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مجلس اإلدارة

شركة النمير لإلستثمارات
ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير السيد ردين توفيق أمين قعوار
ابتداء من تاريخ .2015/01/14
السيد كريم توفيق قعوار
نائب رئيس مجلس اإلدارة ابتدا ًء من 2009/12/14
السيد عبدالمجيد أحمد لطفي خضر
عضو مستقل ابتدا ًء من 2012/02/22
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ممثلة بالسيد حسن العجارمه ابتدا ًء من .2017/02/27
السيد رمزي جورج زبانه
عضو مستقل ابتدا ًء من تاريخ 2012/02/21
السيد سعيد لبيب سعيد برانسي
عضو ابتدا ًء من 2017/12/18
الشركة االردنية التحاد المقاولين
ممثلة بالسيد ياسر اديب خليل برقان من تاريخ 2015/01/14

الرئيس التنفيذي
السيد ماجد قسطندي سفري
مدقق الحسابات
السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السيدات والسادة مساهمي شركة الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير المحترمين،
تحية طيبة،
بالنيابة عن مجلس إدارة شرررركة الفارس الوطنية لالسرررتثمار والتصررردير وباألصرررالة عن نفسررري ،أتقدم لكم بالتقرير السرررنوي والحسرررابات
الختامية لشركة الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  2018/12/31ويسعدني أن أضع أمامكم بعض
التطورات التي شهدتها شركتنا خالل العام الماضي ،وأن نقف معا ً على وضع الشركة وتوجهها المستقبلي.
السرريدات والسررادة المسرراهمين الكرام ،لقد شررهد العام المنصرررم اسررتمرارا ً لتطور الشررركة ونموها على كافة األصررعدة من خالل مواصررلة
اإلدارة العليا للشررركة في تطبيق اإلسررتراتيجيات وخطط العمل والتي كان من شررأنها تطويرعمليات الشررركة ومشرراريعها على الصررعيدين
المحلي واإلقليمي و ذلك على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها السوق المحلي االردني بشكل عام نتيجة الظروف السياسة
التي تمر بها المنطقة باالضافة إلى الركود في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات– احد اهم االسواق الرئيسية ألعمال الشركة.
وشهد العام المنصرم عودة الشركة الى تحقيق نتائج صافي ربح إيجابية حيث أنهت الشركة العام  2018بتحسن إيجابي في صافي ربح
تجاوز المليون دينار أردني مقارنة بالعام ال سابق .فقد ا ستطاعت ال شركة من تحقيق نمو بن سبة  %19في هامش الربح اإلجمالي مقارنة
بالعام  ،2017وتمكنا أيضرررا ً من تحقيق نمو في اإليرادات بنسررربة  %12مقارنة بالعام السرررابق ،كما أنهت الشرررركة العام  2018بشررركل
ايجابي من خالل توقيع عقود جديدة لألعوام القادمة.
وعلى صعيد آخر ،فقد سلمت ال شركة بنجاح بعض الم شاريع الحكومية ،باإل ضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة .كما ا ستطاعت ال شركة من
توقيع عقدا ً في مجال الرعاية الصحية في دولة أفريقية .كما وقعت الشركة بعض العقود الهامة في مجاالت التعاقد والتشغيل والصيانة.
كذلك ،فقد تمكنت الشررررررركة من تطوير برنامج جديد ( )Software as a Serviceمن التكنولوجيا المتخصررررررصررررررة النظمة الرعاية
الصرررررررحية التي تمتلك الشرررررررركة فيها جميع حقوق الملكية الفكرية .كما أطلقت الشرررررررركة مبادرات تكنولوجية جديدة في مجاالت :
Business Intelligence, Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Fintech
ووفق هذه المؤشرات اإليجابية ،نحن متفائلون بأن عام  2019سيحمل لنا نجاحات متعددة ،يدفعها عملنا الدؤوب .حيث ستواصل الشركة
خالل العام  2019تطبيق سياساتها في النمو والتوسع االقليمي والسعي في تنويع خدماتها ومشاريعها والتي ستضمن بمشيئة هللا إيرادات
وأرباحا جيدة.
ختاماً ،أتقدم بالشرركر الجزيل لعمالئنا على ثقتهم الدائمة بنا ،وكما اشرركر جميع موظفينا على أدائهم في مواصررلة مسرريرة النمو وحرصررهم
الدائم على تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية على أكمل وجه .كما أخص بالشكر جميع مساهمينا على دعمهم ومؤازرتهم لنا.

ردين قعوار
رئيس مجلس اإلدارة
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التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن عام 2018
إن التقرير المرفق يمثل نشاطات وبيانات شركة الفارس والشركات التابعة والشركات المملوكة ،وكذلك تشتمل القوائم المالية الموحدة كما
في  2018/12/31على القوائم المالية للشركات المملوكة.
أوال :األنشطة والمواقع الجغرافية والحجم االستثماري للشركة:
أ -أنشطة الشركة الرئيسية (األم) وموقعها:
سرررجلت شرررركة الفارس الوطنية لالسرررتثمار والتصررردير م

بتاريخ  ،2005/11/21وهي أول شرررركة مسررراهمة عامة في األردن يتركز

نشرررراطها اال سررررتثماري في شررررراء ودمج الشررررركات المتخصررررصررررة في قطاعات الخدمات االسررررتشررررارية اإلدارية ،وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،والتدريب وتطوير مهارات الموارد البشرية وخدمات التوريد والدعم الخارجي ،وبناء شركات جديدة وملكية فكرية لتواكب
متطلبات السوق اإلقليمي.
ب -المواقع الجغرافية لمكاتب الشركة:
يقع مركز شركة الفارس الوطنية لالستثمار في مدينة عمان ،شارع مكة ،مجمع مكة .أما الشركات المملوكة ،فهي على النحو التالي:
شررربكة أوبتيمايزا ( :)Optimiza Networkأوبتيمايزا هي شررربكة من الشرررركات الرائدة في مجال االسرررتشرررارات ومكاملة األنظمة،
ومتخصصة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات واإلسناد و تضم  265موظفا ً وهذه الشركات تكون شبكة أوبتيمايزا في المنطقة وهي:
-

أوبتيمايزا األردن :ولها مكاتب في عمان والعقبة ،ويضرررررررمان موظفين يعملون في اإلدارة والعمليات والمبيعات وخدمات حلول
تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات االستشارات اإلدارية.

-

مكتب أوبتيمايزا اإلمارات :ومركزه دبي.

-

مكتب أوبتيمايزا المغرب :ومركزه الدار البيضاء

ج -حجم االستثمار الرأسمالي
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة حتى نهاية عام  2018مبلغ  18,089,432دينار أردني.
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ثانيا :الشركات المملوكة
تمتلك شركة الفارس الوطنية الشركات التابعة التالية حيث تعتبر الشركة بمثابة الشركة االم لها:
طبيعة العمل

نسبة
الملكية

الملكية

الشركة األهلية
للكمبيوتر (ذ.م.م) *

برمجة وتحليل انظمة الحاسوب وبيع لوازم
الحاسوب وصيانة االجهزة االلكترونية

%100

تابعة

311,482

شركة التحالف
للبرمجيات (ذ.م.م)

تطوير برمجيات الكمبيوتر وانظمة
المعلومات

%92

تابعة

800,000

االردن

شركة الحاضنة
لإللكترونيات (ذ.م.م)
– معفاة

صناعة برامج الكمبيوتر وبيع وتجميع
أجهزة الحاسوب والمساهمة بشركات
اخرى وصناعة آالت الطباعة

%100

تابعة

30,000

االردن

شركة التدريب المتقدم
(ذ.م.م)

تقديم خدمات التدريب واالستشارات
وتجهيز وتطوير اجهزة الكمبيوتر
واالتصاالت والبرمجيات

%100

تابعة

320,000

االردن

شركة اريجون ليمتد –
فرع شركة اجنبية
محدودة
الشركة االلكترونية
الخليجية للحلول
التقنية (ذ.م.م) **

اسم الشركة

شركة أوبتيمايزا
ألنظمة الحاسب اآللي
(ذ.م.م) **
شركة أوبتيمايزا
المغرب (ذ.م.م) **
شركة اوبتيمايزا
للتكنولوجيا **

راس المال
(دينار أردني)

الدولة
االردن

تنفيذ معلومات وشبكات الكمبيوتر وتركيبها
وصيانتها وتقديم خدمات الحاسب اآللي

%100

تابعة

15,488,975

برمودا

تجارة الجملة والتجزئة في اجهزة الحاسب
اآللي واجهزة االتصاالت وآالت التصوير
والنسخ

%90

تابعة بشكل
غير مباشر
(متوقفة)

189,125

السعودية

تجارة نظم الحاسب اآللي وبرامج
ومستلزمات ومعالجة البيانات وتجارة
اجهزة الحاسب اآللي ولوازمه

%100

تابعة بشكل
غير مباشر

57,000

االمارات

تجارة نظم الحاسب اآللي وبرامجه ،تجارة
مستلزمات الحاسب اآللي ومعالجة البيانات
وتجارة أجهزة الحاسب اآللي ولوازمه.

%100

تابعة بشكل
غير مباشر

8,658

المغرب

انشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة
االستشارية وما يتصل بها من انشطة

%100

تابعة بشكل
غير مباشر

19,333

دبي

* بتاريخ  19حزيران  2014تم تأسيس فرع الشركة األهلية للكمبيوتر في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تحت رقم (، )1114061901
وذلك وفق أحكام قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )22لسنة  2000وتعديالته وأنظمته والتعليمات الصادرة بموجبه .بتاريخ  26آذار
 2018تم تاسيس فرع االهلية للكمبيوتر في دولة االمارات تحت رقم ()803595
** إن هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات مملوكة بالكامل من قبل شركة الفارس الوطنية.
نتيجة لتوقف األعمال والنشاط التشغيلي للشركة االلكترونية الخليجية للحلول التقنية (ذ م م) (السعودية) في نهاية عام  2014قرر مجلس اإلدارة عدم
توحيد بياناتها مع البيانات المالية للشركة ،وتم إظهار هذا االستثمار وفقا َ لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم (" )5األصول غير المتداولة
المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة".
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ثالثاً :أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم:
أ) أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم كما في :2018/12/31
االسم

المنصب

شركة النمير
لإلستثمارات ممثلة
برئيس مجلس إدارة
شركة الفارس الوطنية
لإلستثمار والتصدير
السيد ردين توفيق أمين
قعوار

عضو ابتداء من
2015/01/14

تاريخ الميالد

1964/8/17

الشهادات العلمية وسنة
التخرج
ماجستير إدارة أعمال –
أمريكا| 1987 ،
بكالوريوس اقتصاد
وعلوم سياسية – أمريكا،
1985

الخبرات العملية

رئيس هيئة مديرين في عدة شركات | مؤسس
شركة تكنولوجيا معلومات | عضو مجالس
إدارة عدة شركات | قنصل فخري لجمهورية
الدنمارك

كريم توفيق أمين قعوار

نائب الرئيس
ابتداء من
2009/12/14

1966/06/14

بكالوريوس تخصص إدارة
مالية وعلم حاسوب من
Boston College
الواليات المتحدة 1987

رئيس هيئة مديرين في عدة شركات منها
(شركة قعوار للطاقة| )Iris Guard ،
عضو مجالس إدارة عدة شركات منها
( ،Nathealthجوايكو ،أمناء صندوق الملك
عبدهللا الثاني للتنمية ،مؤسسة نهر األردن) |
رئيس مجموعة قعوار ،والمبادرة الوطنية
 Edamaللطاقة المستدامة | السفير األردني
في الواليات المتحدة ()2007-2002

عبد المجيد أحمد لطفي
خضر

عضو مستقل
ابتداء من
2012/02/22

1971/06/06

بكالوريوس هندسة كهرباء
أمريكا – 1994

مؤسس شركات تكنولوجيا معلومات | مدير
شركة خدمات إنترنت

سعيد لبيب سعيد برانسي

عضو ابتداء من
2017 /12/18

1950/9/21

حاصل على بكالوريوس
العلوم في الرياضيات
وبكالوريوس العلوم في
الفيزياء

مؤسس ومدير عام شركة بارانسي
لالتصاالت الدولية ( | )BCIشغل منصب
المدير العام لشركة  EGTمن  1993إلى
 | 1996المؤسس والمدير العام لشركة
التأمين العربية من  1977حتى .1992

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي ممثلة بـالسيد
حسن العجارمه

عضو مستقل
ابتداء من
2017/02/27

1963/ 06/04

بكالوريوس هندسة
كمبيوتر

مدير العمليات والدعم التقني في شركة
الكرامة للكمبيوتر ( | )1996 – 1990مدير
قسم إدارة المعلومات في الضمان االجتماعي
( 1996

رمزي جورج ابراهيم
زبانه

عضومستقل
ابتداء من
2012/2/21

1960/ 07/31

بكالوريوس إدارة اعمال/
تسويق-إدارة شخصية
(جامعة فالبارايسو –
انديانا – الواليات المتحدة(

مدير عام وشريك في شركة المعدات الطبية
المتقدمة في عمان | خبرة في المجاالت
اإلدارية المختلفة وخاصة في قطاع الخدمات
الطبية.

الشركة األردنية التحاد
المقاولين ،ممثلة بالسيد
ياسر أديب خليل برقان

عضو ابتداء من
2015/01/14

1964/08/06

ماجستير ادارة اعمال –
أمريكا | ماجستير هندسة
مدنية – أمريكا |1985
|بكالوريوس هندسة مدنية
– امريكا 1984

مساعد نائب الرئيس ( | )CCCمدير
مشاريع في امريكا.
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ب) أسماء ومناصب موظفي اإلدارة العليا في الشركة األم والشركات المملوكة ونبذة تعريفية عنهم كما في :2018/12/31
االسم

المنصب

تاريخ الميالد
والجنسية

الشهادات العلمية وسنة
التخرج

الخبرات العملية

ماجد قسطندي سفري

الرئيس التنفيذي
ابتداء من تاريخ
2010/02/21

1963/12/17
| كندي

ماجستير علوم مالية ومصرفية
– جامعة جورج واشنطن| .
يحمل درجة Juris Doctor
في القانون من كلية واشنطن
للحقوق في الجامعة األمريكية
في واشنطن | بكالوريوس إدارة
أعمال – أمريكا | بكالوريوس
اقتصاد – أمريكا.

مؤسس العديد من الشركات الرائدة في
مجاالت تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في الواليات المتحدة
األمريكية وكندا ( Redline
 ،Communicationوشركة
 ،Apptekوشركة CTI Datacom
| عضو سابق مجلس ادارة في جمعية
انتاج.

شبلي كمال يونس يونس

المدير المالي
ابتداءا ً من
2009/10/01

|1978/03/27
أردني

بكالوريوس محاسبة

خبرة تزيد عن 13سنة في المحاسبة
واإلدارة المالية

رابعاً:

كبار مالكي األسهم والذين يملكون ما نسبته  %5فأكثر كما في :2018/12/31
عدد األسهم

النسبة %

#

االسم

45.7382

1

شركة النمير لالستثمارات

7,318,113

2

الشركة األردنية التحاد المقاولين

2,500,000

15.6250

3

Farah Capital Ltd

2,000,000

12.5

4

سعيد لبيب سعيد برانسي

1,600,000
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خامساً :الوضع التنافسي للشركة:
على الرغم من استمرار التحديات االقتصادية في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر األسواق الرئيسة للشركة ،والتي
أصبحت غير متاحة ،أو محدودة ،أو خطرة .إال أن أوبتيمايزا ،لم تتوقف نحو السعي إليجاد البدائل الناجعة للحفاظ على وضع تنافسي
قوي ،ضمن القطاعات التي تخدمها ،لضمان نمو أكثر استدامة يشمل تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة ،ومحاولة توسيع نطاق األعمال
اإلقليمي ،باإلضافة إلى التركيز على الفرص المحلية وتوسيع نطاق األعمال مع العمالء القائمين ،وكسب عمالء جدد.
وألن المنطقة حاليا ً تشهد تفاوتا ً فيما يتعلق بالبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات المقدمة ،فإننا نشهد نموا في عدد من القطاعات
مثل القطاع الحكومي واإلتصاالت والقطاع المالي على حساب قطاعات أخرى .لذلك تدرك أوبتيمايزا أن القدرة على تلبية احتياجات
العمالء ومواكبة التكنولوجيا العالمية بآخر الحلول ،تتطلب امتالك الشركة لموارد بشرية مؤهلة تتميز بالكفاءة.
وانطالقا ً من هذه القناعة الراسخة لم تتوقف الشركة يوما ً عن االستثمار بالكوادر البشرية الفنية والمهندسين المتخصصين باإلضافة
الستقطاب القوى البشرية المدربة على مستوى المنطقة ،والمالئمة ألعمالها المختلفة ،كأهم ميزة تنافسية تحظى بها الشركة ،وتمكنها من
التفوق في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وطرح منتجات وحلول تكنولوجية متميزة.
وعلى الرغم من إهتمام الشركة بتنويع مصادر الدخل من أسواق عمل مختلفة ،وتنويع منتجات الشركة التسويقية ،باإلضافة إلى التزام
الشركة بجودة منتجاتها ،واتباع سياسات تسويقية مالئمة للحصول على حصة جيدة من السوق المحلي ،ورواجا ً في أسواق التصدير ،إال
أن أوبتيمايزا تدرك حجم الضغوط االقتصادية في المنطقة وانعكاساتها على األسواق المحلية ،لتبرز المنافسة السعرية كواحدة من أهم
الضغوطات والتحديات التي تواجهها الشركة.
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لذلك سعت أوبتيمايزا للتقليل من أثر تنافسية هذه الجهات بالتركيز على قدرة الشركة على تزويد المؤسسات الضخمة والمشاريع المتوسطة
إلى الكبيرة بخدمات تكنولوجية متكاملة ،من حيث البنية التحتية ،والشبكات ،والبرامج واألجهزة ،والصيانة ،وخدمات ما بعد البيع ،وإدارة
المشاريع ،واالستشارات .كما سعت الشركة نحو تعزيز وجودها من خالل شبكة من الشركاء الدوليين ،من الشركات العالمية الرائدة في
قطاع التكنولوجيا ،واالنتشار االقليمي في عدة مكاتب في المنطقة ،كواحدة من أهم الميزات التنافسية التي ترتكز عليها الشركة ،مما يضمن
تقديم أفضل الخدمات والتي تناسب حاجة كل عميل تحديداً.
كما تعمل الشركة على طرح منتجات وحلول التكنولوجيا المتميزة ،والتي توائم حاجة كل عميل وحسب توفر الطلب .باإلضافة إلى حزمة
الحلول التكنولوجية والبرامج التي طورتها الشركة ولديها حقوق ملكية فكرية لها والتي تشكل رأس مال معرفي للشركة وميزة تنافسية
خاصة بها ،حيث استكملت الشركة االستثمار في هذه المنتجات واستمرت في تطويرها وبيعها لعمالء وأسواق جدد.

