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تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2019
 .1األنشطة والمواقع الجغرافية والحجم االستثماري للشركة.
 .2الشركات المملوكة.
 .3أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم:
أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم.
ب -أسماء ومناصب موظفي اإلدارة العليا في الشركة األم والشركات المملوكة ونبذة تعريفية عنهم.
 .4كبار مالكي األسهم والذين يملكون ما نسبته  %5فأكثر كما في .2019/12/31
 .5الوضع التنافسي للشركة.
 .6الموردون والعمالء الرئيسيون للشركة:
الموردون الرئيسيون.
أ-
العمالء الرئيسيون.
ب-
 .7الحماية الحكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة وغيرها.
 .8قرارات الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية ،ومعايير
الجودة الدولية التي تقوم الشركة بتطبيقها.
 .9الهيكل التنظيمي والمعلومات عن الموظفين:
الهيكل التنظيمي للشركة وفروعها.
أ-
عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم العلمية.
ب-
برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.
ج-
 .10المخاطر التي تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة الالحقة ولها تأثير مادي عليها.
 .11اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل عام 2019
 .12التأثير المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية.
 .13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المتحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين.
 .14تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية.
 .15التطورات المستقبلية الهامة وخطة العمل المستقبلية للشركة لعام 2020والخطة االستراتيجية لألعوام (.)2024-2020
 .16أتعاب التدقيق.
 .17بيانات األوراق المالية:
األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وأقربائهم.
أ-
عدد األوراق المالية المملوكة من قبل موظفي اإلدارة العليا لمجموعة الشركات المملوكة للفارس الوطنية.
ب-
عدد األوراق المالية ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب موظفي اإلدارة العليا.
ج-
 .18المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا خالل :2019
المزايا والمكافآت التي تقاضاها اعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ 2019/12/31
أ-
المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء اإلدارة العليا لشركة الفارس الوطنية خالل عام .2019
ب-
 .19التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية.
 .20العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء
مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
 .21مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.
ملحق  :تقرير الحوكمة المؤسسية
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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  2009/12/14ولغاية ( 2012/02/21عضوية اعتبارية)
نائب رئيس مجلس اإلدارة ابتدا ًء من ( 2012/02/22عضوية مستقلة)
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 مستقل 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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التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن عام 2019
إن التقرير المرفق يمثل نشاطات وبيانات شركة الفارس والشركات التابعة والشركات المملوكة ،وكذلك تشتمل القوائم المالية الموحدة كما
في  2019/12/31على القوائم المالية للشركات المملوكة.
أوال :األنشطة والمواقع الجغرافية والحجم االستثماري للشركة:
أ -أنشطة الشركة الرئيسية (األم) وموقعها:
سممجلت شررركة الفارس الوطنية لالسررتثمار والتصرردير م

بتاريخ  ،2005/11/21وهي أول شممركة مسمماهمة عامة في األردن يتركز

نشممماطها االسمممتثماري في شمممراء ودمج الشمممركات المتخصمممصمممة في قطاعات الخدمات االسمممتشمممارية اإلدارية ،وتكنولوجيا المعلومات
واالتصماالت ،والتدريب وتطوير مهارات الموارد البشمرية وخدمات التوريد والدعم الخارجي ،وبناء شمركات جديدة وملكية فكرية لتواكب
متطلبات السوق اإلقليمي.
ب -المواقع الجغرافية لمكاتب الشركة:
يقع مركز شمممركة الفارس الوطنية لالسمممتثمار في مدينة عمان ،شمممارئ مكة ،مجمع أبراج مكة .أما الشمممركات المملوكة ،فهي على النحو
التالي:
شرربكة أوبتيمايزا ( : )Optimiza Networkأوبتيمايزا هي شممبكة من الشممركات الرائدة في مجال االسممتشممارات ومكاملة األنظمة،
ومتخصصة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات واإلسناد و تضم  237موظفا ً وهذه الشركات تكون شبكة أوبتيمايزا في المنطقة وهي:
-

أوبتيمرايزا األردن :ولهما مكماتمب في عممان والعقبمة ،ويضممممممان موظفين يعملون في اإلدارة والعمليمات والمبيعمات وخمدممات 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  2019مبلغ  17,996,496دينار 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 –
فرئ 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 فرئ 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 تأسيس فرئ الشركة األهلية 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 اإللكترونية 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 :2019/12/31
االسم
شركة النمير
لإلستثمارات ممثلة
برئيس مجلس إدارة
شركة الفارس الوطنية
لإلستثمار والتصدير
السيد ردين توفيق أمين
قعوار

المنصب

تاريخ الميالد

عضو ابتداء من
2015/01/14
(عضوية
اعتبارية)

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

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 مستقل
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 برالسيد
حسن العجارمه

عضو 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

عضو 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 قطائ 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.

كريم توفيق أمين قعوار

نائب الرئيس
ابتداء من
2012/02/22
(عضوية مستقلة)
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ب) أسماء ومناصب موظفي اإلدارة العليا في الشركة األم والشركات المملوكة ونبذة تعريفية عنهم كما في :2019/12/31
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 مجلس ادارة في جمعية انتاج.

شبلي كمال يونس يونس

المدير المالي
اإلقليمي ابتدا ًء 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 :2019/12/31

#

االسم

 31كانون األول2019 ،

 31كانون األول2018 ،

1

شركة النمير لالستثمارات

عدد األسهم
5,568,113

النسبة %
34.8007

عدد األسهم
7,318,113

النسبة %
45.7382

2

الشركة األردنية التحاد المقاولين

2,500,000

15.6250

2,500,000

15.6250

3

Farah Capital Ltd

2,000,000

12.5

2,000,000

12.5

سعيد لبيب سعيد برانسي

1,600,000

10

1,600,000

10

جورج اميل ابراهيم حداد

1,000,000

6.2500

--

--

4
5

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 القطائ الحكومي واإلتصاالت والقطائ 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 ،واتبائ 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
قطائ 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 ا لشركة 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.
رغم الزيادة الكبيرة في حجم التنافس في قطائ تكنولوجيا المعلومات ،إالّ ّ
أن الشركة استطاعت أن تكون منافسا ً قويا ً خالل عام ،2019
وستكون كذلك خالل األعوام القادمة وذلك بسبب وجود كفاءات وكوادر مهنية تستطيع أن تنتج أعمال ذات جودة عالية ،كمان أن لسمعت
الشركة وخدماتها المميزة استطاعت أن تحافظ على مكانتها في السوق المحلي والخارجي.
شهد العام  2019حصول شركة اوبتيمايزا على جائزة شريك العام مع شركة مايكروسوفت (.)Partner of the Year – Microsoft

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

Bosch

7

BELDEN

2

Oracle

4

HP

6

Paxton

8

Axis

ب) العمالء الرئيسيون:
الرقم

اسم العميل

الرقم

1

شركة
اتحاد
المقاولين
CCC

3

2

بنك
اإلسكان
للتجارة
والتمويل

4

اسم العميل

الرقم

وزارة
التخطيط
والتعاون
الدولي

5

شركة
Leidos

اسم العميل

Orange

دائرة األراضي
والمساحة

6

الرقم

7

8

اسم العميل

أمانة عمان

سلطة منطقة العقبة
اإلقتصادية

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 شممممركمة الفمارس "الملكيمة الفكريمة" أو الرأس الممال المعرفي" المذي يعتبر أسممممماس عممل الشممممركمات العماملمة والتي تم
االسممتثمار فيها ،مما يزيد من القيمة المضممافة عند تنفيذ المشمماريع االسممتشممارية ووضممع اسممتراتيجيات عمل للعمالء ،وإدارة المشمماريع
وتنفيذها حسممب المعايير العالمية .ويتبلور هذا كله عند تنفيذ برامج التغيير والتطوير وتطبيق نظم المعلومات والتكنولوجيا والبنية التحتية
لشممبكات الحاسمموب واالتصمماالت وإدارة المرافق واألبنية .والمحصمملة النهائية تأتي من الخبرات المتراكمة من خالل الخبرة الطويلة في
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تطبيق المعرفة وإنتاج ملكيات فكرية ممكن بيعها مجددا واالسممممتحواذ على رأس مال معرفي ممكن تحقيق األرباح من تسممممويقه وتنفيذه
مرات عديدة.
ويتركز رأس المال المعرفي على عدة محاور منها القدرة على خدمة قطاعات محددة مثل البنوك والحكومة والتعليم والمستشفيات وقطائ
االتصماالت وغيرها ،باإلضمافة إلى قدرات الفريق االسمتشماري والدراية الكاملة في مجاالت إدارة العمليات وسملسملة التوريد وإدارة الكلفة
والموارد البشرية وتنفيذ االستراتيجيات من خالل أحدث نظم إدارة المشاريع.

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 الشمركة على تطبيق أحدث وأفضمل الممارسمات الدولية في مجال تصمميم وتطوير أنظمة وحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات
واالتصمماالت ضمممن معايير عالمية ،مما يضمممن الجودة الفائقة للمنتجات ورفع كفاءة الموظفين وتحسممين القدرة التنافسممية للشممركة .كما
تحرص الشركة على تقديم نموذج للمهنية العالية في قطائ التكنولوجيا.
تلتزم أوبتيمايزا باتبائ منهجية واضممحة وفعالة في تطبيق وتسممليم المشمماريع في القطاعات المختلفة ،كما تتمتع بخبرة واسممعة في تسمم ليم
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 بسماطة وسمالسمة العمليات ،وسمد الفجوة بين التكنولوجيا واألعمال للحصمول على قيمة مضمافة
فعلية ومردود ونتائج ملموسمة وسمريعة ،بحيث تهدف العمليات والمنهجيات التي نعتمدها إلى تخفيض النفقات ،وتحسمين االنتاجية ،ورفع
مسممممتوى الجودة .ول دى وحدة إدارة المشمممماريع والجودة لدينا القدرة والكفاءة الكافية لتخريج كبرى المشمممماريع على المسممممتوى 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 ادارة المخاطر

لجنة الترشيحات
والمكافآت

رئيس
اللجنة

حسن خلف عوض العجارمه

رمزي جورج ابراهيم زبانه

رمزي جورج ابراهيم زبانه

رمزي جورج ابراهيم زبانه

عضو

ياسر أديب خليل برقان

حسن خلف عوض العجارمه

ردين توفيق أمين قعوار

عبدالمجيد احمد لطفي خضر

عضو

عبدالمجيد احمد لطفي خضر

كريم توفيق أمين قعوار

كريم توفيق أمين قعوار

ياسر أديب خليل برقان
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ب) عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم العلمية:

بلغ عدد الموظفين في الشركة  237موظف كما هو في  2019/12/31وفيما يلي بيان بمؤهالتهم العلمية:

عدد موظفي الشركة األم

عدد موظفي الشركات التابعة

إجمالي عدد موظفي الشركة

المؤهل العلمي
دكتوراه

1

1

2

ماجستير

0

8

8

دبلوم عالي

0

1

1

بكالوريوس

3

190

193

دبلوم

0

22

22

ثانوية عامة

0

6

6

أقل من ثانوية عامة

0

5

5

اجمالي عدد الموظفين

4

233

237

ج) برامج التأهيل والتدريب لموظفي لشركة:
تولي الشممممركمة اهتممامما ً كبيرا ً بكوادرهما البشممممريمة من حيمث التمأهيمل والتمدريمب والتطوير في كمافمة المجماالت المتعلقمة بطبيعمة العممل المذي
يقومون به ،وذلك ضممن رؤية وخطة الشمركة في االستمرار في رفع الكفاءات العلمية والعملية للموظفين .وقد بلغ عدد الدورات التدريبية
للموظفين خالل عام  )22( 2019دورة موزعة على النحو التالي:
#

اسم الدورة

عدد الموظفين

1

)Technical Courses (Delivery

43

2

)Technical Courses (Support

10

3

Certificates / Exams

29
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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 الشممممركة على النمو والتوسممممع في تنويع خدماتها ومشمممماريعها وزيادة أرباحها ،وهو ما تحتاجه الشممممركة لتنفيذ خطط
االنتشار في بعض االسواق العربية.

•

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

•

مقدرة الشممركة على اإليفاء بالتزاماتها تجاه الموردين الرئيسمميين أو المقدرة على اسممتحداث آليات لتمويل المشممتريات الجديدة،
فتتعثر فرص الحصممول على تسممهيالت في الدفع من الموردين الرئيسمميين ،مما قد يجبر الشممركة على الشممراء من موزعين
محليين وبأسمممعار مرتفعة وغير منافسمممه .جميع ذلك يحد من قدرة الشمممركة على تطبيق خطط العمل التي تم وضمممعها بهدف
تسويق منتجات الموردين والحلول التكنولوجية الخاصة بهم ،وهو ما قد ينعكس سلبا ً على تحقيق أرقام المبيعات المطلوبة.

•

مقدرة الشممممركة على إصممممدار كفاالت الدخول في عطاءات على المسممممتوى المحلي واإلقليمي ،بسممممبب إمكانية تجميد البنوك
للتسهيالت البنكية ،مما ينتج عنه خسارة الشركة لفرص الحصول على مثل هذه المشاريع وتحقيق األرباح المرجوة.

•

خسمممارة العديد من الخبرات الجيدة في الشمممركة لعدم توفر االسمممتقرار المالي أو مقدرة الشمممركة على دفع الحقوق العمالية في
األوقات المحددة.

•

قد ال تتمكن الشمركة من إعادة إطالق حمالتها الدعائية واإلعالنية إال بعد الحصمول على السميولة النقدية المطلوبة ،وبذلك تبقى
األنشطة الدعائية واإلعالنية محدودة جدا ً وقد ال تساعد على االنتشار المحلي واالقليمي المطلوب.

ثانياًً  :التغييرات التي عاشمتها وال تزال تعيشمها المنطقة العربية من اضمطرابات سمياسمية واقتصمادية خاصمة في الدول المجاورة ،تؤثر
سملبا ً على النمو في هذه األسمواق وأضمعفت األداء االقتصمادي فيها ،وهي أسمواق رئيسمية لمبيعات الشمركة من برامج وحلول تكنولوجية،
والتي غالبا ً ما تشكل مبيعاتها هامشا ً ربحيا ً عاليا ً وعائدا ً جيدا ً على االستثمار.
ثالثا ً :وقد تؤثر التغييرات واالضممطرابات السممياسممية في المنطقة العربية على بعض المشمماريع المتعاقد عليها مع الشممركة لصممالح هذه
األسمواق خاصمة في المشماريع المبرمة مع وحدة (المشماريع الكبرى) كألغاء أو تأخير أو تأجيل لبعض المشماريع مما يؤثر على الربحية
والسميولة ,وقد تأثرت الشمركة خالل عام  2019بإلغاء بعض المشماريع اإلنشمائية في دول الخليج العربي وشممال إفريقيا والذي أدى إلى
انخفاض في ربحية الشركة وسيولتها النقدية ,ومن المتوقع أن يبقى تأثير هذه المخاطر لألعوام القادمة.
رابعاًً  :يشمهد الوضمع التنافسمي دخول شمركات دولية كبرى إلى السموق المحلي عن طريق فتح مكاتب إقليمية األمر الذي سميؤثر سملباًعلى
الشممركات الوطنية ,حيث سمميؤدي إلى انخفاض في حصممصممها من السمموق المحلي باإلضممافة إلى تأثيرها المباشممر على الموارد البشممرية
والكفاءات الوطنية التي سيتم استقطتبها ,والذي بدوره سينعكس سلبا ً على أداء الشركات الوطنية.
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حادي عشر :اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل عام :2019
على الرغم من موجة التحديات التي شمكلتها ظروف المنطقة السمياسمية واالقتصمادية والتي ألقت بظاللها على الشمركة منذ أعوام ،إال أننا
تمكنا في العام  2019من تحقيق عدة إنجازات كان أبرزها:
•

قماممت الشممممركمة خالل  2019بتنفيمذ مشممممماريع كبيرة متعلقمة بحلول تكنولوجيما المعلوممات وأنظممة التكماممل ( system
 ) integrationمع الحكومة األردنية ومع شركات دولية وإقليمية مختلفة ،وسيكون لها أثر ايجابي كبير للحصول على أعمال
ومشاريع جديدة خالل األعوام القادمة.

