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أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2012/12/31

الرئيس
السيد رائد عبد الرحمن محمد كالوتي
نائب الرئيس
السادة شركة التنقيب للصناعات اإلنشائية
ويمثلها السيد عثمان “محمد علي” عثمان بدير
األعضاء
السيد حلمي محمد علي اللوزي
السيد عمر أكرم عمران البيطار
السيد جواد عدنان “محمد علي” الخاروف
السادة شركة الصامد للصناعات المتعددة
ويمثلها السيد رياض يوسف راغب الجاعوني
السيد طارق عثمان “محمد علي” بدير
مدققوا الحسابات

غوشة وشركاه.
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-

أكلمــة رئيــس مجلــــس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
يســعدني أن أرحــب بكــم أطيــب ترحيــب لتفضلكــم لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي لشــركة األمــل لالســتثمارات
الماليــة  ،ويســرني أن أتقــدم باســمي وباســم زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بجزيــل الشــكر والعرفــان والتقديــر لمســاندتكم
ودعمكــم لهــذه الشــركة.
السادة المساهمين ،
لقــد كان العــام الماضــي حافـاًَ بالتطــورات واألحــداث الهامــة علــى الصعيديــن الدولــي واإلقليمــي وأهمهــا الربيــع العربــي
الــذي كان لــه أثــر كبيــر علــى تباطــؤ النمــو االقتصــادي ومــا تبعــه مــن متغيــرات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة
جعلــت االقتصــاد الوطنــي والعالمــي فــي عمليــة شــاقة فــي دعــم مســيرة االقتصــاد وصناعــة مســتقبل أفضــل.
وبالرغــم مــن األحــداث المذكــورة فقــد حققــت الشــركة حتــى تاريــخ  2012/12/31أرباحــا ً صافيــة قبــل الضرائــب
والمخصصــات مقدارهــا ( )461.440دينــار مقارنــة مــع ( )344.504دينــار لعــام 2011وبلــغ إجمالــي اإليــرادات
( )1.123.818دينــار لعــام  2012مقارنــة مــع ( )1.170.254دينــار لعــام  2011فيمــا بلــغ إجمالــي المصاريــف
( )662.378دينــار لعــام  2012مقارنــة مــع ( )825.750دينــار لعــام 2011
وحققــت الشــركة ترتيــب تنافســي مــع شــركات الوســاطة فــي بورصــة عمــان  ،فقــد احتلــت المرتبــة الخامســة مــن ضمــن
 62شــركة عاملــة وكان إجمالــي التــداول ( )139.567.169بســبة ( )%3.5مــن إجمالــي تــداول بورصــة عمــان والبالــغ
( )3.959.839.268واعمــل أنــا وجميــع األعضــاء وموظفــي الشــركة لتحقيــق وضــع أفضــل فــي عــام  2013مــن خــال
وضــع برامــج تدريبيــة لموظفــي الشــركة لرفــع أداء عملهــم وتحديــث األنظمــة والبرامــج لزيــادة جــودة العمــل وتوســيع
قاعــدة المســتثمرين العــرب واألجانــب لزيــادة حجــم العمليــات التــي تنفذهــا الشــركة بمــا يعــود علــى الشــركة مــن إيــرادات
وعمــوالت أعلــى.
وأخيــرا يتقــدم مجلــس اإلدارة إلــى حضراتكــم بالتوصيــات التاليــة حســب مــا وردت فــي جــدول األعمــال المرســل
إليكــم-:
1)1االستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المنتهية .2011/12/31
2)2االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في .2012/12/31
3)3االستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية .2012/12/31
4)4مناقشة الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر عن السنة المنتهية في  2012/12/31والمصادقة عليها.
5)5انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
6)6أيــة أمــور أخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا علــى جــدول األعمــال حســب أحــكام المــادة [ ]171مــن قانــون
الشركات.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
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 .1أ -أنشطة الشركة

االسم

:

تتمثــل أنشــطة الشــركة الرئيســية بالعمــل كوســيط مالــي ووســيط لحســابة فــي بورصــة عمــان لصالــح العمــاء وإدارة محفظــة
أوراق ماليــة لصالــح الشــركة وممارســة أعمــال التمويــل علــى الهامــش باإلضافــة إلــى التأســيس أو المســاهمة فــي شــركات
أو مشــاريع وأيــة أعمــال أخــرى.

المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميالد

:
:
:

ب .أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين لكل منها:

الشهادات العلمية

:

الخبرات العملية

:

الفرع

العنوان

عدد الموظفين

الفرع الرئيسي

الشميساني – مجمع بنك اإلسكان

14

فرع الصويفية

الصويفية – شارع الوكاالت – مجمع دريم سنتر

-

المجموع

السادة شركة التنقيب للصناعات اإلنشائية
ويمثلها السيد عثمان “محمد علي” عثمان بدير
نائب رئيس مجلس اإلدارة
2009/12/12
1938/01/01
• - 1963بكالوريوس إدارة أعمال – أمريكا.
• – 1966بكالوريوس هندسة مدنية – أمريكا.
• 1968-1966العمل في شركة اإلنشاءات الفنية العربية للمقاوالت باألردن.
• 1978-1968العمل في ليبيا في مجال مواد البناء.
• 1978لتاريخه مدير ورئيس هيئة المديرين لشركة التنقيب للصناعات اإلنشائية.
• 1998-1994نائب رئيس غرفة صناعة عمان.
• 2001-1998رئيس غرفة صناعة عمان.
• 1997ولغاية اآلن عضو مجلس أدارة شركة الكهرباء األردنية.
•مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة األمين لالستثمار ولغاية تاريخه.
•مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة التأمين األردنية ولغاية تاريخه.
•مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة في شركة الصخر الزيتي.
•نائب رئيس هيئة المديرين في شركة مواد البناء األردنية.
•نائب رئيس مجلس إدارة في شركة سايبس للدهانات في األردن والخارج.

14

•ال يوجد أي فروع خارج المملكة األردنية الهاشمية.
ج .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة (  ) 57.531دينار.
 .2ال يوجد شركات تابعة للشركة.
 .3أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم:
االسم

:

السيد رائد عبد الرحمن محمد كالوتي

المنصب

:

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ العضوية

:

2009/12/12

تاريخ الميالد

:

1956

الشهادات العلمية
الخبرات العملية

:
:

•هندسة مدنية – بريطانيا 1978
•من  1981ولغاية اآلن مدير عام فندق ماريديان القدس – القدس.
•من  1990-1986عضو هيئة إدارية – جمعية الفنادق العربية – القدس.
•من  1981-1978مهندس في شركةTARMAC NATIONAL
 CONSTRUCTION UKاالنجليزية.
• 1990-1982عضو مجلس إدارة سابق في شركة الدباغة.

االسم
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية

الخبرات العملية

:
:
:
:
:

•خدم في القوات المسلحة لمدة ( )37سنة وأحيل على التقاعد برتبة فريق ركن سنة
.1987
•سفير سابق في الجمهورية العراقية لمدة ثالث سنوات  1987 -ولغاية .1990
•عضو ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للصناعات الدوائية 1993
ولغاية1999

:

االسم
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية

:
:
:
:
:

الخبرات العملية

:
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السيد حلمي محمد علي اللوزي
عضو
2009/12/12
1932/01/01
• – 1979بكالوريوس إدارة – أمريكا.
• – 1964بكالوريوس علوم عسكرية – بريطانيا.
• – 1976ماجستير علوم عسكرية – الصين.

السيد عمر أكرم عمران البيطار
عضو
2009/12/12
1963/01/01
• – 1984بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة ميسوري أمريكا.
• – 1984وزمالة المحاسبين القانونين األمريكية.
•مدقق حسابات لمدة  11سنة.
•عضو بجمعية المحاسبين القانونيين األمريكية.
•عضو بالمجمع العربي للمحاسبين.
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االسم

:

السيد جواد عدنان “محمد علي” الخاروف

المنصب

:

عضو

تاريخ العضوية

:

2009/12/12

تاريخ الميالد

:

1964/01/11

الشهادات العلمية
الخبرات العملية

:
:

• - 1988بكالوريوس رياضيات الجامعة األردنية.
• 1990لتاريخه  -وسيط مالي معتمد
• 2002ولغاية اآلن رئيس جمعية سوق رأس المال.
•عضو سابق في مجلس إدارة بورصة عمان.
•عضو مجلس إدارة في مركز إيداع األوراق المالية حالياً.
•المدير العام لشركة األمل لالستثمارات المالية حالياً.

االسم

:

شركة الصامد للصناعات المتعددة
ويمثلها السيد رياض يوسف راغب الجاعوني

المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميالد

:
:
:

عضو
2009/12/12
1971/07/09

الشهادات العلمية
الخبرات العملية

:
:

االسم
المنصب

:
:

طارق عثمان “محمد علي” بدير
عضو

تاريخ العضوية

:

2011/12/22

تاريخ الميالد

:

1968

الشهادات العلمية
الخبرات العملية

:
:

• - 1991دبلوم هندسة ميكانيكية – كلية المجتمع العربي
• 2007-1991عمل في مجال التجارة العامة (تجارة األحذية والمالبس)
• 2010-2007مديــر شــركة مدينــة الفــرح لالســتثمار والتطويــر العقــاري – مقــاوالت
أبنيــة.

