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�صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

ويل العهد �سمو الأمري ح�سني بن عبداهلل الثاين املعظم

جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة الأعمال املتفوقة  /ميثلها
الدكتور جميل حممد عبداهلل �شعبان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة �سامر �سامح «حممد �شريف» اجلعربي
الأع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

«حممد يعقوب» حممد جمال الدين العوري

روبني عز الدين خليل اجلعربي
�شركة القناطر لال�ستثمارات التجارية/
ميثلها جمال حممد يعقوب العوري
زكي ا�سكندر عو�ض ميمون
�شركة التحوط للوكاالت التجارية /ميثلها
م�صطفى �سامح «حممد �شريف»اجلعربي
امل�ست�شار القانوين
مو�سى داوود �شعبان

�أمني �سر املجل�س
وليد جميل حممد �شعبان

مدقق احل�سابات
ال�سادة املهنيون العرب� /أع�ضاء يف جمموعة جنيف الدولية
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كلمة رئي�س جملــ�س الإدارة
ال�سادة احل�ضور الكرام �أع�ضاء الهيئة العامة ل�شركة �سبائك لال�ستثمار املحرتمني،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
ي�سعدين �أن �أرحب بكم �أطيب ترحيب لتف�ضلكم بح�ضور هذا االجتماع العادي للهيئة العامة ل�شركة
�سبائك لال�ستثمار امل�ساهمة العامة املحدودة ،كما ي�سرين �أن �أقدم لكم با�سمي وا�سم زمالئي �أع�ضاء
جمل�س الإدارة جزيل ال�شكر والتقدير لدعمكم وم�ساندتكم امل�ستمرة لهذه ال�شركة.
ح�ضرات ال�سادة الكرام،،
ودعنا العام  2018الذي حمل العديد من التحديات حمليا ً واقليميا والذي انعك�س على الو�ضع االقت�صادي
لبلدنا احلبيب.
ونرى انعكا�س هذا وا�ضحا جليا على �أداء ال�شركات امل�ساهمة العامة وميزانياتها ،والذي ينعك�س تلقائيا
على �أداء �سوق عمان املايل الذي يعاين من �شح ال�سيولة وقلة الإقبال عليه وانخفا�ض م�ستوياته ال�سعرية
منذ بداية االزمة العاملية يف العام  2008وحتى الوقت احلايل.
�سجلت ال�شركة خ�سائر مقدارها  52,278دينارا بعد ال�ضريبة لعام  2018مقارنة بـربح مقداره 32,091
للعام .2017
وكلنا �أمل �أن تتح�سن الظروف االقت�صادية يف بلدنا الغايل ونقطف ثمار املحاوالت امللكية الد�ؤوبة يف خلق
بيئة ا�ستثمارية جاذبة وعادلة ،واملحاوالت للفت النظر �إىل مقدرات بالدنا و�إيجاد امل�شاريع ،وحماولة
مد ج�سور التعاون على كافة الأ�صعدة وخا�صة االقت�صادية منها مع دول اجلوار وذلك لتح�سني امل�ستوى
املعي�شي للمواطن ،والتخفيف من الظروف ال�صعبة.
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يف نهاية هذا اللقاء �أتوجه بجزيل ال�شكر با�سمي و با�سم �أع�ضاء جمل�س الإدارة لكافة امل�ساهمني
والعمالء لدعمهم املتوا�صل و ثقتهم ،و�أتقدم من �إدارة وموظفي ال�شركة بال�شكر والتقدير لتفانيهم
وعملهم الد�ؤوب يف خدمة ال�شركة� ،سائلني املوىل عز وجل �أن يوفقنا جميعا خلدمة هذا الوطن يف ظل
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

رئي�س جمل�س الإدارة
الدكتور جميل حممد �شعبان
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تقرير جملــ�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2018/12/31
�أوال  -ت�أ�سي�س و�أن�شطة ال�شركة الرئي�سية:

�أ  -ت�أ�سي�س ال�شركة :ت�أ�س�ست �شركة �سبائك لال�ستثمار امل�ساهمة العامة املحدودة بتاريخ  2007/4/5وح�صلت
على حق ال�شروع بالعمل بتاريخ .2008/5/12
ب  -ن�شاط ال�شركة وغاياتها الرئي�سة:
 اخلدمات املالية املرخ�صة من قبل هيئة الأوراق املالية واملتمثلة يف:• �إدارة اال�ستثمار
• احلفظ الأمني
• �إدارة الإ�صدار
• اال�ست�شارات املالية
 الأعمال اال�ست�شارية والتجاريةج � -أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني:

ا�سم ال�شركة
�شركة �سبائك للإ�ستثمار
امل�ساهمة العامة املحدودة
(ال�شركة الأم)
�شركة �سبائك لتطوير
الأرا�ضي
(�شركة تابعه)
�شركة �سبائك للخدمات
املالية (�شركة تابعة)

عنوان ال�شركة
الرئي�سي

عدد املوظفني

الفروع االخرى

ال يوجد لل�شركة �أية
عمان � -شارع
املدينة املنورة ثالثة موظفني ( )3فروع �أخرى داخل
وا�شتي
 برج خلفاململكة �أو خارجها
عمان � -شارع املدينة املنورة ال يوجد موظفني ال يوجد لل�شركة �أية
فروع �أخرى داخل
لدى ال�شركة
 برج خلف وا�شتياململكة �أو خارجها
ال يوجد لل�شركة �أية
عمان � -شارع
املدينة املنورة �ستة موظفني ( )6فروع �أخرى داخل
وا�شتي
 برج خلفاململكة �أو خارجها

د  -حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة:
نوع اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
�إ�ستثمارات عقارية
ا�ستثمار يف �شركات خا�صة  -زميلة
ا�ستثمار يف �شركة تابعة
املجموع
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قيمة الإ�ستثمار

973٫517
75٫000
746٫861
68٫616
3٫414٫558

5٫278٫552

ثانيا  -ال�شركات التابعة لل�شركة:

�شركة �سبائك للخدمات املالية:
نوع ال�شركة :حمدودة امل�س�ؤولية.
الن�شاط الرئي�سي لل�شركة� :أعمال الو�سيط للغري،الو�سيط حل�سابه والتمويل على الهام�ش.
ر�أ�س مال ال�شركة التابعة 3٫250٫000 :مليون دينار �أردين.
ن�سبة ملكية ال�شركة الأم :متتلك �شركة �سبائك لال�ستثمار  %99.9من ر�أ�س املال.

�شركة �سبائك لتطوير الأرا�ضي:
الن�شاط الرئي�سي لل�شركة :متلك الأرا�ضي التجارية وال�سكنية وال�صناعية والزراعية و�إقامة الأبنية واملن�ش�آت
ال�سكنية والتجارية وال�صناعية.
ر�أ�س مال ال�شركة التابعة :ع�شرة �آالف دينار �أردين.
ن�سبة ملكية ال�شركة الأم :متتلك �شركة �سبائك لال�ستثمار  %100من ر�أ�س املال.

ثالثا  -نبذة تعريفية لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
�أ � -أع�ضاء جمل�س الإدارة:
ا�سم الع�ضو (رباعي)

من�صب الع�ضو

جميل حممد عبداهلل �شعبان

رئي�س جمل�س �إدارة

فرتة الع�ضوية
تاريخ التعيني2016/03/31 :
ممثل عن �شركة الأعمال املتفوقة لال�ستثمار

تاريخ امليالد
1941

تاريخ التخرج
مكان التخرج
التخ�ص�ص
ال�شهادات العلمية
1965
طب ب�شري /ن�سائية وتوليد �أملانيا الغربية /هايدلربغ
دكتوراه
الفرتة الزمنية
طبيعة العمل
املن�صب الوظيفي
جهة العمل
- 1965
طبيب
طبيب
عيادة خا�صة
- 1995
جتهيزات طبية
�شركة التنمية للتجهيزات الطبية رئي�س هيئة مديرين
من�صب الع�ضو
ا�سم الع�ضو (رباعي)
نائب
�سامر �سامح «حممد �شريف»
اجلعربي
رئي�س جمل�س �إدارة
التخ�ص�ص
ال�شهادات العلمية
هند�سة كهرباء
بكالوريو�س
املن�صب الوظيفي
جهة العمل
�شركة املعارف حللول
والتقنية�إدارة رئي�س هيئة املديرين
املعلومات
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فرتة الع�ضوية
تاريخ التعيني
2016/03/31
مكان التخرج
كلية الأمرية �سمية
طبيعة العمل
تطوير �أنظمة لإدارة
الت�سهيالت امل�صرفية

تاريخ امليالد
1978
تاريخ التخرج
2001
الفرتة الزمنية
- 2003

من�صب الع�ضو

فرتة الع�ضوية

تاريخ امليالد

ا�سم الع�ضو (رباعي)
«حممد يعقوب» حممد
جمال العوري
ال�شهادات العلمية
بكالوريو�س
جهة العمل
البنك العربي الوطني
�أعمال حرة

ع�ضو جمل�س �إدارة

تاريخ التعيني2016/03/31 :

1936

التخ�ص�ص
جتارة
املن�صب الوظيفي
مراقب عام
-

مكان التخرج
جامعة عني �شم�س
طبيعة العمل
مراقبة العمليات
-

تاريخ التخرج
1958
الفرتة الزمنية
1990 1958
- 1990

من�صب الع�ضو

فرتة الع�ضوية

تاريخ امليالد

ا�سم الع�ضو (رباعي)
جمال حممد
يعقوب العوري

من�صب الع�ضو
ع�ضو جمل�س �إدارة

فرتة الع�ضوية
تاريخ التعيني2016/03/31 :