•

قامت الشممركة بتوقيع عقد جديد مع شممركة  Leidosاألمريكية بما يقارب عشممرة ماليين دوالر أمريكي سمميتم تنفيذها خالل
األعوام القادمة.

•

توقيع مشمماريع جديده في منطقة الخليج واألردن باالضممافة للمشمماريع المحلية مع المؤسممسممات حكومية واسممتمرار التعاون مع
وزارة االتصمماالت وتكنولوجيا المعلومات لتحسممين الخدمات الحكومية اإللكترونية ،حيث سمميسممهم عملنا مع هذه المؤسممسممة
الحيوية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير أعمالها باستخدام الحلول التكنولوجية المناسبة.

•

الحصمممول على مؤشمممرات نمو إيجابية لألعوام القادمة ،من خالل قيمة العقود المبرمة حيث وصممملت الشمممركة مع نهاية العام
 2019إلى عقود موقعة بقيمة اثنان وعشرون مليون دينار

المبيعات
بلغ إجممالي إيرادات الشممممركمة لعمام  2019مبلغ  22,784,685دينمار أردني ،مقمارنمة مع  23,702,113دينمار أردني عمام  ،2018أي
بانخفاض مقداره  917,428دينار أردني وبنسبة  %3.87عن العام الماضي.

األرباح اإلجمالية والمصاريف:
•

بلغ إجمالي ربح الشممركة لعام  2019مبلغ  2,438,576دينار أردني ،أي بانخفاض مقداره 221,637دينار أردني عن عام
 2018المذي بلغ فيمه الربح اإلجممالي للشممممركمة  2,660,213دينمار أردني ،وقمد بلغمت نسممممبمة إجممالي الربح لعمام 2019
 %10.7مقارنة مع نسبة  %11لعام .2018

•

وقد بلغت االرباح الصمافية للشمركة لعام  2019مبلغ  10,668دينار أردني ،مقارنة مع أرباح بمبلغ  220,104دينار أردني
لعام .2018

•

بلغت المصماريف اإلدارية ومصماريف البيع والتسمويق مبلغ  1,704,752دينار أردني عن عام  ،2019وبانخفاض يشمكل ما
نسبته  %9,2عن مصاريف عام  2018والتي بلغت  1,876,907دينار 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:
2019

2018

2017

2016

2015

10,668

220,104

)(874,225

68,016

)(1,285,795

-

-

--

--

--

13,802,155

13,791,487

15,139,802

6,014,027

5,946,011

1.42دينار

 1.61دينار

 1.45دينار

 *1.08دينار

 0.42دينار

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

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

2019

2018

2017

2016

2015

%1.4

()%5.46

%1.13

()%8

%1.6

()%5.77

%1.13

()%21.5

%0.7

()%2.58

%0.2

()%4

4

نسبة التداول

%100

%86

%101

%59

%58

5

نسبة السيولة السريعة
نسبة العائد إلى إجمالي
اإليرادات

%86

%75

%85

%46

%45

%0.93

()%4

%0.35

()%10

7

رأس المال العامل

()385,139

143,139

)(8,460,316

)(7,943,369

1

السنة

%0.066

نسبة العائد إلى رأس المال
نسبة العائد إلى حقوق
المساهمين
نسبة العائد إلى إجمالي
الموجودات

2
3

6

%0.077
%0.035

%0.047
1,709,529

خامس عشر :التطورات المستقبلية الهامة وخطة العمل المستقبلية للشركة لعام  2019والخطة االستراتيجية لألعوام
()2024 -2020
تتلخص أهم الخطط الموضوعة كما يلي:
•

االستمرار في تطوير العالقات االستراتيجية مع  ،شركة اتحاد المقاولين الم  ، 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.

•

االسمتمرار في تحسمين اإلنتاجية من خالل تطوير منتجات الشمركة الخدماتية والتكنولوجية في األسمواق المحلية والخارجية
وذلك من خالل تطوير كفاءات الموظفين ورفعها ،والسعي لتقديم حلول جديدة من خالل كفاءات مدربة.
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•

إيجماد آليمات عممل فعمالة وآمنمة لخمدمة المنماطق المجماورة المراد تقمديم خدمات شممممبكمة أوبتيممايزا فيهما .وتطوير التسممممويق
االقليمي ووضمممع خطط توسمممع وتطوير أعمالنا في المنطقة العربية وأفريقيا من خالل الشمممركاء اإلقليميين ،ومن خالل
مكاتبنا في المنطقة.

•

االسمتمرار في السميطرة على نفقات الشركة المباشرة وغير المباشرة في السنوات القادمة عن طريق اتبائ سياسات إدارية
أكثر فعالية على مستوى المجموعة ككل.

•

العمل على تحسمين الترابط والتكامل بين وحدات الشمركة المختلفة ،بما يضممن تضمافر الجهود ،نحو تقديم حلول ومنتجات
متكاملة ومحطة واحدة للعمالء للحصممممول على الخدمات اإلدارية والحلول التكنولوجية ،ويشمممممل ذلك االسممممتشممممارات
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,
)Block chain, Artificial Intelligence

•

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

•

التشممجيع على االسممتثمار في الشممركة واسممتقطاب شممركاء اسممتراتيجيين من شممأنهم دعم الشممركة 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 :2019/12/31
بلغ رأسمال الشركة المصرح به  16مليون دينار والمكتتب به والمدفوئ 16مليون دينار .وقد بلغت األسهم المملوكة ألعضاء مجلس
اإلدارة كما في :2019/12/31
#

االسم

1

شركة النمير لإلستثمارات –
ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية
لإلستثمار والتصدير م.ئ.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 2018

عدد األسهم
عام 2019

أردني
أردني

اعتباري
طبيعي

7,318,113

5,568,113

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

230,923

230,608

2,329
109,927
1,600,000

2,329
109,927
1,600,000

ب) عردد األوراق المراليرة المملوكرة من قبرل موظفي اإلدارة العليرا لمجموعرة الشرررررركرات المملوكرة للفرارس الوطنيرة كمرا هي في
:2019/12/31
#
1
2

االسم
ماجد قسطندي سفري
شبلي كمال يونس يونس

الجنسية

المنصب

كندي
أردني

الرئيس التنفيذي
المدير المالي اإلقليمي

عدد األسهم
عام 2018
48,416
-

عدد األسهم عام
2019
48,416
-

ج) عدد األوراق المالية ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب موظفي اإلدارة العليا كما هي في :2019/12/31
االسم

الجنسية

صلة القرابة

عدد األسهم
عام 2018
89,908

عدد األسهم
2019
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 2017

ذات مسؤولية
محدودة

45,905

عدد األسهم
المملوكة من قبل
الشركات المسيطر
عليها في 2018

عدد األسهم
المملوكة من قبل
الشركات المسيطر
عليها في 2019
62,224

62,224

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  2019بالدينار
األردني:
المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ  2019 /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 مستقل

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  2019بالدينار األردني:

الرقم

السادة أعضاء مجلس
اإلدارة

1

ماجد قسطندي سفري

2

شبلي كمال يونس يونس

المنصب
الرئيس التنفيذي
المدير المالي
اإلقليمي

الرواتب السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

243,000

6,263

39,600

-

-
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مياومات
السفر
السنوية
1,846
-

إجمالي المزايا
السنوية
251,109
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 الشممممركة بالتعامل مع مجموعة قعوار للنقل والترانزيت بمبلغ ( )83,954دينار أردني .كما قامت الشممممركة بالتعامل مع مجموعة
قعوار وشممركة باسممفيك انترناشمميونال الينز /األردن بمبلغ  127,135دينار أردني ومبلغ  13,315دينار أردني على التوالي ،وذلك من
خالل بيعهم رخص برامج وأجهزه.

حادي وعشرون :مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
تحرص الشمركة بشمكل مسمتمر على المسماهمة في خدمة المجتمع المحلي وذلك من خالل رعايتها لمبادرات وأنشمطة من شمأنها أن تسمهم
في دعم قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع المحلي وقد قامت الشركة خالل عام  2019باألنشطة التالية:
•

قامت الشممركة خالل عام  2019وبالتعاون مع مؤسممسممة إنجاز في المشمماركة في البرامج التطوعية التي تقدمها في المدارس
والكليات والجامعات والمعاهد ومراكز الشممباب في األردن .حيث تم اسممتقطاب متطوعين من ذوي الخبرة والكفاءة لإلسممتفادة
من معرفتهم ومهاراتهم ونقلها الى الطالب في المؤسسات التعليمية والمراكز الشبابية المختلفة.

•

المسمماهمة بدعم برامج وأنشممطة تكية أم علي من خالل كفالة عدد من األسممر المحتاجة من أسممر تكية أم علي ،وذلك على مدار
العام .كما تم التنسمميق مع تكية أم علي ،إلتاحة الفرصممة لموظفي الشممركة بالمشمماركة في توزيع الطرود الرمضممانية لألسممر
العفيفة وتهدف هذه الشراكة بين أوبتيمايزا والتكية إلى تعزيز المسؤولة المجتمعية ومسيرة العمل الخيري والتطوعي.
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جدول أعمال اجتما الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر
 .1تالوة قرارات اجتمائ الهيئة العامة العادي السابق.
 .2مناقشة تقرير مجلس االدارة عن أعمال الشركة لعام  2019والخطة المستقبلية لعام .2020
 .3اإلستمائ إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية .2019
 .4مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام  2019والمصادقة عليها.
 .5إبراء ذمة مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في  31كانون األول .2019
 .6انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2020وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
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ملحق تقرير الحوكمة المؤسسية
للسنة المنتهية في 2019/12/31

22

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
فهـرس

صفحـة

تقرير المحاسب القانوني المستقل

5–1

قائمة المركز المالي الموحدة

6

قائمة الدخل الشامل الموحدة

7

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

8
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شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31كانون األول 2019
)بالدينار الردني)

إيضاح

2019

2018

الموجودات

موجودات غير متداولة

ممتلكات ومادات

مو ودات مير ملموسة

4

360,988

7

-

5

استثمار في االئت ف المشتر

2

حق استخدام مو ودات
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة

مصاريف مدفوعة مقدما و رصدة مدينة خرى

8
9

بضاعة

ايرادات مستحقة القر

مدينوم

10
11

نقد وما في ح مه

443,347

17,519,760

17,519,760

115,748

-

17,996,496

18,089,432

1,157,401

928,919

3,515,502

4,824,106

672,349

6,483,914
944,352

126,325

566,880

5,259,507

706,356

مجموع الموجودات المتداولةg

12,773,518

12,285,768

مجموع الموجودات

30,770,014

30,375,200

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

1

رس المال

إحتياطي إ راري

12

إحتياطي إختياري

12

خسائر متراكمة

تاوي

نهاية الخدمة

قروض طويلة ال ل

()2,367,611
13,802,155

13,791,487

13

158,551

158,551

2

14

إلتزام عقد اياار مير متداول

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة

مصاريف مستحقة وحسابات دائنة خرى

15

دائنوم وشي ات آ لة

25,230

25,230

144,536

143,469

()2,377,212

مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة

16,000,000

16,000,000

4,055,129

2,073,375

9,310

-

4,222,990

2,231,926

4,104,658

4,041,908

16

4,790,044

الازء المتداول من قرض طويل اال ل

14

1,646,985

3,088,980

التزامات متالقة باستثمار في شركات تاباة متوقفة

6

11,063,989

12,670,907

12,744,869

14,351,787

30,770,014

30,375,200

2

إلتزام عقد اياار متداول

17

بنو دائنة

مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

رئيس مجلس االدارة

المدير العام

110,907
411,395

1,680,880

إم االيضاحات المرفقة تش ل زءا ال يتاز من هذه القوائم المالية الموحدة
6

3,773,848

-

1,766,171
1,680,880

المدير المالي

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

(بالدينار االردني(
إيضاح

2019

اإليرادات:
مبياات

إيرادات صيانة

22,276,318

508,367

هزة

22,784,685

مجموع اإليرادات
كلفة اإليرادات:

18

كلفة مبياات
كلفة إيرادات صيانة

19

هزة

()19,900,805
()445,305

2018
23,207,603
494,510
23,702,113

()20,662,035
()379,865

مجموع كلفة اإليرادات

()20,346,110

()21,041,900

مجمل الربح للسنة

2,438,575

2,660,213

()1,704,752

()1,876,907

20

مصاريف ادارية وبيا وتسويق

إسته كات و إطفاءات

()246,351

()108,510

إيرادات و مصاريف خرى

74,405

()19,177

ربح السنة

10,668

220,104

الدخل الشامل اآلخر:

-

-

اجمالي الدخل الشامل للسنة

10,668

220,104

()551,209

مصاريف مالية

ربح السهم :

()435,515

ربح السهم – دينار /سهم

0,00067

0,014

المتوسط المرجح لعدد األسهم – سهم

16,000,000

16,000,000

إم االيضاحات المرفقة تش ل زءا ال يتاز من هذه القوائم المالية الموحدة
7

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
(بالدينار االردني(

ايضاح
الرصيد كما في  31كانوم الول 2017

اثر تيبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

الرصيد كما في  1كانوم الثاني 2018
الدخل الشامل للسنة

المحول الى االحتياطي اال راري

الرصيد كما في  31كانوم الول 2018
الدخل الشامل للسنة

المحول الى االحتياطي اال راري
الرصيد كما في  31كانوم الول 2019

25

راس المال

إحتياطي إ راري

إحتياطي إختياري

خسائر متراكمة

الماموت

16,000,000

121,459

25,230

()1,006,887

15,139,802

16,000,000

121,459

25,230

()2,575,306

13,571,383

-

22,010

-

()22,010

-

16,000,000

143,469

25,230

-

-

1,067

-

16,000,000

144,536

25,230

-

-

-

-

-

-

إم االيضاحات المرفقة تش ل زءا ال يتاز من هذه القوائم المالية الموحدة
8

()1,568,419
220,104

()2,377,212
10,668

()1,568,419
220,104

13,791,487
10,668

()1,067

-

()2,367,611

13,805,155

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)
2019

2018

األنشطة التشغيلية
10,668

ربي السنة
تادي ت على ربي السنة :
إسته كات
مخص

246,351

تدني استثمار في شركة تاباة (شهرة)

220,104
108,510
-

551,209

مصاريف مالية

435,515

التغيرات في المو ودات والميلوبات الااملة :
مدينوم

()1,224,407

ايرادات مستحقة القر

1,308,604

بضاعة

()105,469

1,821,071
()734,877
474,519

مصاريف مدفوعة مقدما و رصدة مدينة اخرى

()228,482

مصاريف مستحقة وحسابات دائنة خرى

1,016,196

()900,038

62,750

()78,859

النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

1,637,420

1,299,627

صافي النقد المتوفر من ا النشطة التشغيلية

1,086,211

دائنوم وشي ات آ لة

()551,209

مصاريف مالية مدفوعة

األنشطة اإلستثمارية

()46,318

()435,515
864,112

التغير على اإلستثمار في اإلئت ف المشتر

126,325

-

التغير في ممتلكات ومادات

()66,050

()74,146

صافي النقد المتوفر من ( /المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

60,275

()74,146

االنشطة التمويلية
120,217

إلتزام مقابل عقد اياار
تمويل من القروض

539,759

1,140,962

حق إستخدام مو ودات

()213,690

تسديد الى بنو دائنة

()1,354,776

()2,271,564

صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

()908,490

()1,130,602

صافي التغير في النقد وما في حكمه

237,996

()340,636

النقد وما في ح مه في  1كانوم الثاني

706,356

النقد وما في حكمه في  31كانون األول

944,352

إم االيضاحات المرفقة تش ل زءا ال يتاز من هذه القوائم المالية الموحدة
9

1,046,992
706,356

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

 -1التكوين والنشاط
ام شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير هي شركة ردنية مساهمة عامة محدودة (" الشركة ") ومسالة في سال

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

الصناعة والتاارة باد م تم تحويل صفتها القانونية من شركة مات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة محدودة.