• – 1992ماجستير اقتصاد – جامعة سنسناتي
•أعمال حرة في مجال التجارة والصناعة.
•عضو مجلس إدارة بنك االتحاد.
•عضو مجلس إدارة شركة أوفتيك القابضة.
•عضو مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين.
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 .3ب_ نبذة عن أسماء ورتب اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واح ٍد منهم:
االسم
المنصب
تاريخ التعيين
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية
سنة التخرج
الخبرات العملية

:
:
:
:
:
:
:

السيد جواد عدنان “محمد علي” الخاروف
المدير العام
2005/10/29
1964/01/11
•بكالوريوس رياضيات الجامعة األردنية.
1988
• 1990لتاريخه  -وسيط مالي معتمد
•رئيس جمعية معتمدي المهن المالية.
•عضو مجلس إدارة بورصة عمان للدورة الثانية.

االسم
المنصب
تاريخ التعيين
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية

:
:
:
:
:

السيد صفوت اسماعيل احمد أبو شماله
مدير مكتب الوساطة
2005/10/29
1974/04/14
•بكالوريوس محاسبة  - 2009 -جامعة البتراء.
•دبلوم علوم مالية ومصرفية –  -1994الكلية الجامعية المتوسطة.
•دورة التأهيل المتحان المحاسب القانوني األردني.

الخبرات العملية

:

االسم

:

“محمد عطية” عبد الحفيظ يعقوب الجعبري  -استقال بتاريخ 2012/06/30

المنصب
تاريخ التعيين
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية
سنة التخرج
الخبرات العملية

:
:
:
:
:
:

مدير مالي وإداري
2005/10/29
1945/01/01
•بكالوريوس تجارة – جامعة عين شمس
1969
• 1998-1994مدير مالي لشركة المدن لإلسكان.
• 1992-1988مدير مالي لمصنع المغلفات األردني.
• 1994-1992مدقق حسابات مكتب العالم العربي.

• 2005 – 1995شركة األمل لالستثمارات المالية ذ.م.م
• – 2005لغاية اآلن شركة األمل لالستثمارات المالية م.ع
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االسم
المنصب
تاريخ التعيين

:
:
:

ايمن سعدات حسني الكيالي
مدير مالي
2012/07/02

تاريخ الميالد
الشهادات العلمية

:
:

1963/07/13

الخبرات العملية

:

االسم
المنصب
تاريخ التعيين
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية

:
:
:
:
:

سنة التخرج
الخبرات العملية

:
:

.5الوضع التنافسي للشركة وحصتها في السوق منذ تأسيسها كشركة مساهمة عامة:

•بكالوريوس محاسبة –  – 2000جامعة القاهرة
•دبلوم هندسة ميكانيكية –  – 1984كلية المجتمع العربي
• 1993-1986شركة األمل لالستثمارات المالية ذ.م.م
• 1997-1995بنك الشرق األوسط
• 2001-1997األهلية لألوراق المالية – سلطنة عمان
• 2005-2001بنك مسقط – سلطنة عمان
• 2010-2005شركة داللة – قطر
• 2012-2010الشركة المتحدة لالستثمارات المالية – سلطنة عمان
ليالي محمود فايز العثمان
ضابط االمتثال
2006/01/01
1977/04/13
•بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة اربد األهلية.
2002

السنة

حجم التداول الكلي من حجم تداول
السوق

نسبة حصة الشركة إلى
حجم التداول الكلي

ترتيب الشركة التنافسي
بين الوسطاء

2005

860.546.783

%2.5

17

2006

854.825.090

%3

10

2007

592.309.669

%2.4

13

2008

1.536.664.305

%3.8

5

2009

937.896.563

%4.8

4

2010

308.810.565

%2.3

16

2011

188.350.260

%3.3

8

2012

139.567.169

%3.5

5

 -6ال يوجــد اعتمــاد علــى مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســين محليــا ً وخارجيــا ً يشــكلون ( )%10فأكثــر مــن إجمالــي
المشــتريات و/أو المبيعــات.

•وسيط مالي معتمد شركة األمل لالستثمارات المالية
• 2007/04/24ضابط امتثال.

 -7أ -ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.

 .4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

ب -ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
عدد األسهم كما في
2012/12/31

النسبة

عدد األسهم كما في
2011/12/31

النسبة

شركة انجاز للتنمية والمشاريع
المتعددة.
شركة التأمين األردنية

1.828.220

%12.188

1.827.820

%12.185

1.499.297

%9.995

1.499.297

%9.995

.3

عثمان “محمد علي” عثمان بدير

1.473.354

%9.822

1.414.866

%9.432

.4

محمود عثمان”محمد علي” بدير

1.386.140

%9.241

1.350.182

%9.001

.5

طارق عثمان “محمد علي” بدير

1.329.382

%8.863

1.276.382

%8.509

.6

روز ماري كليب سميث بدير

1.041.641

%6.944

895.199

%5.968

الرقم
.1
.2

االســـم

12

 -8أ -ال يوجــد أي قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى عمــل الشــركة أو
منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية.
ب -ال تطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.
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الهيكل التنظيمي للشركة

 -11اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية :2012
حققــت الشــركة أرباحـا ً صافيــة قبــل الضريبــة والمخصصــات بلــغ (  ) 461.440دينــار وقــد بلــغ إجمالــي حجــم
التــداول للشــركة عــن عــام  )139.567.169( 2012دينــار وإن نســبة حصــة الشــركة مــن إجمالــي حجــم التــداول
بلغــت ( ، )%3.5وقــد احتلــت الشــركة المرتبــة الخامســة مــن حيــث ترتيــب الوســطاء التنافســي فــي حجــم التــداول
الكلــي فــي بورصــة ع ّمــان.
 -12ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة
الرئيسي.
 -13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الورقة المالية:
2009

2008

2010

2011

الموضوع

2012

447.436

1.599.909

3.672.787

15.862.329

األرباح أو(الخسائر المحققة)

461.440

344.504

صافي حقوق المساهمين

14.856.577

15.204.201

17.209.850

16.856.960

1.21

1.26

1.22

أسعار األوراق المالية

0.99

1

1.500.000

1.500.000

األرباح الموزعة على
المساهمين

-

300000

600000

%10

%10

نسبة األرباح الموزعة

-

%2

%4

 -14تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية-:
1.1حققــت الشــركة حتــى تاريــخ  2012/12/31أرباحـا ً صافيــة قبــل الضرائــب والمخصصات مقدارهــا ()461.440
دينــار مقارنــة مــع ( )344.504دينار لعــام .2011
2.2بلغت إجمالي اإليرادات ( )1.123.818دينار لعام  2012مقارنة مع ( )1.170.254دينار لعام .2011
بلغت إجمالي المصاريف ( )662.378دينار لعام  2012مقارنة مع ( )825.750دينار لعام .2011

ب -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:
عدد الموظفين
6
5
3
14

المؤهل العلمي
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامه
المجموع
ج -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة-:
الرقم

اسم الدورة

عدد المشاركين

.1

التعاقد والتوثيق القانوني لشركات الوساطة مع عمالئها

2

 -10ال يوجــد مخاطــر مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة لهــا خــال الســنة الماليــة الالحقــة ولهــا تأثيــر مــادي عليهــا إال
التغييــر فــي القيمــة الســوقية لألســهم.

14

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

النسب المالية
القيمة الدفترية للسهم (دينار)
العائد على االستثمار
العائد على حقوق المساهمين
نسبة المديونية
التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم)
ربحية السهم الواحد (دينار/سهم)
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة)
مضاعف الربحية (مرة)

%2012
0.9904
0.0144
0.0152
0.0548
0.0151
1.0097
66.408

%2011
1.0136
0.0134
0.0146
0.0768
0.0200
0.0148
0.986
67.567

أدرجت الشركة كشركة مساهمة عامة في بورصة عمان من صباح يوم األربعاء الموافق .2006/01/04
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ب -عدد األوراق المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية

 -15الخطة المستقبلية للشركة-:
تهدف إدارة الشركة على تنمية وزيادة إيراداتها وذلك من خالل-:
1)1توســيع قاعــدة المســتثمرين مــن العــرب واألجانــب فــي بورصــة عمــان لــدى الشــركة لزيــادة حجــم العمليــات التــي
تنفذهــا الشــركة وتحقيــق إيــرادات وعمــوالت أعلــى  ،ممــا يرفــع مرتبتهــا بيــن شــركات الوســاطة الماليــة.
2)2توسيع قاعدة حسابات التمويل على الهامش من أجل الحصول على إيرادات إضافية من عموالت وفوائد.
3)3تحديث األنظمة والبرامج لزيادة الجودة في العمل ولتقديم التسهيالت والخدمات المناسبة لمستثمري الشركة.
4)4وضع برامج تدريبية لموظفي الشركة لرفع أداء عملهم.
 -16مقدار وأتعاب التدقيق للشركة-:

الرقم
.1

جواد عدنان “محمد على” الخاروف

.2
.3
.4

صفوت اسماعيل احمد ابو شماله
أيمن سعدات حسني الكيالي
ليالي محمود فايز العثمان

 -17أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

.1

روز ماري كليب سميث بدير

زوجة عثمان بدير

األردنية

هـ-
و-

ح ال يوجد أسهم مملوكة ألقارب أعضاء اإلدارة العليا التنفيذية.
ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم.
ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا وأقاربهم.

