواتب

�سفر
وتنقل

اجمايل

امين هزاع املجايل

�أردين رئي�س جمل�س االدارة اعتبارا من 13400 2018 / 6 / 14

2680

16080

رم�ضان الروا�شدة

1787
�أردين رئي�س جمل�س االدارة لغاية تاريخ 19165 2018 / 5 / 14
�سيارة

20952

عبد الرحيم فتحي �سليم البقاعي �أردين نائب رئي�س جمل�س االدارة اعتبارا من 2018/ 5 / 14

-

4800

4800

من�صور النابل�سي

�أردين نائب رئي�س جمل�س االدارة لغاية تاريخ من 2018/ 5 / 14

-

1787

1787

جهاد علي ال�شرع

�أردين

ع�ضو

-

4800

4800

احمد حممد �سالمة احلويان �أردين

ع�ضو

-

4800

4800

منال عودة علي العريقات �أردين

ع�ضو اعتبارا من 2018/ 9 / 2

-

1573

1573

مازن علي فهيد ال�شوابكة

�أردين

ع�ضو اعتبارا من 2018/ 9 / 19

-

1360

1360

نافذ �سعيد بدوي عليان

�أردين

ع�ضو

-

4800

4800

حممد خري ه�شام ال�صباغ �أردين

ع�ضو اعتبارا من 2018/ 5 / 14

-

1787

1787

�أردين

ع�ضو اعتبارا من 2018/ 5 / 14

-

1787

1787

ع�ضو لغاية تاريخ من 2018/ 5 / 14

-

1787

1787

اال�سم

حممد عزمي ف�ؤاد قا�سم
الزربا

اجلن�سية

حممد نزار وا�صف امل�صري �أردين

املجموع

ال�صفة الوظيفية

66311 33746 32565

* عالوات بدل التنقالت حل�ضور جل�سات جمل�س الإدارة اخلا�صة مبمثلي امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي و
�شركة راما حتول حل�ساب امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي و �شركة راما.
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 .18ب -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا :
اال�سم

اجلن�سية ال�صفة الوظيفية

رواتب/
دينار

�سفر وتنقل مكاف�أة

اجمايل/
دينار

فريد ال�سلواين

�أردين املدير العام

35.000

�سياره

-

35.000

طارق املومني

�أردين رئي�س التحرير الر�أي

� 55.536سيارة

-

55.536

�سمري برهوم

�أردين رئي�س حترير اجلوردان

� 52.542سيارة

-

53.142

د .خالد ال�شقران

�أردين مدير مركز الدرا�سات

27.360

1٫875

-

29.235

بالل ظاهر الغزاوي

أردني املدير املايل

16.151

-

-

16.151

186.589

2.475

املجموع

6.00

189.064

 .19ال يوجد عقود وم�شاريع وارتباطات عقدتها ال�شركة مع �أي �شركة تابعة او �شقيقة �أو حليفة �أو رئي�س جمل�س
الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف بال�شركة �أو �أقاربهم خالل ال�سنة املالية با�ستثناء ما
هو وارد يف القوائم املالية.
� .20أ -م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة:
تعمل امل�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية “الر�أي” على تطبيق معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية املعتمدة من اجلهات
املخت�صة وذات العالقة واملتمثلة يف اجلهات الرقابية لدى وزارتي ال�صحة والعمل ومديرية الدفاع املدين من
خالل ق�سم الوقاية واحلماية الذاتية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة للمحافظة على بيئة العمل التي ت�شمل
املمتلكات والأفراد وفق �أحدث الأ�ساليب واملعايري.
تقوم امل�ؤ�س�سة با�ستخدام �أدوات الإنتاج املتمثلة باملاكينات والآالت غري النافثة للغازات امل�ضرة بالبيئة وا�ستخدام
و�سائل ال�سالمة العامة املنا�سبة ومواد ال ت�ؤثر على البيئة .وهي من امل�ؤ�س�سات الريادية يف هذا املجال باتباع
الطرق ال�سليمة والآمنة للمحافظة على البيئة املتمثلة يف منع التدخني داخل مباين امل�ؤ�س�سة و�صاالت الإنتاج من
خالل اللوحات التحذيرية مبنع التدخني.
تراعي امل�ؤ�س�سة ا�ستخدام املواد الكيماوية داخل املباين واتباع الطرق ال�صحية لرت�شيد ا�ستخدامها واال�ستعانة
باملخت�صني يف تركيب �أجهزة التربيد والتكييف والتدفئة عند تعبئتها بالغاز اخلا�ص بها.
كما تراعي امل�ؤ�س�سة تر�شيد ا�ستخدام املواد الكيماوية العازلة للحرارة والرطوبة لتجنب التعر�ض للمخاطر
ال�صحية.
تعمل امل�ؤ�س�سة على حتديث املاكينات لتوفري �أنظمة حديثة تعمل على تقليل ن�سبة املخلفات الناجتة عن الطباعة
�إلى احلد الأدنى وتقوم بت�سليم خملفات ما بعد الطباعة من الورق واملواد الكيماوية والزيوت �إلى متعهدين
خمت�صني لإعادة تدويرها وتكريرها وا�ستخدامها يف جماالت �أخرى ذات فائدة.
تقوم امل�ؤ�س�سة بتوفري نظام يعمل على �شفط خملفات غبار وق�صا�صات الورق الناجتة عن �صاالت الإنتاج.
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تقوم امل�ؤ�س�سة بتحديث الأنظمة املتبعة لتقليل ال�ضجيج اخلا�ص باملاكنات واملولدات داخل امل�ؤ�س�سة �إلى احلد
امل�سموح به عاملي ًا.
تقوم امل�ؤ�س�سة بن�شر الإعالنات والن�شرات التوعوية املتعلقة باجلانب البيئي التي تهدف لتوعية �أفراد املجتمع
للحفاظ على البيئة.
 .21ب -م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي
يف �إطار خدمتها للمجتمع الأردين املنبثق من اميانها بدورها املجتمعي ،حتر�ص �شركة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية
االردنية(الر�أي) على تعزيز عمليات تفاعلها واندماجها مع املجتمع املحلي ومد ج�سور التعاون وامل�ساندة
والت�شبيك و�إقامة عالقات وثيقة مع امل�ؤ�س�سات والهيئات واملنظمات املحلية من �أهلية ور�سمية ،خدمة للأهداف
الوطنية ،فبالإ�ضافة �إلى ن�شاطها الإعالمي يف �إبراز دور كل امل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات احلكومية وغري
احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ت�ستقبل امل�ؤ�س�سة الوفود الر�سمية والأهلية والأجنبية ،وتزود اجلامعات
والكليات واملكتبات العامة ومكتبات املدار�س ب�إ�صداراتها من �سل�سلة مكتبة الر�أي ،وتعقد الدورات التدريبية
لطلبة اجلامعات ،وتتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتعليمية ومراكز البحث يف �إقامة امل�ؤمترات وور�ش العمل
وعقد الندوات وتنظيم املحا�ضرات.
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وتن�شر الر�أي العديد من الإعالنات املجانية ل�صالح حمالت الإر�شاد والتوعية للمنظمات غري احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية.
• بلغ عدد اجتماعات جمل�س الإدارة خالل �سنة  2018اثني ع�شر اجتماع ًا.

قواعد احلوكمة
تلتزم ال�شركة بالقواعد الآمرة والواردة بدليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة عمان وال�صادر من
هيئة االوراق املالية امل�ستندة الى الن�صو�ص القانونية امللزمة والواردة بالت�شريعات النافذة.
كما تلتزم ال�شركة بالبنود االر�شادية الواردة يف دليل حوكمة ال�شركات فيما عدا بع�ض البنود لال�سباب التالية:
البند

�سبب عدم االلتزام

الف�صل الأول :مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
البند ( )1ي�ضع جمل�س الإدارة نظام ًا داخلي ًا يتم مراجعته يتم تطبيق نظام امل�ؤ�س�سة وقانون ال�شركات والأنظمة الأخرى
ب�شكل �سنوي مف�صل مهام و�صالحيات املجل�س وم�س�ؤولياته املعمول بها على �أعمال املجل�س ومهامه وم�س�ؤولياته
البند ( )17و�ضع �إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد احلوكمة �ستقوم ال�شركة اعتبار ًا من العام احلايل بو�ضع �إجراءات عمل
خطية لتطبيق قواعد احلوكمة الر�شيدة يف ال�شركة ومراجعتها
الر�شيدة يف ال�شركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها

الباب اخلام�س :الإف�صاح وال�شفافية
البند رقم ( )1ت�ضع ال�شركة �إجراءات عمل خطية
تقوم �إدارة امل�ؤ�س�سة وب�شكل م�ستمر مبتابعة امل�ستجدات التي
وفق ًا ل�سيا�سة الإف�صاح املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة
تطر�أ على الإف�صاحات وتقوم مبتابعة تطبيقها وااللتزام بها وفق ًا
لتنظيم �ش�ؤون الإف�صاح عن املعلومات ومتابعة تطبيقها
ملتطلبات اجلهات الرقابية والت�شريعات النافذة
وفق ًا ملتطلبات اجلهات الرقابية والت�شريعات النافذة
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اخلطة امل�ستقبلية
ترتكز اخلطة امل�ستقبلية لل�شركة ل�سنة  2019على ما يلي:
 -1قامت ال�شركة بعمل خطة م�سقبلية لالعوام  2019و 2020ومت عر�ض هذه اخلطة على جمل�س الإدارة وجاري
درا�سة و اعتماد هذه اخلطة.
 -2قامت ادارة ال�شركة ب�إعداد خطة مالية ل�سنة  2019من موقعها اجلديد وتهدف الى �ضبط النفقات وتر�شيدها
يف خمتلف اوجه االنفاق الت�شغيلية والإدارية والر�أ�سمالية ومت عر�ضها على جمل�س االدارة.
 -3ت�سعى ادارة امل�ؤ�س�سة الى تنمية الإيرادات من خالل زيادة احل�صة ال�سوقية للم�ؤ�س�سة يف �سوق االعالن و�سوق
املبيعات واملطبوعات التجارية ومركز الر�أي للتدريب.
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التو�صيات

عمال ب�أحكام القانون ونظام ال�شركة ف�إننا نو�صي هيئتكم الكرمية ،باملوافقة على ما يلي :
•  تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال ال�شركة ل�سنة  2018واخلطة امل�ستقبلية لها.
•  تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .2018
•  القوائم املالية اخلتامية لل�شركة عن �سنة .2018
•  �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن �سنة .2018
•  انتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية  ،2019وحتديد �أتعابهم �أو تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديدها.
•   �أية �أمور �أخرى ،يطلب امل�ساهمون �إدراجها على جدول اعمال اجلمعية العامة لل�شركة قبل انعقاد اجلل�سة
بثالثة �أيام.
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
هذه خال�صة عمليات امل�ؤ�س�سة ونتائج �أعمالها ومركزها املايل ل�سنة  ،2018وخططها ل�سنة  ،2019ن�ضعها بني
�أيديكم مبنتهى ال�شفافية.
ويف اخلتام ال بد من توجيه ال�شكر اخلال�ص لقراء �صحف امل�ؤ�س�سة وم�شرتكيها ومعلنيها و وكالء توزيعها و�إعالنها
الذين منحوها ثقتهم ،و�إلى كافة العاملني من �إداريني و�صحفيني وفنيني الذين قاموا بواجباتهم خري قيام
وا�ستحقوا ال�شكر والتقدير.

