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جمل�س الإدارة
الرئي�س

�شركة جمموعة رم للنقل واال�شتثمار ال�شياحي           و ميثلها املهند�س زهري ها�شم خليل * 

نائب الرئي�س 
الرئي�س التنفيذي                                                        ال�شيد ريا�س زهري اخل�شمان *                         

املوؤ�س�سات
�شركة رم للو�شاطة املالية                                         وميثلها ال�شيد اأيهم عطاهلل اخل�شاونه * 

�شركة ر�شمله للإ�شتثمار                                           وميثلها ال�شيد عزمي رئي�س اخلف�س 
البنك التجاري االأردين                                            وميثله ال�شيد رامي حممد جواد حديد 

موؤ�ش�شة تنمية اأموال االأيتام                                     وميثلها ال�شيد عبد الرحيم حممد  الهزامية  

الأفراد
ع�شو م�شتقل                                                            ال�شيد وائل �شربي �شموط                                       

مدققو احل�سابات:                              ال�شادة املكتب العلمي للتدقيق واملحا�شبة واالإ�شت�شارات  

* بتاريخ 2019/2/19 اإنتهت دورة جمل�س االإدارة  ومدتها اأربع �شنوات .
* بتاريخ 2019/3/31 مت اإعادة اإنتخاب جمل�س االإدارة احلايل يف اإجتماع الهيئة العامة العادي لل�شركة . 

ممثلة  االإدارة  ملجل�س  رئي�شًا  ال�شياحي  واالإ�شتثمار  للنقل  رم  جمموعة  �شركة  ال�شادة  اإنتخاب  مت   2019/4/22 بتاريخ   *
بالدكتور حممد عمرو من قبل جمل�س االإدارة يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 2019/4/22 .

* بتاريخ 2019/4/22 مت اإنتخاب ال�شيد ريا�س اخل�شمان نائبًا لرئي�س جمل�س االإدارة وتعيينه رئي�شًا تنفيذيًا لل�شركة من 
قبل جمل�س االإدارة يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 2019/4/22 .

* بتاريخ 2019/11/13 مت تعيني ال�شيد اأيهم اخل�شاونه ممثًل ل�شركة رم للو�شاطة املالية بداًل من ال�شيد اأجمد العواملة .
* بتاريخ 2019/11/14 مت تعيني املهند�س زهري ها�شم خليل ممثًل لل�شادة �شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي 

بداًل من الدكتور حممد عمرو .

الإدارة التنفيذية

1( ال�شيد / ريا�س زهري اخل�شمان                            الرئي�س التنفيذي 
2( ال�شيد/ حممد عبدالكرمي الو�شاح                       املدير العام
3(  ال�شيد/ حممد اأحمد امللح                                 املدير املايل

4( االآن�شة / روزي �شامي بدر                                    املدير االإداري 
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام 

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�شعدين وزملئي اأع�شاء جمل�س االإدارة اأن نرحب بكم جميعًا، ون�شتعر�س واإياكم التقرير ال�شنوي الرابع 
 31 يف  املنتهية  لل�شنة  املالية  البيانات  مت�شمنًا  القاب�شة،  للإ�شتثمار  الع�شر  جمموعة  ل�شركة  والع�شرون 

كانون اأول 2019، مقارنًا مع البيانات املالية لل�شنة ال�شابقة 2018.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
اإمتلك  تتمثل يف  الع�شر للإ�شتثمار  اإ�شرتاتيجية �شركة جمموعة  اأن  ال�شابقة  كنا قد ذكرنا يف تقاريرنا 
حمفظة عقارية وحمفظة اإ�شتثمارية . حيث تعترب املحفظة العقارية لل�شركة اأ�شا�شًا قويًا ملوجوداتها كونها 
مدرة للدخل وحتقق عوائد ثابتة ، من خلل العقارات التي متلكها ال�شركة داخل مدينة احل�شن ال�شناعية 
وهي اأكرب منطقة �شناعية موؤهلة يف اململكة واملوؤجرة ل�شركات عاملة يف مدينة احل�شن بعقود اإيجار طويلة 

املدة، حيث يبلغ حجم اإيجاراتها ال�شنوية مبلغ 750 األف دينار اأردين .

واملتو�شط،  الطويل  املدى  على  راأ�شمالية  اأرباح  اإ�شتثمارية حتقق  الأرا�شي  ال�شركة  اإمتلك  اإىل  باالإ�شافة 
وخلل �شنة 2019 قامت ال�شركة ببيع عقار  داخل مدينة احل�شن ال�شناعية حيث حققت عملية البيع اأرباح 
تزيد عن 100% من القيمة الدفرتية لقطعة االأر�س  ، واأي�شًا قامت ال�شركة خلل العام ب�شراء عقار جديد 

داخل مدينة احل�شن ال�شناعية تقدر قيمته 1.100.000 دينار ) مليون ومائة األف  دينار اأردين (. 

وي�شعى جمل�س اإدارتكم ومن �شمن خطته ل�شنة 2020 اإىل التو�شع يف املحفظة العقارية من خلل �شراء 
عقارات جديدة وتطوير االأرا�شي القائمة مبا يتنا�شب و حاجاتها.

اأ�شهم وح�ش�س  باإمتلك  فتتمثل  الدخل  وتنويع م�شادر  الرتكز  االإ�شتثمارية وبهدف عدم  املحفظة  اأما   
موؤثرة يف �شركات حليفة حتقق من خللها اأرباح توزيعات باالإ�شافة اإىل اأرباح راأ�شمالية ، وت�شارك ال�شركة 
يف اإدارتها لغايات تطوير عملها و�شمان جناحها، وقد عملت �شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار على  توزيع 
اإىل  باالإ�شافة  هذا  متوازنة  ب�شورة  واالأرباح  النمو  وحتقيق  موجوداتها  توازن  على  للحفاظ  اإ�شتثماراتها 
توزيع خماطر االإ�شتثمار وتنويع الدخل من خلل التو�شع يف قطاعات خمتلفة كقطاع التاأمني وقطاع  النقل 
وقطاع الفنادق وقطاع الو�شاطة املالية ، وعملت ال�شركة  خلل �شنة 2019 على التو�شع يف قطاع التاأمني 
عامة  – م�شاهمة  للتاأمني  الدويل  العربي  االأحتاد  �شركة  يف  ح�ش�شها  زيادة  على  ال�شركة  عمدت  حيث 
وبهدف زيادة ح�ش�شها تدريجيًا للو�شول اىل ن�شبة 51% لغايات اال�شتحواذ ، حيث و�شلت ن�شبة امللكية يف 

�شنة 2019 اىل 29.1 % يف حني انها كانت يف بداية ال�شنة نف�شها ن�شبة 7.7 % .



10

2019
������� � ������ ������ �������

وبذلك فاإن �شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار تتوزع اإ�شتثماراتها لت�شمل:
1. العقارات ال�شناعية والتي حتقق عوائد اإيجارية منتظمة .

2. اأرا�شي اإ�شتثمارية بهدف التطوير والبيع .
اأف�شل  لتحقيق  ال�شركات  تلك  عمل  تطوير  يف  وامل�شاركة  حليفة  عامة  م�شاهمة  �شركات  يف  امل�شاهمة   .3

النتائج واالأرباح  .
اأردين  دينار  اإىل 1.933.950  االإيرادات  اإجمايل  اإرتفاع  نلحظ  املالية  البيانات  على  وبناءًا  �شبق  مما 
�شنة  2019 مقارنة مع  799.384 دينار اأردين �شنة 2018 ، باالإ�شافة اإىل حتقيق ال�شركة ربح �شايف بعد 
ال�شريبة 912.611  دينار اأردين خلل �شنة  2019 مقارنة ) 16.311 ( دينار خ�شارة �شنة 2018 ، وهذا 
يعترب اإجناز على الرغم من االأو�شاع االإقت�شادية و ال�شيا�شية ال�شعبة التي مير بها بلدنا احلبيب والدول 
املجاورة ، مع ملحظة اأن معظم خ�شائر املحفظة االإ�شتثمارية لي�شت خ�شائر فعلية حقيقية ، و�شنعمل خلل 

ال�شنة القادمة اإىل �شبط امل�شاريف والكلف ليتحول اإىل الربح االإيجابي . 

اإىل  اإ�شافة   ،  2018 �شنة  عن   %8.7 بن�شبة   2019 �شنة  امل�شاهمني  حقوق  ن�شبة  اإرتفاع  اأي�شًا  ونلحظ 
اإنخفا�س قيمة املطلوبات بن�شبة 8.5 % �شنة 2019 عن �شنة 2018 .

ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،،،
عملنا خلل ال�شنوات ال�شابقة على اإغلق امللفات العالقة  واإ�شقاط كافة الق�شايا التي كانت منظورة لدى 

املحاكم من �شنوات .
هذا وقد عملت ال�شركة خلل �شنة 2019 على تعزيز علقاتها ب�شكل اأو�شع مع البنوك العاملة يف االأردن، 
املخاطر  تقليل  بهدف  املختلفة  االأخطار  �شد  والتاأمني  الرتاخي�س  حيث  من  العقارات  اأو�شاع  وت�شويب 

واملحافظة على اإ�شتثمارات ال�شركة .
باالإ�شافة اإىل قيام ال�شركة خلل �شنة 2019 بتطبيق تعليمات احلوكمة واالإلتزام بكافة التعليمات ال�شادرة 
عن هيئة االأوراق املالية واجلهات ذات العلقة ، وترتيب البيت الداخلي من خلل و�شع اأو�شاف وظيفية 

للموظفني وو�شع نظام تقييم �شنوي فعال وتعيني مدقق داخلي لل�شركة .
ح�شرات ال�شادة امل�شاهمني ،،،

يف اخلتام ، اأتقدم بال�شكر اإىل ال�شادة امل�شاهمني الكرام على الثقة التي منحونا اإياها كما اأتقدم بال�شكر 
و�شركاتها  املجموعة  يف  العاملني  وكافة  التنفيذية  واالإدارة   ، االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  لزملئي  والتقدير 

التابعة واحلليفة على ما بذلوه من جهد م�شتمر للو�شول اإىل الغايات املن�شودة.
 

واهلل ويل التوفيق،،،
                                                                                                                           رئي�س جمل�س الإدارة

                                                                                                                         املهند�س زهري ها�سم خليل
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التقرير ال�سنوي الرابع و الع�سرون ملجل�س الإدارة

الع�شر  جمموعة  ل�شركة  العادي  العامة  الهيئة  اإجتماع  يف  بكم  يرحب  اأن  املجموعة  اإدارة  جمل�س  ي�شر 
للإ�شتثمار امل�شاهمة العامة املحدودة ) القاب�شة ( الرابع  والع�شرون  ليعر�س على ح�شراتكم البيانات 
املجموعة  ن�شاطات  مبينًا  احل�شابات  مدققي  تقرير  مع   ،2019 اأول  كانون   31 يف  املنتهية  لل�شنة  املالية 
االأوراق  هيئة  عن  ال�شادرة  االإف�شاح  تعليمات  تتطلبه  وما   ،2019 املالية  ال�شنة  خلل  التابعة  و�شركاتها 

املالية.
ومت�شيًا مع متطلبات معايري املحا�شبة الدولية يتم توحيد البيانات املالية لل�شركات التابعة واململوكة لل�شركة 

100% وبالتايل مل تظهر حقوق للأقلية يف البيانات املالية املوحدة.

اأوًل: )اأ( اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية:
ان اأهم اأن�سطة �سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار :

-  االإ�شتثمارات العقارية  والتي حتقق عوائد اإيجارية منتظمة .
- اأرا�شي اإ�شتثمارية بهدف التملك و التطوير والبيع .

اأف�شل  لتحقيق  ال�شركات  تلك  عمل  تطوير  يف  وامل�شاركة  حليفة  عامة  م�شاهمة  �شركات  يف  االإ�شتثمار   -
النتائج واالأرباح  .

)ب( املوقع اجلغرايف لل�سركة :
احل�شن  مدينة  وتعترب    ، – اربد  ال�شناعية  احل�شن  مدينة  يف  للإ�شتثمار  الع�شر  جمموعة  �شركة  تقع 

ال�شناعية  اأكرب منطقة �شناعية موؤهلة يف اململكة   .

)جـ( عدد املوظفني :
عدد موظفي �شركة جمموعة الع�شر لل�شتثمار ) 8 ( موظفني خلل �شنة 2019 .

)د( حجم الإ�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة :
اأردين )ع�شرة  اأول 2019 مبلغ 10.000.000 دينار  بتاريخ 31 كانون  الراأ�شمايل  االإ�شتثمار  بلغ حجم    

مليني دينار اأردين ( .
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ثانيًا:  ال�سركات التابعة :
بلغ �شايف قيمة االإ�شتثمارات يف ال�شركات التابعة مبلغ 2.111.124 دينار اأردين نهاية عام 2019 موزعة 

على ال�شركات التالية:
1. �شركة القرن للإ�شتثمارات واالأعمال التجارية                      مبلغ 1.422.072  دينار اأردين.

2. ال�شركة االأهلية للتطوير العقاري                                           مبلغ 689.052    دينار اأردين.

3. �شركة حو�س املتو�شط للإ�شت�شارات *                                  مبلغ 237.717    دينار اأردين.
* علمًا اأن ال�شركة مملوكة ل�شركة القرن لل�شتثمارات واالأعمال التجارية .

4. �شركة الع�شر الذهبي ل�شناعة وجتارة االألب�شة  *              مبلغ 564  دينار اأردين .
* علمًا اأن ال�شركة مملوكة ل�شركة القرن لل�شتثمارات واالأعمال التجارية .

 وفيما يلي �شرحًا موجزًا عن كل �شركة من هذه ال�شركات:
1. �سركة القرن للإ�ستثمارات والأعمال التجارية – �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة.

- املوقع اجلغرايف لل�شركة : يف مدينة احل�شن ال�شناعية - اربد
- راأ�س املال 30.000 دينار اأردين – ح�شة القاب�شة %100

- االإحتياطي القانوين 30.000 دينار اأردين.
- جمموع املوجودات مبلغ 1.401.862 دينار اأردين.

- حقوق امللكية مبلغ 20.207 دينار اأردين  مدين.
- ن�شاط ال�شركة االإ�شتثمار يف اأ�شهم وح�ش�س ال�شركات وامل�شاريع االإ�شتثمارية املختلفة.

- النتائج املتحققة لل�شنة املالية 2019 خ�شارة قدرها )66.193( دينار اأردين.

2. ال�سركة الأهلية للتطوير العقاري – �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة.
- املوقع اجلغرايف لل�شركة : يف مدينة احل�شن ال�شناعية - اربد

- راأ�س املال 450.000 دينار اأردين – ح�شة القاب�شة %100
- االإحتياطي القانوين 82.649  دينار اأردين.

- جمموع املوجودات 1.208.709 دينار اأردين .
- حقوق امللكية مبلغ 512.264 دينار اأردين.

- ن�شاط ال�شركة اإ�شتثمارات عقارية �شراء وبيع وتاأجري، �شراء وبيع االأ�شهم.
- النتائج املتحققة لل�شنة املالية 2019 خ�شارة قدرها ) 20.385 ( دينار اأردين .

بداًل من 1.200.000  دينار  لي�شبح 450.000  ال�شركة  مال  راأ�س  تخفي�س  بتاريخ 2019/12/3 مت   *
دينار وا�شتكملت االجراءات لدى دائرة مراقبة ال�شركات بتاريخ 2019/12/12
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3. �سركة حو�س املتو�سط للإ�ست�سارات– �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة.
- املوقع اجلغرايف لل�شركة : يف مدينة احل�شن ال�شناعية - اربد

- راأ�س املال 30.000 دينار اأردين – ح�شة القاب�شة %100
- االإحتياطي القانوين 30.000 دينار اأردين.
- جمموع املوجودات 300.279 دينار اأردين .

- حقوق امللكية 57.967 دينار  اأردين.
- ن�شاط ال�شركة اإ�شت�شارات مالية واإقت�شادية واخلدمات االإدارية واملحا�شبية.

- النتائج املتحققة لل�شنة املالية 2019 خ�شارة قدرها ) 704 ( دينار اأردين.

4. �سركة الع�سر الذهبي ل�سناعة وجتارة الألب�سة  - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة .
- املوقع اجلغرايف لل�شركة : يف مدينة احل�شن ال�شناعية - اربد

- راأ�س املال 5.000 دينار اأردين – ح�شة القاب�شة %100
- جمموع املوجودات 49.321 دينار اأردين.
- حقوق امللكية 8.372 دينار اأردين مدين.

- ن�شاط ال�شركة �شناعة وجتارة االألب�شة.
- النتائج املتحققة لل�شنة املالية 2019 خ�شارة قدرها )13.372( دينار اأردين.

ثالثًا: ال�سركات الزميلة :
االإ�شتثمارات يف ال�شركات احلليفة حتى نهاية ال�شنة املالية 2019 :

- �شركة الع�شر للألب�شة                                 مبلغ 4.999  دينار اأردين.
- �شركة اأركان للإ�شت�شارات املالية                 مبلغ 25.378  دينار اأردين.

