حرضة صاحب الجاللة امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم

حرضة صاحب السمو املليك األمري حسني بن عبد الله الثاين ويل العهد
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مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

السيد عمر احمد مفلح حوراين

نائب رئيس مجلس اإلدارة

االنسة اماين مصلح احمد الكايد
ممثال عن رشكة الضامن لالستثامر

عضو

أمين محمود محمد رشيد

عضو

السيد عايد مفلح صالح حوراين
ممثال عن الرشكة األردنية املتحدة لالستثامر

عضو

السيد اندريه مراد محمود عبدالجليل حواري

مدققو الحسابات

السادة دويك ورشكاه
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حرضات السادة املساهمني الكرام .
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
يسعدين بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الرشكة وباألصالة عن نفيس أن أرحب باإلخوة املساهمني شاكرين لكم تلبية الدعوة
لحضور االجتامع العادي للهيئة العامة لرشكة الرشق للمشاريع االستثامرية والذي نستعرض فيه التقرير السنوي الخامس
والعرشون عن نتائج األعامل للسنة املالية املنتهية يف  2019/12/31و املتضمن أبرز انجازات الرشكة والخطة املستقبلية خالل
عام.2019
كام هو مبني يف تقرير مجلس اإلدارة كانت نتائج هذا العام اقل من السنه املاضية وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض نسبة
االشغال يف الفندق علام بان نسب االشغال انخفضت يف معظم فنادق عامن بشكل عام ,إضافة وكام تعلمون ان عملية التجديد
ملرافق الفندق املختلفة استمرت العام املايض وما تبعه ذلك من اضطرار الفندق ألغالق طابقني لفرته ال باس بها ,وكذلك
اإلضافات الرأساملية لتلك التجديدات أدت اىل زيادة مرصوف االستهالك بشكل واضح اضف اىل ذلك زيادة بسيطة يف بعض
املصاريف وملره واحدة فقط تتعلق مبصاريف عملية التحويل من هوليدي ان اىل موفينبيك .
رغم كل ذلك حققت الرشكة أرباحا معقولة قياسا بالظروف التي ذكرتها لكم أعاله  ,وهي بالتأكيد ظروف استثنائية نتيجة
تغيري االسم وزيادة بعض املصاريف ملرة واحدة فقط.
بلغ معدل نسبة اإلشغال يف الفندق عام  ) % 57,9 ( 2019مقارنة مع ( ) %62,7للعام املايض  ،وارتفع معدل سعر الغرفة لليلة
من ( )64,8دينار اىل (  ) 66,8دينار هذا العام ،أما إيرادات الفندق اإلجاملية فبلغت (  ) 5,6مليون دينار مقارنة مع ( ) 5,8
مليون دينار العام املايض .
السادة املساهمني الكرام،
كام هو مبني يف امليزانية فقد انخفض صايف حقوق امللكية من ( ) 20,848,766دينار العام املايض إىل ( ) 20,350,839هذا
العام  ،كام بلغت األرباح الصافية بعد الرضائب واملخصصات (الدخل الشامل) حوايل (  )324ألف دينار مقابل ( )937الف
دينار العام املايض  ،وبناءا عليه فقد قرر مجلس إدارة الرشكة التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ( ) %3من
رأس املال.
ويف الختام يسعدين أن أتقدم بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس اإلدارة الذين يبذلون جهودا مضنية لالرتقاء بأداء الرشكة
وكذلك الشكر الجزيل ملوظفي الرشكة والفندق عىل عطائهم املوصول.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس اإلدارة
عمر احمد حوراين
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تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن أعامل الرشكة
للعام  2019والخطة املستقبلية لعملها للعام 2020
حرضات السادة املساهمني الكرام ،

تحيه واحرتاما،
يرس مجلس إدارة رشكتكم أن يرحب بكم يف االجتامع السنوي الخامس والعرشون للهيئة العامة العادي ،وان يقدم لكم تقريره
السنوي الخامس والعرشون عن أعامل الرشكة وإنجازاتها للعام وفقا للامدة ( )4فقره (ب) و(هـ) من تعليامت إفصاح
الرشكات املصدرة واملعايري املحاسبية ومعايري التدقيق لسنة  .2004وتعليامت تطبيق قواعد حوكمة الرشكات.
نبذة عن الرشكة -:
تأسست رشكة الرشق للمشاريع االستثامرية كرشكة مساهمة عامة عام  1994وسجلت تحت الرقم ( ، )258ويبلغ رأسامل
الرشكة الحايل ( )16مليون دينار /سهم بعد أن تم دمج رشكة الرشق للمشاريع االستثامرية مع رشكة الرشق للمشاريع الفندقية
والسياحية ذ.م.م اعتبارا ً من  ،2005/10/1ومن أهم غايات الرشكة إنشاء وإدارة الفنادق واالسرتاحات السياحية ،و املشاركة
يف إدارة الرشكات األخرى التي تساهم فيها .ومتتلك الرشكة فندق يف مدينة عامن ،والذي تم افتتاحه وتشغيله خالل شهر
حزيران من عام  1999اىل  2019/7/14من قبل املشغل السابق مجموعة فنادق انرتكونتينتال العاملية تحت االسم التجاري(فندق
هوليدي ان عامن) ويتم ادارته حاليا من قبل املشغل الحايل مجموعة فنادق ( موفينبيك العاملية) تحت االسم التجاري (فندق
موفنبيك عامن) مبوجب اتفاقية مدتها ( )15عاما اعتبارا من تاريخ  2019/7/15والفندق مقام عىل أرض مساحتها اثني عرش
ألف مرت مربع تقريبا  ،وتبلغ مساحة املبنى ومرافقه حوايل ( )26500مرتا مربعا موزعه عىل سبعة عرش طابقا وتشتمل عىل
مائتي غرفة ومثانية عرش جناحا  ،منها جناحا ملكيا واحدا وعىل ثالث مطاعم من املستوى الفخم هي املطعم الرئييس
( ، )Senateواملطعـــــم الفرنســـي (  )French Quarterومطعم ( ) Rumorsومقهــى ، ) ) Cappuccino Caféوقاعة
حفالت كربى باإلضافة إىل خمسة قاعات لالجتامعات والندوات مزودة بأحدث التجهيزات الفنية ،إضافة إىل مركز لرجال
األعامل  .كام يحتوي الفندق عىل ناد صحي مجهز بأحدث األجهزة واملعدات الرياضية  ،وحامم سباحة ملحق به مقهى ومطعم
للوجبات الخفيفة  ،كام يشتمل الفندق عىل مــواقف للسيارات مخصصه لنزالء ورواد الفندق إضافة إىل عدد من املحالت
التجارية لخدمة النزالء .
ونبني لكم أدناه تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن أعامل الرشكة للعام  2019والخطة املستقبلية لعملها للعام  2020وفقا
ملتطلبات املادة ( )4فقرة (ب) و(هـ) من تعليامت إفصاح الرشكات املصدرة واملعايري املحاسبية ومعايري التدقيق لسنة ,2004
علام بان بنود املادة (\4ب,هـ) عددها ( )21بند واإلقرارات املطلوبة عددها ( )3كام يتضمن التقرير فصال مستقال خاصا
بتقرير الحوكمة-:

 : -1أنشطة الرشكة الرئيسية ،وأماكنها الجغرافية وعدد موظفيها وحجم االستثامر الرأساميل
أ -أنشطة الرشكة الرئيسية -:إن النشاط الرئييس للرشكة هو االستثامر يف املشاريع القامئة واملشاريع الجديدة يف مختلف
القطاعات مثل السياحة والصناعة ،متتلك الرشكة (فندق موفينبيك /عامن ).
ب -أماكن الرشكة الجغرافية وعدد املوظفني يف كل منها -:تقع مكاتب الرشكة يف عامن  /الجبيهه/شارع احمد الطراونة\
مقابل الجمعية امللكية األردنية املبنى االستثامري ملدارس الجامعة -تلفاكس  ، 5333647\5333645وال يوجد لها أي فروع
أو مكاتب داخل اململكة او خارجها،أما فندق موفينبيك/عامن واململوك للرشكة فيقع يف عامن -شارع املدينة املنورة\ حي
الصالحني تلفون .5528822
بلغ عدد موظفي الرشكة ( )3موظفني  ،بينام بلغ عدد موظفي فندق موفنبيك /عامن (  ) 187موظف  ،وذلك كام يف
.2019/12/31
ج -حجم االستثامر الرأساميل للرشكة -:يبلغ حجم االستثامر الرأساميل للرشكة حوايل ( )19,9مليون دينار .
التقرير ال�سنوي 2019
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 : -2الرشكات التابعة للرشكة .

ال يوجد رشكات تابعة للرشكة.

 -:3أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا .
أ -أسامء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم -:
 1االسم
املنصب
تاريخ العضوية
تاريخ امليالد
الشهادات العلمية وسنة التخرج
الخربات العملية

 2االسم
املنصب
تاريخ العضوية
تاريخ امليالد
الشهادات العلمية وسنة التخرج
الخربات العملية

10

التقرير السنوي2019

عمراحمد مفلح حوراين
رئيس مجلس اإلدارة
2010\4\3
 1972دمشق
بكالوريوس -:إدارة أعامل
رجل أعامل يف القطاع الخاص .
 رئيس هيئة مديري رشكة األلبان الدمنركية. عضو مجلس أمناء جامعة عامن األهلية.اماين مصلح احمد الكايد
نائب رئيس مجلس اإلدارة
2019/7/1
1983/3/31
*ماجستري اعامل دولية/الجامعة االردنية عام 2009
*بكالوريوس ادب انجليزي/الجامعة األردنية عام 2005
*الشهادات املهنية CHRP/SCMP/CRMP :
قائم باعامل مدير وحدة العالقات العامة و اإلعالم/صندوق استثامر اموال
الضامن االجتامعي منذ عام .2015
ضابط اتصاالت مؤسسيه رئييس /صندوق استثامر اموال الضامن االجتامعي
.2015-2010
سكرترية املحافظ/البنك املركزي األردين .2009-2005
عضو مجلس ادارة الرشكة االردنية لتطوير املشاريع الصناعية/يوسكان -2016
.2017/10
عضو مجلس ادارة رشكة الضامن لألعامل الدولية 2016 -2014
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 3االسم
املنصب
تاريخ العضوية
تاريخ امليالد
الشهادات العلمية وسنة التخرج
الخربات العملية

 4االسم
املنصب
تاريخ العضوية
تاريخ امليالد
الشهادات العلمية وسنة التخرج
الخربات العملية

 5االسم
املنصب
تاريخ العضوية
تاريخ امليالد
الشهادات العلمية وسنة التخرج
الخربات العملية

25

امين محمود محمد رشيد
عضو مجلس اإلدارة
2016/2/2
 1978/12/26الكويت
بكالوريوس :هندسه ميكانيكية من الجامعة االردنية عام 2001
 -2016مدير عام فندق موفينبيك عامن.
 -: 2015-2014مساعد مدير عام فندق كراون بالزا عامن.
 -: 2014-2013مدير عام باالنابه  /فندق هوليدي ان البحر امليت.
 -:2013-2003مدير صيانة اقليمي مجموعة فنادق االنرتكونتننتال االردن
وفلسطني.
 -: 2008-2001مدير صيانه عدة فنادق.
عايد مفلح احمد حوراين
عضو مجلس اإلدارة
2010\4\3
 1956باقة الرشقية
بكالوريوس  -:صيدلة 1980 /
ماجستري  -:صيدلة 1984 /
عمل برتبة ( مدرس ) يف كلية الصيدلة يف كل من الجامعات التالية :
 / 1986-1980جامعة الريموك
 / 1990-1986جامعة العلوم والتكنولوجيا
 / 1992-1990الجامعة األردنية
-1992لآلن  /جامعة عامن األهلية
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
عضو مجلس اإلدارة
2018/4/30
 1982الربازيل
بكالوريوس  -:الحقوق من الجامعة االردنية 2004 /
-رشيك رئييس يف مركز رؤيا للمحاماة.
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ب -أسامء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
1

االسم
املنصب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
الشهادات العلمية وسنة التخرج
الخربات العملية

امين صالح موىس الحوراين
املدير املايل
1995\3\1
 1966عامن
بكالوريوس محاسبة 1996:
سوق عامن املايل مكتب وساطة 1995-1990

 :- 4أسامء كبار ماليك األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة-:

كبار املساهمني االعتباريني والطبيعيني الذين ميلكون ( )%5أو أكرث من رأسامل الرشكة مقارنة مع السنة السابقة -:

الرقم

االسم

عدد األسهم كام
يف 2019\12\31

النسبة %

عدد األسهم كام يف
2018\12\31

النسبة %

1

رشكة الضامن لالستثامر

4,164,153

%26,0

4,164,153

%26,0

2

عمر احمد مفلح حوراين

2,756,682

% 17,2

2,756,682

% 17,2

3

ماهر احمد مفلح حوراين

2,322,117

% 14,5

2,287,256

% 14,3

4

ريم احمد مفلح حوراين

1,647,022

% 10,3

1,647,022

% 10,3

5

عبري احمد مفلح حوراين

1,241,076

% 7,7

1,241,076

% 7,7

6

ايناس احمد مفلح حوراين
الرشكة األردنية املتحدة
لالستثامر

1,148,649

% 7,2

1,141,649

% 7,1

783,279

% 4,9

769,080

% 4,7

7

 -: - 5الوضع التنافيس للرشكة ضمن قطاع نشاطها .

الوضع التنافيس للرشكة  :حيث أن الرشكة متتلك فندق موفينبيك/عامن واملصنف ضمن فئة فنادق الخمس نجوم فأن جميع
فنادق الخمس نجوم يف عامن منافسة لفندقنا  ،ولكن الختالف عدد الغرف ونوعيتها ومعدل سعر بيع الغرف فإن فنادق
رويال  ،كيمبينسيك ،الندمارك ,ميلينيوم هي الفنادق املنافسة لنا من حيث معدل سعر بيع الغرفة/ليله و البالغ ( من  95اىل
) 108دوالر /ليله .
أسواق الرشكة الرئيسية-:تتعدد أسواق الفندق الرئيسة بطبيعة الحال كام هو الوضع بالنسبة لكافة قطاع الفنادق مابني
املجموعات السياحية األجنبية والعربية والتي تأيت من خالل مكاتب السياحة والسفر  ,وكذلك املشاركني يف املؤمترات التي
تعقد يف األردن عىل مدار العام.
حصة الرشكة من إجاميل السوق :حصة الفندق من الفنادق املحلية التي تنافس فندقنا ( )Market shareبلغت حوايل %94
مقابل  % 129,0للعام املايض وذلك استنادا إىل مجموع عدد غرف تلك الفنادق ،علام بأن الحصة العادلة ()Fair Share
لفندقنا تبلغ (. )%100
12

التقرير السنوي2019

Annual Report 2019

تقرير مجلس اإلدارة السنوي الخامس و العرشون 2019
رشكة الرشق للمشاريع االستثامرية

25

 -:6درجة االعتامد عىل موردين محددين أو عمالء رئيسيني محليا أو خارجيا.