الرقم

الرقم

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم
كما في
2011/12/31

1

رائــد عبــد الرحمــن
محمــد كالوتــي

رئيس
مجلس
اإلدارة

الفلسطينية

900.000

6.000

621.000

4.14

األردنية

265.207

1.768

465.648

3.104

أردني

1.414.866

9.432

1.473.354

9.822

الرقم

عضو

الفلسطينية

506.000

3.373

554.544

3.697

.1

عضو

أردني

78.950

0.526

70.000

0.467

عضو

أردني

35.000

0.233

35.000

0.233

أردني

369.978

2.467

25000

0.167

أردني

-

-

-

-

أردني

1.276.382

8.509

1.329.382

8.862

2

3
4
5

6

7

عمــر أكــرم عمــران
ا لبيطــا ر
حلمــي محمــد علــي
ا للــو ز ي
جــواد عدنــان “محمــد
علــي” الخــاروف
الصامــد
شــركة
للصناعــات المتعــددة
ويمثلهــا ريــاض يوســف
راغــب الجاعونــي
طــارق عثمــان “محمــد
علــي” بديــر

عضو

عضو

16

عدد األسهم كما في

االسم

النسبة%

ويمثلهــا عثمــان “محمــد
علــى” عثمــان بديــر

مدير الوساطة
مدير مالي
ضابط االمتثال

األردنية
األردنية
األردنية

-

-

الصله

عدد األسهم
كما في
2012/12/31

نائب
الرئيس

المدير العام

األردنية

35.000

35.000

الجنسية

النسبة%

شــركة
للصناعــات

2012/12/31

2011/12/31

ج -عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية

بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة عن السنة المالية المنتهية  )8.700( 2011دينار.

التنقيــب
اإلنشــائية

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما في

2012/12/31

2011/12/31

1.041.641

895.199

 -18أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

المنصب

بدل التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية

إجمالي
المزايا
السنوية

رائد عبد الرحمن محمد كالوتي

رئيس مجلس
اإلدارة

2.400

5.000

-

7.400

.2

عثمــان “محمــد علــي” عثمــان بديــر
ممثــل شــركة التنقيــب للصناعــات
اإلنشــائية

االسم

نائب الرئيس

2.400

5.000

-

7.400

.3

جواد عدنان “محمد علي” الخاروف

عضو

2.400

5.000

-

7.400

.4

حلمي محمد علي اللوزي

عضو

2.400

5.000

-

7.400

.5

عمر أكرم عمران البيطار

عضو

2.400

5.000

-

7.400

.6

رياض موسى راغب الجاعوني
ممثــل شــركة الصامــد للصناعــات
المتعــددة

عضو

2.400

5.000

-

7.400

.7

طارق عثمان “محمد علي” بدير

عضو

2.400

5.000

-

7.400
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الحـــــوكــــمـة

ب -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية
االسم
جواد عدنان “محمد علي” الخاروف
صفوت اسماعيل احمد ابو شماله
أيمن سعدات حسني الكيالي
ليالي محمود فايز العثمان

المنصب

الرواتب
السنوية

المكافآت
السنوية

نفقات
السفر

المجموع

المدير العام
مدير الوساطه
المدير المالي
ضابط االمتثال

83.375
21.359
7.500
11.049

-

-

83.375
21.359
7.500
11.049

 -19التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية-:

ان شركة األمل تلتزم التزاماً تاماً بالقواعد اإللزامية حكماً وهي القواعد اآلمرة و العامة التى استندت الى نصوص
قانونية ملزمة وردت في التشريعات النافذة تحت طائلة المسائلة القانونية .اما القواعد اإلرشادية فقد تم اإللتزام بمعظمها ما عدا:
( )1مهام و مسؤوليات مجلس اإلدارة

1

الرقم

اسم الجهة المتبرع لها

المبلغ

.1
.2

جمعية مكافحة السرطان األردنية
لجنة زكاة المناصرة اإلسالمية
المجموع

90
3.000
3.090

رقم
البند

القاعدة

4

وضع سياسة الدارة المخاطر
التى قد تواجها الشركة

17

 -02ال يوجــد أيــة عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو
رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم.
 -12أ -ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
ب -ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

5

15

طبق
بالكامل

طبق جزئيا

يوجد سياسة الدارة المخاطر
مطبقة و تمارس من قبل
االدارة التنفيذية اال أنها غير
مكتوبة ضمن النظام الداخلي

x

وضع اجراءات عمل خطية
لتطبيق قواعد الحكومة
الرشيدة في الشركة و
مراجعتها وتقييم مدى تطبيقها
يتم انشاء وحدة خاصة للرقابة
و التدقيق الداخلي تكون
مهمتها التأكد من االلتزام
بتطبيق احكام التشريعات
النافذة و متطلبات الجهات
الرقابية و االنظمة الداخلية
و السياسات و الخطط و
االجراءات التى يضعها
مجلس اإلدارة

لم يطبق

االسباب

x

x

الن قواعد الحوكمة صدرت
حديثاً ولم يتم عمل اجراءات
خطية

تم تشكيل لجنة التدقيق لداخلي

( )2اللجـان التى يشكلها مجلس االدارة:

4

18

3

تضع كل من اللجنتين بموافقة
مجلس اإلدارة اجراءات عمل
خطية تنظم عملها و تحدد
التزاماتها

ال يوجد اجراءات عمل خطية
تنظيم عمل لجنة التدقيق و
تلتزم بمهامها كما ورد في
تعليمات االفصاح

X
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6

5

7
/1ب

تقدم كال من اللجنتين قراراتهما و توصياتهما
الى مجلس االدارة و تقريراً حول اعمالها الى
اجتماع اللجنة العامة للشركة
 -2اعداد السياسات الخاصة بمنح المكآفات
و المزايا و الحوافز و الرواتب في الشركة و
مراجعتها بشكل سنوي
 -3تحديد احتياجات الشركة من المكآفات على
مستوى االدارة التنفيذية العليا و الموظفين و
اسس اختيارهم

x

ال يوجد التدقيق توصياتها الى
مجلس االدارة اال انها ال تقدمها
الى اجتماعات الهيئة العامة النه
غير متطلب قانوني

x

من مهام مجلس اإلدارة مجتمعاً

( )4حقوق المساهمين:

1

11

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي
و ذلك للمطالبة بإقالة مجلس اإلدارة او
اي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون
 %20من أسهم الشركة

X

طلب اجراء تدقيق على أعمال الشركة و
دفاترها للمساهمين الذين يملكون %10
من اسهم الشركة.

X

من مهام لجنة اإلدارة مجتمعاً

x

( )3اجتماعات الهيئة العامة:

1

3

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة الى كل مساهم
لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد االلكتروني
الخاص بالمساهم قبل واحد و عشرين يوما من
التاريخ المقرر لعقد االجتماع على ان يتم اعداد
الترتيبات و االجراءات المناسبة بما في ذلك
اختيار المكان و الزمان

2

6

يتم االعالن عن موعد و مكان عقد
اجتماع الهيئة العامة في ثالث صحف
يومية و لمرتين على األقل و على الموقع
اإللكتروني للشركة

4

5

يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية
مجلس اإلدارة بإرسال نبذة تاريخية عنه
قبل انتهاء السنة المالية للشركة و التى
تسبق السنة التى سيعقد بها اجتماع الهيئة
العامة النتخاب المجلس.

X

5

5

يقوم مجلس ادارة الشركة بارفاق النبذة
التاريخية للمساهم الراغب بالترشيح
لعضوية مجلس االدارة بالدعوة الموجهة
للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة

X
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8

اللجوء الى وسائل حل النزاعات بالطرق
البديلة بما في ذلك الوساطة و التحكيم
نتيجة مخالفة التشريعات النافذة او النظام
األساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير
او اإلهمال في ادارة الشركة او افشاء
المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة.

يتم توجيه الدعوات بالبريد
العادي حسب قانون الشركات
و لعدم توفر البريد االلكتروني
لمعظم المساهمين

X

12

X

لم تحدث مع شركتنا من قبل و
سيتم العمل بها بحالة حدوثها.

لم تحدث مع شركتنا من قبل و
سيتم العمل بها بحالة حدوثها.

لم تحدث مع شركتنا من قبل و
سيتم العمل بها بحالة حدوثها.

( )5االفصاح و الشفافية:

يتم اإلعالن حسب قانون الشركات
في صحيفتين يوميتين و لمرة
واحدة.

X

3

4

تقوم الشركة بإستخدام موقعها
اإللكتروني على موقع اإلنترنت لتعزيز
اإلفصاح و الشفافية و توفير المعلومات

X

لعدم وجود موقع الكتروني للشركة

الن مجلس اإلدارة الحالي منتخب
قبل صدور قواعد دليل الحوكمة.

