حضرة صاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني

3

أعضاء مجلس اإلدارة كما في 1102/21/13
المنتخب بتاريخ 9002/21/21
الرئي�س
ال�سيد رائد عبد الرحمن حممد الكالوتي
نائب الرئي�س
ال�سادة �شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية
وميثلها ال�سيد عثمان "حممد علي" عثمان بدير
الأع�ضاء
ال�سيد حلمي حممد علي اللوزي
ال�سيد عمر �أكرم عمران البيطار
ال�سيد جواد عدنان "حممد علي" اخلاروف
ال�سادة �شركة برج بيزا لال�سترياد والت�صدير – ا�ستقال بتاريخ 2011/12/22
وميثلها ال�سيد �سعد الدين �صبحي �سعد الدين غو�شة
ال�سادة �شركة ال�صامد لل�صناعات املتعددة
وميثلها ال�سيد ريا�ض يو�سف راغب اجلاعوين
ال�سيد طارق عثمان "حممد علي" بدير – مت تعيينه بتاريخ 2011/12/22

مدققوا احل�سابات

غو�شة و�شركاه.
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أ -كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة ،
بالأ�صالة عن نف�سي ونياب ًة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركتكم �أرحب بكم �أ�شد ترحيب و�أ�شكركم لتف�ضلكم بح�ضور اجتماع الهيئة العامة
ال�سابع.
كما ي�سرين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي ال�سابع لل�شركة وبياناتها املالية لل�سنة املنتهية يف .2011/12/31
وعلى الرغم من الأزمات االقت�صادية والتحديات على ال�صعيد املحلي والإقليمي والعاملي فقد ا�ستطاعت ال�شركة حتقيق نتائج ايجابية على م�ستوى
مثيالتها من ال�شركات و�إحراز و�ضع تناف�سي لل�شركة يف بور�صة ع ّمان.
كما قامت ال�شركة باتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لغايات زيادة الكفاءة وخدمة الأهداف املو�ضوعة من �أجل القيام باملهام وامل�س�ؤوليات وتقدمي
اخلدمات لعمالئها.
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم ببالغ ال�شكر وعظيم االمتنان للإدارة وجلميع موظفي ال�شركة وال�سادة امل�ساهمني وكافة العمالء على دعمهم
وم�ؤازرتهم لإدارة ال�شركة يف حتقيق الأهداف مما جعل ا�ستمرار النجاح ممكن ًا ولتفانيكم يف خدمة �شركتكم.
و�أخريا يتقدم جمل�س الإدارة �إىل ح�ضراتكم بالتو�صيات التالية ح�سب ما وردت يف جدول الأعمال املر�سل �إليكم-:
 )1اال�ستماع �إىل حم�ضر اجتماع الهيئة العامة العادية لل�سنة املنتهية .2010/12/31
 )2اال�ستماع �إىل تقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف .2011/12/31
 )3اال�ستماع �إىل تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة عن ال�سنة املنتهية .2011/12/31
 )4مناق�شة امليزانية العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املنتهية يف  2011/12/31وامل�صادقة عليها.
 )5انتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية القادمة وحتديد �أتعابهم.
)6امل�صادقة على تعيني الع�ضو ال�سيد طارق بدير بدل الع�ضو امل�ستقيل �شركة برج بيزا للإ�سترياد والت�صدير.
� )7أية �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها على جدول الأعمال ح�سب �أحكام املادة ( )171من قانون ال�شركات.

				
				
.

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
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 .1أ -أنشطة الشركة
تتمثل �أن�شطة ال�شركة الرئي�سية بالعمل كو�سيط مايل يف بور�صة عمان ل�صالح العمالء و�إدارة حمفظة �أوراق مالية ل�صالح ال�شركة وممار�سة �أعمال
التمويل على الهام�ش بالإ�ضافة �إىل الت�أ�سي�س �أو امل�ساهمة يف �شركات �أو م�شاريع و�أية �أعمال �أخرى.
ب� .أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني لكل منها:
الفرع

العنوان

عدد املوظفني

الفرع الرئي�سي

ال�شمي�ساين – جممع بنك الإ�سكان

15

فرع ال�صويفية

ال�صويفية – �شارع الوكاالت – جممع درمي �سنرت

-

املجموع
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• •ال يوجد �أي فروع خارج اململكة الأردنية الها�شمية.
ج .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة
بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة ( )73,224دينار.
 .2ال يوجد �شركات تابعة لل�شركة.
� .3أ� -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم:
اال�سم
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية

:

اخلربات العملية

:

8

:
:
:
:

ال�سيد رائد عبد الرحمن حممد الكالوتي
رئي�س جمل�س الإدارة
2009/12/12
1956
هند�سة مدنية – بريطانيا 1978
• من  1981ولغاية الآن مدير عام فندق ماريديان القد�س – القد�س.
• من  1990-1986ع�ضو هيئة �إدارية – جمعية الفنادق العربية – القد�س.
• من  1981-1978مهند�س يف �شركة  TARMAC NATIONAL CONSTRUCTION   UK
االجنليزية.
•  1990-1982ع�ضو جمل�س �إدارة �سابق يف �شركة الدباغة.

اال�سم

:

املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد

:
:

ال�شهادات العلمية

:

اخلربات العملية

:

اال�سم
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد

:

:

ال�شهادات العلمية

:

اخلربات العملية

:

اال�سم
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد

:

:

ال�شهادات العلمية

:

اخلربات العملية

:

:

:
:

:
:

		

ال�سادة �شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية
وميثلها ال�سيد عثمان “حممد علي” عثمان بدير
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2009/12/12
1938/01/01

•   - 1963بكالوريو�س �إدارة �أعمال – �أمريكا.
•   – 1966بكالوريو�س هند�سة مدنية – �أمريكا.
•   1968-1966العمل يف �شركة الإن�شاءات الفنية العربية للمقاوالت بالأردن.
•   1978-1968العمل يف ليبيا يف جمال مواد البناء.
•   1978لتاريخه مدير ورئي�س هيئة املديرين ل�شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية.
•   1998-1994نائب رئي�س غرفة �صناعة عمان.
•   2001-1998رئي�س غرفة �صناعة عمان.
•   1997ولغاية الآن ع�ضو جمل�س �أدارة �شركة الكهرباء الأردنية.
•  م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأمني لال�ستثمار ولغاية تاريخه.
•  م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني الأردنية ولغاية تاريخه.
•  م�ؤ�س�س ونائب رئي�س جمل�س �إدارة يف �شركة ال�صخر الزيتي ولغاية تاريخه.
•  نائب رئي�س هيئة املديرين يف �شركة مواد البناء الأردنية.
•  نائب رئي�س جمل�س �إدارة يف �شركة �سايب�س للدهانات يف الأردن واخلارج.

ال�سيد حلمي حممد علي اللوزي
ع�ضو
2009/12/12
1932/01/01

•   – 1979بكالوريو�س �إدارة – �أمريكا.
•   – 1964بكالوريو�س علوم ع�سكرية – بريطانيا.
•   – 1976ماج�ستري علوم ع�سكرية – بريطانيا.
•  خدم يف القوات امل�سلحة ملدة (� )37سنة و�أحيل على التقاعد برتبة فريق ركن �سنة .1987
•  �سفري �سابق يف اجلمهورية العراقية ملدة ثالث �سنوات   1987 -ولغاية .1990
•  ع�ضو ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق الأو�سط لل�صناعات الدوائية  1993ولغاية1999

ال�سيد عمر �أكرم عمران البيطار
ع�ضو
2009/12/12
1963/01/01

•   – 1984بكالوريو�س �إدارة �أعمال – جامعة مي�سوري �أمريكا.
•   – 1984وزمالة املحا�سبني القانونني الأمريكية.
•  مدقق ح�سابات ملدة � 11سنة.
•  ع�ضو بجمعية املحا�سبني القانونيني الأمريكية.
•  ع�ضو باملجمع العربي للمحا�سبني.
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اال�سم
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية

:

ال�سيد جواد عدنان "حممد علي" اخلاروف
ع�ضو
2009/12/12
1964/01/11

:

اخلربات العملية

:

• - 1988بكالوريو�س ريا�ضيات اجلامعة الأردنية.
• 1990لتاريخه  -و�سيط مايل معتمد
• 2002ولغاية الآن رئي�س جمعية معتمدي املهن املالية.
•ع�ضو جمل�س �إدارة بور�صة عمان للدورة الثانية.

اال�سم
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية

:
:
:
:
:

اخلربات العملية

:

اال�سم
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية

:
:
:
:
:

اخلربات العملية

:

اال�سم
املن�صب
تاريخ الع�ضوية
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية

:

:
:
:
:

اخلربات العملية

:

:
:
:
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ال�سادة �شركة برج بيزا لال�سترياد والت�صدير – ا�ستقال بتاريخ 2011/12/22
وميثلها ال�سيد �سعد الدين �صبحي �سعد الدين غو�شة
ع�ضو
2009/12/12
1962

• – 1984بكالوريو�س �إدارة فنادق ومطاعم �أمريكا.
•� 25 :  2009-1984سنة خرية يف جمال �إدارة الفنادق العاملية يف منطقة ال�شرق الأو�سط  ،م�سئول احلفالت ومدير امل�ؤمترات
واملجموعات ومدير الطعام وال�شراب.
• 2009لتاريخه مدير عام �شركة �أمريي لال�ستثمارات ال�سياحية.

�شركة ال�صامد لل�صناعات املتعددة
وميثلها ال�سيد ريا�ض يو�سف راغب اجلاعوين
ع�ضو
2009/12/12
1971/07/09

• - 1991دبلوم هند�سة ميكانيكية – كلية املجتمع العربي
• 2007-1991عمل يف جمال جتارة العامة (جتارة الأحذية واملالب�س)
• 2010-2007مدير �شركة مدينة الفرح لال�ستثمار والتطوير العقاري – مقاوالت �أبنية.

طارق عثمان "حممد علي" بدير
ع�ضو
2011/12/22
1968

• – 1992ماج�ستري اقت�صاد – جامعة �سن�سناتي
•�أعمال حرة يف جمال التجارة وال�صناعة.
•ع�ضو جمل�س �إدارة بنك االحتاد.
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أوفتيك القاب�ضة.
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العامة للتعدين.