إم رسمال الشركة المصرح به والم تتب والمدفوت  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 مايات الشركة،

وك ء ووسياء تااريين ،توزيا وتسويق تااري ،صناعة برامج كمبيوتر وصناعة ا هزة الحاسوب وا زائها وتقديم االستشارات
الفنية والهندسية والتاارية وخدمات الكمبيوتر بما في ملك برماة الكمبيوتر.

وتامل الشركة في محافظة الااصمة عمام.
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شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يترا)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

 -2التغيرات في السياسات المحاسبية االفصاحات
 1-2المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة
 معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16عقود االيجار"صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16خد ل كددانوم الثدداني  .2016هددذا وقددد ادى المعيددار الددى االعتدراف باميددا عقددود
االياار بقائمة المركز المالي ،حيث تم ازالة التمييز بين عقود االياار التشغيلي والتمويلي .بمو ب هذا المعيار ،تددم االع دت راف
باالصددل (الحددق فددي اسددتخدام البنددد المددؤ ر) وااللت دزام المددالي مقابددل دفاددات االياددارات بإسددتثناء عقددود االياددار قصدديرة اال ددل

ومنخفضة القيمة .فيما يتالق بمحاسرة المؤ رين فإنه ال يو د تغيير ملحوظ عليها.
ثر المعيار بش ل رئيسي على محاسرة عقود االياار التشغيلية للشركة.

ام المعيار الزامي التيبيق للسنوات المالية التي تبد في او باد كانوم الثاني .2019
ام ميا الاقود التي يتم ماالاتها لمن هذا المعيار تمثل موقا م اتب الشركة.
يتم اطفاء المو ودات المثبتة لمن قائمة المركز المالي باستخدام طريقة القسط الثابا على المدة المتوقاة لحق استخدام

االصل ولكل اصل على حدى.

علما بأم عقود االياار كانا تاالج سابقا كاقود تأ ير تشغيلي وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )17وتقيد كمصروف

اياار للفترة لمن قائمة الدخل.

كمددا ف ددي  1كددانوم الث دداني  2019وم ددا باددده ،فق ددد كددام ل دددى الش ددركة الت ازمددات عق ددود تددأ ير تش ددغيلية مي ددر قابلددة ل لغ دداء بمبل ددغ

 244,800دينار.

قامددا الش ددركة بتس ددايل ح ددق اسددتخدام اص ددول مس ددتا رة بمبل ددغ  213,690دينددار وت ددم ت ددم تس ددايل الت ازمددات عق ددود ت ددأ ير بمبل ددغ

 120,217دينار.

ام االثددر علددى قائمددة الدددخل يتمثددل بتخفددي

بمبلغ  116,668دينار.

مصددروف االياددار بمبلددغ  112,199دينددار ،وزيددادة مصددروف االسد ته

والفوائددد

ي ددتم االعت دراف بااليا ددارات باعتراره ددا مو ددودات ح ددق االس ددتخدام وااللت ازم ددات المقابل ددة ف ددي الت دداريخ ال ددذي تك ددوم في دده المو ددودات

المؤ رة متاحة الستخدام الشركة .يتم توزيا كل دفاة من دفاات االياار بين االلتزام وتكلفددة التمويددل .يددتم تحميددل كلفددة التمويددل

علددى ال دربي او الخسددارة علددى مدددى فت درة عقددد االياددار وملددك للحصددول علددى مادددل دوري ثابددا للقائدددة المسددتحقة علددى الرصدديد
المترقي من الميلوبات لكل فترة .يحتسب االسته

عقد االياار ،ايهما اقصر ،بيريقة القسط الثابا.

على مو ودات حق االستخدام على مدى الامر االنتا ي ل صل او مدة
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شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يترا)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

تقاس المو ودات والميلوبا الناتاة من االياار على اساس القيمة الحالية .تتضمن مو ودات االياار صددافي القيمددة الحاليددة

لدفاات القيمة الحالية لدفاات االياار التالية:
•
•
•
•
•

دفاات ثابتة (تشمل الدفاات الثابتة من حيث الاوهر) ،ناقصا اي حوافز اياار مستحقة.

دفاات اياار متغيرة بناء على المؤشر او المادل.

المرالغ المتوقا دفاها من قبل المستأ ر بمو ب لمانات القيمة المترقية.

سار الممارسة لخيار الشراء في حال كام المستأ ر متأكدا الى حد ماقول من ممارسة هذا الخيار.

دفاات عن مرامات فسخ االياار  ،اما كانا شروط االياار تشير الى استخدام المستأ ر هذا الخيار.

تقدداس الت ازمددات عقددود االياددار التشددغيلية بالقيمددة الحاليددة لمدددفوعات االياددار المترقيددة ،حيددث تخصددم دفاددات االياددار بإسددتخدام

مادل الفائدة المدرج في عقد االياار .واما تاذر تحديد هذا المادل ،يستخدم مادل االقتراض االلافي للمستأ ر ،وهو المادددل
على المستأ ر دقاه القتراض االموال ال زمة للحصول على اصل مي قيمة مماثلة فددي بيئددة اقتصددادية مماثلددة بشددروط واح ددام

مماثلة.

يقاس حق استخدام االصل بالتكلفة التي تشمل التالي:
•
•
•
•

مبلغ القياس المبدئي اللتزام االياار.

اي دفاات اياار مسددة في او قبل تاريخ بدء الاقد ناقصا اي حوافز اياار مستلمة.

اي تكاليف اولية مراشرة.

تكاليف التصليحات العادة االصل المستأ ر لحالته قبل االستئاار.

يددتم االعتدراف بالدددفاات المرتريددة باقددود االياددار قصدديرة اال ددل والمو ددودات مات القيمددة المنخفضددة علددى اسدداس القسددط الثابددا

كمصاريف في الربي او الخسارة .عقود قصيرة اال ل هي عقود اياار لمدة  12شه ار او اقل.
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شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يترا)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

قاما الشركة بتيبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16بأثر مستقبلي اعترا ار من  1كانوم الثاني .2019
ام اثر تيبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16كما في  31كانوم الول ( 2019الزيادة (/النق

)) هو كما يلي:

 31كانوم االول 2019
قائمة المركز المالي
الموجودات

حقوق االستخدام
الرصيد كما في  1كانوم الثاني 2019

213,690

الرصيد كما في  31كانون االول 2019

115,748

()97,942

مصروف اطفاء

المطلوبات
التزام عقود االيجار
الرصيد كما في  1كانوم الثاني 2019

213,690

المدفوت خ ل السنة

()112,199

18,726

مصروف فوائد

الرصيد كما في  31كانون االول 2019

120,217

والتي منها :

110,907

التزامات عقد اياار متداولة

9,310

التزامات عقد اياار مير متداولة

120,217
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شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يترا)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

التأثير على قائمة الدخل (الزيادة (/النق

)) للسنة المنتهية في  31كانوم االول  2019هو كما يلي :

 31كانوم االول 2019

قائمة الدخل الشامل

97,942

قيد مصروف اطفاء
قيد مصروف فوائد
تخفي

18,726

()112,199

مصروف اياار

4,469

اثر تيبيق المعيار

 -2-2المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

هنالك عدددد مددن الماددايير الاديدددة والتادددي ت علددى الماددايير والتفسدديرات التددي لددم تصددري سددارية المفاددول  ،ولددم يددتم تيبيقهددا عنددد

اعداد هذه البيانات وال تخيط الشركة تبني هذه الماايير بصورة مر رة.

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي
تبدأ من او بعد

التادي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )3اندماج االعمال"

 1كانوم الثاني 2020

التادي ت على المعيار المحاسبي رقم (" )1عرض البيانات المالية"

 1كانوم الثاني 2020

التادي ت على المعيار المحاسبي رقم (" )8التغيرات في التقديرات واالخياء المحاسبية"

 1كانوم الثاني 2020

التادي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )7االدوات المالية  :االفصاحات"

 1كانوم الثاني 2020

التادي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (: )9االدوات المالية"

 1كانوم الثاني 2020

التادي ت على المعيار الدولي رقم (" )10البيانات المالية الموحدة"

مؤ ل الى ا ل مير مسمى

التادي ت على المعيار الدولي رقم (" )28االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريا المشتركة"

مؤ ل الى ا ل مير مسمى

تتوقا االدارة م هذه الماددايير والتفسدديرات والتادددي ت الاديدددة سدديتم تيبيقهددا فددي البيانددات للشددركة ع دن دما تكددوم قابلددة للتيبيددق،

وقددد ال ي ددوم لهددذه الماددايير والتفسدديرات والتادددي ت الاديدددة ي تددأثير ددوهري علددى البيانددات الماليددة للشددركة فددي فتدرة التيبيددق

المبدئي.
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(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يترا)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
معايير إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للماايير الدولية العداد التقارير المالية.

اسس إعداد البيانات المالية

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالدينار الردني لم مالبية ماام ت الشركة تسال بالدينار .
دارت والتددي تددم
دتثمارت فددي الاقد ا
تددم إعددداد البيانددات الماليددة الموحدددة وفقددا لمبددد التكلفددة التاريخيددة ،فيمددا عدددا الدوات الماليددة واالسد ا

عرلها حسب قيمتها الاادلة .فيما يلي ملخصا لهم السياسات المحاسبية المتراة:
أساس توحيد البيانات المالية

تتألف البيانات المالية الموحدة لشركة الفارس الوطنية ل ستثمار والتصدير والشركات التاباة لهددا مددن البيانددات الماليددة الخاصددة

بالشركة والمنشآت المسيير عليها من قبل الشركة ) الشركات التاباة(.
تتحقق السييرة عندما ي وم للشركة
•

القدرة على التح م بالمنشأة المستثمر بها.

•

نشوء حق للشركة في الاوائد المتغيرة نتياة الرتراطها بالمنشأة المستثمر بها .

•

القدرة على التح م في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر.

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إما كانا تسيير على ي من المنشآت المستثمر بها م ال ،إما مددا كانددا الحقددائق والظددروف تشددير

إلى حدوث تغيرات على واحد و كثر من عناصر السييرة المشار ليها ع ه.

عندما تقل حقوق التصويا الخاصة بالشركة في ي من المنشآت المستثمر بها عن ملبية حقوق التصويا بها ،ي وم للشددركة
السييرة على تلددك المنشددأة المسددتثمر بهددا عندددما تكددوم حقددوق التصددويا كافيددة لمنحهددا قدددرة عمليددة لتو يدده النشددية مات الصددلة
بالمنشأة المستثمر بها بش ل منفرد.
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

تأخددذ الشددركة باددين االعترددار كافددة الحقددائق والظددروف مات الصددلة عنددد تقيدديم مددا إما كددام للشددركة حقددوق التصددويا فددي

المنشأة المستثمر بها م ال بش ل كاف لمنحها السييرة  ،تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
•
•
•
•

حام حقوق التصويا التي تمتلكها الشركة بالنسرة لحام ومدى ملكية حاملي حقوق التصويا اآلخرين

حقوق التصويا المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويا اآلخرين والطراف اآلخرى

الحقوق الناشئة من الترتيرات التااقدية الخرى.

ية حقائق و روف إلافية قد تشير إلى م الشركة لها ،و ليسا لددديها ،القدددرة الحاليددة علددى تو يدده النشددية

مات الصلة وقا الحا ة التخام ق اررات ،بما في ملك كيفية التصويا في ا تماعات المساهمين السابقة.

تبد عملية توحيد الشركة التاباة عندما تحصل الشركة على السييرة على تلك الشركة التاباة ،بينما تتوقددف تلددك الامليددة عندددما

تفقد الشركة السييرة على الشركة التاباة  .وعلى و ه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التاباة المستحومة و

المسترادة خ ل السنة في بيام الدددخل الشددامل الموحددد مددن تدداريخ حصددول الشددركة علددى السددييرة حتددى التدداريخ الددذي تنقيددا فيدده
سييرة الشركة على الشركة التاباة.

إم الدربي و الخسددارة وكددل عنصددر مددن عناصددر الدددخل الشددامل الخددرى موزعددة علددى مددالكي الشددركة ومددالكي الحصد

ميددر

المسييرة  ،إ مالي الدخل الشددامل للشددركة التاباددة مددوزت علددى مددالكي الشددركة والطدراف ميددر المسددييرة حتددى لددو دى ملددك إلددى
حدوث عاز في رصدة الطراف مير المسييرة.

حيثما لزم المر ،يتم إ راء تادي ت على البيانات المالية للشركات التاباة لكي تت ئم سياساتها المحاسبية مددا تلددك المسددتخدمة

من قبل الشركة الم.

يتم إسترااد ميا الماام ت بما في ملددك الصددول وااللت ازمددات وحقددوق الملكيددة والربدداح والمصدداريف والتدددفقات النقديددة الناتاددة

عن الماام ت الداخلية بين الشركة والشركات التاباة عند التوحيد.
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تشتمل القوائم المالية الموحدة كما في  31كانوم الول  2019على القوائم المالية للشركات التاباة (بش ل مراشر ومير مراشر)

التالية:

مكان التسجيل

اسم الشركة التابعة
الشركة الهلية للكمبيوتر
المحدودة المسؤولية *

نسبة الملكية

سنة التسجيل

والتصويت

الردم

1983

%100

الردم

2001

%100

الردم

2001

%92

النشاط الرئيسي
برماة وتحليل نظمة الحاسوب وبيا لوازم
الحاسوب وصيانة ال هزة اإللكترونية.
التدريب في ماال ولا وتحاليل البرمايات

شركة التدريب المتقدم
المحدودة المسؤولية

ب افة انواعها وتقديم خدمات التدريب
واالستشارات وتاهيز وتيوير ا هزة الكمبيوتر
واالتصاالت والبرمايات

شركة التحالف للبرمايات
المحدودة المسؤولية
شركة ارياوم ليميتد – فرت
شركة

برمودا

نبية المحدودة

2000

%100

المسؤولية

تنفيذ مالومات وشر ات الكمبيوتر وتركيبها
وصيانتها وتقديم خدمات الحاسب اآللي.
صناعة برامج الكمبيوتر وبيا وتاميا

شركة الحالنه ل لكترونيات

الردم

المحدودة المسؤولية ( مافاه)

2007

%100

شركة اوبتيماي از لنظمة
الحاسب اآللي المحدودة

تيوير برمايات الكمبيوتر وانظمة المالومات.

هزة الحاسوب والمساهمة بشركات
خرى وصناعة آالت اليراعة .

تاارة نظم الحاسب اآللي وبرماة
دولة االمارات

2009

%100

المسؤولية

ومستلزمات وماالاة البيانات وتاارة
هزة الحاسب اآللي ولوازمه.