- �شركة رم للإ�شتثمار يف النقل اجلوي          مبلغ 1.086.263 دينار اأردين .
 ويلخ�س اجلدول اأدناه بع�س املعلومات املتعلقة بال�شركات الزميلة :

 

   راأ�س املالاإ�سم ال�سركة
      دينار

ح�سةجمموعة 
الع�سر /دينار

احل�سة من نتائج 
تاريخ اأهم غاياتهاالأعمال /  دينار

التاأ�سي�س
املوقع 

اجلغرايف

اربد1996/3/12�شناعة االألب�شة)8.187(10.0004.999�شركة الع�شر للألب�شة *
�شركة اأركان للإ�شت�شارات 

عمان2016/12/20اإ�شتثمارات مالية)23.006(2.500.000200.000املالية 

�شركة رم للإ�شتثمار يف النقل 
االإ�شتثمار يف �شركات )46.635(14.000.0001.500.000اجلوي 

عمان2010/5/23النقل اجلوي

*  �شركة الع�شر لللب�شة متوقفة عن العمل منذ عام 2018 ، نتيجة لظروف اإقت�شادية خارجة عن اإرادة ال�شركة . 
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رابعًا: )اأ( اأع�ساء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم :
اخلربات العمليةال�سهادات العلميةتاريخ الع�سويةاملن�سبالع�سو

�شركة جمموعة 
رم للنقل 

واالإ�شتثمارال�شياحي 
وميثلها املهند�س زهري 

رئي�س ها�شم خليل 
جمل�س 
االإدارة

اإعتبارًا من 
   2019/11/14

 بكالوريو�س هند�شة
زراعية

- رئي�س جمل�س ادارة �شركة رم للو�شاطة املالية .
العربية  االإمارات   / االإحتاد  اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س   -

املتحدة منذ عام 1980.
-  مهند�س يف دار الزراعة والبلديات / العني 

.)1980-1973(
ال�شركات  من  العديد  اإدارة  جمل�س  وع�شو  جمل�س  رئي�س   -

امل�شاهمة العامة واخلا�شة داخل االأردن وخارجها ومنها:
-  رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اال�شكان للتطوير العقاري.
-  رئي�س جمل�س اإدارة �شركة االحتاد لل�شياحة وال�شفر.

-  رئي�س جمل�س اإدارة �شركة ال�شنابل اخل�شراء /م�شقط.
والتطوير  لل�شكان  براداي�س  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   -

العقاري / دبي.
- رئي�س جمل�س اإدارة �شركة ظلل اخلليج للكمبيوتر.

-  نائب رئي�س اجلامعة العربية االأمريكية / جنني.
-  ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الكروم للتجارة والزراعة

ال�شيد ريا�س 
زهرياخل�شمان

نائب 
رئي�س 
جمل�س 
االدارة 
الرئي�س 

التنفيذي 

اإعتبارًا من 
بكالوريو�س حقوق2019/4/22

واالإ�شتثمار  للنقل  رم  جمموعة  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
ال�شياحي .

البرتوكيماوية  ال�شناعات  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
الو�شيطة ) �شابقًا ( .

- رئي�س جمل�س اإدارة �شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار
 ) �شابقًا ( 

- رئي�س هيئة مديرين ال�شركة العربية للطريان - االأردن
 ) �شابقًا ( 

- رئي�س هيئة مديرين يف �شركة رم للنقل 
ال�شياحي املتخ�ش�س ) �شابقًا (. 

- رئي�س تنفيذي لل�شركة االأردنية للطريان ) �شابقًا (.
للتاأمني  الدويل  العربي  االإحتاد  اإدارة �شركة  - رئي�س جمل�س 

) �شابقًا ( .
ع�شو جمل�س اإدارة هيئة تن�شيط ال�شياحة ) �شابقًا (  

- ع�شو جمل�س اإدارة االإحتاد العربي للنقل الربي ) �شابقًا ( 
- ع�شو املجل�س االأعلى لل�شياحة   ) �شابقًا ( .

- حمامي مزاول ) 1994 -  1999( .
- موظف حكومي ) 1991 – 1994( .

�شركة رم للو�شاطة 
املالية وميثلها 

ال�شيد اأيهم عطااهلل 
اخل�شاونة

اإعتبارًا من ع�شو 
 2019/11/13

بكالوريو�س اإدارة 
نظم �شبكات 

االأعمال

•  املدير العام ل�شركه رم للو�شاطه املاليه 
)2014/8/9  -  ولغاية تاريخة(.

واإدارة  لل�شتثمار  االأمناء  �شركة  لدى  عمليات  مدير    •
املحافظ املالية )2014-2008(.

املالية  للخدمات  الومي�س  �شركة  لدى  مايل  و�شيط    •
واال�شتثمار )2008-2007(.

و�شيط مايل لدى �شركة االأردن واخلليج للو�شاطة املالية    •
.)2007 -2005(
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موؤ�ش�شة تنمية اأموال 
االأيتام  وميثلها ال�شيد 

عبد الرحيم حممد 
الهزامية

اعتبارًا من ع�شو 
2015/4/28

بكالوريو�س فقه 
وت�شريع – اإح�شاء 

واإقت�شاد

االأيتام بالوكالة  اأموال  تنمية  موؤ�ش�شة  عام  مدير   -
)2020/3/3 - ولغاية تاريخه( .

- م�شاعد مديرعام موؤ�ش�شة تنمية اأموال االأيتام            
 )20120/3/3 –2017/10/4 ( 

- مدير فرع اأيتام اربد ) 2003/4/1 – 2008/8/2 ( 
- رئي�س ق�شم االإ�شتثمار وقائم باأعمال مدير اأيتام فرع جر�س 

 ) 2003/3/30 – 2002/10/6 (
- قائم باأعمال مدير االإ�شتثمار يف االإدارة العامة       

 )2003/3/30 – 2002/10/6 ( 
- تراأ�س العديد من اللجان امل�شكلة يف املوؤ�ش�شة 

�شركة ر�شملة للإ�شتثمار 
وميثلها ال�شيد عزمي 

رئي�س اخلف�س
اعتبارًا من ع�شو

بكالوريو�س جتارة2015/2/19

- ع�شو جمل�س اإدارة يف ال�شركة العربية للإ�شتثمار يف النقل 
اجلوي    ) �شابقًا (.

- مدير عام م�شنع البيت لل�شجاد – دبي  ) �شابقًا (.
ال�شناعية   اللطيف  العبد  جمموعة  لدى  مايل  مدير   -

ال�شعودية) �شابقًا (.
املتحد   والفني  الهند�شي  املكتب  لدى  واإداري  مايل  مدير   -

قرب�س ) �شابقًا (. 
- مدير مايل واإداري لدى جمموعة �شركات �شجري الكويت

) �شابقًا ( .
احل�شابات   لتدقيق  الكويتي   املكتب  لدى  ح�شابات  مدقق   -

الكويت) �شابقًا (.

البنك التجاري االأردين 
وميثله ال�شيد رامي 
حممد جواد احلديد

اعتبارًا من ع�شو
2015/4/15

- �شهادة التاأهيل 
املحا�شبي االأمريكي 

.  CPA
- ماج�شتري اإدارة 
االأعمال واملحا�شبة.

- بكالوريو�س 
حما�شبة

لل�شركات يف  امل�شرفية  االأعمال  ل�شوؤون  العام  املدير  نائب   -
البنك التجاري االأردين.

- عمل يف عدة بنوك منها بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية – 
بنيويورك والبحرين .

احل�شابات  مدققي  لدى  احل�شابات  تدقيق  يف  عمل   -
 Ernest & Young - عمان.

رم  جمموعة  �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  يف  البنك  ميثل   -
للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي

ال�شيد وائل �شربي 
ع�شو�شموط

اعتبارًا من 
2018/4/24

- ماج�شتري اإدارة 
عامة  .

- بكالوريو�س اإدارة 
اأعمال .

- ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار 
ال�شياحي .

- رئي�س جمل�س اإدارة يف ال�شركة املتكاملة للم�شاريع املتعددة 
) �شابقًا ( 

- مدير عام يف �شركة االوائل للتجهيزات الطبية ) �شابقًا ( 
- رئي�س ومدير يف وزارة ال�شحة 

. ) 2015 – 1990 (

ال�شيد اأجمد العواملة
ممثل �شركة رم 
للو�شاطة املالية

)�شابقًا (

نائب 
رئي�س 
جمل�س 
االإدارة

لغاية  
 2019/11/13

بكالوريو�س اإدارة 
فنادق .

الدويل  العربي  االإحتاد  �شركة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�شو   -
للتاأمني .

- رئي�س تنفيذي يف �شركة رم للو�شاطة املالية ) �شابقًا (.
- م�شت�شار اإعلمي يف �شركة ميثاق للإنتاج .

- رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الروؤية للإ�شتثمار )  �شابقًا ( .
- ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار 

ال�شياحي)  �شابقًا (  .
-  نائب رئي�س اإحتاد املنتجني االأردنيني ) �شابقًا (. 

- مدير عام ال�شركة العربية للإنتاج  ) �شابقًا (.
ال�شمعية  للخدمات  العربي  املركز  يف  تنفيذي  مدير   -

والب�شرية ) �شابقًا(.
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الدكتور حممد عمرو
ممثل �شركة جمموعة 

رم للنقل
واالإ�شتثمارال�شياحي 

)�شابقًا (

رئي�س 
جمل�س 
االإدارة

لغاية 
 2019/11/13

- دكتوراه يف اإدارة 
املخاطر / اإدارة 

مالية
 - ماج�شتري يف 

التمويل.
- بكالوريو�س يف 
املحا�شبة والعلوم 
املالية وامل�شرفية 

ال�شناديق  الإدارة  االأردنية  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
االإ�شتثمارية )�شابقًا ( .

- نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة رم للو�شاطة املالية )�شابقًا ( .
للنقل  رم  جمموعة  �شركة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�شو   -

واالإ�شتثمارال�شياحي)�شابقًا ( . 
الدويل  العربي  االإحتاد  �شركة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�شو   -

للتاأمني)�شابقًا (  
البرتوكيماوية  ال�شناعات  �شركة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�شو   -

الو�شيطة 
- رئي�س هيئة مديرين يف �شركة رم الدولية للفنادق )�شابقًا(.
ل�شوؤون  االأردين  التجاري  البنك  يف  العام  املدير  -م�شاعد 

اخلزينة واالإ�شتثمار والعلقات البنكية        ) �شابقًا (.

 )ب( اأ�سماء و رتب الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم :
اخلربات العمليةال�سهادات العلميةتاريخ التعينياملن�سبال�سم

ال�شيد حممد عبد الكرمي 
الو�شاح

املدير 
بكالوريو�س اإدارة 2017/8/1العام 

اأعمال

الع�شر  جمموعة  �شركة  يف  عام  مدير   -
للإ�شتثمار ) 2018/3/22 – ولغاية تاريخه(

جمموعة  �شركة  يف  العام  املدير  باأعمال  قائم   -
الع�شر للإ�شتثمار 

)2018/3/21 – 2017/8/1 (
- م�شت�شار يف ال�شركة العربية للإ�شتثمار

) 2017/4/30 – 2016/4/1 ( 
- م�شت�شار يف �شركة رموز اخلليج 
 ) 2014/5/31 – 2013/7/7 (

- م�شت�شار يف ال�شركة الكونية 
) 2012/5/31 – 2006/1/1 (

- رئي�س ق�شم يف بنك االأردن
) 2002/8/31 -  1999/4/15 (

- رئي�س ق�شم يف البنك العربي
) 1997/9/1 – 1981/9/20 ( 

ال�شيد حممد اأحمد 
امللح

املدير 
املايل.

اأمني �شر 
جمل�س 
االإدارة 

2006/9/1
بكالوريو�س املحا�شبة 

.

الع�شر  جمموعة  �شركة  يف  مايل  مدير   -
للإ�شتثمار ) 2017 – ولغاية تاريخه (.

الع�شر  جمموعة  �شركة  يف  ح�شابات  رئي�س   -
للإ�شتثمار) 2006 – 2017(.

االألفية  ال�شركة  يف  املحا�شبة  ق�شم  رئي�س   -
ل�شناعة امللب�س ) 2004 – 2006 (.

املدير االآن�شة روزي �شامي بدر  
دبلوم تكنولوجيا 2006/4/1االإداري

اأغذية  

الع�شر  جمموعة  �شركة  يف  اإداري  مدير   -
للإ�شتثمار ) 2018– ولغاية تاريخه(.

جمموعة  �شركة  يف  امل�شاهمني  �شوؤون  م�شوؤول   -
الع�شر للإ�شتثمار )2006 – ولغاية تاريخه(

- موظفة يف ال�شركة االألفية ل�شناعة امللب�س    
.) 2006 – 2004 (
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خام�سًا: كبار مالكي الأ�سهم والتي تزيد ن�سبة م�ساهمتهم عن 5% من راأ�س املال

20192018
الن�سبةعدد الأ�سهمالن�سبةعدد الأ�سهمامل�ساهـمالرقم

23.173%34.2792.317.390%3.427.900�شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي 1
19.910%19.9101.991.000%1.991.000موؤ�ش�شة تنمية اأموال االأيتام2
12.396%10.9531.239.697%1.095.355ال�شيد ريا�س زهري اخل�شمان3
6.444%6.594644.419%659.494ال�شركة املتحدة للإ�شتثمارات املالية  4

61.925%71.7376.192.506%7.173.749املجموع

�ساد�سًا: الو�سع التناف�سي لل�سركة :

)اأ( قطاع ن�ساطها : - االإ�شتثمارات العقارية وامتلك وتاأجري العقارات 
                                      - اإ�شتثمارات يف �شركات م�شاهمة عامة 

)ب(الأ�سواق الرئي�سية لل�سركة  : تتواجد االأ�شواق الرئي�شية يف اربد و عمان والزرقاء  .

)جـ( ح�سة ال�سركة من ال�سوق املحلي : تعمل ال�شركة على تاأجري العقارات اململوكة لها ، واال�شتثمار  
يف �شركات م�شاهمة عامة وال ميكن حتديد ن�شبة معينة.

)د( ح�سة لل�سركة من الأ�سواق اخلارجية : ال يوجد ح�شة لل�شركة من االأ�شواق اخلارجية.

�سابعًا:
اأو عملء رئي�شني )حمليًا وخارجيًا ( يف م�شرتياتها وال  - ال تعتمد املجموعة على موردين حمددين و/ 

مبيعاتها اأو ايراداتها باإ�شتثناء امل�شتاأجرين .

ثامنًا:
اأ( ال يوجد اأي حماية حكومية اأو اإمتيازات تتمتع بها ال�شركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني واالأنظمة 

اأو غريها .
ب( ال يوجد براءات اإخرتاع اأو حقوق اإمتياز مت احل�شول عليها من قبل ال�شركة .
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تا�سعًا:
اأ( ال يوجد قرارات �شادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل ال�شركة اأو 

منتجاتها اأو قدرتها التناف�شية .
ب( ال تطبق �شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار معايري اجلودة الدولية .

)اأ( الهيكل التنظيمي لل�سركة  عا�سرًا: 

)ب( عدد موظفي �سركة جمموعة الع�سر للإ�ستثمار و ال�سركات التابعة 8  موظف خلل �سنة 2019

عدد املوظفنياإ�سم ال�سركة
�سنة 2018�سنة 2019

88�شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار
--�شركة القرن للإ�شتثمارات واالأعمال التجارية 

--�شركة حو�س املتو�شط للإ�شت�شارات 
--ال�شركة االأهلية للتطوير العقاري 

1-�شركة الع�شر الذهبي ل�شناعة وجتارة االألب�شة
212-�شركة الع�شر للألب�شة

8221املجموع
* ال�شركات التابعة واحلليفة يتم اإدارتها ماليًا واإداريًا بوا�شطة موظفي ال�شركة االأم . 
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)جـ( فئات موؤهلت موظفي �سركة جمموعة الع�سر للإ�ستثمار:

املجموعماج�ستريبكالوريو�سدبلومثانويةاإ�سم ال�سركة
31408جمموعة الع�شر للإ�شتثمار 

31408املجموع

)د(  ل يوجد برامج تاأهيل وتدريب ملوظفي �سركة جمموعة الع�سر للإ�ستثمار وال�سركات 
التابعة خلل �سنة 2019.

حادي ع�سر :
- ال يوجد خماطر حمددة تتعر�س لها �شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار.

ثاين ع�سر :
اأ( الإجنازات التي حققتها ال�سركة خلل �سنة 2019

االإجنازات التي حققتها ال�شركة خلل ال�شنة التو�شع يف جمال اال�شتثمارات العقارية داخل مدينة احل�شن 
ال�شناعية  من خلل �شرائها عقار من �شركة املدن ال�شناعية االأردنية مببلغ 1.100.000 دينار اأردين ، 

والعقار موؤجرة مببلغ 85.163 دينار �شنوي وحتقق عائد �شنوي بن�شبة 8% من قيمة العقار . 
االحتاد  �شركة  يف  ح�ش�شها  بزيادة  ال�شركة  قامت  فقد  احلليفة  ال�شركات  يف  اال�شتثمار  �شعيد  وعلى 
العربي الدويل للتاأمني - م�شاهمة عامة وبهدف زيادة ح�ش�شها تدريجيًا للو�شول اىل ن�شبة 51% لغايات 
اال�شتحواذ ، حيث و�شلت ن�شبة امللكية يف �شنة  2019 اىل 29.1% يف حني انها كانت يف بداية ال�شنة  نف�شها 

ن�شبة %7.7 .