الن مجلس اإلدارة الحالي منتخب
قبل صدور قواعد دليل الحوكمة.
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اإلقرارات المطلوبة:
•يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية.
•يقر مجلس اإلدارة بمسئولية عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

تقرير المحاسب القانوني المستقل
الى السادة المساهمين المحترمين
شركة األمل لإلستثمارات المالية
قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة المرفقــة لشــركة األمــل لإلســتثمارات الماليــة (المســاهمة العامــة المحــدودة) والتــي تتكــون مــن قائمــة
المركــز المالــي كمــا فــي  31كانــون األول  2012وكل مــن قائمــة الدخــل والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة
والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ  ،وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة  ،ومعلومــات تفســيرية اخــرى .
مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة  ،وتشــمل
هــذه المســؤولية االحتفــاظ برقابــة داخليــة حســبما تــراه ضروريـا ً لغــرض إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة  ،ســواء
كانــت ناشــئة عــن احتيــال او عــن خطــأ.
مسؤولية المحاسب القانوني
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه القوائــم الماليــة اســتناداً الــى تدقيقنــا وفق ـا ً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،وتتطلــب تلــك
المعاييــر ان نتقيــد بمتطلبــات قواعــد الســلوك المهنــي وان نقــوم بتخطيــط واجــراء التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا
اذا كانــت القوائــم الماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة .
يتضمــن التدقيــق القيــام باجــراءات للحصــول علــى بينــات تدقيــق ثبوتيــة للمبالــغ واالفصاحــات فــي القوائــم الماليــة  ،تســتند
االجــراءات المختــارة الــى تقديــر المحاســب القانونــي  ،وبمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة
 ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال او عــن خطــأ  .وعنــد القيــام بتقييــم تلــك المخاطــر يأخــذ المحاســب القانونــي فــي االعتبــار
اجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة و المتعلقــة باالعــداد والعــرض العــادل للقوائــم الماليــة  ،وذلــك لغــرض تصميــم اجــراءات
تدقيــق مناســبة حســب الظــروف  ،وليــس لغــرض ابــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة ويتضمــن التدقيــق
كذلــك تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية المعــدة مــن اإلدارة ،وكذلــك تقييــم العــرض
االجمالــي للقوائــم الماليــة .
نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسا ً لرأينا حول التدقيق .

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام .2012
االسم

المنصب

رائد عبد الرحمن محمد كالوتي

رئيس مجلس اإلدارة

جواد عدنان “محمد علي” الخاروف

المدير العام

أيمن سعدات حسني الكيالي

المدير المالي
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التوقيع

الــرأي
فــي رأينــا  ،إن القوائــم الماليــة تظهــر بصــورة عادلــة  ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة  ،الوضــع المالــي لشــركة األمــل
لإلســتثمارات الماليــة كمــا فــي  31كانــون األول  2012وادائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـا ً
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفــظ الشــركة بقيــود وســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة وإن القوائــم الماليــة المرفقــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس
االدارة متفقــة معهــا ،ونوصــي الهيئــة العامــة بالمصادقــة عليهــا.

عمان– المملكة األردنية الهاشمية
 25شباط 2013

إجازة مزاولة رقم ()703

Al - Amal Financial Investment Co.
شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

إيضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما في حكمه
مدينون
ذمم التمويل بالهامش
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مصاريف مدفوعة مقدما ً وحسابات مدينة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة

2012

2011

ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة
بنك دائن
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطي إجباري
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

4
5
6
7
8

1.763.159
7.826.644
3.922.214
682.589
60.174
14.254.780

3.659.788
6.597.396
3.897.050
507.458
61.271
14.722.963

9

1.406.050

1.674.413

10

57.531
1.463.581
15.718.361

73.224
1.747.637
16.470.600

11
12
13

601.176
260.608
861.784

177.311
886.839
202.249
1.266.399

1
14

15.000.000
1.114.592
()1.594.127
336.112
14.856.577
15.718.361

15.000.000
1.075.252
()1.320.627
449.576
15.204.201
16.470.600

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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إيضاح
االيرادات :

موجودات غير متداولة
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
الشامل اآلخر

2012

2011

عموالت الوساطة

555.833

657.064

أرباح التمويل بالهامش

20.697

36.785

أرباح متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل

581

34.656

خسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل

()9.994

()127.094

ايرادات فوائد تمويل الهامش والبنوك

514.488

518.758

ارباح اسهم موزعة
ايرادات أخرى
صافي االيرادات

29.326
12.887
1.123.818

15.921
34.164
1.170.254

المصاريف :
رواتب وأجور وملحقاتها
مصاريف الهيئة و المركز والبورصة
مصاريف مالية
عموالت مدفوعة
مصاريف ادارية وعمومية
مخصص تدني مدينون
مكافآت
اجمالي المصاريف

()247.476
()37.574
()37.173
()3.254
()251.901
()50.000
()35.000
()662.378

()402.129
()49.600
()19.781
()20.799
()157.192
()141.249
()35.000
()825.750

461.440
()235.564
225.876

344.504
()122.462
222.042

ربح السنة قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح السنة

17
16

15

ربحية السهم:
ربحية السهم دينار  /سهم
المتوسط المرجح لعدد األسهم – سهم

0.014
0.015
15.000.000 15.000.000

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

25

Eighth Annual Report for 2012

26

إجمالي الدخل الشامل
()47.624
()58.128

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

التغير في الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامر اآلخر
()273.500
()255.666

27

()819.487
()245.474
()1.064.961
()255.666

إحتياطي
إجباري
1.039.752
1.039.752
-

رأس المال
15.000.000
15.000.000
-

الرصيد في  1كانون الثاني 2011
األثر الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية رقم
()9
الرصيد بداية العام بعد تطبيق معيار التقارير
المالية رقم ()9
الدخل الشامل للسنة
أرباح موزعة على المساهمين

الرصيد في  31كانون األول 2011
توزيعات ارباح

14

-

()273.500

-

-

15.000.000
-

الدخل الشامل للسنة

المحول الى اإلحتياطي اإلجباري

35.500
1.075.252
-

-

المحول الى اإلحتياطي اإلجباري
الرصيد في  31كانون األول 2012

14
()1.320.627
-

-



-

قائمة التغيرات في حقوق الملكية (معدلة)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

مجموع الدخل الشامل اآلخر المحول إلى األرباح المدورة
225.876
197.538

39.340

ايضاح

خسائر متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
اآلخر
()24.504

احتياطي القيمة
العادلة

يضاف  :بنود الدخل الشامل األخرى

15.000.000

642.064
245.474
887.538
197.538
()600.000
()35.500
449.576
()300.000
225.876
()39.340

المجموع
15.862.329
15.862.329
()58.128
()600.000
15.204.201
()300.000
()47.624
-

336.112

أرباح مدورة

225.876
222.042

1.114.592

ربح السنة
2012
2011

()1.594.127

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

14.856.577

شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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Al - Amal Financial Investment Co.
شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

األنشطة التشغيلية

2012

2011

ربح السنة قبل الضريبة

461.440

320.000

اإلستهالكات

31.701

36.569

خسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

9.994

127.094

مخصص تدني مدينون

50.000

141.249

األثر الناتج عن تطبيق معيار رقم ()9

-

245.474

37.574

19.781

تعديالت على ربح السنة قبل الضريبة :

مصاريف مالية
التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة:
مدينون وذمم التمويل بالهامش

()1.304.412

1.902.881

خسائر متحققة من بيع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
الشامل اآلخر

-

24.504

المصاريف المدفوعة مقدما ً والحسابات المدينة األخرى

1.097

36.567

ذمم دائنة

()285.663

()319.606

المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى

112.424

()94.166

النقد (المستخدم في)  /المتوفر من األنشطة التشغيلية

()885.845

2.440.347

مصاريف مالية مدفوعة

()37.574

()19.781

مكافآت أعضاء مجلس االدارة المدفوعة

()35.000

()35.000

ضريبة دخل مدفوعة

()254.629

()121.378

صافي النقد (المستخدم في)  /المتوفر من األنشطة التشغيلية

()1.213.048

2.264.188

األنشطة اإلستثمارية
التغير في موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
التغير في موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
التغير في الممتلكات والمعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
سداد  /تمويل من بنوك دائنة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1كانون الثاني
النقد وما في حكمه في  31كانون األول

()5.137
()185.125
()16.008
()206.270

()327.952
()634.552
()2.115
()964.619

()300.000
()177.311
()477.311
()1.896.629
3.659.788
1.763.159

()600.000
177.311
()422.689
876.880
2.782.908
3.659.788

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 -1التكوين والنشاط
إن شــركة األمــل لالســتثمارات الماليــة هــي شــركة أردنيــة مســاهمة عامــة محــدودة («الشــركة») مســجلة بتاريــخ  17تشــرين
األول  2005لــدى مراقــب الشــركات تحــت رقــم ( )370بعــد أن تــم تحويــل صفتهــا القانونيــة مــن شــركة مســؤولية محــدودة
الــى شــركة مســاهمة عامــة .وبرأســمال الشــركة يبلــغ  15.000.000دينــار اردنــي مقســم إلــى  15.000.000ســهم قيمــة
الســهم األســمية دينــار أردنــي واحــد.
يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي ممارســة أعمــال وســيط بالعمولــة والتعامــل بــاألوراق الماليــة لحســابها الخــاص والقيــام
بــإدارة اإلســتثمار وتقديــم اإلستشــارات الماليــة ،باالضافــة الــى تأســيس أو المســاهمة فــي شــركات أو مشــاريع أو أعمــال اخــرى .
إن مركــز عمــل الشــركة الرئيســي فــي مدينــة عمــان كمــا فــي  31كانــون األول  2012يعمــل لــدى الشــركة ( )14موظــف
( 15 : 2011موظفيــن) .
 -2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يحن موعد تطبيقها
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري تطبيقها للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد

المعيار المحاسبي الدولي رقم  19مزايا الموظفين (المعدل في سنة )2011

 1كانون الثاني 2013

المعيار المحاسبي الدولي رقم  27البيانات المالية المنفصلة (المعدل في سنة )2011
المعيار المحاسبي الدولي رقم  28اإلستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
(المعدل في سنة )2011
المعيار المحاسبي الدولي رقم  – 32االدوات المالية “العرض” تسوية الموجودات المالية
والمطلوبات المالية
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –1تبني المعايير الدولية العداد التقارير المالية للمرة
االولى
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 7االدوات المالية “االفصاح” تسوية الموجودات
المالية والمطلوبات المالية
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -9األدوات المالية (المعدل في سنة )2010
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -10البيانات المالية الموحدة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -11الترتيبات المشتركة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -12اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -13قياس القيمة العادلة
تفسير لجنة معايير التقارير رقم  – 20التكاليف المتكبدة لتهيئة اسطح المناجم في مرحلة
االنتاج

 1كانون الثاني 2013
 1كانون الثاني 2013
 1كانون الثاني 2014
 1كانون الثاني 2013
 1كانون الثاني 2013
 1كانون الثاني 2015
 1كانون الثاني 2013
 1كانون الثاني 2013
 1كانون الثاني 2013
 1كانون الثاني 2013
 1كانون الثاني 2013

يتوقــع مجلــس ادارة الشــركة ان تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات خــال الفتــرات الالحقــة لــن يكــون لــه أثــر مالــي جوهــري
علــى البيانــات الماليــة للشــركة.
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ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية بناءاً على المعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس التحضير
تم عرض هذه البيانات المالية بالدينار األردني ألن غالبية معامالت الشركة تسجل بالدينار .
لقــد تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،أمــا الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة فانهــا تظهــر
بالقيمــة العادلــة .ان السياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة مــن قبــل الشــركة هــي علــى النحــو التالــي:
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تظهــر الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل التــي يتوفــر لهــا أســعار ســوقية فــي أســواق ماليــة
نشــطة بالقيمــة العادلــة.
يتــم تســجيل فروقــات التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل فــي بيــان
الدخــل.
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
ان الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة.
الغــرض مــن امتالكهــا االحتفــاظ بهــا كمتوفــرة للبيــع وليســت للمتاجــرة بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق.
يتــم تســجيل فروقــات التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل
اآلخــر فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر.
تظهــر الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر التــي يتوفــر لهــا أســعار ســوقية فــي
أســواق ماليــة نشــطة بالقيمــة العادلــة بعــد تنزيــل أي خســائر تدنــي متراكمــة فــي قيمتهــا العادلــة.
تظهــر الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر التــي ال يتوفــر لهــا أســعار ســوقية
والتــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه بالكلفــة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل
اآلخــر.
يتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناجمــة عــن فروقــات تحويــل العملــة األجنبيــة ألدوات الديــن (التــي ال تحمــل فوائــد) ضمــن
الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر .فــي حيــن
يتــم تســجيل فروقــات تحويــل العملــة األجنبيــة ألدوات الملكيــة فــي بنــد التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة.
اإليرادات
تتحقق اإليرادات من عموالت الوساطة عند تقديم الخدمة وإصدار فاتورة البيع و/أو الشراء للعميل .
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المصاريف
يتــم اظهــار المصاريــف فــي قائمــة الدخــل الشــامل وفق ـا ً لطبيعتهــا والتــي تتكــون بشــكل رئيســي مــن التكاليــف المنفقــة علــى
الرواتــب واالجــور وملحقاتهــا ومصاريــف مركــز االيــداع والمصاريــف الماليــة والعمــوالت المدفوعــة مــن اجــل بيــع خدمــات
الشــركة  ،ويتــم تصنيــف وإظهــار المصاريــف االخــرى كمصاريــف اداريــة وتشــغيلية .
النقد وما في حكمه
يتضمــن النقــد ومــا فــي حكمــه  ،النقــد والودائــع تحــت الطلــب واإلســتثمارات ذات الســيولة العاليــة التــي يمكــن تســييلها خــال
فتــرة ثالثــة شــهور أو أقــل.
الذمم المدينة
تســجل الذمــم المدينــة بالمبلــغ االصلــي بعــد تنزيــل مخصــص لقــاء المبالــغ المقــدر عــدم تحصيلهــا  ،يتــم تكويــن مخصــص تدنــي
المدينــون عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي يشــير إلــى إحتماليــة عــدم التمكــن مــن تحصيــل الذمــم المدينــة .
الذمم الدائنة والمستحقات
يتــم إثبــات المطلوبــات للمبالــغ المســتحقة الســداد فــي المســتقبل الخدمــات المســتلمة ســواء تمــت أو لــم تتــم المطالبــة بهــا مــن قبــل
المورد.
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
تظهــر األدوات الماليــة كأوراق القبــض والمدينــون وذمــم عقــود التأجيــر التمويلــي والبنــوك الدائنــة والقــروض واالمانــات المختلفــة
والمصاريــف المســتحقة للغيــر بالكلفــة المطفــأة ،باســتخدام طريقــة العائــد الفعالــة بعــد تنزيــل أي خســارة تدنــي فــي قيمتهــا.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
بتاريخ كل قائمة مركز مالي  ،يتم مراجعة قيم الموجودات المالية  ،لتحديد إن كان هنالك مايشير إلى إنخفاض في قيمتها.
أمــا بالنســبة الــى الموجــودات الماليــة مثــل الذمــم المدينــة التجاريــة والموجــودات المقيمــة فرديـا ً علــى أنهــا غيــر منخفضــة القيمــة
 ،فيتــم تقييمهــا النخفــاض القيمــة علــى أســاس جماعــي  .إن الدليــل الموضوعــي لإلنخفــاض بقيمــة محفظــة الذمــم المدينــة قــد
يشــمل الخبــرة الســابقة للشــركة فيمــا يخــص تحصيــل الدفعــات  ،والزيــادة فــي عــدد الدفعــات المتأخــرة المحفظــة والتــي تتعــدى
معــدل فتــرة اإلســتدانة كمــا قــد يشــمل التغيــرات الملحوظــة فــي األوضــاع اإلقتصاديــة المحليــة والعالميــة المترابطــة مــع تعثــر
الذمــم الدائنــة .
يتــم تخفيــض القيمــة المدرجــة لألصــل المالــي بمبلــغ خســارة اإلنخفــاض بالقيمــة مباشــرة  ،وذلــك لكافــة األصــول الماليــة بإســتثناء
الذمــم المدينــة التجاريــة  ،حيــث تــم تخفيــض القيمــة المدرجــة مــن خــال إســتعمال حســاب مخصصــات .عندمــا تعتبــر إحــدى الذمم
المدينــة غيــر قابلــة للتحصيــل يتــم عندهــا شــطب مبلــغ الذمــة والمبلــغ المقابــل فــي حســاب المخصصــات .
يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصصات في قائمة الدخل الشامل.
فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق الملكيــة المتاحــة للبيــع  ،اليتــم عكــس خســائر اإلنخفــاض بالقيمــة المعتــرف بهــا ســابقا ً مــن خــال
قائمــة الدخــل الشــامل .إن أي زيــادة فــي القيمــة العادلــة تأتــي بعــد خســارة إنخفــاض يتــم اإلعتــراف بهــا مباشــرة فــي بيــان حقــوق
الملكيــة.
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الغاء اإلعتراف
تقــوم الشــركة بإلغــاء اإلعتــراف بأصــل مالــي فقــط عنــد إنتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل
المالــي أو عندمــا تحــول الشــركة األصــل المالــي ،وبشــكل جوهــري كافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة إلــى منشــأة أخــرى  .أمــا فــي
حالــة عــدم قيــام الشــركة بتحويــل أو اإلحتفــاظ بشــكل جوهــري بمخاطــر ومنافــع الملكيــة وإســتمرارها بالســيطرة علــى األصــل
المحــول فــإن الشــركة تقــوم باإلعتــراف بحصتهــا المســتبقاة فــي األصــل المحــول والمطلوبــات المتعلقــة بــه فــي حــدود المبالــغ
المتوقــع دفعهــا  .أمــا فــي حالــة إحتفــاظ الشــركة بشــكل جوهــري بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل المحــول  ،فــإن الشــركة
تســتمر باالعتــراف باألصــل المالــي .
الممتلكات والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالكات المتراكمــة ،تعتبــر مصاريــف اإلصــاح والصيانــة مصاريــف
إيراديــة أمــا مصاريــف التحســينات فتعتبــر مصاريــف رأســمالية ،ويجــري إحتســاب اإلســتهالكات عليهــا علــى أســاس حياتهــا
العمليــة المقــدرة وذلــك بإســتعمال طريقــة القســط الثابــت  .إن نســبة اإلســتهالك للبنــود الرئيســية لهــذه األصــول هــي-:
معدل االستهالك السنوي
%10
%15-9
%20
%25
%15