سادساً :الموردون والعمالء الرئيسيون للشركة:
أ)

الموردون الرئيسيون:
الرقم

اسم المورد

الرقم

اسم المورد

الرقم

اسم المورد

الرقم

اسم المورد

1

Microsoft

3

Cisco

5

Siemens

7

Avigilon

2

Oracle

4

HP

6

Bosch

8

Exterity

ب) العمالء الرئيسيون:
الرقم

اسم العميل

الرقم

اسم العميل

الرقم

اسم العميل

الرقم

اسم العميل

1

شركة اتحاد
المقاولين CCC

3

البنك اإلسالمي

5

Orange

7

وزارة الصحة

2

بنك اإلسكان
للتجارة والتمويل

4

شركة Leidos

6

وزارة المالية

8

سلطة منطقة العقبة
االقتصادية

سابعاً :الحماية الحكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها
أ -ال يوجد أية حماية حكومية ،أما بالنسبة لالمتيازات التي تتمتع بها الشركة بموجب القوانين واألنظمة فهي مفصلة في البند الثامن
أدناه.
ب -العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية:
إن من أهم موارد شرررررررركة الفارس "الملكية الفكرية" أو الرأس المال المعرفي" الذي يعتبر أسررررررراس عمل الشرررررررركات العاملة والتي تم
االسرررتثمار فيها ،مما يزيد من القيمة المضرررافة عند تنفيذ المشررراريع االسرررتشرررارية ووضرررع اسرررتراتيجيات عمل للعمالء ،وإدارة المشررراريع
وتنفيذها حسرررب المعايير العالمية .ويتبلور هذا كله عند تنفيذ برامج التغيير والتطوير وتطبيق نظم المعلومات والتكنولوجيا والبنية التحتية
لشررربكات الحاسررروب واالتصررراالت وإدارة المرافق واألبنية .والمحصرررلة النهائية تأتي من الخبرات المتراكمة من خالل الخبرة الطويلة في
تطبيق المعرفة وإنتاج ملكيات فكرية ممكن بيعها مجددا واالسررررررتحواذ على رأس مال معرفي ممكن تحقيق األرباح من تسررررررويقه وتنفيذه
مرات عديدة.
ويتركز رأس المال المعرفي على عدة محاور منها القدرة على خدمة قطاعات محددة مثل البنوك والحكومة والتعليم والمستشفيات وقطاع
االتصاالت وغيرها ،باإلضافة إلى قدرات الفريق االستشاري والدراية الكاملة في مجاالت إدارة العمليات وسلسلة التوريد وإدارة الكلفة
والموارد البشرية وتنفيذ االستراتيجيات من خالل أحدث نظم إدارة المشاريع.
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العالمات التجارية التي تمتلكها الشركة أو لديها حقوق ملكية فكرية عليها:

ثامناً :قرارات الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها
التنافسية ،ومعايير الجودة الدولية التي تقوم الشركة بتطبيقها
تحرص الشررركة على تطبيق أحدث وأفضررل الممارسررات الدولية في مجال تصررميم وتطوير أنظمة وحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات
واالتصررراالت ضرررمن معايير عالمية ،مما يضرررمن الجودة الفائقة للمنتجات ورفع كفاءة الموظفين وتحسرررين القدرة التنافسرررية للشرررركة .كما
تحرص الشركة على تقديم نموذج للمهنية العالية في قطاع التكنولوجيا.
تلتزم أوبتيمايزا باتباع منهجية واضرررحة وفعالة في تطبيق وتسرررليم المشررراريع في القطاعات المختلفة ،كما تتمتع بخبرة واسرررعة في تسرررليم
مشاريع التكنولوجيا ومشاريع تطوير األعمال ،مما مكنها من إيجاد نهج خاص بها في إدارة المشاريع ،قامت بتطبيقه في عشرات المواقع
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا .يعتمد النهج الذي نستخدمه على المراحل التالية :التصميم ،البناء ،التنفيذ ،ومرحلة ما بعد التنفيذ
(خدمات ما بعد البيع) .كما نؤمن بأهمية بسرراطة وسررالسررة العمليات ،وسررد الفجوة بين التكنولوجيا واألعمال للحصررول على قيمة مضررافة
فعلية ومردود ونتائج ملموسررة وسررريعة ،بحيث تهدف العمليات والمنهجيات التي نعتمدها إلى تخفيض النفقات ،وتحسررين االنتاجية ،ورفع
مسررررررتوى الجودة .ولدى وحدة إدارة المشرررررراريع والجودة لدينا القدرة والكفاءة الكافية لتخريج كبرى المشرررررراريع على المسررررررتوى المحلي
واإلقليمي ،بفضل الموارد البشرية التي تمتلكها والتدريب الداخلي المستمر على آليات العمل وإدارة المشاريع.
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تاسعاً :الهيكل التنظيمي والمعلومات عن الموظفين
أ-

الهيكل التنظيمي للشركة:

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
أعضاء
اللجان

لجنة التدقيق

لجنة الحوكمة

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة ادارة المخاطر

رئيس
اللجنة

عبدالمجيد احمد لطفي خضر

رمزي جورج ابراهيم زبانه

رمزي جورج ابراهيم زبانه

رمزي جورج ابراهيم زبانه

عضو

ياسر أديب خليل برقان

حسن خلف عوض العجارمه

عبدالمجيد احمد لطفي خضر

ردين توفيق أمين قعوار

عضو

حسن خلف عوض العجارمه

كريم توفيق أمين قعوار

ياسر أديب خليل برقان

كريم توفيق أمين قعوار
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ب) عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم العلمية:

بلغ عدد الموظفين في الشركة  265موظف كما هو في  2018/12/31وفيما يلي بيان بمؤهالتهم العلمية:

عدد موظفي الشركة األم

عدد موظفي الشركات التابعة

إجمالي عدد موظفي الشركة

المؤهل العلمي
دكتوراه

1

1

2

ماجستير

0

9

9

دبلوم عالي

0

1

1

بكالوريوس

3

204

207

دبلوم

0

27

27

ثانوية عامة

0

14

14

أقل من ثانوية عامة

0

5

5

اجمالي عدد الموظفين

4

261

265

ج) برامج التأهيل والتدريب لموظفي لشركة:
تولي الشرررررررركة اهتماما ً كبيرا ً بكوادرها البشررررررررية من حيث التأهيل والتدريب والتطوير في كافة المجاالت المتعلقة بطبيعة العمل الذي
يقومون به ،وذلك ضمن رؤية وخطة الشركة في االستمرار في رفع الكفاءات العلمية والعملية للموظفين .وقد بلغ عدد الدورات التدريبية
للموظفين خالل عام  )17( 2018دورة موزعة على النحو التالي:
#

اسم الدورة

عدد الموظفين

1

)Technical Courses (Delivery

33

2

)Technical Courses (Support

5

3

Certificates / Exams

31
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عاشراً :المخاطر التي تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة الالحقة ولها تأثير مادي
عليها:
تتلخص هذه المخاطر بما يلي:
أوالً :عدم توفر السيولة الكافية لتسيير أعمال الشركة بالشكل المطلوب ،وينعكس ذلك على عدة جوانب :
•

مقدرة الشرررررركة على النمو والتوسرررررع في تنويع خدماتها ومشررررراريعها وزيادة أرباحها ،وهو ما تحتاجه الشرررررركة لتنفيذ خطط
االنتشار في بعض االسواق العربية.

•

التأخر في تسديد المستحقات البنكية مما يكبد الشركة أعباء مالية ومصاريف إضافية.

•

مقدرة الشرررركة على اإليفاء بالتزاماتها تجاه الموردين الرئيسررريين أو المقدرة على اسرررتحداث آليات لتمويل المشرررتريات الجديدة،
فتتعثر فرص الحصررررول على تسررررهيالت في الدفع من الموردين الرئيسرررريين ،مما قد يجبر الشررررركة على الشررررراء من موزعين
محليين وبأسرررررعار مرتفعة وغير منافسررررره .جميع ذلك يحد من قدرة الشرررررركة على تطبيق خطط العمل التي تم وضرررررعها بهدف
تسويق منتجات الموردين والحلول التكنولوجية الخاصة بهم ،وهو ما قد ينعكس سلبا ً على تحقيق أرقام المبيعات المطلوبة.

•

مقدرة الشرررررركة على إصررررردار كفاالت الدخول في عطاءات على المسرررررتوى المحلي واإلقليمي ،بسررررربب إمكانية تجميد البنوك
للتسهيالت البنكية ،مما ينتج عنه خسارة الشركة لفرص الحصول على مثل هذه المشاريع وتحقيق األرباح المرجوة.

•

خسررررارة العديد من الخبرات الجيدة في الشررررركة لعدم توفر االسررررتقرار المالي أو مقدرة الشررررركة على دفع الحقوق العمالية في
األوقات المحددة.

•

قد ال تتمكن ال شركة من إعادة إطالق حمالتها الدعائية واإلعالنية إال بعد الح صول على ال سيولة النقدية المطلوبة ،وبذلك تبقى
األنشطة الدعائية واإلعالنية محدودة جدا ً وقد ال تساعد على االنتشار المحلي واالقليمي المطلوب.

ثانيا ً :التغييرات التي عاشتها وال تزال تعيشها المنطقة العربية من اضطرابات سياسية واقتصادية خاصة في الدول المجاورة ،تؤثر سلبا ً
على النمو في هذه األسواق وأضعفت األداء االقتصادي فيها ،وهي أسواق رئيسية لمبيعات الشركة من برامج وحلول تكنولوجية ،والتي
غالبا ً ما تشكل مبيعاتها هامشا ً ربحيا ً عاليا ً وعائدا ً جيدا ً على االستثمار.
ثالثا ً :وقد تؤثر التغييرات واالضرررطرابات السرررياسرررية في المنطقة العربية على بعض المشررراريع المتعاقد عليها مع الشرررركة لصرررالح هذه
األسررواق خاصررة في المشرراريع المبرمة مع وحدة (المشرراريع الكبرى) كألغاء أو تأخير أو تأجيل لبعض المشرراريع مما يؤثر على الربحية
والسيولة.
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حادي عشر :اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل عام :2018
على الرغم من موجة التحديات التي شرركلتها ظروف المنطقة السررياسررية واالقتصررادية والتي ألقت بظاللها على الشررركة منذ أعوام ،إال أننا
تمكنا في العام  2018من تحقيق عدة إنجازات كان أبرزها:
•

االسررررتمرار في النمو وتحسررررين النتائج المالية عاما ً تلو اآلخر من خالل تحسررررين اإليرادات وازديادها بنسرررربة  %12عن العام
السرررابق ،وارتفاع هوامش الربح ،واألرباح قبل احتسررراب الفوائد والضررررائب واالسرررتهالك وصرررافي الربح ،والتمكن من التحكم
بالنفقات وتحقيق صافي أرباح على مستوى المجموعة ككل.

•

توقيع مشررراريع جديده في منطقة الخليج واألردن باالضرررافة للمشررراريع المحلية مع المؤسرررسرررات حكومية واسرررتمرار التعاون مع
وزارة االتصررراالت وتكنولوجيا المعلومات لتحسرررين الخدمات الحكومية اإللكترونية ،حيث سررريسرررهم عملنا مع هذه المؤسرررسرررة
الحيوية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير أعمالها باستخدام الحلول التكنولوجية المناسبة.

•

الحصررررول على مؤشرررررات نمو إيجابية لألعوام القادمة ،من خالل قيمة العقود المبرمة حيث وصررررلت الشررررركة مع نهاية العام
 2018إلى عقود موقعة بقيمة واحد وعشرون مليون دينار

المبيعات
بلغ إجمالي إيرادات الشرررررررركة لعام  2018مبلغ  23,702,113دينار أردني ،مقارنة مع  21,086,123دينار أردني عام  ،2017أي
بزيادة مقدارها  2,615,990دينار أردني وبنسبة  %12.4عن العام الماضي

األرباح اإلجمالية والمصاريف:
•

بلغ إجمالي ربح الشررررررركة لعام  2018مبلغ  2,660,213ينار أردني ،أي بزيادة مقدارها  422,740دينار أردني عن عام
 2017الذي بلغ فيه الربح اإلجمالي للشرررركة  2,237,473دينار أردني ،وقد بلغت نسررربة إجمالي الربح لعام %11 2018
مقارنة مع نسبة  %10.6لعام .2017

•

وقد بلغت االرباح الصرررافية للشرررركة لعام  2018مبلغ  220,104دينار أردني ،مقارنة مع خسرررائر بمبلغ ( )874,225دينار
أردني لعام .2017

•

بلغت المصررراريف اإلدارية ومصررراريف البيع والتسرررويق مبلغ  1,876,907دينار أردني عن عام  ،2018وبزيادة تشررركل ما
نسبته  %7عن مصاريف عام  2017والتي بلغت  1,745,128دينار أردني.
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ثاني عشر :التأثير المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية
ال يوجد

ثالث عشر :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المتحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق
المالية:
2018

2017

2016

2015

2014

السنة

220,104

)(874,225

68,016

)(1,285,795

)(2,047,488

-

--

--

--

--

13,791,487

15,139,802

6,014,027

5,946,011

7,231,806

 1.61دينار

 1.45دينار

 *1.08دينار

 0.42دينار

 0.40دينار

األرباح ( /الخسائر)
األرباح الموزعة
صافي حقوق المساهمين
أسعار األوراق المالية
* السعر بعد التخفيض

رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
2018

2017

2016

2015

2014

السنة

الرقم

%1.4

()%5.46

%1.13

()%8

()%13

%1.6

()%5.77

%1.13

()%21.5

()%28

%0.7

()%2.58

%0.2

()%4

()%7

4

نسبة التداول

%86

%101

%59

%58

%77

5

نسبة السيولة السريعة
نسبة العائد إلى إجمالي
اإليرادات

%75

%85

%46

%45

%58

%0.93

()%4

%0.35

()%10

()%23

7

رأس المال العامل

()385,139

143,139

)(8,460,316

)(7,943,369

)(3,210,294

نسبة العائد إلى رأس المال

1

نسبة العائد إلى حقوق
المساهمين
نسبة العائد إلى إجمالي
الموجودات

2
3

6

خامس عشر :التطورات المستقبلية الهامة وخطة العمل المستقبلية للشركة لعام  2019والخطة االستراتيجية لألعوام
()2023 -2019
تتلخص أهم الخطط الموضوعة كما يلي:
•

االستمرار في تطوير العالقات االستراتيجية مع  ،شركة اتحاد المقاولين الـ  ، CCCوغيرها من شركات المقاوالت
الكبرى في المنطقة العربية والشرق األوسط للحصول على عقود جديدة لوحدة المشاريع الكبرى وغيرها من الوحدات
التكنولوجية لدى شبكة أوبتيمايزا ومن خالل تركيز جهود المبيعات خارج األردن .حيث تم االستثمار في "وحدة
المشاريع الكبرى" في الشركة لتقوم بتقديم خدمات تكنولوجية وبنية تحتية لكبرى المشاريع العقارية ،من خالل الموارد
البشرية الموجودة في الشركة أو بالتعاقد مع منفذين فرعيين ،تضمن تقديم أكثر األنظمة تطورا ً بما فيها أنظمة المباني
الذكية والحماية والمراقبة والبنى التحتية واألنظمة التكنولوجية المتكاملة.