 .3ب_ نبذة عن �أ�سماء ورتب الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحدٍ منهم:
اال�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية
�سنة التخرج
اخلربات العملية

:

ال�سيد عماد عدنان "حممد علي" اخلاروف
املدير العام
2005/10/29
1957/01/02

:

1980

:
:
:
:

•بكالوريو�س حما�سبة – جامعة الإ�سكندرية.

:

• 1980لتاريخه و�سيط مايل معتمد.
• 2005/10/15لتاريخه ع�ضو جمل�س �إدارة ل�شركة �إجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة.

:

اال�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية
�سنة التخرج

:

اخلربات العملية

:

اال�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية
�سنة التخرج

:

:
:
:
:
:

اخلربات العملية

:

اال�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادات العلمية
�سنة التخرج
اخلربات العملية

:

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

ال�سيد جواد عدنان "حممد علي" اخلاروف
نائب املدير العام  -مدير مكتب الو�ساطة
2005/10/29
1964/01/11
•بكالوريو�س ريا�ضيات اجلامعة الأردنية.

1988

• 1990لتاريخه  -و�سيط مايل معتمد
•رئي�س جمعية معتمدي املهن املالية.
•ع�ضو جمل�س �إدارة بور�صة عمان للدورة الثانية.

"حممد عطية" عبد احلفيظ يعقوب اجلعربي
مدير مايل و�إداري
2005/10/29
1945/01/01
•بكالوريو�س جتارة – جامعة عني �شم�س

1969

• 1998-1994مدير مايل ل�شركة املدن للإ�سكان.
• 1992-1988مدير مايل مل�صنع املغلفات الأردين.
• 1994-1992مدقق ح�سابات مكتب العامل العربي.

ليايل حممود فايز العثمان
�ضابط االمتثال
2006/01/01
1977/04/13

•بكالوريو�س �إدارة �أعمال – جامعة اربد الأهلية.

2002

•و�سيط مايل معتمد �شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
•� 2007/04/24ضابط امتثال.
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� .4أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة:
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اال�سم
�شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
�شركة الت�أمني الأردنية
عثمان "حممد علي" عثمان بدير
حممود عثمان"حممد علي" بدير
طارق عثمان "حممد علي" بدير
رائد عبد الرحمن حممد الكالوتي
روز ماري كليب �سميث بدير

عدد الأ�سهم كما يف
2010/12/31
307820
900000
1434651
744961
1242072
900000
768902

الن�سبة
%2.052
%6
%9.564
%4.966
%8.28
%6
%5.126

عدد الأ�سهم كما يف
2011/12/31
1827820
1499297
1414866
1350182
1276382
900000
895199

الن�سبة
%12.185
%9.995
%9.432
%9.001
%8.509
%6
%5.968

.5الو�ضع التناف�سي لل�شركة وح�صتها يف ال�سوق منذ ت�أ�سي�سها ك�شركة م�ساهمة عامة:
ال�سنة

حجم التداول الكلي من حجم تداول ال�سوق

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

860.546.783
854.825.090
592.309.669
1.536.664.305
937.896.563
308.810.565
188.350.260

ن�سبة ح�صة ال�شركة �إىل حجم
التداول الكلي
%2.5
%3
%2.4
%3.8
%4.8
%2.3
%3.3

ترتيب ال�شركة التناف�سي بني
الو�سطاء
17
10
13
5
4
16
8

 -6ال يوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سني حملي ًا وخارجي ًا ي�شكلون ( )%10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و�/أو املبيعات.
� -7أ -ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة �أو �أي منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها.
ب -ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها.
� -8أ -ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية.
ب -ال تطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة.
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الهيكل التنظيمي العام للشركة

ب -عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم:
امل�ؤهل العلمي

عدد املوظفني

بكالوريو�س

7

دبلوم

5

ثانوية عامه

3

املجموع

    15

ج -برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة-:
•  مل تقم ال�شركة ب�إجراء �أي برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة خالل ال�سنة املالية.
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 -10ال يوجد خماطر من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة لها خالل ال�سنة املالية الالحقة ولها ت�أثري مادي عليها �إال التغيري يف القيمة ال�سوقية للأ�سهم.
 -11الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية :2011
حققت ال�شركة �أرباح ًا �صافية قبل ال�ضريبة واملخ�ص�صات بلغ ( )344,504دينار وقد بلغ �إجمايل حجم التداول لل�شركة عن عام 2011
( )188,350,260دينار و�إن ن�سبة ح�صة ال�شركة من �إجمايل حجم التداول بلغت ( ، )%3.3وقد احتلت ال�شركة املرتبة الثامنة من حيث ترتيب
الو�سطاء التناف�سي يف حجم التداول الكلي يف بور�صة ع ّمان.
 -12ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي.
 -13ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الورقة املالية:
2008
2009
2010
2011
املو�ضوع
3.672.787
1.599.909
447.436
344.504
الأرباح �أو(اخل�سائر املحققة)
16.856.960
17.209.850
15.862.329
15.204.201
�صايف حقوق امل�ساهمني
1.22
1.26
1.21
1
�أ�سعار الأوراق املالية
الأرباح املوزعة على امل�ساهمني
1.500.000
1.500.000
600000
ال يوجد
ن�سبة الأرباح املوزعة
%10
%10
%4
ال يوجد

2007
1.614.785
8.937.032
1.81
975.000
%13

 -14حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية-:
 .1حققت ال�شركة حتى تاريخ � 2011/12/31أرباح ًا �صافية قبل ال�ضرائب واملخ�ص�صات مقدارها ( )344.504دينار مقارنة مع ()447.436
دينار لعام .2010
 .2بلغت �إجمايل الإيرادات ( )1.170.254دينار لعام  2011مقارنة مع ( )1.430.130دينار لعام .2010
 .3بلغت �إجمايل امل�صاريف ( )825.750دينار لعام  2011مقارنة مع ( )982694دينار لعام .2010
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

%2011
الن�سب املالية
1.0136
القيمة الدفرتية لل�سهم (دينار)
0.0134
العائد على اال�ستثمار
0.0146
العائد على حقوق امل�ساهمني
0.0768
ن�سبة املديونية
التوزيعات النقدية لل�سهم (دينار�/سهم)
0.0148
ربحية ال�سهم الواحد (دينار�/سهم)
0.986
القيمة ال�سوقية �إىل القيمة الدفرتية (مرة)
67.567
م�ضاعف الربحية (مرة)
�أدرجت ال�شركة ك�شركة م�ساهمة عامة يف بور�صة عمان من �صباح يوم الأربعاء املوافق .2006/01/04

14

%2010
1.057
0.020
0.022
0.087
0.040
0.0233
1.144
51.931

 -15اخلطة امل�ستقبلية لل�شركة-:
تهدف �إدارة ال�شركة على تنمية وزيادة �إيراداتها وذلك من خالل-:
 )1العمل على تو�سيع قاعدة امل�ستثمرين من العرب والأجانب يف بور�صة عمان لدى ال�شركة لزيادة حجم العمليات التي تنفذها ال�شركة ويحقق
�إيرادات وعموالت �أعلى  ،مما يرفع مرتبتها بني �شركات الو�ساطة املالية.
 )2الرتكيز على تو�سيع قاعدة ح�سابات التمويل على الهام�ش من �أجل احل�صول على �إيرادات �إ�ضافية من عموالت وفوائد.
 )3العمل على حتديث الأنظمة والربامج لزيادة اجلودة يف العمل ولتقدمي الت�سهيالت واخلدمات املنا�سبة مل�ستثمري ال�شركة.
 -16مقدار و�أتعاب التدقيق لل�شركة-:
بلغت �أتعاب التدقيق املدفوعة عن ال�سنة املالية املنتهية  )8.700( 2011دينار.
� -17أ -عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
الرقم

عدد الأ�سهم
كما يف
اجلن�سية
املن�صب
2011/12/31
رئي�س جمل�س الإدارة الفل�سطينية 900.000
الأردنية 265.207
نائب الرئي�س
�أردين 1.414.866
الفل�سطينية 506.000
ع�ضو
78.950
�أردين
ع�ضو
35.000
�أردين
ع�ضو

اال�سم

رائد عبد الرحمن حممد الكالوتي
1
�شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية
2
وميثلها عثمان "حممد على" عثمان بدير
3
عمر �أكرم عمران البيطار
حلمي حممد علي اللوزي
4
جواد عدنان "حممد علي" اخلاروف
5
�شركة برج بيزا لال�سترياد والت�صدير-
6
ع�ضو
ا�ستقال بتاريخ 2011/12/22
وميثلها �سعد الدين �صبحي �سعد الدين غو�شة
�شركة ال�صامد لل�صناعات املتعددة
7
ع�ضو
وميثلها ريا�ض يو�سف راغب اجلاعوين
طارق عثمان "حممد علي" بدير – مت تعيينه
8
ع�ضو
بتاريخ 2011/12/22
ب -عدد الأوراق اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية
اال�سم

الرقم

عدد الأ�سهم
كما يف
2010/12/31
900.000
25.000
1.434.651
498.512
85.000
35.000

6.000
0.167
9.564
3.323
0.567
0.233

�أردنية

32.919

0.219

784.172

5.228

�أردين
�أردين
�أردين

369.978
-

2.467
-

873.430
-

5.823
-

�أردين

الن�سبة%
6.000
1.768
9.432
3.373
0.526
0.233

1.242.072 8.509 1.276.382

املن�صب

اجلن�سية

الأردنية
املدير العام
 .1عماد عدنان "حممد على" اخلاروف
الأردنية
نائب املدير العام
 .2جواد عدنان "حممد على" اخلاروف
الأردنية
مدير مايل
" .3حممد عطية" عبد احلفيظ يعقوب اجلعربي
 .4ليايل حممود فايز العثمان
الأردنية
�ضابط االمتثال
ج -عدد الأوراق املالية اململوكة لأقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية
الرقم
.1