رئي�س جمل�س الإدارة
امين هزاع املجايل
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اإلقرار

يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة املالية
القادمة.
يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابي فعال يف ال�شركة.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

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

جهاد ال�شرع
ع�ضو

احمد احلويان
ع�ضو

منال العريقات
ع�ضو

القطاع اخلا�ص وميثله كل من:

نائب رئي�س املجل�س
عبد الرحيم البقاعي

حممد ال�صباغ

نافذ عليان
ع�ضو

حممد الزربا
ع�ضو

ع�ضو

�شركة راما لال�ستثمار  /مازن ال�شوابكة
ع�ضو

يقر رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام واملدير املايل ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف
التقرير ال�سنوي ل�سنة .2018

املدير املايل
حمزة ابو عمرية

املدير العام
فريد ال�سلواين

رئي�س جمل�س الإدارة
امين املجايل
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القوائم المالية
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
الى م�ساهمي �شركة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية  /الر�أي
عمان -اململكة الأردنية الها�شمية
تقرير حول القوائم املالية
الـــر�أي
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة ل�شركة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية  /الر�أي (ال�شركة) والتي
تتكون من قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول  2018وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة التغريات يف
حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ واالي�ضاحات حول القوائم املالية
وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية.
يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية املرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل لل�شركة كما
يف  31كانون الأول  2018و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري
التقارير املالية الدولية.
لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق� ،إن م�س�ؤولياتنا وفق ًا لهذه املعايري مف�صلة �أكرث �ضمن بند
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية الواردة يف تقريرنا هذا .نحن م�ستقلون عن ال�شركة
وفق ًا لقواعد ال�سلوك املهني للمحا�سبني القانونيني ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني
للمحا�سبني بالإ�ضافة �إلى متطلبات ال�سلوك املهني االخرى املالئمة لتدقيق القوائم املالية يف الأردن ،وقد
التزمنا مبتطلبات ال�سلوك املهني ومتطلبات املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني للمحا�سبني .لقد قمنا
باحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر �أ�سا�س ًا لإبداء الر�أي املتحفظ.
فقرات ت�أكيدية
1 .1قرر جمل�س �إدارة ال�شركة باجتماعه املنعقد بتاريخ  2018/12/11املوافقة على عقد �شراكة مع
�شريك ا�سترياتيجي يت�ضمن ت�أ�سي�س �شركة جديدة وحتويل املطبعة التجارية الى هذه ال�شركة على �أن
يتم ت�أجري املطبعة ال�صحفية وجزء من املبنى الى ال�شركة اجلديدة .وبنا ًء على ما تقدم ،وبنا ًء على
القيمة التقديرية للمطبعة التجارية والقيمة االيجارية للمطبعة ال�صحفية فقد زال �سبب حتفظنا
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على وجود م�ؤ�شرات تدين يف قيمة املطبعة ،حيث كان تقريرنا متحفظ ًا بذلك اخل�صو�ص على القوائم
املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2017وامل�ؤرخ يف � 28آذار .2018
2 .2حققت ال�شركة خ�سائر جوهرية خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2018بالإ�ضافة �إلى ذلك،
فقد جتاوزت مطلوبات ال�شركة املتداولة موجوداتها املتداولة مببلغ 527ر896ر 9دينار كما يف 31
كانون الأول � .2018إن هذه الظروف ت�شري �إلى حالة عدم ت�أكد جوهري حول قدرة ال�شركة على
اال�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة� .إن قدرة ال�شركة على اال�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة تعتمد على حتقيق
�أرباح ت�شغيلية م�ستقبلية بالإ�ضافة �إلى توفر التمويل الالزم للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها.

3 .3كما هو مبني يف �إي�ضاح ( )16يف القوائم املالية ،فقد قامت م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي باحلجز
على ال�شركة خالل الربع الأول من عام  ،2018حيث مل تقم ال�شركة ب�سداد التزاماتها للم�ؤ�س�سة.
هذا ومل تقم ال�شركة باعداد ت�سوية مع امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي حتى تاريخ اعداد هذه
القوائم املالية.
امور التدقيق الهامة
ان �أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي وفق ًا الجتهادنا املهني كانت الأكرث جوهرية خالل تدقيق
القوائم املالية املوحدة لل�سنة احلالية .لقد متت درا�سة هذه الأمور �ضمن الإطار الكلي لتدقيق القوائم
املالية لإبداء ر�أينا حول هذه القوائم وال نبدي ر�أي ًا منف�ص ًال حول هذه الأمور .مت و�صف �إجراءات التدقيق
املتعلقة بكل امر من الأمور امل�شار اليها ادناه.
لقد قمنا باملهام املذكورة يف فقرة م�س�ؤولية مدقق احل�سابات واملتعلقة بتدقيق القوائم املالية .بالإ�ضافة
لكافة الأمور املتعلقة بذلك .بناء عليه ف�أن تدقيقنا ي�شمل تنفيذ الإجراءات التي مت ت�صميمها لال�ستجابة
لتقييمنا ملخاطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة  .ان نتائج �إجراءات التدقيق التي قمنا بها،
مبا يف ذلك الإجراءات املتعلقة مبعاجلة الأمور امل�شار اليها ادناه ،توفر �أ�سا�سا لر�أينا حول تدقيق القوائم
املالية املوحدة املرفقة.
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االعرتاف بالإيرادات

�إجراءات التدقيق

بلغت قيمة الإيرادات املتحققة لل�سنة املنتهية يف  31كانون
الأول  2018مبلغ 642ر143ر 10دينار (850 :2017ر233ر12
دينار) .مت الرتكيز على االعرتاف بالإيرادات ك�أحد الأمور
الهامة لأن ال�شركة تركز على الإيرادات كم�ؤ�شر رئي�سي لأدائها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،هنالك خماطر تتمثل يف االعرتاف اخلاطئ
بالإيرادات وحتديد ًا عدم االعرتاف بالإيرادات يف الفرتة املالية
ال�صحيحة.

ت�ضمنت اجراءات التدقيق تقييم ال�سيا�سات املحا�سبية التي
تتبعها ال�شركة لالعرتاف بالإيرادات وفق ًا ملعايري التقارير
املالية الدولية .قمنا بدرا�سة امل�ستندات والأدلة املعززة والت�أكد
من �صحة الت�سجيل واالعرتاف بالإيرادات .كذلك فقد قمنا
ب�أخذ عينات من فواتري املبيعات قبل وبعد نهاية ال�سنة للت�أكد
من ت�سجيل االيرادات يف الفرتة املالية ال�صحيحة.
�إن الإف�صاحات اخلا�صة بال�سيا�سات املحا�سبية حول حتقق
الإيرادات مبينة يف �إي�ضاح رقم  3حول القوائم املالية.

املعلومات الأخرى الواردة يف التقرير ال�سنوي لل�شركة لعام 2018
تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي غري القوائم املالية وتقرير مدقق
احل�سابات .ان الإدارة هي امل�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى .ان ر�أينا ال ي�شمل املعلومات الأخرى و�أننا ال
نبدي اي ت�أكيد حول املعلومات الأخرى.
ان م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى ،فيما �إذا كانت املعلومات الأخرى تتعار�ض جوهريا مع القوائم
املالية او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم املالية� .إذا تبني من خالل االجراءات التي قمنا بها
وجود تعار�ض او خطا جوهري بني القوائم املالية واملعلومات االخرى فانه يجب الإف�صاح عنها .هذا ومل
ت�سرتع انتباهنا اية امور مبا يخ�ص املعلومات االخرى.
م�س�ؤولية الإدارة وامل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا ملعايري التقارير
املالية الدولية ،بالإ�ضافة الى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�ضروري لإعداد قوائم مالية خالية من
الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال �أو عن غلط.
كما �أن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة والإف�صاح عن
الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية مبا يف ذلك ا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة عند �إعداد القوائم
املالية� ،إال �إذا كان يف نية جمل�س الإدارة ت�صفية ال�شركة �أو �إيقاف عملياتها �أو عدم وجود �أي بديل واقعي
�آخر �سوى القيام بذلك.
�إن املكلفني باحلوكمة م�س�ؤولون عن اال�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية لل�شركة.
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م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية
�إن �أهدافنا تتمثل باحل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن القوائم املالية ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء
الناجتة عن �إحتيال �أو عن غلط و�إ�صدار تقرير التدقيق الذي يت�ضمن ر�أينا.
ان الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد عايل امل�ستوى ولكنه لي�س �ضمانة �إن التدقيق الذي يجري وفق ًا ملعايري التدقيق
الدولية �سيك�شف دائما خط�أ جوهريا عند وجوده� .إن الأخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال �أو غلط ويتم
اعتبارها جوهرية� ،إذا كانت منفرد ًة �أو جمتمع ًة ميكن ان يكون لها ت�أثري على القرارات االقت�صادية
املتخذة من قبل م�ستخدمي هذه القوائم املالية.
�إننا نقوم مبمار�سة االجتهاد املهني واملحافظة على ال�شك املهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايري الدولية
للتدقيق ،وكذلك نقوم مبا يلي:
•حتديد وتقييم خماطر االخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية� ،سواء الناجتة عن احتيال �أو غلط،
وت�صميم وتنفيذ اجراءات تدقيق ت�ستجيب لهذه املخاطر واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة
توفر �أ�سا�س ًا لإبداء الراي� .إن خطر عدم اكت�شاف خط�أ جوهري ناجت عن احتيال يعد �أكرب من ذلك
الناجت عن غلط ،ملا قد يت�ضمنه االحتيال من تواط�ؤ �أو تزوير �أو حذف متعمد �أو ت�أكيدات غري �صحيحة
�أو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي.
•احل�صول على فهم لنظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق وذلك لت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة
للظروف ولي�س بهدف ابداء ر�أي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�شركة.
•تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية واالي�ضاحات املتعلقة
بها التي قامت بها االدارة.
•التو�صل الى نتيجة حول مالءمة ا�ستخدام االدارة ملبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة ،وبنا ًء على �أدلة
التدقيق التي مت احل�صول عليها ،وفيما �إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط ب�أحداث �أو ظروف
قد تلقي ب�شكوك كبرية حول قدرة ال�شركة على اال�ستمرار .و اذا ما تو�صلنا الى نتيجة ب�أن هناك �شك
جوهري ،فعلينا الإ�شارة يف تقرير التدقيق �إلى اي�ضاحات القوائم املالية ذات ال�صلة �أو تعديل ر�أينا
اذا كانت هذه االي�ضاحات غري كافية� .إن ا�ستنتاجاتنا مبنية على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها
حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك ف�إن الأحداث او الظروف امل�ستقبلية قد ت�ؤدي �إلى عدم ا�ستمرار
ال�شركة يف اعمالها كمن�ش�أة م�ستمرة.
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•تقييم العر�ض العام لهيكل القوائم املالية وحمتواها مبا يف ذلك االي�ضاحات حولها وفيما �إذا كانت
القوائم املالية متثل املعامالت والأحداث التي حتقق العر�ض العادل.
�إننا نتوا�صل مع امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق
املهمة التي تت�ضمن �أي نقاط �ضعف مهمة يف نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل
عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني املتعلقة
باال�ستقاللية واالف�صاح للم�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على
انها ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا وما �ش�أنه ان يحافظ على هذه اال�ستقاللية.
من تلك الأمور التي يتم التوا�صل بها مع امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة ،نقوم بتحديد الأمور االكرث �أهمية
على تدقيق القوائم املالية للفرتة احلالية والتي متثل �أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم و�صف عن هذه
الأمور يف تقرير التدقيق اال اذا كان القانون �أو التعليمات متنع الإف�صاح عن ذلك االمر ،او يف حاالت
نادرة جدا والتي بناء ًا عليها ال يتم االف�صاح عن ذلك االمر يف تقريرنا الن العواقب ال�سلبية املتوقعة
للإف�صاح قد تفوق املنفعة العامة الناجتة عنه.
تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية تتفق مع القوائم املالية ونو�صي
بامل�صادقة عليها� ،آخذين بعني االعتبار ما ورد يف الفقرات الت�أكيدية.

عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
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قائمة املركز املايل
املوجودات
موجودات غري متداولة -
ممتلكات و�آالت ومعدات
موجودات متداولة -
خمزون
ذمم مدينة
�إيرادات م�ستحقة وغري مقبو�ضة
�أر�صدة مدينة �أخرى
�شيكات بر�سم التح�صيل
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

�إي�ضاحات

2018
دينـــار

2017
دينـــار

6

774ر293ر31

909ر463ر33

7
8

692ر017ر2
393ر720
239ر163
114ر417
565ر774
981ر374
984ر467ر4
758ر761ر35

416ر479ر2
145ر991ر1
373ر397
927ر184
048ر619
692ر65
601ر737ر5
510ر201ر39

9
10

جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حق ملكية حملة الأ�سهم-
ر�أ�س املال املدفوع
عالوة الإ�صدار
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي اختياري
�إحتياطي خا�ص
خ�سائر مرتاكمة
�صايف حقوق امللكية
مطلوبات غري متداولة -
قرو�ض طويلة الأجل
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
مطلوبات متداولة -
بنوك دائنة
ذمم دائنة
�أق�ساط قرو�ض ق�صرية الأجل ت�ستحق خالل عام
�أوراق دفع
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

11

000ر000ر10
483ر546ر2
255ر036ر2
000ر000ر6
000ر000ر5
(526ر614ر)5
212ر968ر19

000ر000ر10
000ر000ر13
255ر036ر2
000ر000ر6
000ر000ر5
(517ر453ر)10
738ر582ر25

12
13

706ر167ر1
789ر306
495ر474ر1

338ر100ر1
483ر350
821ر450ر1

14

315ر518ر2
071ر026ر3
778ر472
070ر121
817ر180ر8
051ر319ر14
546ر793ر15
758ر761ر35

339ر446ر2
342ر216ر2
000ر300
446ر378
824ر826ر6
951ر167ر12
772ر618ر13
510ر201ر39

12
15
16
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قائمة الدخل والدخل ال�شامل
�إي�ضاحات
�إيرادات بيع ال�صحف
�إيرادات اعالنات يف ال�صحف
�إيرادات املطبعة التجارية
كلفة �إ�صدار ال�صحف
كلفة املطبعة التجارية
�إجمايل (اخل�سارة) الربح
�إيرادات �أخرى
م�صاريف بيع وتوزيع
م�صاريف �إدارية وعمومية
م�صاريف متويل
خم�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خ�سارة ال�سنة
ي�ضاف :بنود الدخل ال�شامل الأخرى
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من خ�سارة ال�سنة

17
18
19
8
7
13

21

2018
دينـــار

2017
دينـــار

146ر847
526ر859ر7
970ر436ر1
642ر143ر10

648ر254ر1
295ر230ر9
907ر748ر1
850ر233ر12

(504ر310ر)8
(666ر793ر)1
(170ر104ر)10
472ر39

(159ر215ر)9
(828ر154ر)2
(987ر369ر)11
863ر863

330ر135
(854ر)532
(698ر816ر)4
(215ر)394
(561ر)45
(526ر614ر)5
(526ر614ر)5

083ر98
(626ر)581
(287ر212ر)4
(548ر)474
(642ر)123
(906ر)24
(118ر)52
(181ر507ر)4
(181ر507ر)4

فل�س/دينـار

فل�س/دينـار

()0/561

()0/451
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية
�إحتياطيــــات
ر�أ�س املال
املدفوع
دينـــار

عالوة �إ�صدار

�إجباري

�إختياري

خا�ص

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

- 2018
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 000 2018ر000ر000 10ر000ر255 13ر036ر000 2ر000ر000 6ر000ر5
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
(517ر453ر)10
�إطفاء خ�سائر مرتاكمة (�إي�ضاح )1
000ر000ر483 10ر546ر255 2ر036ر000 2ر000ر000 6ر000ر5
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2018

خ�سائر
مرتاكمة
دينـــار

املجمـوع
دينـــار

(517ر453ر)10
(526ر614ر)5
517ر453ر10
(526ر614ر)5

738ر582ر25
(526ر614ر)5
212ر968ر19

- 2017
الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 000 2017ر000ر000 10ر000ر255 13ر036ر000 2ر000ر000 6ر000ر336( 5ر946ر919 )5ر089ر30
(181ر507ر181( )4ر507ر)4
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 000 2017ر000ر000 10ر000ر255 13ر036ر000 2ر000ر000 6ر000ر517( 5ر453ر738 )10ر582ر25

تعترب االي�ضاحات املرفقة من رقم  1الى رقم  29جزءا من هذه القوائم
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قائمة التدفقات النقدية
اي�ضاحات
الأن�شطة الت�شغيلية
خ�سارة ال�سنة
تعديالت -
ا�ستهالكات
�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�إيرادات فوائد بنكية
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة
م�صاريف التمويل
تغريات ر�أ�س املال العامل -
خمزون
ذمم مدينة
�إيرادات م�ستحقة وغري مقبو�ضة
�أر�صدة مدينة �أخرى
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم دائنة
�أر�صدة دائنة �أخرى
تعوي�ض نهاية اخلدمة املدفوع
�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
املتح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�إيرادات فوائد بنكية مقبو�ضة
�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة
اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
قرو�ض
�أوراق دفع
م�صاريف متويل مدفوعة
�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

6
13
8
7

13

6

10

2018
دينــــــار

2017
دينــــــار

(526ر614ر)5

(181ر507ر)4

530ر220ر2
(490ر)43
(092ر)1
561ر45
215ر394

337ر553ر2
()753
118ر52
642ر123
906ر24
548ر474

163ر416
752ر270ر1
134ر234
(187ر)232
(517ر)155
729ر809
993ر353ر1
(694ر)43
571ر654

035ر105ر1
(446ر)279
(994ر)174
(889ر)22
(820ر)269
733ر53
275ر003ر3
(374ر)101
137ر034ر2

(872ر)50
967ر43
092ر1
(813ر)5

(457ر)27
753
(704ر)26

146ر240
(376ر)257
(215ر)394
(445ر)411
313ر237
(647ر380ر)2
(334ر143ر)2
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(895ر)475
(718ر355ر)1
(548ر)474
(161ر306ر)2
(728ر)298
(919ر081ر)2
(647ر380ر)2

التقرير السنوي الثالث والثالثون 2018
إيضاحات حول القوائم المالية

( )1معلومات عامة

ت�أ�س�ست �شركة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة  /الر�أي ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية خالل عام
 ،1971هذا وقد مت بتاريخ � 16آذار  1986حتويل ال�صفة القانونية لل�شركة الى �شركة م�ساهمة عامة ب�أثر رجعي اعتبارا
من �أول كانون الثاين  1986بر�أ�سمال 000ر000ر 1دينار متت زيادته خالل ال�سنوات لي�صبح 000ر000ر 10دينار موزع
على 000ر000ر� 10سهم بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد.
قررت الهيئة العامة لل�شركة باجتماعها املنعقد بتاريخ � 14أيار � 2018إطفاء كامل اخل�سائر املرتاكمة البالغة
517ر435ر 10دينار كما يف  31كانون الأول  2017من ح�ساب عالوة الإ�صدار البالغ 000ر000ر 13دينار كما يف 31
كانون الأول  2017لي�صبح ر�صيد ح�ساب عالوة الإ�صدار 483ر546ر 2دينار بعد الإطفاء.
من غايات ال�شركة �إ�صدار ال�صحف والطباعة والن�شر والتوزيع .وتقوم ال�شركة ب�إ�صدار �صحيفتني يوميتني هما
�صحيفة الر�أي و�صحيفة اجلوردن تاميز ومتار�س �أعمال البحث وخدمة املجتمع املحلي من خالل مركز الر�أي للبحوث
والدرا�سات.
مت �إقرار القوائم املالية من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2019/3/31وتتطلب هذه القوائم
املالية موافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.

(� )2أ�س�س �إعداد القوائم املالية

مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ الكلفة التاريخية.
مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.
�إن الدينار الأردين هو عملة �إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة.