•

االستمرار في تحسين اإلنتاجية من خالل تطوير منتجات الشركة الخدماتية والتكنولوجية في األسواق المحلية والخارجية
وذلك من خالل تطوير كفاءات الموظفين ورفعها ،والسعي لتقديم حلول جديدة من خالل كفاءات مدربة.
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•

إيجاد آليات عمل فعالة وآمنة لخدمة المناطق المجاورة المراد تقديم خدمات شررررررربكة أوبتيمايزا فيها .وتطوير التسرررررررويق
االقليمي ووضرررررع خطط توسرررررع وتطوير أعمالنا في المنطقة العربية وأفريقيا من خالل الشرررررركاء اإلقليميين ،ومن خالل
مكاتبنا في المنطقة.

•

االستمرار في السيطرة على نفقات الشركة المباشرة وغير المباشرة في السنوات القادمة عن طريق اتباع سياسات إدارية
أكثر فعالية على مستوى المجموعة ككل.

•

العمل على تحسين الترابط والتكامل بين وحدات الشركة المختلفة ،بما يضمن تضافر الجهود ،نحو تقديم حلول ومنتجات
متكاملة ومحطة واحدة للعمالء للحصررررررول على الخدمات اإلدارية والحلول التكنولوجية ،ويشررررررمل ذلك االسررررررتشررررررارات
والتطوير اإلداري ،والخدمات التكنولوجية ،والتدريب.

•

تبوء دور قيادي في سوق التحول الرقمي بالتركيز على تطبيقات الحوسبة السحابية واالتجاهات الحديثة للتكنولوجيا.
والسعي لبدء عدة مسارات لتثبيت المفهوم في عدة مجاالت مثل ( Fintech, Business Intelligence, Big Bata,
)Blockchain, Artificial Intelligence

•

تحديث البرمجيات المملوكة للشركة وتحويل تطبيقات البرامج إلى نموذج Software as a Service- SaaS

•

التشررجيع على االسررتثمار في الشررركة واسررتقطاب شررركاء اسررتراتيجيين من شررأنهم دعم الشررركة ماليا ً و عمليا ً (من خالل
المشاريع) وزيادة تنافسية الشركة على المستويين المحلي واإلقليمي.

سادس عشر :أتعاب التدقيق:
أتعاب لسائر مكاتب التدقيق مقابل تدقيق الحسابات الفصلية السنوية:
 .1الشركة األم  7,500دينار أردني.
 .2الشركات التابعة  6,250دينار أردني.
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سابع عشر :بيانات األوراق المالية:
أ) األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وأقربائهم كما هي في :2018/12/31
بلغ رأسمال الشركة المصرح به  16مليون دينار والمكتتب به والمدفوع 16مليون دينار .وقد بلغت األسهم المملوكة ألعضاء مجلس
اإلدارة كما في :2018/12/31
#

االسم

1

شركة النمير لإلستثمارات –
ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية
لإلستثمار والتصدير م.ع.م السيد ردين توفيق امين قعوار
الشركة األردنية التحاد المقاولين – ممثلة بالسيد ياسر
أديب خليل برقان
كريم توفيق أمين قعوار
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي –
ممثلة بالسيد حسن العجارمه (ابتداء من )2017/02/27
عبدالمجيد احمد لطفي عبدالمجيد خضر
رمزي جورج ابراهيم زبانه
سعيد لبيب سعيد برانسي (ابتداء من )2017/12/18

2
3
4
5
6
7

الجنسية

المنصب

عدد األسهم
عام 2017

عدد األسهم
عام 2018

أردني
أردني

اعتباري
طبيعي

7.318.513

7,318,113

أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
فلسطيني

اعتباري
طبيعي
طبيعي
اعتباري
طبيعي
طبيعي
طبيعي
طبيعي

2,500,000

2,500,000

130,007

130,007

238,655

230,923

2,329
109,927
1,600,000

2,329
109,927
1,600,000

ب) عرردد األوراق المرراليررة المملوكررة من قبررل موظفي اإلدارة العليررا لمجموعررة الشرررررررركررات المملوكررة للفررارس الوطنيررة كمررا هي في
:2018/12/31
#
1
2

االسم
ماجد قسطندي سفري
شبلي كمال يونس يونس

الجنسية

المنصب

كندي
أردني

الرئيس التنفيذي
المدير المالي

عدد األسهم
عام 2017
-

عدد األسهم عام
2018
48,416
-

ج) عدد األوراق المالية ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب موظفي اإلدارة العليا كما هي في :2018/12/31
االسم

الجنسية

صلة القرابة

عدد األسهم
عام 2017
89,908

عدد األسهم
2018
89,908
78,949
3,345

تيماء سعاد سعيد توفيق الخوري

زوجة السيد ردين قعوار

أردنية

توفيق امين كامل قعوار

والد السيد ردين قعوار

أردنية

78,949

هانية توفيق أمين قعوار

شقيقة السيد ردين قعوار

أردنية

3,345
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عدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص
اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة:

اسم الشركة

الجنسية

شركة قعوار لالستثمار :وهي شركة
مسيطر عليها من قبل السيد ردين
قعوار رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

طبيعة الشركة

عدد األسهم
المملوكة من قبل
الشركات المسيطر
عليها في 2016

ذات مسؤولية
محدودة

45,905

عدد األسهم
المملوكة من قبل
الشركات المسيطر
عليها في 2017

عدد األسهم
المملوكة من قبل
الشركات المسيطر
عليها في 2018
62,224

45,905

وال يوجد شركات أخرى مسيطر عليها من باقي أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا أو في السلطة التنفيذية وأقاربهم.

ثامن عشر :المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا خالل عام  2018بالدينار
األردني:
المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ  2018/12/31بالدينار األردني:

أ-

الرقم

المنصب

السادة أعضاء مجلس اإلدارة

1

شركة النمير لإلستثمارات ممثلة برئيس
مجلس اإلدارة السيد ردين توفيق امين
قعوار

عضو

2

كريم توفيق أمين قعوار

نائب الرئيس

3

عبدالمجيد أحمد لطفي خضر

عضو مستقل

4

السيد سعيد لبيب سعيد برانسي

عضو

5

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي –
ممثلة بالسيد حسن العجارمه (ابتداء من
)2017/02/27

عضو مستقل

6

رمزي جورج ابراهيم زبانه

عضو مستقل

7

الشركة األردنية التحاد المقاولين ،ممثلة
بالسيد ياسر أديب خليل برقان

عضو

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل
التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

مياومات
السفر
السنوية

إجمالي المزايا
السنوية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ب -المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء اإلدارة العليا لشركة الفارس الوطنية خالل عام  2018بالدينار األردني:

الرقم

السادة أعضاء مجلس
اإلدارة

1

ماجد قسطندي سفري

2

شبلي كمال يونس يونس

المنصب

الرواتب السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

الرئيس التنفيذي

243,000

14,400

المدير المالي

39,600

-

-
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مياومات
السفر
السنوية
4,535
-

إجمالي المزايا
السنوية
261,935
39,600
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تاسع عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية
القيمة بالدينار األردني

الرقم

الجهة المتبر لها

1

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

500

2

تكية أم علي

2000

عشرون :العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدّرة مع الشركات الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس
اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:
قامت الشررررركة بالتعامل مع مجموعة قعوار للنقل والترانزيت بمبلغ ( )114,075دينار أردني .كما قامت الشررررركة بالتعامل مع مجموعة
قعوار وشررررركة باسررررفيك انترناشرررريونال الينز /األردن بمبلغ  98,284دينار أردني ومبلغ  11,959دينار أردني على التوالي ،وذلك من
خالل بيعهم رخص برامج وأجهزه.

حادي وعشرون :مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
تحرص الشرركة بشركل مسرتمر على المسراهمة في خدمة المجتمع المحلي وذلك من خالل رعايتها لمبادرات وأنشرطة من شرأنها أن تسرهم
في دعم قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع المحلي وقد قامت الشركة خالل عام  2018باألنشطة التالية:
•

المسرراهمة بدعم برامج وأنشررطة تكية أم علي من خالل كفالة عدد من األسررر المحتاجة من أسررر تكية أم علي ،وذلك على مدار
العام .كما تم التنسرريق مع تكية أم علي ،إلتاحة الفرصررة لموظفي الشررركة بالمشرراركة في توزيع الطرود الرمضررانية لألسررر
العفيفة وتهدف هذه الشراكة بين أوبتيمايزا والتكية إلى تعزيز المسؤولة المجتمعية ومسيرة العمل الخيري والتطوعي.
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التقرير السنوي لعام 2018

20

التقرير السنوي لعام 2018

جدول أعمال اجتما الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر
 .1تالوة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 .2مناقشة تقرير مجلس االدارة عن أعمال الشركة لعام  2018والخطة المستقبلية لعام .2019
 .3اإلستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية .2018
 .4مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام  2018والمصادقة عليها.
 .5إبراء ذمة مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في  31كانون األول  ،2018بحدود احكام القانون.
 .6انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2019وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
 .7انتخاب مجلس ادارة جديد نظرا ً النتهاء مدة المجلس الحالي.
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التقرير السنوي لعام 2018

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 2018/12/31
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شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)
القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)
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شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31كانون األول 2018
) الدينار األردني)

إيضاح

2017

2018

الموجودات

موجودات غير متداولة

4

ممتلكات ومعدات

5

مواودات غير ملموسة

7

استثمار في االئت ف المشتر
مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

مصارين مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

8
9

ضاعة

ايرادات مستحقة القب

10

مدينو

11

نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

443,347

477,711

17,519,760

17,519,760

18,089,432

18,123,796

126,325

126,325

928,919

1,488,253

4,824,106

4,167,670

706,356

1,046,992

1,041,399

566,880

7,964,904

5,259,507
12,285,768

15,709,218

30,375,200

33,833,014

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

1

رأس المال

إحتياطي إاباري

12

إحتياطي إختياري

12

خسائر متراكمة

مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
تعوي

13

نهاية اليدمة

14

قروض طويلة األال

16,000,000
143,469

25,230

16,000,000
121,459
25,230

()2,377,212

()1,006,887

13,791,487

15,139,802

158,551

158,551

2,073,375

2,968,582

2,231,926

3,127,133

مصارين مستحقة وحسا ات دائنة أخرى

15

4,041,908

4,120,767

اللزء المتداول من قرض طويل االال

14

3,088,980

1,052,811

التزامات متعلقة استثمار في شركات تا عة متوقفة

6

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة

16

دائنو وشيكات آالة

17

بنو دائنة

مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

رئيس مجلس االدارة

المدير العام

إ االيضاحات المرفقة تشكل ازءا ال يتل أز من هذا القوائم المالية الموحدة
29

4,673,886

3,773,848

4,037,735

1,766,171
12,670,907

13,885,199

14,351,787

15,566,079

30,375,200

33,833,014

1,680,880

المدير المالي

1,680,880

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

( الدينار االردني(

إيضاح

2018

2017

اإليرادات:
مبيعات

23,207,603

20,644,522

إيرادات صيانة أاهزة

494,510

441,601

مجموع اإليرادات

23,702,113

21,086,123

كلفة اإليرادات:
كلفة مبيعات

18

()20,662,035

()18,579,175

كلفة إيرادات صيانة أاهزة

19

()379,865

()269,475

مجموع كلفة اإليرادات

()21,041,900

()18,848,650

مجمل الربح للسنة

2,660,213

2,237,473

()1,876,907

()1,745,128

20

مصارين ادارية وبيج وتسويق
إسته كات

()108,510

()108,563

مصارين مالية

()435,515

()675,452

إيرادات و مصارين أخرى

-

()375,000

()19,177

()34,721

ربح ( /خسارة) السنة قبل الضريبة

220,104

()701,391

فريبة دخل سنوات سا قة

-

()172,834

ربح ( /خسارة) السنة

220,104

()874,225

الدخل الشامل اآلخر:

-

-

اجمالي الدخل الشامل للسنة

220,104

()874,225

تدني استثمار في شركات تا عة (شهرة)

ربح ( /خسارة) السهم :
ربح ( /خسارة) السهم – دينار /سهم

0,014

()0,129

المتوسط المرجح لعدد األسهم – سهم

16,000,000

6,767,123

إ االيضاحات المرفقة تشكل ازءا ال يتل أز من هذا القوائم المالية الموحدة
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الرصيد كما في  31كانو األول 2018

المحول الى االحتياطي االاباري

الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في  1كانو الثاني 2018

اثر ت بيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

الرصيد كما في  31كانو األول 2017

الدخل الشامل للسنة

الزيادة في رأس المال

الرصيد كما في  1كانو الثاني 2017

( الدينار االردني(

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

16,000,000

-

-

16,000,000

-

16,000,000

-

10,000,000

6,000,000
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143,469

22,010

-

121,459

-

121,459

-

-

121,459

25,230

-

-

25,230

-

25,230

-

-

25,230

إ االيضاحات المرفقة تشكل ازءا ال يتل أز من هذا القوائم المالية الموحدة
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1

ايضاح

راس المال

إحتياطي إاباري

إحتياطي إختياري

()1,006,887

15,139,802

()2,377,212

()22,010

13,791,487

-

220,104

13,571,383

220,104

()2,575,306

()1,568,419

()1,568,419

()874,225

()874,225

-

6,014,027

10,000,000

()132,662

خسائر متراكمة

الملموع

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
( الدينار االردني)

2018
األ نشطة التشغيلية

220,104

ربح (خسارة) السنة

2017
()874,225

تعدي ت على ربح (خسارة) السنة:
108,510

إسته كات

108,563

ميصس تدني استثمار في شركة تا عة (شهرة)

-

375,000

مصارين مالية

435,515

675,452

التغيرات في المواودات والم لوبات العاملة :
مدينو

1,821,071

()3,542,714

ايرادات مستحقة القب

()734,877

()469,418

ضاعة

مصارين مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة اخرى
دائنو وشيكات آالة

474,519

()495,390

()46,318

730,934

()900,038

()436,321

مصارين مستحقة وحسا ات دائنة أخرى

()78,859

()968,797

النقد المتوفر من ( /المستخدم في) االنشطة التشغيلية

1,299,627

()4,896,916

مصارين مالية مدفوعة

()435,515

()675,452

صافي النقد المتوفر من ( /المستخدم في) االنشطة التشغيلية

864,112

()5,572,368

األنشطة اإلستثمارية
التغير في ممتلكات ومعدات

()74,146

()111,547

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()74,146

()111,547

االنشطة التمويلية
-

زيادة رأس المال

10,000,000

تمويل من (تسديد الى) القروض

1,140,962

()4,549,163

تسديد الى بنو دائنة

()2,271,564

()35,424

صافي النقد (المستخدم في)  /المتوفر من االنشطة التمويلية

()1,130,602

5,415,413

()340,636

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1كانو الثاني

النقد وما في حكمه في  31كانون األول

1,046,992

706,356

1,046,992

إ االيضاحات المرفقة تشكل ازءا ال يتل أز من هذا القوائم المالية الموحدة
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()268,502
1,315,494

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
( الدينار االردني)

 -1التكوين والنشاط
ا شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير هي شركة أردنية مساهمة عامة محدودة (" الشركة ") ومسللة في سلل

الشركات المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  21تشرين الثاني  2005تحت رقم ( )373لدى مراقب عام الشركات في و ازرة

الصناعة والتلارة عد أ تم تحويل صفتها القانونية من شركة لات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة محدودة.

إ رأسمال الشركة المصرح ه والمكتتب والمدفوع  16,000,000دينار مقسم الى  16,000,000سهم قيمة كل سهم دينار
اردني واحد.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االستيراد والتصدير والدخول في شركات اخرى واالقت ارض من البنو لتنفيذ غايات الشركة،

وك ء ووس اء تلاريين ،توزيج وتسويق تلاري ،صناعة برامج كمبيوتر وصناعة ااهزة الحاسوب واازائها وتقديم االستشارات
الفنية والهندسية والتلارية وخدمات الكمبيوتر ما في للك برملة الكمبيوتر.

وافقت هيئة االوراق المالية مواب قرار مللك مفوفي هيئة االوراق المالية رقم ( )2017 364المتيذ في السته المنعقدة

بتاريخ 2017 10 1م والمتضمن الموافقة على تسليل اسهم زيادة راس مال الشركة والبالغة ( )10م يين سهمم وللك عن
طريق العرض غير العام القيمة االسمية للسهم البالغة ( )1دينار او ( )%90من اخر سعر اغ ق لسهم الشركة بتاريخ

موافقة المللك على الزيادة ايهما اعلىم وتيصيس هذا الزيادة للمساهمين االستراتيلين .هذا وتم استكمال ااراءات زيادة

رأس المال لدى بورصة عما بتاريخ  3كانو األول .2017
وتعمل الشركة في محاف ة العاصمة عما .
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شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبج)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
( الدينار االردني)

تشتمل القوائم المالية الموحدة كما في  31كانو األول  2018على القوائم المالية للشركات التا عة ( شكل مباشر وغير مباشر) التالية:
نسبة الملكية
اسم الشركة التابعة
الشركة األهلية للكمبيوتر
المحدودة المسؤولية *
شركة التحالف للبرمليات

مكان التسجيل
األرد
األرد

سنة التسجيل

1983

والتصويت

النشاط الرئيسي

%100

برملة وتحليل أن مة الحاسوب وبيج لوازم
الحاسوب وصيانة األاهزة اإللكترونية.