األثاث والمفروشات
األجهزة والمعدات
الديكورات
برامج الكمبيوتر
السيارات

يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي وطريقــة االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن طريقــة وفتــرة االســتهالك تتناســب مــع المنافــع
االقتصاديــة المتوقعــة مــن الممتلــكات والمعــدات .
يتــم اجــراء اختبــار لتدنــي القيمــة التــي تظهــر بهــا الممتلــكات والمعــدات فــي قائمــة المركــز المالــي عنــد ظهــور أي أحــداث أو
تغيــرات فــي الظــروف تظهــر أن هــذه القيمــة غيــر قابلــة لإلســترداد .فــي حــال ظهــور أي مؤشــر لتدنــي القيمــة ،يتــم إحتســاب
خســائر تدنــي تبع ـا ً لسياســة تدنــي قيمــة الموجــودات.
عنــد أي إســتبعاد الحــق للممتلــكات والمعــدات فإنــه يتــم اإلعتــراف بقيمــة المكاســب أو الخســارة الناتجــة ،التــي تمثــل الفــرق مــا بين
صافــي عوائــد اإلســتبعاد والقيمــة التــي تظهــر بهــا الممتلــكات والمعــدات فــي قائمــة المركــز المالــي ،مجمــل الربح والخســارة.
االستثمارات في األوراق المالية
تصنــف االســتثمارات فــي االوراق الماليــة وفق ـا ً لنيــة الشــركة لهــذه االســتثمارات ،تقيــم األوراق الماليــة المحتفــظ بهــا لغــرض
المتاجــرة بالقيمــة العادلــة ،وتظهــر المكاســب والخســائر غيــر المحققــة منهــا ضمــن قائمــة الدخــل .تقيــم األوراق الماليــة المتوفــرة
للبيــع بالقيمــة العادلــة وتظهــر المكاســب والخســائر غيــر المحققــة ضمــن حقــوق الملكيــة .وعندمــا ال يمكــن تحديــد القيمــة العادلــة
فيجــري تقييــم األوراق الماليــة بالكلفــة .
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انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة
تعمــل الشــركة فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي علــى مراجعــة القيــم المدرجــة لموجوداتهــا وذلــك لتحديــد إن كان هنالــك مــا
يشــير إلــى أن هــذه الموجــودات قــد تعرضــت إلــى خســائر انخفــاض القيمــة .إذا وجــد مــا يشــير إلــى ذلــك يتــم تقديــر القيمــة
القابلــة لإلســترداد لألصــل وذلــك لتحديــد خســائر إنخفــاض القيمــة (إن وجــدت) .فــي حــال عــدم التمكــن مــن تقديــر القيمــة القابلــة
لإلســترداد ألصــل محــدد ،تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التــي يعــود اليهــا األصــل نفســه.
عندمــا يمكــن تحديــد أســس توزيــع معقولــة وثابتــة ،يتــم توزيــع األصــول المشــتركة إلــى وحــدات منتجــة للنقــد محــددة ،أو يتــم
توزيعهــا إلــى أصغــر مجموعــة مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد التــي يمكــن تحديــد أســس توزيــع معقولــة وثابتــة لهــا.
إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا ً تكلفة البيع أو القيمة في االستخدام ،أيهما أعلى.
فــي حــال تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد ألصــل ( أو لوحــدة منتجــة للنقــد) بمــا يقــل عــن القيمــة المدرجــة ،يتــم تخفيــض القيمــة
المدرجــة لألصــل (الوحــدة المنتجــة للنقــد) إلــى القيمــة القابلــة لإلســترداد .يتــم اإلعتــراف بخســائر اإلنخفــاض مباشــرة فــي قائمــة
الدخــل الشــامل ،إال إذا كان االصــل معــاد تقييمــه فيتــم عندهــا تســجيل خســائر اإلنخفــاض كتنزيــل مــن مخصــص إعــادة التقييــم.
المخصصات
يتــم تكويــن المخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة أي التــزام حالــي (قانونــي أو متوقــع) ناتــج عــن أحــداث ســابقة والتــي تعتبــر
تكلفــة ســدادها محتملــة ويمكــن تقديرهــا بشــكل موثــوق.
يتــم قيــاس المخصصــات حســب أفضــل التوقعــات للبــدل المطلــوب لمقابلــة اإللتــزام كمــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي بعــد األخــذ
بعيــن اإلعتبــار المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة المحيطــة باإللتــزام .عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة
المقــدرة لســداد اإللتــزام الحالــي ،فإنــه يتــم اإلعتــراف بالذمــة المدينــة كموجــودات فــي حالــة كــون اســتالم واســتعاضة المبلــغ
مؤكــدة ويمكــن قيــاس المبلــغ بشــكل موثــوق.
استخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم الماليــة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة الشــركة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر فــي
مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة ،كمــا أن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي
االيــرادات والمصاريــف والمخصصــات ،وكذلــك التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل وبشــكل
خــاص يتطلــب مــن إدارة الشــركة إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا ،إن
التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وأن
النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل.
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Al - Amal Financial Investment Co.
شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

إن التقديرات التي قامت بها إدارة الشركة ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
 مخصــص إلتزامــات محتملــة حيــث يتــم أخــذ مخصصــات لمواجهــة أيــة إلتزامــات قضائيــة إســتناداً لــرأي المستشــار القانونــيللشــركة.
 مخصــص تدنــي مدينــون حيــث يتــم مراجعــة مخصــص الديــون ضمــن األســس الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة ومعاييــر التقاريــرالماليــة الدوليــة ويتــم إحتســاب المخصــص وفقـا ً لألســس األكثــر تشــدداً.
 تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة والتــي تظهــر بالكلفــة لتقديــر اي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم أخــذ هــذا التدنــيفــي قائمــة الدخــل الشــامل للســنة.
 تقــوم اإلدارة بإعتمــاد تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لالصــول الملموســة بشــكل دوري لغايــات إحتســاب اإلســتهالك اعتمــاداً لتلــكاالصــول وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل ،ويتــم أخــذ خســارة التدنــي (إن وجــدت) فــي قائمــة الدخــل
الشــامل.
 يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا ً لألنظمة والقوانين.معلومات القطاعات
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معـا ً فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر
وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات اعمــال أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقـا ً للتقاريــر التــي تــم إســتعمالها مــن قبــل المديــر
التنفيــذي وصانــع القــرار الرئيســي لــدى الشــركة.
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة
بقطاعــات عمــل فــي بيئــات اقتصاديــة.
التقاص
يتــم اجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات واظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط عندمــا تتوفــر
الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويقها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات
فــي نفــس الوقــت.
ضريبة الدخل
تخضــع الشــركة لنــص القانــون المؤقــت لضريبــة الدخــل لســنة  2009وتعديالتــه الالحقــة والتعليمــات الصــادرة عــن دائــرة
ضريبــة الدخــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية  ،ويتــم اإلســتدراك لهــا وفقـا ً لمبــدأ اإلســتحقاق  ،يتــم إحتســاب مخصــص الضريبــة
علــى أســاس صافــي الربــح المعــدل .وتطبيقـا ً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )12فإنــه قــد يترتــب للشــركة موجــودات ضريبيــة
مؤجلــة ناتجــة عــن الفروقــات المؤقتــة بيــن القيمــة المحاســبية والضريبــة للموجــودات والمطلوبــات والمتعلقــة بالمخصصــات هــذا
ولــم يتــم اظهــار تلــك الموجــودات ضمــن القوائــم الماليــة المرفقــة حيــث أنهــا غيــر جوهريــة.
عقود اإليجار
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار رأســمالي إذا ترتــب علــى عقــد اإليجــار تحويــل جوهــري لمنافــع ومخاطــر الملكيــة
المتعلقــة باألصــل موضــوع العقــد إلــى المســتأجر  .ويتــم تصنيــف عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود إيجــار تشــغيلي.
يتــم تحميــل اإليجــارات المســتحقة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى قائمــة الدخــل خــال فتــرة عقــد اإليجــار التشــغيلي وذلــك
بإســتخدام طريقــة القســط الثابت.
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-4النقد وما في حكمه