اال�سم
روز ماري كليب �سميث بدير

ال�صله
زوجة عثمان بدير

الن�سبة%

8.28

عدد الأ�سهم كما يف
2010/12/31 2011/12/31
35.000
35.000
-

عدد الأ�سهم كما يف
اجلن�سية
2010/12/31 2011/12/31
الأردنية 768.902 895.199
15

د -ال يوجد �أ�سهم مملوكة لأقارب �أع�ضاء الإدارة العليا التنفيذية.
هـ -ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم.
و -ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا و�أقاربهم.
� -18أ -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
نفقات ال�سفر �إجمايل املزايا
ال�سنوية
ال�سنوية
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400
-

بدل التنقالت املكاف�آت
املن�صب
اال�سم
الرقم
ال�سنوية ال�سنوية
5.000
رئي�س جمل�س الإدارة 2.400
 .1رائد عبد الرحمن حممد الكالوتي
5.000
2.400
نائب الرئي�س
 .2عثمان "حممد علي" عثمان بدير ممثل �شركة التنقيب
 .3جواد عدنان "حممد علي" اخلاروف
5.000
2.400
ع�ضو
 .4حلمي حممد علي اللوزي
5.000
2.400
ع�ضو
5.000
2.400
ع�ضو
 .5عمر �أكرم عمران البيطار
� .6سعد الدين �صبحي �سعد الدين غو�شة
5.000
2.400
ع�ضو
ممثل �شركة برج بيزا
 .7ريا�ض مو�سى راغب اجلاعوين
5.000
2.400
ع�ضو
ممثل �شركة ال�صامد
ع�ضو
 .8طارق عثمان "حممد علي" بدير
ب -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية
الرواتب
املكاف�آت
املن�صب
اال�سم
ال�سنوية ال�سنوية
157500
املدير العام
عماد عدنان "حممد علي" اخلاروف
77490
نائب املدير العام
جواد عدنان "حممد علي" اخلاروف
25060
املدير املايل
"حممد عطية" عبد احلفيظ يعقوب اجلعربي
ليايل حممود فايز العثمان
10668
�ضابط االمتثال

-

7.400

-

7.400

-

نفقات
ال�سفر
-

املجموع
157500
77490
25060
10668

 -19التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية-:
الرقم
.1
.2
.3

ا�سم اجلهة املتربع لها

جمعية خالد بن الوليد
جلنة زكاة املنا�صرة الإ�سالمية
جمعية الهالل الأخ�ضر
املجموع

املبلغ
100
3.250
100
3450

 -20ال يوجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو
�أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم.
� -21أ -ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة.
ب -ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي.
16

الحـــــوكــــمـة
ان �شركة الأمل تلتزم التزام ًا تام ًا بالقواعد الإلزامية حكم ًا وهي القواعد الآمرة و العامة التى ا�ستندت اىل ن�صو�ص قانونية ملزمة وردت يف
الت�شرعات النافذة حتت طائلة امل�سائلة القانونية .اما القواعد الإر�شادية فقد مت الإلتزام مبعظمها ما عدا:
( )1مهام و م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

1

5

طبق
طبق
بالكامل جزئيا

مل
يطبق

رقم
البند

القاعدة

4

و�ضع �سيا�سة الدارة املخاطر التى قد تواجها
ال�شركة

17

و�ضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد
احلكومة الر�شيدة يف ال�شركة و مراجعتها وتقييم
مدى تطبيقها

x

15

يتم ان�شاء وحدة خا�صة للرقابة و التدقيق
الداخلي تكون مهمتها الت�أكد من االلتزام بتطبيق
احكام الت�شريعات النافذة و متطلبات اجلهات
الرقابية و االنظمة الداخلية و ال�سيا�سات و
اخلطط و االجراءات التى ي�ضعها جمل�س الإدارة

x

اال�سباب
يوجد �سيا�سة الدارة املخاطر مطبقة و
متار�س من قبل االدارة التنفيذية اال �أنها
غري مكتوبة �ضمن النظام الداخلي

x

الن قواعد احلوكمة �صدرت حديث ًا ومل
يتم عمل اجراءات خطية

تتم الرقابة الداخلية من قبل االدارة
التنفيذية العليا ب�شكل يومي للتاكد من
االلتزام بهذه الت�شريعات و ابالغها اىل
جمل�س الإدارة

( )2اللجـان التى ي�شكلها جمل�س االدارة:
2

/1ب

3

2

4

3

ي�شكل جمل�س االدارة جلنة دائمة ت�سمى جلنة
الرت�شيحات و املك�آفات
يكون ت�شكيل جلنة التدقيق و الرت�شيحات
و املكاف�آت من �أع�ضاء جمل�س االدارة غري
التنفيذيني ال يقل عددهم عن ثالثة على �أن
يكون اثنان منها من الأع�ضاء امل�ستقلني و ان
يرت�أ�س اللجنة احدهم
ت�ضع كل من اللجنتني مبوافقة جمل�س الإدارة
اجراءات عمل خطية تنظم عملها و حتدد
التزاماتها

X

يقوم جمل�س االدارة بجميع اع�ضائه
امل�ستقلني و عددهم اربعة ببحث مو�ضوع
الرت�شيحات و املكاف�آت

X

يوجد لدينا جلنة تدقيق و ال يوجد جلنة
الرت�شيحات و املكاف�آت

X

ال يوجد اجراءات عمل خطية تنظيم عمل
جلنة التدقيق و تلتزم مبهامها كما ورد يف
تعليمات االف�صاح
17

6

5

تقدم كال من اللجنتني قراراتهما و تو�صياتهما اىل
جمل�س االدارة و تقرير ًا حول اعمالها اىل اجتماع
اللجنة العامة لل�شركة

7

/1ب

تقوم جلنة الرت�شيحات و املك�آفات باملهام التالية:
 -1الت�أكد من ا�ستقاللية االع�ضاء امل�ستقلني ب�شكل
م�ستمر
 -2اعداد ال�سيا�سات اخلا�صة مبنح املك�آفات و املزايا
و احلوافز و الرواتب يف ال�شركة و مراجعتها ب�شكل
�سنوي
 -3حتديد احتياجات ال�شركة من املك�آفات على
م�ستوى االدارة التنفيذية العليا و املوظفني و ا�س�س
اختيارهم

8

x

ال يوجد التدقيق تو�صياتها اىل
جمل�س االدارة اال انها ال تقدمها اىل
اجتماعات الهيئة العامة النه غري
متطلب قانوين

x

ال يوجد جلنة تر�شيحات و مكافات بل
هي من مهام جمل�س الإدارة جمتمع ًا
x

ال يوجد جلنة تر�شيحات و مكافات بل
هي من مهام جمل�س الإدارة جمتمع ًا

x

ال يوجد جلنة تر�شيحات و مكافات بل
هي من مهام جمل�س الإدارة جمتمع ًا

تتمتع جلنة الرت�شيحات و املكاف�أة بال�صالحيات
التالية:
 -1طلب اي بيانات او معلومات من موظفي ال�شركة
الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفري هذه املعلومات
ب�شكل كامل و دقيق.

x

ال يوجد جلنة تر�شيحات و مكافات بل
هي من مهام جمل�س الإدارة جمتمع ًا

 -2طلب امل�شورة القانونية او املالية او الفنية من �أي
م�ست�شار خارجي

x

ال يوجد جلنة تر�شيحات و مكافات بل
هي من مهام جمل�س الإدارة جمتمع ًا

 -3طلب ح�ضور اي موظف يف ال�شركة للح�صول على
اي اي�ضاحات �ضرورة

x

ال يوجد جلنة تر�شيحات و مكافات بل
هي من مهام جمل�س الإدارة جمتمع ًا

( )3اجتماعات الهيئة العامة:

1

3

يوحد جمل�س الإدارة الدعوة اىل كل م�ساهم حل�ضور
اجتماع الهيئة العامة بالربيد االلكرتوين اخلا�ص
بامل�ساهم قبل واحد و ع�شرين يوما من التاريخ
املقرر لعقد االجتماع على ان يتم اعداد الرتتيبات و
االجراءات املنا�سبة مبا يف ذلك اختيار املكان و الزمان

18

X

يتم توجيه الدعوات بالربيد العادي
ح�سب قانون ال�شركات و لعدم توفر
الربيد االلكرتوين ملعظم امل�ساهمني

2

6

4

5

5

5

يتم االعالن عن موعد و مكان عقد اجتماع الهيئة العامة
يف ثالث �صحيفتني يوميتني و ملرتني على الأقل و على املوقع
الإلكرتوين لل�شركة

يتم الإعالن ح�سب قانون
ال�شركات يف �صحيفتني يوميتني
و ملرة واحدة.

X

يقوم امل�ساهم الراغب بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة
ب�إر�سال نبذة تاريخية عنه قبل انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة
و التى ت�سبق ال�سنة التى �سيعقد بها اجتماع الهيئة العامة
النتخاب املجل�س.
يقوم جمل�س ادارة ال�شركة بارفاق النبذة التاريخية
للم�ساهم الراغب بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س االدارة
بالدعوة املوجهة للم�ساهمني حل�ضور اجتماع الهيئة العامة

X

الن جمل�س الإدارة احلايل
منتخب قبل �صدور قواعد دليل
احلوكمة.

X

الن جمل�س الإدارة احلايل
منتخب قبل �صدور قواعد دليل
احلوكمة.

( )4حقوق امل�ساهمني:

1

اللجوء اىل و�سائل حل النزاعات بالطرق البديلة مبا
يف ذلك الو�ساطة و التحكيم نتيجة خمالفة الت�شريعات
النافذة او النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو اخلط�أ �أو
التق�صري او الإهمال يف ادارة ال�شركة او اف�شاء
املعلومات ذات الطبيعة ال�سرية لل�شركة.

X

مل حتدث مع �شركتنا من قبل و
�سيتم العمل بها بحالة حدوثها.

11

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي و ذلك
للمطالبة ب�إقالة جمل�س الإدارة او اي ع�ضو فيه
للم�ساهمني الذين ميلكون  %20من �أ�سهم ال�شركة

X

مل حتدث مع �شركتنا من قبل و
�سيتم العمل بها بحالة حدوثها.