2001

%92

المحدودة المسؤولية
شركة اريلو ليميتد – فرع
شركة أانبية المحدودة

برمودا

%100

2000

ت وير برمليات الكمبيوتر وان مة المعلومات.
تنفيذ معلومات وشبكات الكمبيوتر وتركيبها
وصيانتها وتقديم خدمات الحاسب اآللي.

المسؤولية
2001
شركة التدريب المتقدم

التا اادريب فا ااي ملا ااال وفا ااج وتحاليا اال البرمليا ااات

األرد

%100

المحدودة المسؤولية

كاف ا ا ا ا ااة انواعه ا ا ا ا ااا وتق ا ا ا ا ااديم خ ا ا ا ا اادمات الت ا ا ا ا اادريب
واالستش ااارات وتلهي ااز وت ااوير ااها ازة الكمبي ااوتر
واالتصاالت والبرمليات

شركة الحافنه ل لكترونيات
المحدودة المسؤولية ( معفاا)

2007

صناعة برامج الكمبيوتر وبيج وتلميج
%100

األرد

شركة اوبتيماي از ألن مة
الحاسب اآللي المحدودة

أخرى وصناعة آالت ال باعة .

تلارة ن م الحاسب اآللي وبرملة
دولة االمارات

%100

2009

المسؤولية
شركة اوبتيماي از المغرب

أاهزة الحاسوب والمساهمة شركات

ومستلزمات ومعاللة البيانات وتلارة
أاهزة الحاسب اآللي ولوازمه.

المملكة المغربية

%100

2012

المحدودة المسؤولية

تلارة ن م الحاسب اآللي وبراملة وتلارة
مستلزمات الحاسب االلي ومعاللة البيانات
وتلارة أاهزة الحاسب اآللي ولوازمه.

شركة اوبتيماي از للتكنولوايا

دولة االمارات

%100

2018

ل.م.م

أنش ة البرملة الحاسوبية واليبرة
اإلستشارية وما يتصل بها من أنش ة

* بتااريخ  19حزيا ار  2014تاام تأساايك فاارع الشااركة االهليااة للكمبيااوتر فاي ساال ة من قااة العقبااة االقتصااادية تحاات رقاام ( ، )1114061901وللااك وفااق
احكام قانو من قة العقبة االقتصادية الياصة رقم ( )32لسنة  2000وتعدي ته وان مته والتعليمات الصادرة موابه.
بتاريخ  26آلار  2018تم تأسيك فرع الشركة االهلية للكمبيوتر في دولة اإلمارات تحت رقم (.)803595

34

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبج)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
( الدينار االردني)

 - 2المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

هنالك عدد من المعايير اللديدة والتعدي ت على المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول  ،ولم يتم ت بيقها عند

اعداد هذا البيانات وال تي ط الشركة تبني هذا المعايير صورة مبكرة.

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من او بعد
 1كانو الثاني 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )16االيلارات"

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
معايير إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية العداد التقارير المالية.
اسس إعداد البيانات المالية

تم عرض هذا البيانات المالية الموحدة الدينار األردني أل غالبية معام ت الشركة تسلل الدينار .
اارت والتاي تام
اتثمارت فاي العق ا
تام إعاداد البياناات المالياة الموحادة وفقااً لمبادأ التكلفاة التارييياة ،فيماا عادا األدوات المالياة واالس ا
عرفها حسب قيمتها العادلة .فيما يلي مليصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:
أساس توحيد البيانات المالية

تتاألف البياناات المالياة الموحادة لشاركة الفاارس الوطنياة ل ساتثمار والتصادير والشاركات التا عاة لهاا مان البياناات المالياة الياصاة
الشركة والمنشآت المسي ر عليها من قبل الشركة ) الشركات التا عة(.

تتحقق السي رة عندما يكو للشركة


القدرة على التحكم المنشأة المستثمر بها.



نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيلة الرتباطها المنشأة المستثمر بها .



القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها غرض التأثير على عوائد المستثمر.

تقوم الشركة إعادة تقييم ما إلا كانت تسي ر على أي مان المنشاآت المساتثمر بهاا أم ال ،إلا ماا كانات الحقاائق وال اروف تشاير إلاى
حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السي رة المشار أليها أع ا.

عنادما تقال حقاوق التصاويت الياصاة الشاركة فاي أي مان المنشاآت المساتثمر بهاا عان أغلبياة حقاوق التصاويت بهاا ،يكاو للشاركة

السي رة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكو حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوايه األنشا ة لات الصالة المنشاأة
المستثمر بها شكل منفرد.
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تأخذ الشركة عاين االعتباار كافاة الحقاائق وال اروف لات الصالة عناد تقيايم ماا إلا كاا للشاركة حقاوق التصاويت فاي المنشاأة
المستثمر بها أم ال شكل كاف لمنحها السي رة  ،تشمل تلك الحقائق وال روف ما يلي:



حلم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة النسبة لحلم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين

حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى



الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.



أية حقائق وذروف إفافية قد تشير إلى أ الشركة لها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية على توايه األنشا ة لات

الصلة وقت الحااة التيال ق اررات ،ما في للك كيفية التصويت في ااتماعات المساهمين السا قة.

تبدأ عملية توحيد الشركة التا عة عندما تحصل الشركة على السي رة على تلاك الشاركة التا عاة ،بينماا تتوقاف تلاك العملياة عنادما تفقاد

الشركة السي رة على الشركة التا عة  .وعلى واه اليصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصارين الشركة التا عة المستحولة أو المستبعدة
خ ل السنة في بيا الدخل الشامل الموحد من تاريخ حصول الشركة على السي رة حتى التاريخ الذي تنق ج فيه سي رة الشركة على

الشركة التا عة.

إ الربح أو اليسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مالكي الشركة ومالكي الحصس غير المساي رة ،
إامالي الدخل الشامل للشاركة التا عاة ماوزع علاى ماالكي الشاركة واألطاراف غيار المساي رة حتاى لاو أدى للاك إلاى حادوث علاز فاي
أرصدة األطراف غير المسي رة.

حيثما لزم األمر ،يتم إاراء تعدي ت على البيانات المالية للشاركات التا عاة لكاي تات ئم سياسااتها المحاسابية ماج تلاك المساتيدمة مان
قبل الشركة األم.

يتم إساتبعاد امياج المعاام ت ماا فاي للاك األصاول وااللت ازماات وحقاوق الملكياة واألربااح والمصاارين والتادفقات النقدياة الناتلاة عان
المعام ت الداخلية بين الشركة والشركات التا عة عند التوحيد.

اعادة التصنيفات

في حال تغير نمولج االعمال الذي تحتفظ موابه الشركة المواودات المالية ،يتم اعادة تصنيف المواودات المالية المتأثرة ،وتساري
مت لبات التصنيف والقياس المتعقلة الفئة اللديادة اأثر مساتقبلي اعتباار مان الياوم االول مان الفتارة المالياة االولاى التاي تعقاب التغييار
فاي نماولج االعمااال والاذي ينااتج عناه اعاادة تصاانيف الموااودات الماليااة للشاركة .ون ا ار لعادم وااود تغيارات فاي نمااولج االعماال التااي

تحتفظ ه الشركة المواودات المالية ،خ ل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السا قة ،فلم يتم ااراء اعادة تصنيف.
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انخفاض القيمة

ا المعياار الادولي العاداد التقاارير المالياة رقام  9نماولج "اليساارة المتكبادة" يحال محال المعياار المحاسابي الادولي رقام  39ماج
نمولج "اليسارة االئتمانية المتوقعة" .تقوم الشركة االعتراف ميصصات خسائر االئتما المتوقعة على االدوات المالية التالية

التي لم يتم قياسها القيمة العادلة من خ ل الربح او اليسارة:
 نقد وارصدة لدى البنو  ،و

 لمم تلارية مدينة واخرى  ،و

 م لوب من اهات لات ع قة
وباستثناء المواودات المالية المشتراة او الممنوحاة المتدنياة فاي قيمتهاا االئتمانياة (والتاي سايتم تناولهاا شاكل مفصال فيماا يلاي)،

يت لب قياس اليسائر االئتمانية المتوقعة من خ ل ميصس خسارة قيمة تعادل:


خسارة ائتمانية متوقعة لمدة  12شه اًر ،اي العمر الزمني لليسائر االئتمانية المتوقعة التاي نتلات مان حاوادث التعثار
في السداد علاى االدوات المالياة التاي يمكان وقوعهاا خا ل  12شاهر عاد نهاياة الفتارة المالياة (ويشاار اليهاا المرحلاة



اليساارة االئتمانيااة المتوقعاة خا ل عمار االداة الماليااة ،اي العماار الزمناي لليسااارة االئتمانياة المتوقعااة التاي تنااتج ماان

 ، )1او

اميج حاالت التعثر في السداد الممكنة على مدار عمر االداة المالية (يشار اليها المرحلة  2والمرحلة .)3

ويكو من الم لوب تكوين ميصس لليسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر االداة المالياة الا زادت ميااطر االئتماا عان

تلك االداة المالياة شاكل ااوهري مناذ االعتاراف المبادئي .النسابة للمياج االدوات المالياة االخارى ،ياتم قيااس اليساارة االئتمانياة
المتوقعة مبلغ يعادل اليسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهر.

قامت الشاركة اختياار قيااس ميصصاات اليساائر النقدياة واالرصادة البنكياة والاذمم المديناة التلارياة واالخارى والم لوباات مان

اهات لات ع قة مبلغ يعادل قيمة اليسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر هذا المواودات.

وتعد اليسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مراح للقيمة الحالية لليساائر االئتمانياة ،حياث ياتم قياساها علاى انهاا القيماة الحالياة

للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة والتدفقات النقدية التي تتوقج الشركة است مها والتي تنشأ مان تارايح عادة
سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ،ميصومة معدل فائدة الفعلية ل صل.

يتم خصم ميصس خسائر االستثمارات المالية المقاسة التكلفاة الم فاأة مان ااماالي القيماة الدفترياة ل صاول .النسابة الوراق
الاادين القيمااة العادلااة ماان خ ا ل بنااود الاادخل الشااامل االخاار ،ميصااس اليسااارة يااتم االعت اراف ااه فاامن بنااود الاادخل الشااامل

االخر ،بدال من تيفي

القيمة الدفترية ل صل.

عنااد تحديااد مااا الا كاناات مياااطر االئتمااا ل صاال المااالي قااد زادت شااكل اااوهري منااذ االعتاراف المباادئي وعنااد تقاادير خسااائر

االئتما المتوقعة .تأخذ الشركة عين االعتبار عند اااراء هاذا التقيايم معلوماات معقولاة وقابلاة للادعم حياث تكاو متاحاة ولات
صلة دو الحااة لملهود او تكااليف غيار فارورية .ويشامل للاك كا مان المعلوماات والتحلاي ت الكمياة والنوعياة ،بنااء علاى
اليبرة السا قة للشركة والتقييم االئتماني المتوفر ،ما في للك اية معلومات حول توقعات مستقبلية.
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النسابة لفئاات معينااة مان المواااودات المالياة ،يااتم تقيايم المواااودات التاي تام تقييمهااا علاى انهااا ال يمكان انيفاااض قيمتهاا شااكل

فردي االفافة الى للك ،تحديد انيفاض القيمة على اساس اماعي .يمكن ا يشتمل الدليل الموفوعي علاى انيفااض قيماة

مح ف ااة الااذمم المدينااة علااى خب ارة الشااركة السااا قة فااي تحصاايل الماادفوعات وزيااادة فااي عاادد الماادفوعات المتااأخرة فااي المحف ااة
االفافة الى التغيرات الملحوذة في ال روف االقتصادية او المحلية التي ترتبط بتعثر سداد الذمم.

يتم عرض خسائر االنيفاض في القيمة المتعلقة النقد واالرصدة لادى البناو  ،الاذمم التلارياة المديناة واخارى ،والم لوباات مان
اهات لات ع قة ،شكل منفصل في بيا الدخل وبيا الدخل الشامل االخر.

تعتبر الشركة ا اداة الدين لها مياطر ائتما منيفضة عندما يكو تصنيف مياطر االئتما معادال لتعرين المفهوم العاالمي

لفئة االستثمار.

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

تساتعين الشااركة بنمااالج احصااائية الحتسااب اليسااارة االئتمانيااة المتوقعااة ،ولقياااس اليساارة االئتمانيااة المتوقعااة مواااب المعيااار

الدولي العداد التقارير المالية رقم  9فإ اهم المدخ ت سيكو وفق الشكل المحدد للمتغيرات التالية:
 احتمالية التعثر

 اليسارة عند التعثر

 التعرض عن التعثر

سااوف تسااتمد هااذا المعلومااات ماان النمااالج االحصااائية الم ااورة داخليااا والبيانااات التاريييااة االخاارى ،كمااا ساايتم تعااديلها لااتعكك

المعلومات المستقبلية.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

يعتباار اي ماان المواااودات الماليااة "منيفضاة القيمااة االئتمانيااة" عنااد وقااوع حاادث او اكثاار لااه تااأثير فااار علااى التاادفقات النقديااة
المستقبلية المقدرة ل صل المالي .ويشار اليها المواودات المالياة منيفضاة القيماة االئتمانياة كموااودات المرحلاة  .3فاي تااريخ

كل بيا مركاز ماالي ،تقاوم الشاركة بتقيايم ماا الا كانات ادوات الادين التاي تمثال الموااودات المالياة المقاساة التكلفاة الم فاأة او
القيماة العادلاة مان خا ل الادخل الشاامل االخار هاي منيفضااة القيماة االئتمانياة .يتعارض االصال الماالي النيفااض فاي القيمااة

عند وقج حدث او اكثر له تأثر في التدفقات النقدية المستقبلية.
الغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم الشركة الغاء االعتراف المواودات المالية فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تلك المواودات المالية،
او عند تحويل المواودات المالية ما في للك اميج المياطر والمنافج لملكياة الموااودات المالياة الاى منشاأة اخارى .الا لام تقام
الشاركة بتحوياال او االحتفاا

كافااة الميااطر والمنااافج المتعلقااة ملكياة المواااودات المالياة واسااتمرت الساي رة علااى المواااودات

المحولة ،تقم الشركة االعتراف الحصة المحتفظ بها من المواودات افاافة الاى االلت ازماات لات الصالة التاي قاد يتعاين عليهاا

سدادها .الا احتف ت الشركة كافة المياطر والمنافج المتعلقة ملكية المواودات المالية المحولة ،تستمر الشركة فاي االعتاراف
المواودات المالية ،كما تعترف االقتراض المضمو للعوائد المستلمة.

في حال تم استبعاد المواودات المالية التي تم قياسها التكلفة الم فأة او التاي تام قياساها القيماة العادلاة مان خا ل االربااح او

اليسااائر ،يااتم االعتاراف ااالفرق بااين القيمااة الدفتريااة للمواااودات وملمااوع المبااالغ المسااتلمة وغياار المسااتلمة المدينااة فااي االرباااح

واليسائر.
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في حال تم استبعاد المواودات المالية المصنفة القيمة العادلة من خ ل بنود الدخل الشامل االخرى ،فإ االرباح او اليساائر
المسللة ساا قا فاي حسااب التغيارات المتراكماة فاي القيماة العادلاة لا وراق المالياة ،ال ياتم اعاادة تصانيفها فامن باين االربااح او

اليسائرم ولكن يتم اعادة تصنيفها فمن االرباح المستبقاة.
عرض مخصص خسائر االئتمان في المعلومات المالية

يتم عرض مخصصات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في المعلومات المالية على النحو التالي :


النسبة للمواودات المالية التكلفة الم فأة (القروض والسلف ونقد وارصدة لدى البنو )  :كيصم مان ااماالي القيماة



النسابة الدوات الادين القيماة العادلاة مان خا ل بناود الادخل الشاامل االخار :ال ياتم االعتاراف ميصاس خساائر فااي

الدفترية للمواودات.

قائمة المركز المالي حيث ا القيمة الدفترية هي القيمة العادلة .ومج للك فإ ميصاس اليساارة متضامن كلازء مان

مبلغ اعادة التقييم في ميصس اعادة التقييم ويتم االعتراف ه في الدخل الشامل االخر.
االعتراف بااليرادات

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15االيرادات من العقود المبرمة مج العم ء ن اما شاام موحادا الحتسااب االيارادات
الناتلااة عاان العقااود المبرمااة مااج العم ا ء ويحاال محاال معااايير االعت اراف ااااليراد الحاليااة التااي تضاامنتها العديااد ماان المعااايير

والتفساايرات الميتلفااة فاامن اطااار المعااايير الدوليااة العااداد التقااارير الماليااة .ويقاادم المعيااار منهلااا ادياادا ل عت اراف ااااليرادات

الناشئة عن العقود المبرمة مج العم ء يتكو من خمك خ وات :
الخطوة االولى :تحديد العقد المبرم مع العميل

ويعرف العقد أنه اتفاق بين طرفين او اكثر ينشأ موابه حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ كما ويحدد معايير لكل مان هاذا الحقاوق

وااللتزامات.