 ال يوجد اعتامد عىل موردين محددين أو عمالء رئيسني محليا أو خارجيا ممن يشكلون %10فأكرث من إجاميل املشرتيات و\أو املبيعات.

 :- 7الحامية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني
واألنظمة أو غريها .

ال يوجد أي حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها.ال يوجد أي أية براءات اخرتاع أو حقوق امتياز حصلت عليها الرشكة .نظرا للبدء يف أعامل تجديدات شامله للفندق فقد تم منح الرشكة من قبل هيئة االستثامر إعفاءات من الرسوم الجمركيةلغايات التوسع والتحديث والتطوير وإخضاعها لرضيبة عامة عىل املبيعات بنسبة الصفر خالل ثالث سنوات من تاريخ قرار
اللجنة بتاريخ  2016/2/29سندا ألحكام املادة ( )3الفقرة (ج) من نظام الحوافز االستثامرية ( )33لسنة  2015الصادر مبقتىض
أحكام املادة ( )4من قانون االستثامر ( )30لسنة .2014

- 8ـ القرارات الصادرة عن الحكومة او املنظامت الدولية او غريها التي لها اثر مادي عىل عمل
الرشكة او منتجاتها او قدرتها التنافسية .

ال يوجد أية قرارات صادرةعن الحكومة أو املنظامت الدولية أو غريها لها اثر مادي عىل عمل الرشكة أو منتجاتها أو قدرتها
التنافسية .
حيث أن الرشكة متتلك فندق موفنبيك/عامن(هوليدي ان عامن سابقا) ،فان إدارة الفندق تطبق معايري مراقبة الجودة
والخاصة برشكة مجموعة فنادق ( املوفنبيك العاملية ) (مجموعة االنرتكونتيننتال العاملية سابقا) واملتعلقة بادارة الفنادق وتطبيق
معايري املجموعة.

 9ـ الهيكل التنظيمي للرشكة وعدد موظفيها وفئات مؤهالتهم وبرامج التدريب ملوظفي الرشكة .
أ -الهيكل التنظيمي للرشكة:حيث أن يف الرشكة ( )3موظفني فقط  ،فان الهيكل التنظيمي للرشكة مكون من
مجلس اإلدارة  ،واإلدارة املالية واإلدارية للرشكة علام بأن الهيكل التنظيمي للرشكة وللفندق كام هو مبني ادناه-:
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ب-عدد موظفي الرشكة والفندق وفئات مؤهالتهم-:
عدد موظفي الرشكة
املؤهل العلمي
دكتوراة
0
ماجستري
0
0
2
0
0
0
1
3

دبلوم عايل
بكالوريوس
دبلوم
تدريب مهني
الثانوية العامة
دون الثانوية العامة
اجاميل عدد املوظفني

ج-برامج التدريب والتأهيل ملوظفي الفندق.
اسم الدورة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Communication skills
English course
Food allergy
True hospitality skills
Welcoming guest
All live limitless
Fruit & vegetables sanitizing
Departmental trainer
Answering telephone
Positive thinking

عدد موظفي الفندق
0
1
0
31
27
27
31
70
187

عدد املوظفني
29
21
37
17
7
35
9
11
16
29

يتم تدريب املوظف عىل أعامل الوظيفة التي عني من اجلها وذلك مبوجب منوذج تدريب معد لهذه الغاية .يتم عقد دورات سالمة عامة وأمان وتدريب عىل اإلخالء يف حال الحريق بشكل دوري بالتعاون مع الجهات املختصة .يتم اشرتاك املوظفني بدورات متخصصة إما داخل الفندق أو خارجه  ،وذلك بالتعاون مع رشكة فنادق (املوفنبيك العاملية).-يتم تدريب طالب املؤسسات الخاصة بالتدريب املهني والجامعات والكليات

 :- 10املخاطر التي تتعرض الرشكة لها .

املخاطر متمثلة بانخفاض النشاط السياحي و املنافسة الكبرية بني فنادق الخمس نجوم يف عامن و مايتطلبه ذلك من خطة
تسويقية قوية و مستوى خدمات عايل باالضافة اىل عروض مميزة للفئة املستهدفة
التقرير ال�سنوي 2019
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 :- 11اإلنجازات التي حققتها الرشكة عام 2019

25

بلغ صايف الربح التشغييل ( ) NOPللفرتة حوايل ( )1,601مليون دينار مقابل ( )2,065مليون دينار للفرتة السابقة ،وبعد
تحميل االستهالك واملصاريف األخرى للرشكة املالكة والتي بلغت حوايل ( )1,257مليون دينار ،وإضافة اإليرادات ( الخسائر
)األخرى (فوائد بنكية,أرباح استثامرات,وأخرى) والبالغة حوايل ( )102ألف دينار يتحقق صايف ربح قبل رضيبة الدخل
واملخصصات األخرى لتلك الفرتة حوايل ( )446الف دينار.مقابل صايف ربح لنفس الفرتة من السنة املاضية قدره ()1,188
مليون دينار .
وفيام ييل البيانات املالية الخاصة بنتائج أعامل الفندق-:
-1بلغ إجاميل إيرادات الفندق للفرتة مبلغ ( )5,593مليون دينار وهي اقل من إيرادات الفرتة السابقة بحوايل ( )295ألف دينار
وتعادل انخفاض بنسبة مئوية قدرها  %5من إجاميل إيرادات الفرتة السابقة  ,علام بان جزء من االيرادات (حوايل  248الف
دينار) (تبعا للسياسة املحاسبية ملوفينبيك العاملية)ميثل ايراد كامل بدل الخدمه يقابلها (كمرصوف) مرصوف بدل الخدمه
للرواتب وبدل هيئة تنشيط السياحه وبدل رشاء مستهلكات تشغيلية (بياضات..زجاجيات..الخ).
-2كانت اغلب نسب الكلف املبارشة لجميع األقسام ضمن املعدل الطبيعي .
-3بلغت املصاريف اإلدارية والعمومية للفندق يف نهاية الفرتة ( )864ألف دينار مقابل ( )766ألف دينار للفرتة السابقة أي
بارتفاع قدره ( )98ألف دينار و بنسبة . % 12علام بان هذا االرتفاع كان بشكل رئييس بسبب عمل مخصصات عند االنتقال
من هوليدي ان اىل موفينبيك (زيادة عن العام املايض) قضايا عاملية بحوايل ( )26الف دينار ومخصص ديون مشكوك يف
تحصيلها بحوايل ( )40الف دينار باالضافة وجود مبلغ حوايل ( )45الف دينار حملت عىل حساب الرواتب كمرصوف بدل
الخدمة والذي يقابله ايراد بدل الخدمه ايضا.
-4مصاريف الطاقة ارتفعت بشكل طفيف من ( )525ألف دينار الفرتة املاضية إىل ( )535ألف دينار لهذه الفرتة أي بارتفاع
طفيف قدره حوايل  .%2وانخفضت مصاريف الصيانة من (  ) 281ألف دينار إىل (  ) 260ألف دينار لهذه الفرتة بانخفاض
قدره .% 7
 -5بلغ إجاميل ربح التشغيل ( )1,753( )GOPمليون دينار مقابل ( )2,275مليون دينار لنفس الفرتة من العام املايض أي
بانخفاض حوايل  ، %23وبنسبة  %31,3من إجاميل اإليرادات علام أن النسبة املحققة يف الفرتة السابقة هي .%38,6
-6وبعد تحميل رسوم اإلدارة (  )Management Feesإىل مجمل ربح التشغيل( )GOPيتحقق صايف ربح املتأيت من الفندق
( )NOPمقداره حوايل ( )1,601مليون دينار مقارنة مع( )2,065مليون دينار لنفس الفرتة من العام املايض بانخفاض قدره 22
.%
-7بلغت املصاريف اإلدارية للرشكة حوايل ( )273ألف دينار مقارنة مع ( )170ألف دينار لنفس الفرتة من العام املايض بارتفاع
قدره حوايل ( )%60ويعود جزء من هذا االرتفاع اىل تحميل باقي مصاريف افتتاح مطعم الرومرز والبالغه حوايل ( )31الف
دينار وكذلك حوايل ( )12الف دينار مصاريف فتح حسابات الجاري مدين وقرض املتناقص بنك مركزي ,وما حمل لهذا العام
من مصاريف االفتتاح حوايل ( )57الف دينار واخرى متفرقة  ,وبلغ مرصوف االستهالك حوايل ( )983ألف دينار مقارنة
مع ( )808ألف دينار  ,بارتفاع واضح قدره حوايل ( )175الف دينار وطبعا يعود ذلك بسبب استهالكات االضافات الراساملية
للمشاريع املختلفة التي تم تنفيذها يف الفندق هذا العام والعام املايض (الطوابق..املطاعم..املصاعد..اضافات الكابكس..واخرى
منوعه).
-8اإليرادات ( الخسائر ) األخرى هي-:
فوائد بنكية دائنة.
11,700
توزيع اسهم .
75,470
ايرادات اخرى.
15,002
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املجموع
102,172
16
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 -9بعد تحميل مصاريف الرشكة وإضافة اإليرادات األخرى يتحقق صايف ربح للرشكة ( قبل الرضيبة واملخصصات االخرى)
بحوايل (  ) 446الف دينار مقارنة مع ( )1,188مليون دينار الفرتة املاضية.
 ++من خالل األرقام والنسب السابقة يتبني أن نتائج أعامل الفندق لهذه السنة اقل من نفس الفرتة من السنة املاضية مع
االنخفاض يف معدل نسب اإلشغال من حوايل  % 62,7إىل حوايل  , % 57,9وارتفاع معدل سعر الغرفة من حوايل  64,8دينار
إىل  66,8دينار وانخفضت إيرادات القسم الرئييس املؤثر يف الفندق وهو قسم الغرف بحوايل ( )156ألف دينار و انخفضت
إيرادات قسم الرشاب بحوايل (  ) 20ألف دينار و إيرادات قسم الطعام انخفضت بحوايل ( )146ألف دينار واملحصلة انخفاض
يف إجاميل اإليرادات بحوايل ( )295ألف دينار عن نفس الفرتة من العام املايض.
 -1اثر انخفاض معدل نسب اإلشغال (عدد الغرف املشغولة) عىل إيرادات قسم الغرف كالتايل :

1

الغرف املشغولة 2018
49,893

2

الغرف املشغولة 2019
46,056

3

الفرق ( عدد غرف )
( ) 3,837

5

4

سعر بيع الغرفة  2018الفرق بالدينار ( ) 4 x 3
( ) 248,637
64,8

-2اثر ارتفاع معدل بيع الغرفة عىل إيرادات قسم الغرف كالتايل -:

1

2

سعر بيع الغرفة  2018سعر بيع الغرفة 2019
66,8
64,8

3

الفرق بالدينار
2

5

4

الغرف املشغولة  2019الفرق بالدينار ( ) 4 x 3
92,112
46,056

من خالل الجداول السابقة نالحظ اثر ارتفاع نسب اإلشغال وانخفاض معدل سعر الغرف عىل إيراد الغرف بانخفاض حوايل
( )156ألف دينار .
 -10فيام ييل بعض النسب الرئيسية والتي تشري إىل فاعلية التشغيل وتحديد نتائج أعامل الفندق -:

الرقم

البيــــان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عدد الغرف املتاحة  /غرفة
عدد الغرف املشغولة  /غرفة
نسبة اإلشغال % /
معدل السعر  /الغرفة  /ليله
نسبة كلفة الطعام
نسبة كلفة الرشاب
نسبة مجمل ربح التشغيل  G.O.Pإىل إجاميل اإليرادات
نسبة صايف ربح التشغيل N.O.P
الرواتب وملحقاتها \ الف دينار
نسبة الرواتب وملحقاتها  /إجاميل اإليرادات

العام الحايل 2019

العام السابق 2018

79,570
46,056
% 57,9
jod 66,8
% 29,3
% 20,0
% 31,3
% 28,6
1,796
% 32,1

79,570
49,893
% 62,7
jod 64,8
% 29,2
% 18,8
% 38,6
% 35,0
1,545
% 26,2
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25

-11نتائج أعامل الفرتة املالية من  2019/1/1ولغاية  2019/12/31مقارنة مع النتائج الفعلية للفرتة السابقة

البيان \ لكل الف دينار

إيرادات الغرف
إيرادات الطعام
إيرادات الرشاب
اإليرادات األخرى
إجاميل اإليرادات

الكلف (املصاريف ) التشغيلية املبارشة لجميع األقسام

املصاريف اإلدارية,التسويق,الصيانة,الطاقة
إجاميل ربح التشغيل GOP
رسوم اإلدارة
صايف ربح التشغيل NOP
مصاريف إدارية واالستهالك
إيرادات أخرى/فوائد بنكية
أرباح (خسائر) استثامرات متنوعة(أسهم)
صايف ربح ( خسارة ) الفرتة

العام الحايل  2019العام السابق  2018الفرق

3,075
1,777
483
258
5,593
( ) 1,942
( ) 1,898
1,753
( ) 151
1,602
( ) 1,257
27
75
446

3,232
1,923
503
230
5,888
( ) 1,798
( ) 1,815
2,275
( ) 210
2,065
( ) 978
29
72
1,188

( ) 157
( ) 146
( ) 20
28
( ) 295
( ) 144
( ) 83
( ) 522
59
( ) 463
( ) 279
()2
3
( ) 741

%

()%5
()%8
()%4
% 12
()%5
()%8
()%4
( ) % 23
% 28
( ) % 22
( ) % 28
()%7
%4
( ) % 62

* *ـ يتوفر يف البنوك حوايل ()425الف دينار موزعة كالتايل وذلك حتى نهاية يوم -:2019-12-31
ـ حوايل(  ) 406الف دينار يف حسابات /كابيتال بنك.
ـ حوايل ( )19ألف دينار يف حسابات الجاري/األردين الكويتي املختلفة .
تم الحصول عىل ( )1مليون دينارقرض جاري مدين االردين الكويتي بفائدة  ,% 8,5علام بان القرض مل يتم استخدام اي جزء
منه لغاية االن.
تم الحصول عىل( )800الف دينار قرض متناقص بنك مركزي بفائدة ,% 4.5يتم السحب منه وحسب الحاجةعىل اربعة دفعات
متساوية (كل دفعه  200الف دينار ) مع فرته سامح للتسديد ( )6اشهر.
حيث تم سحب دفعتان من قرض البنك املركزي ( )400الف دينار اىل حسابنا الجاري مدين لتمويل دفعات مقاولني منوعني
ملشاريع الفندق وتم استخدام حوايل ( )366الف دينار منها وباقي يف حسابنا الجاري مدين حوايل ( )34الف دينار قابله
لالستخدام.
** مالحظات عىل األرقام والبنود التي وردت يف هذا التقرير والبيانات املالية للرشكة (ميزان املراجعه):ـ
تم عمل االضافات واالستبعادات الرأساملية الالزمة وحسب االصول املحاسبية املتبعه وعمل مخصص استهالكاتها وذلكللمشاريع التي تم تنفيذها خالل الفرته املاضية حيث ونتيجة لتحويل املشاريع املختلفة اىل حسابات االصول املختلفة (مبنى..
اثاث..اجهزه..مصاعد..الخ) ارتفع مرصوف االستهالك بشكل واضح لهذا العام.
استكامل مشاريع التجديد والتنفيذ لهذا العام والفرته املاضية كانت كالتايل ( بالنسبة للطوابق تم تجديدها بالكامل (الغرف
نفسها وحامماتها وممرات الطوابق كافة) شاملة كافة اعامل مدنية وكهربائية وميكانكية وتاثيث كامل للغرف واملمرات)-:

18
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املرشوع

مطعم الرومرز
الطابق +14الالونج الجديد
الطابقني 13+12
املصاعد عدد 3
اعامل متديد شبكة الحريق
اعامل متديد شبكة االنرتنت(الطوابق واملرافق)
لوحة اعالنية موفينبيك+لوحات داخلية منوعه
اعامل االنارة الخارجية للمبنى
مشرتيات راساملية منوعه عن طريق مخصص االستبدال () CAPX
اخرى منوعه
املجموع

25

الكلفة التقريبية\الف دينار
900
646
887
207
157
125
36
61
170
58
3,247

كام تم استبعاد االصول الثابته من الحسابات لكافة املشاريع التي تم تجديدها ( اثاث..ديكورات..مصاعد ) كام هو مبني يف
ميزان املراجعه ( االستبعادات حوايل  1,343مليون دينار) ,علام بان جميع االستبعادات كافة مل تؤثر عىل اي حساب ارباح او
خسائر حيث انها جميعا قيمتها الدفرتية (صفر) منذ فرته طويله.
مع تنفيذ التجديدات املشاره اليها اعاله يتبقى تجديد ال ( )5طوابق املتبقية (من طابق  )11-7وقد تم االتفاق عىل عمل تجديد
وتحديث للغرف واملمرات بطريقة ال( () Selective Renovationمبوافقة ادارة مجموعه فنادق املوفينبيك العاملية) اي انه
سيتم عمل تغيري لبعض مكونات الغرفه واملمرات والحاممات ( سجاد الغرف,سجاد املمرات,ورق جدران للغرف واملمرات,دهان
الغرف واملمرات,برادي الغرف واملمرات,كريس ترسيحه,كنباية,لوحات فنية جديدة,باب سيكوريت للحامم...,واخرى متفرقة)وقد
تم عمل غرفة عينة وكانت النتيجة ممتازه وفاقت التوقعات,علام بانه تم البدء بالطابق ( )11وسيتم استكامل باقي الطوابق
تباعا وفق ما يراه مدير عام الفندق مناسبا.الكلفة التقريبية لتحديث الطوابق ال ( )5املتبقية تقريبا من ( )300-270الف دينار
وسيتم متويلها من مخصص االستبدال (  ) CAPXاملتوفر يف حسابات الفندق.
هناك مرشوع قيد الدراسة وهو استبدال او عمل صيانه شامله ملصاعد الخدمه وعددها ( ,)2وسيتم اتخاذ قرار بهذا
الخصوص حال االنتهاء من دراسته بشكل كامل.
كام هو مالحظ من خالل ارباح الرشكة لهذا العام انخفضت بشكل واضح عن ارباح العام املايض وتاليا ملخص البرز مكونات
هذا االنخفاض -:
ارباح الرشكة لعام  2019بلغ حوايل  446الف دينار مقابل  1,188العام املايض اي بانخفاض حوايل ( ) 742الف دينار و مفصله
عىل النحو التايل-:
ارباح للفندق (  ) NOPاقل بحوايل ( )463الف دينار.املصاريف االدارية للرشكة اكرث بحوايل (  )104الف دينار تاليا تفصيلها-:باقي مرصوف افتتاح الرومرز ( )31الف.مرصوف افتتاح موفينبيك املحمل لهذا العام ( تم تحميل  5شهور ) حوايل ( )57الف ( باقي  32الف دينار سيتم تحميلهاالتقرير ال�سنوي 2019

Annual Report 2019

19

25

تقرير مجلس اإلدارة السنوي الخامس و العرشون 2019
رشكة الرشق للمشاريع االستثامرية

خالل عام  2020عىل ( )7شهور مبعدل حوايل ( )4,5الف دينار شهريا.
 مصاريف بنكية للقروض حوايل ( )12الف دينار. اخرى متفرقة ( )4الف دينار. -االستهالكات اكرث بحوايل ( )175الف دينار(بسبب االضافات الراساملية الجديدة).

 :- 12األثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الرشكة
الرئييس .

ال يوجد

 :- 13السلسة الزمنية لألرباح والخسائر .

تاليا جدول يبني األرباح أو ( الخسائر)  ،واألرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني وسعر إغالق الورقة املالية خالل الـ ()5
خمسة أعوام األخرية من  2015ولغاية -: 2019

البيان

2019

2018

937,468
324,373
األرباح او (الخسائر املحققة)
800.000
األرباح املوزعة عىل شكل مبلغ\دينار 480.000
%5
%3
األرباح املوزعة عىل شكل نسبة
20,848,766 20,350,839
صايف حقوق املساهمني
2.26
2.48
سعر اإلغالق للورقة املالية

السنوات
2017

889,319
800.000
%5
20,699,882
1.59

2016

539,679
0
0
19,808,248
2

 :- 14تحليل للمركز املايل ونتائج األعامل للرشكة خالل السنة املالية -:2019
2018
2019
النسب املالية

عائد السهم الواحد (دينار)
القيمة الدفرتية للسهم الواحد (دينار)
القيمة السوقية إىل العائد(مره)
القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية(مره)
إجاميل الربح من العمليات إىل اإليرادات%
صايف الربح إىل اإليرادات%
العائد عىل مجموع املوجودات%
العائد عىل حقوق املساهمني %
معدل املديونية%
نسبة امللكية%
معدل دوران املوجودات(مره)
معدل دوران املوجودات الثابته(مره)
معدل دوران رأس املال العامل(مره)
نسبة التداول (مره)
رأس املال العامل (دينار)
التقرير السنويAnnual Report 2019 2019
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%2
1.27
122
1.95
% 65.2
% 5.8
% 1.5
% 1.6
% 6.2
% 93.7
0.25
0.29
9
1.5
619.405

% 5.8
1.30
38.5
1.7
% 69.4
% 15.9
% 4.3
% 4.5
% 4.3
% 95.6
0.27
0.35
1.8
4.4
3.236.493

2015

1.363.054
800.000
%5
20.185.020
2.99
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 -:15التطورات املستقبلية الهامة والخطة املستقبلية للرشكة للعام القادم . 2020

* كانت نتائج أعامل الرشكة للعام  2019اقل من توقعات مجلس إدارة الرشكة وذلك لعدة أسباب اهمها  .ربح الرشكة هذا العام
حوايل  446الف دينار مقابل  1,188العام املايض اي بانخفاض حوايل ( ) 742الف دينار و مفصله عىل النحو التايل -:
 ارباح للفندق (  ) NOPاقل بحوايل ( )463الف دينار. املصاريف االدارية للرشكة اكرث بحوايل (  )104الف دينار تاليا تفصيلها-: باقي مرصوف افتتاح الرومرز ( )31الف. مرصوف افتتاح موفينبيك املحمل لهذا العام ( تم تحميل  5شهور ) حوايل ( )57الف ( باقي  32الف دينار سيتم تحميلهاخالل عام  2020عىل ( )7شهور مبعدل حوايل ( )4,5الف دينار شهريا.
 مصاريف بنكية للقروض حوايل ( )12الف دينار. اخرى متفرقة ( )4الف دينار. االستهالكات اكرث بحوايل ( )175الف دينار(بسبب االضافات الراساملية الجديدة).كام متت االشارة يف التقرير السنوي للعام  2018فقد تم توقيع اتفاقية ادارة وتشغيل مع مجموعة فنادق املوفينبيك العاملية
الدارة وتشغيل الفندق اعتبارا من  2019/7/15وملده ( )15عاما.ومتت عملية االنتقال بسالسة ويرس.
* استكامل مشاريع التجديد والتنفيذ لهذا العام والفرته املاضية (فقد متت تجديد عدد من الطوابق بالكامل (والحاممات
وممرات الطوابق كافة) شاملة كافة اعامل الهندسة املدنية والكهربائية وامليكانكية وتاثيث كامل للغرف واملمرات)-:

املرشوع

مطعم الرومرز
الطابق +14الالونج الجديد
الطابقني 13+12
املصاعد عدد 3
اعامل متديد شبكة الحريق
اعامل متديد شبكة االنرتنت(الطوابق واملرافق)
لوحة اعالنية موفينبيك+لوحات داخلية منوعه
اعامل االنارة الخارجية للمبنى
مشرتيات راساملية منوعه عن طريق مخصص االستبدال () CAPX
اخرى منوعه
املجموع

الكلفة التقريبية\الف دينار
900
646
887
207
157
125
36
61
170
58
3,247
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مع تنفيذ التجديدات اعاله يتبقى تجديد ال ( )5طوابق املتبقية (من طابق  )11-7وقد تم االتفاق عىل عمل تجديد وتحديث
للغرف واملمرات بطريقة ال( ) Selective Renovationمبوافقة ادارة مجموعه فنادق املوفينبيك العاملية اي انه سيتم عمل
تغيري لبعض مكونات الغرفه واملمرات والحاممات ( سجاد الغرف,سجاد املمرات,ورق جدران للغرف واملمرات,دهان الغرف
واملمرات,برادي الغرف واملمرات,كريس ترسيحه,كنباية,لوحات فنية جديدة,باب سيكوريت للحامم...,واخرى متفرقة)وقد
تم عمل غرفة عينة وكانت النتيجة ممتازه وفاقت التوقعات,علام بانه تم البدء بالطابق ( )11وسيتم استكامل باقي الطوابق
تباعا وفق ما تراه ادارة الفندق مناسبا.وتبلغ التكلفة التقديرية لتحديث الطوابق الخمس املتبقية ( )300-270الف دينار وسيتم
متويلها من مخصص االستبدال (  ) CAPXاملتوفر يف حسابات الفندق.
.
		
* يتوقع مجلس اإلدارة أن تكون نتائج أعامل الرشكة لعام  2020أفضل من نتائج عام  2019من واقع عدة اعتبارات اهمها انه
تم االنتهاء تقريبا من التجديدات وكذلك تم استكامل عملية االنتقال من املشغل السابق اىل املشغل الحايل .

-:16مقدار أتعاب التدقيق للرشكة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها املدقق و\ أو مستحقة
له-:

بلغت أتعاب مدققني حسابات الرشكة السادة  /دويك ورشكاه ( مستشارون ومحاسبون قانونيون) للعام  2019مبلغ ()7,500
دينار مضافا إليها رضيبة املبيعات املقررة  ،وذلك عن تدقيق ومراجعة حسابات الرشكة والفندق .ومبلغ (  ) 1,500دينار عن
بدل استشارات رضيبية .ومبلغ ( )750دينار اتعاب ترجمة البيانات املالية اىل اللغة االنجليزية.

 -:17األوراق املالية املصدرة من قبل الرشكة.

ميلك رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا والرشكات املسيطر عليها من قبل أي منهم خالل عام ، 2019مجموعة
أسهم عىل النحو التايل -:

أ -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة .
الرقم

1
2

االسم

املنصب

 عمر احمد مفلح حوراينرشكة الضامن لالستثامر
وميثلها السيد-:
نائب الرئيس
اماين مصلح احمد الكايد
الرشكة االردنية املتحدة لالستثامر
وميثلها السيد
عضو
عايد مفلح صالح حوراين
عضو
اندريه مراد محمود حواري
عضو
امين محمود محمد رشيد

3

4
5

رئيس املجلس أردين

2,756,682

2,756,682

*499.016

*499.016

أردنية

4,164,153

4,164,153

0

0

أردين

0

0

0

0

أردين

783,279

769,080

أردين
اردين
أردين

0
11,626
10,000

0
11,626
10,000

* الرشكة هي  -:رشكة األلبان الدمنركية األردنية.
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عدد االسهم اململوكة من
قبل الرشكات املسيطر
الجنسية عدد االسهم كام يف
عليها
2018\12\31 2019\12\31 2018\12\31 2019\12\31

0
0
0

0
0
0
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عدد مساهمي الرشكة كام يف  )237( 2019/12/31مساهم مقارنة مع( )244مساهام نهاية عام  ،2018وميثل أعضاء مجلساإلدارة ما نسبته  % 48.2من رأس مال الرشكة البالغ ( )16مليون دينار/سهم.

ب -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل اشخاص االدارة العليا التنفيذية-:
الرقم

االسم

1

امين صالح موىس
الحوراين

عدد االسهم اململوكة من قبل الرشكات
املنصب الجنسية عدد االسهم كام يف
املسيطر عليها
2018\12\31
2019\12\31 2018\12\31 2019\12\31
املدير
املايل

أردين

0

0

0

0

ج -عدد األوراق املالية اململوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا
التنفيذية-:
ميلك اقارب اعضاء مجلس االدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية ادناه يف الرشكة كام يف .2019/12/31

الرقم

االسم

عدد االسهم اململوكة من قبل الرشكات
املنصب الجنسية عدد االسهم كام يف
املسيطر عليها
2018\12\31
2019\12\31 2018\12\31 2019\12\31

اندريه مراد محمود
1
حواري
زوجة -:ريم احمد مفلح حوراين

عضو

اردين

11,626

11,626

*1,647,022

*1,647,022

 -:18املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس االدارة.

ال يوجد أي مزايا ألي من الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وال ألشخاص اإلدارة العليا ذو السلطة التنفيذية خالل العام ، 2019
كذلك مل يتم دفع أية أجور أو أتعاب أو رواتب أو نفقات سفر لهم ،عدا املذكورة يف الكشف املبني أدناه.
تم دفع البدالت واملكافآت التالية ألعضاء مجلس اإلدارة يف الرشكة حسب الكشف املبني ادناه عن عام ( 2019و التي ستتم
دفعها خالل عام  2020بعد موافقة الهيئة العامة للرشكة عىل ذلك )علام بان عدد اجتامعات مجلس االدارة خالل العام املايض
كان ( )7اجتامعات-:
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أ -املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس االدارة
اسم العضو

الرقم

املنصب
رئيس املجلس

عمر احمد مفلح حوراين
1
رشكة الضامن لالستامر:
 املمثل السابق /فايز عيل مرتوك العبيد نائب الرئيس**2
 املمثل الحايل/اماين مصلح احمد الكايدعضو
اندريه مراد محمود حواري
3
عضو
عايد مفلح صالح حوراين
4
عضو
امين محمود محمد رشيد
5
املجموع
**يتم دفع بدل التنقالت و املكافآت للمساهم رشكة الضامن لالستثامر

بدل تنقالت
السنوية

املكافآت
السنوية

إجاميل املزايا
السنوية

4.800

5,000

9,800

4.800
4.800
4.800
24.000

5.000
5,000
5.000
25,000

9,800
9,800
9,800
49.000

4.800

5,000

9,800

ب  -املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
الرقم
1

االسم

املنصب الرواتب السنوية االجاملية

امين صالح موىس الحوراين املدير املايل 16,800

بدل أمني رس
املجلس

2,400

إجاميل املزايا
السنوية

19,200

 -:19التربعات واملنح التي دفعتها الرشكة خالل السنة املالية.
ال يوجد تربعات ومنح دفعتها الرشكة خالل السنة املالية .