نقد لدى البنوك
ودائع لدى البنوك
ما في حكم النقد – صندوق ضمان التسوية *

2012
4.485
1.733.674
25.000
1.763.159

2011
968
3.633.820
25.000
3.659.788

يمثــل هــذا الحســاب قيمــة المســاهمة النقديــة المدفوعــة مــن قبــل الشــركة علــى اعتبــار أنهــا وســيط مالــي فــي بورصــة عمــان
إلــى صنــدوق ضمــان التســوية وذلــك بنــاءاً علــى النظــام الداخلــي للصنــدوق لســنة  2004والصــادر باإلســناد إلــى أحــكام
المــادة ( )90مــن قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )76لســنة  2002والــذي يهــدف إلــى -:
 أتغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري لألوراق المالية .بتغطيــة العجــز فــي رصيــد األوراق الماليــة الــذي يظهــر لــدى عضــو الصنــدوق البائــع نتيجــة تــداول األوراق الماليــة فــيالســوق.
علمـا ً بــأن الصنــدوق يقــوم فــي نهايــة كل ثالثــة أشــهر بإعــادة إحتســاب مبلــغ المســاهمة النقديــة لــكل وســيط وفقـا ً للنظــام الداخلــي
للصنــدوق حيــث يتــم تســوية الفــرق مــا بيــن الصنــدوق والوســيط وذلــك إمــا بزيــادة رصيــد الصنــدوق أو تخفيضــه أو إبقــاؤه
كمــا هــو دون تغييــر.
 -5المدينون
ذمم تجارية وعمالء وساطة
ذمم من اطراف ذات عالقة (ايضاح – )16
ينزل مخصص تدني مدينون *

2012
7.883.006
374.638
()431.000
7.826.644

2011
6.010.763
967.633
()381.000
6.597.396

* الرصيد في  1كانون الثاني
مردود المخصص خالل السنة
المخصص للسنة

2012
381.000
50.000
431.000

2011
246.979
()7.228
141.249
381.000

2012
3.922.214
3.922.214

2011
3.897.050
3.897.050

 -6ذمم التمويل بالهامش
ذمم التمويل بالهامش
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شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

 -10الممتلكات والمعدات

 -7موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
إستثمار في بنك اإلتحاد بأسهم عددها  385.305سهم (:2011
 310.000سهم )
إستثمار في شركة الكهرباء األردنية بأسهم عددها  18.500سهم
( 17.698 :2011سهم )
إستثمار في شركة التأمين االردنية بأسهم عددها  25.657سهم
إستثمار في الشركة الوطنية النتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر
الزيتي بأسهم عددها  32.000سهم

2012

2011

527.868

446.400

61.790

61.058

59.011

-

33.920

-

682.589

507.458

 -8المصاريف المدفوعة مقدما ً والحسابات المدينة األخرى

تأمينات كفاالت بنكية
تأمينات مستردة
سلف موظفين

 -9موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
2012
إستثمار في الشركة العربية األلمانية للتأمين بأسهم عددها 325.000
42.250
سهم ( 325.000 :2011سهم )
إستثمار في شركة المتوسط والخليج للتأمين بأسهم عددها 442.336
628.117
سهم ( 440.000 :2011سهم )
إستثمار في الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية بأسهم عددها
16.365
 30.305سهم ( 30.305 :2011سهم )
إستثمار في شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة بأسهم عددها
86.598
 254.700سهم ( 254.700 :2011سهم)
إستثمار في الشركة العالمية للصناعات الكيماوية بأسهم عددها
70.757
 74.481سهم ( 74.481 :2011سهم)
إستثمار في الشركة المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار بأسهم
272.932
عددها  620.300سهم ( 614.300 :2011سهم)
إستثمار في الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بأسهم عددها 72.279
86.731
سهم ( 72.276 :2011سهم)
إستثمار في شركة مصفاة البترول األردنية بأسهم عددها 35.000
202.300
سهم ( 35.000 :2011سهم)
1.406.050
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استبعادات

الكلفـة :
اثاث ومفروشات

39.408

-

-

-

39.408

اجهزة ومعدات
ديكورات
برامج كمبيوتر

57.206
57.761
9.532

775
3.805

-

-

57.981
57.761
13.337

سيارات
مجموع التكلفة

90.550
254.457

4.580

-

-

90.550
259.037

اإلستهالكات :
2012
9.074
50.200
300
600
60.174

مصاريف مدفوعة مقدما ً

 1كانون الثاني

إضافات

تعديالت

 31كانون األول

2011
9.471
51.500
300
61.271
2011
198.250
652.185
16.365

اثاث ومفروشات

31.153

2.971

-

()6.138

27.986

اجهزة ومعدات

43.374

4.394

-

3.836

51.604

ديكورات

42.843

8.970

-

()3.817

47.996

برامج كمبيوتر

9.532

1.783

-

()2.217

9.098

سيارات

54.331

13.583

-

()3.092

64.822

مجموع اإلستهالكات

181.233

31.701

-

()11.428

201.506

القيمة الدفترية الصافية كما
في  1كانون الثاني

73.224

القيمة الدفترية الصافية كما
في  31كانون األول

57.531

106.974

 -11بنك دائن
خــال عــان  2011حصلــت الشــركة علــى تســهيالت بنكيــة مــن البنــك التجــاري األردنــي علــى شــكل جــاري مديــن بســقف أعــاه
 1.000.000دينــار وبفائــدة %5.25وقــد قامــت الشــركة خــال العــام الحالــي بتســديد قيمــة التســهيالت .

78.205

 -12الذمم الدائنة

344.008
72.276
206.150

ذمم دائنة
ذمم اطراف إلى جهات ذات عالقة ( إيضاح – )16

2012
601.176
601.176

2011
876.020
10.819
886.839

1.674.413

37

Eighth Annual Report for 2012

Al - Amal Financial Investment Co.
شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

-13المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى
2012
29.698
80.599
12.918
132.520
4.873
260.608

مصاريف مستحقة
امانات ارباح المساهمين
امانات رديات اكتتاب زيادة رأسمال
مخصص ضريبة الدخل (إيضاح)15-
رسوم الجامعات األردنية

2011
13.213
72.387
12.918
201.902
4.873
305.293

 -14االحتياطي االجباري
تمشــيا ً مــع متطلبــات قانــون الشــركات فــي المملكــة االردنيــة الهاشــمية والنظــام االساســي للشــركة ،تقــوم الشــركة بتكويــن
احتياطــي اجبــاري بنســبة  10بالمئــة مــن الربــح الصافــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي ربــع رأســمال الشــركة ويجــوز االســتمرار
فــي اقتطــاع هــذه النســبة بموافقــة الهيئــة العامــة للشــركة الــى أن يبلــغ هــذا االحتياطــي مــا يعــادل مقــدار رأســمال الشــركة
المصــرح بــه  .ان هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع كأنصبــة علــى المســاهمين.
 -15ضريبة الدخل

-16المعامالت مع جهات ذات عالقة
قامت الشركة خالل السنة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة التالية:
االســم
السيد رائد عبد الرحمن الكالوتي
شركة التنقيب للصناعات اإلنشائية
شركة الصامد للصناعات المتعددة
السيد حلمي محمد علي اللوزي
السيد عمر اكرم عمران البيطار
السيد طارق عثمان الدير

العالقــة
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

 يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة كما في  31كانون األول مما يلي :2012
374.638
السيد رائد عبد الرحمن الكالوتي
شركة التنقيب للصناعات اإلنشائية
شركة الصامد للصناعات المتعددة
374.638

2011
783.363
17.003
167.267
967.633

إن حركة ضريبة الدخل هى كما يلي:
2012
201.902
()201.902
235.564
235.564

الرصيد في  1كانون الثاني
المسدد خالل السنة
المخصص للسنة *

2011
200.818
()121.378
122.462
201.902

 يتكون المطلوب إلى جهات ذات عالقة كما في  31كانون األول مما يلي :السيد حلمي محمد علي اللوزي
السيد عمر اكرم عمران البيطار

2011
10.442
377
10.819

2012
-

انهــت الشــركة عالقتهــا الضريبيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حتــى نهايــة عــام  ،2008وتــم تقديــم كشــف التقديــر
الذاتــي لالعــوام  2009و  2010و  ،2011ولــم يتــم مراجعــة الســجالت المحاســبية للشــركة حتــى تاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة
مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات.
* ان تفاصيل ضريبة الدخل كما في  31كانون األول  ،هي كما يلي :
ضريبة دخل السنة
ضريبة دخل مدفوعة عن سنوات سابقة

38

2012
132.520
103.044
235.564

2011
122.462
122.462
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شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

 قامت الشركة خالل السنة بقيد المكافآت والبدالت المزايا التالية لصالح أعضاء مجلس اإلدارة :2012
35.000
مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة
صرف بدل تنقالت ألعضاء مجلس اإلدارة
16.800
 قامت الشركة خالل السنة بقيد الرواتب والمكافآت التالية لصالح أعضاء مجلس اإلدارة :2012
118.034
رواتب ومكافأت أعضاء االدارة التنفيذية
 -17المصاريف اإلدارية والعمومية

2012
16.800
38.397
10.329
1.222
4.940
53.016
2.260
1.400
31.701
13.842
2.153
8.700
365
9.295
57.481
251.901

تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأت نهاية الخدمة
كهرباء ومياه وهاتف
ضيافة
صيانة اجهزة وبرامج كمبيوتر
ايجارات
قرطاسية ومطبوعات
أتعاب محاماة وقضايا
استهالكات
تأمين صحي
رسوم رخص واشتراكات
أتعاب مهنية واستشارات
دعاية وإعالن
صيانة ومحروقات
مصاريف متنوعة واخرى *

2011
35.000
16.800
2011
270.718
2011
16.800
10.889
1.215
3.230
26.808
4.560
2.000
36.569
14.204
2.123
21.820
715
10.160
6.099
157.192

* يتضمــن حســاب مصاريــف ومتنوعــة واخــرى مبلــغ يخــص مصاريــف دعــم البحــث العلمــي للســنوات الســابقة بقيمــة
( )52.727دينــار اردنــي.
 -18األدوات المالية
إدارة مخاطر رأس المال
تقــوم الشــركة بــإدارة رأســمالها لتتأكــد بــأن الشــركة تبقــى مســتمرة بينمــا تقــوم بالحصــول علــى العائــد األعلــى مــن خــال الحــد
األمثــل ألرصــدة الديــون وحقــوق الملكيــة .لــم تتغيــر اســتراتيجية الشــركة اإلجماليــة عــن ســنة .2011
إن هيكلــة رأس مــال الشــركة يضــم حقــوق الملكيــة فــي الشــركة والتــي تتكــون مــن رأس المــال ،واحتياطــي اجبــاري واحتياطــي
القيمــة العادلــة واألربــاح المــدورة كمــا هــي مدرجــة فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة.