12

طلب اجراء تدقيق على �أعمال ال�شركة و دفاترها
للم�ساهمني الذين ميلكون  %10من ا�سهم ال�شركة.

X

مل حتدث مع �شركتنا من قبل و
�سيتم العمل بها بحالة حدوثها.

8

( )5االف�صاح و ال�شفافية:
3

4

تقوم ال�شركة ب�إ�ستخدام موقعها الإلكرتوين على
موقع الإنرتنت لتعزيز الإف�صاح و ال�شفافية و توفري
املعلومات

X

لعدم وجود موقع الكرتوين لل�شركة
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الإقرارات املطلوبة:

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

اال�سم
رائد عبد الرحمن حممد الكالوتي

املن�صب

التوقيع

رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة التنقيب لل�صناعات االن�شائية
نائب رئي�س املجل�س
وميثلها عثمان "حممد علي" عثمان بدير
حلمي حممد علي اللوزي

ع�ضو

عمر �أكرم عمران البيطار

ع�ضو

جواد عدنان "حممد علي" اخلاروف

ع�ضو

�شركة برج بيزا لال�سترياد والت�صدير
وميثلها �سعد الدين �صبحي �سعد الدين غو�شة –
ا�ستقال بتاريخ 2011/12/22
�شركة ال�صامد لل�صناعات املتعددة
وميثلها ريا�ض يو�سف راغب اجلاعوين
طارق عثمان "حممد علي بدير – تعيني بتاريخ
2011/12/22

ع�ضو

ع�ضو
ع�ضو

نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام .2011
اال�سم
رائد عبد الرحمن حممد الكالوتي

املن�صب
رئي�س جمل�س الإدارة

عماد عدنان "حممد علي" اخلاروف

املدير العام

"حممد عطيه" عبد احلفيظ يعقوب اجلعربي

املدير املايل
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التوقيع

تقرير المحاسب القانوني المستقل
اىل ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني
�شركة الأمل للإ�ستثمارات املالية
قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة ل�شركة الأمل للإ�ستثمارات املالية والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول  2011وكل من
قائمة الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ  ،وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة ،
ومعلومات تف�سريية اخرى .
م�س�ؤولية الإدارة عن القوائم املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية  ،وت�شمل هذه امل�س�ؤولية االحتفاظ
برقابة داخلية ح�سبما تراه �ضروري ًا لغر�ض �إعداد قوائم مالية خالية من �أخطاء جوهرية � ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال او عن خط�أ.
م�س�ؤولية املحا�سب القانوين
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية ا�ستناد ًا اىل تدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك املعايري ان نتقيد مبتطلبات
قواعد ال�سلوك املهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما اذا كانت القوائم املالية خالية من �أخطاء جوهرية .
يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات للح�صول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالف�صاحات يف القوائم املالية  ،ت�ستند االجراءات املختارة اىل تقدير
املحا�سب القانوين  ،ومبا يف ذلك تقييم خماطر االخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية � ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال او عن خط أ�  .وعند القيام
بتقييم تلك املخاطر ي�أخذ املحا�سب القانوين يف االعتبار اجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة و املتعلقة باالعداد والعر�ض العادل للقوائم املالية ،
وذلك لغر�ض ت�صميم اجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف  ،ولي�س لغر�ض ابداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية يف ال�شركة ويت�ضمن التدقيق
كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض االجمايل للقوائم املالية .
نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري ا�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق .
الــر�أي
يف ر�أينا � ،إن القوائم املالية تظهر ب�صورة عادلة  ،من جميع النواحي اجلوهرية  ،الو�ضع املايل ل�شركة الأمل للإ�ستثمارات املالية كما يف  31كانون
الأول  2011وادائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية و�إن القوائم املالية املرفقة واالقوائم املالية الواردة يف تقرير جمل�س االدارة متفقة
معها  ،ونو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة عليها.
عمان– اململكة الأردنية الها�شمية
� 27شباط 2012
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة املركز املايل
كما يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمه
مدينون
ذمم التمويل بالهام�ش
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وح�سابات مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ا�ستثمارات يف اوراق مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
بنك دائن
ذمم دائنة
م�صاريف م�ستحقة وح�سابات دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�إحتياطي �إجباري
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
�أرباح مدورة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2011

2010

4
5
6
7
8

3.659.788
6.597.396
3.897.050
507.458
61.271
14.722.963

2.782.908
8.017.417
4.521.159
97.838
15.419.322

9
10
11

1.674.413
73.224
1.747.637
16.470.600

1.847.601
107.678
1.955.279
17.374.601

�إي�ضاح

12
13
14

177.311
886.839
202.249
1.266.399

1.206.445
305.827
1.512.272

1
15

15.000.000
1.075.252
()1.320.627
449.576
15.204.201
16.470.600

15.000.000
1.039.752
()819.487
642.064
15.862.329
17.374.601
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة الدخل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
�إي�ضاح 2011

2010

االيرادات :
عموالت الو�ساطة
�أرباح التمويل بالهام�ش
خ�سائر متحققة من بيع ا�ستثمارات يف اوراق متوفرة للبيع
�أرباح متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
خ�سائر غري متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ايرادات فوائد متويل الهام�ش والبنوك
ايرادات �أخرى
�صايف االيرادات

657.064
36.785
34.656
()127.094
518.758
50.085
1.170.254

984.435
223.240
()504.171
719.145
7.481
1.430.130

امل�صاريف :
رواتب و�أجور وملحقاتها
م�صاريف الهيئة و املركز والبور�صة
م�صاريف مالية
عموالت مدفوعة
م�صاريف ادارية وعمومية
خم�ص�ص التزامات متوقعة
خم�ص�ص تدين مدينون
ر�سوم متنوعة ومكاف�آت
اجمايل امل�صاريف

18

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

()425.798
()57.004
()19.967
()9.968
()180.084
()100.000
()150.000
()39.873
()982.694

16

344.504
()122.462
222.042

447.436
()97.774
349.662

0.014
15.000.000

0.023
15.000.000

ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل
ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم:
ربحية ال�سهم دينار � /سهم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم – �سهم
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة الدخل ال�شامل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
2011
222.042

ربح ال�سنة
ي�ضاف  :بنود الدخل ال�شامل الأخرى
خ�سائر متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر ()24.504
197.538
جمموع الدخل ال�شامل الآخر املحول �إىل الأرباح املدورة
التغري يف املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامر الآخر
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
�إجمايل الدخل ال�شامل

()255.666
()58.128
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2010
349.662
349.662
()197.183
152.479

25

�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)

قائمة التغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)

الر�صيد يف  1كانون الثاين 2010

�إحتياطي
ر�أ�س املال
�إجباري
اي�ضاح
991.021 15.000.000

�أرباح مدورة

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

املجموع
()622.304

الدخل ال�شامل لل�سنة

�أرباح موزعة على امل�ساهمني

املحول اىل الإحتياطي الإجباري

1.841.133

-

17.209.850

48.731

()197.183
-

349.662
()48.731

)819.487( 1.039.752 15.000.000

الر�صيد بداية العام بعد تطبيق معيار التقارير املالية رقم ()9

الدخل ال�شامل لل�سنة

�أرباح موزعة على امل�ساهمني

152.479
()1.500.000( )1.500.000
642.064

-

املحول اىل الإحتياطي الإجباري

الأثر الناجت عن تطبيق معيار التقارير املالية رقم ()9

الر�صيد يف  31كانون الأول 2010

15.862.329

-

-

19

()245.474

)1.064.961( 1.039.752 15.000.000
()255.666
-

35.500

-

245.474
887.538
197.538
()600.000

-

الر�صيد يف  31كانون الأول 2011

)1.320.627( 1.075.252 15.000.000

-

15.862.329
()58.128
()600.000
()35.500
449.576

15

15.204.201

		�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ال�سنة
تعديالت على ربح ال�سنة:
الإ�ستهالكات
خ�سائر غري متحققة من موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل
خم�ص�ص تدين مدينون
الأثر الناجت عن تطبيق معيار رقم ()9
م�صاريف مالية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:
مدينون وذمم التمويل بالهام�ش
خ�سائر متحققة من بيع ا�ستثمارات يف اوراق مالية متوفرة للبيع
خ�سائر متحققة من بيع موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل ال�شامل الآخر
ً
امل�صاريف املدفوعة مقدما واحل�سابات املدينة الأخرى
ذمم دائنة
امل�صاريف امل�ستحقة واحل�سابات الدائنة الأخرى
النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
م�صاريف مالية مدفوعة
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س االدارة املدفوعة
�ضريبة دخل ور�سوم مدفوعة
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية
التغري يف موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من بيان الدخل
التغري يف ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متوفرة للبيع
�شراء ممتلكات ومعدات
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) /املتوفر من الأن�شطة الإ�ستثمارية

2011
197.538

2010
349.662

36.569

36.417

127.094

-

141.249
245.474
19.781

150.000
19.967

1.902.881
-

2.853.780
504.171

24.504
36.567
()319.606
52.800
2.464.851
()19.781
()35.000
()121.378
2.288.692
()352.456
()634.552
()2.115
()989.123

الأن�شطة التمويلية
()600.000
توزيعات �أرباح مدفوعة
177.311
متويل من بنوك دائنة
()422.689
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
876.880
التغري يف النقد وما يف حكمه
2.782.908
النقد وما يف حكمه يف  1كانون الثاين
3.659.788
النقد وما يف حكمه يف  31كانون الأول
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4.542
()894.759
()19.026
3.004.754
()19.967
()35.000
()580.917
2.368.870
54.747
()189
54.558
()1.500.000
()1.500.000
923.428
1.859.480
2.782.908

�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
 -1التكوين والن�شاط
�إن �شركة الأمل لال�ستثمارات املالية هي �شركة �أردنية م�ساهمة عامة حمدودة (“ال�شركة”) م�سجلة بتاريخ  17ت�شرين الأول  2005لدى مراقب
ال�شركات حتت رقم ( )370بعد �أن مت حتويل �صفتها القانونية من �شركة م�س�ؤولية حمدودة اىل �شركة م�ساهمة عامة .وبر�أ�سمال ال�شركة يبلغ
 15.000.000دينار اردين مق�سم �إىل � 15.000.000سهم قيمة ال�سهم الأ�سمية دينار �أردين واحد.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف ممار�سة �أعمال و�سيط بالعمولة والتعامل بالأوراق املالية حل�سابها اخلا�ص والقيام ب�إدارة الإ�ستثمار وتقدمي
الإ�ست�شارات املالية ،باال�ضافة اىل ت�أ�سي�س �أو امل�ساهمة يف �شركات �أو م�شاريع �أو �أعمال اخرى .
�إن مركز عمل ال�شركة الرئي�سي يف مدينة عمان كما يف  31كانون الأول  2011يعمل لدى ال�شركة ( )15موظف ( 15 : 2010موظفني) .
-2املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة امل�صدرة ومل يحن موعد تطبيقها
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ
من أو بعد

تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  1عر�ض البيانات املالية  :املتعلقة بالبنود
املعرتف بها يف الدخل ال�شامل الأخر

 1متوز 2012

تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم � : 12ضرائب الدخل املتعلقة بال�ضريبة
امل�ؤجلة :ا�سرتداد املوجودات الكامنة

 1كانون الثاين 2012

املعيار املحا�سبي الدويل رقم  19مزايا املوظفني (املعدل يف �سنة )2011

 1كانون الثاين 2013

املعيار املحا�سبي الدويل رقم  27البيانات املالية املنف�صلة (املعدل يف �سنة )2011

 1كانون الثاين 2013

املعيار املحا�سبي الدويل رقم  28الإ�ستثمار يف املن�ش�آت الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة
(املعدل يف �سنة )2011

 1كانون الثاين 2013
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  7الأدوات املالية :الإف�صاحات-املتعلقة ب�إف�صاحات
حول حتويالت املوجودات املالية
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -9الأدوات املالية (املعدل يف �سنة )2010
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -10البيانات املالية املوحدة
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -11الرتتيبات امل�شرتكة
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف من�ش�آت �أخرى
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -13قيا�س القيمة العادلة

 1متوز 2012
 1كانون الثاين 2015
 1كانون الثاين 2013
 1كانون الثاين 2013
 1كانون الثاين 2013
 1كانون الثاين 2013