 :- 20العقود واملشاريع واالرتباطات التي عقدتها الرشكة املصدرة مع الرشكات التابعة او الشقيقة او
الحليفة او رئيس مجلس االدارة او اعضاء مجلس االدارة او املدير العام او أي موظف يف الرشكة او
اقاربهم-:
ال يوجد اية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الرشكة املصدرة مع الرشكات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس
االدارة او اعضاء مجلس االدارة او املدير العام او أي موظف يف الرشكة او اقاربهم

 :- 21مساهمة الرشكة يف حامية البيئة ويف خدمة املجتمع املحيل
أ -مساهمة الرشكة يف حامية البيئة
ال يوجد مساهمة للرشكة يف حامية البيئة.

ب -مساهمة الرشكة يف خدمة املجتمع املحيل

ال يوجد مساهمة للرشكة يف خدمة املجتمع املحيل .
24
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ج  :االقرارات املطلوبة .

-1يقر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر عىل استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية.
-2يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف الرشكة.
رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس املجلس

عضو

عضو

عمر احمد حوراين اماين مصلح الكايد امين محمود رشيد
التوقيع-:

التوقيع-:

التوقيع-:

عضو

عايد مفلح حوراين اندريه مراد حواري
التوقيع-:

التوقيع-:

نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتامل املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي .رئيس مجلس اإلدارة

املدير املايل

عمر احمد حوراين

أمين صالح الحوراين
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فصل مستقل خاص بتطبيق
حوكمة الرشكات

28

التقرير السنوي2019

Annual Report 2019

تقرير مجلس اإلدارة السنوي الخامس و العرشون 2019
رشكة الرشق للمشاريع االستثامرية

التوقيع-:

25

التوقيع -:

املادة رقم ( :)17تقرير الحوكمة
عىل الرشكة إعداد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للرشكة عىل أن يكون موقعاً من رئيس مجلس اإلدارة ،بحيث
يتضمن بشكل رئييس ما ييل:
املعلومات والتفاصيل املتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليامت وقواعد حوكمة الرشكات يف الرشكة.
تلتزم الرشكة بتطبيق احكام وقواعد حوكمة الرشكات املساهمة العامة املدرجة يف بورصة عامن عىل النحو التايل:

القاعدة
املادة ( :)4تشكيل مجلس اإلدارة

أ :يتوىل إدارة الرشكة مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن خمسة وال يزيد عىل ثالثة عرش عضوا ً وفقاً ملا يحدده نظام
الرشكة ،يتم انتخابهم وفق أسلوب التصويت الرتاكمي من قبل الهيئة العامة للرشكة باالقرتاع الرسي.
ب :يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني.
ج :يجب ان يكون ثلث اعضاء مجلس االدارة عىل االقل من االعضاء املستقلني.
د :يتوىل مجلس اإلدارة مهام إدارة الرشكة ملدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

هـ :يسمي عضو مجلس اإلدارة من األشخاص االعتباريني شخصاً طبيعياً لتمثيله طيلة مدة املجلس ،كام يجوز له استبداله
بشخص طبيعي آخر ميثله خالل مدة املجلس.
و :ميثل مجلس اإلدارة كافة املساهمني وعليه بذل العناية املهنية الالزمة يف إدارة الرشكة وتخصيص الوقت الالزم للقيام
بعمله بكل نزاهة وشفافية مبا يحقق مصلحة الرشكة وأهدافها وغاياتها.
ز :ال يجوز الجمع بني منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر يف الرشكة ،كام ال يجوز أن يشغل أحد أقرباء
رئيس مجلس اإلدارة منصب املدير العام للرشكة.
ح :يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهالً ويتمتع بقدر كاف من الخربة واملعرفة باألمور اإلدارية وأن يكون ملامً
بالترشيعات ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة.
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ي :ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو من ميثله أن يكون عضوا ً أو ممثال لعضو يف مجلس إدارة رشكة أخرى مشابهة أو منافسة
لها يف أعاملها أو مامثلة لها يف غاياتها ،ويف جميع األحوال ال يجوز للشخص الطبيعي الجمع بني عضوية مجالس إدارة
أكرث من خمس رشكات مساهمة عامة بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً للشخص االعتباري.
ك :ال يجوز للرشكة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لرئيس مجلس اإلدارة أو أي من أعضائه أو ألي من أقربائهم ،ويستثنى
من ذلك البنوك والرشكات املالية التي يجوز لها ضمن غاياتها أن تقرض أياً ممن سبق ووفق الرشوط التي تتعامل بها مع
عمالئها اآلخرين.
ل :يجب عىل الرشكة أن توفر ألعضاء مجلس اإلدارة كافة املعلومات والبيانات الخاصة بالرشكة مبا ميكنهم من القيام بعملهم
واإلملام بكافة الجوانب املتعلقة بعمل الرشكة
م :ملجلس اإلدارة االستعانة بأي مستشار خارجي عىل نفقة الرشكة رشيطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة وتجنب
تعارض املصالح.

املادة ( :)5مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
يضع مجلس اإلدارة نظام داخيل خاص يتم مراجعته بشكل سنوي ،تحدد مبوجبه بشكل مفصل مهام وصالحيات مجلس
اإلدارة ومسؤولياته مبا يف ذلك ما ييل:
أ-وضع االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق
مساهميهام وخدمة املجتمع املحيل.
ب-وضع اإلجراءات الالزمة لضامن حصول جميع املساهمني مبن فيهم غري األردنيني ،عىل حقوقهم ومعاملتهم بشكل يحقق
العدالة واملساواة دون متييز.
ج-اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضامن االلتزام بأحكام الترشيعات النافذة.
هـ -تنظيم األمور املالية واملحاسبية واإلدارية للرشكة مبوجب أنظمة داخلية خاصة.
و -إعداد التقرير السنوي وربع السنوي وتقرير عن نتائج األعامل األولية ،وفقاً ألحكام الترشيعات النافذة.
ز .اعتامد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للرشكة.
ي.تعيني ضابط ارتباط يعهد اليه متابعة األمور املتعلقة بتطبيقات الحوكمة يف الرشكة مع الهيئة.
ك .اعتامد سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالرشكة ومتابعة تطبيقها وفقاً ملتطلبات الجهات الرقابية والترشيعات النافذة
ل .وضع سياسة لتجنب تعارض املصالح وإجراءات تهدف إىل منع األشخاص املطلعني يف الرشكة من استغالل معلومات
داخلية رسية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
م .وضع سياسة تفويض واضحة يف الرشكة يحدد مبوجبها األشخاص املفوضني وحدود الصالحيات املفوضة لهم.
30
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ن .تعيني املدير العام للرشكة وإنهاء خدماته.
س .التأكد من توافر الكفاءة والخربة اإلدارية والفنية الالزمة يف أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا للقيام باملهام املوكلة إليهم،
وتحديد مهامهم وصالحياتهم ،ومراجعة أدائهم ملهامهم ،ومدى تطبيقهم للسياسات والخطط واإلجراءات املوضوعة.
ع .اتخاذ الخطوات الكفيلة لضامن وجود الرقابة الداخلية عىل سري العمل يف الرشكة ،مبا يف ذلك إنشاء وحدة خاصة
للرقابة والتدقيق الداخيل تكون مهمتها التأكد من االلتزام بتطبيق أحكام الترشيعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية
واألنظمة الداخلية والسياسات والخطط واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة.
ف .اعتامد سياسة اإلحالل والتعاقب الوظيفي واعتامد السياسة الخاصة باملوارد البرشية والتدريب يف الرشكة.
ص .وضع سياسة للمسؤولية االجتامعية الخاصة بالرشكة وبرامجها تجاه املجتمع املحيل والبيئة.
ق .وضع آلية الستقبال الشكاوى واالقرتاحات املقدمة من قبل املساهمني مبا يف ذلك اقرتاحاتهم الخاصة بإدراج مواضيع
معينة عىل جدول أعامل اجتامع الهيئة العامة ،بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار املناسب بشأنها خالل فرتة زمنية محددة.
ر .وضع آلية تتيح للمساهمني الذين ميتلكون ما ال يقل عن  %5من أسهم الرشكة املكتتب بها بإضافة بنود عىل جدول أعامل
اجتامع الهيئة العامة العادي للرشكة قبل ارساله بشكله النهايئ للمساهمني ,عىل أن يتم تزويد الهيئة بهذه اآللية.
ش .اعتامد السياسة الخاصة مبنح املكافآت واملزايا والحوافز والرواتب يف الرشكة.

املادة ( :)6اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة

أ :يشكل مجلس اإلدارة اللجان الدامئة التالية :لجنة التدقيق ،ولجنة الرتشيحات واملكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة
املخاطر.
ج .تضع كل من اللجان مبوافقة مجلس اإلدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها.
د .تأخذ كل من اللجان قراراتها وتوصياتها باألكرثية املطلقة لألعضاء وإذا تساوت االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس اللجنة.
هـ .تقدم كل من اللجان قراراتها وتوصياتها إىل مجلس اإلدارة وتقريرا ً حول أعاملها إىل اجتامع الهيئة العامة العادي
السنوي للرشكة.
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و -تتمتع اللجان بالصالحيات التالية:
-1طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الرشكة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفري هذه املعلومات بشكل كامل ودقيق.
-2طلب املشورة القانونية أو املالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.
-3طلب حضور أي موظف يف الرشكة للحصول عىل أي إيضاحات رضورية.
ز .يجب ان تجتمع لجنة التدقيق دورياً عىل ان ال يقل عدد اجتامعاتها عن أربعة اجتامعات يف السنة ،ويجب ان تجتمع كل
من لجنة الحوكمة ،ولجنة الرتشيحات واملكافآت ،ولجنة إدارة املخاطر دورياً عىل ان ال يقل عدد اجتامعاتها عن اجتامعني
يف السنة ،وتدون محارض هذه االجتامعات بشكل أصويل.
ح.يف حال حصول أي تعارض بني توصيات أي من اللجان وقرارات مجلس اإلدارة ,يتعني عىل مجلس اإلدارة أن يضمن
يفصل بوضوح هذه التوصيات وأسباب عدم تقيد مجلس اإلدارة بها.
تقرير الحوكمة بياناً ّ
ط .ملجلس اإلدارة تشكيل لجان للقيام مبهام معينة لفرتات محددة وفقاً إلجراءات تحدد األمور املتعلقة باللجنة ومنها مهمتها
ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها.

املادة ( :)7لجنة التدقيق

أ .يجب أن يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة املعرفة والدراية يف األمور املالية و املحاسبية ،وأن يكون لدى أحدهم عىل األقل خربة
عمل سابقة يف مجال املحاسبة أو األمور املالية ،أو أن يكون حامالً ملؤهل علمي أو شهادة مهنية يف املحاسبة أو املالية أو املجاالت
األخرى ذات العالقة.
ب .يجب أن تضع الرشكة جميع اإلمكانيات الالزمة تحت ترصف اللجنة مبا ميكنها من أداء عملها مبا يف ذلك االستعانة بالخرباء
كلام كان ذلك رضورياً.
ج .عىل لجنة التدقيق االجتامع مبدقق الحسابات الخارجي للرشكة دون حضور أي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو من
ميثلها ،مرة واحدة عىل األقل يف السنة.
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د .تتوىل اللجنة مهمة اإلرشاف والرقابة عىل أعامل املحاسبة والرقابة والتدقيق يف الرشكة مبا يف ذلك ما ييل:
.1مناقشة األمور املتعلقة برتشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استيفائه للرشوط الواردة يف الترشيعات النافذة ،وعدم
وجود ما يؤثر عىل استقالليته.
 .2بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي مبا يف ذلك مالحظاته ومقرتحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة
الرشكة لها وتقديم التوصيات بشأنها إىل مجلس اإلدارة.
 .3مراجعة مراسالت الرشكة مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم ما يرد فيها وإبداء املالحظات والتوصيات بشأنها إىل مجلس
اإلدارة.
 .4متابعة مدى تقيد الرشكة والتزامها بتطبيق أحكام الترشيعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.
 .5دراسة التقارير الدورية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع الرتكيز عىل أي تغيري يف السياسات
املحاسبية املتبعة ،وأي تغيري يطرأ عىل حسابات الرشكة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة ملقرتحات مدقق الحسابات الخارجي.
 .6دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من أن الرشكة توفر للمدقق كافة التسهيالت الرضورية للقيام بعمله.
 .7دراسة وتقييم إجراءات الرقابة والتدقيق الداخيل.
.8االطالع عىل تقييم مدقق الحسابات الخارجي إلجراءات الرقابة والتدقيق الداخيل.
 .9االطالع عىل تقارير الرقابة والتدقيق الداخيل والسيام تلك املتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل املدقق الداخيل.
 .10التوصية ملجلس اإلدارة فيام يتعلق باألمور املرتبطة بإجراءات الرقابة والتدقيق الداخيل وعمل املدقق الداخيل.
.11التأكد من عدم وجود أي تعارض يف املصالح قد ينجم عن قيام الرشكة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول يف
املرشوعات مع األطراف ذوي العالقة.
 12مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع الرشكة والتوصية بشأنها ملجلس اإلدارة قبل إبرامها.
.13وضع آلية متكن العاملني يف الرشكة من االبالغ برسية عن شكوكهم حول أية مسائل متعلقة بالتقارير املالية أو الرقابة الداخلية
أو أية مسائل أخرى ،وضامن وجود الرتتيبات املناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل حول هذه املسائل مع ضامن منح العامل
الرسية والحامية من أي رد فعل سلبي أو رضر ،واقرتاح تلك اآللية عىل مجلس اإلدارة العتامدها.
.14وضع سياسات واسرتاتيجيات تضمن تعزيز الرقابة الداخلية يف الرشكة.
.15وضع اآلليات املناسبة لضامن توفري الرشكة للعدد الكايف من الكوادر البرشية املؤهلة إلشغال مهام الرقابة الداخلية بحيث يتم
تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب.
 .16دراسة وتقييم أي أعامل إضافية خارج نطاق التدقيق يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي كتقديم االستشارات اإلدارية والفنية،
والتأكد من عدم تأثريها عىل استقالليته ،والتوصية ملجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها.
 .17أي أمور أخرى يقررها مجلس اإلدارة.
ه .تتمتع لجنة التدقيق بالصالحيات التالية:
 .1طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت اللجنة رضورة مناقشته بأي أمور تتعلق بعمله يف الرشكة ،ولها أن تستوضح منه أو
تطلب رأيه خطياً.
.2التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح مدقق الحسابات الخارجي لالنتخاب من قبل الهيئة العامة.
.3التنسيب ملجلس اإلدارة بتعيني املدقق الداخيل للرشكة.
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املادة ( :)8لجنة الرتشيحات واملكافآت

تكون مهام لجنة الرتشيحات واملكافآت بشكل رئييس ما ييل:
أ.التأكد من استقاللية األعضاء املستقلني بشكل مستمر ،واعالم الهيئة يف حال انتفاء صفة االستقاللية عن أي عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة.
ب.وضع السياسة الخاصة مبنح املكافآت واملزايا والحوافز والرواتب يف الرشكة ومراجعتها بشكل سنوي
ج .تحديد احتياجات الرشكة من الكفاءات عىل مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفني وأسس اختيارهم.
د .وضع سياسة لإلحالل والتعاقب الوظيفي والسياسة الخاصة باملوارد البرشية والتدريب يف الرشكة ومراقبة تطبيقها،
ومراجعتها بشكل سنوي.
هـ .إجراء تقييم سنوي ألداء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ،عىل أن تقوم اللجنة بإعالم الهيئة بنتيجة هذا التقييم.