ب( و�سف للأحداث الهامة التي مرت على ال�سركة خلل ال�سنة املالية 
ال يوجد اأحداث هامة مرت على ال�شركة خلل ال�شنة املالية .

ثالث ع�سر :
الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خلل ال�سنة املالية ول تدخل �سمن 

الن�ساط الرئي�سي لل�سركة .
نفذت املجموعة خلل �شنة 2019 عملياتها ب�شكل دوري وعادي ومل تكن هناك اأية اأمور غري عادية با�شتثناء 
قيام املجموعة ببيع قطعة اأر�س والعقار املقام عليها داخل مدينة احل�شن ال�شناعية  ، وحققت عملية البيع 

ارباح تزيد عن 100 % من القيمة الدفرتية لقطعة االأر�س  .
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رابع ع�سر :
اأ( الأرباح و اخل�سائر

بلغت االأرباح ال�شافية بعد ال�شريبة لل�شنة املالية 2019 مبلغ 912.611 دينار اأردين مقابل خ�شارة قدرها 
16.311  دينار اأردين �شنة 2018.  و�شبب ذلك يعود اإىل بند اأرباح بيع اإ�ستثمارات عقارية حيث بلغت 
1.633.485 دينار اأردين  �شنة 2019 مقابل 720.760 دينار اأردين �شنة 2018 ، باالإ�شافة اإىل اإرتفاع 

اإيرادات االإيجارات اإىل 749.511 دينار اأردين عام 2019 مقابل 694.748 دينار اأردين �شنة 2018 .

ب( حقوق امل�ساهمني
مبلغ  مقابل  اأردين  دينار   11.352.136 مبلغ   2019 اأول  كانون   31 بتاريخ  امل�شاهمني  حقوق  بلغت   
ن�شبة  يعادل  ما  اأردين  دينار    912.611 قدره   بنق�س  اأي   2018 �شنة  اأردين  دينار    10.439.525

  .%8.7
 

- واجلدول التايل يظهر التغري يف حقوق امل�شاهمني مقارنًا بال�شنوات ال�شابقة . 

حقوق امل�ساهمني ) دينار (
20192018201720162015

10.000.00010.000.00010.000.0009.788.9925.191.560راأ�س املال
1.132.0311.038.6241.038.6241.038.624890.130اإحتياطي قانوين

25.12525.12525.12525.125150.000اإحتياطي اإختياري 
1.336.439394.271)607.913()624.224(194.980اأرباح )خ�شائر( مدورة

-----التغري املرتاكم يف القيمة العادله
11.352.13610.439.52510.455.83612.189.1806.625.961جمموع حقوق امل�شاهمني
3.8%84%)14%()0.15%(8.7 %ن�شبة النق�س / الزيادة

القيمة الدفرتية 
1.1351.0431.0451.2451.276لل�شهم /دينار 
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)جـ( ال�سل�سلة الزمنية للأرباح واخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�سايف حقوق امل�ساهمني 
و�سعر ال�سهم خلم�س �سنوات 

الأرباح / اخل�سائرال�سنة
دينــار 

الأرباح املوزعة
دينــار

�سايف حقوق امل�ساهمني
�سعر ال�سهمدينــار

2015402.217519.1566.625.9612.260
20161.484.9431.000.00012.189.1803.120
2017)944.352(-10.455.8362.270
2018)16.311(-10.439.5252.340
2019912.611-11.352.1362.660
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خام�س ع�سر :
حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها خلل ال�سنة املالية 

-  املركز املايل
بلغت قيمة املوجودات بتاريخ 31 كانون اأول 2019 مبلغ 17.633.682 دينار اأردين مقابل 17.302.799 
قيمة  بلغت  فقد  باملقابل   %  2 وتعادل  اأردين  دينار  قدرها 330.883  بزيادة  �شنة 2018  اأردين يف  دينار 
املطلوبات �شنة 2019 مبلغ 6.281.546 دينار اأردين مقابل مبلغ 6.863.274  دينار اأردين يف �شنة 2018 

اأي بنق�س  قدره 581.728 دينار اأردين ما ن�شبته %8.5.
 

  - حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها:
20192018201720162015

7.75%15%)9.5% ()1.6% (9.1 %العائد على ال�شهم
6%12%)9% ()1.5% (8 %العائد على حقوق امل�شاهمني 

7.75%15%)9.5% ()1.6% (9.1 %العائد على راأ�س املال 
83.5%70%57%60%64 %حقوق امل�شاهمني اإىل املوجودات 

19.5%18%52%49%37%املطلوبات املتداولة اإىل حقوق امل�شاهمني
10.000.00010.000.00010.000.0009.788.9925.191.560راأ�س املال املدفوع

2.211.653986.422)194.337(1.933.950799.384اإجمايل االإيرادات) اخل�شائر(
1.014.445811.336750.015655.895568.209اإجمايل امل�شاريف

1.555.758418.213)944.352()11.952(919.505االأرباح )اخل�شائر( قبل ال�شريبة 
) 15.996(070.815)4.359()6.894(�شريبة الدخل

1.484.943402.217)944.352()16.311(912.611�شايف االأرباح )اخل�شائر( بعد ال�شريبة 

  �ساد�س ع�سر :
التطورات امل�ستقبلية لل�سركة :

اأ( اأي تو�سعات اأو م�سروعات جديدة
اإىل تو�شعة ن�شاط  اأ�شار  لل�شركة والذي  ال�شابقة ملمح اخلطة امل�شتقبلية  لل�شنة  ال�شنوي  التقرير  ت�شمن 
املجموعة  لدى  واأ�شبح  العقارية  اال�شتثمارات  جمال  يف  التو�شع  مت  فقد  وبالفعل  االإ�شتثماري،  املجموعة 
اأ�شبحت  وبالتايل   ، �شنة 2019  اإعتبارًا من  األف دينار  العقارية مببلغ 750  االإ�شتثمارات  ثابت من  اإيراد 
اإيرادات ثابتة ، وقامت ال�شركة خلل  اأ�شا�شًا قويًا ملوجودات ال�شركة كونها حتقق  االإ�شتثمارات العقارية 
العام ب�شراء عقار جديد داخل مدينة احل�شن ال�شناعية تقدر قيمته 1.100.000 دينار )مليون ومائة 
األف دينار اأردين(، وت�شعى ال�شركة خلل �شنة 2020 اىل التو�شع يف اال�شتثمارات العقارية من خلل �شراء 

عقارات جديدة  وتطوير االأرا�شي القائمة مبا يتنا�شب وحاجاتها .
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كذلك مت التو�شع يف اإ�شتثمارات ال�شركة يف خمتلف القطاعات كقطاع التاأمني وقطاع النقل وقطاع الفنادق 
التاأمني حيث عمدت  التو�شع يف قطاع  على  �شنة 2019  ال�شركة  خلل  وعملت   ، املالية  الو�شاطة  وقطاع 
زيادة  وبهدف  عامة  م�شاهمة   - للتاأمني  الدويل  العربي  االحتاد  �شركة  زيادة ح�ش�شها يف  على  ال�شركة 
ح�ش�شها تدريجيًا للو�شول اىل ن�شبة 51% لغايات اال�شتحواذ ، حيث و�شلت ن�شبة امللكية يف �شنة  2019 
اىل 29.1% يف حني انها كانت يف بداية ال�شنة  نف�شها ن�شبة 7.7%، وذلك للمحافظة على توازن املوجودات 
وحتقيق النمو واالأرباح وتوزيع خماطر االإ�شتثمار، باالإ�شافة اإىل �شبط النفقات والتكاليف اإىل اأق�شى حد 

خلل االأعوام القادمة. 

ب( اخلطة امل�ستقبلية لل�سركة ل�سنة قادمة على الأقل 
1. تعزيز ال�سراكات وتنميتها. تعزيز ال�شراكات مع ال�شركاء احلاليني وتعزيز ا�شتقطاب �شركاء جدد.  

على  واال�شتحواذ  وامل�شاهمة  جديدة  اإ�شتثمارية  م�شاريع  تاأ�شي�س  جديدة.  اإ�ستثمارية  م�ساريع  تاأ�سي�س   .2
�شركات قائمة و تطوير االإ�شتثمارات يف ال�شركات التابعة . 

العمليات  وتطوير  والعاملي،  االإقليمي  االإ�شتثماري  الو�شط  يف  املجموعة  �شورة  تعزيز  امل�ستمر.  التطوير   .3
الداخلية بحيث ت�شبح املجموعة موؤ�ش�شة لديها عمليات تخطيط وتطوير فّعالة وعمليات اإدارية من�شبطة خ�شو�شًا 

يف جمال اإدارة االإ�شتثمار واإدارة املخاطر واإدارة االإ�شرتاتيجية.

�سابع ع�سر :
اأخرى  اأتعاب عن خدمات  اأي  ، ومقدار  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  التدقيق  اأتعاب  مقدار 

تلقاها املدقق و/اأو م�ستحقة له.
عن  ال�شنوية  اأتعابهم  بلغت  وقد  واالإ�شت�شارات   واملحا�شبة  للتدقيق  العلمي  املكتب  هم  احل�شابات  مدققو 

املجموعة القاب�شة و�شركاتها التابعة مبلغ 10.000 دينار.
 

ثامن ع�سر :
اأ( عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة .

عدد الأ�سهماملن�سبالع�سوالرقم
الن�سبة %2018الن�سبة 2019%

1
�شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار 

ال�شياحي
وميثلها  املهند�س زهري ها�شم خليل 

رئي�س جمل�س 
االإدارة

3.427.900
103.262

%34.279
%1.032

2.317.390
99.736

% 23.17
%0.997

ال�شيد ريا�س اخل�شمان2
نائب رئي�س  

جمل�س االإدارة 
الرئي�س 
التنفيذي

1.095.355%10.9531.239.697% 12.39

�شركة رم للو�شاطة املالية3
225.187ع�شووميثلها ال�شيد ايهم خ�شاونة

-
%2.251

-
86.231

-
 % 0.86

-

موؤ�ش�شة تنمية اأموال االأيتام4
1.991.000ع�شووميثلها ال�شيد عبد الرحيم الهزامية 

-
% 19.91

-
1.991.000

-
% 19.91

-
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�شركة ر�شملة للإ�شتثمار5
42.780ع�شووميثلها ال�شيد عزمي اخلف�س  

97.315
%0.427
%0.973

57.520
54.459

% 0.57
% 0.54

البنك التجاري االأردين6
38.524ع�شووميثله ال�شيد رامي احلديد 

-
% 0.38

-
38.524

-
% 0.38

-
0.01 %0.011.000 %1.000ع�شوال�شيد وائل �شموط7

ال�شيد اجمد العواملة *8
نائب رئي�س 

جمل�س االدارة 
)�شابقًا(

----

الدكتور حممد عمرو*9
رئي�س جمل�س 

االدارة 
)�شابقًا(

--39.778% 0.397

* ال�شيد اأجمد العواملة  ممثل �شركة رم للو�شاطة املالية  لغاية 2019/11/13
* الدكتور حممد عمرو  ممثل �شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي لغاية 2019/11/14

ب( عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة .
 

عدد ال�سهمال�سلةال�سمالرقم
20192018

42.87016.910زوجة ال�شيد ريا�س اخل�شمانال�شيدة روز احمد اللوزي1
270-ابن ال�شيد ريا�س اخل�شمانراكان ريا�س اخل�شمان2
3.4723.472ابنة ال�شيد ريا�س اخل�شمانالرا ريا�س اخل�شمان3
5.30071.300زوجة ال�شيد عزمي اخلف�سال�شيدة خالدة عبداهلل خ�شر5
-1.282ابنة ال�شيد عزمي اخلف�سمرينا عزمي اخلف�س6
250-ابنة ال�شيد عزمي اخلف�سروان عزمي اخلف�س 7
2423ابنة ال�شيد اأيهم اخل�شاونهزينه اأيهم اخل�شاونه *7
9.0889.478زوجة ال�شيد اأجمد العواملة رنا بنت �شلمان بن حممد ال�شاملي* 8
41.72542.818ابنة ال�شيد اأجمد العواملة ايه اأجمد العواملة 9

* بتاريخ 2019/11/13 مت تعيني ال�شيد ايهم عطاهلل اخل�شاونة  ممثًل ل�شركة رم للو�شاطة املالية بداًل من ال�شيد اأجمد العواملة.
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)جـ( عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية.

املن�سبالإ�سمالرقم
20192018

الأقارب�سخ�سيالأقارب�سخ�سي 

-155-155املدير العامال�شيد حممد الو�شاح 1

-101-101املدير املايلال�شيد حممد امللح 2

-83-83املدير االإداري االآن�شة روزي بدر  3

)د( الأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية. 
- ال يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب االإدارة العليا ذوي ال�شلطة التنفيذية.

)ه( ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة .

ال�سركة امل�سيطر عليهااملن�سبا�سم الع�سو امل�سيطر

عدد الأ�سهم اململوكة من 
قبل ال�سركات امل�سيطر 

عليها
20192018

�شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي 
�شركة رم للإ�شتثمار يف رئي�س جمل�س االدارةوميثلها املهند�س زهري ها�شم خليل 

3.627244.276النقل اجلوي

ع�شو جمل�س االدارة ال�شيد ريا�س اخل�شمان
التنفيذي

�شركة نوفا للإ�شتثمارات 
186.371ال�شياحية

ع�شو جمل�س االدارة ال�شيد ريا�س اخل�شمان
41.78056.520�شركة ر�شملة للإ�شتثمارالتنفيذي

)و( ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية  . 
- ال يوجد �شركات م�شيطر عليها من قبل اأ�شخا�س االإدارة العليا ذوي ال�شلطة التنفيذية.

)ز( ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة .
- ال يوجد �شركات م�شيطر عليها من قبل اأقارب اأع�شاء جمل�س االإدارة .
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)ح( ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأقارب اأ�سخا�س الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية  .
- ال يوجد �شركات م�شيطر عليها من قبل اأقارب اأ�شخا�س االإدارة العليا ذوي ال�شلطة التنفيذية.

تا�سع ع�سر :
)اأ(  املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة خلل ال�سنة املالية 2019

   
جلنة بدل ح�سورال�ســـمالرقم

التدقيق
مكافاآت 
املجل�س 

عن 2019
رئا�سة 
املجموعاأتعاباملجل�س 

653----653املهند�س زهري ها�شم خليل 1
5.000----5.000ال�شيد ريا�س اخل�شمان2
666----666ال�شيد ايهم اخل�شاونة 3
5.000----5.000ال�شيد عبدالرحيم الهزامية 4
5.000----5.000ال�شيد عزمي اخلف�س 5
5.000----5.000ال�شيد رامي احلديد 6
5.000----5.000ال�شيد وائل �شموط7
4.167----4.167ال�شيد اأجمد العواملة 8
13.458-9.500--3.958الدكتور حممد عمرو9

43.444-9.500--34.444املجموع

)ب( املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�سخا�س الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية خلل ال�سنة املالية 2019

بدل تنقلت املن�سبالإ�ســـمالرقم
�سنوية

الرواتب ال�سنوية 
اجمايل املزاياالجمالية

112.00112.00-رئي�س تنفيذيال�شيد ريا�س زهري  اخل�شمان 1

35.85035.850-املدير العامال�شيد حممد عبدالكرمي الو�شاح2
19.40019.400-املدير املايلال�شيد حممد احمد امللح 3
14.50014.500-املدير االدارياالآن�شة روزي �شامي بدر4



27

2019
������� � ������ ������ �������

ع�سرون :
التربعات واملنح التي دفعتها ال�سركة خلل ال�سنة املالية 2019 

املبلغاجلهة
319مركز احل�شني لل�شرطان
5نادي االأمري علي لل�شم 

324املجموع

واحد وع�سرون :
اأ( بيان بالعقود وامل�ساريع والرتباطات التي عقدتها ال�سركة مع ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة.
- اليوجد اية عقود وم�شاريع وارتباطات عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة اأو ال�شقيقة اأو احلليفة.

ب( بيان بالعقود وامل�ساريع والرتباطات التي عقدتها ال�سركة مع رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة 
اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�سركة اأو اأقاربهم.

- اليوجد اية عقود وم�شاريع وارتباطات عقدتها ال�شركة مع رئي�س جمل�س االإدارة اأو اأع�شاء جمل�س االإدارة 
اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�شركة اأو اأقاربهم.

اثنان وع�سرون :
م�ساهمة ال�سركة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي .

، حيث  واحلليفة  التابعة  �شركاتها  املجتمع من خلل  البيئة وخدمة  بامل�شاهمة يف حماية  املجموعة  تقوم 
�شاهمت ال�شركة يف خدمة املجتمع خلل �شنة 2019 من خلل التوا�شل مع اجلامعات االأردنية وخا�شة 
اجلامعات يف حمافظة اربد لتدريب الطلبة اخلريجني يف عدة جماالت منها االأعمال االإدارية واملحا�شبية  

وحماولة ايجاد فر�س عمل لهم .
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تقـرير احلوكمـة ل�سركة جمموعة الع�سر للإ�ستثمار
تويل �شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار اإهتمامًا كبريًا ملمار�شات احلوكمة ال�شليمة كما يلتزم جمل�س اإدارة 
ال�شركة بتطبيق اأعلى معايري االأداء املهنية على جميع ن�شاطات ال�شركة ، و تتبع ال�شركه يف جمال ذلك 

تعليمات احلوكمة.

