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مهند حممد عبداملهدي خليفة 
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كلمة رئي�س جمل�س االإدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام .

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�سرين ان اتقدم با�سمي وبا�سم ال�سادة اأع�ساء جمل�س االإدارة واأرحب بكم اأجمل ترحيب 

وان ا�سكركم على تلبية الدعوة حل�سور اجتماع الهيئة العامة العادي لل�سركة ، لنقدم لكم 

التقرير ال�سنوي الرابع ع�سر مت�سمنًا خال�سة اأعمال ال�سركة مبا فيها امليزانية العمومية 

واحل�سابات اخلتامية وتقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31 

عماًل باأحكام املادة )171( من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 1997 وتعديالته واملادة 

)22( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة .

ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،

لقد كان عام 2009 قا�سيا بكل املقايي�س وذلك اثر تداعيات االزمة االقت�سادية العاملية 

والتي كان لالردن منها ن�سيب ، انعك�س على الناجت املحلي القومي الذي تراجع باال�سعار 

الثابتة اىل 3% تقريبا مقابل 7.9% يف العام املا�سي ، وبلغ عجز املوازنة م�ستوى قيا�سي 

مل ي�سهده من قبل ليقارب حوايل املليار دينار ، وارتفعت املديونية اىل ما يقارب 10 مليار 

دينار.

التداول  تراجع حجم  ال�سعبة حيث  الظروف  بهذه  االردين  العقاري  ال�سوق  تاثر  وقد 

وقد   ،  2008 عام  عن   %  21 مقدارها  انخفا�س  بن�سبة  دينار  مليار  اىل4.75  العقاري 

عملت احلكومة جاهدة لتن�سيط هذا القطاع من خالل حتديد فرتة االعفاءات املمنوحة 

لت�سجيل ال�سقق ال�سكنية ، وكذلك منح خ�سومات على ر�سوم ت�سجيل االرا�سي اال ان ذلك 

مل ي�ستطع حتريك العجلة العقارية.       
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 قامت ال�سركة خالل العام احلايل بتنفيذ جزء ال باأ�س به من اإ�سرتاتيجيتها التي ابتداأتها 

يف اواخر عام 2008 والهادفة اإىل تكوين عوائد دخل ثابتة ال تتاأثر يف عوامل امل�ساربة اأو 

موؤلف  العقارية ومن ذلك متلك مبنى جتاري  االأ�سواق  اأو  املايل  بال�سوق  �سواء  الت�سخم 

من طابق ار�سي كمحالت جتارية واربعة طوابق مق�سمة اىل مكاتب ادارية اغلبها موؤجر، 

لذلك فاإن ال�سركة وهلل احلمد مل تتاأثر تاأثرا كبريا مبا حدث نظرا الإتباع �سيا�سة متحفظة 

ومتنوعة يف ا�ستثماراتها ذلك الن ا�ستثمارات ال�سركة  �سلبة وتنوعها نوعيا وجغرافيا. 

وكما عهدمتوه �سوف يعمل جمل�س االدارة جاهدا على زيادة ا�ستثمارات ال�سركة وحت�سني 

ايراداتها مبا يعود على م�ساهميها بالنفع و الفائدة .

رئي�س جمل�س االدارة     

 حممد بهجت البلبي�سي
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تقرير جمل�س االدارة

من   ) ) 4/ب،هـــ  املــادة  باأحكام  عماًل  به  واملعد  االدارة  تقرير جمل�س  لكم  نورد  يلي  فيما 

تعليمات اإف�ساح ال�سركات امل�سدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق :

الرئي�سية: ال�سركة  الأن�سطة  • و�سف 

ا�ستثمار اأموال ال�سركة يف االأ�سهم وال�سندات وامل�ساهمة والتاأ�سي�س يف ال�سركات ويف اال�ستثمار 

التجارية  امل�ساريع  القامة  واعدادها  وا�ست�سالحها  واإفرازها  وتطويرها  والعقارات  باالأرا�سي 

وال�سناعية واالإ�سكانية والزراعية وال�سياحية ، واإيجارها اأو ا�ستئجارها وبيعها ورهنها ، وكذلك 

ا�سترياد وت�سدير وبيع املواد االإن�سائية االأ�سا�سية املتعلقة مب�ساريعها .

منها: كل  يف  املوظفني  عدد  و  اجلغرافية  ال�سركة  • اماكن 

) �سارع عبد الرحيم الواكد - ال�سمي�ساين- عمان – اململكة االأردنية الها�سمية ( ويبلغ عدد 

املوظفني فيها اربعة موظفني واليوجد لل�سركة فروع اخرى.

يف ال�سركة مبلغ  8529692 دينار. الراأ�سمايل  اال�ستثمار  حجم  • بلغ 

: لل�سركة  التابعة  • ال�سركات 

يف  ن�ساطها  يرتكز  حيث   ، املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  املباين  وادارة  لال�ستثمار  اركان  �سركة 

وهي  دينار  الف   30000 مالها  راأ�س  ويبلغ   ، منها  العقاري  وخا�سة  اال�ستثمار  نواحي  خمتلف 

�سركة مملوكة بالكامل ل�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية ، ويقع املقر الرئي�س لل�سركة يف 

عمان – ال�سمي�ساين – �سارع عبدالرحيم الواكد ، وال يوجد اية فروع اخرى لها ، ويبلغ عدد 

التابعة  ال�سركة  قبل  من  املمولكة  لل�سركة  م�ساريع  اية  يوجد  وال  واحد  موظف  فيها  املوظفني 

اركان. 
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: منهم  كل  عن  تعريفية  ونبذة  االدارة  جمل�س  اع�ساء  • ا�سماء 

حممد بهجت اأمني البلبي�سي ) رئي�س جمل�س االإدارة ( :  – 1

تاريخ الع�سوية :2007/6/21   

تاريخ الوالدة : 1954/11/29 .   

اجلن�سية : اأردين   

املوؤهالت العلمية : بكالوريو�س اإدارة اأعمال اجلامعة االأردنية 1976.   

اخلربات العملية :

موظف مبيعات يف �سركة اجلرافات االأردنية )كاتربلر( 1977-1976 .     -

ع�سو هيئة مديرين/ مدير عام �سركة فورم لالأثاث 1977- 1982.   -

  -      رئي�س هيئة مديرين / مدير عام ال�سركة العربية لال�ستثمـــارات املالية عام

.1986-1982 \

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املحفظة الوطنية لالأوراق املالية م.ع.م .   -

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التاأمني الوطنية م.ع.م .   -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة باطون ل�سناعة الطوب والبالط املتداخل.   -

ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة �سمان الودائع.   -

ع�سو جمل�س اإدارة مركز اإيداع االأوراق املالية.   -

رئي�س جمل�س ادارة ال�سركة الدولية لل�سوف ال�سخري واملواد العازلة .   -

2 –  د. في�سل عبد الرزاق مو�سى احلياري  ) نائب رئي�س جمل�س االدارة ( :

         تاريخ الع�سوية : 2007/7/19

تاريخ الوالدة : 1955.   

اجلن�سية : اردين.   

املوؤهالت العلمية و�سنة التخرج : دكتوراه يف االقت�ساد 1990 .   

ماج�ستري يف اقت�ساديات ال�سيا�سة العامة 1987.    

بكالوريو�س اقت�ساد واح�ساء 1979 .     
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اخلربات العملية :

مدير عام موؤ�س�سة تنمية اموال االيتام ) حاليًا ( .   -

املنبثقة وال�سركات  االردنية  امللكية  خ�سخ�سة  فريق   / متفرغ  مايل  خبري    -

عنها  1997 – 2002 .     

ع�سو يف اللجان الفنيه العاملة على خ�س�سة االت�ساالت االردنيه وموؤ�س�سة   -

   النقل العام. 

العامة املوازنــــة  دائــرة   / واملعلومات  واالبحاث  الدرا�سات  مديرية  مدير    -

.  1997 – 1992    

منظم موازنه / دائرة املوازنه العامة 1979 – 1986 .   -

رئي�س ق�سم الدرا�سات و االبحاث/ دائرة املوازنة العامة 1990 - 1992 .   -

ع�سو جمل�س ادارة يف �سركة الكوابل االردنية.    -

ع�سو جمل�س ادارة �سركة املركز العربي لل�سناعات الدوائية .   -

            

جورج اإميل ابراهيم حداد ) ع�سو جمل�س االإدارة ( :  – 3

تاريخ الع�سوية :2007/6/21   

تاريخ الوالدة : 1945/11/16 .   

اجلن�سية : اأردين   

املوؤهالت العلمية و�سنة التخرج : مهند�س ميكانيكي  - 1970 .   