املادة ( :)9لجنة الحوكمة

تكون مهام لجنة الحوكمة بشكل رئييس ما ييل:

أ .إعداد تقرير الحوكمة وتقدميه ملجلس اإلدارة.
ب .وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق أحكام هذه التعليامت ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.
ج .التأكد من التزام الرشكة بأحكام هذه التعليامت.
د .دراسة مالحظات الهيئة بخصوص تطبيق الحوكمة يف الرشكة ومتابعة ما تم بشأنها.

املادة ( :)10لجنة إدارة املخاطر

تكون مهام لجنة إدارة املخاطر بشكل رئييس ما ييل:
أ .وضع سياسة إدارة املخاطر لدى الرشكة ومراجعتها بشكل سنوي.
ب .متابعة وتقييم مختلف أنواع املخاطر التي قد تتعرض لها الرشكة.

املادة ( :)11اجتامعات مجلس اإلدارة

أ .يعقد مجلس اإلدارة اجتامعاته بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه يف حال غيابه أو بنا ًء عىل طلب خطي يقدم إىل رئيس
مجلس اإلدارة من ربع أعضائه عىل األقل ،بحضور األكرثية املطلقة ألعضائه.
ب .يكون التصويت عىل قرارات مجلس اإلدارة شخصياً أو بأية وسيلة أخرى تقرها أي من الترشيعات النافذة.
ج .تصدر قرارات مجلس اإلدارة باألكرثية املطلقة لألعضاء الحارضين وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس االجتامع.
د .يعقد مجلس اإلدارة اجتامعاً واحدا ً عىل األقل كل شهرين بحيث ال يقل عدد اجتامعاته خالل السنة املالية عن ستة
اجتامعات.
هـ .يعني مجلس اإلدارة أميناً لرس املجلس يتوىل تدوين محارض اجتامعاته وقراراته يف سجل خاص مرقم بالتسلسل وبيان
األعضاء الحارضين وأية تحفظات يبدونها.
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املادة ( :)12اجتامعات الهيئة العامة

أ .تتكون الهيئة العامة من جميع املساهمني الذين يحق لهم التصويت.
ب.تعقد الهيئة العامة للرشكة اجتامعاً عادياً مرة واحدة كل سنة عىل األقل ،عىل أن يعقد هذا االجتامع خالل األشهر األربعة
التالية النتهاء السنة املالية للرشكة ،كام يجوز أن تعقد الهيئة العامة للرشكة اجتامعاً غري عادي يف أي وقت وفقاً للترشيعات
النافذة.
ج.يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إىل الهيئة وإىل كل مساهم لحضور اجتامع الهيئة العامة إما باليد أو عن طريق الربيد املسجل
أو الربيد اإللكرتوين الخاص باملساهم قبل  21يوماً عىل األقل من التاريخ املقرر لعقد االجتامع ،عىل أن يتم إعداد الرتتيبات
واإلجراءات املناسبة لعقد االجتامع مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان ،مبا يساعد ويشجع عىل حضور أكرب عدد ممكن من
املساهمني.
د .يجب أن تتم اإلشارة يف الدعوة إىل موعد ومكان االجتامع وأن يرفق بها جدول أعامل الهيئة العامة متضمناً املواضيع التي
مفصل وواضح إضافة إىل أية وثائق أو مرفقات تتعلق بتلك املواضيع.
سيتم بحثها خالل االجتامع بشكل ّ
ه .يجب عدم إدراج أية مواضيع جديدة أثناء اجتامع الهيئة العامة غري مدرجة عىل جدول أعامل الهيئة العامة املرسل سابقاً
للمساهمني.
و .عىل املساهم الراغب بالرتشح لعضوية مجلس اإلدارة تزويد الرشكة بنبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة املالية للرشكة والتي
تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتامع الهيئة العامة النتخاب مجلس اإلدارة ،ويف هذه الحالة يرفق مجلس اإلدارة هذه النبذة
التعريفية بالدعوة املوجهة للمساهمني لحضور اجتامع الهيئة العامة.
ز .يقوم مجلس اإلدارة باإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتامع الهيئة العامة يف صحيفتني يوميتني محليتني وملرتني عىل األقل
وعىل املوقع االلكرتوين للرشكة.
ح .يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهامً آخر لحضور اجتامع الهيئة العامة بالنيابة عنه مبوجب وكالة خطية أو أن يوكل عنه
شخصاً آخر مبوجب وكالة عدلية ،وفق الترشيعات النافذة.
ط .يرأس اجتامع الهيئة العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه يف حال غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة يف حال غيابهام ،كام
يجب أن يحرض أعضاء مجلس اإلدارة اجتامع الهيئة العامة بعدد ال يقل عن الحد الذي يحقق النصاب القانوين ألي اجتامع
ملجلس اإلدارة.
ي.يجب أن تتم إدارة اجتامع الهيئة العامة بشكل يسمح للمساهمني باملشاركة الفاعلة والتعبري عن آرائهم بحرية ،والحصول
عىل اإلجابات عىل تساؤالتهم وتوفري املعلومات الكافية مبا ميكنهم من اتخاذ قراراتهم.

املادة (: )13حقوق أصحاب املصالح

يتوجب عىل الرشكة ضامن حقوق أصحاب املصالح مبا ميكنهم من تنفيذ التزامات الرشكة تجاههم وحفظ حقوقهم والحصول
عىل معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك بشكل منتظم ويف الوقت املناسب.

أ-الحقوق العامة للمساهمني

يتمتع املساهمون يف الرشكة بالحقوق العامة التالية:
-1احتفاظ الرشكة بسجالت خاصة مبلكيات املساهمني تتضمن املعلومات الخاصة مبساهمتهم مبا يف ذلك أسامؤهم وعدد
األسهم التي ميلكها كل منهم وأية قيود ووقوعات عىل امللكية ،والتغيريات التي قد تطرأ عليها.
 -2االطالع عىل سجل املساهمني فيام يخص مساهمته ألي سبب كان ،وعىل كامل السجل ألي سبب معقول تقبله الجهة
املختصة.
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 .3االطالع عىل املعلومات والوثائق الخاصة بالرشكة وفق الترشيعات النافذة مبا يف ذلك الوثائق املتعلقة بتعامالت األطراف
ذوي العالقة.
 .4الحصول عىل املعلومات الدورية وغري الدورية املفصح عنها وفق الترشيعات النافذة.
.5املشاركة والتصويت يف اجتامع الهيئة العامة للرشكة أصالة ووكالة بعدد أصوات يساوي عدد األسهم التي ميلكها املساهم
وموكل بها.
.6الحصول عىل األرباح السنوية للرشكة خالل خمسة واربعني يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.
 .7أولوية االكتتاب يف أية إصدارات جديدة من األسهم للرشكة قبل طرحها للمستثمرين اآلخرين ،ما مل يتنازل املساهمون عن
هذه األولوية مبوجب قرار من الهيئة العامة غري العادية للرشكة
-8إقامة دعوى قضائية يف مواجهة مجلس اإلدارة أو أي من أعضائه يطالب فيها بالتعويض عن ما لحقه من رضر نتيجة
مخالفة الترشيعات النافذة أو النظام األسايس للرشكة أو الخطأ أو التقصري أو اإلهامل يف إدارة الرشكة أو إفشاء املعلومات
ذات الطبيعة الرسية للرشكة ،أو اللجوء إىل وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة مبا يف ذلك الوساطة والتحكيم مبا يتفق
والترشيعات النافذة.
-9إقامة دعوى قضائية يف مواجهة املدير العام للرشكة أو أي موظف فيها يطالب فيها بالتعويض عام لحقه من رضر نتيجة
إفشاء املعلومات ذات الطبيعة الرسية للرشكة.
-10طلب عقد اجتامع هيئة عامة غري عادي للمساهمني الذين ميلكون ما ال يقل عن  %10من أسهم الرشكة املكتتب بها.
-11طلب عقد اجتامع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة بإقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو فيه للمساهمني الذين
ميلكون ما ال يقل عن  %20من أسهم الرشكة املكتتب بها ،باستثناء األعضاء املمثلني ألسهم الحكومة او أي شخص اعتباري
عام.
-12طلب إجراء تدقيق عىل أعامل الرشكة ودفاترها للمساهمني الذين ميلكون ما ال يقل عن  %10من أسهم الرشكة املكتتب
بها.
-13إقامة دعوى قضائية للطعن يف قانونية أي اجتامع عقدته الهيئة العامة أو الطعن يف القرارات التي اتخذتها فيه وذلك
خالل ثالثة أشهر من تاريخ عقد االجتامع ،وفق الترشيعات النافذة.
-14االطالع عىل محارض اجتامعات الهيئة العامة للرشكة.
-15توفري الرشكة قسم يتوىل تنفيذ املهام املتعلقة بإدارة عالقة املساهمني بالرشكة.

ب .الحقوق ضمن صالحيات الهيئة العامة

تتمتع الهيئة العامة بصالحيات اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل مستقبل الرشكة بشكل مبارش ،ومن ضمنها ما ييل:
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-1مناقشة مجلس اإلدارة حول أداء الرشكة وخطته للفرتة القادمة.
-2انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
-3انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها.
-4إقرار تعامالت األطراف ذوي العالقة قبل إبرامها.
-5املصادقة عىل البيانات املالية للرشكة.
-6تعديل عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة.
-7دمج الرشكة أو اندماجها أو تصفيتها وفسخها.
-8إقالة مجلس اإلدارة أو رئيسه أو أحد أعضائه.
-9بيع الرشكة أو متلك رشكة أخرى كلياً.
-10زيادة رأسامل الرشكة أو تخفيضه.
-11إصدار إسناد القرض القابلة للتحويل إىل أسهم.
-12متليك العاملني يف الرشكة ألسهم يف رأساملها.
-13رشاء الرشكة ألسهمها وبيع تلك األسهم.
-14بيع كامل موجودات الرشكة أو ما يزيد عن  %51من موجوداتها.

املادة ( :)14اإلفصاح والشفافية

أ-تضع الرشكة إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة اإلفصاح املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لتنظيم شؤون اإلفصاح عن
املعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً ملتطلبات الجهات الرقابية والترشيعات النافذة.
ب -عىل الرشكة أن توفر املعلومات اإلفصاحية للمساهمني واملستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغري مضللة ويف األوقات
املحددة مبا ميكنهم من اتخاذ قراراتهم ،وفقاً ملتطلبات الجهات الرقابية والترشيعات النافذة ،مبا يف ذلك اإلفصاحات املتعلقة
مبا ييل:
-1التقارير الدورية.
-2املعلومات الجوهرية.
 .3عدد األوراق املالية املصدرة من قبل الرشكة والتي ميتلكها كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأقربائهم.
 .4االمتيازات التي يتمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.
ج .عىل الرشكة تنظيم حساباتها وإعداد بياناتها املالية وفق املعايري الدولية الخاصة بإعداد التقارير املالية (.)IFRS
د .عىل الرشكة استخدام موقعها االلكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفري املعلومات.
ه .عىل الرشكة أن تفصح عن سياساتها وبرامجها تجاه املجتمع املحيل والبيئة.
و .ال يجوز ألي شخص مطلع يف الرشكة إفشاء املعلومات الداخلية املتعلقة بالرشكة لغري املرجع املختص أو القضاء ،كام ال يجوز
تداول األوراق املالية الصادرة عن الرشكة أو حمل الغري عىل تداولها بناء عىل معلومات داخلية أو استغالل معلومات داخلية أو
رسية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
ز .عىل رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو املدير العام للرشكة أو مدقق حساباتها الخارجي تحت طائلة املسؤولية القانونية
تبليغ الجهات الرقابية املعنية يف حال وقوع أي مام ييل:
إذا تعرضت الرشكة ألوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر يف حقوق املساهمني أو يف حقوق دائنيها.
قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مديرها العام باستغالل صالحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو
لغريه أي منفعة بطريقة غري مرشوعة ،ويرسي هذا الحكم يف حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به.
قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مديرها العام بأي عمل ينطوي عىل تالعب أو يعترب اختالساً أو احتياالً
أو تزويرا ً أو إساءة ائتامن وبشكل يؤدي إىل املساس بحقوق الرشكة أو مساهميها أو الغري.
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املادة ( :)15مدقق الحسابات الخارجي

أ .عىل الرشكة اتخاذ اإلجراءات املناسبة للتأكد مام ييل:
-1أن ال يكون مدقق الحسابات الخارجي مؤسساً أو مساهامً أو عضوا ً يف مجلس إدارتها ،أو أن يكون رشيكاً ألي عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفاً لديه.
-2أن يكون مدقق الحسابات الخارجي من بني املدققني املقيدين لدى الهيئة.
 -3أن ال يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعامل إضافية أخرى لصالح الرشكة كتقديم االستشارات اإلدارية والفنية ،إال بعد
الحصول عىل موافقة مجلس اإلدارة بنا ًء عىل توصية لجنة التدقيق يف الرشكة.
-4أن يتمتع املدقق باالستقاللية وفقاً ملعايري التدقيق الدولية.
-5قيام املدقق بعمله بحياد وعدم تدخل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا بهذا العمل.
ب .ال يجوز تعيني أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي يف اإلدارة التنفيذية العليا للرشكة إال بعد مرور سنة عىل
األقل من تركه تدقيق حسابات الرشكة.
ج .يجب عىل مدقق الحسابات الخارجي القيام بجميع الواجبات املطلوبة مبوجب الترشيعات النافذة ومنها:
-1أن ميارس األعامل املوكلة إليه باستقالل وحيادية.
-2مراقبة أعامل الرشكة.
-3تدقيق حسابات الرشكة وفقاً للمعايري الدولية.
-4فحص األنظمة اإلدارية واملالية للرشكة وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وإبداء الرأي بخصوص فاعليتها ،والتأكد من مالءمتها
-5لحسن سري أعامل الرشكة واملحافظة عىل أموالها.
-6التحقق من ملكية الرشكة ملوجوداتها وقانونية االلتزامات املرتتبة عىل الرشكة.
-7حضور اجتامعات الهيئة العامة للرشكة.
-8اإلجابة عىل أسئلة واستفسارات مساهمي الرشكة بخصوص البيانات املالية والحسابات الختامية خالل اجتامعات الهيئة
العامة.
-9إبداء الرأي يف عدالة البيانات املالية للرشكة وطلب تعديلها إذا كان هناك ما يؤثر عىل عدالتها.
-10التبليغ عن أية مخالفة للترشيعات النافذة أو أي أمور مالية أو إدارية ذات أثر سلبي عىل أوضاع الرشكة إىل الجهات
املختصة.