اأ( املعلومات و التفا�سيل املتعلقة بتطبيق اأحكام تعليمات حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة لعام 2017 
وقواعد حوكمة ال�سركات يف ال�سركة .

 مت اإعداد هذا التقرير اإعتمادًا على تعليمات احلوكمة لل�شركات امل�شاهمة العامه لعام 2017 و ال�شادر عن 
هيئة االأوراق املالية بعد موائمته مع قانون ال�شركات وعقد التاأ�شي�س والنظام االأ�شا�شي لل�شركة.

وتقوم ال�شركه مبراجعة هذا التقرير وتطويره من وقت الآخر وكلما اإقت�شت احلاجة وذلك بهدف مواكبة 
التغريات يف اإحتياجاته و توقعاته ، حيث مت ت�شكيل ثلث جلان اخرى مع جلنة التدقيق بناء على تعليمات 
حوكمة ال�شركات امل�شاهمة وهي جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ، جلنة اإدارة املخاطر وجلنة احلوكمة  وكذلك 

مت ت�شكيل جلنة خام�شة هي جلنة اال�شتثمار .
كذلك تقوم ال�شركة بالتحقق من ا�شتقللية اع�شاء جمل�س االإدارة لتحقيق الن�شبة املطلوبة من االأع�شاء 

امل�شتقلني ، و و�شع اأو�شاف وظيفية للموظفني ونظام تقييم �شنوي فعال ، و تعيني مدقق داخلي لل�شركة .

تقوم ال�شركة بت�شمني تقريرها ال�شنوي تقرير احلوكمة للجمهور لبيان مدى اإلتزام اإدارة ال�شركة ببنود 
تقرير احلوكمة مع بيان مدى اإلتزام اإدارة ال�شركة بتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر اأ�شباب عدم االإلتزام 

باأي بند مل يتم تطبيقه.
كما و توفر املعلومات للم�شاهمني و امل�شتثمرين ب�شفافيه ح�شب تعليمات االإف�شاح و ب�شوره دقيقه و وا�شحة 

ويف االأوقات املحدده لتمكينهم من اإتخاذ قرارهم االإ�شتثماري .
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ب( اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلاليني و امل�ستقيلني خلل عام 2019 :

حالة تنفيذي / غري تنفيذيم�ستقل / غري م�ستقلاإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة
الع�سوية

فعالغري تنفيذيغري م�شتقل�شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي *
فعالتنفيذيغري م�شتقلريا�س زهري اخل�شمان*

فعالغري تنفيذيم�شتقل�شركة رم للو�شاطة املالية
فعالغري تنفيذيم�شتقل�شركة ر�شمله للإ�شتثمار

فعالغري تنفيذيغري م�شتقلموؤ�ش�شة تنمية اأموال االأيتام 
فعالغري تنفيذيم�شتقلالبنك التجاري االأردين

فعالغري تنفيذيم�شتقلوائل �شربي �شموط
* بتاريخ 2019/3/31 مت اإعادة انتخاب جمل�س االإدارة احلايل لدورة جديدة مدتها اأربع �شنوات

ال�شياحي رئي�شًا ملجل�س  للنقل واال�شتثمار  ال�شادة �شركة جمموعة رم  اإنتخاب  * بتاريخ 2019/4/22 مت 
االإدارة. 

* بتاريخ 2019/4/22 مت اإنتخاب ال�شيد ريا�س اخل�شمان نائبًا لرئي�س جمل�س االإدارة رئي�شًا تنفيذيًا .

ج- اأ�سماء ممثلي اأع�ساء جمل�س الإدارة الإعتباريني خلل عام 2019:

م�ستقل / اإ�سم املمثلاإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة الإعتباري
غري م�ستقل

تنفيذي / 
غري تنفيذي

�شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار 
ال�شياحي*

غري تنفيذيم�شتقلاملهند�س زهري ها�شم خليل
غري تنفيذيم�شتقلالدكتور حممد عمرو  

�شركة رم للو�شاطة املالية  *
غري تنفيذيم�شتقل ال�شيد اأيهم عطاهلل اخل�شاونة

غري تنفيذيم�شتقل ال�شيد اأجمد العواملة
غري تنفيذي م�شتقلال�شيد عزمي رئي�س اخلف�س�شركة ر�شمله للإ�شتثمار

غري تنفيذيم�شتقلال�شيد عبد الرحيم الهزاميةموؤ�ش�شة تنمية اأموال االأيتام 
غري تنفيذيم�شتقل ال�شيد رامي حممد جواد احلديد البنك التجاري االأردين

* بتاريخ 2019/3/31 مت اعادة انتخاب جمل�س االدارة احلايل لدورة جديدة مدتها اربع �شنوات 
ال�شياحي رئي�شًا ملجل�س  للنقل واال�شتثمار  ال�شادة �شركة جمموعة رم  * بتاريخ 2019/4/22 مت انتخاب 

االدارة ممثلة بالدكتور حممد عمرو .
* بتاريخ 2019/11/13 مت تعيني ال�شيد ايهم عطاهلل اخل�شاونة ممثًل ل�شركة رم للو�شاطة املالية بداًل 

من ال�شيد اأجمد العواملة 
* بتاريخ 2019/11/14 مت تعيني املهند�س زهريها�شم خليل ممثًل ل�شركة جمموعة رم للنقل واال�شتثمار 

ال�شياحي بداًل من الدكتور حممد عمرو .



30

2019
������� � ������ ������ �������

د- املنا�سب التنفيذية يف ال�سركة و اأ�سماء الأ�سخا�س الذين ي�سغلونها .
املن�سبالإ�سم

الرئي�س التنفيذي ال�شيد ريا�س زهري اخل�شمان *1(

املدير العامال�شيد حممد عبدالكرمي الو�شاح2(

املدير املايل ال�شيد حممد احمد امللح 3(

املدير االإداري االآن�شة روزي �شامي  بدر 4(
     *  2019/4/22 مت تعيني ال�شيد ريا�س زهري اخل�شمان رئي�شًا تنفيذيًا لل�شركة  .

هـ - جميع ع�سويات جمال�س الإدارة التي ي�سغلها ع�سو جمل�س الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة :
ع�سويات جمال�س الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة الإ�سم 

�شركة رم للو�شاطة املالية . 1املهند�س  زهري ها�شم �شاكر خليل 

�شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي . 1ال�شيد ريا�س زهري اخل�شمان 
�شركة االحتاد العربي الدويل للتاأمني  . 2

ال�شركة االردنية الدارة ال�شناديق اال�شتثمارية . 1ال�شيد اأيهم عطاهلل اخل�شاونه
 �شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي . 1ال�شيد رامي حممد جواد احلديد

�شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي . 1ال�شيد وائل �شربي  �شموط 
حممد  الرحيم  عبد  ال�شيد 

ال�شركة الوطنية ل�شناعة الكوابل واالأ�شلك الكهربائية. 1الهزامية  

ال يوجد ع�شوية اخرى لل�شيد عزمي رئي�س اخلف�س يف ال�شيد عزمي رئي�س اخلف�س
ال�شركات امل�شاهمة العامة 

و-  اإ�سم �سابط اإرتباط احلوكمة يف ال�سركة :
       ال�شيد ح�شن طلل نايف القرعان 

ز-  اأ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة :
1. جلنة التدقيق .

2. جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.
3.  جلنة اإدارة املخاطر.

4. جلنة احلوكمة .
5. جلنة االإ�شتثمار .
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ح – ا�سم رئي�س و اأع�ساء جلنة التدقيق ونبذة عن موؤهلتهم وخرباتهم املتعلقة بالأمور 
املالية اأو املحا�سبية: 

املوؤهلت املن�شباالإ�شم
اخلرباتالعلمية

ال�شيد عزمي 
بكالوريو�س رئي�س اللجنة اخلف�س * 

جتارة

- مدير عام م�شنع البيت لل�شجاد – دبي         
- مدير مايل لدى جمموعة العبد اللطيف 

ال�شناعية – ال�شعودية.
- مدير مايل واإداري لدى املكتب الهند�شي 

والفني املتحد – قرب�س.
- مدير مايل واإداري لدى جمموعة �شركات 

�شجري – الكويت.
- مدقق ح�شابات لدى املكتب الكويتي لتدقيق 

احل�شابات – الكويت .

ع�شو اللجنة ال�شيد رامي احلديد 
ماج�شتري 

اإدارة االأعمال 
واملحا�شبة 

- نائب املدير العام ل�شوؤون االأعمال 
امل�شرفية لل�شركات يف البنك التجاري 

االأردين.
- عمل يف عدة بنوك منها بنك املوؤ�ش�شة 

العربية امل�شرفية – بنيويورك والبحرين .
- عمل يف تدقيق احل�شابات لدى مدققي 
 -  Ernest & Young احل�شابات

عمان .

ال�شيد اأجمد 
العواملة *

ع�شو اللجنة
لغاية 

2019/11/13
بكالوريو�س 
اإدارة فنادق 

- رئي�س تنفيذي يف �شركة رم للو�شاطة املالية 
م�شت�شار اإعلمي يف �شركة ميثاق للإنتاج .

- مدير عام �شركة رم للو�شاطة املالية. 
- نائب رئي�س اإحتاد املنتجني االأردنيني . 

- مدير عام ال�شركة العربية للإنتاج .
- مدير تنفيذي يف املركز العربي للخدمات 

ال�شمعية والب�شرية .
- رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الروؤية 

للإ�شتثمار 
ال�شيد عزمي اخلف�س  اأ�شبح   بحيث  التدقيق  املنا�شب يف جلنة  توزيع  اعادة  بتاريخ 2019/4/22 مت   *

رئي�شًا للجنة التدقيق ، وال�شيد رامي احلديد ع�شو جلنة تدقيق .
* بتاريخ 2019/11/13  مت تعيني ال�شيد اأيهم اخل�شاونة ممثًل ل�شركة رم للو�شاطة املالية بداًل من ال�شيد 

اأجمد العواملة ، ومت تعيينه  ع�شوًا يف جلنة التدقيق بتاريخ 2020/2/25  .



32

2019
������� � ������ ������ �������

ط – اإ�سم  رئي�س و اأع�ساء كل من جلنة الرت�سيحات واملكافاآت  ، وجلنة احلوكمة ، وجلنة اإدارة 
املخاطر ، وجلنة الإ�ستثمار 

1. جلنة الرت�سيحات و املكافاآت  :
ال�شيد اأجمد العواملة  *                                - رئي�س اللجنة 

ال�شيد عزمي اخلف�س                                    - ع�شو 
ال�شيد عبد الرحيم الهزامية                         - ع�شو 

بداًل من  املالية   للو�شاطة  ل�شركة رم  ايهم اخل�شاونة  ممثًل  ال�شيد  تعيني  بتاريخ 2019/11/13 مت   *
ال�شيد اأجمد العواملة  ، ومت تعيينه رئي�شًا للجنة الرت�شيحات واملكافاآت بتاريخ 2020/2/25.

2. جلنة احلوكمة    :
ال�شيد رامي احلديد                                      - رئي�س اللجنة 

ال�شيد ريا�س اخل�شمان                                 - ع�شو 
ال�شيد عزمي اخلف�س                                    - ع�شو

3.  جلنة اإدارة املخاطر   :
ال�شيد عزمي اخلف�س                                    - رئي�س اللجنة 

الدكتور حممد عمرو  *                                 - ع�شو 
ال�شيد عبد الرحيم الهزامية                          - ع�شو 

* بتاريخ 2019/11/14 مت تعيني املهند�س زهري ها�شم خليل  ممثًل ل�شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار 
ال�شياحي  بداًل من الدكتور حممد عمرو  ، ومت تعيينه ع�شوًا يف جلنة اإدارة املخاطر بتاريخ 2020/2/25.

4.   جلنة الإ�ستثمار   :
ال�شيد ريا�س اخل�شمان                                 - رئي�س اللجنة 

ال�شيد عزمي اخلف�س                                    - ع�شو 
ال�شيد اأجمد العواملة  *                               - ع�شو 
ال�شيد حممد الو�شاح                                     - ع�شو 

* بتاريخ 2019/11/13 مت تعيني ال�شيد ايهم اخل�شاونة  ممثًل ل�شركة رم للو�شاطة املالية  بداًل من ال�شيد 
اأجمد العواملة، ومت تعيينه ع�شوًا يف جلنة االإ�شتثمار بتاريخ 2020/2/25.
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ي - عدد اإجتماعات كل من اللجان خلل ال�سنة 2019:

1( جلنة التدقيق : مت عقد اأربعة اإجتماعات خلل عام 2019 

املن�سباإ�سم ع�سو اللجنة
عدد الإجتماعات ) 4 (

الإجتماع)4(الإجتماع)3(الإجتماع)2(الإجتماع)1(
√√√√رئي�س اللجنةال�شيد عزمي اخلف�س 
√√√√ع�شوال�شيد رامي احلديد  
√√√√ع�شوال�شيد اأجمد العواملة 

2( جلنة الرت�سيحات و املكافاآت : مت عقد اإجتماعني خلل عام 2019

عدد الإجتماعات )2(املن�سباإ�سم ع�سو اللجنة
الإجتماع)2(الإجتماع)1(

√√رئي�س اللجنةال�شيد اأجمد العواملة 
√√ع�شوال�شيد عزمي اخلف�س 

√√ع�شوال�شيد عبد الرحيم الهزامية         

3 ( جلنة اإدارة املخاطر : مت عقد اإجتماعني خلل عام 2019 

املن�سباإ�سم ع�سو اللجنة
عدد الإجتماعات )2(

الإجتماع)2(الإجتماع)1(
√√رئي�س اللجنةال�شيد عزمي اخلف�س 
√√ع�شوالدكتور حممد عمرو  

√√ع�شوال�شيد عبد الرحيم الهزامية         

4( جلنة احلوكمة : مت عقد اإجتماعني خلل عام 2019 

عدد الإجتماعات )2(املن�سباإ�سم ع�سو اللجنة
الإجتماع)2(الإجتماع)1(

√√رئي�س اللجنةال�شيد رامي احلديد 
√√ع�شوال�شيد ريا�س اخل�شمان   

√√ع�شوال�شيد عزمي اخلف�س 
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5( جلنة الإ�ستثمار : مت عقد اإجتماعني خلل عام 2019 

املن�سباإ�سم ع�سو اللجنة
عدد الإجتماعات )2(

الإجتماع)2(الإجتماع)1(
√√رئي�س اللجنةال�شيد ريا�س اخل�شمان   

√√ع�شوال�شيد عزمي اخلف�س 
√√ع�شوال�شيد اأجمد العواملة 
√√ع�شوال�شيد حممد الو�شاح

ك - عدد اإجتماعات جلنة التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي خلل ال�سنة 
واحد   اإجتماع  �شمنها  ومن   ،  2019 عام  خلل  اخلارجي  احل�شابات  مدقق  مع  اإجتماعات   )4( عقد  مت 
دون ح�شـور اأي مـن اأ�شـخا�س االإدارة التنفيذيـة لل�شـركة – للإطـلع ومناق�شـة كل مـا يتعلـق مبلحظاته 
اأو  ملحظات  الأية  ال�شـركة  اإدارة  اإ�شـتجابة  ومـدى  املاليـة  ونتائجهـا  ال�شـركة  اأعمـال  حـول  ومقرتحاتـه 

مقرتحـات اإن وجـدت .

ل - عدد اإجتماعات جمل�س الإدارة خلل عام 2019.
 بلغ عدد اإجتماعات جمل�س الإدارة خلل عام 2019  ثمانية  اإجتماعات .