اخلربات العملية :

الرئي�س واملالك لل�سركة املركزية للتجارة واملركبات.   -

مدير عام �سركة ا�سماعيل البلبي�سي و�سركاه من تاريخ 1998-1972 .   -

ع�سو يف النقابة العامة لوكالء ال�سيارات وجتار قطع ال�سيارات ولوازمها .   -

القن�سل الفخري جلمهورية �سنغافوره .    -
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مهند حممد عبد املهدي خليفة ) ع�سو جمل�س االإدارة ( :  – 4

تاريخ الع�سوية :2007/6/21   

تاريخ الوالدة : 1954/1/1 .   

اجلن�سية : اأردين   

بـــكـــالـــوريـــو�ـــس يف الــهــنــد�ــســة ــة الـــتـــخـــرج :  ــن ــس ــــوؤهــــالت الــعــلــمــيــة و� امل   

   الكهربائية - 1977 .

اخلربات العملية :

نائب رئي�س جمل�س االدراة ل�سركة املحفظة الوطنية لالأوراق املالية .    -

ــكــيــة االردنــــيــــة كــمــهــنــد�ــس طـــريان ـــة املــل عــمــل لــــدى اخلـــطـــوط اجلـــوي   -

ت�سبيهي 1977.   

العام  املدير  كم�ساعد  – االردن  للتجارة عمان  املتحدة  ال�سركة  لدى  عمل    -

ل�سوؤون االلكرتونيات .   

مدير العمليات لدى )UTG Corporation - UK ( من 1986-1981.   -

املدير التنفيذي ال�سركة العربية للتجارة واال�ست�سارات – منذ عام 1988 .   -

املدير التنفيذي �سركة الكون للدعاية واالعالن – منذ عام 2003 .   -

املدير التنفيذي �سركة الكون للبث االذاعي والتلفزيوين – منذ عام 2005.   -

منذ  – املتخ�س�سة  للمطبوعات  الــفــريــدة  �ــســركــة  الــتــنــفــيــذي  ــر  املــدي   -

عام 2003.    

 – ال�سياحية  لال�ستثمارات  املتحدة  العربية  ال�سركة  مديرين  هيئة  ع�سو    -

منذ عام 2004 .   

رئي�س جمل�س ادارة جو للمطبوعات املتخ�س�سة – منذ عام 2006 .   -

نائب رئي�س جمل�س االدارة جريدة الو�سيط – منذ عام 2004 .   -

رئي�س جمل�س ادارة KINZ – منذ عام 2010 .   -

ع�سو هيئة مديرين يف �سركة DOT-JO منذ عام 2008 .   -
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حممد جعفر ناجي ال�سامي ) ع�سو جمل�س االإدارة ( :  – 5

           تاريخ الع�سوية :2007/6/21

تاريخ الوالدة : 1956 .   

اجلن�سية : اأردين   

املوؤهالت العلمية و�سنة التخرج : بكالوريو�س ادارة اعمال 1979 .    

اخلربات العملية :

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املحفظة الوطنية لالأوراق املالية .   -

ع�سو جمل�س ادارة �سركة االحتاد العربي للتاأمني .   -

ع�سو جمل�س ادارة ال�سركة املت�سدرة لالعمال وامل�ساريع .   -

ع�سو هيئة مديرين لل�سركة االردنية للبلمره والكيماويات .   -

نائب املدير العام ل�سركة اجلعفر للتعهدات .   -

 

�سمري حممد امني حبيب ) ع�سو جمل�س االإدارة ( :  – 6

تاريخ الع�سوية :2007/6/21   

تاريخ الوالدة : 1938.    

اجلن�سية : اردين .   

املوؤهالت العلمية و�سنة التخرج : بكالوريو�س حما�سبة 1963   .    

اخلربات العملية :  

مدير ال�سوؤون املالية 1965 – 1991 .     -

م�ساعد رئي�س اجلامعة االردنية ل�سوؤون ال�سناديق املالية من عام 1991 .    -

ع�سو جمل�س ادارة �سركة الت�سهيالت التجارية .    -

ع�سو جمل�س ادارة �سندوق التربعات للجامعة االردنية .   -

ع�سو جلنة ادارة �سندوق االدخار للعاملني يف اجلامعة االردنية .   -

ع�سو جلنة ادارة �سندوق اال�ستثمار للجامعة االردنية .   -

ع�سو جلنة ادارة �سندوق التامني ال�سحي للعاملني باجلامعة االردنية.   -

ع�سو جلنة ادارة �سندوق طلبة ال�سعوب اال�سالمية باجلامعة االردنية.   -
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امال خالد �سبحي احلاج ح�سن ) ع�سو جمل�س االإدارة ( :  – 7

   تاريخ الع�سوية :2009/8/17

اجلن�سية : اردين .   

 1978 اعــمــال  ادارة  بــكــالــوريــ�ــس   : الــتــخــرج  و�ــســنــة  العلمية  املـــوؤهـــالت    

اجلامعة االردنية.   

اخلربات العملية :  

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املحفظة الوطنية لالأوراق املالية .   -

نائب رئي�س هيئة مديري �سركة االمني العربي للعقارات.   -

: منهم  كل  عن  تعريفية  نبذة  و  العليا  االإدارة  اأ�سخا�س  ورتب  • ا�سماء 
املدير العام : �ساغر .  –1

حممد فخري �سكري كتاو : ) رئي�س ق�سم احل�سابات (   – 2

تاريخ التعيني :2006/7/15 .   

مكان وتاريخ الوالدة : عمان 1978/9/12  .   

اجلن�سية : اأردين   

املوؤهالت العلمية و�سنة التخرج : بكالوريو�س حما�سبة - 2002 .   

اخلربات العملية :

مدقق ح�سابات يف �سركة ماأمون فاروقه و�سركاه 2002 - 2006.   -

امل�ساهمني يف �سركة املحفظة العقارية االإ�ستثمارية والذين ميلكون 5 %  • كبار 
فاأكرث كما يف 31 كانون اأول 2009  و مقارنته بالعام 2008 :

% الن�سبة
 عدد االأ�سهم

2008/12/31
الن�سبة %

 عدد االأ�سهم

2009/12/31
اإ�سم امل�ساهم

41 6,158,193 41.8 6,273,588
�سركة املحفظة الوطنية 

لالأوراق املالية 

12.7 1,904,654 13.4 2,006,276 منجد منري ر�سا �سختيان
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الو�سع التناف�سي لل�سركة : 

�سهد �سوق العقارات حركة منو بطيئة ولكن ثابتة على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية ولكنه 

�سي�سهد منوًا ملحوظًا يف املرحلة املقبلة يعود الف�سل فيه لال�ستثمارات اجلديدة املتدفقة اإىل 

اململكة وامل�ساريع التي تقوم بها اأمانة عمان الكربى و�سيكون لهذا النمو اأثر كبري على االقت�ساد 

االأردين  وبذلك نحن نتطلع لتو�سيع ا�ستثماراتنا عن طريق تطوير عدد من امل�ساريع ت�ستهدف 

اال�سخا�س ذوي الدخل املحدود. 

ي�سكلون  وخارجيا  حمليا  رئي�سني  عمالء  اأو  حمددين  موردين  على  ال�سركة  تعتمد  ال   •
10% فاكرث من اجمايل امل�سرتيات و/او املبيعات .

مبوجب  منتجاتها  من  اأي  اأو  ال�سركة  بها  تتمتع  امتيازات  اأو  حكومية  حماية  يوجد  ال   •
القوانني و االأنظمة اأو غريها .

ال�سركة. قبل  من  عليها  احل�سول  مت  امتياز  حقوق  اأو  اخرتاع  براءات  اي  يوجد  ال   •
اثر مادي على  لها  اأو غريها  دولية  اأو منظمات  يوجد قرارات �سادره عن احلكومة  ال   •

عمل ال�سركة اأو منتجاتها اأو قدرتها التناف�سية.

ال�سركة. على  الدولية  اجلودة  معايري  تنطبق  ال   •

التنظيمي: • الهيكل 
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هذا وقد بلغ عدد العاملني يف ال�سركة يف نهاية 2009 ما جمموعه ) 4 ( موظفني و موؤهالتهم 

العلمية كما يلي : 

ال�سركة: ملوظفي  التدريب  و  التاأهيل  •  برامج 
مل تقم ال�سركة باجراء اي برامج تاأهيل وتدريب ملوظفي ال�سركة خالل ال�سنة املالية .