( )3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

ان ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية متفقة مع تلك التي اتبعت يف اعداد القوائم املالية لل�سنة
املنتهية يف  31كانون الأول  ،2017با�ستثناء �أن ال�شركة قامت بتطبيق التعديالت التالية ابتداء ًا من  1كانون الثاين
:2018
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15الإيرادات من العقود مع العمالء
يحل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15بد ًال من املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )11عقود الإن�شاءات ومعيار
املحا�سبة الدويل ( )18االيرادات والتف�سريات ذات ال�صلة وينطبق على جميع �إيرادات عقود العمالء ،ما مل تكن
منوذجا من خم�س خطوات لالعرتاف بالإيرادات
هذه العقود يف نطاق املعايري الأخرى .يحدد املعيار اجلديد
ً
الناجتة عن العقود مع العمالء .مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15يتم االعرتاف بالإيرادات بقيمة
متثل املبلغ الذي تتوقع املن�ش�أة �أن حتققه مقابل نقل الب�ضاعة �أو تقدمي اخلدمات �إلى العميل.
يتطلب املعيار من ال�شركات ا�ستخدام التقديرات ،مع الأخذ بعني االعتبار جميع احلقائق والظروف ذات ال�صلة
عند تطبيق خطوات االعرتاف بالإيراد .كما يحدد املعيار املعاجلة املحا�سبية املتعلقة بالتكاليف الإ�ضافية
للح�صول على العقد والتكاليف املبا�شرة املرتبطة بتنفيذ العقد.
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قامت ال�شركة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15بطريقة التطبيق املعدل ب�أثر رجعي� .إن �أثر تطبيق
معيار التقارير املالية الدويل ( )15هو كما يلي:
(�أ) بيع الب�ضائع:
عادة ما تت�ضمن عقود بيع الب�ضائع لدى ال�شركة التزامات تنفيذ .ا�ستنتجت ال�شركة �أنه يجب االعرتاف ب�إيرادات
بيع الب�ضائع عند نقطة معينة من الزمن يف الوقت الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة على الأ�صل �إلى العميل ،عند ت�سليم
الب�ضائع .مل ينتج عنه تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم (� )15أي �أثر على توقيت التحقق من الإيرادات.
(ب) تقدمي اخلدمات:
مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم (� ،)15ست�ستمر ال�شركة باالعرتاف بالإيرادات من اخلدمات مع مرور
الوقت وح�سب االجناز بطريقة م�شابهه لل�سيا�سة املحا�سبية ال�سابقة ،حيث �أن العميل يقوم با�ستالم وا�ستخدام امليزات
واخلدمات املقدمة من قبل ال�شركة يف نف�س الوقت� .سي�ستمر االعرتاف ب�إيرادات بيع الب�ضائع عند نقطة معينة من
الزمن عند ت�سليم الب�ضائع.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9االدوات املالية
يحل معيار التقارير املالية الدويل رقم  9بد ًال من معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س)
اعتبار ًا من  1كانون الثاين  2018جلميع اجلوانب املحا�سبية الثالثة املتعلقة بالأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س
والتدين يف القيمة وحما�سبة التحوط.
قامت ال�شركة بتطبيق املعيار ب�أثر رجعي ومبا يتما�شى مع معيار التقارير املالية الدويل رقم  9االدوات املالية ،ومل تقم
ال�شركة بتعديل ارقام املقارنة.
معيار التقارير املالية الدويل رقم  9يتطلب من ال�شركة ت�سجيل خم�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة على جميع �أدوات
الدين بالكلفة املطف�أة.
ا�ستبدل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( 9الأدوات املالية) منوذج اخل�سارة االئتمانية املتكبدة وفقا ملعيار املحا�سبة
الدويل رقم ( 39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س) .وت�ضمن منوذج ًا �شام ًال لألية االعرتاف وت�سجيل اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة و�أطار حما�سبة التحوط ،ومتطلبات الت�صنيف والقيا�س.
التدين يف القيمة
نتج عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم (( )9الأدوات املالية) تغيري املعاجلة املحا�سبية لتدين قيمة املوجودات املالية
لل�شركة من خالل ا�ستبدال املعاجلة املحا�سبية من منوذج اخل�سائر االئتمانية املتكبدة الى منوذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة.
قامت ال�شركة بتطبيق الطريقة املب�سطة من املعيار لت�سجيل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على جميع �أدوات الدين،
وح�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على كامل عمر �أدوات الدين .قامت ال�شركة ب�أعداد درا�سة ت�ستند �إلى اخلربة
التاريخية للخ�سارة االئتمانية مع الأخذ بعني االعتبار العوامل امل�ستقبلية اخلا�صة باملدينني والبيئة االقت�صادية.
مل ينتج �أثر جوهري عن تطبيق منوذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على القوائم املالية لل�شركة.
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تف�سري رقم ( - )22جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية – املعامالت بالعمالت الأجنبية والدفعات
املقدمة
يو�ضح هذا التف�سري �أنه عند حتديد �سعر ال�صرف ال�سائد الذي �سي�ستخدم عند االعرتاف االويل املتعلق ب�أ�صل �أو
م�صروف �أو دخل (�أو جزء منه) �أو عند �إلغاء االعرتاف ب�أ�صل �أو التزام غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،ف�إن تاريخ
املعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه املن�ش�أة باالعرتاف الأويل بالأ�صل او االلتزام غري النقدي الذي ن�ش�أت عنه تلك
الدفعات املقدمة .يف حالة وجود عدة دفعات مقدمة ،ف�إن ال�شركة حتدد تاريخ لكل معاملة دفعات مقدمة.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية لل�شركة.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (- )40حتويالت اال�ستثمارات العقارية
تو�ضح هذه التعديالت متى يجب على ال�شركة حتويل (�إعادة ت�صنيف) العقارات مبا فيها العقارات حتت التنفيذ
�أو التطوير �إلى او من بند اال�ستثمارات العقارية .تن�ص التعديالت ان التغري يف ا�ستخدام العقار يحدث عند توفر
متطلبات تعريف اال�ستثمارات العقارية (او يف حال مل تعد متطلبات التعريف متوفرة) ويكون هناك دليل على التغري يف
اال�ستخدام� .إن جمرد التغري يف نية الإدارة ال�ستخدام العقار ال ميثل دليل على التغري يف اال�ستخدام.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية لل�شركة.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم (– )2ت�صنيف وقيا�س معامالت الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( - )2الدفع على �أ�سا�س
الأ�سهم -بحيث ت�شمل هذه التعديالت ثالثة �أمور رئي�سية :ت�أثري �شروط اال�ستحقاق على قيا�س املعاملة الدفع على
�أ�سا�س الأ�سهم مقابل النقد ،وت�صنيف معاملة الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم مع خيار الت�سوية مقابل التزامات ال�ضريبة
وحما�سبة التعديالت على �أحكام و�شروط معاملة الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم التي تغري ت�صنيفها من معاملة دفع على
�أ�سا�س الأ�سهم مقابل النقد �إلى معاملة دفع على �أ�سا�س الأ�سهم مقابل �أدوات حقوق امللكية .عند تطبيق التعديالت ال
يجب على ال�شركة تعديل الفرتات ال�سابقة ،ولكن ي�سمح بتطبيقها ب�أثر رجعي �إذا مت تطبيق جميع التعديالت الثالثة
والأمور الأخرى.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية لل�شركة.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( – )4تطبيق معيار التقارير املالية رقم (“ )9االدوات املالية” مع
معيار التقارير املالية رقم (“ )4عقود الت�أمني”
مت �إ�صدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( )4ملعاجلة الأمور التي قد تنتج من تطبيق معيار التقارير املالية
رقم ( )9قبل معيار التقارير املالية اجلديد لعقود الت�أمني رقم ( )17بد ًال من معيار التقارير املالية رقم (.)4
تقدم التعديالت خيارين بديلني للمن�ش�آت التي ت�صدر عقود خا�ضعة ملعيار التقارير املالية رقم ( :)4ا�ستثناء م�ؤقت من
تطبيق معيار التقارير املالية رقم ( )9او ال�سماح للمن�ش�أة التي تطبق معيار التقارير املالية رقم ( )9ب�إعادة ت�صنيف
الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن هذه املوجودات املالية خالل الفرتة من الأرباح واخل�سائر الى الدخـل ال�شامل كما لو �أن
املن�ش�أة طبقت معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39على هذه املوجودات املالية.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية لل�شركة.
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تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )28اال�ستثمار يف �شركات احلليفة وم�شاريع م�شرتكة –
قيا�س اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر
تو�ضح هذه التعديالت انه �إذا كانت املن�ش�أة م�شروع او �شركة ميكن لها عند االعرتاف املبدئي باال�ستثمار قيا�س
اال�ستثمار يف �شركة حليفة او م�شروع م�شرتك بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر� .إذا كانت املن�ش�أة لي�ست
من�ش�أة ا�ستثمارية ولها ح�صة يف �شركة حليفة او م�شروع م�شرتك والتي بدورها هي من�ش�أة ا�ستثمارية ميكن للمن�ش�أة عند
تطبيق طريقة حقوق امللكية �إبقاء القيمة العادلة املطبقة من قبل ال�شركة احلليفة او امل�شروع امل�شرتك (التي بدورها
هي من�ش�أة ا�ستثمارية) على احل�صة يف اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة او امل�شروع امل�شرتك لل�شركة التابعة .يتم االختيار
لكل ا�ستثمار يف �شركة حليفة او م�شروع م�شرتك كل على حدى يف �آخر تاريخ عند:
االعرتاف املبدئي باال�ستثمار يف �شركة حليفة او م�شروع م�شرتك.
ال�شركة احلليفة او امل�شروع امل�شرتك ي�صبح من�ش�أة ا�ستثمارية.
ال�شركة احلليفة او امل�شروع امل�شرتك للمن�ش�أة اال�ستثمارية ي�صبح ال�شركة الأم.
مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية لل�شركة.

(� )4إ�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر
على مبالغ املوجودات واملطلوبات والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة� .إن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر �أي�ضا على
الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام ب�أحكام واجتهادات هامة لتقدير
مبالغ و�أوقات التدفقات النقدية امل�ستقبلية الناجمة عن او�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل� .إن التقديرات
املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و�إن النتائج
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف امل�ستقبل يف �أو�ضاع وظروف تلك املخ�ص�صات.

(� )5أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
فيما يلي �أهم الأ�س�س املحا�سبية املطبقة:
ممتلكات و�آالت ومعدات
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم و�أي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستبعاد كلفة
املمتلكات والآالت واملعدات واال�ستهالك املرتاكم حني بيع املمتلكات والآالت واملعدات �أو التخل�ص منها ويتم اثبات �أية
�أرباح �أو خ�سائر يف قائمة الدخل.
يتم ا�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) عندما تكون جاهزة لال�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت
على مدى العمر االنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
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٪

			
مباين

2

		
�أثاث ومفرو�شات

15 - 12

		
�آالت و�أجهزة ومعدات

9-8

			
�سيارات

15

�أجهزة و�أنظمة احلا�سب الآيل

20

تتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة اال�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن طريقة وفرتة الإ�ستهالك تتنا�سب مع املنافع
الإقت�صادية املتوقعة من املمتلكات والآالت واملعدات.
عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات والآالت واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض
قيمتها �إلى القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.
خمزون
يتم ت�سعري املخزون ب�سعر الكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح او �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل.
ذمم مدينة
تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي بعد تنزيل خم�ص�ص للخ�سائر االئتمانية املتوقعة على كامل عمر �أدوات
الدين .قامت ال�شركة ب�أعداد درا�سة ت�ستند �إلى اخلربة التاريخية للخ�سارة االئتمانية مع الأخذ بعني االعتبار العوامل
امل�ستقبلية اخلا�صة باملدينني والبيئة االقت�صادية وفق ًا ملتطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (.)9
النقد وما يف حكمه
ميثل النقد وما يف حكمه النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك بعد تنزيل البنوك الدائنة وبا�ستحقاقات ال تتجاوز الثالثة
�أ�شهر بحيث ال تت�ضمن خماطر التغري يف القيمة.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احت�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة عن مدة اخلدمة املرتاكمة للموظفني بتاريخ القوائم املالية وذلك للفرتة قبل
ان�ضمام املوظفني �إلى امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي بنا ًء على رواتب املوظفني النهائية.
ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم اثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للب�ضائع او اخلدمات امل�ستلمة �سواء متت او مل تتم املطالبة
بها من قبل املورد.
خم�ص�صات
يتم الإعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة التزام (قانوين او فعلي) ناجت عن حدث �سابق ،وان ت�سديد
الإلتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
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حتقق الإيرادات وامل�صاريف
مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم (� ،)15ست�ستمر ال�شركة باالعرتاف بالإيرادات من اخلدمات مع مرور
الوقت وح�سب االجناز بطريقة م�شابهه لل�سيا�سة املحا�سبية ال�سابقة ،حيث �أن العميل يقوم با�ستالم وا�ستخدام امليزات
واخلدمات املقدمة من قبل ال�شركة يف نف�س الوقت.
يتم حتقق �إيرادات الفوائد البنكية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق.
يتم ت�سجيل امل�صاريف وفق ًا لال�ستحقاق.
قرو�ض
يتم االعرتاف بالقرو�ض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف املبا�شرة املتعلقة بالقرو�ض ويتم ت�سجيلها الحقا بالكلفة
املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم قيد الفوائد على القرو�ض طويلة الأجل خالل ال�سنة التي ا�ستحقت بها ،اما الفوائد على القرو�ض طويلة الأجل
لتمويل امل�شاريع حتت التنفيذ فتتم ر�سملتها كجزء من م�صاريف هذه امل�شاريع.
�ضريبة الدخل
متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة ،وحت�سب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية
املقررة وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل املعمول به يف اململكة االردنية الها�شمية.
تقوم ال�شركة باحت�ساب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل رقم ( )34ل�سنة  ،2014ووفق ًا ملعيار
املحا�سبة الدويل رقم ( )12حيث ين�ص هذا املعيار على ت�سجيل ال�ضريبة امل�ؤجلة الناجتة عن الفرق ما بني القيمة
املحا�سبية وال�ضريبية للموجودات واملطلوبات.
قيا�س القيمة العادلة
تقوم ال�شركة بقيا�س الأدوات املالية مثل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر بتاريخ القوائم
املالية.
متثل القيمة العادلة ال�سعر الذي �سيتم احل�صول عليه عند بيع املوجودات �أو الذي �سيتم دفعه لت�سوية �إلتزام يف معاملة
منظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق بتاريخ القيا�س.
يتم قيا�س القيمة العادلة بنا ًء على فر�ضية �أن عملية بيع املوجودات �أو ت�سوية الإلتزام مت من خالل الأ�سواق الرئي�سية
للموجودات واملطلوبات .يف حال غياب ال�سوق الرئي�سي ،يتم ا�ستخدام ال�سوق الأكرث مالئمة للموجودات �أو املطلوبات.
حتتاج ال�شركة المتالك فر�ص الو�صول لل�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث مالئمة.
تقوم ال�شركة بقيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات با�ستخدام الإفرتا�ضات امل�ستخدمة من امل�شاركني يف ال�سوق
عند ت�سعري املوجودات �أو املطلوبات على افرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق يت�صرفون وفق ًا مل�صلحتهم الإقت�صادية.
�إن قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية ي�أخذ بعني االعتبار قدرة امل�شاركني يف ال�سوق على توليد املنافع
الإقت�صادية من خالل ا�ستخدام املوجودات ب�أف�ضل طريقة �أو بيعه مل�شارك �آخر �سي�ستخدم املوجودات ب�أف�ضل طريقة.
تقوم ال�شركة با�ستخدام �أ�ساليب تقييم مالئمة وتتنا�سب مع الظروف وتوفر املعلومات الكافية لقيا�س القيمة العادلة
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وتو�ضيح ا�ستخدام املدخالت املمكن مالحظتها ب�شكل مبا�شر وتقليل ا�ستخدام املدخالت املمكن مالحظتها ب�شكل غري
مبا�شر.
تقوم ال�شركة با�ستخدام الرتتيب التايل لأ�ساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�ض القيمة العادلة للأدوات
املالية:
جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم ا�ستخدام القيمة العادلة لقيا�سها �أو مت الإف�صاح عنها يف القوائم املالية �أو مت
�شطبها با�ستخدام امل�ستويات التالية للقيمة العادلة ،وبنا ًء على �أدنى م�ستوى للمدخالت التي لديها ت�أثري مهم لقيا�س
القيمة العادلة ككل:
امل�ستوى الأول :الأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف الأ�سواق الفعالة للموجودات واملطلوبات امل�شابهة.
تقنيات تقييم ت�أخذ يف االعتبار املدخالت ذات الت�أثري املهم على القيمة العادلة وميكن
امل�ستوى الثاين:
مالحظتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
تقنيات تقييم حيث ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثري مهم على القيمة العادلة ولكنها لي�ست مبنية
امل�ستوى الثالث:
على معلومات يف ال�سوق ميكن مالحظتها.
تقوم ال�شركة بتحديد �إذا ما مت حتويل �أي من املوجودات واملطلوبات ما بني م�ستويات القيمة العادلة من خالل �إعادة
تقييم الت�صنيفات (بنا ًء على �أدنى م�ستوى للمدخالت ذات الأثر اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية
كل فرتة مالية.
لغايات �إي�ضاح القيمة العادلة ،تقوم ال�شركة بتحديد ت�صنيفات املوجودات واملطلوبات ح�سب طبيعتها وخماطر
املوجودات �أو املطلوبات وم�ستوى القيمة العادلة.
العمالت الأجنبية
يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت ،كما يتم حتويل
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .يتم ت�سجيل
الأرباح واخل�سائر الناجتة من حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل ال�شامل.
التقــا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما
تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص او يكون حتقق املوجودات وت�سوية
املطلوبات يف نف�س الوقت.
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( )6ممتلكات و�آالت ومعدات