يتوقع جمل�س ادارة ال�شركة ان تطبيق هذه املعايري والتف�سريات خالل الفرتات الالحقة لن يكون له �أثر مايل جوهري على البيانات املالية لل�شركة.
 -3ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�إعداد البيانات املالية
مت �إعداد البيانات بناء ًا على املعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س التح�ضري
مت عر�ض هذه البيانات املالية بالدينار الأردين لأن غالبية معامالت ال�شركة ت�سجل بالدينار .
لقد مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية� ،أما املوجودات املالية واملطلوبات املالية فانها تظهر بالقيمة العادلة .ان ال�سيا�سات
املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو التايل:
التغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية
قامت ال�شركة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( « )9الأدوات املالية» ليطبق على القوائم املالية التي تبد أ� يف الأول من كانون
الثاين  2011ونتيجة لقيام ال�شركة بتطبيق هذه التعديالت �أدى اىل حدوث ت�أثري جوهري على عر�ض هذه القوائم املالية وحيث �أن املعيار يتناول
الت�صنيف والقيا�س للموجودات املالية ب�صورة خمتلفة وجوهرية عما كان يتطلبه املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( « )39الأدوات املالية :الإعرتاف
والقيا�س» حيث يت�ضمن هذا املعيار اجلديد فئتني �أ�سا�سيتني لقيا�س املوجودات املالية وهما فئة الكلفة املطف�أة وفئة القيمة العادلة ويلغي هذا املعيار
الفئات التي يت�ضمنها املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )39التالية :املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق ،املوجودات املالية املتوفرة
للبيع ،القرو�ض والذمم املدينة والقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل .ويتناول هذا املعيار �أ�ساليب القيا�س على النحو التايل:
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
 -1ميكن �أن تقا�س املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة �إذا حققت ال�شروط التالية:
• الغر�ض من االحتفاظ بهذه املوجودات يف �سياق منوذج الأعمال هو ا�ستالم تدفقات نقدية تعاقدية.
•�إن التدفقات النقدية مبوجب ال�شروط التعاقدية لهذه املوجودات تن�ش�أ من تواريخ حمددة ومتثل فقط دفعات لأ�صل.
•مبلغ املوجودات والفوائد املحت�سبة على �أ�صل تلك املوجودات.
 -2تقا�س باقي املوجودات املالية التي ال حتقق �شروط املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة كموجودات مالية بالقيمة العادلة.
فيما يتعلق بالإ�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية والتي ال يحتفظ بها لغر�ض املتاجرة بها ف�إن هذا املعيار ي�سمح عند الإعرتاف الأويل بتبني خيار
ال ميكن الرجوع عنه بعر�ض كافة التغريات يف القيمة العادلة من هذه اال�ستثمارات وعلى ا�سا�س �إفرادي (كل �سهم على حدة) �ضمن بنود الدخل
ال�شامل الآخر وال ميكن ب�أي حال من الأحوال يف تاريخ الحق �إعادة ت�صنيف مبالغ هذه التغريات واملعرتف بها �ضمن الدخل ال�شامل الآخر �إىل الربح
�أو اخل�سارة ،يف حني �أن �أرباح التوزيعات امل�ستلمة عن هذه اال�ستثمارات يعرتف بها �ضمن �صايف ايرادات اال�ستثمارات �إال �إذا كانت هذه التوزيعات
متثل ب�شكل وا�ضح �إ�سرتداد جزئي لكلفة اال�ستثمارات.
يف حال مل تتبنى ال�شركة خيار الإعرتاف بتغريات القيمة العادلة لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية �ضمن الدخل ال�شامل الآخر فعندئذ يجب قيا�س
هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة واالعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة �ضمن بيان الدخل ال�شامل الآخر.
�إن تفا�صيل �أثرالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9مدرجة يف اي�ضاح رقم( )19حول القوائم املالية.
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يتم ت�سجيل فروقات التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يف بيان الدخل.
تظهر املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل التي يتوفر لها �أ�سعار �سوقية يف �أ�سواق مالية ن�شطة بالقيمة العادلة.
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر
ان املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر هي موجودات مالية غري م�شتقة .الغر�ض من امتالكها االحتفاظ
بها كمتوفرة للبيع ولي�ست للمتاجرة بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
يتم ت�سجيل فروقات التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر يف بيان الدخل ال�شامل
الآخر.
تظهر املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر التي يتوفر لها �أ�سعار �سوقية يف �أ�سواق مالية ن�شطة بالقيمة
العادلة بعد تنزيل �أي خ�سائر تدين مرتاكمة يف قيمتها العادلة.
تظهر املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر التي ال يتوفر لها �أ�سعار �سوقية والتي ال ميكن حتديد قيمتها
العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالكلفة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل ال�شامل الآخر.
يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة الأجنبية لأدوات الدين (التي ال حتمل فوائد) �ضمن املوجودات املالية املحددة
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر يف بيان الدخل ال�شامل الآخر .يف حني يتم ت�سجيل فروقات حتويل العملة الأجنبية لأدوات امللكية
يف بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية.
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الإيرادات
تتحقق الإيرادات من عموالت الو�ساطة عند تقدمي اخلدمة و�إ�صدار فاتورة البيع و�/أو ال�شراء للعميل .
امل�صاريف
يتم اظهار امل�صاريف يف قائمة الدخل ال�شامل وفق ًا لطبيعتها والتي تتكون ب�شكل رئي�سي من التكاليف املنفقة على الرواتب واالجور وملحقاتها
وم�صاريف مركز االيداع وامل�صاريف املالية والعموالت املدفوعة من اجل بيع خدمات ال�شركة  ،ويتم ت�صنيف و�إظهار امل�صاريف االخرى كم�صاريف
ادارية وت�شغيلية .
النقد وما يف حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه  ،النقد والودائع حتت الطلب والإ�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل.
الذمم املدينة
ت�سجل الذمم املدينة باملبلغ اال�صلي بعد تنزيل خم�ص�ص لقاء املبالغ املقدر عدم حت�صيلها  ،يتم تكوين خم�ص�ص تدين املدينون عندما يكون هناك
دليل مو�ضوعي ي�شري �إىل �إحتمالية عدم التمكن من حت�صيل الذمم املدينة .
املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة
تظهر الأدوات املالية ك�أوراق القب�ض واملدينون وذمم عقود الت�أجري التمويلي والبنوك الدائنة والقرو�ض واالمانات املختلفة وامل�صاريف امل�ستحقة
للغري بالكلفة املطف�أة ،با�ستخدام طريقة العائد الفعالة بعد تنزيل �أي خ�سارة تدين يف قيمتها.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
بتاريخ كل قائمة مركز مايل  ،يتم مراجعة قيم املوجودات املالية  ،لتحديد �إن كان هنالك ماي�شري �إىل �إنخفا�ض يف قيمتها.
�أما بالن�سبة اىل املوجودات املالية مثل الذمم املدينة التجارية واملوجودات املقيمة فردي ًا على �أنها غري منخف�ضة القيمة  ،فيتم تقييمها النخفا�ض
القيمة على �أ�سا�س جماعي � .إن الدليل املو�ضوعي للإنخفا�ض بقيمة حمفظة الذمم املدينة قد ي�شمل اخلربة ال�سابقة لل�شركة فيما يخ�ص حت�صيل
الدفعات  ،والزيادة يف عدد الدفعات املت�أخرة املحفظة والتي تتعدى معدل فرتة الإ�ستدانة كما قد ي�شمل التغريات امللحوظة يف الأو�ضاع الإقت�صادية
املحلية والعاملية املرتابطة مع تعرث الذمم الدائنة .
يتم تخفي�ض القيمة املدرجة للأ�صل املايل مببلغ خ�سارة الإنخفا�ض بالقيمة مبا�شرة  ،وذلك لكافة الأ�صول املالية ب�إ�ستثناء الذمم املدينة التجارية ،
حيث مت تخفي�ض القيمة املدرجة من خالل �إ�ستعمال ح�ساب خم�ص�صات .عندما تعترب �إحدى الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل يتم عندها �شطب
مبلغ الذمة واملبلغ املقابل يف ح�ساب املخ�ص�صات .
يتم الإعرتاف بالتغريات يف القيمة املدرجة حل�ساب املخ�ص�صات يف قائمة الدخل ال�شامل.
فيما يتعلق ب�أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع  ،اليتم عك�س خ�سائر الإنخفا�ض بالقيمة املعرتف بها �سابق ًا من خالل قائمة الدخل ال�شامل� .إن �أي
زيادة يف القيمة العادلة ت�أتي بعد خ�سارة �إنخفا�ض يتم الإعرتاف بها مبا�شرة يف بيان حقوق امللكية.
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الغاء الإعرتاف
تقوم ال�شركة ب�إلغاء الإعرتاف ب�أ�صل مايل فقط عند �إنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة با�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل املايل �أو عندما حتول
ال�شركة الأ�صل املايل ،وب�شكل جوهري كافة خماطر ومنافع امللكية �إىل من�ش�أة �أخرى � .أما يف حالة عدم قيام ال�شركة بتحويل �أو الإحتفاظ ب�شكل
جوهري مبخاطر ومنافع امللكية و�إ�ستمرارها بال�سيطرة على الأ�صل املحول ف�إن ال�شركة تقوم بالإعرتاف بح�صتها امل�ستبقاة يف الأ�صل املحول
واملطلوبات املتعلقة به يف حدود املبالغ املتوقع دفعها � .أما يف حالة �إحتفاظ ال�شركة ب�شكل جوهري بكافة خماطر ومنافع امللكية للأ�صل املحول  ،ف�إن
ال�شركة ت�ستمر باالعرتاف بالأ�صل املايل .
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالكات املرتاكمة ،تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف �إيرادية �أما م�صاريف التح�سينات
فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية ،ويجري �إحت�ساب الإ�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك ب�إ�ستعمال طريقة الق�سط الثابت � .إن
ن�سبة الإ�ستهالك للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي-:
معدل اال�ستهالك ال�سنوي
%10
الأثاث واملفرو�شات
%15-9
الأجهزة واملعدات
%20
الديكورات
%25
برامج الكمبيوتر
%15
ال�سيارات
يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة اال�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن طريقة وفرتة اال�ستهالك تتنا�سب مع املنافع االقت�صادية املتوقعة من
املمتلكات واملعدات .
اال�ستثمارات يف الأوراق املالية
ت�صنف اال�ستثمارات يف االوراق املالية وفق ًا لنية ال�شركة لهذه اال�ستثمارات ،تقيم الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة بالقيمة العادلة ،وتظهر
املكا�سب واخل�سائر غري املحققة منها �ضمن قائمة الدخل ال�شامل  .تقيم الأوراق املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر املكا�سب واخل�سائر غري
املحققة �ضمن حقوق امللكية .وعندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة فيجري تقييم الأوراق املالية بالكلفة .
انخفا�ض قيمة املوجودات غري املتداولة
تعمل ال�شركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل على مراجعة القيم املدرجة ملوجوداتها وذلك لتحديد �إن كان هنالك ما ي�شري �إىل �أن هذه املوجودات قد
تعر�ضت �إىل خ�سائر انخفا�ض القيمة� .إذا وجد ما ي�شري �إىل ذلك يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للأ�صل وذلك لتحديد خ�سائر �إنخفا�ض القيمة
(�إن وجدت) .يف حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لأ�صل حمدد ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املنتجة
للنقد التي يعود اليها الأ�صل نف�سه .عندما ميكن حتديد �أ�س�س توزيع معقولة وثابتة ،يتم توزيع الأ�صول امل�شرتكة �إىل وحدات منتجة للنقد حمددة� ،أو
يتم توزيعها �إىل �أ�صغر جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد التي ميكن حتديد �أ�س�س توزيع معقولة وثابتة لها.
�إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكلفة البيع �أو القيمة يف اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى.
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(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
يف حال تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لأ�صل ( �أو لوحدة منتجة للنقد) مبا يقل عن القيمة املدرجة ،يتم تخفي�ض القيمة املدرجة للأ�صل (الوحدة
املنتجة للنقد) �إىل القيمة القابلة للإ�سرتداد .يتم الإعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض مبا�شرة يف قائمة الدخل ال�شامل� ،إال �إذا كان اال�صل معاد تقييمه
فيتم عندها ت�سجيل خ�سائر الإنخفا�ض كتنزيل من خم�ص�ص �إعادة التقييم.
الذمم الدائنة وامل�ستحقات
يتم �إثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للخدمات امل�ستلمة �سواء متت �أو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد.
املخ�ص�صات
يتم تكوين املخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة �أي التزام حايل (قانوين �أو متوقع) ناجت عن �أحداث �سابقة والتي تعترب تكلفة �سدادها حمتملة
وميكن تقديرها ب�شكل موثوق.
يتم قيا�س املخ�ص�صات ح�سب �أف�ضل التوقعات للبدل املطلوب ملقابلة الإلتزام كما بتاريخ قائمة املركز املايل بعد الأخذ بعني الإعتبار املخاطر والأمور
غري امل�ؤكدة املحيطة بالإلتزام .عندما يتم قيا�س املخ�ص�ص با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة ل�سداد الإلتزام احلايل ،ف�إنه يتم الإعرتاف بالذمة
املدينة كموجودات يف حالة كون ا�ستالم وا�ستعا�ضة املبلغ م�ؤكدة وميكن قيا�س املبلغ ب�شكل موثوق.
التقرير القطاعي
القطاع هو جمموعه من العنا�صر تنفرد ب�أنها تخ�ضع ملخاطر وعوائد متيزها عن غريها وت�شرتك يف تقدمي اخلدمات وهذا ما يعرف بالقطاع
الت�شغيلي �أو ت�شرتك يف تقدمي اخلدمات �ضمن بيئة �إقت�صادية حمددة .وت�شتمل على قطاعات الأعمال الرئي�سية يف ممار�سة �أعمال الو�ساطة بالعمولة
والتعامل بالأوراق املالية حل�سابها اخلا�ص والقيام ب�إدارة الإ�ستثمار ،باال�ضافة اىل ت�أ�سي�س �أو امل�ساهمة يف �شركات �أو م�شاريع �أو �أعمال اخرى
ومتار�س ن�شاطها فقط داخل اململكة الأردنية الها�شمية.
ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات
املالية والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة ،كما �أن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف االيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات ،وكذلك التغريات يف
القيمة العادلة التي تظهر �ضمن قائمة الدخل ال�شامل وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة ال�شركة �إ�صدار �أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات
النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� ،إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و�أن
النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
�إن التقديرات التي قامت بها �إدارة ال�شركة �ضمن القوائم املالية معقولة ومف�صلة على النحو التايل :
 خم�ص�ص �إلتزامات حمتملة حيث يتم �أخذ خم�ص�صات ملواجهة �أية �إلتزامات ق�ضائية �إ�ستناد ًا لر�أي امل�ست�شار القانوين لل�شركة.
 خم�ص�ص تدين مدينون حيث يتم مراجعة خم�ص�ص الديون �ضمن الأ�س�س املو�ضوعة من قبل الإدارة ومعايري التقارير املالية الدولية ويتم �إحت�ساب املخ�ص�ص
وفق ًا للأ�س�س الأكرث ت�شدد ًا.
 تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اي تدين يف قيمتها ويتم �أخذ هذا التدين يف قائمة الدخل ال�شامل لل�سنة.
 تقوم الإدارة ب�إعتماد تقدير الأعمار الإنتاجية لال�صول امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات �إحت�ساب الإ�ستهالك اعتماد ًا لتلك اال�صول وتقديرات الأعمار الإنتاجية
املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم �أخذ خ�سارة التدين (�إن وجدت) يف قائمة الدخل ال�شامل.
 يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �ضريبة الدخل وفق ًا للأنظمة والقوانني.
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
�ضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة لن�ص القانون امل�ؤقت ل�ضريبة الدخل ل�سنة  2009وتعديالته الالحقة والتعليمات ال�صادرة عن دائرة �ضريبة الدخل يف اململكة الأردنية
الها�شمية  ،ويتم الإ�ستدراك لها وفق ًا ملبد أ� الإ�ستحقاق  ،يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ال�ضريبة على �أ�سا�س �صايف الربح املعدل .وتطبيق ًا للمعيار املحا�سبي
الدويل رقم ( )12ف�إنه قد يرتتب لل�شركة موجودات �ضريبية م�ؤجلة ناجتة عن الفروقات امل�ؤقتة بني القيمة املحا�سبية وال�ضريبة للموجودات
واملطلوبات واملتعلقة باملخ�ص�صات هذا ومل يتم اظهار تلك املوجودات �ضمن القوائم املالية املرفقة حيث �أنها غري جوهرية.
التقا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك
عندما يتم ت�سويقها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
عقود الإيجار
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�ضوع العقد
�إىل امل�ست�أجر  .ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي.
يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على قائمة الدخل ال�شامل خالل فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي وذلك ب�إ�ستخدام طريقة
الق�سط الثابت.
-4النقد وما يف حكمه
يت�ضمن النقد وما حكمه ،النقد والودائع حتت الطلب التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو اقل .
2011
968
نقد لدى البنوك
3.633.820
ودائع لدى البنوك
25.000
ما يف حكم النقد – �صندوق �ضمان الت�سوية *
3.659.788