الخطوة الثانية :تحديد التزامات االداء في العقد

يتمثل اداء االلتزام الوارد في العقد التعهد بنقل ضاعة او تقديم خدمة للعميل.
الخطوة الثالثة :تحديد قيمة المعاملة

تتمثاال قيمااة المعاملااة فااي المقاباال الااذي تتوقااج الشااركة تحقيقااه مقاباال نقاال البضااائج وتقااديم الياادمات المتعهااد بهااا للعمياال ،وللااك
استثناء المبالغ المحصلة النيا ة عن طرف ثالث.

الخطوة الرابعة :توزيع قيمة المعاملة على التزامات االداء في العقد

النسبة للعقود التي تتضمن اكثر من التزام اداء ،تقوم الشركة بتوزيج قيمة المعاملة على كل التزام اداء ما يعكك المقابل الذي

تتوقج الشركة تحصيله واستحقاقه مقابل تنفيذ كل من التزامات االداء.
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الخطوة الخامسة :االعتراف بااليراد عند استيفاء المنشأة اللتزام االداء

تعترف الشركة إيراداتها مج مرور الوقت عند استيفاء اي من الشروط التالية :


است م العميل واستفادته في الوقت نفسه من المنافج المقدمة مواب تنفيذ الشركة اللتزاماتها ،او



عندما يقوم اداء الشركة اللتزامها إنشاء او زيادة فعالية اصال التاي يقاج تحات ن ااق ساي رة العميال خا ل انشااء او



الا لاام يساافر اداء الشااركة عاان نشااوء مواااودات ينااتج عنهااا اسااتعماالت بديلااة للشااركة ويكااو لاادى المنشااأة حااق فااي



تقوم الشركة بتوزيج ثمن المعاملة على تنفيذ التزامات االداء المنصوص عليها في العقاد بنااء علاى طريقاة المادخ ت

زيادة فعالية للك االصل  ،او

است م مقابل عن التزامات االداء المنفذة حتى تارييه.

التااي تت لااب االعت اراف ااااليرادات وفقااا لللهااود التااي تبااذلها الشااركة او الماادخ ت التااي تحقااق االلت ازمااات التعاقديااة .تقااوم

الشركة بتقدير اامالي التكاليف ال زمة النهاء المشاريج غرض تحديد مبلغ االيرادات الوااب االعتراف بها.


عناادما تسااتوفي الشااركة تنفيااذ الت ازمااات االداء عاان طريااق تسااليم البضااائج وتقااديم الياادمات المتعهااد بهااا ،تقااوم الشااركة

بتكااوين اصاال تعاقاادي يسااتند علااى قيمااة المقاباال المكتسااب ماان ااراء تنفيااذ االلتازام .عنااد تي ااي قيمااة المقاباال المسااتلم ماان

العميل قيمة االيرادات المعترف بها ،فإ هذا يؤدي الى نشوء التزام تعاقدي.


يااتم قياااس االي ارادات القيمااة العادلااة للمقاباال المسااتلم او مسااتحق االساات م مااج م ارعاااة شااروط وبنااود الاادفج التعاقديااة

المتفاق عليهااا .تقاوم الشااركة إعاادة تقياايم ايراداتهاا التعاقديااة وفقاا لمعااايير محاددة غارض تحدياد مااا الا كانات تقااوم الشااركة
أعمالها االصالة او الوكالة .وقد خلصت الشركة على انها تعمل االصالة في اميج معام ت االيرادات لديها.



يتم اثبات االيرادات في البياناات المالياة القادر الاذي يكاو فياه مان المحتمال تادفق المناافج االقتصاادية الاى الشاركة

وامكانية قياس االيرادات والتكاليف ،عند االمكا  ،شكل موثوق.
االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة

ا اعداد البيانات المالية يت لب من االدارة اأ تقاوم بتقاديرات ،افت ارفاات وتوقعاات قاد يكاو لهاا تاأثير عناد ت بياق السياساات
المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ المواودات ،الم لوبات ،االيرادات والمصارين .ا نتائج االعمال الفعلية من الممكن ا

تتغير نتيلة اتباع تلك االفترافات.

عنااد اعااداد البيانااات الماليااة قاماات االدارة إتباااع نفااك االفت ارفااات اللوهريااة فيمااا يتعلااق بت بيااق السياسااات المحاساابية وكااذلك

اتباع نفك التقديرات غير المؤكدة المعمول بها عند اعاداد البياناات المالياة المدققاة للسانة المنتهياة فاي  31كاانو األول 2017
فيمااا عاادا ت بيااق المعيااار الاادولي العااداد التقااارير الماليااة رقاام  9الااذي نااتج عنااه تغياار فااي االفت ارفااات المحاساابية ل عت اراف
المواودات والم لوبات المالية وانيفاض قيمة المواودات المالية كما هو موفح ادناا:
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االحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة فيما يتعلق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9


تقييم نموذج االعمال :

يعتمااد تصاانيف وقياااس المواااودات الماليااة علااى نتااائج اختبااار ماادفوعات المبلااغ االصاالي والفائاادة علااى المبلااغ االصاالي القااائم

واختبااار نمااولج االعمااال .تحاادد الشااركة نمااولج االعمااال علااى مسااتوى يعكااك كيفيااة ادارة ملموعااات المواااودات الماليااة معااا
لتحقيااق هاادف اعمااال معااين .ويتضاامن هااذا التقياايم الحكاام الااذي يعكااك اميااج االدلااة لات الصاالة مااا فااي للااك كيفيااة تقياايم اداء
المواااودات وقياااس ادائهااا ،والمياااطر التااي تااؤثر علااى اداء المواااودات وكيفيااة ادارتهااا وكيااف يااتم تعااوي

ماادراء المواااودات.

تعتبر الرقا اة اازءا مان التقيايم المتواصال للشاركة حاول ماا الا كاا نماولج العمال لتلاك الموااودات المالياة المحاتفظ بهاا ماا زال
م ئمااا ،او الا مااا كاناات غياار م ئمااة مااا الا كااا هنااا تغيياار فااي نمااولج العماال وبالتااالي تغيي ا ار مسااتقبليا فااي تصاانيف تلااك

المواودات.


زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان :

يااتم قياااس خسااائر االئتمااا المتوقعااة كميصااس يعااادل اليسااارة االئتمانيااة المتوقعااة لماادة  12شااه ار لمواااودات المرحلااة ،1او
خسائر االئتما المتوقعة على مدى العمر الزمناي لموااودات المرحلاة  2او المرحلاة  .3ينتقال االصال الاى المرحلاة الثانياة فاي
حال زيادة مياطر االئتما

شكل كبير منذ االعتراف المبدئي .ال يحدد المعيار الدولي العداد التقاارير المالياة رقام  9ماا الاذي

يشكل زيادة كبيرة في مياطر االئتما  .وعند تقييم ما الا كانت مياطر االئتماا ألي مان الموااودات قاد ارتفعات شاكل كبيار،

تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمعلومات المستقبلية الموثوقة.


انشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة :

عنادما يااتم قياااس خساائر االئتمااا المتوقعااة علاى اساااس اماااعي ،ياتم تلميااج االدوات الماليااة علاى اساااس خصااائس المياااطر

المشتركة (مثل نوع االداة ،دراة مياطر االئتما  ،نوع الضمانات ،تااريخ االعتاراف المبادئي ،فتارة االساتحقاق المتبقياة ،وملاال
العماال ،والموقااج اللغ ارفااي للمقتاارض ،ومااا الااى للااك) .وت ارقااب الشااركة ماادى م ئمااة خصااائس مياااطر االئتمااا

شااكل مسااتمر

لتقييم ما الا كانت ال تزال متشابهة .حيث يعتبار للاك مان الم لوباات لضاما اناه فاي حالاة تغييار خصاائس ميااطر االئتماا

فااإ هنااا اعااادة تصاانيف م ئاام للمواااودات .وقااد ينااتج عاان للااك انشاااء محااافظ ادياادة او انتقااال مواااودات الااى محف ااة حاليااة

تعكك شكل افضل خصائس مياطر ائتما المماثلة لتلك الملموعة من المواودات .ا اعادة تصانيف المحاافظ واالنتقااالت

بااين المحااافظ يعااد اما ار اكثاار شاايوعا عناادما تحاادث زيااادة كبي ارة فااي مياااطر االئتمااا (او عناادما يااتم عكااك تلااك الزيااادة الكبي ارة)
وبالتالي تنتقل المواودات من اليساائر االئتمانياة المتوقعاة التاي تتاراوح مادتها باين  12شاه ار الاى اليساارة االئتمانياة علاى مادى
العماار الزمنااي ،او العكااك ،ولكنهااا قااد تحاادث ايضااا فاامن المحااافظ التااي يسااتمر قياسااها علااى نفااك االساااس ماان اليسااائر

االئتمانية المتوقعة لمدة  12شه ار او على مدى العمر الزمني ولكان ماج تغيار قيماة اليساارة االئتمانياة المتوقعاة ن ا ار الخات ف

مياطر االئتما


النسبة للمحافظ.

النماذج واالفتراضات المستخدمة:

تسااتيدم الشااركة نمااالج وافت ارفااات متنوعااة لقياااس القيمااة العادلااة للمواااودات الماليااة وكااذلك لتقياايم خسااارة االئتمااا المتوقعااة.
وين بااق الحكاام عنااد تحديااد افضاال النمااالج الم ئمااة لكاال نااوع ماان المواااودات وكااذلك لتحديااد االفت ارفااات المسااتيدمة فااي تلااك

النمالج ،والتي تتضمن افترافات تتصل المحركات الرئيسية لمياطر االئتما .
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المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة فيما يتعلق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9

فيمااا يلااي التقااديرات الرئيسااية التااي اسااتيدمتها االدارة فااي عمليااة ت بيااق السياسااات المحاساابية للشااركة والتااي لهااا التااأثير االكثاار

اهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية :

 تحديد العدد والوز النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من انواع المنتلات السوق وتحديد المعلومات المساتقبلية لاتالصلة كل سيناريو .وعند قياس اليسارة االئتمانياة المتوقعاة ،تساتيدم الشاركة معلوماات مساتقبلية معقولاة ومدعوماة تساتند الاى

افترافات الحركة المستقبلية لميتلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذا المحركات على عضها البع


.

احتمالية التعثر :

تشكل احتمالية التعثر مدخ رئيسيا في قياس اليسارة االئتمانية المتوقعة .وتعتبار احتمالياة التعثار تقادي ار الحتمالياة التعثار عان
السداد خ ل افق زمني معين ،ويشمل حسا ه البيانات التارييية واالفترافات والتوقعات المتعلقة ال روف المستقبلية.



الخسارة عند التعرض :

تعتباار اليسااارة عنااد التعاارض تقاادي ار لليسااارة الناتلااة عاان التعثاار فااي السااداد .ويسااتند الااى الفاارق بااين التاادفقات النقديااة التعاقديااة
المستحقة وتلك التي يتوقج المقرض تحصيلها ،ماج االخاذ عاين االعتباار التادفقات النقدياة مان الضامانات االفاافية والتعادي ت

االئتمانية المتكاملة.
المصاريف

تتكو مصارين البيج والتسويق شاكل رئيساي مان التكااليف المنفقاة لتساويق وبياج منتلاات الشاركة  .وياتم تصانيف المصاارين
األخرى كمصارين إدارية وعمومية.

تتضمن المصارين اإلدارية والعمومياة المصاارين المباشارة وغيار المباشارة والتاي ال تتعلاق شاكل مباشار بتكااليف اإلنتااج وفقااً
للمعايير المحاسبية المتعاارف عليهاا .وياتم توزياج المصاارين إلا دعات الحاااة لاذلك باين المصاارين اإلدارياة والعمومياة وكلفاة
المبيعات على أساس ثابت.

النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه  ،النقد والودائج تحت ال لب واإلستثمارات لات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خ ل فترة ث ثة

شهور أو أقل.
الذمم المدينة

ت هر الذمم المديناة التلارياة قيمتهاا الصاافية القابلاة للتحصايل وياتم عمال ميصاس تادني لمام مديناة فيهاا بنااءاً علاى مرااعاة

كاملة لكافة األرصدة في نهاية السنة ،ويتم ش ب الديو المصروفة في الفترة التي يتم التعرف عليها بها.
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الذمم الدائنة والمستحقات

يتم إثبات الم لوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائج واليدمات المستلمة سواء تمت أو لام تاتم الم الباة بهاا مان

قبل المورد.

العمليات المسيطر عليها بشكل مشترك

تتمثل العمليات المسي ر عليها صورة مشتركة العمليات التي تتضمن استيدام المواودات والموارد األخارى لططاراف الداخلاة

في اإلئت ف عوفاً عن تأسيك شركة أو أي هيكل مالي منفصل عن أطراف اإلئت ف المشتر أنفسهم .ويقوم كل طرف من
أطراف اإلئت فاات المشاتركة اساتيدام ممتلكاتاه وآالتاه ومعداتاه ،كماا يتكباد مصاروفاته الياصاة وم لوباتاه ويعمال علاى تاوفير

التمويل الياص ه وهو ما يمثل التزاماته ،إ اتفاقية اإلئت ف المشتر توفر الوسيلة التي يمكان موابهاا تقسايم اإليارادات مان
العقد المشتر وأية مصروفات متكبدة صورة مشتركة بين أطراف اإلئت ف المشتر  ،وتتضمن البيانات المالية الموحادة حصاة

الشركة من نتائج أعمال اإلئت ف المشتر وللك استيدام طريقة حقوق الملكية.
البضاعة

يتم اذهار البضاعة سعر الكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما اقل ،ويتم تحديد الكلفة للبضاعة على أساس طريقة الوارد أوالً

صادر أوالً.

االستثمار في برامج الحاسب اآللي المطورة

يتم تقييم القيمة العادلة لبرامج الحاسب اآللي والناتلة عن شراء (الشركات التا عة) على أسااس المبلاغ الممكان اساتردادا منهاا ،
وعناادما يقاال المبلااغ الممكاان اسااتردادا منهااا عاان القيمااة الدفتريااة لهااا  ،فإناه يلااري تيفاي

وتسليل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل الموحدة .

قيمتهااا الااى القيمااة القابلااة لا سااترداد

الشهرة

أصدر مللك معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )3توحيد األعمال ،والذي يتم موابه قيد زيادة
كلفة الشراء عن القيمة العادلة للشركات المستثمر بها كشهرة ،وعندما يقل المبلغ الممكن استردادا من هذا الشهرة عن صافي

قيمتها الدفترية فإنه يلري تيفي

قيمتها إلى القيمة القابلة لإلسترداد ،والتي يتم قياسها على اساس القيمة في االستيدام،

وتسليل قيمة التدني في قائمة الدخل.

تمثل الشهرة الناتلة عن شراء شركة تا عة أو منشأة سي رة مشتركة فائ

تكلفة الشراء عن حصة الشركة في صافي القيمة

العادلة للمواودات والم لوبات والم لوبات ال ارئة المحددة للشركة التا عة أو المنشأة سي رة مشتركة والمعترف بها كما في

تاريخ الشراء .يتم تسليل الشهرة أوالً كأصل على أساس التكلفة ،ويتم قياسها الحقاً على أساس التكلفة ناقصاً اإلنيفاض
المتراكم في القيمة ،إ واد.

عند إستبعاد إحدى الشركات التا عة أو المنشآت سي رة مشتركة يتم إحتساب قيمة الشهرة الميصصة لها لتحديد الربح أو

اليسارة الناتلة من اإلستبعاد.
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الممتلكات والمعدات

ت هر الممتلكات والمعدات الكلفة عد تنزيل اإلسته كات المتراكمة  ،تعتبار مصاارين اإلصا ح والصايانة مصاارين إيرادياة،

أما مصارين التحسينات فتعتبر مصارين رأسمالية ويتم رسملة تكاليف اإلقتراض فمن تكلفة األصل لتمويل إنشاء الممتلكات

والمعدات خ ل الفترة الزمنية ال زمة إلكمال وتلهيز الممتلكات لإلستيدام .ويلري احتسااب االساته كات علاى اسااس الحيااة
العملية المقدرة للممتلكات وللك إستعمال طريقة القسط الثابت .إ نسب اإلسته

للبنود الرئيسية لهذا المواودات هي-:
معدل اإلسته

اآلالت و األاهزة

%20

األثاث و المفروشات

%10

أاهزة وبرامج الحاسوب

%25 -15

الديكورات

%15 -10

السيارات

%15

العدد واألدوات

%15

الكتب

ي ااتم مرااع ااة العم اار االنت ااااي وطريق ااة االس ااته

االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات.

السنوي

%20

ش ااكل دوري للتأك ااد م اان أ طريق ااة وفتا ارة االس ااته

تتناس ااب م ااج المن ااافج

يتم ااراء اختبار لتدني القيمة التي ت هر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركاز الماالي الموحادة عناد ذهاور أي أحاداث أو

تغيرات في ال روف ت هر أ هذا القيمة غير قابلة لإلساترداد .فاي حاال ذهاور أي مؤشار لتادني القيماة ،ياتم إحتسااب خساائر

تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة المواودات.