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�أرا�ضي

مباين

دينـــار

دينـــار

�أثاث
ومفرو�شات
دينـــار

�آالت �أجهزة
ومعدات
دينـــار

دينـــار

728ر796ر19
728ر796ر19

339ر403ر1
317ر40
(547ر)36
109ر407ر1

820ر482ر32
255ر8
()152
923ر490ر32

577ر445
(382ر)105
195ر340

-2018
الكلفة -
الر�صيد كما يف اول كانون الثاين
988ر646ر1
2018
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 988 2018ر646ر1
اال�ستهالك املرتاكم -
الر�صيد كما يف اول كانون الثاين
2018
ا�ستهالكات*

�سيارات

�أجهزة و�أنظمة
احلا�سب الآيل
دينـــار

دينـــار

451ر377ر2
300ر2
(515ر)34
236ر345ر2

903ر152ر58
872ر50
(596ر)176
179ر027ر58

املجموع

-

798ر464ر2
438ر395
236ر860ر2

688ر304ر1
537ر37
(143ر)36
082ر306ر1

523ر242ر18
564ر723ر1
()148
939ر965ر19

210ر380
233ر28
(377ر)105
066ر303

775ر296ر2
758ر35
(451ر)34
082ر298ر2

994ر688ر24
530ر220ر2
(119ر)176
405ر733ر26

988ر646ر1

492ر936ر16

027ر101

984ر524ر12

129ر37

154ر47

774ر293ر31

-2017
الكلفة -
الر�صيد كما يف اول كانون الثاين
988ر646ر1
2017
�إ�ضافات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 988 2017ر646ر1

728ر796ر19
728ر796ر19

اال�ستهالك املرتاكم -
الر�صيد كما يف اول كانون الثاين
2017
ا�ستهالكات*
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2017

363ر069ر2
435ر395
798ر464ر2

الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2018
�صايف القيمة الدفرتية -
كما يف  31كانون الأول 2018

�صايف القيمة الدفرتية -
كما يف  31كانون الأول 2017
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988ر646ر1

930ر331ر17

355ر395ر1
984ر7
339ر403ر1
273ر261ر1
415ر43
688ر304ر1
651ر98

820ر482ر32
820ر482ر32
752ر203ر16
771ر038ر2
523ر242ر18
297ر240ر14

577ر445
577ر445
156ر349
054ر31
210ر380
367ر65

978ر357ر2
473ر19
451ر377ر2
113ر252ر2
662ر44
775ر296ر2
676ر80

446ر125ر58
457ر27
903ر152ر58
657ر135ر22
337ر553ر2
994ر688ر24
909ر463ر33
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* �إن اال�ستهالك املت�ضمن يف قائمة الدخل ال�شامل وقائمة التدفقات النقدية موزع كما يلي:

كلفة املبيعات
م�صاريف �إدارية

2018
دينـــار

2017
دينـــار

210ر139ر2
320ر81
530ر220ر2

868ر463ر2
469ر89
337ر553ر2

( )7خمزون
ي�شمل هذا البند ما يلي:
مواد خام
قطع غيار
ب�ضاعة يف الطريق
�أخرى
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة*

* فيما يلي احلركة على خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة:

الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين
املخ�ص�ص لل�سنة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول

2018
دينـــار

2017
دينـــار

421ر930ر1
527ر051ر1
817ر56
931ر9
696ر048ر3
(004ر031ر)1
692ر017ر2

101ر325ر2
861ر056ر1
840ر68
057ر14
859ر464ر3
(443ر)985
416ر479ر2

2018
دينـــار

2017
دينـــار

443ر985
561ر45
004ر031ر1

537ر960
906ر24
443ر985

( )8ذمم مدينة
ميثل هذا البند ما يلي:

ذمم مدينة
ينزل :خم�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة

2018
دينـــار

2017
دينـــار

708ر150ر7
(315ر430ر)6
393ر720

460ر421ر8
(315ر430ر)6
145ر991ر1
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فيما يلي احلركة على خم�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة:

2018
دينـــار

2017
دينـــار

الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين

315ر430ر6

673ر306ر6

املخ�ص�ص لل�سنة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول

315ر430ر6

642ر123
315ر430ر6

فيما يلي جدول �أعمار الذمم غري امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31كانون الأول:
الذمم امل�ستحقة وغري امل�شكوك يف حت�صيلها
60-1
يــوم

90- 61
يــوم

180 – 91
يــوم

270 – 181
يــوم

360 – 271
يــوم

املجمـوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

2018

954ر368

480ر154

061ر116

188ر53

710ر27

393ر720

2017

239ر435ر1

859ر243

390ر171

829ر111

828ر28

145ر991ر1

يف تقدير �إدارة ال�شركة ف�إنه من املتوقع حت�صيل الذمم غري املخ�ص�ص مقابلها بالكامل .تقوم ال�شركة باحل�صول
على �ضمانات مقابل ذمم وكالء الإعالن تتمثل بكفاالت بنكية و�شيكات م�صدقة بلغت قيمتها 620ر115ر 1دينار
كما يف  31كانون الأول 504 :2017( 2018ر039ر 2دينار).

(� )9أر�صدة مدينة �أخرى
ي�شمل هذا البند ما يلي:

دفعات مقدمة حل�ساب املوردين
ذمم موظفني
ت�أمينات م�سرتدة
�أمانات �ضريبة الدخل واملبيعات
مبالغ حمتجزة لدى املحاكم
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
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2018
دينـــار

2017
دينـــار

527ر185
228ر124
716ر78
319ر14
658ر11
666ر2
114ر417

246ر36
208ر78
000ر26
995ر12
658ر11
820ر19
927ر184
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( )10نقد و�أر�صدة لدى البنوك

نقد يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى البنوك

2018
دينـــار

2017
دينـــار

447ر4
534ر370
981ر374

744ر11
948ر53
692ر65

يتكون النقد وما يف حكمه الظاهر يف قائمة التدفقات النقدية من املبالغ املبينة يف قائمة املركز املايل وذلك كما
يلي:

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ينزل :بنوك دائنة (�إي�ضاح )14

2018

2017

دينـــار

دينـــار

981ر374

692ر65

(315ر518ر)2

(339ر446ر)2

(334ر143ر)2

(647ر380ر)2

( )11حقوق امللكية

ر�أ�س املــال -
يبلغ ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع 000ر000ر 10دينار موزع على 000ر000ر� 10سهم قيمة ال�سهم اال�سمية
دينار.
عالوة الإ�صدار -
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب عالوة الإ�صدار اخلا�صة بطرح 000ر� 500سهم لالكتتاب اخلا�ص الذي مت
خالل عام  1993مبعدل ت�سعة دنانري لل�سهم بعد تنزيل مبلغ 000ر000ر 4دينار مت توزيعها ك�أ�سهم جمانية على
امل�ساهمني ،ومبلغ 000ر500ر 12دينار وميثل  5دنانري عالوة ا�صدار 000ر500ر� 2سهم مت ا�صدارها خالل عام
 2011ب�سعر  6دنانري لل�سهم .قامت ال�شركة ب�إطفاء اخل�سائر املرتاكمة البالغة 517ر435ر 10دينار كما يف 31
كانون الأول  2017من ح�ساب عالوة الإ�صدار (�إي�ضاح .)1
�إحتياطي اجباري -
ميثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة  ٪10خالل ال�سنوات
وفقا لقانون ال�شركات وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
�إحتياطي �إختياري -
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ميثل ر�صيد هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح خالل ال�سنوات بن�سبة ال تزيد عن  ٪20من الأرباح قبل
ال�ضريبة وهو قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
�إحتياطي خا�ص -
ميثل هذا املبلغ ما مت حتويله من الأرباح خالل ال�سنوات ال�سابقة بن�سبة ال تزيد عن  ٪20من الأرباح قبل ال�ضريبة
وذلك ملواجهة التو�سعات امل�ستقبلية لل�شركة.