شركة اوبتيماي از المغرب
المحدودة المسؤولية

المملكة المغربية

2012

دولة االمارات

2018

%100

تاارة نظم الحاسب اآللي وبراماة وتاارة
مستلزمات الحاسب االلي وماالاة البيانات
وتاارة

شركة اوبتيماي از للتكنولو يا
م.م.م

* بتاريخ  19حزيرام  2014تم تأسي

%100

هزة الحاسب اآللي ولوازمه.

نشية البرماة الحاسوبية والخبرة
اإلستشارية وما يتصل بها من نشية

فرت الشركة االهلية للكمبيوتر في سلية منيقة الاقرة االقتصادية تحددا رقددم (، )1114061901

وملك وفق اح ام قانوم منيقة الاقرة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة  2000وتادي ته وانظمته والتاليمات الصادرة بمو ره.
بتاريخ  26آمار  2018تم تأسي

فرت الشركة االهلية للكمبيوتر في دولة اإلمارات تحا رقم (.)803595
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

الموجودات المالية

تصنيفات

تصنف الشركة مو وداتها المالية الى الفئات التالية :مو ودات مالية بالقيمة الاادلة من خ ل قائمة الدخل والددذمم المدينددة .ام
هددذه التصددنيفات تحدددد علددى اسدداس الهدددف التددي تددم الحصددول مددن ا لدده علددى هددذه المو ددودات الماليددة .تحدددد االدارة تصددنيفاتها

للمو ودات المالية عند االعتراف المبدئي لها.

(أ) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ام المو ودات المالية بالقيمة الاادلة من خ ل قائمة الدخل هي مو ودات مالية محتفظ بها للمتا رة .يددتم تصددنيف االصددل المددالي
فددي هددذه الفئددة اما تددم ش د ار ه بش د ل اساسددي لهدددف البيددا خ د ل فت درة قصدديرة .وتصددنف هددذه المو ددودات تحددا هددذه الفئددة مددن لددمن

المو ودات المتداولة اما كام لدى الشركة توقا ببياها خ ل  12شه ار من تاريخ قائمة المركز المالي ،وخ فا لذلك قتصنف لددمن
المو ودات مير المتداولة.

(ب) القروض والذمم المدينة

ام الحسددابات المدينددة هددي مو ددودات ماليددة (خ فددا للمشددتقات الماليددة) تتكددوم مددن دفاددات محددددة او ثابتددة .وهددي ميددر مدر ددة فددي

السددوق المددالي .يددتم تصددنيف هددذه المو ددودات لددمن المو ددودات المتداولددة اال اما كانددا فت درات اسددتحقاقها اكثددر مددن  12شدده ار باددد
تاريخ قائمة المركز المالي ،حيث يتم تصنيفها كمو ودات مير متداولة.

االعتراف والتقدير

يتم االعتراف باملية شراء وبيا المو ودات المالية بتاريخ تنفيذ الاقد وهو التاريخ الددذي تلتددزم فيدده الشددركة بامليددة الشدراء والبيددا لهددذه
المو ددودات .يددتم االعت دراف باالسددتثمارات بالقيمددة الاادلددة ويددتم االعت دراف بتكدداليف الش دراء المتالقددة بامليددة الش دراء والبيددا فددي قائمددة

الدخل.

التدني في قيمة الموجودات المالية

تقددوم الشددركة بم ار اددة القدديم المثبتددة فددي السددا ت للمو ددودات الماليددة فددي تدداريخ قائمددة المركددز المددالي لتحديددد فيمددا اما كانددا هنالددك
مؤشرات مولوعية تدل على تدني في قيمتها افراديا او على ش ل ماموعددة ،وفددي حالددة و ددود مثددل هددذه المؤشدرات فإندده يددتم تقدددير

القيمة القابلة ل سترداد من ا ل تحديد خسارة التدني.

ام الماايير المستخدمة من قبل الشركة في تحديد مدى و ود دليل مولوعي على و ددود خسددارة ناتاددة عددن االنخفدداض فددي القيمددة

تشمل اي مما يلي :

 -موا هة المدين صاوبات مالية كبيرة.

 -خرق شروط الاقد ،مثل االخفاق او الااز عن سداد مدفوعات الفائدة او اصل الدين.

 مددني المدددين امتيددازات مددا كددام للشددركة ام تمنحهددا ل دوال الظددروف االقتصددادية او القانونيددة المتالقددة بالصدداوبات الماليددة التدديتوا ه المقترض.
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 و ود احتمال بدخول المدين في ا راءات اشهار االف س او اعادة هي لة مالية. -عدم و ود سوق نشط لتداول االصل المالي بسبب الصاوبات المالية.

 بيان ددات ددديرة بالم حظ ددة تش ددير ال ددى و ددود انخف دداض قاب ددل للقي دداس ف ددي الت دددفقات النقدي ددة المس ددتقبلية المق دددرة م ددن محفظ ددةالمو ودات المالية من تاريخ التسايل المبدئي بتلك المو ودات مثل:

( ) تغيرات سلبية في حالة السداد للمدينين لمن المحفظة.

(ب) الظروف االقتصادية الوطنية او المحلية المرترية بحاالت التخلف عن السداد للمو ودات المدر ة بالمحفظة.
تقوم الشركة اوال بتقييم مدى و ود اي دليل مولوعي على حدوث االنخفاض في القيمة.

بالنسرة لفئة الددذمم المدينددة ،يددتم قيدداس مقدددار الخسددارة علددى اسدداس الفددرق بددين القيمددة الدفتريددة ل صددل والقيمددة الحاليددة للتدددفقات
النقدية المستقبلية المقدرة (باستثناء خسائر مستقبلية التددي لددم يددتم تكبدددها) مخصددومة وفقددا لمادددل الفائدددة االصددلي الفلددي ل صددل
المالي .يتم خف

القيمة الدفترية ل صل واالعتراف بمبلغ الخسارة في قائمة الدخل.

اما تبين في قترة الحقة بأم قيمة الخسارة الناتاددة مددن االنخفدداض فددي القيمددة قددد نقصددا .وكددام باالم ددام ربددط هددذا الددنق

مول وعيا بحدث حصل باد ام يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحسددن التصددنيف االئتمدداني للمدددين) ،فددإم
ع

خسارة االنخفاض في القيمة المحتسرة سابقا يتم اد ار ه في قائمة الدخل.

اعادة التصنيفات

في حال تغير نمومج االعمال الذي تحتفظ بمو ره الشددركة بددالمو ودات المال دي ة ،يددتم اعددادة تصددنيف المو ددودات الماليددة المتددأثرة،

وتسري متيلرات التصنيف والقياس المتاقلددة بالفئددة الاديدددة بددأثر مسددتقبلي اعترددار مددن اليددوم االول مددن الفتدرة الماليددة االولددى التددي
تاقددب التغييددر فددي نمددومج االعمددال والددذي ينددتج عندده اعددادة تصددنيف المو ددودات الماليددة للشددركة .ونظ د ار لادددم و ددود تغي درات فددي

نمومج االعمال التي تحتفظ به الشركة بالمو ودات المالية ،خ ل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السددابقة ،فلددم يددتم ا دراء

اعادة تصنيف.

انخفاض القيمة
ام المعيار الدددولي العددداد التقددارير الماليددة رقددم  9نمددومج "الخسددارة المتكبدددة" يحددل محددل المعيددار المحاسددبي الدددولي رقددم  39مددا
نمومج "الخسارة االئتمانية المتوقاة" .تقوم الشركة باالعتراف بمخصصات خسائر االئتمام المتوقاة على االدوات المالية التالية

التي لم يتم قياسها بالقيمة الاادلة من خ ل الربي او الخسارة:
• نقد وارصدة لدى البنو  ،و

• ممم تاارية مدينة واخرى  ،و

• ميلوب من هات مات ع قة
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وباستثناء المو ودات المالية المشتراة او الممنوحددة المتدنيددة فددي قيمتهددا االئتمانيددة (والتددي سدديتم تناولهددا بشد ل مفصددل فيمددا يلددي)،
يتيلب قياس الخسائر االئتمانية المتوقاة من خ ل مخص
•

خسارة بقيمة تاادل:

خسارة ائتمانية متوقاة لمدة  12شه ار ،اي الامر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقاة التددي نتاددا مددن حدوادث التاثددر

في السداد على االدوات المالية التي يم ن وقوعها خ ل  12شهر باد نهاية الفترة المالية (ويشار اليها بالمرحلة )1

 ،او
•

الخسددارة االئتمانيددة المتوقاددة خد ل عمددر االداة الماليددة ،اي الامددر الزمنددي للخسددارة االئتمانيددة المتوقاددة التددي تنددتج مددن
ميا حاالت التاثر في السداد المم نة على مدار عمر االداة المالية (يشار اليها بالمرحلة  2والمرحلة .)3

وي وم من الميلوب تكوين مخص

للخسارة االئتمانية المتوقاة على مدى عمر االداة الماليددة اما زادت مخدداطر االئتمددام عددن

تلك االداة الماليددة بشد ل ددوهري منددذ االعتدراف المبدددئي .بالنسددرة لاميددا االدوات الماليددة االخددرى ،يددتم قيدداس الخسددارة االئتمانيددة
المتوقاة بمبلغ ياادل الخسارة االئتمانية المتوقاة لمدة  12شهر.

قامددا الشددركة باختيددار قيدداس مخصصددات الخسددائر النقديددة واالرصدددة البنكيددة والددذمم المدينددة التااريددة واالخددرى والميلوبددات مددن
هات مات ع قة بمبلغ ياادل قيمة الخسائر االئتمانية المتوقاة على مدى عمر هذه المو ودات.

وتاد الخسارة االئتمانية المتوقاة هي تقدير مر ي للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية ،حيددث يددتم قياسددها علددى انهددا القيمددة الحاليددة

للفرق بين التدفقات النقدية التااقدية المستحقة للشركة والتدفقات النقدية التي تتوقا الشركة است مها والتي تنشأ مددن تددر يي عدددة
سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ،مخصومة بمادل فائدة الفالية ل صل.
يتم خصم مخص

خسائر االستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة الميفددأة مددن ا مددالي القيمددة الدفتريددة ل صددول .بالنسددرة الوراق

الدددين بالقيمددة الاادلددة مددن خ د ل بنددود الدددخل الشددامل االخددر ،مخص د

االخر ،بدال من تخفي

القيمة الدفترية ل صل.

الخسددارة يددتم االعتدراف بدده لددمن بنددود الدددخل الشددامل

عنددد تحديددد مددا اما كانددا مخدداطر االئتمددام ل صددل المددالي قددد زادت بش د ل ددوهري منددذ االعتدراف المبدددئي وعنددد تقدددير خسددائر
االئتمام المتوقاة .تأخذ الشركة باين االعترار عند ا دراء هددذا التقيدديم مالومددات ماقولددة وقابلددة للدددعم بحيددث تكددوم متاحددة ومات

صلة دوم الحا ة لماهود او تكاليف ميددر لددرورية .ويشددمل ملددك كد مددن المالومددات والتحلددي ت الكميددة والنوعيددة ،بندداء علددى
الخبرة السابقة للشركة والتقييم االئتماني المتوفر ،بما في ملك اية مالومات حول توقاات مستقبلية.

بالنسددرة لفئددات ماينددة مددن المو ددودات الماليددة ،يددتم تقيدديم المو ددودات التددي تددم تقييمهددا علددى انهددا ال يم ددن انخفدداض قيمتهددا بشد ل

فردي بااللافة الى ملك ،تحديد انخفاض القيمة على اساس ماعي .يم ن ام يشتمل الدليل المولوعي علددى انخفدداض قيمددة

محفظددة الددذمم المدينددة علددى خب درة الشددركة السددابقة فددي تحصدديل المدددفوعات وزيددادة فددي عدددد المدددفوعات المتددأخرة فددي المحفظددة
بااللافة الى التغيرات الملحو ة في الظروف االقتصادية او المحلية التي ترترط بتاثر سداد الذمم.

يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتالقة بالنقد واالرصدة لدددى البنددو  ،الددذمم التااريددة المدينددة واخددرى ،والميلوبددات مددن
هات مات ع قة ،بش ل منفصل في بيام الدخل وبيام الدخل الشامل االخر.

تاتبر الشركة ام اداة الدين لها مخاطر ائتمام منخفضة عندما ي وم تصنيف مخاطر االئتمام ماادال لتاريف المفهوم الاددالمي

لفئة االستثمار.

20

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير
(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يترا)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

تسددتاين الشددركة بنمددامج احصددائية الحتسدداب الخسددارة االئتمانيددة المتوقاددة ،ولقيدداس الخسددارة االئتمانيددة المتوقاددة بمو ددب المعيددار

الدولي العداد التقارير المالية رقم  9فإم اهم المدخ ت سي وم وفق الش ل المحدد للمتغيرات التالية:
• احتمالية التاثر

• الخسارة عند التاثر

• التارض عن التاثر

سددوف تسددتمد هددذه المالومددات مددن النمددامج االحصددائية الميددورة داخليددا والبيانددات التاريخيددة االخددرى ،كمددا سدديتم تاددديلها لددتا

المالومات المستقبلية.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

ياتبددر اي مددن المو ددودات الماليددة "منخفضددة القيمددة االئتمانيددة" عنددد وقددوت حدددث او اكثددر لدده تددأثير لددار علددى التدددفقات النقديددة

المستقبلية المقدرة ل صل المالي .ويشار اليها المو ودات المالية منخفضددة القيمددة االئتمانيددة كمو ددودات المرحلددة  .3فددي تدداريخ
كل بيام مركددز مددالي ،تقددوم الشددركة بتقيدديم مددا اما كانددا ادوات الدددين التددي تمثددل المو ددودات الماليددة المقاسددة بالتكلفددة الميفددأة او

بالقيمة الاادلة من خد ل الدددخل الشددامل االخددر هددي منخفضددة القيمددة االئتمانيددة .يتاددرض االصددل المددالي النخفدداض فددي القيمددة

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

تقوم الشركة بالغاء االعتراف بالمو ودات المالية فقط عند انتهاء الحقوق التااقدية للتدفقات النقدية من تلك المو ودات المالية،

او عند تحويل المو ودات المالية بما في ملك ميا المخاطر والمنددافا لملكيددة المو ددودات الماليددة الددى منشددأة اخددرى .اما لددم تقددم
الشددركة بتحويددل او االحتفدداظ ب افددة المخدداطر والمنددافا المتالقددة بملكيددة المو ددودات الماليددة واسددتمرت بالسددييرة علددى المو ددودات
المحولة ،تقم الشركة باالعتراف بالحصة المحتفظ بها من المو ودات الددافة الددى االلت ازمددات مات الصددلة التددي قددد يتاددين عليهددا

سدادها .اما احتفظا الشركة ب افة المخاطر والمنافا المتالقة بملكية المو ودات المالية المحولة ،تستمر الشددركة فددي االعتدراف

بالمو ودات المالية ،كما تاترف باالقتراض المضموم للاوائد المستلمة.

في حال تم استرااد المو ودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة الميفأة او التي تم قياسددها بالقيمددة الاادلددة مددن خد ل االربدداح او

الخسددائر ،يددتم االعتدراف بددالفرق بددين القيمددة الدفتريددة للمو ددودات ومامددوت المرددالغ المسددتلمة وميددر المسددتلمة المدينددة فددي االربدداح
والخسائر.