ال�شهادات العلمية
بكالوريو�س
جهة العمل
رتل جروب

التخ�ص�ص
�إدارة مالية
املن�صب الوظيفي
مدير عام

ا�سم الع�ضو (رباعي)
روبني عز الدين خليل
ع�ضو جمل�س �إدارة تاريخ التعيني2016/03/31 :
اجلعربي
مكان التخرج
التخ�ص�ص
ال�شهادات العلمية
دم�شق
جتارة و�إدارة �أعمال
بكالوريو�س
طبيعة العمل
املن�صب الوظيفي
جهة العمل
البنك العربي
التجارة اخلارجية
املحدود -رئي�س ق�سم االعتمادات
فرع عمان
البنك الأهلي التجاري مدير العمليات للمنطقة �إدارة العمليات والتجارة
الدولية
ال�شرقية
ال�سعودي
مدير تنفيذي-
بنك الإ�سكان للتجارة
�إدارة العمليات
�إدارة العمليات
والتمويل

ممثال عن �شركة القناطر لال�ستثمارات التجارية
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1951
تاريخ التخرج
1972
الفرتة الزمنية
1979 1973
1998 1979
2008 1998
تاريخ امليالد
1961

تاريخ التخرج
مكان التخرج
1982
جامعة تك�سا�س
الفرتة الزمنية
طبيعة العمل
تقنية معلومات وات�صاالت - 1983

من�صب الع�ضو

فرتة الع�ضوية

ا�سم الع�ضو (رباعي)
زكي ا�سكندر عو�ض
1967
ع�ضو جمل�س �إدارة تاريخ التعيني 2016/03/31
ميمون
تاريخ التخرج
مكان التخرج
التخ�ص�ص
ال�شهادات العلمية
1989
اجلامعة الأردنية
حما�سبة و�إدارة �أعمال
بكالوري�س
الفرتة الزمنية
طبيعة العمل
املن�صب الوظيفي
جهة العمل
�شركة �سمري ملعدات مدير خدمة العمالء
1990 1990
ت�سويق
التجارية
الت�صوير
�صيدلية �سمري

مدير عام

مدير عام

�إ�سم الع�ضو (رباعي)

من�صب الع�ضو

فرتة الع�ضوية
تاريخ التعيني2017/3/15 :
ممثال عن �شركة التحوط
للوكاالت التجارية

التخ�ص�ص

مكان التخرج

تاريخ التخرج

ماج�ستري
بكالوريو�س

�إدارة �أعمال
�أنظمة املعلومات املحا�سبية

جامعة نيويورك
عمان الأهلية

2008
2002

جهة العمل

املن�صب الوظيفي

طبيعة العمل

الفرتة الزمنية

م�صطفى �سامح
«حممد �شريف»
اجلعربي
ال�شهادات العلمية

ع�ضو جمل�س �إدارة

تاريخ امليالد

-

1991

تاريخ امليالد
1981

�سبائك للخدمات املالية

مدير الو�ساطة

خدمات مالية

2009

2013

�سبائك للخدمات املالية

مدير عام

خدمات مالية

2013

-
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ب  -الإدارة التنفيذية:
اال�سم(رباعي)

املن�صب الوظيفي

فرا�س مو�سى عبدالرحيم
ال�شهادات العلمية

املدير العام
التخ�ص�ص

فرتة العمل

تاريخ امليالد

تاريخ التعيني 1970 2009/04/01
تاريخ التخرج
مكان التخرج

بكالوريو�س

حما�سبة

العلوم التطبيقية

2001

جهة العمل

املن�صب الوظيفي

طبيعة العمل

املهنيون العرب -جرانت ثورنتون

م�ساعد مدير تدقيق

تدقيق ح�سابات

الفرتة الزمنية
2008 2001

�شركة دروي�ش اخلليلي م.ع.م

مدير مايل

مدير مايل

2009 2008

رابعا � -أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم:

يبني اجلدول �أدناه �أ�سماء كبار م�ساهمي ال�شركة والتي تزيد ن�سبة م�ساهمتهم عن  %5كما يف تاريخ
 2018/12/31مقارن ًة مع تاريخ .2017/12/31
ا�سم امل�ساهم
�سليمان �صالح الراجحي

عدد الأ�سهم كما ن�سبة امل�ساهمة عدد الأ�سهم كما ن�سبة امل�ساهمة
يف  2017/12/31من ر�أ�س املال يف  2018/12/31من ر�أ�س املال
%12.51

880٫078

%11.00

964٫078

�شركة القناطر لال�ستثمارات التجارية 625٫000

%7.81

764٫620

%9.56

احمد يو�سف حممد يو�سف

645٫000

%8.06

645٫000

%8.06

�شركة جمموعة الع�صر
لال�ستثمار قاب�ضة

0

%0.00

481٫450

%6.02

خام�سا  -الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها:

ت�ستمد ال�شركة قوتها التناف�سية يف قطاع اخلدمات املالية من خالل:
�أ قاعدة وا�سعة من امل�ؤ�س�سني ذوي اخلربة والإطالع يف جمال اخلدمات املالية واال�ستثمارية وامل�صرفية.
ب -جمموعة من امل�ؤ�س�سني غري الأردنيني ممن ي�سهلون الو�صول �إىل امل�ستثمرين اخلارجيني لتقدمي
اخلدمات املالية �إقليميا.
ج -اتباع ال�شركة ال�سرتاتيجية م�ستمرة وثابتة يف بناء القدرة امل�ؤ�س�سية والكادر الب�شري امل�ؤهل يف جمال
�أعمالها.
د -الإفادة من ال�سيولة املالية املتوفرة لغايات الإ�ستثمار يف �أ�صول مالية ذات عائد �أكرث جدوى مثل الدخول
يف امللكيات اخلا�صة «.»Private Equity
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�ساد�سا  -درجة االعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني حملياً وخارجياً:

ال يوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني حملي َا وخارجي َا ي�شكلون  %10ف�أكرث من اجمايل
امل�شرتيات و�/أو املبيعات.

�سابعا  -احلماية احلكومية �أو االمتيازات التي تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها
مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها:
ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة
�أوغريها.
ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت ال�شركةعليها.

ثامناً  -القرارات ال�صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها التي لها �أثر مادي
على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية:
ال يوجد قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل ال�شركة �أو
منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية.
ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة�،أوال تقوم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية.
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: الهيكل التنظيمي وكادر ال�شركة- تا�سعا
:  الهيكل التنظيمي ل�شركة �سبائك للإ�ستثمار- �أ

IQGOE’G ¢ù∏›

ΩÉY ôjóe
ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG

QÉªãà°S’G IôFGO

∫Éãàe’G IôFGO

QGó°U’G IôFGO

çÉëHC’G
á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’Gh
á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G
∫ƒ°UC’G IQGOEGh

-17-

ájQGOE’Gh á«dÉŸG IôFGódG

:  الهيكل التنظيمي ل�شركة �سبائك للخدمات املالية-

øjôjóŸG áÄ«g
ôWÉîŸG áæ÷

ΩÉY ôjóe
∫ÉãàeE’G §HÉ°V

∫ÉªYC’G ôjƒ£J

‹ÉŸG ôjóŸG

á«dÉŸG áWÉ°SƒdG ôjóe

Ö°SÉ

‹Ée §«°Sh

äÉ«∏ªY ∞Xƒe

‹Ée §«°Sh
/äÉ«∏ªY ∞Xƒe
ÉjQÉJôµ°S
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ب  -عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم:

امل�ؤهل العلمي
ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم
ثانوية عامة فما دون

املجموع

�شركة �سبائك للإ�ستثمار امل�ساهمة �شركة �سبائك للخدمات املالية
(ال�شركة التابعة)
العامة املحدودة (ال�شركة الأم)
1
0
3
2
2
1
0
0

3

6

ج  -برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة:
مل ي�شرتك موظفو ال�شركة ب�أي دورات تدريبية خالل العام املا�ضي.

عا�شراً  -املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة:

تقوم �أعمال ال�شركة ون�شاطاتها على ا�ستثمار �أموالها وتقدمي خدمات مالية للغري والتي تعتمد ب�شكل رئي�سي
على وترية النمو الإقت�صادي املحلي والإقليمي ،وعليه ف�إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر الإ�ستثمار يف الأ�سواق املالية
والتذبذبات احلا�صلة يف �أ�سعار الأ�سهم وكذلك الإ�ستثمار يف القطاعات الإقت�صادية الأخرى والتي تت�أثر جوهريا
بالأحوال الإقت�صادية ال�سائدة.

�إحدى ع�شر  -الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:

حافظت ال�شركة على ال�سيولة النقدية لديها والتي متكنها من الدخول يف �أي ا�ستثمارات حمتملة جيدة ،وحاولت
احل�صول على �أعلى العوائد البنكية ،وزادت من قيمة حمفظتها يف �سوق عمان املايل خا�صة بعد و�صول �أ�سعار
�أ�سهمها مل�ستويات جاذبة.

اثنا ع�شر  -الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال
تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي:
ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة
الرئي�سي.
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ثالث ع�شر  -ال�سل�سلة الزمنية للأرباح واخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق
امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية منذ ت�أ�سي�س ال�شركة:
2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31
ا�سم احل�ساب
)52٫278( 32٫091
70٫962
20021
االرباح /اخل�سائر املحققة 64٫013
0
0
0
0
0
االرباح املوزعة
5٫948٫907 6٫001٫185 5,969٫094 5٫898٫132 5٫878٫111
�صايف حقوق امل�ساهمني
0.37
0.68
0.48
0.43
ال�سعرال�سوقي ال�سهم الواحد 0.43

رابع ع�شر  -حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية:
ت�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7

2017
18.77
14.41
%0.54
%0.40
%0.50
%4.14
%4.31

الن�سبة املالية

ن�سبة التداول
ن�سبة ال�سيولة النقدية
معدل العائد على حقوق امللكية
معدل العائد على ر�أ�س املال
معدل العائد على الأ�صول
االلتزامات على الأ�صول
االلتزامات على حقوق امللكية

2018
40.42
26.35
%0.87%0.65%0.85%1.92
%1.96

خام�س ع�شر  -التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة لل�سنة القادمة
على الأقل:
	.1البدء بالتعامل يف الأ�سواق اخلارجية من خالل �شركتنا التابعة “�شركة �سبائك للخدمات املالية” خالل العام
احلايل.