40

معدل المديونية
يقــوم مجلــس إدارة الشــركة بمراجعــة هيكليــة رأس المــال بشــكل دوري .وكجــزء مــن هــذه المراجعــة ،يقــوم مجلــس اإلدارة
باألخــذ باإلعتبــار تكلفــة رأس المــال والمخاطــر المرتبطــة بــكل فئــة مــن فئــات رأس المــال والديــن .إن هيــكل رأســمال الشــركة ال
يضــم ديــون مــن خــال االقتــراض  ،لــم تقــم الشــركة بتحديــد حــد أقصــى لمعــدل المديونيــة ،وال تتوقــع الشــركة زيــادة فــي معــدل
المديونيــة مــن خــال إصــدارات ديــن جديــدة خــال عــام .2013
أهم السياسات المحاسبية
إن تفاصيــل السياســات المحاســبية واألســاليب المســتخدمة بمــا فيهــا قواعــد اإلعتــراف ،أســاس القيــاس وأســاس اإلعتــراف
باإليــرادات والمصاريــف المتعلقــة بــكل بنــد مــن بنــود الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وأدوات الملكيــة قــد تــم بيانهــا فــي
اإليضــاح رقــم  3مــن البيانــات الماليــة.
إدارة المخاطر المالية
مخاطر السوق
إن نشاطات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي-:
إدارة مخاطر العمالت األجنبية
ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة مرتبطة بتغيير العمالت األجنبية وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.
إدارة مخاطر سعر الفائدة
تنتــج المخاطــر المتعلقــة بمعــدالت الفائــدة بشــكل رئيســي عــن إقتراضــات األمــوال بمعــدالت فائــدة متغيــرة (عائمــة) وعــن ودائــع
قصيــرة األجــل بمعــدالت فائــدة ثابتــة  .قــد تتعــرض الشــركة الــى مخاطــر معــدالت الفائــدة نظــرا لوجــود ودائــع وتســهيالت بنكيــة
للشــركة حتــى تاريــخ البيانــات الماليــة.
مخاطر أسعار أخرى
تتعــرض الشــركة لمخاطــر أســعار ناتجــة عــن إســتثماراتها فــي حقــوق ملكيــة شــركات أخــرى  .تحتفــظ الشــركة باســتثمارات
فــي حقــوق ملكيــة شــركات أخــرى ألغــراض اســتراتيجية وليــس بهــدف المتاجــرة بهــا وال تقــوم الشــركة بالمتاجــرة النشــطة فــي
تلــك اإلســتثمارات.
تحليل حساسية أسعار إستثمارات الملكية
إن تحليــل الحساســية أدنــاه مبنــي علــى أســاس مــدى تعــرض الشــركة لمخاطــر أســعار إســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة شــركات
أخــرى كمــا بتاريــخ التقريــر.
في حال كانت أسعار إستثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى أعلى  /أقل بنسبة -:%5
 ألصبحــت أربــاح الشــركة أعلــى /أقــل بواقــع  34.081دينــار أردنــي ( :2011اعلــى  /اقــل بواقــع  25.373دينــار اردنــي)،نتيجــة لمحفظــة الشــركة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل.
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Al - Amal Financial Investment Co.
شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

شركة األمل لالستثمارات المالية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2012
(بالدينار األردني)

 ألصبحــت إحتياطيــات حقــوق الملكيــة للشــركة أعلــى  /أقــل بواقــع  70.351دينــار أردنــي تقريب ـا ً (  – :2011أعلــى  /أقــلبواقــع  83.720دينــار أردنــي) نتيجــة لمحفظــة الشــركة المصنفــة كموجــودات ماليــة محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان
الدخــل الشــامل اآلخــر.
إدارة مخاطر اإلئتمان
تتمثــل مخاطــر اإلئتمــان فــي عــدم التــزام أحــد األطــراف لعقــود األدوات الماليــة بالوفــاء بالتزماتــه التعاقديــة ممــا يــؤدي إلــى تكبــد
الشــركة لخســائر ماليــة ،ونظــراً لعــدم وجــود أي تعاقــدات مــع أي أطــراف أخــرى فإنــه ال يوجــد أي تعــرض للشــركة لمخاطــر
اإلئتمــان بمختلــف أنواعهــا .إن التعــرض اإلئتمانــي الهــام بالنســبة ألي جهــة أو مجموعــة جهــات لديهــا خصائــص متشــابهة تــم
اإلفصــاح عنهــا فــي إيضــاح  . 16وتصنــف الشــركة الجهــات التــي لديهــا خصائــص متشــابهة إذا كانــت ذات عالقــة  .وفيمــا عــدا
المبالــغ المتعلقــة باألمــوال النقديــة  .إن مخاطــر اإلئتمــان الناتجــة عــن األمــوال النقديــة هــي محــددة حيــث أن الجهــات التــي يتــم
التعامــل معهــا هــي بنــوك محليــة لديهــا ســمعات جيــدة والتــي يتــم مراقبتهــا مــن الجهــات الرقابيــة.
إن المبالــغ المدرجــة فــي هــذه البيانــات الماليــة تمثــل تعرضــات الشــركة األعلــى لمخاطــر اإلئتمــان للذمــم المدينــة التجاريــة
واألخــرى والنقــد ومرادفــات النقــد .

 -20معلومات قطاعية
2012
صافي إيرادات القطاع
صافي مصاريف القطاع
ربح( /خسارة) القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

قطاع الوساطة المالية
1.133.231
()876419
256812
13.629.722
861.784

قطاع اإلستثمارات في أوراق مالية
()9.413
()21.523
()30.936
2.088.639
-

المجموع
1.123.818
()897.942
225.876
15.781.361
861.784

2011
صافي إيرادات القطاع
صافي مصاريف القطاع
ربح( /خسارة) القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

قطاع الوساطة المالية
1.262.692
()920.146
342.546
14.288.729
1.266.399

قطاع اإلستثمارات في أوراق مالية
()116.942
()28.066
()145.008
2.181.871
-

المجموع
1.145.750
()948.212
197.538
16.470.600
1.266.399

إدارة مخاطر السيولة
إن مســؤولية إدارة مخاطــر الســيولة تقــع علــى مجلــس اإلدارة وذلــك إلدارة متطلبــات الشــركة النقديــة والســيولة قصيــرة اإلجــل
ومتوســطة األجــل وطويلــة األجــل .وتقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة مــن خــال مراقبــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية
والمقيمــة بصــورة دائمــة وتقابــل تواريــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات النقديــة.

-21أرقام سنة المقارنة
تم إعادة تصنيف وتبويب بعض أرقام سنة  2011لتتفق مع العرض لسنة .2012

يبيــن الجــدول اآلتــي االســتحقاقات المتعاقــد عليهــا لمطلوبــات الشــركة الماليــة غيــر المشــتقة  .تــم إعــداد الجــداول بنــاءاً علــى
التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة للمطلوبــات الماليــة وذلــك بموجــب تواريــخ اإلســتحقاق المبكــرة التــي قــد يطلــب بموجبهــا مــن
الشــركة أن تقــوم بالتســديد أو القبــض .يضــم الجــدول التدفقــات النقديــة للمبالــغ الرئيســية والفوائــد.

 -22المصادقة على القوائم المالية
تــم المصادقــة علــى القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  25شــباط  ،2013وتمــت الموافقــة علــى نشــرها
وتتطلــب هــذه القوائــم الماليــة موافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين.

: 2012
أدوات ال تحمل فائدة
أدوات تحمل فائدة
المجموع
:2011
أدوات ال تحمل فائدة
أدوات تحمل فائدة
المجموع

معدل الفائدة

سنة وأقل

أكثر من سنة

المجموع

-

861.784
861.784

-

861.784
861.784

%5.25

1.192.132
177.311
1.369.443

-

1.192.132
177.311
1.369.443

-19االلتزامات المحتملة
يوجد على الشركة كما في  31كانون األول االلتزامات المحتملة التالية :
2012
502.000
50.200

كفاالت بنكية
تأمينات كفاالت
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2011
515.000
51.500
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