املالية  ال�سنة  خالل  لها  ال�سركة  تتعر�س  ان  املمكن  من  التي  املخاطر    •
الالحقة ولها تاثري مادي عليها :

لال�ستثمار  االردنية  وال�سركة  ال�سركة  بحق  تغرمي  قرار  بتثبيت  اجلمارك  دائرة  ا�سدرت 

والنقل ال�سياحي ) األفا( مببلغ 3285600 دينار و قرار حت�سيل ر�سوم جمركية مببلغ 2194780 

دينار بخ�سو�س با�سات ال�سركة التي مت بيعها لل�سركة االردنية لال�ستثمار والنقل ال�سياحي ، 

هذا وقد قامت ال�سركة باقامة دعوتني على دائرة اجلمارك لالعرتا�س على قرار التح�سيل و 

التغرمي ، ويرى املحامي املوكل من قبل ال�سركة بان و�سع ال�سركة بالدعوتيني اعاله جيد وانه 

�سيتم رد هذه املطالبات . 

يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�سنة  خ���الل  ال�����س��رك��ة  حققتها  ال��ت��ي  االأجن�����ازات   •
:2009/12/31

- قامت ال�سركة ب�سراء كامل احل�س�س يف �سركة اركان لال�ستثمار وادارة املباين املالكة 

ملجمع اركان التجاري يف ال�سمي�ساين مقابل فندق املرييديان .

ال�سنة  خالل  حدثت  متكررة  غري  طبيعة  ذات  لعمليات  مايل  اأثر  •  اليوجد 
املالية 2009 والتدخل �سمن الن�ساط الرئي�سي لل�سركة . 
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و�سايف  املوزعة  واالرب��اح  املحققة  اخل�سائر  او  لالرباح  الزمنية  ال�سل�سلة   •
حقوق امل�ساهمني وا�سعار االوراق املالية , وذلك ملدة التقل عن خم�س �سنوات  :

20052006200720082009البيان

�سايف حقوق 

امل�ساهمني
15567119110302651128963497803939545181

ارباح ) خ�سائر ( 

الفرتة
3690132)4536854(259369)1509241()62712(

30000000000 *ارباح موزعة

�سعر اغالق ال�سهم  

)دينار(
3.9101.681.451.230.93

*  مت توزيعها على �سكل ا�سهم جمانية .

: املالية  ال�سنة  خالل  اعمالها  نتائج  و  لل�سركة  املايل  املركز  • حتليل 

20092008املقيا�س

0.650.65القيمة الدفرتية لل�سهم

0.931.23القيمة ال�سوقية لل�سهم

1.72849.03ن�سبة التداول

56.9 %39  %ن�سبة النقد للموجودات املتداولة

2790.2 %67 %ن�سبة النقد للمطلوبات املتداولة

 0.7 %1.3 %ن�سبة املطلوبات حلقوق امل�ساهمني

0.9870.993ن�سبة امللكية

جديدة  م�سروعات  او  تو�سعات  اي  ذلك  يف  مبا  الهامة  امل�ستقبلية  • التطورات 
لنتائج  االدارة  جمل�س  توقعات  و  قادمة  ل�سنة  لل�سركة  امل�ستقبلية  اخلطة  و 

االعمال.

مت العمل على ادخال 205 دومن من ارا�سي عني البا�سا اىل حدود البلدية    -

والعمل جاري على ادخالها للتنظيم .   

تقوم ال�سركة بتا�سي�س ثالث �سركات متخ�س�سة مبجال العقارات .   -
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مبلغا   2009/12/31 املالية  ال�سنة  عن  املدفوعة  التدقيق  اأتعاب  بلغت   •
وقدره 7500 دينار باالأ�سافة اىل �سريبة املبيعات .

: واأقاربهم  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  اململوكة  االأ�سهم  • عدد 

املن�سباجلن�سيةجمل�س االدارةالرقم

عدداال�سهم 

2009/12/31

عدداال�سهم 

2008/12/31

عدد اال�سهم اململوكة 

من قبل ال�سركات 

امل�سيطر عليها 

2007         2009

1

ال�سيد حممد بهجت امني البلبي�سي

اآمال خالد �سبحي احلاج ح�سن/ زوجه

االردنية

رئي�س 

املجل�س

150.000

42.500

110.000

42.500

ال يوجدال يوجد

2

ال�سيد مقداد ح�سن حممد عناب

حتى تاريخ 2009/6/30

االردنية

نائب 

رئي�س 

املجل�س

ال يوجدال يوجد25.00025.000

3

موؤ�س�سة تنمية اموال االيتام وميثلها 

الدكتور  ) في�سل عبدالرزاق مو�سى 

احلياري (

من تاريخ 2009/7/1

االردنية

نائب 

رئي�س 

املجل�س

419.217

0

419.217

0

ال يوجدال يوجد

ال يوجدال يوجد150.000150.000ع�سواالردنيةال�سيد جورج اميل ابراهيم حداد4

5

ال�سيد مهند حممد عبداملهدي خليفه

�سمر خالد �سبحي احلاج ح�سن/ زوجه

ع�سواالردنية

250.000

37.500

250.000

37.500

3000030000

6

�سركة املحفظة الوطنيه لالوراق املالية

وميثلها ال�سيد ) حممد جعفر ناجي 

ال�سامي (

ع�سواالردنية

6.273.588

0

6.158.193

0

ال يوجدال يوجد

7

�سندوق اال�ستثمار للجامعة االردنية 

وميثلها ال�سيد ) �سمري حممد امني 

حبيب (

االردنية

ع�سو

115.438

0

115.438

0

ال يوجدال يوجد

8

�سركة املحفظة الوطنيه لالوراق املالية

وميثلها ال�سيدة )اآمال خالد �سبحي 

احلاج ح�سن(

ع�سواالردنية

6.273.588

42.500

6.158.193

42.500

ال يوجدال يوجد
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التنفيذية  ال�سلطة  ذوي  العليا  االإدارة  اأ�سخا�س  من  اململوكة  االأ�سهم  • عدد 
واأقاربهم :

ال ميتلك ا�سخا�س االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية او اقاربهم ا�سهم يف ال�سركة خالل 

العاميني املا�سيني كما اليوجد �سركات م�سيطر عليها من قبل ا�سخا�س االدارة العليا واي من 

اقاربهم .                        

املنتهية يف  املالية   لل�سنة  اأع�ساء جمل�س االدارة   و  • مزايا و مكافئات رئي�س 
: 2009/12/31

: التنفيذية  العليا  االدارة  ا�سخا�س  بها  يتمتع  التي  املكافئات  و  • املزايا 

املالية . ال�سنة  خالل  ال�سركة  دفعتها  منح  و  تربعات  اليوجد   •
اأما بخ�سو�س بيان العقود وامل�ساريع مع �سركات �سقيقة اأو تابعة اأو حليفة اأو رئي�س جمل�س   •
االدارة او اأع�ساء جمل�س االإدارة او املدير العام او اي موظف يف ال�سركة او اقاربهم, فقد ت�م 

جتديد االإتفاقية املوقعة مع �سركة املحفظة الوطنية لالأوراق املالية �س م ع )ع�سو جمل�س 

اإدارة ( على اإدارة حمفظة اأوراق مالية لل�سركة يف بور�سة عمان بحيث تتقا�سى اتعاب ادارة 

للمحفظة باال�سافة اىل 14% من  القيمة االجمالية  اال�ستثمار بواقع 0.65% كعمولة من 

االرباح ال�سافية التي تزيد عن 10% وقد بلغت هذه االتعاب 172 دينار لعام 2009.

املحفظة  �سركة  من  املباين  وادارة  لال�ستثمار  ارك��ان  �سركة  يف  احل�س�س  جميع  �سراء  مت   -

الوطنية لالوراق املالية ) ع�سو جمل�س ادارة (. 

. البيئة  حماية  يف  لل�سركة  م�ساهمه  يوجد  ال   •
. املحلي  املجتمع  خدمة  يف  لل�سركة  م�ساهمة  يوجد  • ال 

املن�سباع�ساء جمل�س االدارة

بدل التنقالت 

ال�سنوية

اجمايل املزايا ال�سنويةاملكافاأت ال�سنوية

2400-2400الرئي�سال�سيد حممد بهجت البلبي�سي

ال�سيد مقداد ح�سن عناب

لغاية تاريخ 2009/6/30

1200-1200نائب الرئي�س

موؤ�س�سة تنمية اموال االيتام وميثلها الدكتور 

في�سل عبد الرزاق احلياري 

2400-2400نائب الرئي�س

2400-2400ع�سوال�سيد جورج اإميل حداد

2400-2400ع�سوال�سيد مهند حممد خليفة

�سركة املحفظة الوطنية لالأوراق املالية

وميثلها ال�سيد حممد جعفر ال�سامي 

2400-2400ع�سو

�سندوق اال�ستثمار للجامعة االردنية وميثلها 

ال�سيد �سمري حممد حبيب 

2400-2400ع�سو

�سركة املحفظة الوطنية لالأوراق املالية

وميثلها اآمال خالد �سبحي احلاج ح�سن

893-893ع�سو

*	 ال يتقا�سى اع�ساء جمل�س االدارة اية رواتب او نفقات �سفر .