في حال تم استرااد المو ودات المالية المصنفة بالقيمة الاادلة من خ ل بنود الدخل الشامل االخرى ،فإم االرباح او الخسائر
المسالة سابقا فددي حسدداب التغيدرات المتراكمددة فددي القيمددة الاادلددة لد وراق الماليددة ،ال يددتم اعددادة تصددنيفها لددمن بددين االربدداح او

الخسائر ,ولكن يتم اعادة تصنيفها لمن االرباح المسترقاة.
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عرض مخصص خسائر االئتمان في المعلومات المالية
يتم عرض مخصصات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في المعلومات المالية على النحو التالي :
•

بالنسرة للمو ودات المالية بالتكلفة الميفأة (القروض والسلف ونقد وارصدة لدى البنو )  :كخصم من ا مددالي القيمددة

•

خسددائر فددي

الدفترية للمو ودات.

بالنسرة الدوات الدددين بالقيمددة الاادلددة مددن خد ل بنددود الدددخل الشددامل االخددر :ال يددتم االعتدراف بمخصد

قائمة المركز المالي حيث ام القيمة الدفترية هي القيمة الاادلة .وما ملك فإم مخص

مبلغ اعادة التقييم في مخص

اعادة التقييم ويتم االعتراف به في الدخل الشامل االخر.

الخسارة متضددمن كاددزء مددن

االحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة فيما يتعلق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9
•

تقييم نموذج االعمال :

ياتمددد تصددنيف وقيدداس المو ددودات الماليددة علددى نتددائج اخترددار مدددفوعات المبلددغ االصددلي والفائدددة علددى المبلددغ االصددلي القددائم

واخترددار نمددومج االعمددال .تحدددد الشددركة نمددومج االعمددال علددى مسددتوى يا د
لتحقيددق هدددف اعمددال ماددين .ويتضددمن هددذا التقيدديم الح ددم الددذي يا د

كيفيددة ادارة ماموعددات المو ددودات الماليددة ماددا

ميددا االدلددة مات الصددلة بمددا فددي ملددك كيفيددة تقيدديم اداء

المو ددودات وقيدداس ادائهددا ،والمخدداطر التددي تددؤثر علددى اداء المو ددودات وكيفيددة ادارتهددا وكيددف يددتم تاددوي

مدددراء المو ددودات.

تاتبر الرقابددة ددزءا مددن التقيدديم المتواصددل للشددركة حددول مددا اما كددام نمددومج الامددل لتلددك المو ددودات الماليددة المحددتفظ بهددا مددا زال

م ئمددا ،او اما م ددا كانددا مي ددر م ئمددة م ددا اما كددام هند ا تغيي ددر فددي نم ددومج الامددل وبالت ددالي تغيي د ار مس ددتقبليا فددي تص ددنيف تل ددك

المو ودات.
•

زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان :

يددتم قيدداس خسددائر االئتمددام المتوقاددة كمخص د

ياددادل الخسددارة االئتمانيددة المتوقاددة لمدددة  12شدده ار لمو ددودات المرحلددة ،1او

خسائر االئتمام المتوقاة على مدى الامر الزمنددي لمو ددودات المرحلددة  2او المرحلددة  .3ينتقددل االصددل الددى المرحلددة الثانيددة فددي
حال زيادة مخاطر االئتمام بش ل كبير منذ االعتراف المبدئي .ال يحدد المعيار الدولي العداد التقددارير الماليددة رقددم  9مددا الددذي

يش ل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمام .وعند تقييم ما اما كانا مخاطر االئتمددام لي مددن المو ددودات قددد ارتفاددا بشد ل كبيددر،
تأخذ الشركة في االعترار المالومات الكمية والنوعية الماقولة والمالومات المستقبلية الموثوقة.
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•

انشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة :

عندددما يددتم قيدداس خسددائر االئتمددام المتوقاددة علددى اسدداس مدداعي ،يددتم تاميددا االدوات الماليد ة علددى اسدداس خصددائ

المخدداطر

المشتركة (مثل نوت االداة ،در ة مخاطر االئتمام ،نوت الضمانات ،تاريخ االعتدراف المبدددئي ،فتدرة االسددتحقاق المترقيددة ،وماددال

الامددل ،والموقددا الاغ ارفددي للمقتددرض ،ومددا الددى ملددك) .وت ارقددب الشددركة مدددى م ئمددة خصددائ

مخدداطر االئتمددام بشد ل مسددتمر
مخدداطر االئتمددام

لتقييم ما ا ما كانا ال تزال متشابهة .حيث ياتبددر ملددك مددن الميلوبددات لضددمام اندده فددي حالددة تغييددر خصددائ

فددإم هنددا اعددادة تصددنيف م ئددم للمو ددودات .وقددد ينددتج عددن ملددك انشدداء محددافظ ديدددة او انتقددال مو ددودات الددى محفظددة حاليددة

تا

بش ل افضل خصائ

مخاطر ائتمام المماثلة لتلك الماموعة من المو ودات .ام اعادة تصنيف المحددافظ واالنتقدداالت
تلددك الزيددادة الكبي درة)

بددين المحددافظ ياددد ام د ار اكثددر شدديوعا عندددما تحدددث زيددادة كبيدرة فددي مخدداطر االئتمددام (او عندددما يددتم ع د

وبالتالي تنتقل المو ودات من الخسددائر االئتمانيددة المتوقاددة التددي تتدراوح مدددتها بددين  12شدده ار الددى الخسددارة االئتمانيددة علددى مدددى
الام ددر الزمن ددي ،او الا د د  ،ولكنه ددا ق ددد تح دددث ايض ددا ل ددمن المح ددافظ الت ددي يس ددتمر قياس ددها عل ددى نفد د

االس دداس م ددن الخس ددائر

االئتمانية المتوقاة لمدة  12شه ار او على مدى الامر الزمني ولكددن مددا تغيددر قيمددة الخسددارة االئتمانيددة المتوقاددة نظد ار الخددت ف

مخاطر االئتمام بالنسرة للمحافظ.
•

النماذج واالفتراضات المستخدمة:

تسددتخدم الشددركة نمددامج وافت ارلددات متنوعددة لقيدداس القيمددة الاادلددة للمو ددودات الماليددة وكددذلك لتقيدديم خسددارة االئتمددام المتوقاددة.

وينيبددق الح ددم عنددد تحديددد افضددل النمددامج الم ئمددة لكددل نددوت مددن المو ددودات وكددذلك لتحديددد االفت ارلددات المسددتخدمة فددي تلددك

النمامج ،والتي تتضمن افترالات تتصل بالمحركات الرئيسية لمخاطر االئتمام.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة فيما يتعلق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9

فيمددا يلددي التقددديرات الرئيسددية التددي اسددتخدمتها االدارة فددي عمليددة تيبيددق السياسددات المحاسددبية للشددركة والتددي لهددا التددأثير االكثددر

اهمية على المرالغ الماترف بها في البيانات المالية :

 تحديد الادد والوزم النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوت من انوات المنتاات  /السوق وتحديد المالومددات المسددتقبلية ماتالصلة ب ل سيناريو .وعند قياس الخسددارة االئتمانيددة المتوقاددة ،تسددتخدم الشددركة مالومددات مسددتقبلية ماقولددة ومدعومددة تسددتند الددى
افترالات الحركة المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على باضها الرا

•

.

احتمالية التعثر :

تش ل احتمالية التاثر مدخ رئيسيا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقاة .وتاتبددر احتماليددة التاثددر تقدددي ار الحتماليددة التاثددر عددن
السداد خ ل افق زمني ماين ،ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفترالات والتوقاات المتالقة بالظروف المستقبلية.

•

الخسارة عند التعرض :

تاتبددر الخسددارة عنددد التاددرض تقدددي ار للخسددارة الناتاددة عددن التاثددر فددي السددداد .ويسددتند الددى الفددرق بددين التدددفقات النقديددة التااقديددة

المستحقة وتلك التي يتوقا المقرض تحصيلها ،مددا االخددذ باددين االعترددار التدددفقات النقديددة مددن الضددمانات االلددافية والتادددي ت

االئتمانية المتكاملة.
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االعتراف اإليراد

يتم قياس اإليرادات بمبلغ يا

البدالت التي تتوقا المنشأة م تحصل عليها مقابل تحويل الرضددائا و الخدددمات إلددى الاميددل،

باستثناء المرالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن طراف خرى .تاترف الشركة باإليرادات عند الوفاء ب ل التزام داء خدمة.

يددتم تحديددد سدداار البيددا المنفصددلة بندداء علددى السددار القابددل للم حظددة الددذي تقددوم فيدده الشددركات ببيددا المنتاددات والخدددمات علددى

سدداس منفصددل .بالنسددرة للبنددود التددي ال يددتم بياهددا بش د ل منفصددل ،تقددوم الشددركة بتقدددير سدداار البيددا المنفصددلة باسددتخدام طددرق

خرى.

تاترف الماموعة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية :

عمليات التشغيل الرئيسية

تمثددل اإلي درادات المرددالغ التددي اسددتحقا فيمددا يتالددق بالخدددمات المقدمددة خ د ل السددنة والمقاسددة بالقيمددة الاادلددة للبدددل المسددتلم و

المستحق ،صافي من الخصومات .

يتم تحقيق اإليرادات ما مرور الوقا عند تقديم الخدمات.
إما تم تقديم الخدمات بمو ب ترتيب واحددد فددي فتدرات تقددارير مختلفددة ،فسدديتم تخصددي

ما الام ء.

البدددل المقابددل بندداء علددى الاقددود الموقاددة

إيرادات أخرى
تات ددرف الش ددركة ب دداإلي اردات عن دددما يم ددن قي دداس مبل ددغ اإليد درادات بشد د ل موث ددوق وم ددن المحتم ددل م تت دددفق المن ددافا االقتص ددادية
المستقبلية إلى المنشأة وعندما يتم استيفاء ماايير محددة لنشية الشركة.

موجودات ومطلوبات العقد
قررت الشركة م مو ودات وميلوبات الاقد ياب االعتراف بها على مستوى االلتزام بالداء ولي

على مستوى الاقددد و م كد

من مو ودات وميلوبات الاقد سيتم عرلها بش ل منفصل في البيانات المالية .تصنيف الشركة مو وداتها التااقديددة كمتداولددة

ومير متداولة على ساس توقيا ونمط تدفق المنافا االقتصادية.
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المصاريف

تتكوم مصاريف البيا والتسويق بشد ل رئيسددي مددن التكدداليف المنفقددة لتسددويق وبيددا منتاددات الشددركة  .ويددتم تصددنيف المصدداريف

الخرى كمصاريف إدارية وعمومية.

تتضمن المصاريف اإلدارية والاموميددة المصدداريف المراشدرة وميددر المراشدرة والتددي ال تتالددق بشد ل مراشددر بتكدداليف اإلنتدداج وفقددا

للماايير المحاسبية المتاددارف عليهددا .ويددتم توزيددا المصدداريف إما دعددا الحا ددة لددذلك بددين المصدداريف اإلداريددة والاموميددة وكلفددة
المبياات على ساس ثابا.
النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في ح مه  ،النقد والودائا تحا اليلب واإلستثمارات مات السيولة الاالية التي يم ن تسييلها خ ل فترة ث ثة

شهور و قل.
الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة التااريددة بقيمتهددا الصددافية القابلددة للتحصدديل ويددتم عمددل مخصد

تدددني ممددم مدينددة فيهددا بندداءا علددى م ار اددة

كاملة لكافة الرصدة في نهاية السنة ،ويتم شيب الديوم المصروفة في الفترة التي يتم التارف عليها بها.
الذمم الدائنة والمستحقات

يتم إثرات الميلوبات للمرالغ المستحقة السداد في المستقبل للرضائا والخدمات المستلمة سواء تما و لددم تددتم الميالرددة بهددا مددن

قبل المورد.

العمليات المسيطر عليها بشكل مشترك

تتمثل الامليات المسيير عليها بصورة مشتركة بالامليات التي تتضمن استخدام المو ودات والمدوارد الخددرى لفطدراف الداخلددة

في اإلئت ف عولا عن تأسي

شركة و ي هي ل مالي منفصل عن طراف اإلئت ف المشتر نفسهم .ويقوم كل طرف من

طدراف اإلئت فددات المشددتركة باسددتخدام ممتلكاتدده وآالتدده وماداتدده ،كمددا يتكبددد مصددروفاته الخاصددة وميلوباتدده ويامددل علددى تددوفير

التمويل الخاص به وهو ما يمثل التزاماته ،إم اتفاقية اإلئت ف المشتر توفر الوسيلة التي يم ددن بمو بهددا تقسدديم اإل دي رادات مددن

الاقد المشتر و ية مصروفات متكبدة بصورة مشتركة بين طراف اإلئت ف المشتر  ،وتتضمن البيانات المالية الموحدددة حصددة

الشركة من نتائج عمال اإلئت ف المشتر وملك باستخدام طريقة حقوق الملكية.
البضاعة

يتم ا هار الرضاعة بسار الكلفة و صافي القيمة البيعية ،يهما اقل ،ويتم تحديد الكلفة للرضاعة على ساس طريقة الوارد وال

صادر وال.
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االستثمار في برامج الحاسب اآللي المطورة

يتم تقييم القيمة الاادلة لبرامج الحاسب اآللي والناتاة عن شراء (الشركات التاباة) على سدداس المبلددغ المم ددن اسددترداده منهددا ،

وعندددما يقددل المبلددغ المم ددن اسددترداده منهددا عددن القيمددة الدفتريددة لهددا  ،فإند ه ياددري تخفد ي

وتسايل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل الموحدة .

قيمتهددا الددى القيمددة القابلددة لد سددترداد

الشهرة
صدر مال

ماايير المحاسرة الدولية معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )3توحيد العمال ،والذي يتم بمو ره قيد زيادة

كلفة الشراء عن القيمة الاادلة للشركات المستثمر بها كشهرة ،وعندما يقل المبلغ المم ن استرداده من هذه الشهرة عن صافي

قيمتها الدفترية فإنه ياري تخفي

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

وتسايل قيمة التدني في قائمة الدخل.

تمثل الشهرة الناتاة عن شراء شركة تاباة و منشأة بسييرة مشتركة فائ

تكلفة الشراء عن حصة الشركة في صافي القيمة

الاادلة للمو ودات والميلوبات والميلوبات اليارئة المحددة للشركة التاباة و المنشأة بسييرة مشتركة والماترف بها كما في

تاريخ الشراء .يتم تسايل الشهرة وال كأصل على ساس التكلفة ،ويتم قياسها الحقا على ساس التكلفة ناقصا اإلنخفاض

المتراكم في القيمة ،إم و د.

عند إسترااد إحدى الشركات التاباة و المنشآت بسييرة مشتركة يتم إحتساب قيمة الشهرة المخصصة لها لتحديد الربي و

الخسارة الناتاة من اإلسترااد.
الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمادات بالكلفة باد تنزيل اإلسته كات المتراكمددة  ،تاتبددر مصدداريف اإلصد ح والصدديانة مصدداريف إيراديددة،
ما مصاريف التحسينات فتاتبر مصاريف رسمالية ويتم رسملة تكاليف اإلقتراض لمن تكلفة الصل لتمويل إنشاء الممتلكات

والمادات خ ل الفترة الزمنية ال زمة إلكمال وتاهيز الممتلكات لإلستخدام .وياددري احتسدداب االسددته كات علددى اسدداس الحيدداة
الاملية المقدرة للممتلكات وملك بإستامال طريقة القسط الثابا .إم نسب اإلسته

للبنود الرئيسية لهذه المو ودات هي-:
مادل اإلسته

اآلالت و ال هزة

%20

الثاث و المفروشات

%10

هزة وبرامج الحاسوب

%25 -15

الدي ورات

%15 -10

السيارات

%15

الادد والدوات
الكتب

ي ددتم م ار اد ددة الام ددر االنتد ددا ي وطريق ددة االسد ددته

االقتصادية المتوقاة من الممتلكات والمادات.