	.2العمل املتوا�صل على جذب املزيد من اال�ستثمارات وتو�سيع قاعدة العمالء ،لدعم املركز املايل لل�شركة
وموا�صلة النمو.
	.3العمل على رفع كفاءة موظفي ال�شركة با�شراكهم يف الدورات التدريبة املختلفة.
� .4ست�سعى ال�شركة لزيادة ح�صة �شركتها التابعة من �أحجام التداول واحلفاظ على تناف�سيتها بني �شركات
الو�ساطة العاملة يف بور�صة عمان.
 .5مواكبة �آخر امل�ستجدّات يف �سبيل االرتقاء مبنظومة خدمات الو�ساطة الإلكرتونية.
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�ساد�س ع�شر  -مقدار �أتعاب التدقيق لل�شركة وال�شركات التابعة والزميلة ومقدار �أي
�أتعاب �أخرى تلقاها املدقق و�/أو م�ستحقة له:
ا�سم ال�شركة
الرقم
�شركة �سبائك للإ�ستثمار (الأم)
1
�شركة �سبائك لتطوير الأرا�ضي (تابعة)
2
�شركة �سبائك للخدمات املالية (تابعة)
3

ال�ضريبة

املبلغ

1٫520
120
720

9٫500
750
4٫500

بلغت �أتعاب مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية  2018مبلغا وقدره  17,110دينار �أردين.

�سابع ع�شر  -عدد الأ�سهم اململوكة من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم من
�أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة:

�أ  -ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة:

�شركة الأعمال املتفوقة للإ�ستثمار رئي�س جمل�س
ميثلها جميل حممد عبداهلل �شعبان الإدارة
�سامر�سامح "حممد �شريف"
اجلعربي
�شركة التحوط للوكاالت التجارية
ميثلها م�صطفى �سامح "حممد
�شريف" اجلعربي
"حممد يعقوب" حممد جمال
الدين العوري
�شركة القناطر لال�ستثمارات
التجارية ميثلها جمال بن حممد بن
يعقوب العوري

اجلن�سية الأردنية الأردنية �أردنية �سعودي �سعودي الأردنية الأردنية

ا�سم الع�ضو رباعي

املن�صب

نائب رئي�س
جمل�س االدارة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

روبني عز الدين خليل اجلعربي

ع�ضو

زكي ا�سكندر عو�ض ميمون

ع�ضو

عدد اال�سهم اململوكة كما يف
 2017/12/31ن�سبة  2018/12/31ن�سبة
امللكية
امللكية
%0.34 27٫000 %0.63 50٫000
%0.29 23٫500 %0.31 25٫000
%0.31

25٫000

%0.31

25٫000

%1.25 100٫000
%0.50 40٫000

100٫000
40٫000

%1.25
%0.50

%3.21

257٫043

%3.21

%7.81 625٫000

764٫620

%9.56

0

%0.00

0

%0.00

25٫000

%0.31

25٫000

%0.31

171٫980

%2.15

129٫624

%1.62

257٫043
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املن�صب

اجلن�سية

ب  -عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
ا�سم
عدد اال�سهم اململوكة كما يف
ال�شركة نوع
ا�سم الع�ضو رباعي
ن�سبة
ن�سبة
امل�سيطر ال�شركة
 2017/12/31امللكية  2018/12/31امللكية
عليها
جميل حممد رئي�س الأعمال
%0.3 27.000 %0.6 50.000
جمل�س
عبداهلل �شعبان الإدارة املتفوقة
ذ.م.م

اردنية

اجلن�سية

ج  -عدد الأ�سهم اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا والإدارة التنفيذية:
عدد اال�سهم اململوكة كما يف
املن�صب
الإ�سم
 2017/12/31ن�سبة  2018/12/31ن�سبة
امللكية
امللكية
وليد جميل حممد �شعبان �أمني �سر
%0.0
0
%0.0
0
جمل�س �أردنية
االدارة
فرا�س مو�سى عبدالرحيم املدير العام

�أردنية

%0.0

0

0

%0.0

د  -عدد الأ�سهم اململوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية:
ال�صلة

هدى زهدي حممود ملح�س

اجلن�سية

عدد اال�سهم اململوكة كما يف
ا�سم الع�ضو رباعي
 2017/12/31ن�سبة  2018/12/31ن�سبة
امللكية
امللكية
"حممد يعقوب" حممد جمال الدين العوري
زوجة �أردنية

133٫000

%1.7

133٫000

%1.7

�سامر �سامح "حممد �شريف"اجلعربي
�سامح �سامر �سامح اجلعربي

ابن

�أردنية

900

%0.0

900

%0.0

زكي ا�سكندر عو�ض ميمون
ا�سكندر زكي ا�سكندر ميمون

ابن

�أردنية

42٫825

%0.5

34٫375

%0.4

خالف ًا ملا ذكر �أعاله ف�إنه ال يوجد �أ�سهم مملوكة من قبل �شركات م�سيطر عليها من الإدارة التنفيذية �أو
�أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�شخا�ص الإدارة العليا.
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ثامن ع�شر  -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:

�أ  -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
مل يتقا�ضى رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل العام � 2018أي مزايا �أو مكاف ّات.
ب  -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية:
املزايا
اال�سم
املن�صب راتب �سنوي بدل بدل
�سفر مكاف�آت مزايا اخرى اجمايل
تنقالت
فرا�س مو�سى
 37٫700ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 37٫700
مدير عام
�صباح
وليد جميل حممد �أمني �سر
جمل�س الإدارة
�شعبان

ال يوجد

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

-

تا�سع ع�شر  -التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:
ال يوجد �أي تربعات ومنح دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية.

ع�شرون  -العقود وامل�شاريع والإرتباطات التي عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات
التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو اع�ضاء املجل�س �أو املدير العام
�أو �أي موظف يف ال�شركة �أو اقاربهم:

ال يوجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة 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.

واحد وع�شرون  -م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي:

ال يوجد م�ساهمة مالية مبا�شرة لل�شركة يف حماية البيئة.
ال يوجد م�ساهمة مالية مبا�شرة لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي.
• عدد اجتماعات جمل�س الإدارة للعام � )6( 2018ستة اجتماعات.
• عدد اجتماعات جلنة التدقيق للعام � )4( 2018أربعة اجتماعات.
• عدد اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف ّات خالل عام  )0( 2018ال يوجد اجتماعات.
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الإقرارات املطلوبة ح�سب تعليمات الإف�صاح
�أ -يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على �إ�ستمرارية ال�شركة خالل
ال�سنة املالية التالية.
ب -يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة.
ع�ضو جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة
حممد يعقوب العوري
�سامر �سامح اجلعربي
د .جميل حممد �شعبان

ع�ضو جمل�س الإدارة
جمال حممد العوري

ع�ضو جمل�س الإدارة
زكي ا�سكندر ميمون

ع�ضو جمل�س الإدارة
روبني عزالدين اجلعربي

ع�ضو جمل�س الإدارة
م�صطفى �سامـ ـ ــح اجلعربي

ج  -يقر رئي�س جمل�س الإدارة و املدير العام ب�صحة ودقة اكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير.

املدير العام
فرا�س مو�سى عبد الرحيم

رئي�س جمل�س الإدارة
د .جميل حممد �شعبان
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الإلتزام بدليل قواعد حوكمة ال�شركات

ت�ؤمن �شركة �سبائك للإ�ستثمار ب�صفتها �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان ب�أن قواعد و�أ�س�س
حوكمة ال�شركات الر�شيدة غدت من �أهم املوا�ضيع املطروحة على �صعيد الإقت�صاد املحلي والعاملي
والتي بدورها باتت ت�شكل عن�صر َا هام َا لتعزيز النجاح والإ�صالح الإقت�صادي والتنظيمي يف ظل انفتاح
اقت�صاديات دول العامل
كما وت�ؤمن مبا يقدمه هذا التطبيق لتلك القواعد ومبا يعمقه من الثقة يف ال�شركة من خالل تعزيز �أداء
ادارتها وحفظ حقوق كافة الأطراف املرتبطة بها مما ي�ساهم يف تعزيز اقت�صاد الوطن وزيادة الثقة فيه
وباملناخ الإ�ستثماري.
ومن هذا املنطلق قامت �شركة �سبائك للإ�ستثمار بالتطبيق والإلتزام بكافة القواعد االلزامية الآمرة
والعامة وما تت�ضمنها من بنود باال�ستناد لأحكام املادتني (/12ن) و (/118ب) من قانون الأوراق املالية
رقم ( )18ل�سنة  2017واملقرة مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية رقم (.)2017/146
وبالتناوب اي�ض َا ف�إن ال�شركة تقر بتطبيقها والتزامها بكافة بنود القواعد الإر�شادية لدليل احلوكمة
الر�شيدة املذكور اعاله ب�إ�ستثناء بع�ض البنود املو�ضحة ادناه ومعززة بالأ�سباب التي حالت دون الإلتزام
بها يف الوقت احلا�ضر.
مت �إرفاق تقرير احلوكمة ل�سنة .2018
جمل�س �إدارة ال�شركة
رقم البند
15

ن�ص القاعدة

اعتماد �أ�س�س منح احلوافز واملكاف�آت
واملزايا اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة
التنفيذية.
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�أ�سباب عدم التطبيق
ال يوجد حالي ًا اي حوافز او ميزات يتمتع
بها او مت احل�صول عليها من اي ع�ضو
من اع�ضاء جمل�س الإدارة ،اال انه �سيتم
و�ضع ا�س�س حال تطبيق مثل تلك احلوافز
م�ستقب ًال.