املن�سباال�سم

الرواتب ال�سنوية 

االجمالية

بدل التنقالت 

ال�سنوية

العالوات

اجمايل 

املزايا

9600-9000600رئي�س ق�سم احل�ساباتحممد فخري �سكري كتاو

د. في�سل عبد الرزاق احلياري
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* نقر نحن املوقعني اأدناه ب�سحة ودقة واإكتمال معومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي 
لعام 2009.

ع�سو

اأمال خالد �سبحي احلاج ح�سن

على  توؤثر  قد  جوهرية  اأمور  اأية  وجود  بعدم  ال�سركة  ادارة  جمل�س  يقر   •
ا�ستمرارية ال�سركة خالل ال�سنة املالية التالية.

 

نظام  وتوفري  املالية  البيانات  اإع��داد  عن  مب�سوؤليته  االدارة  جمل�س  يقر   •
رقابة فعال يف ال�سركة .

د. في�سل عبد الرزاق احلياري
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اأيها ال�سادة امل�ساهمني الكرام

ويف اخلتام اإذ اأتقدم منكم جميعا با�سمي وا�سم زمالئي اأع�ساء جمل�س االإدارة بعميق ال�سكر 

ح�سب  التالية  بالتو�سيات  االإدارة  جمل�س  ويتقدم  لنا،  ودعمكم  الكرمي  حل�سوركم  والتقدير 

ورودها يف جدول االأعمال الذي اأر�سل اإليكم:

تالوة حم�سر اجتماع الهيئة العامة ال�سابق عن ال�سنة املنتهية يف 2008/12/31.  .1

اال�ستماع اإىل تقرير مدققي ح�سابات ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 2009/12/31.  .2

يف  املنتهية  لــلــفــرتة  عــ�ــســر   الـــرابـــع  االإدارة  جمل�س  تــقــريــر  ومــنــاقــ�ــســة  اال�ــســتــمــاع   .3

.2009/12/31

يف  املنتهية  ال�سنة  عــن  واخل�سائر  االأربــــاح  وح�ساب  العمومية  امليزانية  مناق�سة   .4

2009/12/31 وامل�سادقة عليها .

انتخاب مدققي ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية 2010 وحتديد اأتعابهم .  .5

تربئة ذمة جمل�س االدارة من اية م�سوؤولية عن ميزانية عام 2009 ويف حدود القانون.  .6

اأية اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها على جدول االأعمال ح�سب اأحكام املادة   .7

171 من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 1997 .
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�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

البيانات املالية كما يف 31 كانون االأول �200 

وتقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني 

املهنيون العرب

) اأع�ساء يف جرانت ثورنتون (
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�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

الفه��ر�س 

�سفحـة

23-24-  تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

25-  بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون االأول 2009 

26-  بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2009

26- بيان الدخل ال�سامل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2009

27-  بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2009

28-  بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2009

29-40-  اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة  
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

ال�سادة م�ساهمي �سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية 

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

عمان - اململكة االأردنية الها�سمية 

مقدمة

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية امل�ساهمة العامة والتي تتكون 

من بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون االأول �200 وكال َّ من بيان الدخل وبيان الدخل ال�سامل املوحد 

وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ساً 

الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه البيانات املالية واالإي�ساحات املرفقة بها. مل نقم بتدقيق البيانات 

املالية لل�سركات التابعة للمجموعة كما يف 31 كانون االول �200 والتي ت�سكل موجوداتها واإيراداتها ما ن�سبته �%1 

و�2% من جمموع املوجودات وااليرادات الواردة البيانات املالية املوحدة املرفقة. لقد مت تدقيق تلك البيانات من 

قبل حما�سب قانوين اآخر والذي اأ�سدر راأيا غري متحفظ حولها بتاريخ 2010/2/11 واإن راأينا فيما يتعلق بتلك 

البيانات املالية يعتمد على تقرير املدقق االآخر.

م�سوؤولية اإدارة ال�سركة عن البيانات املالية املوحدة

اإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة املرفقة ب�سورة عادلة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية هي من  اإن 

اإعداد  اىل  يهدف  داخلي  رقابة  نظام  وتطبيق  ت�سميم  امل�سوؤولية  هذه  وت�سمل  ال�سركة،  اإدارة  جمل�س  م�سوؤولية 

وعر�س البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة وخالية من اأية اأخطاء جوهرية �سواءا كانت نتيجة خطاأ اأوغ�س، 

كما ت�سمل م�سوؤولية جمل�س االإدارة اإختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة والتقديرات املحا�سبية املعقولة 

الالزمة الإعداد البيانات املالية املوحدة.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

بها.  قمنا  التي  التدقيق  اإجراءات  اإىل  اإ�ستناداً  املوحدة  املالية  البيانات  راأينا حول  اإبداء  هي  م�سوؤوليتنا  اإن 

املهني  ال�سلوك  االإلتزام بقواعد  الدولية والتي تتطلب  التدقيق  لقد مت قيامنا بهذه االإجراءات وفقا ملعايري 

املوحدة ال  املالية  البيانات  باأن  القناعة  التدقيق بهدف احل�سول على درجة معقولة من  والتخطيط لعملية 

واالإي�ساحات  املبالغ  حول  ِّـنات  بيـ على  احل�سول  التدقيق  اإجراءات  ت�سمل  كما  جوهرية.  اأخطاء  اأية  تت�سمن 

وتقييمه  احل�سابات  مدقق  تقدير  اىل  املختارة  التدقيق  اإجراءات  ت�ستند  املوحدة.  املالية  البيانات  يف  الواردة 

ملخاطر وجود اأخطاء جوهرية يف البيانات املالية �سواءاً كانت نتيجة خطاأ اأو غ�س. اإن تقييم املدقق لهذه املخاطر 

يت�سمن درا�سة اإجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة، وهو 

يهدف اىل اإختيار اجراءات التدقيق املنا�سبة وال يهدف اىل اإبداء راأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف 

املتبعة ومدى معقولية  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تقييم مدى مالءمة  اأي�سا  التدقيق  اإجراءات  تت�سمن  ال�سركة. 

ويف  عر�سها.  لطريقة  عاماً  وتقييماً  املالية  البيانات  اإعداد  يف  االإدارة  اإليها  اإ�ستندت  التي  الهامة  التقديرات 

ِّـنات التدقيق التي ح�سلنا عليها وتقرير املدقق االأخر تعترب كافية ومنا�سبة الإبداء راأينا حول  اإعتقادنا اأن بيـ

البيانات املالية املوحدة.



24

الراأي

يف راأينا، واإ�ستناداً اإىل تدققينا وتقرير املدقق االأخر،  اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تـُظهر بعدالة من كافة 

النواحي اجلوهرية املركز املايل املوحد ل�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية امل�ساهمة العامة كما يف 31 كانون 

االأول �200 واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقا ملعايري التقارير 

املالية الدولية.

فقرات تو�سيحية

تغرمي  بتثبيت  قــرار  يت�سمن  االأردنــيــة  دائــرة اجلمارك  كتاب من   200�/4/4 بتاريخ  ال�سركة  ا�ستلمت   .1

ال�سركة وال�سركة االأردنية لال�ستثمار والنقل ال�سياحي ما يقارب )3،3( مليون دينار بخ�سو�س با�سات 

ال�سركة وال�سركة  ال�سركة قرار حت�سيل يخ�س  ا�ستلمت  ال�سركة التي مت بيعها لل�سركة املذكورة، كما 

االأردنية لال�ستثمار والنقل ال�سياحي ما يقارب )2،2( مليون دينار، هذا وقد قامت ال�سركة باالعرتا�س 

لدى اجلهات املخت�سة ومل يتم التو�سل اإىل ت�سوية مع دائرة اجلمارك مما ا�ستدعى قيام ال�سركتني 

باأن  والتغرمي،علماً  التح�سيل  قــراري  بــرد  للمطالبة  البدائية  اجلمارك  حمكمة  لــدى  دعــاوي  برفع 

ال�سركة مل تقم باأخذ اأي خم�س�س ملواجهة تلك املطالبات وبراأي م�ست�سار ال�سركة القانوين اأن موقف 

ال�سركة يف الق�سيتني جيد.