2010
2.629.189
128.719
25.000
2.782.908

* ميثل هذا احل�ساب قيمة امل�ساهمة النقدية املدفوعة من قبل ال�شركة على اعتبار �أنها و�سيط مايل يف بور�صة عمان �إىل �صندوق �ضمان الت�سوية
وذلك بناء ًا على النظام الداخلي لل�صندوق ل�سنة  2004وال�صادر بالإ�سناد �إىل �أحكام املادة ( )90من قانون الأوراق املالية رقم ( )76ل�سنة 2002
والذي يهدف �إىل -:
 -1تغطية العجز النقدي لدى ع�ضو ال�صندوق امل�شرتي للأوراق املالية .
 -2تغطية العجز يف ر�صيد الأوراق املالية الذي يظهر لدى ع�ضو ال�صندوق البائع نتيجة تداول الأوراق املالية يف ال�سوق.
علم ًا ب�أن ال�صندوق يقوم يف نهاية كل ثالثة �أ�شهر ب�إعادة �إحت�ساب مبلغ امل�ساهمة النقدية لكل و�سيط وفق ًا للنظام الداخلي لل�صندوق حيث يتم ت�سوية
الفرق ما بني ال�صندوق والو�سيط وذلك �إما بزيادة ر�صيد ال�صندوق �أو تخفي�ضه �أو �إبقا�ؤه كما هو دون تغيري.
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
 -5املدينون
ذمم جتارية وعمالء و�ساطة
ذمم من اطراف ذات عالقة (اي�ضاح – )17
ينزل خم�ص�ص تدين مدينون *

2011
6.010.763
967.633
()381.000
6.597.396

2010
7.366.935
897.461
()246.979
8.017.417

* الر�صيد يف  1كانون الثاين
مردود املخ�ص�ص خالل ال�سنة
املخ�ص�ص لل�سنة

2011
246.979
()7.228
141.249
381.000

2010
96.979
150.000
246.979

 -6ذمم التمويل بالهام�ش
ذمم التمويل بالهام�ش
ذمم من اطراف ذات عالقة (اي�ضاح – )17

2011
3.897.050
3.897.050

2010
3.981.289
539.870
4.521.159

2011
446.400
61.058
507.458

2010
-

 -7موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�إ�ستثمار يف بنك الإحتاد لالدخار واال�ستثمار ب�أ�سهم عددها � 310.000سهم
�إ�ستثمار يف �شركة الكهرباء الأردنية ب�أ�سهم عددها � 17.698سهم
 -8امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واحل�سابات املدينة الأخرى
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
ت�أمينات كفاالت بنكية
ت�أمينات م�سرتدة
34

2011
9.471
51.500
300
61.271

2010
16.738
80.800
300
97.838

�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
 -9الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية املتوفرة للبيع
2011
�إ�ستثمار يف ال�شركة العربية الأملانية للت�أمني ب�أ�سهم عددها � 248.605سهم
�إ�ستثمار يف �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني ب�أ�سهم عددها � 387.374سهم
�إ�ستثمار يف ال�شركة املوحدة للنقل واخلدمات اللوج�ستية ب�أ�سهم عددها � 30.305سهم -
�إ�ستثمار يف �شركة التجمعات خلدمات التغذية والإ�سكان ب�أ�سهم عددها � 60.000سهم -
�إ�ستثمار يف �شركة التجمعات اال�ستثمارية املتخ�ص�صة ب�أ�سهم عددها � 249.000سهم
�إ�ستثمار يف ال�شركة العاملية لل�صناعات الكيماوية ب�أ�سهم عددها � 74.471سهم
�إ�ستثمار يف ال�شركة املتكاملة لتطوير الأرا�ضي واال�ستثمار ب�أ�سهم عددها � 579.222سهم -
�إ�ستثمار يف ال�شركة املتكاملة للم�شاريع املتعددة ب�أ�سهم عددها � 84.496سهم
�إ�ستثمار يف �شركة م�صفاة البرتول الأردنية ب�أ�سهم عددها � 29.925سهم
 -10موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر
2011
198.250
�إ�ستثمار يف ال�شركة العربية الأملانية للت�أمني ب�أ�سهم عددها � 325.000سهم
652.185
�إ�ستثمار يف �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني ب�أ�سهم عددها � 440.000سهم
�إ�ستثمار يف ال�شركة املوحدة للنقل واخلدمات اللوج�ستية ب�أ�سهم عددها � 30.305سهم 16.365
106.974
�إ�ستثمار يف �شركة التجمعات اال�ستثمارية املتخ�ص�صة ب�أ�سهم عددها � 254.700سهم
78.205
�إ�ستثمار يف ال�شركة العاملية لل�صناعات الكيماوية ب�أ�سهم عددها � 74.481سهم
�إ�ستثمار يف ال�شركة املتكاملة لتطوير الأرا�ضي واال�ستثمار ب�أ�سهم عددها � 614.300سهم 344.008
72.276
�إ�ستثمار يف ال�شركة املتكاملة للم�شاريع املتعددة ب�أ�سهم عددها � 72.276سهم
206.150
�إ�ستثمار يف �شركة م�صفاة البرتول الأردنية ب�أ�سهم عددها � 35.000سهم
1.674.413

2010
295.840
495.839
16.365
42.600
373.500
95.323
301.195
70.132
156.807
1.847.601
2010
-
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
 -11املمتلكات واملعدات
 1كانون الثاين
الكلفـة :
اثاث ومفرو�شات
اجهزة ومعدات
ديكورات
برامج كمبيوتر
�سيارات
جمموع التكلفة
الإ�ستهالكات :
اثاث ومفرو�شات
اجهزة ومعدات
ديكورات
برامج كمبيوتر
�سيارات
جمموع الإ�ستهالكات
القيمة الدفرتية ال�صافية كما يف  1كانون الثاين
القيمة الدفرتية ال�صافية كما يف  31كانون الأول

�إ�ستبعادات

�إ�ضافات

 31كانون الأول

39.408
55.091
57.761
9.532
90.550
252.342

2.115
2.115

-

39.408
57.206
57.761
9.532
90.550
254.457

27.212
38.226
31.291
7.187
40.748
144.664
107.678

3.941
5.148
11.552
2.345
13.583
36.569

-

31.153
43.374
42.843
9.532
54.331
181.233
73.224

 -12بنك دائن
ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت بنكية من البنك التجاري الأردين على �شكل جاري مدين ب�سقف �أعاله  1.000.000دينار وبفائدة .%5.25
 -13الذمم الدائنة
ذمم دائنة
ذمم اطراف �إىل جهات ذات عالقة ( �إي�ضاح – )17

36

2011
876.020
10.819
886.839

2010
1.168.604
37.841
1.206.445

�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
-14امل�صاريف امل�ستحقة واحل�سابات الدائنة الأخرى
م�صاريف م�ستحقة
امانات ارباح امل�ساهمني
امانات رديات اكتتاب زيادة ر�أ�سمال
خم�ص�ص �ضريبة الدخل (�إي�ضاح)16-
ر�سوم اجلامعات الأردنية
خم�ص�ص �إلتزامات حمتملة

2011
13.213
72.387
12.918
98.858
4.873
202.249

2010
32.160
58.102
12.918
97.774
4.873
100.000
305.827

 -15االحتياطي االجباري
مت�شي ًا مع متطلبات قانون ال�شركات يف اململكة االردنية الها�شمية والنظام اال�سا�سي لل�شركة ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي اجباري بن�سبة 10
باملئة من الربح ال�صايف حتى يبلغ هذا االحتياطي ربع ر�أ�سمال ال�شركة ويجوز اال�ستمرار يف اقتطاع هذه الن�سبة مبوافقة الهيئة العامة لل�شركة اىل �أن
يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به  .ان هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة على امل�ساهمني.
� -16ضريبة الدخل
�إن حركة �ضريبة الدخل هى كما يلي:
الر�صيد يف  1كانون الثاين
امل�سدد خالل ال�سنة
املخ�ص�ص لل�سنة

2011
97.774
()121.378
122.462
98.858

2010
580.917
()580.917
97.774
97.774

انهت ال�شركة عالقتها ال�ضريبية مع دائرة �ضريبة الدخل حتى نهاية عام  ،2008ومت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي لعامي  2009و .2010
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
-17املعامالت مع جهات ذات عالقة
قامت ال�شركة خالل ال�سنة ب�إجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية:
اال�ســم
ال�سيد رائد عبد الرحمن الكالوتي
�شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية
�شركة ال�صامد لل�صناعات املتعددة
ال�سيد حلمي حممد علي اللوزي
ال�سيد عمر اكرم عمران البيطار
 يتكون املطلوب من جهات ذات عالقة كما يف  31كانون الأول مما يلي :ال�سيد رائد عبد الرحمن الكالوتي
�شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية
�شركة ال�صامد لل�صناعات املتعددة

العالقــة
رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

2011
783.363
17.003
167.267
967.633

2010
848.821
48.640
897.461

 ذمم متويل على الهام�ش�شركة برج بيزا لال�سترياد والت�صدير
�شركة ال�صامد لل�صناعات املتعددة
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2011
-

2010
297.346
242.524
539.870

�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
 يتكون املطلوب �إىل جهات ذات عالقة كما يف  31كانون الأول مما يلي :ال�سيد حلمي حممد علي اللوزي
ال�سيد عمر اكرم عمران البيطار
�شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية

2011
10.442
377
10.819

2010
2.146
35.542
153
37.841

 قامت ال�شركة خالل ال�سنة بقيد املكاف�آت والبدالت املزايا التالية ل�صالح �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير العام:2010
2011
35.000
35.000
مكاف�آة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
16.800
16.800
�صرف بدل تنقالت لأع�ضاء جمل�س الإدارة
 -18امل�صاريف الإدارية والعمومية
تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
كهرباء ومياه وهاتف
�ضيافة
�صيانة وتنظيفات
ايجارات
قرطا�سية ومطبوعات
�أتعاب حماماة وق�ضايا
ا�ستهالكات
ت�أمني �صحي
ر�سوم رخ�ص وا�شرتاكات
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
دعاية و�إعالن
م�صاريف متنوعة

2011
16.800
10.889
1.215
3.230
26.808
4.560
2.000
36.569
14.204
2.123
21.820
715
16.259
157.192