عناد أي إسااتبعاد الحاق للممتلكااات والمعادات فإنااه يااتم اإلعتاراف قيمااة المكاساب أو اليسااارة الناتلااة ،التاي تمثاال الفارق مااا بااين
صافي عوائد اإلستبعاد والقيمة التي ت هر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة ،ململ الربح واليسارة.

ضريبة الدخل

تيضج الشركة لنس قانو فريبة الدخل وتعدي ته ال حقة والتعليمات الصادرة عن دائرة فريبة الدخل في المملكة األردنية

الهاشمية ،ويتم االستد ار لها وفقاً لمبدأ اإلستحقاق  .يتم إحتساب ميصس الضريبة على اساس صافي الربح المعدل .وت بيقاً
للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12فإنه قد يترتب للشركة مواودات فريبية مؤالة ناتلة عن الفروقات المؤقتة بين القيمة
المحاسبية والضريبة للمواودات والم لوبات والمتعلقة الميصصات  ،هذا ولم يتم إذهار تلك المواودات فمن القوائم المالية

الموحدة المرفقة حيث أنها غير اوهرية.
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عقود اإليجار

يتم تصنيف عقود اإليلار كعقود إيلار رأسمالي إلا ترتب على عقد اإليلار تحويل اوهري لمنافج ومياطر الملكية المتعلقة
األصل موفوع العقد الى المستأار  ،ويتم تصنيف عقود اإليلار األخرى كعقود ايلار تشغيلي.

يااتم تحمياال اإليلااارات المسااتحقة مواااب عقااود اإليلااار التشااغيلي علااى قائمااة الاادخل الشااامل الموحاادة خ ا ل فت ارة عقااد اإليلااار

التشغيلي وللك استيدام طريقة القسط الثابت.
المخصصات

يتم تكوين الميصصات عندما يكو على الشركة أي التزام حالي (قانوني أو متوقج) ناتج عان أحاداث ساا قة والتاي تعتبار تكلفاة
سدادها محتملة ويمكن تقديرها شكل موثوق.

يااتم قياااس الميصصااات حسااب أفضاال التوقعااات للباادل الم لااوب لمقابلاة اإللت ازام كمااا بتاااريخ قائمااة المركااز المااالي الموحاادة عااد
األخذ عين اإلعتبار المياطر واألمور غير المؤكادة المحي اة ااإللتزام .عنادما ياتم قيااس الميصاس اساتيدام التادفقات النقدياة

المقدرة لسداد اإللتزام الحالي ،فإنه يتم اإلعتراف الذمة المدينة كمواودات في حالة كو است م واستعافة المبلغ مؤكدة ويمكن
قياس المبلغ شكل موثوق.
التقرير القطاعي

ق اااع األعمااال يمثاال ملموعااة ماان المواااودات والعمليااات التااي تشااتر مع ااً فااي تقااديم منتلااات أو خاادمات خافااعة لمياااطر
وعوائااد تيتلااف عاان تلااك المتعلقااة ق اعااات اعمااال أخاارى والتااي يااتم قياسااها وفق ااً للتقااارير التااي تاام إسااتعمالها ماان قباال الماادير

التنفيذي وصانج القرار الرئيسي لدى الشركة.

الق اااع اللغ ارفااي ي ارتبط فااي تقااديم منتلااات فااي بيئااة اقتصااادية محااددة خافااعة لمياااطر وعوائااد تيتلااف عاان تلااك المتعلقااة
ق اعات عمل في بيئات اقتصادية.

التقاص

يتم ااراء تقاص بين المواودات المالية والم لوبات واذهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عنادما تتاوفر

الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكو تحقق المواودات وتسوية الم لوبات في نفك
الوقت.

تحويل العمالت األجنبية

ياتم تحوياال المعاام ت العملااة األانبياة الااى الادينار األردنااي عنااد إااراء المعاملااة ،وياتم تحوياال الموااودات والم لوبااات الماليااة
العم ت األانبية في تاريخ قائمة المركاز الماالي الموحادة الاى الادينار األردناي األساعار الساائدة فاي للاك التااريخ ،ا األربااح

واليسائر الناتلة عن التسوية أو تحويل العم ت األانبية يتم ادرااها فمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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 -4الممتلكات والمعدات
الكلفة :

آالت وأاهزة

 1كانو الثاني

إستبعادات

افافات

 31كانو االول

3,103,373

53,070

-

3,156,443

ااهزة وبرامج حاسوب

505,640

-

-

505,640

سيارات

80,835

أثاث و مفروشات
ديكورات

819,360

5,745

227,262

-

-

825,105
227,262

كتب

128,822

15,000

()9,885

85,950

12,237

331
-

-

129,153

مجموع الكلفة

4,877,529

74,146

()9,885

4,941,790

عدد وأدوات

االستهالكات:

آالت وأاهزة

أثاث و مفروشات
ااهزة وبرامج حاسوب

2,767,445

71,060

-

2,838,505

503,354

2,078

-

505,432

37,788

10,830

()9,885

38,733

-

12,237

()9,885

4,498,443

792,982

23,152

ديكورات

166,602

عدد وأدوات
كتب

119,410
12,237

-

مجموع االستهالكات

4,399,818

108,510

القيمة الدفترية الصافية  1كانو الثاني

477,711

سيارات

-

12,237

-

1,390

القيمة الدفترية الصافية  31كانون األول

-

816,134
166,602
120,800

443,347
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 -5الموجودات غير الملموسة
نتلت المواودات غير الملموسة والبالغة  17,519,760دينار اردني نتيلة قيام الشركة شراء كامل و أو ازء من حصاس
شركاء في عدة شركات تعمل في ملال االن مة المعلوماتية وللك خ ل عامي  2005و .2007

ا تفاصيل هذا المواودات هي كما يلي :
استثمار في برامج حاسب الي م ورة

الشهرة *

2018

2017

15,107,872

15,107,872

2,411,888

17,519,760
* ان تفاصيل الشهرة هي كما يلي :
اامالي الشهرة

2,411,888

17,519,760

2018

2017

4,286,888

4,286,888

ميصس تدني شهرة

()1,875,000

()1,875,000

صافي رصيد الشهرة

2,411,888

2,411,888

استناداً إلى معايير التقارير المالية  ،فإنه يتم تقييم القيمة العادلة لبرامج الحاسب اآللي على أساس المبلغ الممكن إستردادا
منها ،فعندما يقل المبلغ الممكن إستردادا من القيمة العادلة لبرامج الحاسب اآللي عن القيمة الدفترية لها ،فإنه يلري تيفي

قيمتها إلى القيمة القابلة لإلسترداد وتسليل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل الموحدة ،وبناءا على دراسة فحس التدني

الذي قامت ه االدارة في نهاية عام  2018تبين عدم واود تدني قيمة برامج الحاسب االلي الم ورة والشهرة والتي تم قياسها

ع لى اساس القيمة في االستيدام والتي تم احتسابها إستيدام التدفقات النقدية المتوقفة من خ ل الموازنات التقديرية المعتمدة
من قبل ادارة الشركة والتي تغ ي فترة خمك سنوات قادمة على اساس معدل خصم قدرا  %14,2سنويا.
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 -6االستثمار في شركات تابعة متوقفة
نتيلة لتوقف أعمال الشركة االلكترونية اليليلية للحلول التقنية المحادودة المساؤولية (الساعودية) ونشااطها التشاغيلي ماج نهاياة

عام  2014قرر مللك اإلدارة عدم توحيد بياناتها المالية ماج البياناات المالياة للشاركة فاي نهاياة عاام  2014حياث تام اذهاار

ه ااذا االس ااتثمار وفقا ااً لمت لب ااات معي ااار التق ااارير المالي ااة الدولي ااة رق اام (" )5االص ااول غي اار المتداول ااة المح ااتفظ به ااا برس اام البيا اج
والعمليات المتوقفة" .

إن تفاصيل االستثمار في الشركة التابعة المتوقفة هو كما يلي-:

تكلفة الشراء
قيمة التدني

2018

2017

1,004,392

1,004,392

()676,967

()676,967

رصيد اليسائر المتراكمة للشركة المتوقفة كما في 12 31

()2,008,305

()2,008,305

صافي القيمة الدفترية (زيادة االلتزامات عن المواودات)

()1,680,880

()1,680,880

 -7االستثمار في االئتالف المشترك

قامت الشركة األهلية للكمبيوتر ل.م.م (شركة تا عة) في الدخول في إتفاقياة ائات ف مشاتر ماج كال مان شاركة اليادمات الفنياة

للكمبيوتر وشركة التقارب ل ستثمارات والتكنولوايا بنسبة ربحية متسااوية قادرها  %33,3لكال طارف مان أطاراف االئات ف مان
ااال تنفياذ مشااروع اإلتفاقياة اإلسااتراتيلية لشاركة مايكروسااوفت كوربوريشاين مااج حكوماة المملكااة األردنياة الهاشاامية ممثلاة بااو ازرة

اإلتصاالت وتكنولوايا المعلومات ،هذا ويواد قضية تحكيم مقامة من قبل الشركة للم البة قيمة االستثمار.
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 -8المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى
مصارين مدفوعة مقدماً
تأمينات كفاالت بنكية

2018

2017

187,675

119,629

273,759

دفعات مدفوعة مقدماً للموردين

405,718

تأمينات مستردا

19,419

أمانات حكومية ميتلفة

261,161

لمم موذفين

177,195

270,860
499,575
20,868

258,665
109,012

مبالغ محتلزة عن عقد بيج شركة تا عة *

424,800

ميصس تدني لمم مدينة أخرى

()830,652

()225,000

928,919

1,488,253

مدينة اخرى

9,844

424,800

9,844

* قامت الشركة خ ل الربج الثااني مان العاام  2010ببياج كامال حصصاها الشاركة المثلاى ليادمات البرملياات (شاركة تا عاة)
مبلااغ  5,600,000دوالر أمريكااي ومااا يعااادل  3,964,799دينااار أردنااي  ،حيااث بلغاات القيمااة الدفتريااة لإلسااتثمار فااي الشااركة

المثلااى لياادمات البرمليااات (شااركة تا عااة) كمااا فااي  31كااانو األول  2009مبلااغ  4,100,751دينااار أردنااي وتاانس اإلتفاقيااة

على واود مبلاغ  360,000ديناار أردناي و هاو عباارة عان لمام لات ع قاة علاى الشاركة المثلاى ليادمات البرملياات (الشاركة
التا عة) تم اإلتفاق على سدادها من فمن مبلاغ البياج  ،وباذلك تكاو الشاركة قاد حققات خساائر مبلاغ  495,952ديناار أردناي

نتيلاة بياج هاذا اإلسااتثمار ،كماا تانس االتفاقيااة علاى حلاز مبلااغ  424,800ديناار مان قيمااة البياج مقابال أيااة الت ازماات قاد ت ا أر

على الشركة وغير مقيدة في سل تها قبل تاريخ البيج.
 -9البضاعة
ضاعة في المستودعات
ميصس ضاعة راكدة

 -10المدينون
لمم مدينة *

2018

2017

844,341

1,318,860

()277,461

()277,461

566,880

1,041,399

2018

2017

9,082,102

10,903,174

117,560

م لوب من اهات لات ع قة**

ميصس تدني لمم مدينة
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* ما يلي اعمار الذمم المدينة كما في  31كانو األول كما يلي :
 150 – 1يوم
 360 – 151يوم
 – 361فما فوق

2018

2017

3,676,072

5,091,560

1,800,175

1,876,723

9,082,102

10,903,174

3,605,855

3,934,891

** يتمثل هذا البند في قيمة لمة السيد ردين توفيق قعوار (رئيك مللك اإلدارة).

 -11النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه  ،النقد والودائج تحت ال لب التى يمكن تسييلها خ ل فترة ث ثة شهور او أقل .

شيكات في الصندوق

2018

2017

114,271

-

نقد لدى البنو

591,692

1,046,633

706,356

1,046,992

نقد في الصندوق

393

359

 -12اإلحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري:

تماشياً مج مت لبات قانو الشركات في المملكة األردنياة الهاشامية والن اام األساساي للشاركة  ،تقاوم الشاركة بتكاوين احتيااطي
إاباري بنسبة  10المئة من الربح الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي ربج أرسامال الشاركة ويلاوز االساتمرار فاي اقت ااع هاذا
النساابة موافقااة الهيئااة العامااة للشااركة إلااى أ يبلااغ هااذا االحتياااطي مااا يعااادل مقاادار أرساامال الشااركة المصاارح ااه  .إ هااذا

االحتياطي غير قابال للتوزياج كأربااح علاى المسااهمينم هاذا ويحاق للهيئاة العاماة وبعاد اساتنفال االحتياطياات األخارى أ تقارر

في ااتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ الملتمعة في حساب االحتياطي االاباري على أ يعاد بنااءا وفقااً ألحكاام

القانو المشار اليه.

اإلحتياطي اإلختياري:

تماشااياً مااج مت لبااات قااانو الشااركات فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية والن ااام األساسااي للشااركة ،فإنااه يلااوز للشااركة أ تقااوم
بتكوين إحتياطي إختياري ما ال يزيد على  20المئة من الربح الصافي بناءاً على إقتراح مللاك إدارتهاا .أ هاذا اإلحتيااطي
قابل للتوزيج كأرباح على المساهمين عد موافقة الهيئة العامة للشركة على للك.
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 -13تعويض نهاية الخدمة
إ حركة تعوي

نهاية اليدمة هي كما يلي:
2018

2017

الرصيد كما في  1كانو الثاني

158,551

158,551

الرصيد كما في  31كانون األول

158,551

المسدد خ ل السنة

-

-

158,551

 -14القروض

إن تفاصيل القروض كما في  31كانون األول كما يلي:

2018

2017

قروض بنك اإلسكا للتلارة والتمويل

2,906,722

3,619,459

قرض بنك المال االردني

2,041,247

-

إامالي القروض

5,162,355

4,021,393

214,386

قروض بنك االتحاد

401,934

ينزل  :اللزء المتداول

3,088,980

1,052,811

اللزء طويل األال

2,073,375

2,968,582

قروض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
حصلت الشركة على تسهي ت بنكية من قبل بنك االسكا للتلاارة والتمويال قيماة  13,000,000دوالر أمريكاي لغاياات تمويال شاراء  %70مان

حصة شركة الرؤية لت وير ن م المعلوماات وبارامج الحاساب اآللاي (الساعودية)  ،علاى شاكل قارض تلسايري قيماة  6,500,000دوالر أمريكاي،
وقرض متناقس قيمة  6,500,000دوالر أمريكي وللك معدل فائدة اليبور (ث ث شهور  )%2+وعمولة  %1ويسادد القارض التلسايري خا ل

مدة اقصاها  6شهور من خ ل رفج رأس مال الشركة قيمة  9,000,000دينار أردني.
وقد قامت الشركة إعادة ادولة القرض المتنااقس علاى مادة  9سانوات يساتحق القساط األول بتااريخ  1تشارين األول  2011وخا ل عاام 2014
تاام اعااادة ادولااة الرصاايد المتبقااي ماان القاارض حيااث يسااتحق القسااط االول بتاااريخ  1نيسااا  2014وللااك معاادل فائاادة (اليبااور ث ثااة شااهور+
5م %3هامش وبمعدل أدناى  %5وبادو عمولاة) .إ هاذا التساهي ت كفالاة الشاركة األهلياة للكمبياوتر (شاركة تا عاة) والكفالاة الشيصاية لارئيك
مللاك اإلدارة ،وفااي بدايااة عااام  2016تاام اعااادة ادولااة الرصاايد المتبقااي ماان القاارض حيااث يسااتحق القسااط االول بتاااريخ  1كااانو األول 2016
وللك معدل فائدة (اليبور ث ثة شهور و  %3,5هامش وبمعدل ادنى  %4سنويا وبدو عمولة).
قاماات الشااركة إعااادة ادولااة سااقف اللاااري ماادين والبااالغ قيمتااه 000م 100دينااار أردنااي وسااقف تموياال الع اااءات والمشااتريات الااى قاارض طوياال
األال مبلغ  1,757,195دينار أردني يسدد علاى مادة  9سانوات ويساتحق القساط األول بتااريخ  1تشارين األول  ،2011وخا ل عاام  2014تام
إعااادة ادولااة الرصاايد المتبقااي ماان القاارض حيااث يسااتحق القسااط االول بتاااريخ  1نيسااا  2014وللااك معاادل فائاادة  %9ساانوياً تسااتوفى شااهرياً
وباادو عمولااة ،وفااي بدايااة عااام  2016تاام تسااديد كاماال رصاايد القاارض وللااك ماان خ ا ل حصااول الشااركة علااى تسااهي ت بنكيااة مواااب قاارض
متناااقس قيمااة  2,046,000دوالر امريكااي وللااك معاادل فائاادة (اليبااور ث ثااة شااهور و  %3,5هاامش وبمعاادل ادنااى  %4ساانويا وباادو عمولااة)
حيث يستحق القسط االول بتاريخ  1كانو األول م2016
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قاماات الشااركة األهليااة للكمبيااوتر ( شااركة تا عااة ) إعااادة ادولااة سااقف اللاااري ماادين والبااالغ قيمتااه 000م 150دينااار أردنااي