اأرا�سي غري م�سجلة با�سم ال�سركة تبلغ قيمتها الدفرتية ما  تت�سمن البيانات املالية املوحدة املرفقة   .2

يقارب )�( مليون دينار، علماً باأن ال�سركة حتتفظ بوكاالت عدلية واإقرارات خطية مقابل االأرا�سي غري 

امل�سجلة باإ�سمها.

تت�سمن اأرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االول �200 موجودات ومطلوبات ونتائج اعمال �سركة   .3

املحفظة العقارية االإ�ستثمارية امل�ساهمة العامة ) ال�سركة االأم( فقط ، يف حني تت�سمن البيانات املالية 

املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون االأول �200 موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال ال�سركة االأم 

وال�سركة التابعة لها )�سركة اأركان لالإ�ستثمار واإدارة املباين حمدودة امل�سوؤولية( التي مت االإ�ستحواذ على 

كامل ح�س�سها بتاريخ 30 اأيلول �200. 

تقرير حول املتطلبات القانونية 

املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  واإن  اأ�سولية  ب�سورة  منظمة  حما�سبية  و�سجالت  بقيود  ال�سركة  حتتفظ 

والبيانات املالية الواردة يف تقرير جمل�س االإدارة متفقة معها ، ونو�سي الهيئة العامة بامل�سادقة عليها.

عمان يف 20 كانون الثاين 2010
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�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون االأول 2009 

)بالدينار االأردين(

20092008اإي�ساحاملوجودات

موجودات متداولة

 1،963،678 84،199النقد وما يف حكمه

 1،147،688 33،320موجودات مالية للمتاجرة

 22،028 5،157ذمم مدينة، بال�سايف 

 240،000-موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق 

 77،122 393،269اأر�سدة مدينة اأخرى

 3،450،516  215،945جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

- 129،540ذمم جهات ذات عالقة 

- 915،000موجودات مالية متوفرة للبيع 

 6،394،744 6،425،212 4ا�ستثمارات عقارية يف ارا�سي

 5،510 52،104،480ممتلكات ومعدات، بال�سايف

 6،400،254 9،454،232جمموع املوجودات غري املتداولة

 9،850،770 9،670،177جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

مطلوبات متداولة

- 35،473بنوك دائنة

 8،062-ذمم دائنة

 7،314-ذمم جهات ذات عالقة 

 55،001 689،523اأر�سدة دائنة اأخرى

 70،377 124،996جمموع املطلوبات املتداولة

7حقوق امللكية

راأ�س املال امل�سرح به )18 مليون دينار / �سهم(

 15،000،000 15،000،000راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

 36،465 36،465عالوة اإ�سدار

 546،147 546،147احتياطي اإجباري 

-)172،500    (التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية 

)5،802،219  ()5،864،931  (خ�سائر مرحلة

 9،780،393 9،545،181�سايف حقوق امللكية 

 9،850،770 9،670،177جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

* اإن االإي�ساحات املرفقة بالبيانات املالية من رقم )1( اإىل رقم )17( ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية وتقراأ معها«
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�200�200اإي�ساح

 �0�،3�4-اإيرادات بيع ا�ستثمارات عقارية

)�3�2،�3     (-تكلفة بيع ا�ستثمارات عقارية

 �343،�2-اأرباح بيع ا�ستثمارات عقارية

- ��2�،2اإيرادات اإيجارات

 �24�،�1)�3،44      (��سايف )خ�سائر( اأرباح موجودات مالية للمتاجرة

)2،020،�33  ()���،�        (فروقات تقييم موجودات مالية للمتاجرة غري متحققة

 ��4،�� 10�،223فوائد دائنة

)11�،202     ()1�1،�00   (�م�ساريف اإدارية وعمومية

)�1،3�3      (- خم�س�س ذمم م�سكوك يف حت�سيلها 

)���،4        ()�2،�2      (�سايف م�ساريف واإيرادات اأخرى

-)404         (ر�سوم وم�ساريف اأخرى

)1،4��،�43 ()��4،��   (خ�سارة ال�سنة قبل ال�سريبة 

)��2،�        ()4،0�4      (13خم�س�س �سريبة الدخل 

)1،�0�،241  ()�2،�12   (خ�سارة ال�سنة 

)0،101       ()0،004     (10ح�سة ال�سهم االأ�سا�سية واملخف�سة من خ�سارة ال�سنة

*» اإن االإي�ساحات املرفقة بالبيانات املالية من رقم )1( اإىل رقم )17( ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية وتقراأ معها«

�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2009

)بالدينار االأردين(

�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

بيان الدخل ال�سامل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2009

)بالدينار االأردين(

200�200�

)1،�0�،241()�2،�12     (خ�سارة ال�سنة

بنود الدخل ال�سامل االأخرى:

-)1�2،�00     (التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

)1،�0�،241()23�،212   (اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

*» اإن االإي�ساحات املرفقة بالبيانات املالية من رقم )1( اإىل رقم )17( ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية وتقراأ معها«
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�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2009

)بالدينار االأردين(

200�200�

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

)1،�0�،241    ()�2،�12     (خ�سارة ال�سنة

 �2،�4 131،�ا�ستهالكات 

 2،020،�33 ���،�فروقات تقييم موجودات مالية غري متحققة

 �1،3�3-خم�س�س ذمم م�سكوك يف حت�سيلها 

)�343،�2      (-اأرباح بيع ا�ستثمارات عقارية

التغري يف راأ�س املال العامل 

)�2�،2�3      ( ��1،10�،3موجودات مالية للمتاجرة

-)1،0��،�00    (موجودات مالية متوفرة للبيع 

 ��30�،4-�سيكات بر�سم التح�سيل

)132،1�0      ()1�،��4       (ذمم جهات ذات عالقة 

- 1�،��1ذمم مدينة 

)2،0�2          (  2�،1�0اأر�سدة مدينة اأخرى

)0�0،�         ()0�2،�        (ذمم دائنة

 ��1،�)�0،��0       ( اأر�سدة دائنة اأخرى

)�332،24      ()���،��       (�سايف التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

-)�2،0��،�4   (متلك ال�سركة التابعة 

 ��1،���-املتاأتي من بيع ا�ستثمارات عقارية

 1�0،000 240،000موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

)220          ()�32،44       (ممتلكات ومعدات وا�ستثمارات عقارية يف ارا�سي

  ��3،���)3�4،���،1   (�سايف التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

- 3�،4�3بنوك دائنة 

 �4�،��4)��4،���،1   (�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

1،41�،��4 ���،1،��3النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

 ���،1،��3 ���4،1النقد وما حكمه يف نهاية ال�سنة

*	»اإن االإي�ساحات املرفقة بالبيانات املالية من رقم )1( اإىل رقم )17( ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية وتقراأ معها«
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�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 كانون االأول 2009 

)بالدينار االأردين(

ع���ام  .  1

العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  �سجل  يف  و�سجلت  عامة  م�ساهمة  ك�سركة  ال�سياحي  للنقل  البرتاء  �سركة  تاأ�س�ست 

لدى وزارة ال�سناعة والتجارة حتت رقم )2�3( بتاريخ 14 حزيران ���1. واإن مركز ت�سجيل ال�سركة هو يف اململكة 

االردنية الها�سمية، كما قررت الهيئة العامة تغيري ا�سم ال�سركة لي�سبح »�سركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية« 

وتغيري غاياتها لت�سبح اال�ستثمار يف االأ�سهم وال�سندات وبيع و�سراء وتاأجري العقارات واالأبنية.

مت اإقرار البيانات املالية املرفقة من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2010/2/23، وتتطلب 

هذه البيانات املالية موافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.

ملخ�س الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية   .  2

اأ�س�س اإعداد البيانات املالية املوحدة

الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  عن  ال�سادرة  للمعايري  وفقاً  لل�سركة  املوحدة  املالية  البيانات  اعداد  مت 

والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية التي تظهر بالقيمة 

العادلة. 

ان الدينار االأردين هو عملة اظهار البيانات املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�سركة.

اأ�س�س توحيد البيانات املالية

تت�سمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�سركة االأم والبيانات املالية لل�سركة التابعة لها واخلا�سعة 

ل�سيطرتها )�سركة اأركان لالإ�ستثمارات واإدارة املباين اململوكة من قبل ال�سركة االأم، مبا ن�سبته 100% من راأ�سمال 

والت�سغيلية  املالية  ال�سيا�سات  التحكم يف  القدرة على  لل�سركة  يكون  ال�سيطرة عندما  التابعة( وتتحقق  ال�سركة 

وال�سركة  االأم  ال�سركة  بني  فيما  وامل�سروفات  وااليرادات  واالأر�سدة  املعامالت  ا�ستبعاد  ويتم  التابعة،  لل�سركة 

التابعة.