( )12قرو�ض
2018

2017

الأق�ساط

الأق�ساط

ت�ستحق
خالل عام

طويلة الأجل

ت�ستحق
خالل عام

طويلة الأجل

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

البنك العربي

064ر381

338ر800

000ر300

338ر100ر1

البنك التجاري

714ر91

368ر367

-

-

778ر472

706ر167ر1

000ر300

338ر100ر1

قر�ض البنك العربي
ح�صلت ال�شركة بتاريخ � 13آذار  2015على قر�ض من البنك العربي ب�سقف 5ر 3مليون دينار ومبعدل فائدة
625ر ،٪8ي�سدد القر�ض مبوجب  44ق�سط �شهري قيمة كل منها 000ر 80دينار عدا الق�سط الأخري بقيمة
000ر 60دينار ،هذا وا�ستحق الق�سط الأول منها بتاريخ �أول ني�سان  .2015مت ا�ستخدم القر�ض ل�سداد الأق�ساط
امل�ستحقة لقر�ض البنك العربي ال�سابق ولتمويل اجلزء املتبقي من م�شروع مطابع الر�أي ودعم ر�أ�س املال العامل
و�سداد بع�ض امل�صاريف الت�شغيلية.
قامت ال�شركة بتوقيع عقد مع البنك العربي لإعادة اجلدولة بتاريخ  18حزيران  2018بنا ًء عليه مت تعديل
قيمة الق�سط ال�شهري للقر�ض لي�صبح 000ر 25دينار عدا الق�سط الأخري بقيمة 337ر 25دينار وتعديل �سعر
الفائدة لي�صبح 875ر ،٪8ي�سدد القر�ض مبوجب  57ق�سط �شهري بحيث ا�ستحق الق�سط الأول بتاريخ  31كانون
الأول  2018وحتى ال�سداد التام .بلغ ر�صيد القر�ض 402ر181ر 1دينار كما يف  31كانون الأول :2017( 2018
338ر400ر 1دينار).
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قر�ض البنك التجاري الأردين
ح�صلت ال�شركة بتاريخ � 6آذار  2018على قر�ض من البنك التجاري الأردين ب�سقف 000ر 500دينار ومبعدل
فائدة 5ر ،٪9ي�سدد القر�ض مبوجب � 5أق�ساط �سنوية قيمة كل منها 097ر 130دينار عدا الق�سط الأخري بباقي
الر�صيد ،وي�ستحق الق�سط الأول بتاريخ �أول كانون الثاين  2019وي�ستحق الق�سط الأخري بتاريخ �أول كانون الثاين
 .2023مت ا�ستخدام القر�ض لتغطية م�صاريف الرواتب حتى تاريخ نهاية اخلدمة ملوظفي ال�شركة .بلغ ر�صيد
القر�ض 082ر 459دينار كما يف  31كانون الأول .2018

( )13خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة:

2018

2017

دينـــار

دينـــار

483ر350

739ر399

�إ�ضافات خالل ال�سنة

-

118ر52

املدفوع خالل ال�سنة

(694ر)43

(374ر)101

الر�صيد كما يف  31كانون الثاين

789ر306

483ر350

الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين

( )14بنوك دائنة
يتكون هذا البند مما يلي:

بنك عودة
بنك القاهرة عمان
البنك العربي
البنك الأردين الكويتي
بنك الأردن

2018
دينـــار

2017
دينـــار

018ر984
124ر480
606ر512
848ر347
719ر193
315ر518ر2

089ر977
249ر437
049ر497
071ر407
881ر127
339ر446ر2

ميثل هذا البند الر�صيد امل�ستغل من الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لل�شركة من عدة بنوك حملية وب�سقف مقداره
000ر500ر 2دينار كما يف  31كانون الأول 000 :2017( 2018ر500ر 2دينار) وبفائدة ترتاوح من � ٪7.5إلى
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� ٪9.25سنوي ًا .مت منح ت�سهيالت لل�شركة ب�ضمانة ال�شركة االعتبارية .ح�صلت ال�شركة خالل عام  2018على
موافقة البنك الأردين الكويتي لإجراء �سحوبات تتجاوز �سقف القر�ض املمنوح على ان يتم �سداده خالل �أ�سبوع
من تاريخ اال�ستحقاق.

(� )15أوراق دفع
متثل اوراق الدفع �أوراق جتارية مت خ�صمها من قبل بنك الأردن والبنك الأردين الكويتي خالل عام  2018لقاء
متويل �شراء مواد خام ومبعدل �سعر فائدة  ،٪9ت�ستحق هذه الدفعات بعد ت�سعة �أ�شهر من تاريخ فاتورة ال�شراء.
�سيتم االنتهاء من هذه الأوراق خالل عام .2019

(� )16أر�صدة دائنة �أخرى

�أمانات ال�ضمان االجتماعي*
ذمم موظفني دائنة
�أمانات �ضريبة املبيعات
خم�ص�ص ق�ضايا
امانات نقابة ال�صحفيني
ذمة مقاول م�شروع مطابع الر�أي (حمتجزات)
�صندوق الت�أمني ال�صحي
دفعات مقدمة من عمالء �إعالنات
م�صاريف م�ستحقة
�أمانات امل�ساهمني
امانات �صندوق دعم الثقافة
�إيرادات ا�شرتاكات مقبو�ضة مقدماً
�أمانات
خم�ص�ص وكالء اعالنات

2018
دينـــار

2017
دينـــار

059ر006ر2
826ر258ر1
237ر276ر1
270ر863
413ر578
015ر543
510ر359
398ر385
205ر351
405ر277
077ر121
750ر74
821ر27
817ر180ر8

976ر158ر1
334ر833ر1
634ر600
831ر57
747ر499
015ر543
783ر309
711ر376
950ر340
101ر283
077ر121
331ر131
666ر50
668ر519
824ر826ر6

* قامت م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي باحلجز على ال�شركة خالل الربع الأول من عام  ،2018وذلك حيث �أن
ال�شركة مل تقم ب�سداد التزاماتها يف م�ساهمة ال�ضمان االجتماعي .كانت ال�شركة ب�صدد عمل ت�سوية مع م�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي خالل الن�صف الأول من عام  2018ولكن مل تقم ال�شركة بعمل �أي ت�سوية حتى تاريخ �إعداد
هذه القوائم املالية.
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(� )17إجمايل الربح
يتكون هذا البند مما يلي:
-2018

مبيعات ال�صحف
�إعالنات يف ال�صحف
�إيرادات ال�صحف
�إيرادات املطبعة التجارية
جمموع الإيرادات

الر�أي

اجلوردن تاميز

دينــار

دينــار

560ر732
063ر709ر7
623ر441ر8
623ر441ر8

586ر114
463ر150
049ر265
049ر265

املطبعة
التجارية
دينــار

970ر436ر1
970ر436ر1

�إجمايل الربح
دينــار

146ر847
526ر859ر7
672ر706ر8
970ر436ر1
642ر143ر10

ينزل :كلفة �إ�صدار ال�صحف واملطبعة التجارية -
مواد خام
رواتب و�أجور ومنافع �أخرى
امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي
بدل مقاالت
ا�ستهالكات*
�سفر و�إقامة
�إ�شرتاكات
بريد وبرق وهاتف وطوابع واردات
�صيانة
مياه وكهرباء
�أخرى
كلفة �إ�صدار ال�صحف واملطبعة التجارية -
اجمايل اخل�سارة

(778ر732ر)1
(632ر921ر)2
(168ر)338
(360ر)97
(778ر968ر)1
(381ر)12
(380ر)76
(726ر)34
(654ر)117
(376ر)278
(560ر)71
(793ر649ر)7
830ر791

(850ر)76
(959ر)380
(081ر)44
(853ر)62
(978ر)7
(297ر)3
(581ر)61
(465ر)2
(645ر)10
(494ر)5
(511ر)4
(714ر)660
(664ر)395

(520ر)800
(071ر)666
(379ر)75
(454ر)162
(358ر)2
(039ر)4
(077ر)18
(405ر)47
(362ر)17
(665ر793ر)1
(695ر)356

(148ر610ر)2
(661ر968ر)3
(628ر)457
(213ر)160
(210ر139ر)2
(036ر)18
(961ر)137
(230ر)41
(376ر)146
(275ر)331
(432ر)93
(170ر104ر)10
472ر39

- 2017
مبيعات ال�صحف
�إعالنات يف ال�صحف
�إيرادات ال�صحف
�إيرادات املطبعة التجارية
جمموع الإيرادات

912ر092ر1
302ر141ر9
214ر234ر10
214ر234ر10

136ر129
893ر121
029ر251
029ر251

607ر748ر1
607ر748ر1

648ر254ر1
295ر230ر9
943ر484ر10
907ر748ر1
850ر233ر12

ينزل :كلفة �إ�صدار ال�صحف واملطبعة التجارية -
مواد خام
رواتب و�أجور ومنافع �أخرى
امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي
بدل مقاالت
ا�ستهالكات*
�سفر و�إقامة
�إ�شرتاكات
بريد وبرق وهاتف وطوابع واردات
�صيانة
مياه وكهرباء
�أخرى
كلفة �إ�صدار ال�صحف واملطبعة التجارية -
اجمايل الربح (اخل�سارة)

(478ر524ر)1
(862ر438ر)3
(307ر)396
(855ر)94
(901ر276ر)2
(521ر)15
(007ر)121
(100ر)41
(125ر)219
(382ر)228
(889ر)70
(427ر427ر)8
787ر806ر1

(103ر)82
(180ر)493
(151ر)53
(859ر)51
(229ر)8
()94
(589ر)74
(569ر)3
(819ر)10
(964ر)4
(174ر)5
(731ر)787
(702ر)536

(586ر)904
(259ر)900
(726ر)93
(733ر)178
()90
(475ر)5
(257ر)21
(435ر)38
(268ر)12
(829ر154ر)2
(222ر)406

(167ر511ر)2
(301ر832ر)4
(184ر)543
(714ر)146
(863ر463ر)2
(705ر)15
(596ر)195
(144ر)50
(201ر)251
(781ر)271
(331ر)88
(987ر369ر)11
863ر863

* يت�ضمن بند ا�ستهالكات مبلغ 210ر139ر 2دينار والذي ميثل جمموع ا�ستهالك جممع مطابع الر�أي للعام 2018
(868 :2017ر463ر 2دينار).
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( )18م�صاريف بيع وتوزيع

العموالت الإ�ضافية لوكالء الإعالن
م�ساهمة امل�ؤ�س�سة يف دعم م�صاريف البيع والتوزيع

( )19م�صاريف �إدارية وعمومية

رواتب و�أجور ومنافع �أخرى
م�صاريف ق�ضايا
م�ساهمة ال�شركة يف ال�ضمان االجتماعي
م�صاريف ق�ضايا وحماكم
م�صاريف �صيانة
م�صاريف مركز الر�أي للبحوث والدرا�سات
ر�سوم ترخي�ص
�إ�ستهالكات
خمال�صات وم�ستحقات عمالية
بريد وهاتف وطوابع واردات
بدل تنقالت �أع�ضاء جمل�س االدارة
كهرباء ومياه وخدمات
�أتعاب مهنية
م�صاريف ت�أمني (ممتلكات و�آالت ومعدات)
م�صاريف النظافة
�أتعاب ا�ست�شارات �إدارية
م�صاريف �ضيافة
م�صاريف �سفر
دعاية و�إعالن
�أخرى
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2018
دينار

2017
دينار

354ر337
500ر195
854ر532

668ر519
958ر61
626ر581

2018
دينـــار

2017
دينـــار

789ر730ر2
270ر863
754ر320
207ر183
623ر115
139ر113
258ر86
320ر81
826ر72
619ر45
059ر45
097ر37
836ر30
496ر24
244ر12
600ر10
668ر7
547ر3
032ر1
314ر31
698ر816ر4

144ر039ر3
156ر369
462ر39
943ر148
712ر95
469ر89
890ر136
151ر58
000ر42
056ر54
125ر24
240ر48
655ر11
260ر3
399ر6
547ر3
110ر2
968ر39
287ر212ر4
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(� )20ضريبة الدخل
مل يتم احت�ساب خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة لل�سنوات املنتهية يف  31كانون الأول  2018و 2017وذلك
لزيادة امل�صروفات املقبولة �ضريبي ًا عن الإيرادات اخلا�ضعة لل�ضريبة وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل رقم ()34
ل�سنة .2014
قامت ال�شركة بتقدمي االقرارات لغاية عام  ،2015هذا ومل ت�صدر الدائرة تقريرها النهائي حتى تاريخ �إعداد
هذه القوائم املالية.
ح�صلت ال�شركة على خمال�صة من دائرة �ضريبة الدخل حتى عام .2014

( )21ح�صة ال�سهم من خ�سارة ال�سنة
2018

2017

خ�سارة ال�سنة (دينار)

(526ر614ر)5

(181ر507ر)4

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (�سهم)

000ر000ر10

000ر000ر10

()0/561

()0/451

احل�صة الأ�سا�سية لل�سهم من خ�سارة ال�سنة

�إن احل�صة املخف�ضة لل�سهم من خ�سارة ال�سنة م�ساوية للح�صة الأ�سا�سية لل�سهم من خ�سارة ال�سنة.