املن�سبا�سم الع�سو
عدد الجتماعات )8(

الجتماع 
)1(

الجتماع 
)2(

الجتماع 
)3(

الجتماع 
)4(

الجتماع 
)5(

الجتماع 
)6(

الجتماع 
)7(

الجتماع 
)8(

�سركة جمموعة رم للنقل وال�ستثمار 
ال�سياحي *

ميثلها املهند�س زهري ها�سم خليل 
رئي�س جمل�س 

√√×√√×√√الإدارة 

ال�سيد ريا�س زهري اخل�سمان*

نائب رئي�س  
جمل�س 
الإدارة 
الرئي�س 
التنفيذي

√√√√√√√√

�سركة رم للو�ساطة املالية*
√√√√√√√√ع�سوميثلها ال�سيد اأيهم اخل�ساونة  

�سركة ر�سمله للإ�ستثمار
√√√√√√√√ع�سوميثلها ال�سيد عزمي اخلف�س 

موؤ�س�سة تنمية اأموال الأيتام 
ميثلها ال�سيد عبدالرحيم 

الهزامية
√×√√×√×√ع�سو

البنك التجاري الأردين
√×√√√√√√ع�سوميثله ال�سيد رامي احلديد

××√√√√√√ع�سوال�سيد وائل �سربي �سموط
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*  بتاريخ 2019/3/31 مت اإعادة انتخاب جمل�س االإدارة احلايل يف اإجتماع الهيئة العامة العادي لل�شركة.
* بتاريخ 2019/4/22 مت اإنتخاب ال�شادة  �شركة جمموعة رم للنقل واالإ�شتثمار ال�شياحي رئي�شًا ملجل�س 
تغيب  و  اجتماعات  اربعة  الدكتور حممد عمرو  وقد ح�شر   ، بالدكتور حممد عمرو  ال�شركة ممثلة  اإدارة 
عن اثنان  وبتاريخ 2019/11/14 مت تعيني املهند�س زهري ها�شم خليل ممثًل ل�شركة جمموعة رم للنقل 

واال�شتثمار ال�شياحي بداًل من الدكتور حممد عمرو وقد ح�شر باقي االجتماعات االخرى  .
* بتاريخ 2019/4/22 اإنتخاب ال�شيد ريا�س زهري اخل�شمان نائبًا لرئي�س جمل�س االإدارة وتعيينه رئي�شًا 

تنفيذيًا لل�شركة .
* بتاريخ 2019/11/13 تعيني ال�شيد اأيهم اخل�شاونة ممثًل ل�شركة رم للو�شاطة املالية بداًل من ال�شيد 
اأجمد العواملة ، وقد ح�شر ال�شيد اأجمد العواملة االجتماعات ال�شتة االأوىل وح�شر ال�شيد اأيهم اخل�شاونة 

باقي االجتماعات . 

 يقر رئي�س جمل�س اإدارة  �سركة جمموعة الع�سر للإ�ستثمار ب�سحة ودقة واإكتمال املعلومات 
الواردة يف تقريراحلوكمة لل�سركة للعام 2019.

                                                                          
                                                                                                                              رئي�س جمل�س االإدارة
                                                                                                                             م. زهري ها�شم خليل 
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* يقر جمل�س اإدارة �شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار بعدم وجود  اي اأمور جوهرية قد توؤثر على اإ�شتمرار 
ال�شركة خلل ال�شنة املالية التالية .

* يقر جمل�س اإدارة �شركة جمموعة الع�شر للإ�شتثمار مب�شوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام 
رقابة فعال يف ال�شركة  .

 رئي�س جمل�س الإدارة
 �سركة جمموعة رم للنقل

وال�ستثمار ال�سياحي
 وميثلها املهند�س / زهري ها�سم

    خليل

 نائب رئي�س جمل�س
 الإدارة الرئي�س

  التنفيذي
 ال�سيد / ريا�س اخل�سمان

      ع�سو جمل�س الدارة
 �سركة رم للو�ساطة املالية

وميثلها ال�سيد /ايهم 
اخل�ساونة

ع�سو املجل�س
 البنك التجاري
 الردين وميثله

ال�سيد / رامي احلديد

ع�سو املجل�س
 �سركة ر�سمله لل�ستثمار
 وميثلها ال�سيد /عزمي

 اخلف�س

ع�سو املجل�س
موؤ�س�سة تنمية 

اموال اليتام وميثلها 
ال�سيد / عبدالرحيم 

الهزامية

ع�سو املجل�س
ال�سيد / وائل 

�سموط

* نقر نحن املوقعني ادناه ب�شحة ودقة واإكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�شنوي.

املدير العام
ال�سيد / حممد 

الو�ساح

املدير املايل
ال�سيد/ حممد امللح

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
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�سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار

)م�ساهمة عامة حمدودة - قاب�سة(
اإربد -  اململكة الأردنية الها�سمية

البيانات املالية املوحدة اخلتامية وتقرير مدقق احل�سابات 
امل�ستقل

كما يف 31 كانون اأول 2019
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�سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار   
)م�ساهمة عامة حمدودة - قاب�سة (

اإربد -  اململكة الأردنية الها�سمية

  

الفهر�س                                                                                                                                           �سفحة

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل                                                                                                                      42-39

قائمة املركز املايل املوحدة كما هي يف 31 كانون اأول 2019                                                                    43- 44

قائمة الدخل ال�سامل املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون اأول 2019                                       45

قائمة التغريات املوحدة يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون اول 2019             46

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون اأول 2019                                47

ملخ�س لهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة  لعام 2019                                                                           52-48

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة لعام 2019                                                                               64-53 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: 126/2020/60003

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل 

ال�شادة الهيئة العامة املحرتمني       
 

يف �شركة / جمموعة الع�شر لل�شتثمار املحرتمني      
) م�شاهمة عامة حمدودة - قاب�شة (      

 
اربد- اململكة االأردنية الها�شمية

         
الراأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة ل�شركة جمموعة الع�شر لل�شتثمار ) م�شاهمة عامة حمدودة - قاب�شة ( ، 
والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما هي يف31 كانون االأول 2019، وكل من قائمة الدخل ال�شامل املوحدة 
وقائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ، 

واالإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك ملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة.
        

يف راأينا ، اإن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�شورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية املركز املايل لل�شركة 
كما يف 31 كانون االأول 2019، واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�شنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا 

للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.       
         

ا�سا�س الراأي  
اإن م�شوؤولياتنا وفقًا لهذه املعايري مو�شحة الحقًا يف تقريرنا   . لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق 

�شمن فقرة » م�شوؤولية املدقق حول تدقيق البيانات املالية  املوحدة  » يف هذا التقرير .  

يف اإعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية وملئمة لتوفر ا�شا�شًا الإبداء راأينا .

ال�ستقللية
قواعد  )دليل  للمحا�شبني  الدولية  االأخلقي  ال�شلوك  معايري  جمل�س  ملتطلبات  وفقا  ال�شركة  م�شتقلني عن  نحن 
ال�شلوك االأخلقي للمحا�شبني املهنيني(  واملتطلبات االأخلقية ذات ال�شلة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة  واإننا 

قد اأوفينا مب�شوؤولياتنا االأخلقية االأخرى وفقا لتلك املتطلبات .
          

 
اأمور التدقيق الهامة

التي ، ووفقًا حلكمنا املهني ، لها االهتمام االأكرب يف تدقيقنا للقوائم املالية    اأمور التدقيق الهامة هي االمور  ان 
لل�شنة احلالية . اإن هذه االمور مت و�شعها يف االعتبار يف �شياق تدقيقنا للقوائم املالية ككل ، ولتكوين راينا حولها ، 

ولي�س لغر�س ابداء رايًا منف�شًل حول هذه االأمور وهي : 
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اأوًل:   ال�ستثمارات العقارية :-
كيف مت معاجلة اأمر التدقيق الهام يف تدقيقنا و�سف اأمر التدقيق الهام 

املالية  البيانات  يف   )2( رقم  اي�شاح  اىل  ا�شارة 
ن�شبة  ت�شكل  العقارية  فاإن اال�شتثمارات  املوحدة 
بلغت   حيث  املجموعة  موجودات  من  جوهرية 
 2019 عام  نهاية  يف  لها  الدفرتية  القيمة  �شايف 
مع)6.967.393(  مقارنة  دينار   )7.032.586(
املجموعة  على  يتوجب   .  2018 عام  نهاية  يف  دينار 
القوائم  اإعداد  عند  اال�شتثمارات  تلك  تقييم  اإعادة 
وذلك   . لها  العادلة  القيمة  لتحديد  املوحدة  املالية 
وفقًا ملتطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية ، وعليه 
تقوم املجموعة باال�شتعانة بخرباء عقاريني م�شتقلني 
العقارية  اال�شتثمارات  لتلك  العادلة  القيمة  لتقدير 
وعك�س اأثر االنخفا�س يف القيمة ) اإن وجد ( يف قائمة 

الدخل املوحدة لتلك الفرتة . 
وبناءا على ما �شبق فاننا نعتقد ان بند اال�شتثمارات 
حلجمه  نظرا  الرئي�شية  التدقيق  امور  من  العقارية 

واهميته.

اال�شتثمارات  لبند  التدقيق  عملية  اثناء  قمنا  لقد 
العقارية باالمور التالية : 

- اإن اإجراءات التدقيق املتبعة ت�شمنت فهم الإجراءات 
العقارية  اال�شتثمارات  تقييم  يف  املتبعة  املجموعة 

وفح�س لنظام الرقابة الداخلي
 - مراجعة تلك التقييمات وامل�شتندة اإىل تقرير خبري 
عقاري واإىل تقديرات موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية وقيد 

اأي تدين يف قيمتها ) اإن وجد (
املتعلقة  االف�شاحات  و�شحة  اكتمال  مدى  تقييم   -
باال�شتثمارات العقارية وتقييم مدى االمتثال ملتطلبات 
االف�شاح الواردة يف املعايري الدولية للتقارير املالية . 

ثانيًا:   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل :-
كيف مت معاجلة اأمر التدقيق الهام يف تدقيقنا و�سف اأمر التدقيق الهام 

املالية  البيانات  يف    )  7  ( رقم  اي�شاح  اىل  ا�شارة 
املوحدة للمجموعة فقد بلغت قيمة املوجودات املالية 
نهاية  يف  الدخل  بيان  خلل  من  العادلة  بالقيمة 
مقارنة  دينار   )8.283.549( قيمته  ما   2019 عام 
 2018 عام  نهاية  يف  دينار   )6.679.583( مع     
الغرا�س  اال�شتثمارات  بهذه  ال�شركة  احتفظت  وقد 
اال�شعار  تقلبات  االرباح من خلل  ولتحقيق  املتاجرة 
منها  ال�شركة  حققت  حيث  االجل  ق�شرية  ال�شوقية 
اخل�شائر  وكانت  دينار   )  167.538( بقيمة  خ�شائر 
القيمة  تقييم  فروقات  عن  الناجتة  متحققة  الغري 

العادلة مبلغ ) 246.277 ( دينار 
املوجودات  بند  ان  نعتقد  فاننا  �شبق  ما  على  وبناءا 
املالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل من امور 

التدقيق الرئي�شية نظرا حلجمه واهميته. 

لقد قمنا اثناء عملية التدقيق لبند املوجودات املالية 
بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل  

باالمور التالية : 
من  املوجودات  لهذه  ال�شركة  ملكية  من  التحقق   -
وال�شراء واحل�شول  البيع  فواتري  االطلع على  خلل 

على �شهادة ملكية  من مركز ايداع االوراق املالية . 
رهونات حتول  او  اي حجوزات  وجود  التحقق من    -

دون قدرة ال�شركة على الت�شرف بهذه املوجودات . 
- التحقق من ان ال�شركة قد �شجلت هذه املوجودات 
من  والتحقق  ال�شراء  عملية  بتاريخ  العادلة  بالقيمة 
يف  الفروقات  هذه  واظهار  اللحق  التقييم  �شحة 

قائمة الدخل .
االف�شاحات  و�شحة  اكتمال  مدى  بتقييم  قمنا   -
ل  خل املتعلقة باملوجودات املالية بالقيمة العادلة من  
االف�شاح  ملتطلبات  االمتثال  وتقييم  الدخل  بيان 

الواردة يف املعايري الدولية للتقارير املالية . 
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املعلومات الأخرى 
اإن االإدارة م�شوؤولة عن املعلومات االأخرى . تت�شمن املعلومات االأخرى جميع املعلومات الواردة يف التقرير ال�شنوي  
لل�شركة لعام 2019 با�شتثناء القوائم املالية املوحدة وتقرير مدقق احل�شابات . مل يتم تزويدنا باملعلومات االأخرى 

حتى تاريخ تقريرنا ، حيث من املتوقع اأن يتم تزويدنا بها بعد هذا التاريخ . 
اإن راينا حول القوائم املالية املوحدة ال يغطي املعلومات االأخرى ، ونحن ال ولن نبدي اأي ا�شتنتاج توكيدي حولها .

يف �شياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ، تتمثل م�شوؤوليتنا يف قراءة املعلومات االأخرى ، ومن خلل ذلك ، حتديد 
ما  اإذا كانت املعلومات االأخرى غري متوافقة جوهريًا مع القوائم املالية املوحدة اأو مع املعرفة التي ح�شلنا عليها 

اأثناء عملية التدقيق اأو تبدو باأنها حتتوي اأخطاء جوهرية . 
عندما نطلع على املعلومات االأخرى التي مل يتم تزويدنا بها بعد ويف حال ا�شتنتجنا وجود اخطاء جوهرية فاإنه 

يتوجب علينا االبلغ عن ذلك الولئك املكلفني باحلوكمة . 

م�سوؤولية الإدارة والأ�سخا�س امل�سوؤولني  عن احلوكمة عن البيانات املالية املوحدة 
للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقا  املوحدة  وعر�شها ب�شورة عادلة  املالية   البيانات  اإعداد  م�شوؤولة عن  االإدارة  اإن 
املالية،  و عن  الرقابة الداخلية  التي تعتربها االإدارة �شرورية لتمكنها من اإعداد بيانات مالية  موحدة   خالية من 

اأخطاء جوهرية، �شواء كانت نا�شئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ.

كما وت�شمل م�شوؤولية االإدارة عند اإعداد البيانات املالية املوحدة تقييم قدرة ال�شركة على اال�شتمرارية ، واالإف�شاح 
ح�شب مقت�شى احلال عن امل�شائل املتعلقة با�شتمرارية ال�شركة وا�شتخدام ا�شا�س اال�شتمرارية املحا�شبي ما مل تنوي 

االإدارة ت�شفية ال�شركة اأو وقف عملياتها، اأو ال يوجد لديها بديًل منطقيًا عن ذلك.   
         

اإن االأ�شخا�س امل�شوؤولني عن احلوكمة هم م�شوؤولني عن االإ�شراف على عملية اإعداد التقارير املالية لل�شركة. 
 

م�سوؤولية املدقق حول تدقيق البيانات املالية املوحدة    
غايتنا هي احل�شول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية  املوحدة  ككل خالية من االأخطاء اجلوهرية، 

�شواًء كانت نا�شئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ ،  واإ�شدار تقرير التدقيق والذي يت�شمن راأينا حولها.  
         

اإن التاأكيد املعقول هو م�شتوى عال من التاأكيد، ولكنه لي�س �شمانة باأن التدقيق الذي مت القيام به وفقا للمعايري 
الدولية للتدقيق �شيكت�شف دائما اأي خطاأ جوهري، اإن وجد.

          
   

ميكن اأن تن�شاأ االأخطاء من االإحتيال اأو عن طريق اخلطاأ ، وتعترب جوهرية اإذا كانت ب�شكل فردي اأو يف جمموعها 
قد توؤثر ب�شكل معقول على قرارات م�شتخدمني البيانات املالية  املوحدة  االقت�شادية.   

         
كجزء من عملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية ، نقوم مبمار�شة احلكم املهني و املحافظة على تطبيق مبداأ 

ال�شك املهني يف جميع نواحي التدقيق ، باالإ�شافة اىل:     
   حتديد وتقييم خماطر االأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية  املوحدة ، �شواًء كانت نا�شئة عن اإحتيال اأو عن 
خطاأ، وكذلك ت�شميم وتنفيذ اإجراءات التدقيق التي ت�شتجيب لتلك املخاطر، واحل�شول على اأدلة تدقيق كافية 
وملئمة لتوفر اأ�شا�شًا لراأينا. ان خطر عدم اإكت�شاف اأية اأخطاء جوهرية ناجتة عن اإحتيال اأعلى من الناجت عن 
الأنظمة  اأو جتاوز  التحريفات  اأو  املتعمد  اأو احلذف  التزوير  اأو  التواطوؤ  على  ي�شتمل  قد  االإحتيال  ان  كما  اخلطاأ، 

الرقابة الداخلية.      



42

2019
������� � ������ ������ �������

   احل�شول على فهم الأنظمة الرقابة الداخلية ذات ال�شلة باأعمال التدقيق لغايات ت�شميم اإجراءات تدقيق منا�شبة 
ح�شب الظروف ، و لي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية يف ال�شركة. 

    تقييم ملئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�شبية واالإي�شاحات ذات العلقة املعدة 
من قبل االإدارة.

   التو�شل الإ�شتنتاج عن مدى ملئمة اإ�شتخدام االإدارة الأ�شا�س االإ�شتمرارية املحا�شبي ، واإ�شتنادًا اإىل اأدلة التدقيق 
التي مت احل�شول عليها، فيما اإذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا �شلة باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري 
تيقن  لعدم  وجود  هنالك  باأن  تو�شلنا  فاإذا  م�شتمرة.  كمن�شاأة  االإ�شتمرار  على  ال�شركة  قدرة  حول  كبرية  �شكوكًا 
جوهري ، فنحن مطالبون بلفت االإنتباه يف تقرير تدقيقنا اإىل االإي�شاحات ذات ال�شلة الواردة يف البيانات املالية 
املوحدة، اأو اإذا كان االإف�شاح عن هذه املعلومات غري كافيًا، فاإننا �شوف نقوم بتعديل راأينا. اإ�شتنتاجاتنا تعتمد على 
اأدلة التدقيق التي مت احل�شول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فاإنه من املمكن اأن تت�شبب اأحداث اأو 

ظروف م�شتقبلية يف توقف ال�شركة عن االإ�شتمرار كمن�شاأة م�شتمرة. 
   تقييم العر�س العام وال�شكل واملحتوى للبيانات املالية  املوحدة  مبا فيها االإي�شاحات وفيما اإذا كانت البيانات 

املالية  املوحدة متثل املعاملت واالأحداث ب�شكل يحقق العر�س العادل.  
االأعمال �شمن املجموعة  اأن�شطة  اأو  للمن�شاآت  املالية   املعلومات  اأدلة تدقيق كافية وملئمة حول    احل�شول على 
الإبداء راأي حول البيانات املالية املوحدة . نحن م�شوؤولون عن التوجيه واالإ�شراف واالإجناز على تدقيق املجموعة . 