االأم وباإ�ستخدام نف�س  لل�سركة  املالية  البيانات  تاريخ  التابعة كما يف نف�س  لل�سركة  املالية  البيانات  اإعداد  يتم 

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة االأم.

يتم توحيد نتائج اأعمال ال�سركة التابعة يف بيان الدخل ال�سامل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي 

اأعمال ال�سركة التابعة التي  انتقال �سيطرة ال�سركة االأم على ال�سركة التابعة. يتم توحيد نتائج  يتم فيه فعلياً 

يتم التخل�س منها يف بيان الدخل ال�سامل املوحد حتى التاريخ الذي تفقد ال�سركة فيه ال�سيطرة على ال�سركة 

التابعة. 
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تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة : 

ال�سابقة،  الفرتة  يف  اتباعها  مت  التي  ال�سيا�سات  مع  متماثلة  احلالية  للفرتة  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن 

علماً باأن ال�سركة قامت خالل العام بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة وتف�سرياتها ال�سادرة عن جمل�س معايري 

املحا�سبة الدولية )IASB( التابعة ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية التي اأ�سبحت �سارية املفعول اإعتبارا من 

االأول من كانون الثاين �200 على النحو التايل:

مو�سوع التعديلمو�سوع املعياررقم املعيار

االأدوات املالية – االإف�ساحاملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )�(
وخماطر  العادلة  القيمة  على  مكثفة  اإف�ساحات 

ال�سيولة

اإ�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم )14(القطاعات الت�سغيلية املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )�(

عر�س البيانات املالية معيار املحا�سبة الدويل رقم )1(

عن  االأ�سهم  ملكية  حقوق  يف  التغريات  ف�سل 

واإ�سافة بيان  امللكية  التغريات االأخرى يف حقوق 

الدخل ال�سامل

معيار املحا�سبة الدويل رقم )23(
م�ساريف االإقرتا�س

لالأ�سول  التمويل  تكاليف  اإثبات  خيار  اإلغاء 

املوؤهلة كم�ساريف فرتة يف بيان الدخل 

االإ�ستثمارات العقاريةمعيار املحا�سبة الدويل رقم )40(

�سيتم  التي  التنفيذ  حتت  امل�ساريع  معاجلة 

ت�سنيفها عند اإنتهائها كاإ�ستثمارات عقارية �سمن 

هذا املعيار

للفرتات  املالية  املبالغ  على  جوهري  تاأثري  عنه  ينتج  مل  وتف�سرياتها  واملعدلة  اجلديدة  املعايري  تطبيق  اإن 

املحا�سبية احلالية وال�سابقة.

كما اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية عدداً من التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية وعلى 

املعايري املحا�سبية الدولية، و�سيتم تطبيق هذه التعديالت بعد تاريخ 31 كانون االأول �200، وتتوقع اإدارة ال�سركة 

اأن تطبيق هذه التعديالت يف امل�ستقبل لن يكون له اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة لل�سركة. 
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وفيما يلي ملخ�س الأهم املعايري التي مت اإدخال تعديالت عليها وتواريخ تطبيق تلك التعديالت: 

تاريخ التطبيقمو�سوع املعياررقم املعيار

ال�سنوات املالية التي تبداأ يف متوز �200اإندماج االأعمالاملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )3(

ال�سنوات املالية التي تبداأ يف كانون الثاين 2013االأدوات املاليةاملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )�(

معيار املحا�سبة الدويل رقم )24( 
االإف�ساح عن اجلهات ذات 

العالقة
ال�سنوات املالية التي تبداأ يف كانون الثاين 2011

معيار املحا�سبة الدويل رقم )�2( 
البيانات املالية املوحدة 

واملنف�سلة 
ال�سنوات املالية التي تبداأ يف متوز �200

ال�سنوات املالية التي تبداأ يف �سباط 2010االأدوات املالية - العر�س معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( 

معيار املحا�سبة الدويل رقم )�3( 
االأدوات املالية – االإعرتاف 

والقيا�س 
ال�سنوات املالية التي تبداأ يف متوز �200

ا�ستخدام التقديرات

ببع�س  القيام  ال�سركة  ادارة  من  يتطلب  املحا�سبية  ال�سيا�سات  وتطبيق  املوحدة  املالية  البيانات  اعداد  اإن 

التقديرات  تلك  ان  بها.  املرفقة  واالإي�ساحات  املوحدة  املالية  البيانات  على  توؤثر  التي  واالإجتهادات  التقديرات 

ت�ستند على فر�سيات تخ�سع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فاإن النتائج الفعلية يف امل�ستقبل قد 

تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغري يف اأو�ساع وظروف الفر�سيات التي ا�ستندت عليها تلك التقديرات. 

وفيما يلي اأهم التقديرات التي مت ا�ستخدامها يف اعداد البيانات املالية املوحدة:

تقوم االإدارة باإعادة تقدير االأعمار االإنتاجية لالأ�سول امللمو�سة ب�سكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات   -

ال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك االأ�سول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ، 

ويتم اخذ خ�سارة التدين )ان وجدت( يف بيان الدخل ال�سامل املوحد.

تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اأي تدين يف قيمتها ويتم   -

اخذ هذا التدين يف بيان الدخل ال�سامل املوحد لل�سنة.

اإدارة ال�سركة بتقدير قيمة خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بعد االأخذ باالإعتبار قابلية  تقوم   -

تلك الذمم للتح�سيل.

ال�سوقية  القيمة  حـــول  تــقــديــرات  عــلــى  للح�سول  مرخ�سني  عــقــاريــني  مبقيمني  الــ�ــســركــة  ت�ستعني   -

لال�ستثمارات العقارية لغايات االف�ساح وفقاً للمعيار املحا�سبي الدويل رقم )40(.

النقد وما يف حكمه 

ميثل النقد وما يف حكمه النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك واال�ستثمارات القابلة للت�سييل اإىل مبالغ حمددة 

وبا�ستحقاقات ال تتجاوز الثالثة اأ�سهر بحيث ال تت�سمن خماطر التغري يف القيمة. 

الذمم املدينة

تظهر الذمم املدينة بالتكلفة بعد تنزيل خم�س�س الذمم امل�سكوك يف حت�سيلها، ويتم �سطب الذمم يف حال عدم 

اإمكانية حت�سيلها خ�سما من املخ�س�س املاأخوذ لها وي�ساف املح�سل من الذمم التي مت �سطبها اإىل االإيرادات.
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الذمم الدائنة واملبالغ امل�ستحقة الدفع 

يتم اإثبات الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع عند ا�ستالم الب�سائع واخلدمات من قبل ال�سركة �سواء متت 

املطالبة بها من قبل املورد اأو مل تتم.

املوجودات املالية للمتاجرة

يتم اإثبات تلك املوجودات عند ال�سراء بالقيمة العادلة، ويعاد تقييمها يف تاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة. 

يتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل ال�سامل املوحد مبا يف ذلك التغري يف القيمة العادلة الناجت 

عن فروقات حتويل املوجودات املالية بالعمالت االأجنبية.

املوجودات املالية املحتفظ بها  حتى تاريخ اال�ستحقاق

يتم اإثبات تلك املوجودات عند ال�سراء بالكلف  م�سافاً اإليها م�ساريف االقتناء، وتطفاأ عالوة ال�سراء اأو خ�سم 

ال�سراء با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تاريخ االإعرتاف باملوجودات املالية

يتم االعرتاف ب�سراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام ال�سركة ببيع اأو �سراء املوجودات 

املالية(.

القيمة العادلة

اأو  اأ�سعار معلنة  املالية. يف حال عدم توفر  العادلة للموجودات  اأ�سواق ن�سطة القيمة  اأ�سعار االإغالق يف  متثل 

عدم وجود تداول ن�سط على بع�س املوجودات املالية فاإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها بالقيمة 

العادلة الأداة مالية م�سابهة اأو من خالل احت�ساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بها. يف 

حال تعذر قيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية ب�سكل يعتمد عليه فاإنه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي 

تدين يف قيمتها.