( )22معامالت مع جهات ذات عالقة
ت�شمل اجلهات ذات العالقة ال�شركاء الرئي�سني والإدارة التنفيذية العليا لل�شركة وال�شركات التي هم فيها
م�ساهمني رئي�سني .هذا ويتم اعتماد اال�سعار وال�شروط املتعلقة بهذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة.
فيما يلي ملخ�ص الأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة الظاهرة يف قائمة املركز املايل:
النقد
النقد لدى البنك العربي (ع�ضو جمل�س �إدارة)
بنوك دائنة – البنك العربي
قرو�ض البنك العربي
قر�ض البنك التجاري

2018
دينـــار

2017
دينـــار

606ر512
402ر181ر1
082ر459

576ر3
049ر497
338ر400ر1
-
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�إن املعامالت مع اجلهات ذات العالقة املت�ضمنة يف قائمة الدخل ال�شامل هي كما يلي:
2018
دينـــار

فوائد مدينة -البنك العربي
امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي
�أمانات ال�ضمان االجتماعي

523ر171
984ر892
059ر006ر2

2017
دينـــار
507ر199
984ر892
976ر158ر1

فيما يلي ملخ�ص املنافع (رواتب ومكاف�آت ومنافع �أخرى) الإدارة التنفيذية العليا لل�شركة:

رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا

2018
دين ــار

2017
دين ــار

534ر215

902ر190

( )23التزامات حمتملة
على ال�شركة بتاريخ القوائم املالية التزامات حمتمل �أن تطر�أ تتمثل يف كفاالت بنكية واعتمادات م�ستنديه مببلغ
925ر 239دينار (704 :2017ر 237دينار) بلغت ت�أميناتها النقدية 500ر 80دينار (000 :2017ر 26دينار).

( )24الق�ضايا املقامة على ال�شركة
بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على ال�شركة كما يف  31كانون الأول  2018مبلغ 391ر980ر 3دينار ( :2017مبلغ
018ر025ر 4دينار)  ،مت اخذ خم�ص�ص مقابل الق�ضايا بقيمة 270ر ،863هذا وترى الإدارة وامل�ست�شار القانوين
بان هذه املخ�ص�صات الكافية.

()25القيمة العادلة للأدوات املالية

تتمثل الأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية من النقد والأر�صدة لدى البنوك ،الذمم املدينة وال�شيكات بر�سم التح�صيل وبع�ض
الأر�صدة املدينة الأخرى .تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقرو�ض و�أوراق الدفع
وبع�ض الأر�صدة الدائنة الأخرى.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.
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(� )26إدارة املخاطر
خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن خماطر �أ�سعار الفائدة هي املخاطر التي تنتج من تقلبات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية
للأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار الفائدة.
ان ال�شركة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على مطلوباتها والتي حتمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك وفوائد
القرو�ض و�أوراق دفع.
تتمثل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل ب�أثر التغريات املفرت�ضة املمكنة ب�أ�سعار الفوائد على الدخل ال�شامل لل�شركة
ل�سنة واحدة ،ويتم احت�سابها على املوجودات املالية التي حتمل �سعر فائدة متغري كما يف  31كانون الأول .2018
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل للتغريات املمكنة املعقولة على �أ�سعار الفائدة كما يف 31
كانون الأول ،مع بقاء جميع املتغريات الأخرى امل�ؤثرة ثابتة.
- 2018
العملـــة

دينار �أردين
العملـــة

دينار �أردين

- 2017
العملـــة

دينار �أردين
العملـــة

دينار �أردين

الزيادة ب�سعر
الفائدة
(نقطة)

الأثر على الدخل
ال�شامل
دينـــار

25

967ر069ر1

النق�ص ب�سعر
الفائدة
(نقطة)

الأثر على الدخل
ال�شامل
دينـــار

25

(967ر069ر)1

الزيادة ب�سعر
الفائدة
(نقطة)

الأثر على الدخل
ال�شامل
دينـــار

25

281ر056ر1

النق�ص ب�سعر
الفائدة
(نقطة)

الأثر على الدخل
ال�شامل
دينـــار

()25

(281ر056ر)1
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خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف �أو عجز املدينون والأطراف الأخرى عن الوفاء بالتزاماتهم
جتاه ال�شركة.
ترى ال�شركة ب�أنها لي�ست معر�ضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بو�ضع �سقف ائتماين للعمالء مع
مراقبة الذمم القائمة ب�شكل م�ستمر .كما حتتفظ ال�شركة بالأر�صدة والودائع لدى م�ؤ�س�سات م�صرفية رائدة.
تقوم ال�شركة ببيع �صحفها لعدد كبري من العمالء .ميثل �أكرب ثالثة عمالء ما ن�سبته  ٪55من الذمم املدينة كما
يف  31كانون الأول .)٪56 :2017( 2018
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند اال�ستحقاق.
تعمل ال�شركة على �إدارة خماطر ال�سيولة وذلك عن طريق الت�أكد من توفر التمويل الالزم من ال�شركاء.
يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات املالية (غري خم�صومة) كما يف  31كانون الأول على �أ�سا�س الفرتة املتبقية
لال�ستحقاق التعاقدي:

 31كانون االول – 2018
ذمم دائنة
بنوك دائنة
�أوراق دفع
قرو�ض

 31كانون االول – 2017
ذمم دائنة
بنوك دائنة
�أوراق دفع
قرو�ض
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�أقل من
� 3شهور
دينــــار

من � 3شهور
الى � 12شهر
دينــــار

من �سنة
�إلى � 5سنوات
دينــــار

دينــــار

224ر729ر2
529ر82
746ر76
499ر888ر2

071ر026ر3
719ر41
714ر240
504ر308ر3

979ر458ر1
979ر458ر1

071ر026ر3
224ر729ر2
248ر124
439ر776ر1
982ر655ر7

�أقل من
� 3شهور
دينــــار

من � 3شهور
الى � 12شهر
دينــــار

من �سنة
�إلى � 5سنوات
دينــــار

دينــــار

559ر497ر2
974ر257
664ر76
197ر832ر2

342ر216ر2
406ر130
977ر239
725ر586ر2

130ر442ر1
130ر442ر1

342ر216ر2
559ر497ر2
380ر388
771ر758ر1
052ر861ر6

املجمــوع

املجمــوع
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خماطر العمالت
خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية وذلك
ب�سبب التغريات يف فرق �أ�سعار العمالت الأجنبية.
�إن معظم تعامالت ال�شركة هي بالدينار الأردين والدوالر الأمريكي� .إن �سعر �صرف الدينار مربوط ب�سعر ثابت
مع الدوالر الأمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار) ،وبالتايل ف�إن �أثر خماطر العمالت غري جوهري على القوائم
املالية.

(� )27إدارة ر�أ�س املال
يتمثل الهدف الرئي�سي فيما يتعلق ب�إدارة ر�أ�سمال ال�شركة بالت�أكد من املحافظة على ن�سب ر�أ�سمال مالئمة ب�شكل
يدعم ن�شاط ال�شركة ويعظم حقوق امللكية.
تقوم ال�شركة ب�إدارة هيكلة ر�أ�س املال و�إجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء تغريات ظروف العمل .هذا ومل
تقم ال�شركة ب�أية تعديالت على الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بهيكلة ر�أ�س املال خالل ال�سنة احلالية
وال�سنة ال�سابقة.
ان البنود املت�ضمنة يف هيكلة ر�أ�س املال تتمثل يف ر�أ�س املال املدفوع وعالوة اال�صدار واالحتياطي االجباري
واالحتياطي االختياري واالحتياطي اخلا�ص واخل�سائر املرتاكمة والبالغ جمموعها 212ر968ر 19دينار كما يف
 31كانون الأول  2018مقابل 738ر582ر 25دينار كما يف  31كانون الأول .2017

( )28معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�صادرة وغري
النافذة بعد وغير النافذة بعد