السنوي

%15
بشد د ل دوري للتأكد ددد م ددن م طريقد ددة وفتد درة االسد ددته
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يتم ا راء اخترار لتدني القيمة التي تظهر بها الممتلكات والمادات في قائمة المركز المددالي الموحدددة عنددد هددور ي حددداث و

تغيرات في الظروف تظهر م هذه القيمة مير قابلة لإلسترداد .في حددال هددور ي مؤشددر لتدددني القيمددة ،يددتم إحتسدداب خسددائر
تدني تراا لسياسة تدني قيمة المو ودات.

عنددد ي إسددترااد الحددق للممتلكددات والمادددات فإندده يددتم اإلعتدراف بقيمددة الم اسددب و الخسددارة الناتاددة ،التددي تمثددل الفددرق مددا بددين
صافي عوائد اإلسترااد والقيمة التي تظهر بها الممتلكات والمادات في قائمة المركز المالي الموحدة ،مامل الربي والخسارة.

ضريبة الدخل
تخضا الشركة لن

قانوم لريرة الدخل وتادي ته ال حقة والتاليمات الصادرة عن دائرة لريرة الدخل في المملكة الردنية

الهاشمية ،ويتم االستد ار لها وفقا لمبد اإلستحقاق  .يتم إحتساب مخص

الضريرة على اساس صافي الربي المادل .وتيبيقا

للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( ) 12فإنه قد يترتب للشركة مو ودات لريبية مؤ لة ناتاة عن الفروقات المؤقتة بين القيمة
المحاسبية والضريرة للمو ودات والميلوبات والمتالقة بالمخصصات  ،هذا ولم يتم إ هار تلك المو ودات لمن القوائم المالية

الموحدة المرفقة حيث نها مير وهرية.
عقود اإليجار

يتم تصنيف عقود اإلياار كاقود إياار رسمالي إما ترتب على عقد اإلياار تحويل وهري لمنافا ومخاطر الملكية المتالقة

بالصل مولوت الاقد إلى المستأ ر .ويتم تصنيف عقود اإلياار الخرى كاقود إياار تشغيلي.

يتم االعتراف باالياارات باعترارها مو ودات حق االستخدام وااللتزامات المقابلة في التاريخ الذي تكوم فيه المو ودات المؤ رة

متاحددة السددتخدام الشددركة .يددتم توزيددا كددل دفاددة مددن دفاددات االياددار بددين االلتدزام وتكلفددة التمويددل .يددتم تحميددل كلفددة التمويددل علددى

الربي او الخسارة علددى مدددى فتدرة عقددد االياددار وملددك للحصددول علددى مادددل دوري ثابددا للقائدددة المسددتحقة علددى الرصدديد المترقددي
من الميلوبات لكددل فتدرة .يحتسددب االسددته

االياار ،ايهما اقصر ،بيريقة القسط الثابا.

علددى مو ددودات حددق االسددتخدام علددى مدددى الامددر االنتددا ي ل صددل او مدددة عقددد

تقدداس الت ازمددات عقددود االياددار التشددغيلية بالقيمددة الحاليددة لمدددفوعات االياددار المترقيددة ،حيددث تخصددم دفاددات االياددار بإسددتخدام

مادل الفائدة المدرج في عقد االياار .واما تاذر تحديد هذا المادل ،يستخدم مادل االقتراض االلافي للمستأ ر ،وهو المادددل
على المستأ ر دقاه القتراض االموال ال زمة للحصول على اصل مي قيمة مماثلة فددي بيئددة اقتصددادية مماثلددة بشددروط واح ددام

مماثلة.

يتم تحميل اإلياارات المستحقة بمو ب عقود اإلياار التشغيلي قصيرة اال ل والمو ودات مات القيمة المنخفضةعلى قائمة

الدخل الشامل خ ل فترة عقد اإلياار التشغيلي و ملك بإستخدام طريقة القسط الثابا .عقود االياار التشغيلي قصيرة اال ل

هي عقود اياار لمدة  12شه ار او اقل.
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المخصصات

يتم تكوين المخصصات عندما ي وم على الشركة ي التزام حالي (قانوني و متوقا) ناتج عن حداث سابقة والتي تاتبددر تكلفددة
سدادها محتملة ويم ن تقديرها بش ل موثوق.

يددتم قيدداس المخصصددات حسددب فضددل التوقاددات للبد دل الميلددوب لمقابلددة اإللتدزام كمددا بتدداريخ قائمددة المركددز المددالي الموحدددة باددد
الخذ باين اإلعترار المخاطر والمور مير المؤكدة المحيية باإللتزام .عندما يددتم قيدداس المخصد

باسددتخدام التدددفقات النقديددة

المقدددرة لسددداد اإللت دزام الحددالي ،فإندده يددتم اإلعت دراف بالذمددة المدينددة كمو ددودات فددي حالددة كددوم اسددت م واستاالددة المبلددغ مؤكدددة

ويم ن قياس المبلغ بش ل موثوق.
التقرير القطاعي

قيددات العمددال يمثددل ماموعددة مددن المو ددودات والامليددات التددي تشددتر ماددا فددي تقددديم منتاددات و خدددمات خالدداة لمخدداطر

وعوائددد تختلددف عددن تلددك المتالقددة بقياعددات اعمددال خددرى والتددي يددتم قياسددها وفقددا للتقددارير التددي تددم إسددتامالها مددن قبددل المدددير
التنفيذي وصانا القرار الرئيسي لدى الشركة.

القي ددات الاغ ارف ددي يد درترط ف ددي تق ددديم منتا ددات ف ددي بيئ ددة اقتص ددادية مح ددددة خال دداة لمخ دداطر وعوائ ددد تختل ددف ع ددن تل ددك المتالق ددة

بقياعات عمل في بيئات اقتصادية.

التقاص

يتم ا راء تقاص بين المو ودات المالية والميلوبات وا هار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندددما تتددوفر

الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على ساس التقاص و ي وم تحقق المو ودات وتسوية الميلوبات في نف
الوقا.

تحويل العمالت األجنبية

يددتم تحويددل الماددام ت بالاملددة ال نبيددة الددى الدددينار الردنددي عنددد إ دراء المااملددة ،ويددتم تحويددل المو ددودات والميلوبددات الماليددة
بالام ت ال نبية في تاريخ قائمددة المركددز المددالي الموحدددة الددى الدددينار الردنددي بالسدداار السددائدة فددي ملددك التدداريخ ،ام الربدداح

والخسائر الناتاة عن التسوية و تحويل الام ت ال نبية يتم اد ار ها لمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة

ام اعداد البيانات المالية يتيلب من االدارة بددأم تقددوم بتقددديرات ،افت ارلددات وتوقاددات قددد ي ددوم لهددا تددأثير عنددد تيبيددق السياسددات

المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مرالغ المو ودات ،الميلوبات ،االيرادات والمصاريف .ام نتائج االعمال الفالية من المم ن ام
تتغير نتياة اترات تلك االفترالات.

عنددد اعددداد البيانددات الماليددة قامددا االدارة بإترددات نف د

اترات نف

االفت ارلددات الاوهريددة فيمددا يتالددق بتيبيددق السياسددات المحاسددبية وكددذلك

التقديرات مير المؤكدة المامول بها عند اعداد البيانات المالية.
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 -4الممتلكات والمعدات

 1كانوم الثاني

إستراادات

الافات

 31كانوم االول

الكلفة :

آالت و هزة

3,156,443

28,042

()1,155

3,183,330

ا هزة وبرامج حاسوب

505,640

-

-

505,640

سيارات

85,950

ثاث و مفروشات

دي ورات
عدد و دوات

825,105
227,262
129,153

كتب

12,237

مجموع الكلفة

4,941,790

االستهالكات:

آالت و هزة

ثاث و مفروشات

ا هزة وبرامج حاسوب

2,838,505
816,134
505,432

دي ورات

166,602

عدد و دوات
كتب

120,800
12,237

مجموع االستهالكات

4,498,443

سيارات

القيمة الدفترية الصافية  1كانوم الثاني

38,733

1,345
-

-

826,450
227,262

48,000

()28,500

105,450

-

-

129,153

77,387

121,081

10,222
208
-

15,629

1,269

()29,655

()1,155
()17,163
-

12,237

4,989,522

2,958,431
826,356
505,640
166,602
37,199

122,069

-

-

12,237

148,409

()18,318

4,628,534

443,347

القيمة الدفترية الصافية  31كانون األول

360,988
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 -5الموجودات غير الملموسة
نتاا المو ودات مير الملموسة والرالغة  17,519,760دينار اردني نتياة قيام الشركة بشراء كامل و  /و زء من حص

شركاء في عدة شركات تامل في ماال االنظمة المالوماتية وملك خ ل عامي  2005و .2007
ام تفاصيل هذه المو ودات هي كما يلي :
استثمار في برامج حاسب الي ميورة

الشهرة *

15,107,872

15,107,872

17,519,760

17,519,760

2,411,888

* ان تفاصيل الشهرة هي كما يلي :
ا مالي الشهرة
مخص

2019

2018

تدني شهرة

صافي رصيد الشهرة

2,411,888

2019

2018

4,286,888

4,286,888

()1,875,000

()1,875,000

2,411,888

2,411,888

استنادا إلى ماايير التقارير المالية  ،فإنه يتم تقييم القيمة الاادلة لبرامج الحاسب اآللي على ساس المبلغ المم ن إسترداده
منها ،فاندما يقل المبلغ المم ن إسترداده من القيمة الاادلة لبرامج الحاسب اآللي عن القيمة الدفترية لها ،فإنه ياري تخفي
قيمتها إلى القيمة القابلة لإلسترداد وتسايل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل الموحدة ،وبناءا على دراسة فح

التدني

الذي قاما به االدارة في نهاية عام  2019تبين عدم و ود تدني بقيمة برامج الحاسب االلي الميورة والشهرة والتي تم قياسها
على اساس القيمة في االستخدام والتي تم احتسابها بإستخدام التدفقات النقدية المتوقفة من خ ل الموازنات التقديرية الماتمدة

من قبل ادارة الشركة والتي تغيي فترة خم

سنوات قادمة على اساس مادل خصم قدره  %14,2سنويا.
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 -6االستثمار في شركات تابعة متوقفة
نتياة لتوقف عمال الشركة االلكترونية الخلياية للحلول التقنيددة المحدددودة المسددؤولية (السدداودية) ونشدداطها التشددغيلي مددا نهايددة

عام  2014قرر مال

اإلدارة عدم توحيد بياناتها المالية مددا البيانددات الماليددة للشددركة فددي نهايددة عددام  2014حيددث تددم ا هددار

ه ددذا االس ددتثمار وفق ددا لمتيلر ددات معي ددار التق ددارير المالي ددة الدولي ددة رق ددم (" )5االص ددول مي ددر المتداول ددة المح ددتفظ به ددا برس ددم البي ددا
والامليات المتوقفة" .

إن تفاصيل االستثمار في الشركة التابعة المتوقفة هو كما يلي-:
2019

2018

1,004,392

1,004,392

رصيد الخسائر المتراكمة للشركة المتوقفة كما في 12/31

()2,008,305

()2,008,305

صافي القيمة الدفترية (زيادة االلتزامات عن المو ودات)

()1,680,880

()1,680,880

تكلفة الشراء

قيمة التدني

()676,967

()676,967

 -7االستثمار في االئتالف المشترك
قاما الشركة الهلية للكمبيوتر م.م.م (شركة تاباة) في الدخول في إتفاقيددة ائددت ف مشددتر مددا كددل مددن شددركة الخدددمات الفنيددة

للكمبيوتر وشركة التقددارب ل سددتثمارات والتكنولو يددا بنسددرة ربحيددة متسدداوية قدددرها  %33,3لكددل طددرف مددن طدراف االئددت ف مددن
ا ددل تنفيددذ مشددروت اإلتفاقيددة اإلسددتراتياية لشددركة ماي روسددوفا كوربوريشددين مددا ح ومددة المملكددة الردنيددة الهاشددمية ممثلددة بددو ازرة

اإلتصدداالت وتكنولو يددا المالومددات ،هددذا ويو ددد قضددية تح دديم مقامددة مددن قبددل الشددركة للميالرددة بقيمددة االسددتثمار ،وخ د ل عددام

 2019تم تحصيل قيمة حصة الشركة باالستثمار.
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 -8المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى

2019

2018

مصاريف مدفوعة مقدما

192,183

187,675

دفاات مدفوعة مقدما للموردين

692,277

405,718

تأمينات مسترده

مانات ح ومية مختلفة

12,477
95,755

19,419

ممم مو فين

231,161

177,195

11,781

9,844

323,942

تأمينات كفاالت بنكية

269,645

مرالغ محتازة عن عقد بيا شركة تاباة *

مدينة اخرى

تدني ممم مدينة خرى

مخص

273,759

261,161
424,800

()671,820

()830,652

1,157,401

928,919

* قاما الشركة خ ل الربا الثدداني مددن الاددام  2010ببيددا كامددل حصصددها بالشددركة المثلددى لخدددمات البرمايددات (شددركة تاباددة)
بمبلددغ  5,600,000دوالر مري ددي ومددا ياددادل  3,964,799دينددار ردنددي  ،حيددث بلغددا القيمددة الدفتريددة لإلسددتثمار فددي الشددركة
المثلددى لخدددمات البرمايددات (شددركة تاباددة) كمددا فددي  31كددانوم الول  2009مبلددغ  4,100,751دينددار ردنددي وتددن

اإلتفاقيددة

على و ود مبلددغ  360,000دينددار ردنددي و هددو عرددارة عددن ممددم مات ع قددة علددى الشددركة المثلددى لخدددمات البرمايددات (الشددركة
التاباة) تم اإلتفاق على سدادها من لددمن مبلددغ البيددا  ،وبددذلك تكددوم الشددركة قددد حققددا خسددائر بمبلددغ  495,952دينددار ردنددي

نتياددة بيددا هددذا اإلسددتثمار ،كمددا تددن

االتفاقيددة علددى حاددز مبلددغ  424,800دينددار مددن قيمددة البيددا مقابددل يددة الت ازمددات قددد تيددر

علددى الشددركة وميددر مقيدددة فددي سددا تها قبددل تدداريخ البيددا ،هددذا وقددد تددم دفددا مبلددغ  155,155دينددار اردنددي خ د ل عددام 2019

وتخفي

المبلغ المحتاز بتلك القيمة.

 -9البضاعة
بضاعة في المستودعات
مخص

بضاعة راكدة

 -10المدينون
ممم مدينة *

ميلوب من هات مات ع قة**

مخص

2019

2018

949,810

844,341

()277,461

()277,461

672,349

566,880

2019

2018

10,362,425

9,082,102

61,644

تدني ممم مدينة
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()3,940,155

()3,940,155
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* ما يلي اعمار الذمم المدينة كما في  31كانوم الول كما يلي :
 150 – 1يوم
 360 – 151يوم

2019

2018

5,972,421

3,676,072

985,452

 – 361فما فوق

** يتمثل هذا البند في قيمة ممة السيد ردين توفيق قاوار (رئي

مال

1,800,175

3,404,552

3,605,855

10,362,425

9,082,102

اإلدارة).