التدين يف قيمة املوجودات املالية

املوحدة  املالية  البيانات  تاريخ  يف  ال�سركة  �سجالت  يف  املثبتة  املالية  املوجودات  قيمة  مبراجعة  ال�سركة  تقوم 

لتحديد فيما اذا كانت هنالك موؤ�سرات تدل على وجود تدين يف قيمتها. يف حالة وجود مثل هذه املوؤ�سرات فانه 

القيمة  انخفا�س  حال  يف  التدين.  خ�سارة  حتديد  اجل  من  للموجودات  لال�سرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  يتم 

بيان  االإنخفا�س يف  اإثبات قيمة  يتم  ال�سركة،  املثبتة يف �سجالت  الدفرتية  القيمة  القابلة لالإ�سرتاد عن �سايف 

الدخل ال�سامل املوحد.

اال�ستثمارات العقارية

تظهر اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة. يتم ت�سجيل االإيرادات اأو امل�ساريف الت�سغيلية لهذه اال�ستثمارات واأي 

تدين يف قيمتها يف بيان الدخل ال�سامل املوحد.

املمتلكات واملعدات

جاهزة  تكون  عندما  ا�ستهالكها  ويتم  املرتاكم،  اال�ستهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
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لالإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:

20%اأجهزة حا�سوب وبرجميات

�%اأثاث ومفرو�سات 

12-20%موجودات اأخرى

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده الأي من املمتلكات واملعدات عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س 

قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل ال�سامل املوحد.

يتم مراجعة العمر االنتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، ويف حال اإختالف العمر االإنتاجي 

اإعادة  املتبقي بعد  االإنتاجي  العمر  املتبقية على  الدفرتية  القيمة  اإ�ستهالك  �سابقا، يتم  املتوقع عما مت تقديره 

التقدير اعتبارا من ال�سنة التي مت فيها اإعادة التقدير.

املخ�س�سات

قيام  املحتمل  من  واأنه  �سابقة   الأحداث  نتيجة  التزامات  ال�سركة  على  يرتتب  عندما  املخ�س�سات  اإثبات  يتم 

املوحدة  املالية  البيانات  بتاريخ  املخ�س�سات  يتم مراجعة  االلتزامات.  لت�سديد هذه  نقدية  بدفع مبالغ  ال�سركة 

وتعديل قيمتها بناءاً على اآخر معلومات متوفرة لدى ال�سركة. 

االإيرادات

يتم حتقق اإيرادات بيع االأرا�سي عند انتقال خماطر ومنافع امللكية للم�سرتي.  -

يتم حتقق اإيرادات الفوائد على اأ�سا�س زمني بحيث يعك�س العائد الفعلي على املوجودات.  -

يتم حتقق توزيعات اأرباح اال�ستثمارات عند اإقرارها من قبل الهيئات العامة لل�سركات امل�ستثمر بها.  -

يتم حتقق االإيرادات االأخرى وفقاً ملبداأ اال�ستحقاق.  -

العمالت االأجنبية

يتم اإثبات العمليات التي تتم بالعمالت االأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء تلك 

ال�سرف  اأ�سعار  باإ�ستخدام  االأجنبية  بالعملة  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  اأر�سدة  حتويل  يتم  العمليات. 

ال�سائدة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة واملعلنة من البنك املركزي االأردين. يتم اإثبات االرباح واخل�سائر الناجتة 

عن  حتويل االأر�سدة بالعمالت االأجنبية يف بيان الدخل ال�سامل املوحد.

اأر�سدة مدينة اأخرى  .  3

200�200�

 �41،41 ��4�،0اأمانات �سريبة دخل

 ��4،� 23،��3اإيرادات م�ستحقة القب�س

 ���،4 ���،�م�ساريف مدفوعة مقدماً

 ��24،0 1�،�41اأخرى

�3،2�� ��،122 
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ا�ستثمارات عقارية يف اأرا�سي  .  4

ال�سركة  باأن  ال�سركة علمًا  با�سم  دينار غري م�سجلة  تكلفتها 4،985،799  تبلغ  اأرا�سي  البند  يت�سمن هذا   -

حتتفظ بوكاالت غري قابلة للعزل ل�ساحلها.

بلغت القيمة العادلة املقدرة لال�ستثمارات العقارية من واقع تقارير مقيمي عقارات مرخ�سني كما يف نهاية   -

عام 2009 ما قيمته 11،930،902 دينار، مقابل 12،489،420 دينار كما يف نهاية عام 2008.

ممتلكات ومعدات, بال�سايف  .  5

مبايناأرا�سي

موجودات 

املجموعاأخرى

الكلفـــة:

 14�،�0014�،�00--الر�سيد كما يف 200�/1/1

 ���،1 ���،1--ا�سافات

�2،214،�3 �2،030 �1،424،0�����،�4اأثر متلك ال�سركة التابعة

�4�23�،�0�2،3�2،�12،��� ��1،424،0الر�سيد كما يف 200�/12/31

اال�ستهالك املرتاكم:

 140،2�0 140،2�0--الر�سيد كما يف 200�/1/1

 131،� ��3،� 3،4�4-ا�ستهالك ال�سنة

 10�،�11 ���4،0 �4،�43-اأثر متلك ال�سركة التابعة

 2��،232 ���،��1 �23،��-الر�سيد كما يف 200�/12/31

 2،104،4�0 �40،�103�،�12 ��1،424،0�سايف القيمة الدفرتية كما يف 200�/12/31

الكلفـــة:

 14�،��0 14�،��0--الر�سيد كما يف 200�/1/1

 220 220--ا�سافات

 14�،�00 14�،�00--الر�سيد كما يف 200�/12/31

اال�ستهالك املرتاكم:

 13�،�43 13�،�43--الر�سيد كما يف 200�/1/1

 �2،�4 �2،�4--ا�ستهالك ال�سنة

 140،2�0 140،2�0--الر�سيد كما يف 200�/12/31

 �10،� �10،�--�سايف القيمة الدفرتية كما يف 200�/12/31
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اأر�سدة دائنة اأخرى  .  6

20092008

  41،205 41،205خم�س�س �سندوق البحث العلمي 

ـ 33،541اإيرادات مقبو�سة مقدمًا

  9،298 4،167خم�س�س �سريبة الدخل 

  3،750 3،750م�ساريف م�ستحقة

ـ 404خم�س�س �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني 

  748 6،456اأخرى

89،523 55،001  

حقوق امللكية  .  7

راأ�س املال

يبلغ راأ�س املال امل�سرح به واملكتتب به واملدفوع )�1( مليون دينار مق�سم اإىل )�1( مليون �سهم قيمة كل �سهم 

دينار واحد.

عالوة االإ�سدار

تبلغ عالوة االإ�سدار ��3�،4 دينار اأردين كما يف 31 كانون االأول �200 و �200 وهي ناجتة عن بيع بع�س االأ�سهم 

ب�سعر يزيد عن القيمة االإ�سمية.

احتياطي اإجباري

10% خالل  بن�سبة  ال�سريبة  قبل  ال�سنوية  االرباح  ما مت حتويله من  احل�ساب  هذا  املتجمعة يف  املبالغ  متثل 

ال�سنوات ال�سابقة وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

    

8 .     �سايف )خ�سائر( اأرباح موجودات مالية

 200�200�

 210،��3)3،��3    ()خ�سائر( اأرباح بيع موجودات مالية متحققة

 100،�� �00توزيعات اأرباح اأ�سهم مقبو�سة

)��1�،3   ()1�2        (اأتعاب اإدارة 

)    3،44�(24�،�1� 
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م�ساريف اإدارية وعمومية  .  9

200�200�

 ��14،0 ��3،��ر�سوم وا�سرتاكات ورخ�س

 ���،�1 �2�،�3رواتب واأجور وملحقاتها

 11،1�3 �21،�0اأتعاب مهنية وق�سائية

 21،241 21،2�0م�ساريف وعموالت بنكية

 1�،�00 1�،4�3بدل تنقالت اأع�ساء جمل�س االإدارة

 1�،�20 �13،12اإيجارات

 �2،�4 130،�ا�ستهالكات

ـ �00،��سريبة اأبنية

 2،��3 ���،1م�ساريف اجتماع الهيئة العامة

 1،2�4 ��1،3بريد وهاتف

 1،231 �1،01م�ساريف �سيارات

 �31،� �43،�اأخرى

1�1،�00 11�،202 

 

10 .    احل�سة االأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من خ�سارة ال�سنة

 200�200�

)1،�0�،241 ()�2،�12    (خ�سارة ال�سنة بعد ال�سريبة

 1�،000،000 1�،000،000املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم

)     0،004()       0،101(
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متلك ال�سركة التابعة  . 11

حمدودة  املباين  واإدارة  لالإ�ستثمار  اأركان  �سركة  ح�س�س  كامل  بتملك   200� اأيلول   30 بتاريخ  ال�سركة  قامت 

امل�سوؤولية البالغة 30،000 ح�سة/ دينار، اإن تفا�سيل القيمة العادلة ل�سايف موجودات ال�سركة التابعة كما بتاريخ 

هي كما يلي:

 
30 اأيلول �200

القيمة الدفرتيةالقيمة العادلة

 �1 �1النقد وما يف حكمه

 �4�،31 �4�،31اأر�سدة مدينة اأخرى

 ��0،���،1 2،10�،124ممتلكات ومعدات بال�سايف

)4�2،��     ()4�2،��     (اأر�سدة دائنة اأخرى

 1،�14،�42 2،0��،000�سايف املوجودات

التدفق النقدي الناجت عن التملك 

 �1�سايف النقد امل�ستملك من ال�سركة التابعة

)2،0��،000  (النقد املدفوع

)�2،0��،�4 (�سايف النقد املدفوع

مت اإعادة تقييم �سايف موجودات ال�سركة التابعة بتاريخ التملك وفقاً لتقديرات مقدرين عقاريني مرخ�سني.