�شركة �سبائك للإ�ستثمار
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة

القوائم املالية املوحدة  31كانون الأول 2018
وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

املهنيون العرب

(�أع�ضاء يف جمموعة جنيف الدولية)

�شركة �سبائك للإ�ستثمار
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة

الفهــر�س
�صفحة
 -تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

32

 -قائمة املركز املايل املوحدة

34

 -قائمة الدخل املوحدة

37

 -قائمة الدخل ال�شامل املوحدة

38

 -قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

39

 -قائمة التدفقات النقدية املوحدة

40
59 - 41

� -إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
ال�سادة م�ساهمي
�شركة �سبائك للإ�ستثمار امل�ساهمة العامة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الر�أي
لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�شركة �سبائك للإ�ستثمار امل�ساهمة العامة والتي تتكون من
قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأول  2018وكال َّ من قائمة الدخل املوحدة و قائمة الدخل
ال�شامل املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص ًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة
والإي�ضاحات املرفقة بها.
يف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة املرفقة تـُظهر بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل
املوحد ل�شركة �سبائك للإ�ستثمار امل�ساهمة العامة كما يف  31كانون الأول  2018و�أدائها املايل وتدفقاتها
النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
�أ�سا�س الر�أي
لقد مت تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ،و�إن حدود م�س�ؤوليتنا مبوجب
تلك املعايري مو�ضحة يف الفقرة اخلا�صة مب�س�ؤولية املدقق من هذا التقرير .نحن م�ستقلون عن ال�شركة
وفق ًا لقواعد ال�سلوك املهني للمحا�سبني املهنيني ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني
للمحا�سبني بالإ�ضافة �إىل متطلبات ال�سلوك املهني االخرى لتدقيق القوائم املالية يف اململكة الأردنية
الها�شمية ،وقد مت �إلتزامنا بهذه املتطلبات ومبتطلبات املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني للمحا�سبني.
وب�إعتقادنا ان �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لإبداء ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة.
�أمور التدقيق الرئي�سية
�أمور التدقيق الرئي�سية هي تلك الأمور التي يف تقديرنا املهني ذات �أهمية جوهرية يف تدقيق القوائم
املالية املوحدة لل�سنة احلالية ،وقد مت تناول هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة وتكوين
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ر�أينا حولها ،دون �إبداء ر�أيا منف�صال حول هذه الأمور .وفيما يلي قائمة ب�أهم �أمور التدقيق الرئي�سية
لنا:
املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة كما يف نهاية عام  2018موجودات �ضريبية م�ؤجلة يبلغ ر�صيدها
( )258,938دينار ،وحيث �إن ا�ستفادة ال�شركة من هذه املوجودات يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على قدرتها
حتقيق �أرباح �ضريبية م�ستقبلية كافية متكنها اال�ستفادة من كامل ر�صيد هذه املوجودات ،وحيث �أن
التنب�ؤ بقيمة الأرباح امل�ستقبلية ي�ستند ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تقديرات وفر�ضيات الإدارة ،ف�إن حتديد مدى
ا�ستفادة ال�شركة من املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يعترب من �أمور التدقيق الرئي�سية بالن�سبة لنا ،هذا
وقد ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يخ�ص املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة اال�ستعانة بر�أي
امل�ست�شار ال�ضريبي لل�شركة والإطالع على املوازانات التقديرية امل�ستقبلية املعدة من قبل �إدارة ال�شركة،
باال�ضافة اىل الت�أكد من طريقة �إحت�ساب هذه املوجودات وطريقة عر�ضها يف القوائم املالية املوحدة
املرفقة.
املعلومات الأخرى
املعلومات الأخرى هي تلك املعلومات التي يت�ضمنها التقرير ال�سنوي لل�شركة بخالف القوائم املالية
املوحدة وتقريرنا حولها� .أن جمل�س �إدارة ال�شركة م�س�ؤول عن �صحة هذه املعلومات ،و�إن ر�أينا حول القوائم
املالية املوحدة لل�شركة ال ي�شمل هذه املعلومات وال يت�ضمن �أي �شكل من �أ�شكال الت�أكيد بخ�صو�صها ،حيث
تقت�صر م�س�ؤوليتنا على قراءة هذه املعلومات لتحديد فيما �إذا كانت تت�ضمن �أية �أخطاء جوهرية �أو �إذا
كانت تتعار�ض ب�شكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة لل�شركة �أو املعلومات التي ح�صلنا عليها خالل
عملية التدقيق ،و�إذا تبني لنا نتيجة قيامنا بعملنا وجود خط�أ جوهري يف هذه املعلومات ف�إنه يجب علينا
الإ�شارة اىل ذلك يف تقريرنا حول القوائم املالية املوحدة لل�شركة .هذا ومل يتبني لنا �أية �أمور جوهرية
تتعلق باملعلومات الأخرى يجب الإ�شارة �إليها يف تقريرنا حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة احلالية.
م�س�ؤولية جمل�س �إدارة ال�شركة عن البيانات املالية املوحدة
�إن �إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة املرفقة ب�صورة عادلة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية هي
من م�س�ؤولية جمل�س �إدارة ال�شركة ،وت�شمل هذه امل�س�ؤولية الإحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف اىل
�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة ب�صورة عادلة وخالية من �أية �أخطاء جوهرية �سوا ًء كانت نتيجة
خط�أ �أو �إحتيال .وكجزء من م�س�ؤولية جمل�س الإدارة عن �إعداد القوائم املالية املوحدة ،ف�إنه يجب عليه
تقييم مدى قدرة ال�شركة على الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة واالف�صاح يف القوائم املالية املوحدة� ،إن لزم،
عن كافة الأمور املتعلقة باال�ستمرارية مبا يف ذلك �أ�سا�س الإ�ستمرارية املحا�سبي ،ما مل يكن هناك نية
لدى جمل�س الإدارة بت�صفية ال�شركة �أو وقف عملياتها �أو مل يكن لديه خيار منطقي �آخر بخالف ذلك.
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م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
تهدف �إجراءات التدقيق التي نقوم بها اىل ح�صولنا على درجة معقولة من القناعة ب�أن القوائم املالية
املوحدة ال تت�ضمن �أية �أخطاء جوهرية �سواء كانت نتيجة خط�أ �أو �إحتيال ،كما تهدف اىل �إ�صدارنا تقري ًرا
يت�ضمن ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة ،وبالرغم من �أن درجة القناعة التي نح�صل عليها نتيجة
�إجراءات التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية هي درجة مرتفعة من القناعة� ،إال �أنها ال ت�شكل �ضمانة
لإكت�شاف كافة الأخطاء اجلوهرية يف حال وجودها.
قد تنتج الأخطاء يف القوائم املالية املوحدة ب�سبب اخلط�أ �أو الإحتيال وتعترب هذه الأخطاء جوهرية �إذا
كان من املحتمل �أن ت�ؤثر ب�شكل �إفرادي �أو �إجمايل على القرارات الإقت�صادية مل�ستخدمي القوائم املالية
املوحدة.
نعتمد عند قيامنا ب�إجراءات التدقيق على تقديرنا و�شكنا املهني خالل مراحل التدقيق املختلفة ،وت�شمل
�إجراءاتنا ما يلي:
• تقييم املخاطر املتعلقة بوجود �أخطاء جوهرية يف البيانات املالية املوحدة �سواء كانت نتيجة خط�أ �أو
�إحتيال ،ونقوم مبراعاة تلك املخاطر خالل تخطيطنا وتنفيذنا لإجراءات التدقيق وح�صولنا على �أدلة
التدقيق الالزمة لإبداء ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة ،منوهني �أن خماطر عدم �إكت�شاف الأخطاء
اجلوهرية الناجتة عن الإحتيال هي �أكرب من تلك املخاطر الناجتة عن الأخطاء غري املق�صودة ملا
يت�ضمنه الإحتيال من تواط�ؤ �أو تزوير�أو حذف �أو حتريف �أو جتاوز لأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
• تقييم �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية املطبقة يف ال�شركة وذلك بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق
املنا�سبة ولي�س بهدف �إبداء ر�أي ًا منف�صال حول مدى فعالية هذه الأنظمة.
• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�شركة وتقييم مدى معقولية
تقديرات الإدارة مبا يف ذلك كفاية الإف�صاحات اخلا�صة بها.
• تقييم مدى مالءمة �أ�سا�س الإ�ستمرارية املحا�سبي امل�ستخدم من قبل �إدارة ال�شركة وحتديد مدى
وجود �أحداث �أو ظروف قد تثري �شكوك ًا جوهرية حول �إ�ستمرارية ال�شركة وذلك �إ�ستنادا اىل �أدلة
التدقيق التي نح�صل عليها ،و�إذا تبني لنا وجود �شكوك حول �إ�ستمرارية ال�شركة ،ف�إنه يجب علينا
الإ�شارة يف تقريرنا حول البيانات املالية املوحدة اىل �إف�صاحات الإدارة اخلا�صة بذلك ،و�إذا مل
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة الإف�صاحات الكافية ،ف�إنه يجب علينا تعديل تقريرنا حول البيانات
املالية املوحدة مبا يفيد عدم كفاية الإف�صاحات.
• تقييم حمتوى وطريقة عر�ض البيانات املالية املوحدة والإف�صاحات اخلا�صة بها ،وحتديد فيما �إذا
كانت هذه البيانات تعك�س العمليات الأ�سا�سية لل�شركة والأحداث اخلا�صة بها ب�شكل عادل.
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• احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق بال�شركات والأن�شطة التجارية التي تت�ضمنها
البيانات املالية املوحدة حيث �أن الإ�شراف على تدقيق البيانات املالية املوحدة و�إبداء الر�أي حولها هو
من م�س�ؤوليتنا وحدنا.
• �إبالغ �إدارة ال�شركة بنطاق وتوقيت عملية التدقيق بالإ�ضافة اىل نتائج التدقيق الهامة والتي تت�ضمن
نقاط ال�ضعف اجلوهرية التي نلم�سها يف �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية خالل عملية التدقيق.
• �إبالغ �إدارة ال�شركة ب�إلتزامنا بقواعد ال�سلوك املهني اخلا�صة بالإ�ستقاللية وبكافة الأمور التي من
�ش�أنها الت�أثري على �إ�ستقالليتنا والإجراءات الوقائية املتخذة من قبلنا يف هذا اخل�صو�ص.
• �إبالغ �إدارة ال�شركة ب�أمور التدقيق الهامة اخلا�صة بال�سنة احلالية والإف�صاح عن تلك الأمور بتقريرنا
حول البيانات املالية املوحدة ،ما مل يكن هناك �أية قوانني �أو ت�شريعات ال جتيز قيامنا بذلك �أو �إذا
كانت الأ�ضرار من عملية الإف�صاح تفوق املنافع املتوقعة نتيجة ذلك.
تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية و�إن القوائم املالية املرفقة والقوائم
املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة معها من كافة النواحي اجلوهرية ،ونو�صي الهيئة العامة
بامل�صادقة عليها.
عمان يف � 4شباط 2019
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�شركة �سبائك للإ�ستثمار

�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)
2018
�إي�ضاح

املوجودات
النقد وما يف حكمه
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم عمالء و�ساطة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم متويل على الهام�ش مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ذمم جهات ذات عالقة مدينة
ا�ستثمارات عقارية
املمتلكات واملعدات
رخ�صة مزاولة �أعمال الو�ساطة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
ذمم دائنة
ذمم متويل على الهام�ش دائنة
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال امل�صرح واملكتتب به واملدفوع
احتياطي �إجباري
خ�سائر مرتاكمة
�صايف حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

2,098,801
973,517
585,219
1,054,165
75,000
68,616
746,861
36,846
187,500
238,963
6,065,488

111,416
5,165
116,581
8,000,000
64,098
() 2,115,191
5,948,907
6,065,488

2017
3,080,824
648,961
620,434
509,708
75,000
69,746
17,634
746,861
44,447
187,500
258,938
6,260,053

244,558
8,751
5,559
258,868
8,000,000
64,098
() 2,062,913
6,001,185
6,260,053

«�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )21ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها»
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�شركة �سبائك للإ�ستثمار

�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)
2018
�إي�ضاح
عموالت و�ساطة
توزيعات �أرباح �أ�سهم مقبو�ضة
ايرادات ادارة حمافظ عمالء
فوائد ودائع بنكية
�أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
فوائد متويل على الهام�ش
م�صاريف �إدارية
ا�ستهالكات
ح�صة ال�شركة من نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة
ايرادات �أخرى
(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
�ضريبة دخل ال�سنة
(خ�سارة) ربح ال�سنة

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

13
9
6

17

14

163,901
15,648
29,818
93,225
33,365
() 59,550
51,931
() 354,964
() 8,741
() 1,130
4,194
() 32,303
() 19,975
() 52,278

(0,007

)

2017

185,399
6,278
69,688
89,175
33,271
() 39,513
38,293
() 316,886
() 10,155
() 528
22,069
77,091
() 45,000
32,091

0,004

«�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )21ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها»
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�شركة �سبائك للإ�ستثمار

�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
قائمة الدخل ال�شامل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)
2018
() 52,278

ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل بيان
الدخل ال�شامل

-

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

() 52,278

2017
32,091
32,091

«�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )21ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها»
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�شركة �سبائك للإ�ستثمار

�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)

الر�صيد كما يف 2018/1/1
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

ر�أ�س املال
املدفوع

�إحتياطي
�إجباري

8,000,000
-

64,098
64,098

() 2,062,913
() 52,278
() 2,115,191

8,000,000
ـ
ـ

56,389
ـ
7,709
64,098

() 2,087,295
32,091
() 7,709
() 2,062,913

الر�صيد كما يف 8,000,000 2018/12/31
الر�صيد كما يف 2017/1/1
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
احتياطي �إجباري

الر�صيد كما يف 8,000,000 2017/12/31

خ�سائر
مرتاكمة

املجموع
6,001,185
() 52,278
5,948,907
5,969,094
32,091
ـ
6,001,185

«�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )21ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها»
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�شركة �سبائك للإ�ستثمار

�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)
2017
2018
الأن�شطة الت�شغيلية
77,091
() 32,303
(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
39,513
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 59,550
10,155
8,741
ا�ستهالكات
528
1,130
ح�صة ال�شركة من نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة
التغري يف ر�أ�س املال العامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (245,859( ) 384,106
(50,000
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
1,233,752
35,215
ذمم عمالء و�ساطة و�أر�صدة مدينة �أخرى
(73,047( ) 553,208
ذمم متويل على الهام�ش
(245,541( ) 133,142
ذمم دائنة
291
)
(394
�أر�صدة دائنة �أخرى
32,366
17,634
ذمم جهات ذات عالقة
779,249
�صايف التدفقات النقدية ( امل�ستخدمة يف ) من الأن�شطة الت�شغيلية () 980,883
الأن�شطة الإ�ستثمارية
() 1,140
املمتلكات واملعدات
�إ�ستثمارات عقارية
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية () 1,140
() 982,023
التغري يف النقد وما يف حكمه
3,080,824
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
2,098,801
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

)
)
)
)

() 5,841
() 28,307
() 34,148
745,101
2,335,723
3,080,824

«�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )21ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها»
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�شركة �سبائك للإ�ستثمار

�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  31كانون الأول 2018
(بالدينار الأردين)

 -1ع ــام
�سجلت �شركة �سبائك للإ�ستثمار ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة لدى وزارة ال�صناعة والتجارة بتاريخ
 2007/4/5حتت الرقم (� .)435إن مركز ت�سجيل ال�شركة هو اململكة الأردنية الها�شمية ،ومن �أهم
غاياتها �إدارة اال�ستثمار ،اال�ست�شارات املالية� ،إدارة الإ�صدارات واحلفظ الأمني.
�إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة يف بور�صة عمان للأوراق املالية – الأردن.
مت �إقرار القوائم املالية املوحدة املرفقة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 4شباط
 ،2019وتتطلب هذه القوائم املالية املوحدة م�صادقة الهيئة العامة للم�ساهمني.

 -2ملخ�ص لأهم الأ�س�س املحا�سبية
�أ�س�س �إعداد القوائم املالية املوحدة
مت اعداد القوائم املالية املوحدة لل�شركة وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة
الدولية.
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ الكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية التي تظهر
بالقيمة العادلة.
ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة احلالية متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت اتباعها يف ال�سنة ال�سابقة،
ب�إ�ستثناء املعايري والتعديالت اجلديدة التي �أ�صبحت واجبة التطبيق �إعتبار ًا من بداية ال�سنة املالية احلالية.
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�أ�س�س توحيد القوائم املالية
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة القوائم املالية لل�شركة الأم والقوائم املالية لل�شركات التابعة
لها واخلا�ضعة ل�سيطرتها وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات
املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة وااليرادات وامل�صروفات فيما
بني ال�شركة الأم وال�شركات التابعة.
يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة كما يف نف�س تاريخ القوائم املالية لل�شركة الأم وب�إ�ستخدام
نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�شركة الأم .اذا كانت ال�شركات التابعة تتبع �سيا�سات حما�سبية
تختلف عن تلك املتبعة يف ال�شركة الأم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�شركات
التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�شركة الأم.
يتم توحيد نتائج �أعمال ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي
يتم فيه فعلي ًا انتقال �سيطرة ال�شركة الأم على ال�شركات التابعة .يتم توحيد نتائج �أعمال ال�شركات
التابعة التي يتم التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى التاريخ الذي تفقد فيه ال�شركة ال�سيطرة
على ال�شركات التابعة.
متثل حقوق غري امل�سيطرين ذلك اجلزء الذي ال متلكه ال�شركة الأم من حقوق امللكية يف ال�شركة التابعة.
وفيما يلي عر�ض لل�شركات التابعة التي يتم توحيد بياناتها املالية مع ال�شركة الأم:
ن�سبة
الن�شاط ر�أ�س املال
ا�سم ال�شركة التابعة
املدفوع
التملك
�شركة �سبائك للخدمات املالية و�ساطة  %99.99 3٫250٫000اململكة الأردنية الها�شمية
 %100اململكة الأردنية الها�شمية
�شركة �سبائك لتطوير الأرا�ضي عقارية 10,000
مركز الت�سجيل