نحن نبقى م�شوؤولني باملطلق عن تقرير التدقيق . 
املتعلقة  املهني  ال�شلوك  مبتطلبات  التزامنا  حول  بت�شريح  احلوكمة  عن  امل�شوؤولني  االأ�شخا�س  مع  توا�شلنا  لقد    
اأن توؤثر على ا�شتقلليتنا وكذلك  باال�شتقللية ، واإبلغهم عن جميع العلقات واالأمور االأخرى التي من املمكن 

االإجراءات الوقائية اإن وجدت.
املتعلقة  املهني  ال�شلوك  مبتطلبات  التزامنا  حول  بت�شريح  احلوكمة  عن  امل�شوؤولني  االأ�شخا�س  اأي�شًا  زودنا  لقد    
اأن توؤثر على ا�شتقلليتنا وكذلك  باالإ�شتقللية ، واإبلغهم عن جميع العلقات واالأمور االأخرى التي من املمكن 

االإجراءات الوقائية اإن وجدت . 
   من تلك االأمور التي مت اي�شالها اإىل االأ�شخا�س امل�شوؤولني عن احلوكمة ، قمنا بتحديد االأمور االأكرث اأهمية يف 
تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�شنة احلالية وهي بالتايل اأمور التدقيق االأ�شا�شية . نقوم بو�شف هذه االأمور يف 
تقريرنا اإال اإذا كان هناك قانون اأو ت�شريع يحول دون االإف�شاح عن ذلك االأمر ، اأو يف حاالت نادرة جدًا ، والتي 
تلك  العامة من  املنفعة  تفوق  اأن  متوقع  �شلبية  اثار  لوجود   ، تقريرنا  االأمر يف  االإف�شاح عن ذلك  بها عدم  نقرر 

االإف�شاحات . 
 

تقرير حول املتطلبات القانونية 
حتتفظ ال�شركة بقيود و�شجلت حما�شبية منظمة ب�شورة اأ�شولية، واأن القوائم املالية املوحدة متفقة معها من كافة 

النواحي اجلوهرية ونو�شي الهيئة العامة بامل�شادقة عليها. 
        

للتدقيــــق   العلمي  املكتب  عمان – اململكة االأردنية الها�شمية                                 
2020/02/25             واملحا�شبة واال�شت�شــارات

                                                                                                                                          جمال حممد فــــــــــــــلح  
 اإجازة رقـــــم  ) 285 (
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�سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار  
) م�ساهمة عامة حمدودة - قاب�سة (

اإربد- اململكة الأردنية الها�سمية
قائمة املركز املايل املوحدة كما هي يف 31 كانون اأول 2019 

20192018اإي�شاح
دينارديناراملوجودات

املوجودات غري املتداولة
27.032.5866.967.393ا�شتثمارات عقارية 
345.51254.862املمتلكات واملعدات

41.199.0801.689.964ا�شتثمار يف �شركات زميلة 
525.33333.333موجودات غري ملمو�شة

8.302.5118.745.552جمموع املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة

6217.846410.662النقد بال�شندوق و لدى البنوك
78.283.5496.679.583موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل 

379.294712.922�شيكات بر�شم التح�شيل
8407.411356.160ذمم جهات ذات علقة مدينة 

917.82053.515�شايف قيمة الذمم املدينة 
1025.251344.405اأر�شدة مدينة اأخرى

9.331.1718.557.247جمموع املوجودات املتداولة
17.633.68217.302.799جمموع املوجودات

اإن االإي�شاحات املرفقة من اي�شاح رقم )1( اىل اي�شاح رقم )20( ت�شكل جزءًا ال يتجزاأ من هذا البيان
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�سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار  
) م�ساهمة عامة حمدودة - قاب�سة (

اإربد- اململكة الأردنية الها�سمية
قائمة املركز املايل املوحدة كما هي يف 31 كانون اأول 2018 

20192018اإي�ساح
ديناردينار

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني

10.000.00010.000.000راأ�س املال املكتتب به واملدفوع 
1.132.0311.038.624االحتياطي االإجباري

25.12525.125االحتياطي االختياري 
)624.224(194.980ارباح ) خ�شائر ( مدورة

1111.352.13610.439.525�سايف حقوق امل�ساهمني
املطلوبات 

املطلوبات طويلة الجل
2691.043967.388اجلزء طويل االجل من القرو�س البنكية

21.360.635762.263التزامات طويلة االجل - �شيكات اجلة  ) املدن ال�شناعية (
2.051.6781.729.651جمموع املطلوبات طويلة الجل

املطلوبات املتداولة
240.769155.501البنوك الدائنة

2440.000467.494التزامات ق�شرية االجل - �شيكات اجلة  )املدن ال�شناعية (
2470.990282.975اجلزء ق�شري االجل من القرو�س البنكية

817.95385.378ذمم جهات ذات علقة دائنة 
434.939858.882اإيرادات مقبو�شة مقدمًا 

379.054414.545اأمانات امل�شاهمني 
2.037.9292.742.085ذمم متويل ا�شتثمارات مالية على الهام�س

12208.234126.763ذمم واأر�شدة دائنة اأخرى 
4.229.8685.133.623جمموع املطلوبات املتداولة

6.281.5466.863.274جمموع املطلوبات
17.633.68217.302.799جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

اإن االإي�شاحات املرفقة من اي�شاح رقم )1( اىل اي�شاح رقم )20( ت�شكل جزءًا ال يتجزاأ من هذا البيان
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�سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار   
) م�ساهمة عامة حمدودة - قاب�سة( 
اإربد - اململكة الأردنية الها�سمية 
قائمة الدخل ال�سامل املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون اأول 2019 
      

2018 2019اإي�ساح
دينار دينار

)494.310()87.828(4ح�شة ال�شركة من نتائج اأعمال ال�شركات الزميلة 
1.633.485720.760 ارباح بيع ا�شتثمارات عقارية 
749.511694.748 اإيرادات ا�شتثمارات عقارية  
)185.609()345.401( م�شاريف التمويل 
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل  

)238.130()246.277( بيان الدخل

اأرباح ) خ�شائر ( متحققة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من  
74.188)167.538(خلل بيان الدخل

1352.59742.128االيرادات االخرى 
)370.761()415.175(14امل�شاريف االإدارية والعمومية   
)225.850()231.527(2ا�شتهلك اال�شتثمارات العقارية  
)5.143()9.350(3ا�شتهلك  املمتلكات واملعدات  
)6.667()8.000(5اطفاء موجودات غري ملمو�شة 
)17.306()4.992( م�شاريف �شنوات �شابقة 
)11.952(919.505 ربح ) خ�سارة (  ال�سنة قبل ال�سريبة  
)4.359()6.566(15�شريبة الدخل  
-)328(15امل�شاهمة الوطنية 
)16.311(912.611 ربح ) خ�سارة ( ال�سنة بعد ال�سريبة    
  الدخل ال�سامل الخر : 
-- بنود الدخل ال�شامل االخر 
)16.311(912.611 اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة  
 دينار / �سهم  دينار / �سهم    
)0.001(160.091ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية واملنخف�سة من ربح ال�سنة 

اإن االإي�شاحات املرفقة من اي�شاح رقم )1( اىل اي�شاح رقم )20( ت�شكل جزءًا ال يتجزاأ من هذا البيان
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جمموعة الع�سر لل�ستثمار  
�سركة 

حمدودة - قاب�سة (
) م�ساهمة عامة 

اإربد - اململكة الأردنية الها�سمية 
قائمة التغريات املوحدة يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون اول 2019  

البيـان
راأ�س املـال

 
احتياطي 

اإجباري
 

احتياطي 
اختياري

الرباح 
خل�سائر ( 

) ا
املدورة

 
املجموع

دينار
 

دينار
 

دينار
دينار

 
دينار

الر�سيد يف 31 كانون اأول 2017
10.000.000

1.038.624
25.125

)607.913(
10.455.836

خ�شارة ال�شنة قبل ال�شريبة
-

-
-

)11.952(
)11.952(

خم�ش�س �شريبة الدخل
-

-
-

)4.359(
)4.359(

الر�سيد يف 31 كانون اأول 2018
10.000.000

1.038.624
25.125

)624.224(
10.439.525

ربح ال�شنة قبل ال�شريبة
-

-
-

919.505
919.505

احتياطي اجباري
-

93.407
-

)93.407(
-

خم�ش�س �شريبة الدخل
-

-
-

)6.566(
)6.566(

امل�شاهمة الوطنية
-

-
-

)328(
)328(

الر�سيد يف 31 كانون اأول 2019
10.000.000

1.132.031
25.125

194.980
11.352.136

* تت�شمن االرباح املدورة بنهاية عام 2019 مبلغ 246،277 دينار خ�شائر تقييم ا�شتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل ) غري متحققة ( .
اإن االإي�شاحات املرفقة من اي�شاح رقم )1( اىل اي�شاح رقم )20( ت�شكل جزءًا ال يتجزاأ من هذا البيان
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�سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار  
) م�ساهمة عامة حمدودة - قاب�سة(

اإربد - اململكة الأردنية الها�سمية 
قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية  يف 31 كانون اأول 2019 

2019 2018
دينار دينارالتدفق النقدي من عمليات الت�سغيل

1.264.906173.657ربح )خ�شارة ( ال�شنة قبل الفوائد وال�شرائب
ي�ساف بنود ل تتطلب نفقات نقدية:-

248.877237.660اال�شتهلكات و االطفاءات
)720.760()1.633.485(ارباح بيع ا�شتثمارات عقارية

87.828494.310ح�شة ال�شركة من نتائج اأعمال ال�شركات الزميلة 
246.277238.130فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل 

214.403422.997الربح الت�سغيلي النقدي
التغري يف بنود راأ�س املال العامل:-

35.695134.589ذمم مدينة
)226.881()118.676(ذمم جهات ذات علقة  
333.628397.843�شيكات بر�شم التح�شيل

)2.083.489()1.850.243(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل 
)242.339(319.154اأر�شدة مدينة اأخرى 

)116.523()423.943(اإيرادات مقبو�شة مقدمًا 
289.540)665.070(ذمم واأر�شدة دائنة اأخرى 

298.196-اأق�شاط عقود تاأجري متويلي   
)1.126.067()2.155.052(�سايف النقد من عمليات الت�سغيـل

التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار
)186.637()1.263.235(�شراء ا�شتثمارات عقارية 

2.600.0002.397.903بيع ا�شتثمارات عقارية 
403.056127.619ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

)185.609()345.401(الفوائد املدفوعة 
)60.000(-ممتلكات ومعدات 

)40.000(-موجودات غري ملمو�شة
1.394.4202.053.276�سايف النقد من عمليات ال�ستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل 
)778.792(570.878�شيكات اآجلة الدفع 

)388.316()3.062(قرو�س بنكية و بنوك دائنة
)1.167.108(567.816�سايف النقد من عمليات التمويـل

)239.899()192.816(التدفق النقدي من العمليات 
410.662650.561نقد اأول املدة

217.846410.662نقد اآخر املدة
اإن االإي�شاحات املرفقة من اي�شاح رقم )1( اىل اي�شاح رقم )20(  ت�شكل جزءًا ال يتجزاأ من هذا البيان
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�سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار  
) م�ساهمة عامة حمدودة - قاب�سة (

اإربد - اململكة الأردنية الها�سمية 
ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لعام 2019

- اأ�س�س اإعداد البيانات املالية املوحدة :- 
- مت اإعداد البيانات املالية املوحدة لل�شركة و�شركاتها التابعة وفقًا للمعايري ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة 
املحا�شبة  املنبثقة عن جمل�س معايري  الدولية  املالية  التقارير  تف�شريات  ال�شادرة عن جلنة  والتف�شريات  الدولية 

الدولية .
بالقيمة  التي تظهر  املالية  املوجودات  با�شتثناء  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  - مت 

العادلة . 
- اإن الدينار االأردين هو عملة اإظهار البيانات املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�شية لل�شركة .  

- اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة لل�شنة احلالية متماثلة مع ال�شيا�شات التي مت اتباعها يف ال�شنة ال�شابقة .

- اأ�س�س توحيد القوائم املالية :-
واخلا�شعة  لها  التابعة  لل�شركات  املالية  والبيانات  االأم  لل�شركة  املالية  البيانات  املوحدة  املالية  البيانات  تت�شمن 
ل�شيطرتها وتتحقق ال�شيطرة عندما يكون لل�شركة القدرة على التحكم يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية لل�شركات 

التابعة ، ويتم ا�شتبعاد املعاملت واالأر�شدة واالإيرادات وامل�شروفات فيما بني ال�شركة االأم وال�شركات التابعة . 

يتم اإعداد البيانات املالية لل�شركات التابعة يف نف�س تاريخ البيانات املالية لل�شركة االأم وبا�شتخدام نف�س ال�شيا�شات 
املتبعة  تلك  تختلف عن  �شيا�شات حما�شبية  تتبع  التابعة  ال�شركات  كانت  اذا   . االأم  ال�شركة  املتبعة يف  املحا�شبية 
ال�شيا�شات  مع  لتتطابق  التابعة  لل�شركات  املالية  البيانات  على  اللزمة  التعديلت  اإجراء  فيتم  االأم  ال�شركة  يف 

املحا�شبية املتبعة يف ال�شركة االأم . 

يتم توحيد نتائج اأعمال ال�شركات التابعة يف بيان الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعليًا 
انتقال �شيطرة ال�شركة االأم على ال�شركات التابعة . يتم توحيد نتائج اأعمال ال�شركات التابعة التي يتم التخل�س 

منها يف بيان الدخل املوحد حتى التاريخ الذي تفقد ال�شركة فيه ال�شيطرة على ال�شركات التابعة . 

وفيما يلي عر�س لل�شركات التابعة التي مت توحيد بياناتها املالية مع البيانات املالية لل�شركة االأم : 

ن�سبة امللكيةراأ�س املالالن�ساطا�سم ال�سركة التابعة 
100 %450.000ا�شتثماراتال�شركة االأهلية للتطوير العقاري ذ.م.م

100 % 30.000ا�شتثمارات�شركة القرن لل�شتثمارات واالعمال التجارية ذ.م.م
100 % 30.000ا�شتثمارات�شركة حو�س املتو�شط لل�شت�شارات ذ.م.م

100 %5.000جتارة الب�شة�شركة الع�شر الذهبي ل�شناعة و جتارة االلب�شة ذ.م.م
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- ا�ستخدام التقديرات  :-
التقديرات  ببع�س  القيام  ال�شركة  اإدارة  من  يتطلب  املحا�شبية  ال�شيا�شات  وتطبيق  املالية  البيانات  اإعداد  اإن 
اإن تلك التقديرات ت�شتند على فر�شيات   . واالجتهادات التي توؤثر على البيانات املالية واالي�شاحات املرفقة بها 
تخ�شع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن . وعليه فاإن النتائج الفعلية يف امل�شتقبل قد تختلف عن تقديرات االإدارة 

نتيجة التغري يف اأو�شاع وظروف الفر�شيات التي ا�شتندت عليها تلك التقديرات .
وفيما يلي اأهم التقديرات التي مت ا�شتخدامها يف اإعداد القوائم املالية املوحدة :

اال�شتهلكات  احت�شاب  لغايات  دوري  ب�شكل  امللمو�شة  للأ�شول  االإنتاجية  االعمار  تقدير  باإعادة  االإدارة  تقوم   -
، ويتم اخذ  امل�شتقبل  املتوقعة يف  لتلك االأ�شول وتقديرات االعمار االنتاجية  العامة  ال�شنوية اعتمادًا على احلالة 

خ�شارة التدين ) اإن وجدت ( يف بيان الدخل .
- تقوم االإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اأي تدين يف قيمتها ويتم اأخذ هذا 

التدين يف بيان الدخل املوحد .
- تقوم اإدارة ال�شركة بتقدير قيمة خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها بعد االأخذ باالعتبار قابلية تلك الذمم 

للتح�شيل .

- النقد يف ال�سندوق و لدى البنوك :-
ميثل هذا البند  النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك واال�شتثمارات القابلة للت�شييل اإىل مبالغ حمددة وبا�شتحقاقات ال 

تتجاوز الثلثة اأ�شهر بحيث ال تت�شمن خماطر التغري يف القيمة .

- �سيكات بر�سم التح�سيل:-
تظهر ال�شيكات بر�شم التح�شيل بالقيمة العادلة عند قب�شها .

- الذمم املدينة :-
تظهر الذمم املدينة بالكلفة بعد تنزيل خم�ش�س الذمم امل�شكوك يف حت�شيلها ، ويتم �شطب الذمم يف حال عدم 
اإمكانية حت�شيلها خ�شمًا من املخ�ش�س املاأخوذ لها وي�شاف املح�شل من الذمم التي مت �شطبها اإىل االإيرادات . 