املادة ( :)16تعامالت األطراف ذوي العالقة

أ .ال يجوز للرشكة إبرام تعامالت األطراف ذوي العالقة إال مبوافقة مجلس اإلدارة وإقرار الهيئة العامة بعد الحصول عىل رأي
وتقييم مدقق الحسابات الخارجي بهذا الخصوص ،وال يجوز للطرف ذي العالقة التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة والهيئة
العامة الذي يصدر بشأن التعامل الذي يخصه.
ب .عىل مجلس اإلدارة قبل إقرار تعامالت األطراف ذوي العالقة من قبل الهيئة العامة إرفاق املعلومات والبيانات التالية
بالدعوة الجتامع الهيئة العامة املوجهة للمساهمني:
 .1إفصاح يحتوي عىل البيانات واملعلومات عن الطرف ذو العالقة ،وتفاصيل التعامل أو الصفقة ،وطبيعة ومدى الفائدة للطرف
ذو العالقة يف املعاملة.
 .2تأكيد خطي أن رشوط التعامل أو الصفقة مع الطرف ذو العالقة عادلة ومعقولة ويف صالح مساهمي الرشكة.
 .3رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي.

ب-أسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني واملستقيلني خالل السنة وتحديد فيام إذا كان العضو
38
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تنفيذي أو غري تنفيذي ومستقل أو غري مستقل.
- 1أسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني
الصفة
مستقل/غري مستقل
غري مستقل
غري مستقل
مستقل
مستقل
غري مستقل

اسم العضو
السيد عمر احمد مفلح حوراين
االنسة اماين مصلح احمد الكايد
السيد امين محمود محمد رشيد
السيد عايد مفلح صالح حوراين
السيد اندريه مراد محمود حواري

1
2
3
4
5

الصفة
تنفيذي/غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي

 -2أسامء أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلني
اسم العضو
ممثل رشكة الضامن لالستثامر :فايز عيل مرتوك العبيد

1

الصفة
الصفة
مستقل/غري مستقل تنفيذي/غري تنفيذي
غري مستقل

غري تنفيذي

ج .أسامء ممثيل أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني وتحديد فيام إذا كان املمثل تنفيذي أو غري
تنفيذي ومستقل أو غري مستقل.
املساهـــــــــــم /االعتباري
1
2

رشكة الضامن لالستثامر
الرشكةاالردنية املتحدة لالستثامر

اسم املمثل
اماين مصلح احمد الكايد
عايد مفلح صالح حوراين

الصفة
مستقل/غري
مستقل

غري مستقل
مستقل

الصفة
تنفيذي/غري
تنفيذي

غري تنفيذي
غري تنفيذي

د .املناصب التنفيذية يف الرشكة وأسامء األشخاص الذين يشغلونها.

املدير املايل

السيد امين صالح موىس الحوراين

هـ .جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة يف الرشكات املساهمة إن
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وجدت.

25

 :ال يوجد
:عضو مجلس ادارة رشكة الضامن لالستثامر( .ممثل املساهم يف مجلس إدارة

السيد عمر احمد صالح حوراين
االنسة اماين مصلح احمد الكايد
رشكةالرشق)
 :ال يوجد
السيد امين محمود محمد رشيد
 :ال يوجد
السيد عايد مفلح صالح حوراين
السيد اندريه مراد محمود حواري  :ال يوجد

و .اسم ضابط ارتباط الحوكمة يف الرشكة.

السيد امين صالح موىس الحوراين

ز.أسامء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.
( )1لجنة التدقيق.
( )2لجنة املكافأت والرتشيحات.
( )3لجنة الحوكمة.
( )4لجنة ادارة املخاطر.

ح .اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخرباتهم املتعلقة باألمور املالية أو
املحاسبية.
أ  -لجنة التدقيق و تتكون من األعضاء التالية أسامؤهم -:

-1السيد /امين محمود محمد رشيد ـ رئيس اللجنة.
-2السيد /عايد مفلح صالح حوراين /عضو
--3السيد/عمر احمد مفلح حوراين  /عضو

ط .اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الرتشيحات واملكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة املخاطر.
ب -لجنة الرتشيحات واملكافات و تتكون من األعضاء التالية أسامؤهم -:

السيد /أمين محمود محمد رشيد ـ رئيس اللجنة.
السيد  /عايد مفلح صالح حوراين /عضو
االنسة اماين مصلح احمد الكايد  /عضو

ج -لجنة الحوكمة وتتكون من االعضاء التالية اسامؤهم-:

السيد عايد مفلح صالح حوراين ـ رئيس اللجنة..
السيد /أمين محمود محمد رشيد  /عضو
السيد /اندريه مراد محمود حواري  /عضو
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د -لجنة ادارة املخاطر وتتكون من االعضاء التالية اسامؤهم-:
 -1السيد عايد مفلح صالح حوراين ـ رئيس اللجنة..
-2السيد /أمين محمود محمد رشيد /.عضو
 -3االنسة اماين مصلح احمد الكايد  /عضو

ي .عدد اجتامعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحارضين.
بلغ عدد اجتامعات لجنة املكافأت والرتشيحات للعام  )2( 2019اجتامعات.

االعضاء الحارضين

االجتامع

حضور جميع األعضاء
حضور جميع األعضاء

االجتامع 2019/1
االجتامع 2019/2
بلغ عدد اجتامعات لجنة الحوكمة للعام  )2( 2019اجتامعات.

االعضاء الحارضين

االجتامع

حضور جميع األعضاء
حضور جميع األعضاء

االجتامع 2019/1
االجتامع 2019/2
بلغ عدد اجتامعات لجنة ادارة املخاطر للعام  )2( 2019اجتامعات.

االجتامع

االجتامع 2019/1
االجتامع 2019/2

االعضاء الحارضين
حضور جميع األعضاء
حضور جميع األعضاء

ك .عدد اجتامعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة.
اجتمعت لجنة التدقيق خالل العام  )4( 2019اجتامعات .

االجتامع

االجتامع 2019/1
االجتامع 2019/2
االجتامع 2019/3
االجتامع 2019/4

االعضاء الحارضين

جميع االعضاء
جميع االعضاء
جميع االعضاء
جميع االعضاء/بحضور مدقق الحسابات الخارجي
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ل .عدد اجتامعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحارضين.

عدد اجتامعات مجلس االدارة خالل العام  2019بلغت ( )7اجتامعات.

االعضاء الحضور

الجلســــة

جميع االعضاء
جميع االعضاء
جميع االعضاء
جميع االعضاء
جميع االعضاء
جميع االعضاء
جميع االعضاء

2019/1
2019/2
2019/3
2019/4
2019/5
2019/6
2019/7

رئيس مجلس االدارة
عمر احمد حوراين
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رشكــة الرشق للمشاريع االستثامرية
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
القوائم املالية للسنة املنتهية
يف / 31كانون األول 2019/
وتقرير مدقق الحسابات املستقل
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رشكــة الشـــرق للمشاريـــع االستثامريــــــــــة
( رشكة مساهمة عامة محدودة )
عمــــان  -األردن

املحتويـــــات
تقرير مدقق الحسابات املستقل
قامئــة املركــز املالــي
قامئــة الـدخـل الشامــل
قامئة التغري يف حقوق امللكيـة
قامئــة التدفقات النقديـــة
إيضاحات حول القوائم املالية

قامئـــــة
أ
ب
ج
د
ايضـــــــاح
26 - 1
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قامئة ( أ)

رشكــة الشـــرق للمشاريـــع االستثامريــــــــــة
( رشكة مساهمة عامة محدودة )
عمــــان  -األردن
قامئـة املركـز املالــي كمـــا فـــي / 31كانون األول  2019 /و 2018

املوجودات

املوجـــودات املتداولــة
نقــد ونقـــد معـــادل
شيكــات برســم التحصيل
ذمــم مدينــة  ،بالصافـي
املخـــــــــــزون
تأمينــات مستـــــردة
أرصــدة مدينــة أخـرى

مجموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولــة
موجـــودات تشغيليـــة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل االخر
موجودات غري ملموســـة
ممتلكـات وآالت ومعـــدات

ايضاح

دينـار اردنــي
878 622
16 069
496 547
44 366
102 316
197 917
ــــــــ
1 735 837

8

120 578

180 867

9
10
11

780 944
16 250
19 050 697

787 389
9 750
16 634 267

ــــــــ
19 968 469
ــــــــ
21 704 306
==========

ــــــــ
17 612 273
ــــــــ
21 794 914
==========

441 784
511 683
162 965
ــــــــ
1 116 432

305 115
641 033
000
ــــــــ
946 148

3
4
5
6
7

مجموع املوجودات غري املتداولة
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكيـة
املطلـوبـات املتداولــة
ذمـــــم دائنــــة
أرصــدة دائنــة أخرى
قرض قصيـر األجـــل
مجموع املطلوبات املتداولـة
املطلوبات غري املتداولــة
قرض طويـل األجــــل
حقــــوق امللكيــــة
رأس املـــــــــال
احتياطــي اجبــــاري
احتياطــي اختيــــاري
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر
اربــــاح مـــدورة

2019

2018

دينـار اردنــي
1 045 971
27 868
637 117
42 433
102 316
2 326 936
ــــــــ
4 182 641

12
13

13

237 035

000

14
14
14

16 000 000
3 637 069
28 056

16 000 000
3 592 475
28 056

() 679 861
1 365 575
ــــــــ

() 657 561
1 885 796
ــــــــ

صافـي حقــوق امللكيـة
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
«ان اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها «

20 350 839
ــــــــ
21 704 306
==========

20 848 766
ــــــــ
21 794 914
===========
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قامئة (ب)

رشكــة الشـــرق للمشاريـــع االستثامريــــــــــة
( رشكة مساهمة عامة محدودة )
عمــــان  -األردن
قامئـة الدخــــل الشامل للسنتيــن املنتهيتيـــن
يف / 31كانون األول  2019/و 2018

بنود الدخل الشامـــل:

ايــرادات التشغيـــل
تكاليــف التشغيـــل

اجاملـي ربح التشغيـل
مصاريف ادارية وعمومية
مصاريف الصيانة والطاقة
مصاريف تسويق ودعاية وإعالن
استهالكـــــــات
اتعـــــاب اإلدارة
ايـــرادات أخــرى

ايضاح

15
16
17
18
19
20

ربح السنة قبل الرضيبة واملخصصات
مخصص رضيبة الدخل
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
املساهمة الوطنية لسداد الدين العام
ربح السنة بعد الرضيبة واملخصصات /الدخل الشامل
بنود الدخل الشامل اآلخر:
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر
مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للسنــة
العائد عىل السهم من الدخل الشامل للسنة
املتوسط املرجح لعدد األسهم
«ان اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها «
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2019
دينـار اردنـي

2018
دينـار اردنـي

5 593 517
() 1 941 906
ـــــــــ
3 651 611
()1 138 086
() 795 493
() 239 220
() 983 854
() 151 191
102 172
ـــــــــ
445 939
() 91 968
() 25 000
)
(4 598
ـــــــــ
324 373
ـــــــــ

5 888 599
()1 798 257
ـــــــــ
4 090 342
() 933 454
() 806 703
() 242 238
() 811 195
() 209 839
101 240
ـــــــــ
1 188 153
() 225 685
() 25 000
000
ـــــــــ
937 468
ـــــــــ

() 22 300
ـــــــــ
() 22 300
ـــــــــ

11 416
ـــــــــ
11 416
ـــــــــ

302 073

948 884

==========
%1,888
ـــــــــ
16 000 000
==========

==========
%5,931
ـــــــــ
16 000 000
==========
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البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

« ان اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها «

دينار اردنـــــي

رأس املــــــــــــال

000
ــــــــ
3 637 069
===========

000
ــــــــ
3 592 475
000
000
44 594

3 473 660
000
000
118 815

دينار اردنـــــي

احتياطي إجباري

)

11 416
ـــــــــ
() 657 561
000
000
000

() 668 977
000
000
000

(22 300
000
ـــــــــ
ــــــــ
() 679 861
28 056
========== ===========

000
ــــــــ
28 056
000
000
000

28 056
000
000
000

دينار اردنـــــي

احتياطـــــــــي
اختيـــــــــاري

فروقات تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل االخر
دينـار اردنــي

رشكــة الشــرق للمشاريــع االستثامريـــة
( رشكة مساهمة عامة محدودة )
عمــــان  -األردن
قامئة التغري فــي حقوق امللكية للسنتني املنتهيتني
يف /31كانون األول  2019/و 2018

16 000 000
الرصيد كام يف  /31كانون األول 2017 /
ربح السنة بعد الرضيبة واملخصصات/الدخل الشامل 000
000
توزيعــات أربــاح
000
املحول لالحتياطي اإلجباري
بنـود الدخـل الشامل اآلخر
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
000
من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر
ـــــــــ
16 000 000
الرصيد كام يف  /31كانون األول 2018 /
ربح السنة بعد الرضيبة واملخصصات/الدخل الشامل 000
000
توزيعــات أربــاح
000
املحول لالحتياطي اإلجباري
بنـود الدخـل الشامل اآلخر
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
000
من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر
ـــــــــ
16 000 000
الرصيد كام يف  /31كانون األول 2019 /
===========

قامئـة ( ج)

000
ــــــــ
1 365 575
==========

000
ــــــــ
1 885 796
324 373
() 800 000
() 44 594

1 867 143
937 468
() 800 000
() 118 815

() 22 300
ـــــــــ
20 350 839
===========

11 416
ـــــــــ
20 848 766
324 373
() 800 000
000

دينـار اردنــي

دينار اردنـــي

20 699 882
937 468
() 800 000
000

األرباح املدورة

املجمــوع
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قامئة ( د)

25

رشكــة الشـــرق للمشاريـــع االستثامريــــــــــة
( رشكة مساهمة عامة محدودة )
عمــــان  -األردن
قامئة التدفقات النقديـة للسنتني املنتهيتني
يف / 31كانون األول  2019 /و 2018

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:
مجموع الدخل الشامل للسنة
تعديالت :

2019
دينـار اردنـي

2018
دينـار اردنـي

302 073

948 884

استهالكـــــات

983 854

811 195

121 566
22 300
ــــــــ
1 429 793
2 279 455
() 114 247
ــــــــ
3 595 001

250 685
() 11 416
ــــــــ
1 999 348
() 1 454 389
() 125 873
ــــــــ
419 086

() 3 333 495

() 466 705

() 15 855
() 13 000
ــــــــ
()3 362 350

() 16 704
() 13 000
ــــــــ
() 496 409

() 800 000
400 000
ــــــــ
() 400 000
ــــــــ
() 167 349
1 045 971
ــــــــ
878 622
=========

() 800 000
000
ــــــــ
() 800 000
ــــــــ
() 877 323
1 923 294
ــــــــ
1 045 971
=========