• مل يتم �إظهار حقوق غري امل�سيطرين ب�شكل منف�صل يف القوائم املالية املوحدة املرفقة باعتبارها ال
ت�شكل ت�أثريا جوهري ًا على القوائم املالية املوحدة املرفقة.
تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة :
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية عدد ًا من املعايري والتعديالت على املعايري الدولية للتقارير
املالية ،و�سيتم تطبيق هذه املعايري والتعديالت بعد تاريخ  31كانون الأول  ،2018وتتوقع �إدارة ال�شركة
�أن تطبيق هذه املعايري والتعديالت يف امل�ستقبل لن يكون له �أي ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة
لل�شركة.
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وفيما يلي ملخ�ص لأهم املعايري اجلديدة واملعايري التي مت �إدخال تعديالت عليها وتواريخ تطبيقها :
تاريخ التطبيق
مو�ضوع املعيار
رقم املعيار
ال�سنوات املالية التي تبد�أ يف كانون الثاين
املعيار الدويل للتقارير الإيجارات
2019
املالية رقم ()16
لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف كانون الثاين
املعيار الدويل للتقارير عقود الت�أمني
2021
املالية رقم ()17
�إ�ستخدام التقديرات
�إن اعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من ادارة ال�شركة القيام ببع�ض
التقديرات والإجتهادات التي ت�ؤثر على القوائم املالية املوحدة والإي�ضاحات املرفقة بها .ان تلك
التقديرات ت�ستند على فر�ضيات تخ�ضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن ،وعليه ف�إن النتائج الفعلية
يف امل�ستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغري يف �أو�ضاع وظروف الفر�ضيات التي ا�ستندت
عليها تلك التقديرات.
وفيما يلي �أهم التقديرات التي مت ا�ستخدامها يف اعداد القوائم املالية املوحدة:
 تقوم االدارة ب�إعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغاياتاحت�ساب اال�ستهالكات والإطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك اال�صول وتقديرات
االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم اخذ خ�سارة التدين (ان وجدت) يف قائمة الدخل
املوحدة.
 تقوم �إدارة ال�شركة بتقدير قيمة خ�سائر تدين املوجودات املالية وفق َا ملعيار التقارير املالية الدويل رقم( )9حيث تتطلب هذه العمليه �إ�ستخدام العديد من الفر�ضيات والتقديرات عند �إحت�ساب التدفقات
النقدية امل�ستقبلية وقيم ال�ضمانات ون�سب التعرث و�أر�صدة املوجودات املالية عند التعرث وحتديد فيما
اذا كان هناك زيادة يف درجة املخاطر االئتمانية للموجودات املالية.
النقد وما يف حكمه
ميثل النقد وما يف حكمه النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك واال�ستثمارات القابلة للت�سييل �إىل مبالغ
حمددة وبا�ستحقاقات ال تتجاوز الثالثة �أ�شهر بحيث ال تت�ضمن خماطر التغري يف القيمة.
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الذمم املدينة
تظهر الذمم املدينة بالتكلفة بعد تنزيل خم�ص�ص اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة ،ويتم �شطب الذمم يف
حال عدم �إمكانية حت�صيلها خ�صما من املخ�ص�ص امل�أخوذ لها وي�ضاف املح�صل من الذمم التي مت
�شطبها �إىل الإيرادات.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يت�ضمن هذا البند اال�ستثمار يف �أ�سهم و�إ�سناد ال�شركات املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة ،وحتقيق الأرباح
من تقلبات الأ�سعار ال�سوقية ق�صرية الأجل.
يتم اثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالقيمة العادلة (تقيد م�صاريف االقتناء يف قائمة الدخل عند
ال�شراء) ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة لها يف قائمة الدخل
املوحدة مبا يف ذلك التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل املوجودات غري النقدية بالعمالت
الأجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم قيد الأرباح او اخل�سائر الناجتة عن عملية البيع
يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم �إثبات الأرباح املوزعة �أو الفوائد املكت�سبة على هذه املوجودات يف قائمة الدخل املوحدة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
يت�ضمن هذا البند اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية املحتفظ بها على املدى الطويل ولي�س بهدف املتاجرة.
يتم �إثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء ويعاد تقييمها
الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة لها يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة �ضمن حقوق
امللكية مبا يف ذلك التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل املوجودات غري النقدية بالعمالت
الأجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات او جزء منها يتم حتويل ر�صيد التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
اخلا�ص باملوجودات املباعة اىل الأرباح واخل�سائر املدورة ب�شكل مبا�شر.
يتم اثبات الأرباح املوزعة على هذه املوجودات يف قائمة الدخل املوحدة.
القيمة العادلة
متثل �أ�سعار الإغالق يف �أ�سواق ن�شطة القيمة العادلة للموجودات املالية .يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة
�أو عدم وجود تداول ن�شط على بع�ض املوجودات املالية ف�إنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها
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بالقيمة العادلة لأداة مالية م�شابهة �أو من خالل احت�ساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية
املتعلقة بها .يف حال تعذر قيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية ب�شكل يعتمد عليه ف�إنه يتم �إظهارها
بالكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام ال�شركة ببيع �أو �شراء
املوجودات املالية).
اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة
تظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة والتي متتلك ال�شركة ما ن�سبته  ٪20اىل  ٪50من حق الت�صويت
فيها ومتار�س ت�أثري ًا فعاال على �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية مبوجب طريقة حقوق امللكية .تظهر
اال�ستثمارات مبوجب طريقة حقوق امللكية بالكلفة م�ضافا �إليها ح�صة ال�شركة من �أية تغريات يف �صايف
موجودات ال�شركة الزميلة .تعك�س قائمة الدخل املوحدة ح�صة ال�شركة من نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة.
�إذا كان هناك تغريات على حقوق ملكية ال�شركة الزميلة يتم االعرتاف بها ب�شكل مبا�شر �ضمن حقوق
امللكية ،تقوم ال�شركة ب�إثبات ح�صتها من تلك التغريات ب�شكل مبا�شر �ضمن حقوق امللكية .ال يتم �إثبات
�أية خ�سائر تزيد عن ح�صة ال�شركة يف ر�أ�سمال ال�شركة الزميلة با�ستثناء ح�صتها يف التزامات ال�شركة
الزميلة.
املوجودات غري امللمو�سة
يتم �إثبات املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج بالقيمة العادلة� .أما
املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها
بالكلفة.
يتم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي تكون فرتة الإ�ستفادة منها حمددة على مدى فرتة الإ�ستفادة
ويتم قيد الإطفاء يف قائمة الدخل املوحدة� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي تكون فرتة الإ�ستفادة منها
غري حمددة فال يتم �إطفا�ؤها بل يتم �إجراء �إختبار تدين لقيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم
ت�سجيل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم ،ويتم ا�ستهالكها عندما تكون جاهزة
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للإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
�أجهزة وبرامج حا�سوب
�أجهزة كهربائية
�أثاث ومفرو�شات

% 25-20
% 20-15
% 20-15

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده لأي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم
تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة العمر االنتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،ويف حال �إختالف العمر
الإنتاجي املتوقع عما مت تقديره �سابقا ،يتم �إ�ستهالك القيمة الدفرتية املتبقية على العمر الإنتاجي
املتبقي بعد �إعادة التقدير اعتبارا من ال�سنة التي مت فيها �إعادة التقدير.
اال�ستثمارات العقارية
تظهراال�ستثمارات العقارية بالأرا�ضي التي يحتفظ بها من �أجل ت�أجريها �أو حلني ح�صول زيادة يف
قيمتها ال�سوقية بالكلفة.
الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع
يتم �إثبات الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع عند ا�ستالم الب�ضائع واخلدمات من قبل ال�شركة �سواء
متت املطالبة بها من قبل املورد �أو مل تتم.
التقا�ص
يتم �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف القوائم املالية املوحدة
عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة لذلك وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون
حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
املخ�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يرتتب على ال�شركة التزامات نتيجة لأحداث �سابقة و�أنه من املحتمل
قيام ال�شركة بدفع مبالغ نقدية لت�سديد هذه االلتزامات .يتم مراجعة املخ�ص�صات بتاريخ القوائم املالية
املوحدة وتعديل قيمتها بنا ًء على �آخر معلومات متوفرة لدى ال�شركة.
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الإيرادات
يتم الإعرتاف ب�إاليرادات املت�أتية من بيع ال�سلع عندما تنتقل ال�سيطرة اىل امل�شرتي ،يف حني يتم
الإعرتاف ب�إاليرادات املت�أتية من تقدمي اخلدمات مع مرور الوقت وح�سب ن�سبة الإجناز .ويف جميع
الأحوال ي�شرتط �إمكانية قيا�س الإيرادات مبوثوقية كافية.
يتم حتقق �إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول ل�صالح العمالء.
يتم حتقق �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س زمني بحيث يعك�س العائد الفعلي على املوجودات.
يتم حتقق توزيعات �أرباح اال�ستثمارات عند �إقرارها من قبل الهيئات العامة لل�شركات امل�ستثمر بها.
يتم حتقق الإيرادات الأخرى وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق.
�ضريبة الدخل
متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة.
حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة
لل�ضريبة عن الأرباح املعلنة يف القوائم املالية املوحدة لأن الأرباح املعلنة ت�شمل �إيرادات غري خا�ضعة
لل�ضريبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية و�إمنا يف �سنوات الحقة �أو اخل�سائر املرتاكمة
املقبولة �ضريبي ًا �أو بنود لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية.
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني
قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على
�أ�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام بالقوائم املالية وحت�سب ال�ضرائب
امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي �أو حتقق املوجودات
ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يتم مراجعة ر�صيد املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم
تخفي�ضها يف حالة توقع عدم �إمكانية اال�ستفادة من تلك املوجودات ال�ضريبية جزئي ًا �أو كلي ًا �أو ت�سوية
االلتزام ال�ضريبي.
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العمالت االجنبية
يتم �إثبات العمليات التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء
تلك العمليات .يتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالعملة الأجنبية ب�إ�ستخدام
�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ القوائم املالية واملعلنة من البنك املركزي الأردين .يتم �إثبات االرباح
واخل�سائر الناجتة عن حتويل الأر�صدة بالعمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.