- ذمم وار�سدة دائنة اخرى :-
يتم اثبات املطلوبات للمبالغ امل�شتحقة ال�شداد يف امل�شتقبل للب�شائع او اخلدمات امل�شتلمة �شواء متت املطالبة بها 

او مل تتم من قبل املورد .

- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل :-
يت�شمن هذا البند اال�شتثمار يف اأ�شهم و�شندات ال�شركات املحتفظ بها الأغرا�س املتاجرة ، وحتقيق االأرباح من تقلبات 

االأ�شعار ال�شوقية ق�شرية االأجل . 
يتم اإثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالقيمة العادلة ) تقيد م�شاريف االقتناء يف بيان الدخل املوحد عند ال�شراء ( 
ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة ، ويظهر التغري يف القيمة العادلة لها يف بيان الدخل مبا يف ذلك التغري يف القيمة 
العادلة الناجت عن فروقات حتويل املوجودات غري النقدية بالعملت االأجنبية ، ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء 

منها يتم قيد االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن عملية البيع يف بيان الدخل املوحد . 
يتم اإثبات االأرباح املوزعة اأو الفوائد املكت�شبة على هذه املوجودات يف بيان الدخل املوحد . 
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- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل ال�سامل :-
يت�شمن هذا البند اال�شتثمارات اال�شرتاتيجية املحتفظ بها على املدى الطويل ولي�س بهدف املتاجرة .

يتم اإثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالقيمة العادلة لها يف بيان الدخل ال�شامل املوحد �شمن حقوق امللكية مبا 
يف ذلك التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل املوجودات غري النقدية بالعملت االأجنبية ، ويف حال 
بيع هذه املوجودات اأو جزء منها يتم حتويل ر�شيد التغري املرتاكم يف القيمة العادلة اخلا�س باملوجودات املباعة اإىل 

االأرباح واخل�شائر املدورة ب�شكل مبا�شر .و يتم اإثبات االأرباح املوزعة على هذه املوجودات يف بيان الدخل املوحد .

- تاريخ العرتاف باملوجودات املالية:-
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ املتاجرة ) تاريخ التزام ال�شركة ببيع اأو �شراء املوجودات املالية ( .

- القيمة العادلة :-
متثل اأ�شعار االإغلق يف اأ�شواق ن�شطة القيمة العادلة للموجودات املالية . يف حال عدم توفر اأ�شعار معلنة اأو عدم 
وجود تداول ن�شط على بع�س املوجودات املالية فاإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خلل مقارنتها بالقيمة العادلة 
الأداة مالية م�شابهة اأو من خلل احت�شاب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املتعلقة بها . يف حال تعذر 
قيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية ب�شكل يعتمد عليه فاإنه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها 

- ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة  :-
تظهر اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة والتي متتلك ال�شركة ن�شبة موؤثرة من حق الت�شويت فيها ومتار�س تاأثريًا 
اال�شتثمارات مبوجب طريقة  تظهر  ، حيث  امللكية  والت�شغيلية مبوجب طريقة حقوق  املالية  �شيا�شاتها  على  فعاال 
حقوق امللكية بالتكلفة م�شافا اليها ح�شة ال�شركة من اية تغريات يف �شايف موجودات ال�شركة الزميلة ويعك�س بيان 
الدخل ال�شامل ح�شة ال�شركة من نتائج اعمال ال�شركة الزميلة ، اذا كان هناك تغريات على حقوق ملكية ال�شركة 
الزميلة يتم االعرتاف بها ب�شكل مبا�شر �شمن حقوق امللكية ، تقوم ال�شركة باإثبات ح�شتها من تلك التغريات ب�شكل 
مبا�شر �شمن حقوق امللكية ، ال يتم اثبات اية خ�شائر تزيد عن ح�شة ال�شركة يف راأ�شمال ال�شركة الزميلة باإ�شتثناء 

ح�شتها يف التزامات ال�شركة الزميلة .

- املمتلكات واملعدات :-
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها اال�شتهلكات املرتاكمة واأي خ�شائر ناجتة عن التدين 

يف القيمة . ت�شمل التكلفة على جميع التكاليف املتعلقة مبا�شرة باالقتناء او االن�شاء او االنتاج  
وتقيد اال�شتهلكات با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت من اجل تخفي�س تكلفة ممتلكات ومعدات على مدار اعمارها 

االنتاجية يف قائمة الدخل با�شتثناء املمتلكات قيد االن�شاء ويتم اال�شتهلك بن�شب مئوية ترتاوح بني 2 % - 25 %.
يتم ا�شتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�س منها او عندما ال تكون هناك منافع اقت�شادية متوقعة من ا�شتخدامه 

او من التخل�س منها .
عندما يقل املبلغ املمكن ا�شرتداده الي من املمتلكات واملعدات واالآالت عن �شايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س 

قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�شرتدادها وت�شجل قيمة التدين يف بيان الدخل املوحد .
يتم مراجعة العمر االإنتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات واالآالت يف نهاية كل عام ، ويف حال اختلف العمر االإنتاجي 
املتوقع عما مت تقديره �شابقًا ، يتم ا�شتهلك القيمة الدفرتية املتبقية على العمر االإنتاجي املتبقي بعد اإعادة التقدير 

اعتبارًا من ال�شنة التي مت فيها اإعادة التقدير . 
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- ال�ستثمارات العقارية :-
تظهر اال�شتثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل اال�شتهلك املرتاكم ، ويتم ا�شتهلكها على مدى العمر االنتاجي 
املتوقع لها بن�شبة مقدارها ) 6 % - 10 % ( . يتم ت�شجيل االإيرادات اأو امل�شاريف الت�شغيلية لهذه اال�شتثمارات واأي 
تدين يف قيمتها يف بيان الدخل . يتم مراجعة العمر االفرتا�شي لل�شتثمارات العقارية ب�شكل دوري للتاأكد من توافق 

طريقة ون�شبة اال�شتهلك مع املنفعة امل�شتقبلية املتوقعة لها . 

- عقود الإيجار الت�سغيلي  :-
يتم ت�شنيف م�شروف اإيجار املوجودات التي تعود جميع خماطرها وعوائدها للموؤجر �شمن امل�شاريف يف بيان 

الدخل املوحد خلل فرتة االيجار ح�شب اأ�شا�س اال�شتحقاق .

- عقود اليجار  :-
ت�شنف عقود االيجار كايجارات متويلية عندما تن�س �شروط االيجار على حتويل جميع املخاطر واملنافع اجلوهرية 
املتعلقة بالتملك للم�شتاأجر ب�شكل جوهري ، اأما جميع عقود االيجار االخرى فت�شنف كايجارات ت�شغيلية كما يلي :

1- ال�سركة كموؤجر :-
يتم االعرتاف بايرادات االيجارات من اال�شتثمارات العقارية بعقود ايجار ت�شغيلية بطريقة الق�شط الثابت على مدة 

تلك العقود ، يتم االعرتاف بامل�شاريف االخرى بناءًا على ا�شا�س اال�شتحقاق .

2- ال�سركة كم�ستاأجر :-
يتم ت�شنيف عقود االيجار كعقود ايجار راأ�شمالية اإذا ترتب على عقد االيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية 
املتعلقة باالأ�شل مو�شوع العقد اإىل امل�شتاأجر ، ويتم ت�شنيف كافة عقود االيجار االخرى كعقود ايجار ت�شغيلية . يتم 
حتميل دفعات االيجار الت�شغيلي كم�شروف على قائمة الدخل با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على اأ�شا�س فرتة 

عقد االيجار . 

- الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع :-
�شواء متت  ال�شركة  قبل  من  واخلدمات  الب�شائع  ا�شتلم  عند  الدفع  م�شتحقة  واملبالغ  الدائنة  الذمم  اثبات  يتم 

املطالبة بها من قبل املورد اأو مل تتم .

- املخ�س�سات   :-
يتم اثبات املخ�ش�شات عندما يكون على ال�شركة التزام ) قانوين او متوقع ( ناجت عن حدث �شابق وان ت�شديد 

االلتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه .

- التقا�س :- 
يتم اجراء تقا�س بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�شايف يف البيانات املوحدة عندما تتوفر 
احلقوق القانونية امللزمة لذلك، وكذلك عندما يتم ت�شويتها على ا�شا�س التقا�س او يكون حتقق املوجودات وت�شوية 

املطلوبات يف نف�س الوقت. 
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- حتقق الإيرادات:-
تقوم ال�شركة باالعرتاف بااليراد ح�شب معيار االبلغ املايل الدويل رقم ) 15 ( بالقيمة العادلة للمقابل امل�شتلم 

عند ا�شدار الفاتورة يتم اثبات ايرادات الفوائد على ا�شا�س زمني بحيث يعك�س العائد الفعلي على املوجودات .

- م�ساريف التمويل  :-
يتم قيد الفوائد امل�شتحقة على الت�شهيلت املمنوحة لل�شركة يف بيان الدخل خلل ال�شنة التي ا�شتحقت فيها .

- العملت الأجنبية  :-
تلك  اإجراء  تاريخ  يف  ال�شائدة  ال�شرف  باأ�شعار  ال�شنة  خلل  االأجنبية  بالعملت  تتم  التي  العمليات  اإثبات  يتم 
ال�شرف  اأ�شعار  با�شتخدام  االأجنبية  بالعملة  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  اأر�شدة  حتويل  يتم   ، العمليات 
ال�شائدة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة واملعلنة من البنك املركزي االأردين ، يتم اإثبات االأرباح واخل�شائر الناجتة 

عن حتويل االأر�شدة بالعملت االأجنبية يف بيان الدخل املوحد .

- �سريبة الدخل:-
حت�شب م�شاريف ال�شرائب امل�شتحقة على اأ�شا�س االأرباح اخلا�شعة لل�شريبة ، وتختلف االأرباح اخلا�شعة لل�شريبة 
عن االأرباح املعلنة يف القوائم املالية الأن االأرباح املعلنة ت�شمل اإيرادات غري خا�شعة لل�شريبة اأو م�شاريف غري قابلة 
للتنزيل يف ال�شنة املالية واإمنا يف �شنوات الحقة اأحيانًا اأو اخل�شائر املرتاكمة املقبولة �شريبيًا اأو بنود لي�شت خا�شعة 

اأو مقبولة التنزيل الأغرا�س �شريبية .
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�سركة جمموعة الع�سر لل�ستثمار   
) م�ساهمة عامة حمدودة - قاب�سة ( 
اإربد - اململكة الأردنية الها�سمية  
اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة  لعام 2019 
      اإي�ساح عام:- 1-

تاأ�ش�شت �شركة جمموعة الع�شر لل�شتثمار ) امل�شاهمة العامة املحدودة ( بتاريخ 1995/6/22 و�شجلت  
يف �شجل ال�شركات امل�شاهمة العامة ) قاب�شة ( حتت الرقم ) 286 ( .

     غايات ال�سركة :- 
اإدارة ال�شركات التابعة لها اأو امل�شاركة يف اإدارة ال�شركات االأخرى التي ت�شاهم فيها .-
    ا�شتثمار اأموالها يف االأ�شهم وال�شندات واالأوراق املالية .-
    تقدمي القرو�س والكفاالت والتمويل لل�شركات التابعة لها .-
بتاريخ  - املنعقدة  جل�شته  يف   ال�شركة  اإدارة  جمل�س  قبل  من  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  اإقرار  مت 

2020/02/25 حيث اأو�شى للهيئة العامة للم�شاهمني باملوافقة على هذه البيانات املالية  .
         
        ا�ستثمارات عقارية :-2-

اأجهزة مباين الأرا�سي الكلفـة 
املجموعتكييف 

ديناردينارديناردينار 
3.465.5254.732.831256.8918.455.247الر�سيد يف31 كانون اول 2018 
1.263.235-594.818668.417اإ�شافات خلل العام 
)1.212.092(-)820.420()391.672(اإ�شتبعادات خلل العام *
3.668.6714.580.828256.8918.506.390الر�سيد يف31 كانون اول 2019 
خم�ش�س اال�شتهلك املرتاكم 

1.320.875166.9791.487.854-الر�سيد يف31 كانون اول 2018 
205.83925.688231.527-اإ�شافات خلل العام 
)245.577(-)245.577(-اإ�شتبعادات خلل العام *
1.281.137192.6671.473.804-الر�سيد يف31 كانون اول 2019 
3.668.6713.299.69164.2247.032.586�شايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون اول 2019 
3.465.5253.411.95689.9126.967.393�شايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون اول 2018 



54

2019
������� � ������ ������ �������

قامت ال�شركة خلل عام 2019 ببيع ا�شتثمارات عقارية )ارا�شي ومباين ( وقد حققت عملية البيع ارباح *
�شجلت يف قائمة الدخل ال�شامل. 

         
تبلغ القيمة العادلة املقدرة لل�شتثمارات العقارية » 10،582،556  » دينار كما يف نهاية عام 2019 من -

واقع مقدرين عقاريني مرخ�شني وتقديرات �شركة موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية .
يوجد ارا�شي و مباين مرهونه ل�شالح البنوك و �شركة املدن ال�شناعية االردنية مقابل الت�شهيلت -

املمنوحة منهم لل�شركة .
 تتبع ال�شركة طريقة الق�شط الثابت يف ا�شتهلك اال�شتثمارات العقارية . -

ال�شناعية  احل�شن  مدينة  داخل  واأبنية يف  اآرا�شي  اتفاقية متلك  بتوقيع  بتاريخ 2016/02/15  ال�شركة  قامت   -
وذلك مع �شركة املدن ال�شناعية االأردنية وعلى النحو التايل :  

- مباين عدد 14 مب�شاحة اإجمالية 7،828 مرت مربع واالأرا�شي العائدة لها مب�شاحة 13،575 مرت مربع وباالإ�شافة 
اإىل م�شاحات م�شرتكة مب�شاحة  851 مرت مربع .

- قطع اأرا�شي مب�شاحة  اإجمالية 33،372 مرت مربع .
- بلغت القيمة االإجمالية للتفاقية )4.007.090 ( دينار مت االتفاق على دفعها على النحو التايل :  

30 % دفعة اأوىل وقيمتها “ 1.202.127 “ دينار ) مت متويلها من خلل قر�س بنكي (
12 % دفعة ت�شتحق الدفعة كل ) 3 ( �شهور ابتداءًا من 2016/05/01 .

-  قامت ال�شركة خلل عام 2019 باالتفاق مع موؤ�ش�شة املدن ال�شناعية االردنية على �شراء االرا�شي و املباين داخل 
مدينة احل�شن ال�شناعية و بقيمه اجمالية بلغت 909.230 دينار كما يلي :

-  مبنى )هنجر �شناعي ( يف قطاع رقم 7 على ار�س رقم 11 + 13 مب�شاحه بلغت 2،439 مرت مربع.
- مبنى )هنجر �شناعي( يف قطاع رقم 7 على ار�س رقم 2  مب�شاحه بلغت 1،300 مرت مربع .