2010
16.800
11.268
2.680
3.393
52.475
5.191
2.020
36.417
12.958
2.794
13.700
743
19.645
180.084
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
�-19أثر �إتباع معيار الدويل للتقارير املالية رقم()9
قامت ال�شركة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9إعتبار ًا من االول من كانون الثاين ( 2011تاريخ بدء التطبيق) وقد نتج عنه
ما يلي:
�إعادة ت�صنيف املوجودات املالية كما يلي:
ف ـئــة الق ـيــا�س
ح�سب معيار ح�سب معيار
معيار التقارير املالية
املعيار املحا�سبي الدويل
الفرق
الأدوات املالية
()9
()39
املحا�سبية الدولية رقم ()9
رقم ()39
�أ�سهم
�أ�سهم

�إ�ستثمارات مالية متوفرة للبيع موجودات مالية حمددة
االخربالقيمة العادلة من خالل - 1.674.413 1.674.413
بيان الدخل ال�شامل
�إ�ستثمارات مالية للمتاجرة

موجودات
الدخلمالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 507.458
بيان

507.458

-

أ -إن اإلستثمارات في أسهم الشركات والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة ،تم تصنيف الجزء الذي تعتقد اإلدارة وفقاً لنموذج
أعمالها إما ضمن الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل أو من ضمن موجودات مالية
محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر ونتيجة لذلك تم إعادة تصنيف 245.474دينار اردني من حساب
األرباح المدورة إلى التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كما في  1كانون الثاني .2011
إو�ن أثر التغير هو كما يلي -:

الأرباح املدورة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

قبل التعديل
642.064

بعدالتعديل
887.538

األثر بعد التعديل
245.474

()819.487

()1.064.961

()245.474

 -20الأدوات املالية
�إدارة خماطر ر�أ�س املال
تقوم ال�شركة ب�إدارة ر�أ�سمالها لتت�أكد ب�أن ال�شركة تبقى م�ستمرة بينما تقوم باحل�صول على العائد الأعلى من خالل احلد الأمثل لأر�صدة الديون
وحقوق امللكية .مل تتغري ا�سرتتيجية ال�شركة الإجمالية عن �سنة .2010
�إن هيكلة ر�أ�س مال ال�شركة ي�ضم حقوق امللكية يف ال�شركة والتي تتكون من ر�أ�س املال ،و�إحتياطيات والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات
املالية والأرباح املدورة كما هي مدرجة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية.
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
معدل املديونية املثلى
يقوم جمل�س �إدارة ال�شركة مبراجعة هيكلية ر�أ�س املال ب�شكل دوري .وكجزء من هذه املراجعة ،يقوم جمل�س الإدارة بالأخذ بالإعتبار تكلفة ر�أ�س املال
واملخاطر املرتبطة بكل فئة من فئات ر�أ�س املال والدين� .إن هيكل ر�أ�سمال ال�شركة ال ي�ضم ديون من خالل االقرتا�ض  ،مل تقم ال�شركة بتحديد حد
�أق�صى ملعدل املديونية املثلى  ،وال تتوقع ال�شركة زيادة يف معدل املديونية املثلى من خالل �إ�صدارات دين جديدة خالل عام .2011
�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية والأ�ساليب امل�ستخدمة مبا فيها قواعد الإعرتاف� ،أ�سا�س القيا�س و�أ�سا�س الإعرتاف بالإيرادات وامل�صاريف املتعلقة
بكل بند من بنود املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�أدوات امللكية قد مت بيانها يف الإي�ضاح رقم  3من البيانات املالية.
�إدارة املخاطر املالية
خماطر ال�سوق
�إن ن�شاطات ال�شركة ميكن �أن تتعر�ض ب�شكل رئي�سي ملخاطر مالية ناجتة عن ما يلي-:
�إدارة خماطر العمالت الأجنبية
ال تتعر�ض ال�شركة ملخاطر هامة مرتبطة بتغيري العمالت الأجنبية وبالتايل ال حاجة لإدارة فاعلة لهذا التعر�ض.
�إدارة خماطر �سعر الفائدة
تنتج املخاطر املتعلقة مبعدالت الفائدة ب�شكل رئي�سي عن �إقرتا�ضات الأموال مبعدالت فائدة متغرية (عائمة) وعن ودائع ق�صرية الأجل مبعدالت
فائدة ثابتة  .قد تتعر�ض ال�شركة اىل خماطر معدالت الفائدة نظرا لوجود ودائع وت�سهيالت بنكية لل�شركة حتى تاريخ البيانات املالية.
خماطر �أ�سعار �أخرى
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار ناجتة عن �إ�ستثماراتها يف حقوق ملكية �شركات �أخرى  .حتتفظ ال�شركة با�ستثمارات يف حقوق ملكية �شركات �أخرى
لأغرا�ض ا�سرتاتيجية ولي�س بهدف املتاجرة بها وال تقوم ال�شركة باملتاجرة الن�شطة يف تلك الإ�ستثمارات.
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
حتليل ح�سا�سية �أ�سعار �إ�ستثمارات امللكية
�إن حتليل احل�سا�سية �أدناه مبني على �أ�سا�س مدى تعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار �إ�ستثمارات يف حقوق ملكية �شركات �أخرى كما بتاريخ التقرير.
يف حال كانت �أ�سعار �إ�ستثمارات يف حقوق ملكية �شركات �أخرى �أعلى � /أقل بن�سبة -:%5
 لأ�صبحت �أرباح ال�شركة �أعلى� /أقل بواقع  25.373دينار �أردين .نتيجة ملحفظة ال�شركة امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. لأ�صبحت �إحتياطيات حقوق امل�ساهمني لل�شركة �أعلى � /أقل بواقع  83.720دينار �أردين تقريب ًا ( � – :2010أعلى � /أقل بواقع  92.380دينار�أردين) نتيجة ملحفظة ال�شركة امل�صنفة كموجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر.
�إدارة خماطر الإئتمان
تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم التزام �أحد الأطراف لعقود الأدوات املالية بالوفاء بالتزماته التعاقدية مما ي�ؤدي �إىل تكبد ال�شركة خل�سائر مالية،
ونظر ًا لعدم وجود �أي تعاقدات مع �أي �أطراف �أخرى ف�إنه ال يوجد �أي تعر�ض لل�شركة ملخاطر الإئتمان مبختلف �أنواعها� .إن التعر�ض الإئتماين الهام
بالن�سبة لأي جهة �أو جمموعة جهات لديها خ�صائ�ص مت�شابهة مت الإف�صاح عنها يف �إي�ضاح  . 17وت�صنف ال�شركة اجلهات التي لديها خ�صائ�ص
مت�شابهة �إذا كانت ذات عالقة  .وفيما عدا املبالغ املتعلقة بالأموال النقدية � .إن خماطر الإئتمان الناجتة عن الأموال النقدية هي حمددة حيث �أن
اجلهات التي يتم التعامل معها هي بنوك حملية لديها �سمعات جيدة والتي يتم مراقبتها من اجلهات الرقابية.
�إن املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية متثل تعر�ضات ال�شركة الأعلى ملخاطر الإئتمان للذمم املدينة التجارية والأخرى والنقد ومرادفات النقد .
�إدارة خماطر ال�سيولة
�إن م�س�ؤولية �إدارة خماطر ال�سيولة تقع على جمل�س الإدارة وذلك لإدارة متطلبات ال�شركة النقدية وال�سيولة ق�صرية الإجل ومتو�سطة الأجل وطويلة
الأجل .وتقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة من خالل مراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية واملقيمة ب�صورة دائمة وتقابل تواريخ ا�ستحقاق
املوجودات واملطلوبات النقدية.
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
يبني اجلدول الآتي اال�ستحقاقات املتعاقد عليها ملطلوبات ال�شركة املالية غري امل�شتقة  .مت �إعداد اجلداول بناء ًا على التدفقات النقدية غري املخ�صومة
للمطلوبات املالية وذلك مبوجب تواريخ الإ�ستحقاق املبكرة التي قد يطلب مبوجبها من ال�شركة �أن تقوم بالت�سديد �أو القب�ض .ي�ضم اجلدول التدفقات
النقدية للمبالغ الرئي�سية والفوائد.
املجموع
�أكرث من �سنة
�سنة و�أقل
معدل الفائدة
: 2011
1.089.088
1.089.088
�أدوات ال حتمل فائدة
177.311
177.311
%5.25
�أدوات حتمل فائدة
1.266.399
1.266.399
املجموع
:2010
1.512.272
1.512.272
فائدة
حتمل
ال
�أدوات
�أدوات حتمل فائدة
املجموع

-

1.512.272

-21االلتزامات املحتملة
يوجد على ال�شركة كما يف  31كانون الأول االلتزامات املحتملة التالية :
كفاالت بنكية
ت�أمينات كفاالت

-

2011
515.000
51.000

1.512.272

2010
808.000
80.800

 -22معلومات قطاعية
2011
�صايف �إيرادات القطاع
�صايف م�صاريف القطاع
ربح( /خ�سارة) القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

قطاع الو�ساطة املالية
1.262.692
()920.146
342.546
14.288.729
1.226.399

قطاع الإ�ستثمارات يف �أوراق مالية
()116.942
()28.066
()145.008
2.181.871
-

املجموع
1.145.750
()948.212
197.538
16.470.600
1.226.399

2010
�صايف �إيرادات القطاع
�صايف م�صاريف القطاع
ربح( /خ�سارة) القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

قطاع الو�ساطة املالية
1.934.301
()959.467
974.834
15.527.000
1.512.272

قطاع الإ�ستثمارات يف �أوراق مالية
()504.171
()121.001
()625.172
1.847.601
-

املجموع
1.430.130
()1.080.468
349.662
17.374.601
1.512.272
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�شركة الأمل لال�ستثمارات املالية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
اي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
(بالدينار الأردين)
�-23أرقام �سنة املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف وتبويب بع�ض �أرقام �سنة  2010لتتفق مع العر�ض ل�سنة .2011
 -24امل�صادقة على القوائم املالية
مت امل�صادقة على القوائم املالية من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ � 27شباط  ،2012ومتت املوافقة على ن�شرها وتتطلب هذه القوائم املالية موافقة
الهيئة العامة للم�ساهمني.
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