وسقف تمويل الع اءات الى قرض طويل األال قيمته 819م 546دينار أردني يسدد على مدة  9سنوات اعتبا اًر مان  1تشارين

األول  2011وخا ل عااام  2014تاام اعااادة ادولااة الرصاايد المتبقااي ماان القاارض حيااث يسااتحق القسااط االول بتاااريخ  1نيسااا

 2015وللك معدل فائدة  %9سنوياً تستوفى شهرياً وبدو عمولة،إ هذا التسهي ت كفالة شاركة الفاارس الوطنياة ل ساتثمار
والتصدير ،وفي بداية عام  2016تم تسوية كامل رصيد القرض وللك من خ ل حصول الشركة على تسهي ت بنكية موااب

قارض متناااقس قيماة  544,000دوالر امريكااي وللااك معادل فائاادة (اليباور ث ثااة شااهور و  %3,5هاامش وبمعاادل ادنااى %4

سنويا وبدو عمولة) حيث يستحق القسط االول بتاريخ  1كانو األول .2016
قروض بنك اإلتحاد

حصلت الشركة األهلية للكمبيوتر (شركة تا عة) على قرض من بنك اإلتحاد قيمة  750,000دينار أردني وبمعدل فائدة بلغت

5م %9س اانوياً وتس ااتوفى ش ااهرياً وبعمول ااة  ،%1وقام اات الش ااركة إع ااادة ادول ااة الق اارض وس ااقف الل اااري م اادين والب ااالغ قيمت ااه
 750,000دينار وسقف تمويل الع اءات والمشتريات الى قارض طويال األاال قيمتاه 500م681م 1ديناار أردناي علاى مادة 4
سنوات يسدد اعتبا اًر من  30أيلول  2011وللك معدل فائدة  %9سنوياً تساتوفى شاهرياً وعمولاة  ، %1وقاد قامات الشاركة فاي
نهاية عام  2013إعادة هيكلة القارض والباالغ قيمتاه 000م 937ديناار اردناي ويسادد علاى فتارة خماك سانوات اعتباا ار مان 31

كااانو األول  2014وبمعاادل فائاادة  %10وعمولااة  %1وللااك مقاباال كفالااة شااركة الفااارس الوطنيااة ل سااتثمار والتصاادير  ،وقااد
قامت الشركة في نهاية عاام  2015بتحويال القارض والباالغ قيمتاه  814,180ديناار اردناي الاى عملاة الادوالر االمريكاي ويسادد

علااى فتارة اربااج ساانوات اعتبااا ار ماان  31كااانو األول  2015وبمعاادل فائاادة  %7,75وللااك مقاباال كفالااة شااركة الفااارس الوطنيااة

ل ستثمار والتصدير.

قرض بنك المال االردني

حصلت الشركة األهلية للكمبيوتر (شركة تا عة) علاى قارض مان بناك الماال األردناي قيماة  1,352,000ديناار أردناي وبمعادل

فائدة بلغت 5م %10سنوياً وتستوفى شهرياً وبدو عمولة ،وللك لتساديد اعتمااد ،ويسادد القارض دفعاة واحادة بتااريخ  24كاانو
الثاني  2019وللك مقابل كفالة شركة الفارس الوطنية ل ستثمار والتصدير والكفالة الشيصية لرئيك مللك االدارة.

حصاالت الشااركة األهليااة للكمبيااوتر (شااركة تا عااة) علااى قاارض ماان بنااك المااال األردنااي قيمااة  689,247دينااار أردنااي وبمعاادل

فائدة بلغت 5م %10سنوياً وتستوفى شهرياً وبدو عمولة ،وللك لتسديد مشتريات ،ويسدد القرض مواب أقساط شهرية عددها

 12وبقيمااة  57,437دينااار أردنااي ،وللااك مقاباال كفالااة شااركة الفااارس الوطنيااة ل سااتثمار والتصاادير والكفالااة الشيصااية لارئيك
مللك االدارة.
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 -15المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى

2018

2017

2,666,410

2,844,624

أمانات الللنة اإلاتماعية

9,802

7,968

دفعات مقدماً من العم ء

281,979

406,046

6,878

121,838

4,041,908

4,120,767

مصارين مستحقة

689,548

أمانات حكومات ميتلفة

298,131

لمم موذفين

89,160

ميصس التزامات محتملة

مكافآت مستحقة

 -16الدائنون والشيكات اآلجلة
لمم دائنة
شيكات االة

 -17البنوك الدائنة
البنك العربي

بنك اإلسكا للتلارة والتمويل

بنك المال األردني

330,232
320,899

89,160

2018

2017

3,394,198

379,650

4,105,829

568,057

3,773,848

4,673,886

2018

2017

452,056

180,499

751,320
562,795

751,378

3,105,858

1,766,171

4,037,735

البنك العربي :

منحت الشركة األهلية للكمبياوتر (شاركة تا عاة) عقاد تساهي ت ائتمانياة مان البناك العرباي لحسااب اللااري مادين ساقف 550,000

ديناار أردنااي ساعر فائاادة  %10ساانوياً وعمولاة  %1وللااك مقاباال كفالاة شااركة الفاارس الوطنيااة لإلسااتثمار والتصادير ،وخا ل عااام
 2012تام تيفااي سااقف اللاااري ماادين ليصاابح  460,000دينااار اردناي سااعر فائاادة  %4,375ساانويا وبعمولااة  %1وللااك مقاباال
تأمينات نقدية.

بنك االسكان للتجارة والتمويل :

منحت الشركة تساهي ت بنكياة علاى شاكل اااري مادين قيماة  1,500,000ديناار أردناي و معادل فائادة  %4سانوياً وبادو عمولاة
ويستوفى عن طريق دفعة واحدة بتاريخ  1آب  2012وهي كفالة رئيك مللك اإلدارة وقد تم تسديد مبلغ  750,000ديناار اردناي
خ ل عام  2017وقد تم تمديد فترة التسديد الرصيد المتبقي والبالغ  750,000دينار اردني لغاية  1اب .2019
53
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لموحدة (يتبج)
إيضاحات حول القوائم المالية االموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

( الدينار االردني)

بنك المال األردني:

منحاات الشااركة األهليااة للكمبيااوتر (شااركة تا عااة) تسااهي ت بنكيااة ماان بنااك المااال األردنااي كحساااب ااااري ماادين دوالر سااقف

000م 200دوالر أمريكاي وتام زياادة الساقف مبلااغ  300,000دوالر امريكاي بتااريخ  2تماوز  2015ليصاابح  500,000دوالر
امريكااي وبمعاادل فائاادة  %6,89وباادو عمولااة و حساااب ااااري ماادين دينااار سااقف  150,000دينااار أردنااي و معاادل فائاادة

 %10,75وبدو عمولة وللك مقابل كفالة شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير.

كما حصلت الشركة االهلية للكمبيوتر فرع العقبة (شركة تا عة) على تسهي ت بنكية من بنك المال االردني سقف قارض دوار

لتمويل فواتير المبيعات قيمة  5,700,000دوالر امريكي وبمعدل فائدة .%6,5

 -18كلفة المبيعات
كلفة البضاعة المباعة

مصارين تشغيلية مباشرة

2018

2017

14,331,645

12,518,661

6,330,390

20,662,035

 -19كلفة إيرادات صيانة األجهزة
تكاليف عقود صيانة
مصارين صيانة األاهزة *

تدريب

2018
25,283

9,840

354,582

259,635

379,865

269,475

2018

2017

338,541

247,537

4,595

سفر وإقامة

7,327

أخرى

4,119
354,582
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18,579,175

2017

* إ تفاصيل مصارين صيانة االاهزة هي كما يلي-:
الرواتب واألاور وملحقاتها

6,060,514

4,704
2,070
5,324

259,635
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 -20المصاريف اإلدارية والبيع والتسويق
الرواتب واألاور وملحقاتها

2018

2017

1,187,820

1,120,093

تأمين صحي وع اات

46,385

صيانة عامة

14,780

بريد وبرق وهاتف

59,539

سفر واقامة

12,441

إيلارات

134,698

قرطاسية ولوازم مستهلكة

12,461

فيافة

2,544

إشتراكات

35,971

مياا وكهرباء ومحروقات

50,987

32,032
14,636
14,750

126,704
54,354
14,932
5,612

27,068
56,767

رسوم حكومية

41,539

أتعاب مهنية واستشارات

159,168

مصارين هيكلة رأس المال

-

أخرى

80,047

51,214

1,876,907

1,745,128

دعاية وإع

9,391

بدل تنق ت

26,636

تبرعات

2,500
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12,749
120,358
29,486
31,958
9,791
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 -21ضريبة الدخل

انهاات الشااركة وفااعها الض اريبي حتااى عااام  2016وأمااا النساابة  2017فقااد تاام تقااديم كشااف التقاادير الااذاتي ولاام يااتم مرااعااة

السل ت المحاسبية للشركة من قبل الدائرة حتى تاريخ هذا القوائم المالية الموحدة.

 -انهاات الشااركة األهليااة للكمبيااوتر (شااركة تا عااة) وفااعها الض اريبي لغايااة عااام  ،2015وقااد تاام تقااديم كشااف التقاادير الااذاتي

للشاركة اماا النسابة لعاامي  2016و  2017فقاد تام تقاديم كشاف التقادير الاذاتي ولام ياتم مرااعاة السال ت المحاسابية مان قبال

الدائرة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.

 -كما لم يتم تقديم كشف التقدير الذاتي لشركة اللوتك للحلول االدارية وانهاء وتسوية فريبة الدخل منذ تاريخ التأسيك بتااريخ

 24نيسا  2005ولغاية تاريخ الدمج  6أيار .2008

 انهت شركة االن مة المثالية وفعها الضريبي حتى تاريخ الدمج مج الشركة االهلية للكمبيوتر. -انهت شركة اريلو ليميتد وفعها الضريبي حتى عام  ، 2016وأما النسبة لعام  2017فقد تم تقديم كشف التقادير الاذاتي

لدائرة فريبة الدخل والمبيعات ولم يتم مرااعتها من قبل الدائرة حتى تاريخ هذا القوائم المالية الموحدة.

 قامات شاركة التحاالف للبرمليااات (شاركة تا عاة) إنهااء وفااعها الضاريبي عان نتاائج أعمااال الشاركة حتاى عاام  ،2016وأماااالنسبة لعام  2016قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة فريبة الدخل والمبيعات ولام ياتم مرااعتهاا مان قبال الادائرة

حتى تاريخ هذا القوائم المالية الموحدة.

 تم إنهاء الوفاج الضاريبي لشاركة التادريب المتقادم (شاركة تا عاة) حتاى نهاياة عاام  ، 2016اماا النسابة لعاام  2017فقاد تامتقااديم كشااف التقاادير الااذاتي لاادائرة ف اريبة الاادخل والمبيعااات ولاام يااتم مرااعتهااا ماان قباال ال ادائرة حتااى تاااريخ هااذا الق اوائم الماليااة

الموحدة.

 تم إنهاء الوفج الضاريبي لشاركة الحافانة لإللكترونياات (شاركة تا عاة) حتاى نهاياة عاام  ،2016واماا النسابة لعاام 2017فقد قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة فريبة الدخل والمبيعات ولم يتم مرااعتها من قبل الدائرة حتى تااريخ اعاداد

هذا القوائم المالية الموحدة.
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 -22المعامالت مع جهات ذات عالقة

قامت الشركة خ ل السنة قيد الرواتب واالاور والبدالت والمزايا لصالح المدير العام والمدير المالي للشركة وهي كما يلي :
الرواتب واالاور والبدالت التي يتقافاها المدير العام
الرواتب واالاور والبدالت التي يتقافاها المدير المالي

2018

2017

261,935

259,548

39,600

39,300

 -23اإللتزامات المحتملة

يواد على الشركة كما في 31كانو األول اإللتزامات المحتملة التالية-:

كفاالت بنكية

إعتمادات مستندية

2018

2017

2,583,285

2,382,000

-

2,583,285

134,494

2,516,494

 -24الوضع القانوني للشركة
 -ملخص القضايا المرفوعة من الشركة وشركاتها التابعة:

بلغت قيمة القضايا المقامة من قبل الشركة وشركاتها التا عة على الغير قيمة  1,009,990دينار ارني.

مليس ألهم القضايا:

أ -قضااية مرفوعااة ماان قباال الشااركة األهليااة للكمبيااوتر (شااركة تا عااة) علااى و ازرة التربيااة والتعلاايم للم البااة باارد باادل اليصااومات
والحسومات والغرامات التي تم ايقاعها على مستحقات الشركة قيمة  267,151دينار أردني.

ب -قضية مرفوعاة مان قبال الشاركة األهلياة للكمبياوتر (شاركة تا عاة) علاى مستشافى اللااردنز قيماة  404,525ديناار أردنايم
صدر قرار برد ال لب وقامت االستئناف وتم رد االستئناف واعادة االوراق الى مصدرها لغايات تحديد موعد السة.

 -ملخص القضايا المرفوعة على الشركة وشركاتها التابعة:

بلغت قيمة القضايا المرفوعة من قبل الغير على الشركة وشركاتها التا عة قيمة  723,254دينار أردني.

مليس ألهم القضايا:

قضية مرفوعة من قبل شركة نلم البياناات علاى الشاركة األهلياة للكمبياوتر (شاركة تا عاة) قيماة  670,521ديناارم صادر قارار

محكمة االستئناف فسخ القرار واعادة األوراق لمحكمة الصلح.

57

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)
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 -25اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9لألدوات المالية

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9األدوات المالية مت لبات لتحديد وقياس المواودات والم لوبات المالية وبع
بنود غير مالية .يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )39االدوات المالية" :اإلعتراف والقياس"

العقود لشراء او بيج

قامت الشركة بت بيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ابتداءا من  1كانو الثاني  .2018اختارت الشركة عدم تعديل ارقام المقارنة

وتم ادراج التعدي ت في تاريخ الت بيق على القيم الدفترية للمواودات والم لوبات المالية فمن االرصدة االفتتاحية ل رباح المدورة.

ا صافي االثر الناتج من ت بيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9كما في  1كانو الثاني  2018هو انيفاض في االرباح المدورة
مبلغ  1,568,419دينار أردني.

مصارين مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
ايرادات مستحقة القب

مدينو

القيمة الدفترية حسب معيار

القيمة الحالية حسب المعيار الدولي

المحاسبة الدولي رقم ()39

للتقارير المالية رقم ()9

1,488,253

882,601

4,167,670

4,089,229

7,964,904

المصاارين مدفوعااة مقادماً وأرصاادة مدينااة أخارى واإليارادات مساتحقة القااب
المحاسبة الدولي رقم ( )39تم تصنيفها اال

7,080,578

والماادينو التاي تاام تصانيفها سااا قاً كاذمم مديناة مواااب معيااار

التكلفة الم فاة .تم تكوين ميصصات تدني افافية بلغات قيمتهاا  1,568,419ديناار أردناي

وتم اإلعتراف بها فمن الرصيد االفتتاحي ل رباح المدورة في  1كانو الثاني  2018عند ت بيق المعيار الدولي للتقارير المالية (.)9

 -26األدوات المالية

إدارة مخاطر رأس المال

تقوم الشركة إدارة رأسمالها لتتأكد أ الشركة تبقى مستمرة بينما تقوم الحصول على العائد األعلى من خ ل الحد األمثل ألرصدة الاديو

وحقوق الملكية .لم تتغير استراتيلية الشركة اإلامالية عن سنة .2017

إ هيكل ااة رأس م ااال الش ااركة يض اام حق ااوق الملكي ااة العائ اادة للمس اااهمين ف ااي الش ااركة والت ااي تتك ااو م اان رأس الم ااال واالحتياطي ااات واليس ااائر
المتراكمة كما هي مدراة في بيا التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

معدل المديونية

يقوم مللك إدارة الشاركة مرااعاة هيكلياة رأس الماال شاكل دوري .وكلازء مان هاذا المرااعاة ،يقاوم مللاك اإلدارة األخاذ اإلعتباار

تكلف ااة رأس الم ااال والمي اااطر المرتب ااة ك اال فئ ااة م اان فئ ااات رأس الم ااال وال اادين .إ هيك اال أرس اامال الش ااركة يض اام دي ااو م اان خا ا ل

االقتراض ،لم تقم الشركة بتحديد حد أقصى لمعدل المديونية.