-  ار�س رقم 10 يف القطاع رقم 7 مب�شاحة بلغت 1،265 مرت مربع.
االردنية  ال�شناعية  املدن  موؤ�ش�شة  ت�شيلم  و  دينار   272.770 البالغه  و  االوىل  الدفعه  بت�شديد  ال�شركة  قامت    -
بقيمة الثمن مبوجب �شيكات بنكية موؤجلة بلغت قيمتها 636.460 دينار ت�شتحق كل ثلثة �شهور اعتبارا من تاريخ 

2019/11/30 و لغاية تاريخ 2022/8/30 . 
- و بناء على ما �شبق فان قيمة ال�شيكات املوؤجلة امل�شلمة ملوؤ�ش�شة املدن ال�شناعية االردنية ل�شراء االرا�شي و املباين 

اجلديدة و ال�شابقة ا�شبحت بقيمة 1.800.635 دينار مق�شمة اىل مايلي :

دينار1.360.635التزامات طويله االآجل - �شيكات اجلة  ) املدن ال�شناعية (
دينار440.000التزامات ق�شرية االآجل - �شيكات اجلة  ) املدن ال�شناعية(

دينار1.800.635املجموع 

و  اجلديدة  املباين  و  االرا�شي  �شراء  عمليات  المتام  ال�شركة  عليها  ح�شلت  التي  البنكية  القرو�س  قيمة  ان  و   -
ال�شابقة ا�شبحت بقيمة 1،162،033 دينار مق�شمة اىل مايلي :

دينار691.043اجلزء طويل االجل من القرو�س البنكية
دينار470.990اجلزء ق�شري االجل من القرو�س البنكية

دينار1.162.003املجموع 
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املمتلكات واملعدات:- 3-

الكلفـة
اأثاث ومعدات 

مكتبية
ممتلكات 

املجموعاأخرى

دينارديناردينار
120.72861.500182.228الر�سيد يف 31 كانون اول 2018

---ا�شافات خلل العام
120.72861.500182.228الر�سيد يف 31 كانون اول 2019

خم�س�س ال�ستهلك املرتاكم
114.89112.475127.366الر�سيد يف 31 كانون اول 2018

1.4007.9509.350اال�شتهلكات
116.29120.425136.716الر�سيد يف 31 كانون اول 2019

4.43741.07545.512�شايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون اول 2019
5.83749.02554.862�شايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون اول 2018

تتبع ال�شركة طريقة الق�شط الثابت يف ا�شتهلك املمتلكات و املعدات .-

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة :-4-

البيان
20192018
ديناردينار

87.439498.682�شركة الع�شر لللب�شة ذ م م*

25.37858.384�شركة اركان لل�شت�شارات املالية ذ م م

1.086.2631.132.898رم لل�شتثمار يف النقل اجلوي م خ 

1.199.0801.689.964املجموع
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فيما يلي احلركات التي متت على قيمة ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة :-**

الر�سيد ا�سم ال�سركة
بداية ال�سنه

احل�سة 
من نتائج 
العمال

الر�سيد يف تعديلت
نهاية ال�سنة

ديناردينارديناردينار
87.439)403.056()8.187(498.682�شركة الع�شر لللب�شة ذ م م*

25.378-)33.006(58.384�شركة اركان لل�شت�شارات املالية ذ م م
1.086.263-)46.635(1.132.898رم لل�شتثمار يف النقل اجلوي م خ

1.199.080)403.056()87.828(1.689.964املجموع

يلخ�س اجلدول ادناه بع�س املعلومات املتعلقة بال�سركات الزميلة :-

را�س املال دينار ا�سم ال�سركة
/ �سهم

ح�سة جمموعة 
 تاريخ التاأ�سي�ساهم الغايات الع�سر دينار/�سهم

1996/3/12�شناعة االلب�شة10.0004.999�شركة الع�شر لللب�شة ذ م م*
2016/12/20ا�شتثمارات مالية 2.500.000200.000�شركة اركان لل�شت�شارات املالية ذ م م

اال�شتثمار يف ال�شركات املتخ�ش�شة يف  14.000.0001.500.000رم لل�شتثمار يف النقل اجلوي م خ
2010/5/23النقل اجلوي

خلل عام 2018 قررت ادارة �شركة الع�شر لللب�شة التوقف عن العمل و قد قامت فعل ببيع كافة املمتلكات و امل�شانع و املعدات *
ال�شركة من 500.000 دينار/ �شهم اىل 10.000  العاملني لديها كما قامت بتخفي�س را�شمال  بانهاء خدمات كافة  كما قامت 

دينار/ �شهم .
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املوجودات الغري ملمو�سة :-5-
2019البيان 
دينار 
40.000الر�سيد يف31 كانون اول 2018 
-ا�شافات 

40.000الر�سيد يف31 كانون اول 2019 
االطفاءات 

6.667الر�سيد يف 31 كانون اول 2018 
8.000اطفاءات 

14.667الر�سيد يف31 كانون اول 2019 

25.333�سايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون اول 2019 

33.333�سايف القيمة الدفرتية يف 31 كانون اول 2018 

  النقد يف ال�سندوق و لدى البنوك  :-6-
 

البيان
20192018  

  ديناردينار 
  217.096409.389نقد لدى البنوك 
  7501.273النقد يف ال�شندوق 
  217.846410.662املجموع 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل :-7-
 

البيان
عدد 

عدد 2019ال�سهم 
2018ال�سهم 

دينار 2018دينار2019 
715.9411.331.650571.592834.524�شركة رم للو�شاطه املاليه م.ع.م 

1.746.6662.270.666462.463610.451�شركة االحتاد العربي الدويل للتامني م.ع.م 

958.9593.212.512657.9492.335.719ال�شركة االردنية الدارة ال�شناديق اال�شتثمارية م.ع.م 

2.936.4981.438.8843.130.2051.846.821�شركة جمموعة رم للنقل واال�شتثمار ال�شياحي م.ع.م 

20.0001.60021.6004.752�شركة االلب�شة االردنية  م.ع.م 

50.81923.3771.073.060869.179�شركة ال�شناعات البرتوكيماوية الو�شيطة م.ع.م 

--12.7904.860�شركة الكابلت املتحدة م ع م 
481.450178.137--�شركة �شبائك لل�شتثمار م.ع.م 
8.283.5496.679.583املجموع  

  ا�شهم حمجوزة لع�شوية جمال�س االدارة :*

     عدد ال�سهمال�سركة 
     20.000�شركة االلب�شة االردنية  م.ع.م 

     20.000�شركة االحتاد العربي الدويل للتامني م.ع.م 

     2.000�شركة ال�شناعات البرتوكيماوية الو�شيطة م.ع.م 

     1.000�شركة رم للو�شاطه املاليه م.ع.م 

     500ال�شركة االردنية الدارة ال�شناديق اال�شتثمارية م.ع.م 
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معاملت مع جهات ذات علقة :-8-
فيما يلي ملخ�س التعاملت التي متت مع اجلهات ذات العلقة خلل عام 2019 :-

الر�سيد القائمطبيعة التعاملطبيعة العلقةا�سم اجلهه
دائنمدين

-138.969 متويل  �شركة ذات علقة �شركة جمموعة رم للنقل واال�شتثمار ال�شياحي م.ع.م

-160.809 متويل  لل�شركة ع�شوية يف جمل�س ادارتها ال�شركة االردنية الدارة ال�شناديق اال�شتثمارية م.ع.م

-79.002 متويل  �شركة زميلة �شركة اركان لل�شت�شارات املالية ذ م م
-28.631 متويل  لل�شركة ع�شوية يف جمل�س ادارتها �شركة االلب�شة االردنية  م.ع.م
-- متويل  �شركة زميلة �شركة الع�شر لللب�شة ذ م م

17.953- بوال�س تامني  لل�شركة ع�شوية يف جمل�س ادارتها �شركة االحتاد العربي الدويل للتامني م.ع.م

407.41117.953املجموع 
�سايف قيمة الذمم املدينة :-9-

20192018 البيان
ديناردينار

337.820373.515ذمم مدينة اأخرى 
)320.000()320.000(خم�ش�س تدين الذمم املدينه

17.82053.515املجموع
وفيما يلي احلركة التي متت على خم�س�س تدين الذمم املدينه  : 

البيان
20192018

ديناردينار
        320.000         الر�شيد كما يف بداية ال�شنة 

320.000 
 -  -تعديلت خلل ال�شنه

 320.000   320.000         املجموع
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10 - اأر�سدة مدينة اأخرى  :-

20192018البيان
ديناردينار

 15.389 15.613 تاأمينات م�شرتدة 
 5.517 7.246 م�شاريف مدفوعة مقدمًا 

 2.387 2.387 اأمانات �شريبة الدخل
 308.699  5   ذمم مدينة اخرى
 12.413 -  ب�شاعة اخر املدة

 344.405 25.251 املجموع

11- حقوق امل�ساهمني:-
- را�س املال:-

يبلغ را�س املال امل�شرح به واملدفوع يف نهاية عام 2019 ما جمموعه)  10 مليون  دينار / �شهم(  وبقيمة ا�شمية 
دينار واحد لل�شهم .

-احتياطي اجباري  :-
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من االرباح ال�شنوية قبل ال�شريبة بن�شبة )10% ( خلل ال�شنة 

وال�شنوت ال�شابقة وهو غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني . 

- احتياطي اختياري  :-
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من االرباح ال�شنوية قبل ال�شريبة ال تزيد عن     ) 20% ( خلل 

ال�شنة وهو قابل للتوزيع على امل�شاهمني . 

12-  ذمم وار�سدة دائنة اخرى :-

20192018البيان
ديناردينار

73.62878.391خم�ش�شات اخرى
38.03242.751ذمم موظفني

16.8192.175م�شاريف م�شتحقة
2.4362.904امانات ال�شمان االجتماعي

-3.786�شيكات اجلة - اخرى
73.533542ذمم دائنة اخرى

208.234126.763املجموع
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13-اإيرادات اأخرى  :-

20192018البيان
ديناردينار

-41.644ايرادات توزيعات اأرباح ا�شهم مقبو�شة
10.95317.888متفرقة

14.546-فوائد عقد تاأجري متويلي 
9.694-فوائد ودائع بنكية

52.59742.128املجموع

14- امل�ساريف الإدارية  والعمومية :-

20192018البيان
ديناردينار

247.660229.346رواتب واأجور وملحقاتها 
43.94445.331بدل اأتعاب وتنقلت اأع�شاء جمل�س االإدارة 

30.54810.467اقتطاعات �شريبة دخل
21.84813.354ر�شوم ورخ�س وا�شرتاكات

20.95716.590اأتعاب مهنية 
30.13538.304اأخرى 

5.2824.645كهرباء و مياه
10.2008.888االيجارات

4.6013.836م�شاريف اجتماع الهيئة العامة
415.175370.761املجموع

15-الو�سع ال�سريبي لل�سركة وال�سركات التابعة   :-

�سركة جمموعة الع�سر للإ�ستثمار :-
-مت مناق�شة و ت�شوية امللفات ال�شريبية من قبل دائرة �شريبة الدخل لل�شركة لغاية نهاية العام 2018 

"6.566"دينار  بقيمة  ال�شاري  الدخل  �شريبة  قانون  2019 ح�شب  لعام  الدخل  �شريبة  خم�ش�س  احت�شاب  -مت 
وم�شاهمة وطنية بقيمة " 328" دينار
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�سركة حو�س املتو�سط لل�ست�سارات :-
- مت مناق�شة و ت�شوية امللفات ال�شريبية من قبل دائرة �شريبة الدخل لل�شركة لغاية نهاية العام 2018.

االيرادات  عن  �شريبيًا  املقبولة  امل�شاريف  جتاوز  ب�شبب   2019 لعام  دخل  �شريبة  خم�ش�س  احت�شاب  يتم  مل   -
ال�شريبية لل�شركة.

�سركة القرن لل�ستثمارات والأعمال التجارية :-
- مت ت�شويه ملفات �شريبة الدخل لل�شركة لدى دائرة �شريبة الدخل و املبيعات حتى نهاية عام 2018 .

االيرادات  عن  �شريبيًا  املقبولة  امل�شاريف  جتاوز  ب�شبب   2019 لعام  دخل  �شريبة  خم�ش�س  احت�شاب  يتم  مل   -
ال�شريبية لل�شركة.

ال�سركة الأهلية للتطوير العقاري :-
- مت مناق�شة و ت�شوية امللفات ال�شريبية من قبل دائرة �شريبة الدخل لل�شركة لغاية نهاية العام 2018.

االيرادات  عن  �شريبيًا  املقبولة  امل�شاريف  جتاوز  ب�شبب   2019 لعام  دخل  �شريبة  خم�ش�س  احت�شاب  يتم  مل   -
ال�شريبية لل�شركة.

16-ح�سة ال�سهم ال�سا�سية واملخف�سة من ربح ال�سنة  :-
2018 2019ا�سم ال�سركة 
دينار دينار  
)16.311(912.611 ربح )خ�شارة ( ال�شنة  
�سهم�سهم   
10.000.00010.000.000 املتو�شط املرجح لعدد اال�شهم خلل العام 
دينار / �سهمدينار / �سهم   
)0.001(0.091ح�سة ال�سهم ال�سا�سية واملخف�سة من ربح ال�سنة 

17-القوائم املالية لل�سركات التابعة : -
اأمور اأخرى يف تقرير املدقق نوع تقرير املدققن�سبة التملكال�سركات التابعة

ـــغري متحفظ100%ال�شركة االهلية للتطوير العقاري
فقرة حول اخل�شائر املرتاكمةغري متحفظ100%�شركة القرن لل�شتثمرات واالعمال التجارية

ـــغري متحفظ100%�شركة حو�س املتو�شط لل�شت�شارات
فقرة حول اخل�شائر املرتاكمةغري متحفظ100%�شركة الع�شر الذهبي ل�شناعة وجتارة االلب�شة
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- ال�سركة الهلية للتطوير العقاري :-

اإن القوائم املالية لل�شركة مدققة من قبل املكتب العلمي للتدقيق واال�شت�شارات حيث �شدر تقرير غري متحفظ حولها  
م�شوؤولية  ذات  �شركة   ) العقاري  للتطوير  االهلية  ال�شركة   ( التابعة  ال�شركة  قوائم  املوحدة  املالية  القوائم  وت�شمل 
حمدودة والبالغ راأ�شمالها )450.000(دينار / �شهم ) خف�س خلل عام 2019 بقيمة 750.000 دينار / �شهم ( 
امل�شاهمني  و�شايف حقوق  دينار  دينار وجمموع مطلوباتها)696.445(  موجوداتها )1.208.709(  والبالغ جمموع 

»512.264« دينار ، و خ�شائرها املرتاكمة يف نهاية ال�شنة املالية 2019 ) 20.385( دينار .

- �سركة القرن لل�ستثمارات والعمال التجارية :-

اإن القوائم املالية لل�شركة مدققة من قبل املكتب العلمي للتدقيق واال�شت�شارات حيث �شدر تقرير غري متحفظ حولها 
، وت�شمل القوائم املالية املوحدة قوائم ال�شركة التابعة ) �شركة القرن لل�شتثمارات واالعمال التجارية ( �شركة 
ذات م�شوؤولية حمدودة والبالغ راأ�شمالها ) 30.000( دينار / �شهم والبالغ جمموع موجوداتها )1.401.862(
وخ�شائرها  دينار مدين  امل�شاهمني )20.207(  و�شايف حقوق  ) 1.422.096(دينار  دينار وجمموع مطلوباتها 

املرتاكمة يف نهاية ال�شنة املالية 2019) 80.207( دينار .

- �سركة حو�س املتو�سط لل�ست�سارات :-
اإن القوائم املالية لل�شركة مدققة من قبل املكتب العلمي للتدقيق واال�شت�شارات حيث �شدر تقرير غري متحفظ 
حولها ، وت�شمل القوائم املالية املوحدة قوائم ال�شركة التابعة ) �شركة حو�س املتو�شط لل�شت�شارات( �شركة ذات 
م�شوؤولية حمدودة والبالغ راأ�شمالها )30.000 ( دينار / �شهم والبالغ جمموع موجوداتها )300.279( دينار 
وجمموع مطلوباتها ) 242.312 ( دينار و�شايف حقوق امل�شاهمني ) 57.967 ( دينار  وخ�شائرها املرتاكمة يف 

نهاية ال�شنة املالية 2019 ) 2.033 ( دينار .
- �سركة الع�سر الذهبي ل�سناعة وجتارة اللب�سة :-

تقرير غري متحفظ  واال�شت�شارات حيث �شدر  للتدقيق  العلمي  املكتب  قبل  لل�شركة مدققة من  املالية  القوائم  اإن 
حولها ، وت�شمل القوائم املالية املوحدة قوائم ال�شركة التابعة )�شركة الع�شر الذهبي ل�شناعة وجتارة االلب�شة( 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة والبالغ راأ�شمالها )5.000 ( دينار / �شهم والبالغ جمموع موجوداتها) 49.321 (
دينار وجمموع مطلوباتها ) 57.693 ( دينار و�شايف حقوق امل�شاهمني )8.372( دينار مدين وخ�شائرها املرتاكمة 

يف نهاية ال�شنة املالية 2019 ) 13.372 ( دينار .

18- الأدوات املالية:-
اأ- القيمة العادلة:-

القيمة الدفرتية  واإن  املالية  العديد من االأدوات  اأن�شطتها االعتيادية با�شتعمال  ال�شركة من خلل ممار�شة  تقوم 
لهذه االأدوات تقارب قيمتها العادلة بتاريخ امليزانية وفقًا للمعيار املحا�شبي رقم )32(.
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ب-خماطر تقلبات الأ�سعار:-
1-تقلبات اأ�سعار العملت:-

اإن معظم تعاملت ال�شركة بالدينار االأردين والدوالر االأمريكي حيث اأن �شعر �شرف الدينار مربوط ب�شعر ثابت مع 
الدوالر االأمريكي وي�شاوي الدوالر االأمريكي )0.71( دينار اأردين

2-خماطر اأ�سعار الفائدة:-
الت�شهيلت  با�شتثناء  الفائدة  اأ�شعار  العامة غري خا�شعة ملخاطر  امليزانية  الظاهرة يف  املالية  االأدوات  اإن معظم 

البنكية من قرو�س وجاري مدين.

جـ- خماطر الئتمان وال�سيولة:-
اإظهارها يف  النقدية لديها وقد مت  ال�شركة مع موؤ�ش�شات م�شرفية ذات ملءة جيدة وحتتفظ باالأر�شدة  تتعامل 

الذمم املدينة بالقيمة العادلة

19- اإدارة راأ�س املال:- 
يقوم جمل�س اإدارة ال�شركة باإدارة هيكل راأ�س املال بهدف احلفاظ على حقوق م�شاهمي ال�شركة و�شمان اإ�شتمرارية 
مقبول  عائد  يوفر  ب�شكل  ال�شركة  موجودات  ا�شتثمار  خلل  من  وذلك  الغري  جتاه  بالتزاماتها  والوفاء  ال�شركة 

مل�شاهمي ال�شركة .

20-اأرقام املقارنة :-
مت تعديل بع�س اأرقام املقارنة لل�شنة ال�شابقة لتتنا�شب واأرقام ال�شنة احلالية دون التاأثري على املركز املايل ونتائج 

اأعمال ال�شركة.
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