 -3النقد وما يف حكمه

2017

2018
2,927
3,456
نقد يف ال�صندوق
904,397
592,131
ح�سابات جارية لدى البنوك
1,440,000
1,269,714
ودائع لأجل لدى البنوك
733,500
233,500
�أر�صدة نقدية مقيدة ال�سحب مقابل كفاالت
3,080,824
2,098,801
 تت�ضمن احل�سابات اجلارية لدى البنوك ح�سابات حتت الطلب تبلغ ( )459,769دينار ت�ستحق عليهافائدة بن�سبة (� )%1سنوي ًا.
 ت�ستحق الودائع لأجل خالل فرتة ترتواح من ( )1اىل (� )12شهر وت�ستحق عليها فوائد بن�سب ترتاوحمن ( %)4اىل (� % )4,75سنوي ًا.

 -ت�ستحق للأر�صدة النقدية مقيدة ال�سحب فائدة بن�سبة ترتاوح بني (� )%4,10 - %3,13سنوي ًا.

 -4ذمم عمالء و�ساطة و�أر�صدة مدينة �أخرى
2018
419,996
52,416
44,000
36,581
16,457
11,360
555
3,854
585,219

ذمم عمالء و�ساطة
م�صاريف مدفوعة مقدماً
�صندوق �ضمان الت�سوية
�أمانات �ضريبة دخل م�سرتدة
فوائد م�ستحقة غري مقبو�ضة
ذمم موظفني
ت�أمينات م�سرتدة
متفرقة
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2017
464,149
22,347
75,000
31,723
17,430
755
9,030
620,434

 -5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
كلفة �شراء ا�سهم �شركات غري مدرجة يف بور�صة عمان
للأوراق املالية – الأردن

2018
75.000

2017
75.000

 -6ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ميثل هذا البند كلفة اال�ستثمار يف �شركة �سبائك للتخزين والتجارة العامة حمدودة امل�س�ؤولية وهي �شركة
م�سجلة لدى م�ؤ�س�سة املناطق احلرة يف اململكة الأردنية الها�شمية.
فيما يلي ملخ�ص احلركة التي متت على قيمة الإ�ستثمار يف ال�شركة الزميلة:
ا�سم ال�شركة
�سبائك للتخزين والتجارة العامة ذ.م.م

الر�صيد يف بداية احل�صة من نتائج الر�صيد يف نهاية
ال�سنة
الأعمال
ال�سنة
68٫616
()1٫130
69٫746

يلخ�ص اجلدول ادناه بع�ض املعلومات املتعلقة بال�شركة الزميلة:
نتائج
ن�سبة
ا�سم ال�شركة
الن�شاط امللكية املوجودات املطلوبات الإيرادات الأعمال
�سبائك للتخزين والتجارة العامة ذ.م.م جتاري )2٫825( 82٫187 436 171٫978 %40

 -7ذمم جهات ذات عالقة
يلخ�ص اجلدول التايل التعامالت التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل عام :2018
�إ�سم اجلهة
�شركة القناطر لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م

طبيعة
العالقة
�شركة
�شقيقة

حجم
التعامل
650

طبيعة
التعامل
جتاري

الر�صيد
القائم
-

بلغت رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا ما قيمته ( )37,700دينار و ( )37,700دينار لل�سنتني
املنتهيتني يف 31كانون الأول  2018و  2017على التوايل.
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 -8ا�ستثمارات عقارية
2018
1٫284٫039
() 537٫178
746٫861

كلفة الإ�ستثمارات العقارية (�أرا�ضي )
خم�ص�ص تدين يف قيمة الإ�ستثمارات العقارية

2017
1٫284٫039
() 537٫178
746٫861

تتطلب الت�شريعات املحلية ال�سارية احل�صول على موافقة وزير املالية قبل الت�صرف بالإ�ستثماراتالعقارية التي مل مي�ض على متلكها خم�س �سنوات.
مل يتم االف�صاح عن القيمة العادلة للأرا�ضي �أعاله كما يف نهاية عام  2018لتعذر قيا�سها مبوثوقيةكافية لعدم توفر �سوق ن�شط لها.
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 -9املمتلكات واملعدات
�أجهزة
�أثاث
وبرامج �أجهزة
ومفرو�شات املجموع
حا�سوب كهربائية
الكلف ــة:
الر�صيد كما يف 2018/1/1
ا�ضافات
الر�صيد كما يف 2018/12/31
اال�ستهالك املرتاكم:
الر�صيد كما يف 2018/1/1
�إ�ستهالك ال�سنة
الر�صيد كما يف 2018/12/31
�صايف القيمة الدفرتية كما يف 2018/12/31
الكلف ــة:
الر�صيد كما يف 2017/1/1
ا�ضافات
الر�صيد كما يف 2017/12/31
اال�ستهالك املرتاكم:
الر�صيد كما يف 2017/1/1
�إ�ستهالك ال�سنة
الر�صيد كما يف 2017/12/31
�صايف القيمة الدفرتية كما يف 2017/12/31

145,961 57,030 115,816
500
640
145,961 57,530 116,456

318,807
1,140
319,947

274,360 144,227 56,185 73,948
8,741
994
330 7,417
283,101 145,221 56,515 81,365
36,846
740 1,015 35,091
312,966 144,996 56,870 111,100
5,841
965
160 4,716
318,807 145,961 57,030 115,816
264,205 142,610 55,549 66,046
10,155
1,617
636 7,902
274,360 144,227 56,185 73,948
44,447
1,734
845 41,868

 -10موجودات �ضريبية م�ؤجلة
يتعلق هذا البند بر�صيد خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها واخل�سائر ال�ضريبية املدورة لل�شركة
من الأعوام ال�سابقة� .إن �إمكانية �إ�سرتداد هذه املوجودات يتوقف على مدى قدرة ال�شركة حتقيق �أرباح
م�ستقبلية خا�ضعة لل�ضريبة وعلى قيامها ب�إعدام الذمم التي مت �أخذ خم�ص�ص لها ب�شكل يتفق مع
تعليمات �إعدام الديون املن�صو�ص عليها يف قانون �ضريبة الدخل.
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� -11أر�صدة دائنة �أخرى
2018
2٫385
2٫385
343
52
5٫165

م�صاريف م�ستحقة
�أمانات �ضمان اجتماعي
�أمانات �ضريبة دخل
متفرقة

2017
2٫687
2٫496
376
5٫559

 -12حقوق امللكية
ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح واملكتتب به واملدفوع ( )8مليون دينار �أردين مق�سم �إىل ( )8مليون �سهم بقيمة
ا�سمية دينار واحد لكل �سهم كما يف  31كانون الأول  2018و .2017
احتياطي �إجباري
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�ضريبة بن�سبة  %10خالل
ال�سنوات ال�سابقة وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

 -13م�صاريف �إدارية
2018
171,453
45,120
44,551
27,230
600
66,010
354,964

رواتب و�أجور وملحقاتها
�إيجارات
�أتعاب مهنية
رخ�ص وا�شرتاكات
الأتعاب القانونية ملراقب عام ال�شركات
م�صاريف متفرقة
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2017
168,786
45,120
25,396
22,475
600
54,509
316,886

 -14ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من ربح ال�سنة
2018
()52,278
8.000.000
()0٫007

ربح ال�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

2017
32٫091
8.000.000
0٫004

 - 15القطاع الت�شغيلي
 متار�س ال�شركة ن�شاط اال�ستثمار يف الأوراق املالية ،ن�شاط اال�ستثمار يف العقارات ،ن�شاط مزاولة�أعمال الو�ساطة ون�شاط �إدارة املحافظ الإ�ستثمارية �ضمن حدود اململكة الأردنية الها�شمية والإمارات
العربية املتحدة ،وذلك كما يلي:
االيرادات املت�أتية من ن�شاط اال�ستثمار يف الأوراق املالية
الإيرادات املت�أتية من ن�شاط �إدارة حمافظ عمالء
الإيرادات املت�أتية من ن�شاط مزاولة اعمال الو�ساطة
موجودات ن�شاط اال�ستثمار يف الأوراق املالية
موجودات ن�شاط مزاولة �أعمال الو�ساطة
موجودات ن�شاط اال�ستثمار يف العقارات

2018
49,013
29,818
163,901
674,219
3,529,466
746,861

2017
39,549
69,688
185,399
723,961
3,594,535
746,861

 -16االلتزامات املحتملة
 يوجد على ال�شركة بتاريخ القوائم املالية املوحدة املرفقة التزامات حمتملة مقابل كفاالت بنكيةبقيمة (� )613,000ألف دينار �أردين بلغت ت�أميناتها النقدية ( )233,500دينار اردين.
 يوجد ق�ضية مقامة �ضد �شركة �سبائك للخدمات املالية حمدودة امل�س�ؤولية (�شركة تابعة) يبلغ قيمتها( )1,284,291دينار ،هذا وبر�أي امل�ست�شار القانوين لل�شركة �أن مطالبة املدعي غري حمقة وكيدية
كما �أنها ال ت�ستند �إىل �أرقام وا�ضحة و�صريحة و�أن املركز القانوين لل�شركة قوي جتاه املدعي واملالكني
ال�سابقني لل�شركة.
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 -17الو�ضع ال�ضريبي
�إن تفا�صيل احلركة التي متت على خم�ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي:
2018
-