إدارة المخاطر المالية

إ نشاطات الشركة يمكن أ تتعرض شكل رئيسي لمياطر مالية ناتلة عن ما يلي-:

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

هي مياطر تغير قيمة األدوات المالية نتيلاة التغيار فاي أساعار العما ت االانبياة ويعتبار الادينار األردناي العملاة األساساية للشاركة ،ويقاوم
ملل ااك اإلدارة بوف ااج ح اادود للمرك ااز الم ااالي لك اال عمل ااة ل اادى الش ااركة ،وي ااتم مرااع ااة مرك ااز العما ا ت االانبي ااة ش ااكل ي ااومي وي ااتم اتب اااع

استراتيليات للتأكد من االحتفا

مركز العم ت االانبية فمن الحدود المعتمدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبج)
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( الدينار االردني)

إ كافة عملياات الملموعاة تاتم شاكل رئيساي الادينار األردناي والرياال الساعودي والادرهم االمااراتي ،هاذا وال يوااد أي ميااطر

نتيلة تعامل الشركة بتلك العم ت حيث أ أسعار تلك العم ت ثابتة ال تتغير ألنها مربوطة الدوالر األمريكي.
إدارة مخاطر سعر الفائدة

تنتج المياطر المتعلقة معدالت الفائدة شكل رئيسي عن إقترافات األموال معدالت فائدة متغيرة (عائمة) وعن ودائاج قصايرة

األال معدالت فائدة ثابتة.

تتمثال حساسااية قائماة الاادخل الشااامل الموحادة ااأثر التغيارات المفترفاة الممكنااة أسااعار الفوائاد علااى ربااح الشاركة لساانة واحاادة،
ويتم إحتسابها بناءاً على الم لوبات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير كما في نهاية السنة.

يوفح اللدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة للتغيرات الممكناة المعقولاة علاى أساعار الفائادة كماا فاي  31كاانو
األول ،مج قاء اميج المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة :
العملة

الزيادة سعر الفائدة

دينار أردني

األثر على (خسارة) ربح السنة

(نق ة مئوية)

2018

2017

25

17,321 -

20,148 -

العملة

النقس سعر الفائدة

دينار أردني

األثر على (خسارة) ربح السنة

(نق ة مئوية)

2018

2017

25

17,321 +

20,148 +

مخاطر أسعار أخرى

تتعرض الشركة لمياطر أسعار ناتلة عن إستثماراتها في حقوق ملكية شركات أخارى  .تحاتفظ الشاركة اساتثمارات فاي حقاوق
ملكية شركات أخرى ألغراض استراتيلية وليك بهدف المتاارة بها وال تقوم الشركة المتاارة النش ة في تلك اإلستثمارات.
إدارة مخاطر اإلئتمان

تتمثاال مياااطر اإلئتمااا فااي عاادم الت ازام أحااد األط اراف لعقااود األدوات الماليااة الوفاااء التزاماتااه التعاقديااة ممااا يااؤدي إلااى تكبااد

الشركة ليسائر مالية ،ون اًر لعدم واود أي تعاقدات مج أي أطراف أخرى فإناه ال يوااد أي تعارض للشاركة لميااطر اإلئتماا
ميتلف أنواعها.

إدارة مخاطر السيولة

إ مس ااؤولية إدارة مي اااطر الس اايولة تق ااج عل ااى ملل ااك اإلدارة ولل ااك إلدارة مت لب ااات الش ااركة النقدي ااة والس اايولة قص اايرة اإلا اال

ومتوسا ة األااال وطويلااة األااال .وتقااوم الشااركة ااإدارة مياااطر الساايولة ماان خا ل مراقبااة التاادفقات النقديااة المسااتقبلية والمقيمااة
صورة دائمة وتقابل تواريخ استحقاق المواودات والم لوبات النقدية.
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
( الدينار االردني)

يبين اللدول اآلتي االستحقاقات المتعاقد عليها لم لوبات الشركة المالية غير المشتقة  .تم إعداد اللاداول بنااءاً علاى التادفقات
النقدية غير الميصومة للم لوبات المالية وللك مواب تواريخ اإلستحقاق المبكرة التي قد ي لب موابها من الشاركة أ تقاوم
التسديد أو القب

 .يضم اللدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئيسية والفوائد.
معدل الفائدة

سنة وأقل

أكثر من سنة

المجموع

: 2018
أدوات ال تحمل فائدة
أدوات تحمل فائدة

-

9,496,636

158,551

9,655,187

25 -4م%10

4,855,151

2,073,375

6,928,526

14,351,787

2,231,926

16,583,713

المجموع
: 2017

أدوات ال تحمل فائدة

أدوات تحمل فائدة

-

10,475,533

158,551

10,634,084

25 -4م%10

5,090,546

2,968,582

8,059,128

15,566,079

3,127,133

18,693,212

المجموع

 -27التحليل القطاعي

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االستيراد والتصدير والدخول في شركات اخرى واالقتراض من البنو لتنفيذ غايات الشركة،

وك ء ووس اء تلاريين ،توزيج وتسويق تلاري ،صناعة برامج كمبيوتر وصناعة ااهزة الحاسوب واازائها وتقديم االستشارات
الفنية والهندسية والتلارية وخدمات الكمبيوتر ما في للك برملة الكمبيوتر.

 -28المصادقة على القوائم المالية الموحدة

تمت المصادقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مللك إدارة الشركة بتاريخ  13شاباط  ،2019وتمات الموافقاة علاى نشارها
وتت لب هذا القوائم المالية الموحدة موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 -29أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب وتصنيف ع

أرقام سنة  2017لتتفق مج أرقام العرض للسنة المنتهية في  31كانو األول .2018
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أ.

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة.

بناء على التعليمات الصادرة
قامت إدارة الشركة بإعداد نظام داخلي للحوكمة المؤسسية لشركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير ً

عن هيئة األوراق المالية واستناداً على قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ،حيث تم فيه تحديد المهام والصالحيات والواجبات
على صعيد مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومتابعة عمل أقسام الشركة والموظفين حيث يقوم مجلس إدارة الشركة بما يلي:
*

وضععظ نظام حوكمة خال للشععركة يعمل على تحديد سععياسععات واجراءات تلععمن احترام الشععركة ل نظمة
واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائمين وأصحاب المصالح اآلخرين.

*

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعععة نتععائت التععدقيو الس ع ع ع ع ع ععنول وااطمئنععان على فعععاليععة اجراءات الرقععابععة الععداخليععة
للشركة.

*

اعتماد األهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها.

*

حدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية واجراءات اتخاذ الق اررات.

*

توفير وتعيين كفاءات إدارية للشركة.

*

يقوم مجلس اإلدارة بتوفير جميظ المعلومات التي تمكن المسع ع ععاهمين من ممارسع ع ععة حقوقهم ب ريقة منتظمة
دون التمييز بينهم.

ويقوم مجلس إدارة الشركة من خالل اللجان المنبثقة عنه بمتابعة تنفيذ قواعد حوكمة الشركة وذلك من خالل تنفيذ كافة المهام
والواجبات المناطة اليه والتي وردت في تعليمات الحوكمة المؤسسية ومن خالل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ،باإلضافة
الى قيام اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بالواجبات والمهام المحددة لهم والتي تقوم بدورها بوضظ وتحديد السياسات وااجراءات
الالزمة لت بيو قواعد الحاكمية المؤسسية وتقديم التوصيات وااجراءات المقدمة لمجلس اإلدارة لغايات مناقشتها والمصادقة عليها.
ويقوم المجلس بمراجعة ضوابط الرقابة الداخلية والسياسات المالية ويقوم بمناقشة القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها واإلفصاح
عنها خالل الفترات المحددة من الجهات الرسمية ،كما يقوم المجلس باتخاذ القرارات الجوهرية والتي تتعلو بمنح الشركة القروض
والتسهيالت البنكية أو/و إعادة هيكلة رأس المال وأية ق اررات تصب في مصلحة الشركة واستم ارريتها ،ويفوض مجلس اإلدارة اإلدارة
العليا بأل من الق اررات التشغيلية والتي تتعلو بتسيير أعمال الشركة وذلك بعد عرضها على المجلس ومناقشتها.
وقد قام المجلس مؤخ ار من خالل لجنة الحوكمة بوضظ االية التي تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما ايقل عن  %5من اسهم
الشركة المكتتب بها باضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادل للشركة قبل ارساله بشكله النهائي للمساهمين.
وقد تم ااعالن عن هذه االية من خالل الموقظ االكتروني للشركة.
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ب.

أسماء اعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة :

العدد اإلســــم
1
2
3
4
5
6
7

شركة النمير لإلستثمارات
ممثلة برئيس مجلس اإلدارة السيد ردين قعوار
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ممثلة بالسيد حسن العجارمه
الشركة األردنية التحاد المقاولين
ممثلة بالسيد ياسر برقان
كريم توفيق أمين قعوار
عبدالمجيد احمد لطفي خضر
رمزي جورج ابراهيم زبانه
سعيد لبيب سعيد برانسي

تاريخ العضوية

تاريخ اإلستقالة

2015/01/14

-

2017/2/27
2015/01/14

-

2009/12/14
2012/02/22
2012/2/21
2017/12/18

-

-

ال يوجد أعضاء مستقيلين خالل السنة.

ج.

أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة اإلعتباريين:

العدد

اإلســــم

1
2
3

رئيس مجلس اإلدارة السيد ردين توفيق أمين قعوار – ممثل شركة النمير لإلستثمارات
السيد حسن خلف عوض العجارمه – ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
السيد ياسر خليل أديب برقان – ممثل الشركة األردنية التحاد المقاولين

د.

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:

العدد

المنصب التنفيذي

اإلســـــم

1
2
3

رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي
المدير المالي

ردين توفيق أمين قعوار
ماجد قسطندي الياس سفري
شبلي كمال يونس يونس
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تنفيذي /غير تنفيذي
مستقل /غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي  -مستقل
غير تنفيذي  -مستقل
غير تنفيذي  -غيرمستقل

تنفيذي /غير تنفيذي
مستقل /غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل

هـ .جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت
عضو مجلس اإلدارة
شركة النمير لإلستثمارات ويمثلها السيد ردين توفيق أمين قعوار
كريم توفيق أمين قعوار
عبدالمجيد احمد لطفي خضر
رمزي جورج ابراهيم زبانه
الشركة اإلردنية التحاد المقاولين ويمثلها السيد ياسر أديب خليل برقان
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي – ويمثلها السيد حسن خلف عوض
العجارمه
السيد سعيد لبيب سعيد برانسي

و.

عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس
اإلدارة في الشركات المساهمة العامة (الشخص
الطبيعي)
ممثل شركة أمين قعوار واوالده لدى شركة
اإلستثمارات العامة
ممثل شركة أمين قعوار واوالده لدى األردنية
للصناعات الخشبية (جوايكو)
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

اسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة :
عبدالرحمن الداني (محلل مالي -مسؤول التدقيق الداخلي للشركة).

ز.

ح.

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
-1

لجنة التدقيق.

-2

لجنة الترشيحات والمكافآت.

-3

لجنة الحوكمة.

-4

لجنة المخاطر.

لجنة التدقيق:

اإلســــم
عبد المجيد احمد لطفي خضر

المنصب
رئيس اللجنة

حسن خلف عوض العجارمه

عضو

ياسر أديب خليل برقان

عضو

نبذة عن المؤهالت والخبرات
 مؤسس شركات تكنولوجيا معلومات مدير شركة خدمات انترنت خبرة في األمور المالية واإلدارية. مدير العمليات والدعم التقني في شركة الكرامة للكمبيوتر (ابتداء من 1990لغاية .)1996
 مدير قسم ادارة المعلومات في الضمان االجتماعي (من سنة .)1996 مساعد نائب الرئيس لدى الشركة االردنية التحاد المقاولين.* مدير مشاريع متعددة في الواليات المتحدة.
 ماجستير إدارة أعمال. -خبرة طويلة في األمور المالية .
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ط.

لجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة المخاطر
أعضاء اللجان
رئيس اللجنة
عضو
عضو

ي.

لجنة الحوكمة
رمزي جورج ابراهيم زبانه
حسن خلف عوض العجارمه
كريم توفيق أمين قعوار

لجة الترشيحات والمكافآت
رمزي جورج ابراهيم زبانه
عبدالمجيد احمد لطفي خضر
ياسر أديب خليل برقان

لجنة ادارة المخاطر
رمزي جورج ابراهيم زبانه
ردين توفيق أمين قعوار
كريم توفيق أمين قعوار

عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين
اللجنة
لجنة التدقيق

عدد االجتماعات خالل السنة
13 )4/1شباط2018 ،

األعضاء الحاضرين
 .1عبدالمجيد احمد لطفي خضر
 .2ياسر أديب خليل برقان
 .3حسن خلف عوض العجارمه

لجنة الترشيحات والمكافآت

30 )4/2نيسان2018 ،

 .1عبدالمجيد احمد لطفي خضر
 .2ياسر أديب خليل برقان
 .3حسن خلف عوض العجارمه

30 )4/ 3تموز2018 ،

 .1عبدالمجيد احمد لطفي خضر
 .2ياسر أديب خليل برقان
 .3حسن خلف عوض العجارمه

29 )4/ 4تشرين األول2018 ،

 .1عبدالمجيد احمد لطفي خضر
 .2ياسر أديب خليل برقان
 .3حسن خلف عوض العجارمه
 .1رمزي جورج زبانه
 .2عبدالمجيد احمد خضر
 .3ياسر اديب برقان
 .1رمزي جورج زبانه
 .2عبدالمجيد احمد خضر
 .3ياسر اديب برقان
 .1رمزي جورج زبانه
 .2كريم توفيق قعوار
 .3حسن خلف العجارمة
 .1رمزي جورج زبانه
 .2كريم توفيق قعوار
 .3حسن خلف العجارمة
 .1رمزي جورج زبانه
 .2ردين توفيق قعوار
 .3كريم توفيق قعوار
 .1رمزي جورج زبانه
 .2ردين توفيق قعوار
 .3كريم توفيق قعوار

29 )2/ 1تشرين األول،
2018
01 )2/ 2كانون األول2018 ،

لجنة الحوكمة

13 )2/ 1شباط2018 ،
01 )2 /2كانون األول2018 ،

لجنة المخاطر

01 )2/ 1كانون األول2018 ،
20 )2/ 2كانون األول2018 ،

ك.

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة .)1( :

ل.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين
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عدد اجتماعات
مجلس اإلدارة
13 )6/ 1شباط2018 ،

30 )6/ 2نيسان2018 ،

30 )6/ 3تموز2018 ،

29 )6/ 4تشرين األول2018 ،

01 )6/ 5كانون األول2018 ،

20 )6/ 6كانون األول2018 ،

األعضاء الحاضرين
.1

ردين توفيق أمين قعوار – رئيس مجلس اإلدارة – ممثل شركة النمير
لإلستثمارات.
عبدالمجيد احمد لطفي خضر – عضو مستقل
رمزي جورج ابراهيم زبانه – عضو مستقل
ياسر أديب خليل برقان – ممثل الشركة االردنية التحاد المقاولين.
حسن خلف عوض العجارمه – ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
كريم توفيق أمين قعوار – نائب الرئيس
ردين توفيق أمين قعوار – رئيس مجلس اإلدارة وممثل شركة النمير لإلستثمارات.
كريم توفيق أمين قعوار – نائب الرئيس
عبدالمجيد احمد لطفي خضر – عضو مستقل
رمزي جورج ابراهيم زبانه – عضو مستقل
ياسر أديب خليل برقان – ممثل الشركة األردنية التحاد المقاولين.
حسن خلف عوض العجارمه  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
سعيد لبيب سعيد برانسي – عضو غير مستقل
ردين توفيق أمين قعوار – رئيس مجلس اإلدارة وممثل شركة النمير لإلستثمارات.
ياسر أديب خليل برقان – ممثل الشركة األردنية التحدا المقاولين .
حسن خلف عوض العجارمه – ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
عبدالمجيد احمد لفطي خضر – عضو مستقل.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ردين توفيق أمين قعوار – رئيس مجلس اإلدارة وممثل شركة النمير لإلستثمارات.
كريم توفيق أمين قعوار – نائب الرئيس
عبدالمجيد احمد لطفي خضر – عضو مستقل
رمزي جورج ابراهيم زبانه – عضو مستقل
ياسر أديب خليل برقان – ممثل الشركة األردنية التحاد المقاولين.
حسن خلف عوض العجارمه  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
سعيد لبيب سعيد برانسي – عضو غير مستقل
ردين توفيق أمين قعوار – رئيس مجلس اإلدارة وممثل شركة النمير لإلستثمارات.
كريم توفيق أمين قعوار – نائب الرئيس
عبدالمجيد احمد لطفي خضر – عضو مستقل
رمزي جورج ابراهيم زبانه – عضو مستقل
ياسر أديب خليل برقان – ممثل الشركة األردنية التحاد المقاولين.
حسن خلف عوض العجارمه  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
سعيد لبيب سعيد برانسي – عضو غير مستقل
ردين توفيق أمين قعوار – رئيس مجلس اإلدارة وممثل شركة النمير لإلستثمارات.
كريم توفيق أمين قعوار – نائب الرئيس
عبدالمجيد احمد لطفي خضر – عضو مستقل
رمزي جورج ابراهيم زبانه – عضو مستقل
ياسر أديب خليل برقان – ممثل الشركة األردنية التحاد المقاولين.
حسن خلف عوض العجارمه  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
سعيد لبيب سعيد برانسي – عضو غير مستقل

.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.2
.3
.4
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