 -11النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في ح مه  ،النقد والودائا تحا اليلب التى يم ن تسييلها خ ل فترة ث ثة شهور او قل .
2019

2018

شي ات في الصندوق

198,446

114,271

نقد لدى البنو

745,727

591,692

944,352

706,356

نقد في الصندوق

179

393

 -12اإلحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري:

تماشيا ما متيلرات قانوم الشركات في المملكددة الردنيددة الهاشددمية والنظددام الساسددي للشددركة  ،تقددوم الشددركة بتكددوين احتيدداطي

إ راري بنسرة  10بالمئة من الربي الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي ربددا رسددمال الشددركة وياددوز االسددتمرار فددي اقتيددات هددذه
النسددرة بموافق ددة ا لهيئ ددة الاام ددة للشددركة إل ددى م يبل ددغ ه ددذا االحتيدداطي م ددا يا ددادل مق دددار رسددمال الش ددركة المص ددرح ب دده  .إم ه ددذا

االحتياطي ميددر قابددل للتوزيددا كأربدداح علددى المسدداهمين ,هددذا ويحددق للهيئددة الاامددة وباددد اسددتنفام االحتياطيددات الخددرى م تقددرر
في ا تمات مير عادي اطفاء خسائرها من المرالغ الماتماة في حساب االحتياطي اال راري على م يااد بندداءه وفقددا لح ددام

القانوم المشار اليه.

اإلحتياطي اإلختياري:

تماشدديا مددا متيلرددات قددانوم الشددركات فددي المملكددة الردنيددة الهاشددمية والنظددام الساسددي للشددركة ،فإندده ياددوز للشددركة م تقددوم
بتكوين إحتياطي إختياري بما ال يزيد على  20بالمئة من الربي الصافي بناءا على إقتدراح مالد
قابل للتوزيا كأرباح على المساهمين باد موافقة الهيئة الاامة للشركة على ملك.

33

إدارتهددا .م هددذا اإلحتيدداطي

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يترا)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

 -13تعويض نهاية الخدمة
إم حركة تاوي

نهاية الخدمة هي كما يلي:

2019

2018

الرصيد كما في  1كانوم الثاني

158,551

158,551

المسدد خ ل السنة

-

-

158,551

158,551

الرصيد كما في  31كانون األول

 -14القروض

إن تفاصيل القروض كما في  31كانون األول كما يلي:

2019

2018

قروض بنك اإلس ام للتاارة والتمويل

3,196,722

2,906,722

قرض بنك المال االردني

2,479,621

2,041,247

إ مالي القروض

5,702,114

5,162,355

قروض بنك االتحاد

214,386

25,771

ينزل  :الازء المتداول

1,646,985

الازء طويل ال ل

4,055,129

3,088,980
2,073,375

قروض بنك اإلسكان :

حصددلا الشددركة علددى تسددهي ت بنكيددة مددن قبددل بنددك االس د ام للتاددارة والتمويددل بقيمددة  13,000,000دوالر مري ددي لغايددات تمويددل

شراء  %70من حصة شركة الر ية لتيوير نظم المالومات وبدرامج الحاسددب اآللددي (السدداودية)  ،علددى شد ل قددرض تاسدديري بقيمددة

 6,500,000دوالر مري ددي ،وقددرض متندداق

بقيمددة  6,500,000دوالر مري ددي وملددك بمادددل فائدددة اليبددور (ث د ث شددهور )%2

وعمولددة  %1ويسدددد القددرض التاسدديري خ د ل مدددة اقصدداها  6شددهور مددن خ د ل رفددا رس مددال الشددركة بقيمددة  9,000,000دينددار
ردني.

وقد قاما الشركة بإعادة دولة القرض المتناق

على مدة  9سنوات يستحق القسددط الول بتدداريخ  1تشدرين الول  2011وخد ل

عددام  2014تددم اعددادة دولددة الرصدديد المترقددي مددن القددرض بحيددث يسددتحق القسددط االول بتدداريخ  1نيسددام  2014وملددك بمادددل فائدددة

(اليبور ث ثة شهور  %3.5هامش وبمادل دنى  %5وبدوم عمولة) .إم هذه التسهي ت ب فالددة الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة
تاباة) والكفالة الشخصية لرئي

مال

اإلدارة ،وفي بداية عام  2016تم اعادة دولة الرصدديد المترقددي مددن القددرض بحيددث يسددتحق

القسط االول بتاريخ  1كانوم الول  2016وملك بمادل فائدة (اليبور ث ثة شهور و  %3,5هامش وبمادل ادنى  %4سنويا وبدددوم

عمولة) ،وفي عام  2019تم اعددادة دولددة الرصدديد المترقددي مددن القددرض علددى فتدرة  6سددنوات بحيددث يسددتحق القسددط االول بتدداريخ 1

كددانوم الثدداني  2020وملددك بمادددل فائددده (اليبددور ث ثددة شددهور و  %3,5هددامش وبمادددل ادنددى  %4سددنويا وبدددوم عمولددة)  ،مددا بقدداء
هذه التسهي ت ب فالة الشركة الهلية للكمبيوتر (شركة تاباة) والكفالة الشخصية لرئي
34
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اإلدارة .

شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يترا)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

قامددا الشددركة بإعددادة دولددة سددقف الادداري مدددين والرددالغ قيمتدده  100.000دينددار ردنددي وسددقف تمويددل الايدداءات والمشددتريات

الددى قددرض طويددل ال ددل بمبلددغ  1,757,195دينددار ردنددي يسدددد علددى مدددة  9سددنوات ويسددتحق القسددط الول بتدداريخ  1تش درين

الول  ،2011وخد ل عددام  2014تددم إعددادة دولددة الرصدديد المترقددي مددن القددرض بحيددث يسددتحق القسددط االول بتدداريخ  1نيسددام

 2014وملك بمادل فائدة  %9سنويا تستوفى شهريا وبدوم عمولة ،وفي بداية عام  2016تم تسديد كامل رصدديد القددرض وملددك
من خ ل حصول الشركة على تسهي ت بنكيددة بمو ددب قددرض متندداق

بقيمددة  2,046,000دوالر امري ددي وملددك بمادددل فائدددة

(اليب د ددور ث ث د ددة ش د ددهور و  %3,5ه د ددامش وبما د دددل ادن د ددى  %4س د ددنويا وب د دددوم عمول د ددة) بحي د ددث يس د ددتحق القس د ددط االول بت د دداريخ 1

كانوم الول  ، 2016وفي عام  2019تم اعادة دولة الرصيد المترقي من القرض على فترة  6سددنوات بحيددث يسددتحق القسددط

االول بتاريخ  1كانوم الثاني  2020وملك بمادددل فائددده (اليبددور ث ثددة شددهور و  %3,5هددامش وبمادددل ادنددى  %4سددنويا وبدددوم
عمولة)  ،ما بقاء هذه التسهي ت ب فالة الشركة الهلية للكمبيوتر (شركة تاباة) .

كما قاما الشركة بادولة سقف الااري مدين و الرالغ قيمته  750,000دينار يسدد بأقساط شددهريا علددى فتدرة  6سددنوات بحيددث

يستحق القسط االول بتاريخ  1كانوم الثاني  2020وملك بمادل فائده . %4

قامددا الشددركة الهليددة للكمبيددوتر ( شددركة تاباددة ) بإعددادة دولددة سددقف الادداري مدددين والرددالغ قيمتدده  150.000دينددار ردنددي

وسقف تمويل الاياءات الى قرض طويل ال ل قيمته  546.819دينار ردني يسدد على مدة  9سنوات اعترا ار من  1تشدرين

الول  2011وخ د ل عددام  2014تددم اعددادة دولددة الرصدديد المترقددي مددن القددرض بحيددث يسددتحق القسددط االول بتدداريخ  1نيسددام

 2015وملك بمادل فائدة  %9سنويا تستوفى شهريا وبدوم عمولددة،إم هددذه التسددهي ت ب فالددة شددركة الفددارس الوطنيددة ل سددتثمار
والتصدير ،وفي بداية عام  2016تم تسوية كامل رصيد القرض وملك من خ ل حصول الشركة على تسهي ت بنكية بمو ددب
قددرض متندداق

بقيمددة  544,000دوالر امري ددي وملددك بمادددل فائدددة (اليبددور ث ثددة شددهور و  %3,5هددامش وبمادددل ادنددى %4

سنويا وبدوم عمولة) بحيث يستحق القسط االول بتاريخ  1كانوم الول .2016
قروض بنك اإلتحاد

حصددلا الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) علددى قددرض مددن بنددك اإلتحدداد بقيمددة  750,000دينددار ردنددي وبمادددل فائدددة

بلغددا  %9.5سددنويا وتسددتوفى شددهريا وبامولددة  ،%1وقامددا الشددركة بإعددادة دولددة القددرض وسددقف الادداري مدددين والرددالغ قيمتدده

 750,000دينار وسقف تمويل الاياءات والمشتريات الى قرض طويددل ال ددل قيمتدده  1.681.500دينددار ردنددي علددى مدددة 4
سنوات يسدددد اعترددا ار مددن  30يلددول  2011وملددك بمادددل فائدددة  %9سددنويا تسددتوفى شددهريا وعمولددة  ، %1وقددد قامددا الشددركة فددي
نهاية عام  2013بإعادة هي لة القرض والرددالغ قيمتدده  937.000دينددار اردنددي ويسدددد علددى فتدرة خمد

سددنوات اعترددا ار مددن 31

كددانوم الول  2014وبمادددل فائدددة  %10وعمولددة  %1وملددك مقابددل كفالددة شددركة الفددارس الوطنيددة ل سددتثمار والتصدددير  ،وق ددد
قاما الشركة في نهاية عددام  2015بتحويددل القددرض والرددالغ قيمتدده  814,180دينددار اردنددي الددى عملددة الدددوالر االمري ددي ويسدددد

علددى فت درة اربددا سددنوات اعترددا ار مددن  31كددانوم الول  2015وبمادددل فائدددة  %7,75وملددك مقابددل كفالددة شددركة الفددارس الوطنيددة

ل ستثمار والتصدير.
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( بالدينار االردني)

قرض بنك المال االردني
حصلا الشركة الهلية للكمبيوتر (شركة تاباة) علددى قددرض مددن بنددك المددال الردنددي بقيمددة  1,352,000دينددار ردنددي وبمادددل

فائدة بلغا  %10.5سنويا وتستوفى شددهريا وبدددوم عمولددة ،وملددك لتسددديد اعتمدداد ،ويسدددد القددرض دفاددة واحدددة بتدداريخ  24كددانوم

الثدداني  2019وملددك مقابددل كفالددة شددركة الفددارس الوطنيددة ل سددتثمار والتصدددير والكفالددة الشخصددية ل درئي
تسديد القرض في عام . 2019

مال د

االدارة ،وتددم

حصددلا الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) علددى قددرض مددن بنددك المددال الردنددي بقيمددة  689,247دينددار ردنددي وبمادددل

فائدة بلغا  %10.5سنويا وتستوفى شهريا وبدوم عمولة ،وملك لتسديد مشتريات ،ويسدد القرض بمو ب قسدداط شددهرية عددددها

 12وبقيمددة  57,437دينددار ردنددي ،وملددك مقابددل كفالددة شددركة الفددارس الوطنيددة ل سددتثمار والتصدددير والكفالددة الشخصددية ل درئي
مال

االدارة  ،وخ ل عام  2019قاما الشددركة بإعددادة هي لددة المبلددغ المترقددي مددن القددرض و الرالغدده  230,000دينددار اردنددي

بااللافه الى قرض ديد بقيمة  750,000دينددار اردنددي حصددلا عليدده الشددركة االهليدده للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) وملددك لتسددديد

مشددتريات الشددركة  ،بحيددث تصددري قيمددة القددرض اال ماليدده  980,000دينددار اردنددي يسدددد بمو ددب اقسدداط ربددا سددنويه علددى فتدرة

سنتين و بمادددل فائددده  %10.25سددنويا و عمولدده  %0.5علددى رصدديد المبلددغ المهي ددل و يسددتحق القسددط االول بتدداريخ  29شددراط

. 2020

حصددلا الشددركة الهليددة للكمبيد وتر (شددركة تاباددة) علددى قددرض مددن بنددك المددال الردنددي ممددول مددن قبددل البنددك المركددزي بقيمددة

 1,774,000دينددار اردنددي وبمادددل فائدددة  %4,75سددنويا تسددتوفى شددهريا وبدددوم عمولددة وملددك لتسددديد مشددتريات الشددركة داخددل
عمام ،ويسدد القرض بمو ب اقساط ربا سنوية عددها  8اقسدداط وبقيمددة  221,750دينددار اردنددي بحيددث يسددتحق القسددط االول
بتاريخ  1تموز  2019وملك مقابل كفالة شركة الفارس الوطنية ل ستثمار والتصدير والكفالة الشخصية لرئي

مال

االدارة.

حصددلا الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) علددى قددرض مددن بنددك المددال الردنددي ممددول مددن قبددل البنددك المركددزي بقيمددة

 226,000دينددار اردنددي وبمادددل فائدددة  %4سددنويا تسددتوفى شددهريا وبدددوم عمولددة وملددك لتسددديد مشددتريات الشددركة خددارج عمددام،

ويسدد القرض بمو ب اقساط ربا سنوية عددها  8اقساط وبقيمة  28,250دينار اردنددي بحيددث يسددتحق القسددط االول بتدداريخ 1

تموز  2019وملك مقابل كفالة شركة الفارس الوطنية ل ستثمار والتصدير والكفالة الشخصية لرئي
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 -15المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى

2019

2018

2,980,309

2,666,410

مانات اللانة اإل تماعية

12,091

9,802

ممم مو فين

348,867

298,131

14,160

89,160

4,104,658

4,041,908

مصاريف مستحقة

353,567

مانات ح ومات مختلفة

دفاات مقدما من الام ء
مخص

366,701

التزامات محتملة

28,963

م افآت مستحقة

 -16الدائنون والشيكات اآلجلة

689,548

281,979
6,878

2019

2018

ممم دائنة

4,113,677

شي ات ا لة

676,367

3,394,198
379,650

4,790,044

3,773,848

 -17البنوك الدائنة

2019

2018

البنك الاربي

6,569

بنك اإلس ام للتاارة والتمويل

-

452,056

404,826

562,795

411,395

1,766,171

بنك المال الردني

751,320

البنك العربي :

منح ددا الشد ددركة الهلي ددة للكمبيد ددوتر (شد ددركة تابا ددة) عقد ددد تسد ددهي ت ائتماني ددة مد ددن البن ددك الاربد ددي لحسد دداب الا دداري مد دددين بسد ددقف

 550,000دينار ردني بسار فائدة  %10سنويا وعمولد ة  %1وملددك مقابددل كفالددة شددركة الفددارس الوطنيددة لإلسددتثمار والتصدددير،
وخ ل عام  2012تم تخفي
وملك مقابل تأمينات نقدية.

سقف الااري مدين ليصري  460,000دينددار اردنددي بسددار فائدددة  %4,375سددنويا وبامولددة %1
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بنك االسكان للتجارة والتمويل :

منحا الشركة تسهي ت بنكية على ش ل اري مدين بقيمة  1,500,000دينار ردني و بمادل فائدة  %4سنويا وبدوم عمولة
ويستوفى عن طريددق دفاددة واحدددة بتدداريخ  1آب  2012وهددي ب فالددة رئددي

مالد

اإلدارة وقددد تددم تسددديد مبلددغ  750,000دينددار

اردني خ ل عام  2017وقد تم تمديد فترة التسددديد بالرصدديد المترقددي والرددالغ  750,000دينددار اردنددي لغايددة  1اب  ،2019وتددم
تحويل الرصيد الى قرض متناق

.

بنك المال األردني:

منحددا الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) تسددهي ت بنكيددة مددن بنددك المددال الردنددي كحسدداب دداري مدددين دوالر بسددقف

 200.000دوالر مري ددي وتددم زيددادة السددقف بمبلددغ  300,000دوالر امري ددي بتدداريخ  2تمددوز  2015ليصددري  500,000دوالر
امري ي وبمادل فائدة  %5وبدوم عمولة و حساب اري مدين دينار بسقف  150,000دينار ردني و بمادل فائدة %10,25
وبدوم عمولة وملك مقابل كفالة شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير.