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
�ضريبة دخل عن �سنوات �سابقة
�ضريبة الدخل املدفوعة
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

2017
-

متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي:
2018
19,975
19,975

�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
�ضريبة الدخل عن �سنوات �سابقة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة

2017
45.000
45.000

ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي:
2018
() 32,303
33,365
() 69,421
() 68,359
% 24
-

الربح املحا�سبي
�إيرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة
م�صاريف غري مقبولة �ضريبي ًا
اخل�سارة ال�ضريبية
ن�سبة ال�ضريبة القانونية
ن�سبة ال�ضريبة الفعلية

2017
77٫091
() 129٫337
31٫423
() 20٫823
% 24
-

مت ت�سوية الو�ضع ال�ضريبي لل�شركة حتى نهاية عام .2014مت تقدمي ك�شوف التقدير الذاتي عن نتائج �أعمال ال�شركة للأعوام  2016, 2015و  2017ومل تقم دائرة�ضريبة الدخل مبراجعة �سجالت ال�شركة لتاريخه.
مت �إحت�ساب خم�ص�ص �ضريبة دخل عن نتائج �أعمال ال�شركات التابعة لعام  2018وفق ًا لقانون �ضريبةالدخل وتعديالته الالحقة.
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مل يتم �إحت�ساب خم�ص�ص �ضريبة دخل عن نتائج �أعمال ال�شركة لعام  2018ب�سبب وجود خ�سائر�ضريبية مدورة من �سنوات �سابقة.

 -18حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها �أو ت�سويتها:
لغاية �سنة

2018

�أكرث من �سنة

املجموع

املوجودات
النقد وما يف حكمه
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
ذمم عمالء و�ساطة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم متويل على الهام�ش مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ال�شامل
�إ�ستثمار يف �شركة زميلة
رخ�صة مزاولة �أعمال الو�ساطة
�إ�ستثمارات عقارية
املمتلكات واملعدات
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
جمموع املوجودات

2,098,801
973,517

-

2,098,801
973,517

585,219
1,054,165
-

75,000

585,219
1,054,165
75,000

4,711,702

68,616
187,500
746,861
36,846
238,963
1,353,786

68,616
187,500
746,861
36,846
238,963
6,065,488

املطلوبات
ذمم دائنة
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات

111,416
5,165
116,581
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-

111,416
5,165
116,581

2017

لغاية �سنة

املوجودات
النقد وما يف حكمه
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
ذمم عمالء و�ساطة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم متويل على الهام�ش مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ال�شامل
�إ�ستثمار يف �شركة زميلة
ذمم جهات ذات عالقة مدينة
رخ�صة مزاولة �أعمال الو�ساطة
�إ�ستثمارات عقارية
املمتلكات واملعدات
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
جمموع املوجودات

4,877,561

املطلوبات
ذمم دائنة
ذمم متويل على الهام�ش دائنة
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات

244,558
8,751
5,559
258,868

�أكرث من �سنة

املجموع

3,080,824

ـ

3,080,824

648,961

ـ

648,961

620,434
509,708

ـ
ـ

620,434
509,708

ـ

75,000

75,000

ـ

69,746
ـ
187,500
746,861
44,447
258,938
1,382,492

69,746
17,634
187,500
746,861
44,447
258,938
6,260,053

17,634
ـ
ـ
ـ
ـ
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ـ
ـ
ـ
ـ

244,558
8,751
5,559
258,868

 - 19القيمة العادلة للأدوات املالية
تت�ألف الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية .تت�ضمن املوجودات املالية النقد وما يف
حكمه والأوراق املالية والذمم املدينة ،وتت�ضمن املطلوبات املالية الذمم الدائنة والأر�صدة الدائنة
الأخرى.
تت�ألف الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية .تت�ضمن املوجودات املالية النقد وما يف حكمه
والأوراق املالية والذمم املدينة ،وتت�ضمن املطلوبات املالية الذمم الدائنة والأر�صدة الدائنة الأخرى.
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية حيث �أن معظم
الأدوات املالية �إما ق�صرية الأجل بطبيعتها �أو يتم �إعادة ت�سعريها با�ستمرار.
ت�ستخدم ال�شركة الرتتيب التايل لغايات حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى الأول :الأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س الأدوات املالية.
امل�ستوى الثاين� :أ�ساليب تقييم تعتمد على مدخالت ت�ؤثر على القيمة العادلة وميكن مالحظتها ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر يف ال�سوق.
امل�ستوى الثالث� :أ�ساليب تقييم تعتمد على مدخالت ت�ؤثر على القيمة العادلة ولكن ال ميكن مالحظتها يف ال�سوق.
امل�ستوى
2018
الأول
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل - 973,517

امل�ستوى
الثاين
-

973,517

-

75,000

75,000

- 973,517

75,000

1,048,517

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل -
امل�ستوى
2017
الأول
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 648٫961
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل

امل�ستوى
الثالث

املجموع

648٫961
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امل�ستوى
الثاين
-

امل�ستوى
الثالث
-

املجموع
648٫961

75٫000 75٫000
723٫961 75٫000

تعك�س القيمة املبينة يف امل�ستوى الثالث كلفة �شراء هذه املوجودات ولي�س قيمتها العادلة ب�سبب عدم وجود
�سوق ن�شط لها ،هذا وترى �إدارة ال�شركة �أن كلفة ال�شراء هي �أن�سب طريقة لقيا�س القيمة العادلة لهذه
املوجودات و�أنه ال يوجد تدين يف قيمتها.

� . 20إدارة املخاطر املالية

تتعر�ض ال�شركة نتيجة �إ�ستخدامها للأدوات املالية للمخاطر التالية:
خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة �أو عجز الطرف الآخر للأداة املالية عن
الوفاء بالتزاماته جتاه ال�شركة مما قد ي�ؤدي �إىل حدوث خ�سائر .تتمثل خماطر ائتمان ال�شركة ب�شكل
�أ�سا�سي يف الودائع لدى البنوك والذمم املدينة ،حيث تعمل ال�شركة على احلد من املخاطر االئتمانية
عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع ب�سمعة جيدة وو�ضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون
غري امل�سددة .يتمثل احلد الأق�صى للمخاطر االئتمانية يف القيمة املدرجة للموجودات املالية يف القوائم
املالية.
تقوم ال�شركة مبنح ت�سهيالت لعمالء التعامل على الهام�ش والتي تعر�ض ال�شركة خل�سارة يف حال عدم
قيام العميــل بالإيفاء بالتزاماته ومل تكن ال�ضمانات املقدمة من العميل كافية لت�سديد اخل�سائر بالكامل.
ومن �أجل تقليل هذه املخاطر تقوم ال�شركة مبراقبة ح�سابات التعامل بالهام�ش ويف حال انخفا�ض قيمة
ال�ضمانات عن احلدود املقررة فانه يطلب من العميل �إيداع �ضمانات �إ�ضافية �أو قيام �إدارة ال�شركة بيع
�أو تخفي�ض املركز اخلا�ص بالعميل.
خماطر �أ�سعار الفائدة
تنتج خماطر �أ�سعار الفائدة من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على ربح ال�شركة �أو القيمة
العادلة للأدوات املالية .وحيث �أن معظم الأدوات املالية حتمل �سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة املطف�أة،
ف�إن ح�سا�سية �أرباح ال�شركة وحقوق امللكية للتغري يف �أ�سعار الفائدة يعترب غري جوهري.
خماطر �أ�سعار العمالت الأجنبية
تتمثل خماطر العمالت يف اخلطر من تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب تقلبات �أ�سعار العمالت
الأجنبية .حيث �إن معظم تعامالت ال�شركة هي بالدينار الأردين وبع�ضها بالدوالر الأمريكي والدرهم
الإماراتي ف�إن ح�سا�سية �أرباح ال�شركة وحقوق امللكية للتغري يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية يعترب
غري جوهري.
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�شركة على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماتها يف تواريخ
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ا�ستحقاقها ولتجنب هذه املخاطر تقوم ال�شركة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات واملطلوبات
وموائمة �آجالها واالحتفاظ بر�صيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية القابلة للتداول.
ويلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري املخ�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق
التعاقدي كما بتاريخ القوائم املالية املوحدة:
2018

�أقل من �سنة
111,416
5,165
116,581

�أكرث من �سنة
-

املجموع
111,416
5,165
116,581

2017

�أقل من �سنة
244٫558
8٫751
5٫559
258٫868

�أكرث من �سنة
-

املجموع
244٫558
8٫751
5٫559
258٫868

ذمم دائنة
�أر�صدة دائنة �أخرى

ذمم دائنة
ذمم متويل على الهام�ش دائنة
�أر�صدة دائنة �أخرى

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم .تعمل ال�شركة
على �إدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية.
وبافرتا�ض تغري �أ�سعار الأ�سهم املدرجة مبعدل %10ف�إن ذلك �سوف ي�ؤدي �إىل زيادة  /تخفي�ض الدخل
لل�شركة بقيمة ( )97,352دينار لعام  2018مقابل ( ) 64,896لعام .2017

� - 20إدارة ر�أ�س املال

يقوم جمل�س �إدارة ال�شركة ب�إدارة هيكل ر�أ�س املال بهدف احلفاظ على حقوق م�ساهمي ال�شركة و�ضمان
ا�ستمرارية ال�شركة والوفاء ب�إلتزاماتها جتاه الغري من خالل ا�ستثمار موجودات ال�شركة ب�شكل يوفر عائد
مقبول مل�ساهمي ال�شركة.
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