البيـــــــــان

مخصصـــــات
فروقات تقييم موجودات مالية
ربح التشغيل قبل التغيري يف بنود رأس املال العامل
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
صايف التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات االستثامر:
ممتلكات واآلالت ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر
موجــودات غري ملموســة
صايف التدفقات النقدية من عمليات االستثامر
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
توزيعـــات اربـاح
قـــــــــرض
صايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل
صايف التغري يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية السنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة
«إن اإليضاحـــات املرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها «
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رشكــة الشـــرق للمشاريـــع االستثامريــــــــــة
( رشكة مساهمة عامة محدودة )
عمــــان  -األردن
إيضاحــــات حول القوائم املالية
لعام2019

تأسيس الرشكة وطبيعة اعاملها :
-1تأسيس الرشكة :

أ-سجلت رشكة الرشق للمشاريع االستثامرية كرشكة مساهمة عامة تحت الرقم ( ) 258برأسامل قدره (  ) 16مليون دينار /
سهم بعد ان تم دمج رشكة الرشق للمشاريع االستثامرية مع رشكة الرشق للمشاريع الفندقية والسياحية (ذ0م0م ) اعتبارا ً
من  ،2005/10/1وصدرت موافقة معايل وزير الصناعة والتجارة بتاريخ  2006/3/20عىل االندماج وقد تم اثبات األرصدة
االفتتاحية للرشكة الناتجة عن الدمج مببالغ اعادة التقييم 0
ب-متتلك الرشكة فندق تحت اسم تشغييل « فندق الهوليدي ان – عامن « والذي تم افتتاحه خالل العام  1999وتديره رشكة
هوليدي انز ( مجموعة فنادق انرتكونتينينتال جروب ) مبوجب اتفاقية ادارة تم توقيعها خالل العام  1995وقد تم اجراء
تعديالت عىل بعض بنود االتفاقية خالل األعوام الالحقة ومتديدها حتى  0 2019/7/14وبتاريخ  2019/2/10قرر مجلس إدارة
الرشكة املوافقة عىل إنهاء اتفاقية اإلدارة املشار اليها اعتبارا ً من تاريخ انتهائها يف  ،2019/7/14واالتفاق مع مجموعة فنادق
املوفينبيك العاملية إلدارة وتشغيل الفندق اعتبارا ً من تاريخ 0 2019/7/15
ج-تم اقرار القوائم املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ /28كانون الثاين  2020/وهي خاضعة ملوافقة الهيئة العامة
للمساهمني 0
د-غايات الرشكة وطبيعة اعاملها :
انشاء وإدارة الفنادق واالسرتاحات السياحية وادارة الرشكات التابعة أو املشاركة يف ادارة الرشكات األخرى التي تساهم فيها 0

-2السياسات املحاسبية الهامة :

تم عرض القوائم املالية املرفقة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية والتفسريات ذات العالقة الصادرة عن لجنة تفسري
املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ،وفيام ييل ملخصا ألهم السياسات املحاسبية املتبعة:

أ-معايري التقارير املالية املعدلة :

قامت الرشكة بتطبيق التعديالت عىل متطلبات املعايري الصادرة سابقاً عن مجلس معايري املحاسبة الدولية والتفسريات
املحاسبية الصادرة عن لجنة تفسريات التقارير املالية الدولية بتاريخ نفاذها والتي أصبحت سارية املفعول خالل السنة الحالية
وهي:
•املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( )3إندماج األعامل 0
•املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( )9األدوات املالية0
•املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( )11الرتتيبات املشرتكة 0
•املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( )16عقود اإليجار0
•معيار املحاسبة الدويل رقم ( )12رضائب الدخل 0
-2•معيار املحاسبة الدويل رقم ( )19منافع املوظفني0
•معيار املحاسبة الدويل رقم ( )23تكاليف االقرتاض0
•معيار املحاسبة الدويل رقم ( )28االستثامرات يف املنشآت الزميلة واملشاريع املشرتكة0
التقرير ال�سنوي 2019
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ب -استخدام التقديرات :
يتطلب اعداد القوائم املالية املرفقة القيام بتقديرات واجتهادات لبعض البنود يف القوائم املالية عند تطبيق السياسات
املحاسبية ومن أمثلة ذلك تقدير مخصص التدين للديون كام تقوم اإلدارة باجراء تقديرات مستقبلية ألمور غري مؤكدة
يف نهاية السنة املالية والتي قد تؤدي إىل مخاطر هامة ومن املحتمل ان تتسبب يف اجراء تعديالت جوهرية يف أرصدة
املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف القوائم املالية خالل السنة القادمة ومن أمثلة ذلك املخصصات املختلفة والقضايا
واملطالبات املقامة عىل الرشكة 0
ج-املمتلكات واآلالت واملعدات :
يتم اثبات كافة املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة التاريخية مطروحا منها – باستثناء األرايض – االستهالك املرتاكم واي
انخفاض دائم يف قيمتها  ،وتتبع الرشكة طريقة القسط الثابت يف احتساب االستهالك عىل املمتلكات واآلالت واملعدات
باستخدام النسب السنوية التالية :

البيــــــــــــــــــــــــــان
مبنـى الفنـــدق
أثاث ومفروشـات
أجهزة مكتبيـــة
مصاعــــــد
سيــــــارات
أجهــزة ومعدات
ديكـــــورات

نسبة االستهالك
%2
%25-%2,5
%20 - %15
%10
%15
%15- %10
%25-%15

يف حالة استبعاد أي من املمتلكات واآلالت واملعدات يتم حذف القيمة املسجلة لألصل املستبعد واالستهالك املرتاكم بتاريخ
االستبعاد من الحسابات وترحل النتيجة سواء ربح أو خسارة إىل قامئة الدخل الشامل  0يتم رسملة اإلضافات والتحسينات
املادية بالتكلفة  ،أما مصاريف الصيانة والتصليح فيتم تحميلها عىل العمليات الجارية حال حدوثها 0
•يتم اثبات املوجودات التشغيلية والعدد واألدوات بالتكلفة ويتم استهالكها بنسبة سنوية من (0)%20-%10
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د-املوجودات غري امللموسة:

•يتم قياس وتسجيل املوجودات غري امللموسة التي يتم متلكها بشكل منفصل عند االعرتاف األوىل بها بالتكلفة  ،اما
املوجودات غري امللموسة التي يتم الحصول عليها من خالل عمليات االندماج فتقاس وتسجل بقيمتها العادلة بتاريخ
التملك 0
•يتم التمييز بني املوجودات غري امللموسة عىل أساس تقدير عمرها الزمني (فرتة االستفادة منها ) لفرتة محدودة او
لفرتة غري محددة0
•ان املوجودات غري امللموسة التي لها عمر زمني محدد يتم اطفائها خالل هذا العمر ويتم قيد قيمة اإلطفاء يف قامئة
الدخل الشامل  ،كام يتم مراجعة العمر املقدر وطريقة اإلطفاء عىل االقل مرة سنويا وقيد أي تدين يف قيمتها يف قامئة
الدخل الشامل  ،ومعالجة التغري يف العمر املقدر عىل انه تغري يف التقديرات املحاسبية  ،ويتم إطفاء املوجودات غري
امللموسة باستخدام النسب التالية :
البيـــــــان
الخلــــــو

نسبة االطفـاء
%25

ان املوجودات غري امللموسة التي عمرها الزمني غري محدد يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم
تسجيل أي تدين يف قيمتها يف قامئة الدخل الشامل وال يتم اطفاء هذه املوجودات  ،ويتم مراجعة عمرها سنوياً لتحديد فيام
اذا حدث أي تغري كأن يصبح هناك عمر محدد لها ويف حال حدوث تغيري يف العمر فانه يعالج محاسبياً عىل أساس مستقبيل0
ال يتم رسملة املوجودات غري امللموسة الناتجة من عمليات الرشكة التي يتم توليدها داخليا -باستثناء تكاليف التطوير املرسملة
– ويتم تسجيلها يف قامئة الدخل الشامل يف نفس الفرتة0

هـ -تحقق الربح :

•يتم اثبات ايرادات الفندق عند تقديم الخدمة وإصدار فاتورة بذلك 0
•يتم تحقق ايرادات الفوائد عىل أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعيل عىل املوجودات0
•يتم تحقق توزيعات ارباح االستثامرات عند اقرارها من قبل الهيئات العامة للرشكات املستثمر بها 0
•يتم تحقق إيرادات بيع العمالت واملعادن بتاريخ البيع نظرا ً للتذبذب الرسيع يف أسعار تقييمها0
•يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً ملبدأ االستحقاق 0
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و -املخـــــــــزون :

يتم تسعري البضاعة بالتكلفة او صايف القيمة البيعية ايهام اقل  ،وتبنى التكلفة عىل أساس املتوسط املرجح املتحرك 0

ذ -الذمم املدينة:

تسجل الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصيل بعد تنزيل املبالغ املقدّر عدم تحصيلها ،يتم عمل تقدير للديون املشكوك يف
تحصيلها وتشطب الديون املعدومة عندما ال يكون هناك احتامل لتحصيلها 0

ح -الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة الدفع:

يتم إثبات الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الرشكة سواء متت املطالبة بها من قبل
املورد أو مل تتم 0

ط -النقد والنقد املعادل :

ألهداف إعداد قامئة التدفقات النقدية ،فان بند النقد والنقد املعادل يتمثل يف النقد يف الصندوق والحسابات الجارية
والودائع لدى البنوك  0يطرح من بند النقد والنقد املعادل حسابات البنوك املكشوفة التي تتذبذب بني املدين والدائن خالل
السنة 0

ي-االعرتاف يف األصول وااللتزامات املالية :

يتم االعرتاف يف األصول وااللتزامات املالية للرشكة بثبات من سنة ألخرى عىل أساس طريقة املحاسبة بتاريخ املتاجرة0

ك األدوات املالية:

تعرف األداة املالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مايل يف منشأة والتزام مايل أو أداة حقوق ملكية يف منشأة أخرى ،تتألف
األدوات املالية للرشكة بشكل رئييس من النقد وأرصدة البنوك والذمم املدينة والدائنة واألوراق املالية 0
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-3

نقــد ونقـــد معـــــــــــــادل :
البيـــــــــان

نقد يف الصنــدوق
نقد لدى البنـــوك
املجموع

-4

2019
دينـار اردنـي

2018
دينـار اردنـي

44 228
834 394
ــــــــ
878 622
=========

58 939
987 032
ــــــــ
1 045 971
=========

ذمـــم مــدينـــــة بالصايف :
البيـــــــــان

ذمم تجاريـة ونزالء
شيكـات معـــادة

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها
املجموع

2019

2018

دينـار اردنـي

دينـار اردنـي

535 469
17 888
ــــــــ
553 357
() 56 810
ــــــــ
496 547
==========

644 177
24 334
ــــــــ
668 511
() 31 394
ــــــــ
637 117
==========

-5املخــــزون :
البيــــــــــان
مـــواد شـــراب
لــوازم عامــــة
املجموع

2019

2018

دينـار اردنـي

دينـار اردنـي

37 258
7 108
ــــــــ
44 366
==========

36 046
6 387
ــــــــ
42 433
==========
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-6تأمينــات مستـــردة :
البيـــــــــان
تأمني عدادات كهرباء
تأمني رصف صحي
تأمني خطوط هاتف
تأميــن ميـــاه

2019
دينـار اردنـي

50 031
46 510
3 150
2 625
ــــــــ
102 316
==========

املجموع

2018
دينـار اردنـي

50 031
46 510
3 150
2 625
ــــــــ
102 316
==========

-7أرصدة مدينــة أخــــــــرى :
البيـــــــــان
مصاريف مدفوعة مقدماً
دفعات مقدمة للمورديـن
أمانــات قضايــا
تأمينــات كفـــاالت
دفعات عىل حساب الرضيبة
ادعـــــــاءات
ايراد مستحـق القبض
أخــــــــرى
أمانات لدى الغيــر *
أمانات الضامن االجتامعي
املجموع

2019
دينـار اردنـي

80 724
72 238
16 460
13 575
7 422
4 915
1 623
960
000
000
ــــــــ
197 917
==========

*ميثل املبلغ قيمة مبلغ محتجز من قبل وزارة العدل بخصوص قضية عاملية مرفوعة عىل الرشكة0
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2018
دينـار اردنـي

121 787
2 143 896
15 445
13 575
2 122
6 569
17 859
2 243
3 425
15
ــــــــ
2 326 936
==========
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-8موجـــودات تشغيليـــة :
البيـــــــــان
أواين صينية وزجاجية
بياضـــــــات

الكلفـــة
دينار أردين
363 998
238 891
ــــــ
602 889
=======

املجموع

االستهالك املرتاكـم
دينار أردنـي
() 291 198
() 191 113
ــــــ
()482 311
=======

2018
دينار أردين

2019
دينار أردين

109 200
71 667
ــــــ
180 867
========

72 800
47 778
ــــــ
120 578
=======

-9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر:
البيـــــــــان
كلفة أدوات حقوق ملكية
التغري يف القيمة العادلة
املجموع

2019
دينـار اردنـي

1 657 859
() 876 915
ــــــــ
780 944
==========

2018
دينـار اردنـي

1 642 004
() 854 615
ــــــــ
787 389
==========

*يتضمن رصيد صايف املوجودات املالية استثامرات يف رشكـات محـــدودة املسؤولية بقيمـــة ( )48 687دينار مقيمة بنا ًء عىل
أحدث قوائم مالية صادرة عن الرشكات املستثمر بها بسبب عدم وجود سوق نشط ألسعار الحصص 0

-10موجودات غري ملموسة :
البيـــــــــان
خلـو املحـــــل
مرتاكـم اإلطفـــاء
املجموع

2019
دينـار اردنـي

26 000
() 9 750
ــــــــ
16 250
=========

2018
دينـار اردنـي

13 000
() 3 250
ــــــــ
9 750
=========
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رصيد 2019/12/31
صايف القيمة الدفرتية 2019
صايف القيمة الدفرتية 2018

رصيد 2019/12/31
االستهالك املرتاكم
رصيد 2018/12/31
اضافـــــات
استبعــــادات

التكلفــــــة
رصيد 2018/12/31
اضافـــــات
استبعــــادات

البيـــــــــــــــــــــــــان

4 756 557
332 507
000
ــــــــ
5 089 064
11 866 527
10 573 721

15 330 278
1 625 313
000
ــــــــ
16 955 591

دينار أردين

000
000
000
ــــــــ
000
4 037 487
4 037 487

4 037 487
000
000
ــــــــ
4 037 487

دينار أردين

3 142 027
293 900
() 607 033
ــــــــ
2 828 894
1 499 029
1 059 145

4 201 172
733 784
() 607 033
ــــــــ
4 327 923

دينار أردين

1 137 699
99 671
() 8 256
ــــــــ
1 229 114
291 100
180 357

1 318 056
210 414
() 8 256
ــــــــ
1 520 214

دينار أردين

3 194 828
163 648
000
ــــــــ
3 358 476
964 030
721 150

3 915 978
406 528
000
ــــــــ
4 322 506

دينار أردين

129 098
8 473
000
ــــــــ
137 571
39 626
48 099

177 197
000
000
ــــــــ
177 197

دينار أردين

مبانــــــــــــي أراضــــــــــــي اثاث ومفروشات أجهزة مكتبية أجهزة ومعدات سيــــــارات