�إن املعايري املالية والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�صادرة والغري نافذة بعد حتى تاريخ القوائم املالية مدرجة
�أدناه ،و�ستقوم ال�شركة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16عقود االيجار
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ب�إ�صدار معيار التقارير املالية الدويل رقم (“ )16عقود االيجار” خالل
كانون الثاين  2016الذي يحدد مبادئ االعرتاف والقيا�س والعر�ض واالف�صاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )16م�شابه الى حد كبري للمتطلبات املحا�سبية للم�ؤجر يف معيار
املحا�سبة الدويل رقم ( .)17وفقا لذلك ،امل�ؤجر ي�ستمر يف ت�صنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار ت�شغيلية
او عقود ايجار متويلية ،بحيث يقوم مبعاجلة هذان النوعان من العقود ب�شكل خمتلف.
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يتطلب معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )16من امل�ست�أجر ان يقوم باالعرتاف ب�أ�صول والتزامات جلميع عقود
االيجار التي تزيد مدتها عن � 12شهر ،اال �إذا كان اال�صل ذو قيمة منخف�ضة .ويتطلب من امل�ست�أجر االعرتاف
بحقه يف ا�ستخدام اال�صل واملتمثل يف االعرتاف بالأ�صل امل�ست�أجر وااللتزام الناجت املتمثل بدفعات االيجار.
�سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارا من  1كانون الثاين  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 16
ميكن لل�شركة تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16ب�أثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفرتات ال�سابقة يف
القوائم املالية او بطريقة التطبيق املعدل ب�أثر رجعي حيث يتم تعديل �أثر املعيار على الر�صيد االفتتاحي حلقوق
امللكية� .سوف تطبق ال�شركة املعيار على العقود التي مت حتديدها �سابق ًا كعقود �إيجار وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل
رقم  17وتف�سريات معايري التقارير املالية الدولية رقم .4
�سوف تقوم ال�شركة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16بطريقة التطبيق املعدل ب�أثر رجعي .ال تتوقع
ال�شركة �أي �أثر جوهري على القوائم املالية نتيجة تطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية .16
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )17عقود الت�أمني
يقدم املعيار منوذج ًا �شام ًال لالعرتاف والقيا�س والعر�ض واالي�ضاحات املتعلقة بعقود الت�أمني .ويحل هذا املعيار
حمل معيار التقارير املالية الدولية ( – )4عقود الت�أمني .ينطبق املعيار على جميع �أنواع عقود الت�أمني (مثل عقود
احلياة وغريها من عقود الت�أمني املبا�شرة وعقود �إعادة الت�أمني) دون النظر للمن�ش�أة امل�صدرة لعقد الت�أمني،
كما ينطبق على بع�ض ال�ضمانات والأدوات املالية التي حتمل خا�صية امل�شاركة .ان الإطار العام للمعيار يت�ضمن
ا�ستخدام طريقة الر�سوم املتغرية وطريقة توزيع الأق�ساط.
�سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارا من  1كانون الثاين  ،2021مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
تف�سري رقم ( - )23جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية – عدم الت�أكد حول معاجلة
�ضريبة الدخل
يو�ضح هذا التف�سري املعاجلة املحا�سبية ل�ضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم الت�أكد فيما يتعلق بال�ضريبة
والتي ت�أثر على تطبيق معيار املحا�سبة الدويل ( .)12ال ينطبق التف�سري على ال�ضرائب والر�سوم غري املت�ضمنة يف
نطاق معيار املحا�سبة الدويل ( )12وال تت�ضمن متطلبات خا�صة للر�سوم والغرامات املتعلقة باملعاجلات ال�ضريبة
غري امل�ؤكدة .يجب على املن�ش�أة حتديد ما �إذا كان يجب اعتبار كل معاجلة �ضريبية غري م�ؤكدة على حدى �أو
اعتبارها مع معاجلات �ضريبية �أخرى.
يتم تطبيق هذا التف�سري للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين  2019مع وجود �إعفاءات حمددة للتطبيق.
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تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل ( :)28بيع �أو حتويل املوجودات
بني امل�ستثمر و�شركاته احلليفة �أو م�شاريعه امل�شرتكة
تركز التعديالت على التناق�ض بني معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()28
فيما يتعلق بفقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة والناجتة عن عملية بيع �أو حتويل اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة
الى ا�ستثمار يف �شركة حليفة �أو م�شاريع م�شرتكة .تو�ضح التعديالت �أنه يتم االعرتاف بكامل الأرباح �أو اخل�سائر
الناجتة عن بيع �أو حتويل الأ�صول التي ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة  -وفق ًا ملعيار التقارير املالية الدويل (- )3
بني امل�ستثمر وال�شركة احلليفة �أو امل�شاريع امل�شرتكة .يف حني يتم االعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع
�أو حتويل الأ�صول التي ال ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة بني امل�ستثمر وال�شركة احلليفة �أو امل�شاريع امل�شرتكة الى
مدى ح�صة امل�ستثمر يف ال�شركة احلليفة �أو امل�شاريع م�شرتكة.
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدويل بت�أجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت �إلى �أجل غري م�سمى ،ولكن يجب على
ال�شركة التي تطبق التعديالت يف وقت مبكر وان يتم تطبيقها ب�أثر م�ستقبلي� .ستطبق ال�شركة هذه التعديالت
عندما ت�صبح فعاله.
تعديالت على املعيار املحا�سبة الدويل رقم(  :)28اال�ستثمارات طويلة الأجل يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة
تو�ضح التعديالت �أن ال�شركة تطبق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9على اال�ستثمارات طويلة الأجل يف ال�شركات
احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق امللكية ولكن ي�شكل ،من حيث اجلوهر ،جز ًءا من
�صايف اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة (على املدى الطويل) .يعترب هذا التعديل منا�سب حيث
ان منوذج خ�سارة االئتمان املتوقع يف معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9ينطبق على هذه اال�ستثمارات طويلة
االجل.
تو�ضح التعديالت � ً
أي�ضا �أنه عند تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( ،)9ال ت�سجل ال�شركة �أي خ�سائر
لل�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة� ،أو �أي خ�سائر انخفا�ض يف القيمة على �صايف اال�ستثمار ،كتعديالت على
�صايف اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة �أو امل�شروع امل�شرتك التي قد تن�ش�أ نتيجة تطبيق معيار املحا�سبة الدويل()28
اال�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة.
يجب تطبيق التعديالت ب�أثر رجعي وي�سري اعتبا ًرا من  1كانون الثاين  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

(� )29أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام القوائم املالية لعام  2017لتتنا�سب مع تبويب �أرقام القوائم املالية لعام  2018ومل
ينتج عن �إعادة التبويب �أي �أثر على الربح �أو حقوق امللكية لعام .2017
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JORDAN PRESS FOUNDATION

Following is a comparison of certain ratio:
The rate

2018

2017

JD (0.561)

JD (0.451)

Return on investment

(16%)

(11%)

Return on shareholders equity

(28%)

(16%)

Current ratio

0.312 time

0.472 time

Net working capital / capital

(0.985) time

(0.643) time

0.23 time

0.35 time

Earning per share

Fixed asset turnover

Financial results:
1. Total expenditure in 2018 amounted to JD 15,847,937 classified as follows:

Following is a comparison of certain ratio:
The rate

2018

2017

Salaries, Wages, and other benefits

43.5%

53%

Paper and other printing materials

16%

15%

Administrative and general expenses

11%

4%

Selling and distribution expenses

3.2%

3%

Depreciation

15%

15%

Financing costs

2.5%

2%

Subscriptions

0.6%

1%

Payment per articles

0.6%

1%

Other expenses

7.6%

6%

100%

100%

2. Total revenues in 2018 amounted to JD 10,143,643 from the following activites:

Following is a comparison of certain ratio:
The rate

2018

2017

Advertising

78%

75%

Sales and subscriptions

8%

10%

Commercial Press

13%

14%

Other revenue

1%

1%

100%

100%

3. Net loss reached to JD (5,614,526)
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Statement of Cash Flows
2018

2017

JOD

JOD

(5,614,526)

(4,507,181)

2,220,530

2,553,337

Cash Flows from Operating Activities
(Loss) for the year before income tax

Adjustment for
Depreciation of property, plant and equipment
Gain on disposal of property, plant and equipment

(43,490)

-

Interest income revenue

(1,092)

(753)

-

52,118

-

123,642

Provision for end of service indemnity
Provision for doubtful debts
Provision for slow moving inventories

45,561

24,906

Financing expenses

394,215

474,548

Changes in working capital items
Inventory

416,163

1,105,035

1,270,752

(279,446)

Accrued revenue

234,134

(174,994)

Other debit balances

(232,178)

(22,889)

Checks under collection

(155,517)

(269,820)

Accounts payable

809,729

53,733

1,353,993

3,003,275

Paid portion of end of service indemnity

(43,694)

(101,374)

Net cash flows from (used in) operating activities

654,571

2,034,137

Purchase of property, plant and equipment

(50,872)

(27,457)

Sales of property, plant and equipment

43,967

-

Account receivables

Other credit balances

Cash Flows from Investing Activities

Interest income revenue

1,092

753

Net cash flows from (used in) investing activities

(5,813)

(26,704)

Cash Flows from Financing Activities
Due to banks

240,146

(475,895)

Notes payable

(257,376)

(1,355,718)

Paid financing expenses

(394,215)

(474,548)

Net cash flows from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash on hand and bank
balances

(411,445)

(2,306,161)

237,313

(298,728)

Cash on hand and bank balances beginning of the year

(2,380,647)

(2,081,919)

Cash on hand and bank balances ending of the year

(2,143,334)

(2,380,647)
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Statement of Changes In Shareholders’ Equity
Reserves
Paid-Up
Capital

Beginning balance as of Jan 1,2018

Additional
Paid-Up
Capital

Statutory

Voluntary

Special

Retaned
Ernings

Total

JOD

JOD

JOD

JOD

JOD

JOD

JOD

10,000,000

13,000,000

2,036,255

6,000,000

5,000,000

(10,453,517)

25,582,738

Comprehencive (loss) for the year

-

-

-

-

-

(5,614,526)

(5,614,526)

Accumulated losses amortization( not1)

-

(10,453,517)

-

-

-

10,453,517

-

Ending balance as of Dec 31,2018

10,000,000

2,546,483

2,036,255

6,000,000

5,000,000

(5,614,526)

19,968,212

Beginning balance as of Jan 1,2017

10,000,000

13,000,000

2,036,255

6,000,000

5,000,000

(5,946,336)

30,089,919

-

-

-

-

-

(4,507,181)

(4,507,181)

10,000,000

13,000,000

2,036,255

6,000,000

5,000,000

(10,453,517)

25,582,738

Comprehencive (loss) for the year
Ending balance as of Dec 31,2017
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Statement of Income and Comprehensive Income
2018

2017

JOD

JOD

847,146

1,254,648

Advertisements in newspapers revenue

7,859,526

9,230,295

Commercial prenting revenue

1,436,970

1,748,907

Total Revenue

10,143,642

12,233,850

Newspapers issuing cost

(8,310,504)

(9,215,159)

commercial printing cost

(1,793,666)

(2,154,828)

Total Cost of Revenue

(10,104,170)

(11,369,987)

39,472

863,863

Newspapers sales revenue

Gross Profit
Other income

135,330

98,083

Selling and distribution expenses

(532,854)

(581,626)

(4,816,698)

(4,212,287)

(394,215)

(474,548)

-

(123,642)

(45,561)

(24,906)

General and administrative expenses
Financing expenses
Provision for doubtful debts
Provision for slow moving inventories
Provision for end of service indemnity

(Loss) for the year before income tax
Income tax provision

(Loss) for the year \ Comprehensive (Loss) for the
year
Earnings per share Basic and Diluted

-

(52,118)

(5,614,526)

(4,507,181)

-

-

(5,614,526)

(4,507,181)

(0.561)

(0.451)
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Statement of Financial Position
2018
JOD

2017
JOD

31,293,774

33,463,909

2,017,692
720,393
163,229
417,114
774,565

2,479,416
1,991,145
397,373
184,927
619,048

374,981

65,692

Total current assets

4,467,984

5,737,601

Total assets

35,761,758

39,201,510

Total shareholders›equity

10,000,000
2,546,483
2,036,255
6,000,000
5,000,000
(5,614,526)
19,968,212

10,000,000
13,000,000
2,036,255
6,000,000
5,000,000
(10,453,517)
25,582,738

Non-current liabilities
Long term loan installment

1,167,607

1,100,338

306,789

350,483

Total non-current liabilities

1,474,495

1,450,821

Current laibilities
Due to banks
Accounts payable
Short term loan installment
Notes payable
Other credit balances
Total current liabilities
Total Liabilities

2,518,315
3,026,071
472,778
121,070
8,180,517
14,319,051
15,793,546

2,446,339
2,216,342
300,000
378,446
6,826,824
12,167,951
13,618,772

Total Liabilities and Shareholders›Equity

35,761,758

39,201,510

Assets
Non-Current Assets:
Current Assets:
Inventories - net
Accounts receivable - net
Accrued revenue
Other debit balances
Checks under collection
Cash on hand and banks balances

Liabilities and Shareholders›Eduity
Shareholders›Equity
Paid-up capital
Additional paid in capital
Statutory reserve
Voluntary reserve
Special reserve
Retained ernings

Provision for end of service indemnity
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Board members

Chairman
Ayman Hazza Barakat Al-Majali

The Social Security Corporation

Ramadan Ismail Rawashdeh

)The Social Security Corporation (until May 14, 2018

Deputy Chairman
Abdulrahim Fathi Salim Biqai

Private sector

Mansour Al-Nabulsi

)Private sector (until May 14, 2018

Members
Jihad Ali Al-Shari

The Social Security Corporation

Ahmad Salameh Al-Hwayyan

The Social Security Corporation

Manal Odeh Ali Al-Ereikat

The Social Security Corporation

Mazen Ali Fheid Al-Shawabkeh

Rama for Investments Company

Nafez Said Badawi Aliyyan

Private sector

Muhammad Kheir Hisham Al-Sabbagh

Private sector

Muhammad Azmi Fuad Qasem Zorba

Private sector

Muhammad Nizar Wasef Al-Masri

)Private sector (until May 14, 2018
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