التعامالت مع جهات ذات عالقة  . 12

يف  رئي�سي  وم�ساهم  اإدارة  جمل�س  )ع�سو  الوطنية  املحفظة  �سركة  مع  اإدارة  اتفاقية  ال�سركة  وقعت   -

ال�سركة( الإدارة حمفظة االأوراق املالية لل�سركة مقابل اأتعاب اإدارة بواقع )��0%( من القيمة االجمالية 

للمحفظة باالإ�سافة اإىل 14% من االأربــاح ال�سافية التي تزيد عن 10%، هذا وقد بلغت قيمة االتعاب 

املدفوعة عن عام �200 مبلغ 1�2 دينار.

املباين حمدودة  واإدارة  اأركــان لالإ�ستثمار  �سركة  كامل ح�س�س  ب�سراء  ال�سركة خالل عام �200  قامت   -

امل�سوؤولية من �سركة املحفظة الوطنية امل�ساهمة العامة )ع�سو جمل�س اإدارة وم�ساهم رئي�سي يف ال�سركة 

مبا قيمته 2،0��،000 دينار(.

بلغت رواتب ومكافاآت االإدارة التنفيذية العليا ��00 دينار خالل عام  �200، مقابل 200،� دينار خالل   -

عام �200.
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الو�سع ال�سريبي  . 13

مت ت�سوية الو�سع ال�سريبي لل�سركة االأم حتى نهاية عام 2003.  -

مت تقدمي ك�سف التقدير الذاتي عن نتائج اأعمال ال�سركة االأم لعام 2004، وقامت دائرة �سريبة الدخل   -

مبراجعة �سجالت ال�سركة لتاريخه ومل ي�سدر قرار نهائي بعد.

 ،200� لالأعوام  لها  التابعة  وال�سركة  االأم  ال�سركة  اأعمال  نتائج  عن  الذاتي  التقدير  ك�سف  تقدمي  مت   -

�200، �200 و�200 ومل تقم دائرة �سريبة الدخل مبراجعة �سجالت ال�سركة لتاريخه.

مت احت�ساب خم�س�س �سريبة الدخل عن نتائج اأعمال ال�سركة االأم وال�سركة التابعة لها لعام �200 وفقا   -

لقانون �سريبة الدخل وتعديالته الالحقة.

القطاعات الت�سغيلية  . 14

)اخل�سائر(  بلغت  وقد  العقارية،  واال�ستثمارات  املالية  باالأوراق  التعامل  يف  االأ�سا�سية  ال�سركة  اأن�سطة  ترتكز 

املتاأتية لل�سركة من تلك االأن�سطة كما يلي: 

   

 200�200�

)�1،��1،41  ()414،�      (االأوراق املالية

 �343،�2 ��2�،2العقارات

التزامات حمتملة   . 15

ا�ستلمت ال�سركة بتاريخ 200�/4/4 كتاب من دائرة اجلمارك االأردنية بتثبيت قرار تغرمي ال�سركة وال�سركة 

لل�سركة  بيعها  التي مت  ال�سركة  با�سات  دينار بخ�سو�س  ال�سياحي مبلغ 3،2��،�00  والنقل  االأردنية لال�ستثمار 

املذكورة، كما ا�ستلمت ال�سركة قرار حت�سيل يخ�س ال�سركة وال�سركة االأردنية لال�ستثمار والنقل ال�سياحي مببلغ 

اإىل ت�سوية مع  التو�سل  ال�سركة باالعرتا�س لدى اجلهات املخت�سة ومل يتم  2،1�4،��0 دينار، هذا وقد قامت 

دائرة اجلمارك مما ا�ستدعى قيام ال�سركتني برفع دعاوي لدى حمكمة اجلمارك البدائية للمطالبة برد قراري 

التح�سيل والتغرمي. 

االأدوات املالية  . 16

تتاألف االأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية. تت�سمن املوجودات املالية االأر�سدة لدى البنوك 

والنقد يف ال�سندوق والذمم املدينة واالأوراق املالية. وتت�سمن املطلوبات املالية الت�سهيالت االإئتمانية.
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القيمة العادلة

معظم  اأن  حيث  الدفرتية  قيمتها  عن  جوهرياً  تختلف  ال  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  اإن 

االأدوات املالية اإما ق�سرية االأجل بطبيعتها اأو يتم اإعادة ت�سعريها با�ستمرار.

خماطر االئتمان

اأو عجز الطرف االآخر لالأداة املالية عن الوفاء  خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة 

بالتزاماته جتاه ال�سركة مما قد يوؤدي اإىل حدوث خ�سائر. تتمثل خماطر ائتمان ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي يف الودائع 

لدى البنوك والذمم املدينة، حيث تعمل ال�سركة على احلد من املخاطر االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك 

التي تتمتع ب�سمعة جيدة وو�سع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غري امل�سددة. يتمثل احلد االأق�سى 

للمخاطر االئتمانية يف القيمة املدرجة للموجودات املالية يف البيانات املالية.

خماطر ال�سيولة

تواريخ  يف  التزاماتها  لتاأدية  الالزم  التمويل  توفري  على  ال�سركة  قدرة  عدم  يف  ال�سيولة  خماطر  تتمثل 

ا�ستحقاقها ولتجنب هذه املخاطر تقوم ال�سركة بتنويع م�سادر التمويل واإدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة 

اآجالها واالحتفاظ بر�سيد كاف من النقد وما يف حكمه واالأوراق املالية القابلة للتداول. 

ويلخ�س اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري خم�سومة( على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي 

كما بتاريخ البيانات املالية:

املجموعاأكرث من �سنةاأقل من �سنة

 3�،4�3- 3�،4�3بنوك دائنة

 �23،��- �23،��اأر�سدة دائنة اأخرى

124،��� -124،��� 

خماطر اأ�سعار الفائدة

تنتج خماطر اأ�سعار الفائدة من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار الفائدة على ربح ال�سركة اأو القيمة العادلة 

املالية حتمل �سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة املطفاأة، فاإن ح�سا�سية  اأن معظم االأدوات  املالية. وحيث  لالأدوات 

اأرباح ال�سركة وحقوق امللكية للتغري يف اأ�سعار الفائدة يعترب غري جوهري.
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 خماطر اأ�سعار العمالت االأجنبية

 تتمثل خماطر العمالت يف اخلطر من تذبذب قيمة االأدوات املالية ب�سبب تقلبات اأ�سعار العمالت االأجنبية. 

حيث اإن معظم تعامالت ال�سركة هي بالدينار االأردين فاإن ح�سا�سية اأرباح ال�سركة وحقوق امللكية للتغري يف اأ�سعار 

�سرف العمالت االأجنبية يعتربغري جوهري.

خماطر اأ�سعار االأ�سهم

اإدارة  اأ�سعار االأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف االأ�سهم. تعمل ال�سركة على  تنتج خماطر 

هذه املخاطر عن طريق تنويع اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقت�سادية. وبافرتا�س تغري اأ�سعار 

االأ�سهم املدرجة مبعدل 10% فاإن ذلك �سوف يوؤدي اإىل تخفي�س / زيادة الدخل ال�سامل بقيمة �4،�32 دينار لعام 

�200 مقابل ���،114 دينار لعام �200.

اإدارة راأ�س املال  . 17

و�سمان  ال�سركة  م�ساهمي  حقوق  على  احلفاظ  بهدف  املال  راأ�س  هيكل  باإدارة  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  يقوم 

اإ�ستمرارية ال�سركة والوفاء باإلتزاماتها جتاه الغري وذلك من خالل ا�ستثمار موجودات ال�سركة ب�سكل يوفر عائد 

مقبول مل�ساهمي ال�سركة.