 -11ممتلكات وآالت ومعدات :

692 806
13 668
() 409 342
ـــــــ
297 132
150 173
14 307

707 113
149 534
() 409 342
ـــــــ
447 305

دينار أردين

531 144
5 198
()318 686
ـــــــ
217 656
202 725
1

531 145
207 922
()318 686
ـــــــ
420 381

دينار أردين

13 584 159
917 065
()1 343 317
ــــــــ
13 157 907
19 050 697
16 634 267

30 218 426
3 333 495
()1 343 317
ــــــــ
32 208 604

دينار أردين

ديكـــورات مصاعـــــــــــــد

املجمـــــوع
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-12أرصــدة دائنــة أخـــــرى :
البيــــــــــــان
مصاريف مستحقة ومخصصات
امانـات رضيبـة املبيعـات
أمانــات مساهميـــن
مخصص رضيبـة دخــل
دفعــات مقبوضـة مقدما
مخصص قضايا عامليـــة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
هيئة تنشيط السياحة والتدريب
بــــــدل الخدمـــة
املساهمة الوطنية لسداد الدين العام
محتجزات مقاوليــــــن
امانـات رضيبـة الدخـــل
املجموع

2018
دينـار اردنـي

2019
دينـار اردنـي

172 995
101 252
71 862
183 846
58 988
000
25 000
5 912
1 603
000
19 348
227
ــــــــ
641 033
===========

155 439
83 997
72 065
58 090
55 803
44 138
25 000
5 743
5 398
4 598
1 045
367
ــــــــ
511 683
=========

-13القرض :
البيــــــــان
قرض البنك األردين الكويتي

اقساط قروض تسدد
بعـد عــام
خالل عام
دينار أردنـي
دينار أردنـي
237 035
162 965

2019
املجمــوع
دينار أردنـي
400 000

وقعت الرشكــة بتاريخ  2019/7/29اتفاقية قـرض مع البنـك األردين الكويتي مببلغ ( )800 000دينار لتمويل تحديث طابقني
يف الفندق باإلضافة إىل املصاعد الرئيسية يف الفندق وبفائدة سنوية ( )%4,5حيث تم االتفاق عىل ان يتم التسديد مبوجب
( )54قسط قيمة كل منها ( )14 815دينار ويستحق أول قسط بعد ( )6أشهر من تاريخ املنح وذلك حسب فرتة السامح املذكورة
ضمن العقد املذكور أعاله 0
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-14رأس املال واالحتياطيات :
أ-رأس املال :
يبلغ رأس مال الرشكة املرصح به واملدفوع ( )16 000 000دينار أردين مقسـم إىل ( )16 000 000سهم وذلك بعد أن تم دمج
رشكة الرشق للمشاريع االستثامرية مع رشكة الرشق للمشاريع الفندقية والسياحية (ذ 0م 0م)0
ب-االحتياطي االجباري :
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الرضائب واملخصصات بنسبة 0 %10
ج-االحتياطي االختياري :
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الرضائب واملخصصات ويخضع ملوافقة الهيئة
العامة للمساهمني عند اقتطاعه وتوزيعه أو الترصف به طبقاً ألحكام قانون الرشكات النافذ 0

-15اجاميل ربح التشغيل :
البيــــــــان
الغـــــــرف
الطعــام والرشاب
الرتفيه واإليجارات وأخرى
املجموع
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االيــراد
دينـار اردنـي
3 075 445
2 259 808
258 264
ـــــــ
5 593 517
=========

Annual Report 2019

اجاميل ربح التشغيل
2019
كلفة التشغيل
دينار اردنـي
دينـار اردنـي
2 528 376
() 547 069
976 622
()1 283 186
146 613
() 111 651
ـــــــ
ــــــــ
3 651 611
()1 941 906
=========
=========

2018
دينار اردنـي
2 727 623
1 181 449
181 270
ـــــــ
4 090 342
=========
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-16مصاريف ادارية وعمومية :

البيــــــــــان
رواتـب ومنافع موظفني
مصاريف ديــون معدومة
مصاريــف افتتــــاح
مصاريــف كمبيوتـر
عمولــة بطاقات ائتامن
رســـوم ورخــص
مصاريف تحضريية لتشغيل الرتس الجديد
تأميــــــــــن
مسقفات ومعارف ورصف صحي
بدل تنقالت مجلس االدارة
سفر ومواصالت وتنقالت
مصاريــف بنكيـــة
اتعــاب مهنيــــة
قرطاسيـة ومطبوعـات
أخــــــــــرى
ضيافـــــــــه
مصاريــف قضائيــة
ايجــــــــارات
مالبــس موظفيـــن
بريـــد وهاتــــف
مصاريــف تدريــب
دعايـــة واعـــالن
اتعاب مراقبة الرشكـات
طوابـــــع واردات
املجموع

2019
دينـار اردنـي

600 929
76 251
57 011
54 544
51 941
49 042
48 962
37 559
26 412
24 000
21 365
20 597
17 684
11 601
11 288
10 651
6 225
6 000
1 773
1 584
1 368
699
600
000
ــــــــ
1 138 086
==========

2018
دينـار اردنـي

550 804
000
000
66 327
56 832
32 609
18 744
51 493
26 412
24 000
17 167
8 268
17 434
11 292
13 236
10 767
14 136
6 000
3 264
1 172
575
1 457
600
865
ــــــــ
933 454
==========
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-17مصاريف الصيانة والطاقة :
البيــــــــــان
كهربـــــــــاء
رواتب ومنافع موظفيـن
وقـود ومحروقـــات
أجور ومستلزمات ومصاريف الصيانة
ميـــــــــــاه
مساهمة الضامن االجتامعي
املجموع

2019
دينـار اردنـي

326 175
153 626
139 473
84 177
69 966
22 076
ــــــــ
795 493
=========

2018
دينـار اردنـي

308 066
134 082
135 385
125 933
81 644
21 593
ــــــــ
806 703
=========

-18مصاريف تسويق ودعاية وإعالن :
البيـــــــــــان
رواتب ومنافع موظفيــن
مساهمـــة التسويــق
ضيافــــــــــه
مصاريف تسويق وترويج
سفـــر وتنقــــالت
مساهمة الضامن االجتامعي
اخــــــــــرى
املجموع

-19أتعاب اإلدارة :

2019
دينـار اردنـي

87 046
66 845
30 644
28 352
11 038
10 593
4 702
ــــــــ
239 220
=========

72 496
32 317
28 958
79 897
16 597
9 906
2 067
ــــــــ
242 238
==========

ميثل هذا البند حصة اإلدارة من ارباح الفندق والتي تحتسب كنسبة من ارباح الفندق التشغيلية 0
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دينـار اردنـي
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-20ايرادات أخــــــــرى :
البيـــــــــان
توزيعـات اربــاح
أخــــــــرى
فوائد الودائع البنكيـة
املجموع

2019
دينـار اردنـي

75 470
15 002
11 700
ــــــــ
102 172
=========

2018
دينـار اردنـي
71 976
3 770
25 494
ــــــــ
101 240
========

-21القطاعات التشغيلية:

تقوم الرشكة مبامرسة اعاملها من خالل نشاط رئييس يتمثل يف انشاء وإدارة الفنادق وتتضمن القوائم املالية نتائج اعامل
نشاط الفندق التابع للرشكة0

-22رضيبة الدخل :

متت مناقشة وتسوية نتائج اعامل الرشكة حتى نهاية عام  2015إضافة إىل عام  2018مع دائرة رضيبة الدخل واملبيعات 0
تم تقديم كشف التقدير الذايت عن نتائج اعامل الرشكة لألعوام  2016و 2017ومل تقم دائرة رضيبة الدخل واملبيعات مبراجعة
سجالت الرشكة عن ذلك العام حتى تاريخه0

-23توزيعات االرباح :

األرباح القابلة للتوزيع كام بتاريخ  2019/12/31تبلغ ( )488 660دينار وذلك بعد احتجاز جزء من األرباح املدورة ملقابلة القيم
السالبة يف قامئة التغري يف حقوق امللكية مبوجب تعليامت هيئة األوراق املالية والبالغة ( ) 876 915دينار 0
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-24األدوات املالية :
أ-القيمة العادلة:

إن القيمة الدفرتية لألدوات املالية املتمثلة يف النقد ،الذمم املدينة والدائنة ،والقروض تقارب قيمتها العادلة 0
وتبني اإليضاحات حول هذه القوائم املالية القيم العادلة لهذه األدوات املالية ،كام تبني بعض السياسات املحاسبية الطرق
املستخدمة يف تقييم هذه األدوات 0

ب-مخاطر االئتامن:

تحتفظ الرشكة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مرصفية ذات ائتامن مناسب 0

ج-مخاطر السعر:
•مخاطر سعر السوق:

وتعرف بأنه الخطر الذي ينتج عنه تقلب يف قيمة األدوات املالية نتيجة التغري يف أسعار السوق 0إن األدوات املالية الظاهرة
يف قامئة املركز املايل خاضعة ملخاطر سعر السوق 0

•مخاطر تقلبات العملة :

يعرف خطر تقلبات العملة بأنه الخطر الناتج عن تذبذب يف قيمة األدوات املالية نتيجة التغري يف سعر رصف العمالت 0
إن املخاطرة املتعلقة باألدوات املالية املسامة بالدوالر األمرييك متدنية نظرا ً لثبات سعر رصف الدينار األردين مقابل الدوالر
األمرييك ،أما مخاطر العمالت األخرى فيتم معالجتها يف القوائم املالية 0

•مخاطر سعر الفائدة :

ان األدوات املالية يف قامئة املركز املايل غري خاضعة ملخاطر أسعار الفوائد باستثناء التسهيالت والتسهيالت البنكية الخاضعة
لتعليامت الجهات الرقابية ذات العالقة0

-25االلتزامات املحتملة:

أ-هنالك قضايا عاملية مقامة عىل الرشكة مببلغ ( )73 436دينار اردين0
ب-يوجد عىل الرشكة بتاريخ  2019/12/31التزامات محتملة مقابل كفاالت بنكية مببلغ ( )725دينار أردين بعد تنزيل قيمة
التأمني0

-26عــــــام :

أ-يراعى اثر تعليامت هيئة األوراق املالية وقانون الرشكات األردين فيام يتعلق باحتساب االحتياطيات واملخصصات عىل األرباح
املتحققة فقط مع مراعاة القيود املفروضة عىل توزيع األرباح غري املتحققة واحتجاز جزء من األرباح املدورة ملقابلة القيم
السالبة يف قامئة التغري يف حقوق امللكية 0
ب-قررت الهيئة العامة باجتامعها املنعقد بتاريخ  2019/4/22توزيع ما نستبه ( )%5من رأس املال املكتتب به كأرباح نقدية عىل
املساهمني 0
ج-قرر مجلس اإلدارة التوصية للهيئة العامة بتوزيع جزء من األرباح املدورة كام يف  2019/12/31عىل املساهمني بواقع
( )480 000دينار0
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000
ــــــــ
3 637 069
===========

000
ــــــــ
3 592 475
000
000
44 594

3 473 660
000
000
118 815

دينار اردنـــــي

)

11 416
ـــــــــ
() 657 561
000
000
000

() 668 977
000
000
000

(22 300
000
ـــــــــ
ــــــــ
() 679 861
28 056
========== ===========

000
ــــــــ
28 056
000
000
000

28 056
000
000
000

دينار اردنـــــي

« ان اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها «

دينار اردنـــــي

رأس املــــــــــــال

احتياطي إجباري

احتياطـــــــــي
اختيـــــــــاري

فروقات تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل االخر
دينـار اردنــي

رشكــة الشــرق للمشاريــع االستثامريـــة
( رشكة مساهمة عامة محدودة )
عمــــان  -األردن
قامئة التغري فــي حقوق امللكية للسنتني املنتهيتني
يف /31كانون األول  2019/و 2018

16 000 000
الرصيد كام يف  /31كانون األول 2017 /
ربح السنة بعد الرضيبة واملخصصات/الدخل الشامل 000
000
توزيعــات أربــاح
000
املحول لالحتياطي اإلجباري
بنـود الدخـل الشامل اآلخر
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
000
من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر
ـــــــــ
16 000 000
الرصيد كام يف  /31كانون األول 2018 /
ربح السنة بعد الرضيبة واملخصصات/الدخل الشامل 000
000
توزيعــات أربــاح
000
املحول لالحتياطي اإلجباري
بنـود الدخـل الشامل اآلخر
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
000
من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر
ـــــــــ
16 000 000
الرصيد كام يف  /31كانون األول 2019 /
===========

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قامئـة ( ج)

000
ــــــــ
1 365 575
==========

000
ــــــــ
1 885 796
324 373
() 800 000
() 44 594

1 867 143
937 468
() 800 000
() 118 815

() 22 300
ـــــــــ
20 350 839
===========

11 416
ـــــــــ
20 848 766
324 373
() 800 000
000

دينـار اردنــي

دينار اردنـــي

20 699 882
937 468
() 800 000
000

األرباح املدورة
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رصيد 2019/12/31
صايف القيمة الدفرتية 2019
صايف القيمة الدفرتية 2018

رصيد 2019/12/31
االستهالك املرتاكم
رصيد 2018/12/31
اضافـــــات
استبعــــادات

التكلفــــــة
رصيد 2018/12/31
اضافـــــات
استبعــــادات

البيـــــــــــــــــــــــــان

4 756 557
332 507
000
ــــــــ
5 089 064
11 866 527
10 573 721

15 330 278
1 625 313
000
ــــــــ
16 955 591

دينار أردين

000
000
000
ــــــــ
000
4 037 487
4 037 487

4 037 487
000
000
ــــــــ
4 037 487

دينار أردين

3 142 027
293 900
() 607 033
ــــــــ
2 828 894
1 499 029
1 059 145

4 201 172
733 784
() 607 033
ــــــــ
4 327 923

دينار أردين

1 137 699
99 671
() 8 256
ــــــــ
1 229 114
291 100
180 357

1 318 056
210 414
() 8 256
ــــــــ
1 520 214

دينار أردين

3 194 828
163 648
000
ــــــــ
3 358 476
964 030
721 150

3 915 978
406 528
000
ــــــــ
4 322 506

دينار أردين

129 098
8 473
000
ــــــــ
137 571
39 626
48 099

177 197
000
000
ــــــــ
177 197

دينار أردين

مبانــــــــــــي أراضــــــــــــي اثاث ومفروشات أجهزة مكتبية أجهزة ومعدات سيــــــارات

 -11ممتلكات وآالت ومعدات :

692 806
13 668
() 409 342
ـــــــ
297 132
150 173
14 307

707 113
149 534
() 409 342
ـــــــ
447 305

دينار أردين

531 144
5 198
()318 686
ـــــــ
217 656
202 725
1

531 145
207 922
()318 686
ـــــــ
420 381

دينار أردين

13 584 159
917 065
()1 343 317
ــــــــ
13 157 907
19 050 697
16 634 267

30 218 426
3 333 495
()1 343 317
ــــــــ
32 208 604

دينار أردين

ديكـــورات مصاعـــــــــــــد
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