كما حصلا الشركة االهلية للكمبيوتر فرت الاقرة (شركة تاباة) على تسهي ت بنكية من بنك المال االردني بسقف قددرض دوار

لتمويل فواتير المبياات بقيمة  5,700,000دوالر امري ي وبمادل فائدة  ،%6,5وتم الغائه النتهاء الغايه منه .

 -18كلفة المبيعات
كلفة الرضاعة المراعة

مصاريف تشغيلية مراشرة

2019

2018

14,654,474

14,331,645

19,900,805

20,662,035

5,246,331

 -19كلفة إيرادات صيانة األجهزة
تكاليف عقود صيانة

مصاريف صيانة ال هزة *

* إم تفاصيل مصاريف صيانة اال هزة هي كما يلي-:
الرواتب وال ور وملحقاتها
تدريب

سفر وإقامة
خرى
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6,330,390

2019

2018

26,463

25,283

418,842

354,582

445,305

379,865

2019

2018

403,147

338,541

9,718

7,327

3,575

4,595

2,402

4,119

418,842

354,582
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
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 -20المصاريف اإلدارية والبيع والتسويق
الرواتب وال ور وملحقاتها
تأمين صحي وع

سفر واقامة

ات

2019

2018

1,159,372

1,187,820

8,700

12,441

43,522

صيانة عامة

15,610

بريد وبرق وهاتف

39,810

إياارات

46,385
14,780

23,207

134,698

قرطاسية ولوازم مستهلكة

12,211

ليافة

7,503

12,461

32,705

35,971

إشتراكات

59,539
2,544

مياه وكهرباء ومحروقات

46,947

رسوم ح ومية

30,056

50,987

5,784

تااب مهنية واستشارات

183,084

9,391

تبرعات

2,500

دعاية وإع م
بدل تنق ت
خرى

39

41,539
159,168

15,771

26,636

77,970

80,047

1,704,752

1,876,907

2,500
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( بالدينار االردني)

 -21ضريبة الدخل

انها الشركة ولاها الضريبي حتى عام .2018

 -انهددا الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) ولدداها الض دريبي لغايددة عددام  2017امددا بالنسددرة لاددام  2018فقددد تددم تقددديم

كشف التقدير الذاتي ولم يتم م ار اة السا ت المحاسبية من قبل الدائرة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.
 -كما لم يتم تقديم كشف التقدير الذاتي لشركة اللوت

 24نيسام  2005ولغاية تاريخ الدمج  6يار .2008

للحلول االدارية وانهاء وتسوية لريرة الدخل منذ تاريخ التأسددي

 انها شركة االنظمة المثالية ولاها الضريبي حتى تاريخ الدمج ما الشركة االهلية للكمبيوتر. انها شركة ارياوم ليميتد ولاها الضريبي حتى عام .2018 قاما شركة التحالف للبرمايات (شركة تاباة) بإنهاء ولاها الضريبي عن نتائج عمال الشركة حتى عام 2018 تم إنهاء الولا الضريبي لشركة التدريب المتقدم (شركة تاباة) حتى نهاية عام .2018 -تم إنهاء الولا الضريبي لشركة الحالنة لإللكترونيات (شركة تاباة) حتى نهاية عام .2018
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 -22المعامالت مع جهات ذات عالقة
قاما الشركة خ ل السنة بقيد الرواتب واال ور والبدالت والمزايا لصالي المدير الاام والمدير المالي للشركة وهي كما يلي :
2019

2018

الرواتب واال ور والبدالت التي يتقالاها المدير الاام

251,109

261,935

الرواتب واال ور والبدالت التي يتقالاها المدير المالي

39,600

39,600

 -23اإللتزامات المحتملة

يو د على الشركة كما في 31كانوم الول اإللتزامات المحتملة التالية-:

كفاالت بنكية

إعتمادات مستندية

2019

2018

2,170,583

2,583,285

2,385,761

2,583,285

215,178

-

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

بلغا قيمة القضايا المقامة من قبل الشركة وشركاتها التاباة على الغير بقيمة  971,657دينار ارني.

ملخص ألهم القضايا:

 -قضددية مرفوعددة مددن قبددل الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) علددى و ازرة التربيددة والتالدديم للميالرددة بددرد بدددل الخصددومات

والحسومات والغرامات التي تم ايقاعها على مستحقات الشركة بقيمة  267,151دينار ردني.

ب -قضية مرفوعددة مددن قبددل الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) علددى مستشددفى الادداردنز بقيمددة  404,525دينددار ردنددي,
صدر قرار برد اليلب وقاما باالستئناف وتم رد االستئناف واعادة االوراق الى مصدرها لغايات تحديد موعد لسة.

 -ملخص القضايا المرفوعة على الشركة وشركاتها التابعة:

بلغا قيمة القضايا المرفوعة من قبل الغير على الشركة وشركاتها التاباة بقيمة  766,191دينار ردني.

ملخص ألهم القضايا:
قضية مرفوعة من قبل شركة نام البيانددات علددى الشددركة الهليددة للكمبيددوتر (شددركة تاباددة) بقيمددة  670,521دينددار ,صدددر قدرار

مح مة االستئناف بفسخ القرار واعادة الوراق لمح مة الصلي.
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 -25اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9لألدوات المالية

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9الدوات المالية متيلرات لتحديد وقياس المو ودات والميلوبات المالية وبا

الاقود لشراء

او بيا بنود مير مالية .يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )39االدوات المالية" :اإلعتراف والقياس"

قاما الشركة بتيبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ابتداءا من  1كانوم الثداني  .2018اختدارت الشدركة عددم تادديل ارقدام
المقارنة وتم ادراج التادي ت في تاريخ التيبيق على القيم الدفترية للمو ودات والميلوبات المالية لمن االرصدة االفتتاحية ل رباح

المدورة.
ام صافي االثر الناتج من تيبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9كما في  1كانوم الثداني  2018هدو انخفداض فدي االربداح

المدورة بمبلغ  1,568,419دينار ردني.

المصدداريف مدفوعددة مقدددما و رصدددة مدينددة خددرى واإليدرادات مسددتحقة القددر

والمدددينوم التددي تددم تصددنيفها سددابقا كد ذمم مدينددة بمو ددب

معيار المحاسرة الدولي رقم ( )39تم تصنيفها االم بالتكلفة الميفاة .تم تكوين مخصصات تدني الافية بلغا قيمتها 1,568,419

دينددار ردنددي وتددم اإلعتدراف بهددا لددمن الرصدديد االفتتدداحي ل ربدداح المدددورة فددي  1كددانوم الثدداني  2018عنددد تيبيددق المعيددار الدددولي

للتقارير المالية (.)9

 -26األدوات المالية

إدارة مخاطر رأس المال

تقوم الشركة بإدارة رسمالها لتتأكد بأم الشركة ترقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على الاائد العلى من خد ل الحدد المثدل لرصددة

الديوم وحقوق الملكية .لم تتغير استراتياية الشركة اإل مالية عن سنة .2018

إم هي لة رس مال الشركة يضم حقوق الملكية الاائددة للمسداهمين فدي الشدركة والتدي تتكدوم مدن رس المدال واالحتياطيدات والخسدائر
المتراكمة كما هي مدر ة في بيام التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

معدل المديونية
يقوم مال

إدارة الشركة بم ار ادة هي ليدة رس المدال بشد ل دوري .وكادزء مدن هدذه الم ار ادة ،يقدوم مالد

اإلدارة بالخدذ باإلعتردار

تكلف ددة رس الم ددال والمخ دداطر المرتري ددة ب ددل فئ ددة م ددن فئ ددات رس الم ددال وال دددين .إم هي ددل رس ددمال الش ددركة يض ددم دي ددوم م ددن خد د ل
االقتراض ،لم تقم الشركة بتحديد حد قصى لمادل المديونية.

إدارة المخاطر المالية

إم نشاطات الشركة يم ن م تتارض بش ل رئيسي لمخاطر مالية ناتاة عن ما يلي-:

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

هي مخاطر تغير قيمة الدوات المالية نتياة التغيدر فدي سداار الامد ت اال نبيدة وياتبدر الددينار الردندي الاملدة الساسدية للشدركة،

ويقدوم مالد

اإلدارة بولددا حددود للمركددز المددالي لكددل عملدة لدددى الشددركة ،ويدتم م ار اددة مركددز الامد ت اال نبيدة بشد ل يددومي ويددتم

اترات استراتيايات للتأكد من االحتفاظ بمركز الام ت اال نبية لمن الحدود الماتمدة.
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إم كافددة عمليددات الماموعددة تددتم بشد ل رئيسددي بالدددينار الردنددي والريددال السدداودي والدددرهم االمدداراتي ،هددذا وال يو ددد ي مخدداطر

نتياة تاامل الشركة بتلك الام ت حيث م ساار تلك الام ت ثابتة ال تتغير لنها مربوطة بالدوالر المري ي.
إدارة مخاطر سعر الفائدة

تنتج المخاطر المتالقة بمادالت الفائدة بش ل رئيسي عن إقترالات الموال بمادالت فائدة متغيرة (عائمة) وعن ودائددا قصدديرة

ال ل بمادالت فائدة ثابتة.

تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة بأثر التغيرات المفترلة المم نة بأساار الفوائد على ربي الشركة لسنة واحدة ،ويتم

إحتسابها بناءا على الميلوبات المالية والتي تحمل سار فائدة متغير كما في نهاية السنة.

يولي الادول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة للتغيرات المم نددة الماقولددة علددى سدداار الفائدددة كمددا فددي  31كددانوم

الول ،ما بقاء ميا المتغيرات الخرى المؤثرة ثابتة :
الاملة

الزيادة بسار الفائدة

دينار ردني

الثر على (خسارة)  /ربي السنة

(نقية مئوية)

2019

2018

25

15,284 -

17,321 -

بسار الفائدة

الثر على (خسارة)  /ربي السنة

الاملة

النق

دينار ردني

(نقية مئوية)

2019

25

15,284 +

2018
17,321

مخاطر أسعار أخرى

تتارض الشركة لمخاطر ساار ناتاة عن إستثماراتها في حقوق ملكية شددركات خددرى  .تحددتفظ الشددركة باسددتثمارات فددي حقددوق

ملكية شركات خرى لمراض استراتياية ولي

بهدف المتا رة بها وال تقوم الشركة بالمتا رة النشية في تلك اإلستثمارات.

إدارة مخاطر اإلئتمان

تتمثددل مخدداطر اإلئتمددام فددي عدددم الت دزام حددد الط دراف لاقددود الدوات الماليددة بالوفدداء بالتزاماتدده التااقديددة ممددا يددؤدي إلددى تكبددد

الشركة لخسائر مالية ،ونظ ار لادم و ود ي تااقدات ما ي طراف خددرى فإندده ال يو ددد ي تاددرض للشددركة لمخدداطر اإلئتمددام
بمختلف نواعها.

إدارة مخاطر السيولة
إم مسد ددؤولية إدارة مخد دداطر السد دديولة تقد ددا علد ددى مالد د

اإلدارة وملد ددك إلدارة متيلرد ددات الشد ددركة النقديد ددة والسد دديولة قصد دديرة اإل د ددل

ومتوسددية ال ددل وطويلددة ال ددل .وتقددوم الشددركة بددإدارة مخدداطر السدديولة مددن خد ل مراقرددة التدددفقات النقديددة المسددتقبلية والمقيمددة

بصورة دائمة وتقابل تواريخ استحقاق المو ودات والميلوبات النقدية.
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يبين الادول اآلتي االستحقاقات المتااقد عليها لميلوبات الشركة المالية مير المشتقة  .تم إعداد الاددداول بندداءا علددى التدددفقات
النقدية مير المخصومة للميلوبات المالية وملك بمو ب تواريخ اإلستحقاق المر رة التي قد ييلب بمو بها مددن الشددركة م تقددوم

بالتسديد و القر

 .يضم الادول التدفقات النقدية للمرالغ الرئيسية والفوائد.
معدل الفائدة

سنة وأقل

أكثر من سنة

المجموع

: 2019
دوات ال تحمل فائدة
دوات تحمل فائدة

%10.25 -4

المجموع
: 2018

دوات ال تحمل فائدة

دوات تحمل فائدة
المجموع

10,686,489

167,861

4,055,129

6,113,509

12,744,869

4,222,990

16,967,859

2,058,380

10,854,350

-

9,496,636

158,551

9,655,187

%10.25 -4

4,855,151

2,073,375

6,928,526

14,351,787

2,231,926

16,583,713

 -27التحليل القطاعي

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

وك ء ووسياء تااريين ،توزيا وتسويق تااري ،صناعة برامج كمبيوتر وصناعة ا هزة الحاسوب وا زائها وتقديم االستشارات
الفنية والهندسية والتاارية وخدمات الكمبيوتر بما في ملك برماة الكمبيوتر.

 -28االحداث الالحقة

ام حدث انتشار فيروس كورونددا المسددتاد (كوفيددد –  )19فددي ميلددا عددام  2020وتفشدديه فددي عدددة مندداطق غرافيددة حددول الاددالم
مسددبرا الدديرابات ل نشددية االقتصددادية واالعمددال .تاتقددد الشددركة ام هددذا الحدددث ياتبددر مددن االحددداث الواقاددة باددد فتدرة صدددور

قائمددة المركددز المددالي والتددي ال تتيلددب تادددي ت .فددي هددذه المرحلددة المر درة مددن الحدددث الددذي يشددهد تيددورات مسددتمرة ومتسددارعة

قاما الشركة بتكوين فرق عمل لتقييم االثار المتنوعة على اعمال الشركة داخل المملكة وخار ها ،وال راء د ارسددة اوليددة بغددرض
م ار اة وتقييم المخاطر المحتملة والمتالقة بسلسلة الموارد الرشرية ،مستويات المخزوم الحالية ،ولمام استمرار تشغيل م ارفددق

االنتاج للشركة دوم انقيات .فددي هددذه المرحلددة ،حيددث فإندده يصدداب عمليددا تقددديم اي تقدددير حسددابي ل ثددار المحتملددة .ومددا ملددك،
وبالنظر لمستويات االنتاج الموسمية في السابق للفترة ما قبل  15آمار  ،2020فإم الشركة ال تتوقا حدوث اثار وهرية علددى
عملياتها في المملكة والتي تمثل نسرة كبيرة من ا مالي عملياتهددا ،وملددك فددي حددال عددودة االمددور الددى طبياتهددا خد ل فتدرة زمنيددة

ماقولة.

ام االدارة والمسئولين عن الحوكمة سيستمروم في مراقرة الولا في ميا المندداطق الاغرافيددة التددي تامددل فيهددا الشددركة وتزويددد

اصحاب المصالي بددالتيورات وفقددا لمددا تتيلددب االنظمددة واللدوائي .وفددي حددال حدددوث اي تغييدرات وهريددة فددي الظددروف الحاليددة،
سيتم تقديم افصاحات الافية او اقرار التادي ت في القوائم المالية للشركة للفترات ال حقة خ ل الاام المالي .2020
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 -29المصادقة على القوائم المالية الموحدة
تما المصادقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مال

إدارة الشركة بتاريخ  12شراط  ، 2020وتما الموافقة علددى نشددرها

وتتيلب هذه القوائم المالية الموحدة موافقة الهيئة الاامة للمساهمين.

 -30أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب وتصنيف با

رقام سنة  2018لتتفق ما رقام الارض للسنة المنتهية في  31كانوم الول .2019
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