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  س االدارةكلمة رئيس مجل

  

ممثلـة    الـشركة    يتشرف مجلس ادارة الشركة العربية لالستثمارات المالية ان يعرض بين يديكم نتائج أعمال            

الميزانية العمومية وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية متبوعة ببيان التغير في حقوق الملكية واالفـصاحات               ب

لمدققين الخارجيين المعتمدين من قبل هيئتكم الموقرة ،      ، وتقرير ا   ٢٠٠٥الموضحة العمال الشركة خالل سنة      

من قانون الشركات وتعديالته وتنفيذاً لتعليمات االفصاح الصادرة عن هيئـة  ) ١٧١(التزاماً بما ورد في المادة      

  .من النظام االساسي للشركة ) ٥٤(االوراق المالية وبورصة عمان وانسجاماً مع المادة 

  

  اضلالسادة المساهمين االف

 أثر بشكل مباشـر علـى       ،حاداً   اً حيث شهدت نمو   التطورات في اسواق المال    بكثير من    ٢٠٠٥يزت سنة   تم

رارسياسة قيات والمتغيرات ال  ط بنا العادة دراسة المع    حدىمما    للشركة ،  الخطط واالستراتيجيات الموضوعة  

ة عنها ، محافظين على االسس المتينة        مقللين بذلك مخاطر االستثمار الناتج      ، تناسب وتتماشا مع هذه التغيرات    

على قـدرة   تها واكدت    اثبتت نتائج االعمال عن هذه السنة كفائ        والتي    ، التي تم اعتمادها في السنوات السابقة     

محققين بذلك نتائج تعتبر قياسية ليس في عمـر الـشركة           ،  الشركة استغالل طاقاتها وامكانياتها للحد االقصى       

هذا ما كان ليتحقق بدون السياسات الحكيمة التي         كل   .رأس المال االردني كامالً     فحسب بل وفي تاريخ سوق      

فـي مواجهـة    وخاصـة   الحكومة الرشيدة    قيادة صاحب الجالله الملك عبداهللا بن الحسين المعظم ،و         انتهجتها

الثالث في تـوفير  وديننا ،وال ننسا الدور الفاعل لهيئات سوق راس المال     للتحديات الدخيلة على بيئتنا ومبادئنا      

وتحديثها بما يتناسب مع المتطلبات     تعليمات  لواالمناخ االمثل لالستثمار في االردن من خالل وضع التشريعات          

حساس باالمان و الثقة في سوق راس المـال         اال تعزيزالمستجدة وتجهيز وتطوير البنى التحتية مما ساعد في         

  .االردني

  

  حضرات المساهمين االفاضل 

 وتشارك بشكل فاعل في تعزيز المـدخالت  ٢٠٠٥شركة مع تبعات التطورات التي حدثت خالل سنة تتفاعل ال 

سـتكون متطابقـة    فالمعطيات المؤثرة على مستقبل اداء الشركة       ،   الستمراره بشكل منظم ومنطقي      المشجعة

ة تقليـل مخـاطر   اال أن انتهاج الشركة لسياسومتالزمة مع المؤثرات المتعلقة بسوق رأس المال بشكل عام ،      

االستثمار ، سوف يساعد خالل السنوات القادمة في االستفادة من الفرص المتاحة ، وتخفيض اآلثـار الـسلبية    

  .لسوق في امنتظمة المن التقلبات غير المتوقعة 

  

بالشكر والثناء لجميع من ساهم في رقي مستوى اداء الـشركة    وفي الختام اتقدم باسمكم وباسم مجلس االدارة        

تظهر شركتنا على ماهي عليه اآلن آملين أن تكون عجلة النمو التي شهدناها في تسارع مستمر بمـا يعـود                    ل

  . وتحت ظل الراية الهاشمية بالمنفعة على الشركة بشكل خاص وعلى االردن بشكل عام

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  رئيس مجلس االدارة
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   واالفصاحاتتقرير مجلس االدارة

  من تعليمات االفصاح)٤(المادة طلبات مت

 :يتضمن ما يلي  تقرير مجلس اإلدارة والذي يجب أن- 

  .نشطة الشركة الرئيسيةألوصف . ١
تمارس الشركة اعمال الوساطه الماليه واعمال التمويل على الهامش واعمال الوسيط لمحفظته واعمال               . أ

   ضمن الرخص الممنوحة لها االستشارات الماليه

 كما يوجـد   مقابل بالزا سنتر ، شارع الملكة نور ،الشميساني–ئيسي للشركة في عمان     رركز ال يقع الم   . ب

 كانت اعداد الموظفين فـي الـشركة بتـاريخ          . الطابق الخامس  للشركة مكتب في مجمع بنك االسكان     

موظف وموظفة يعمل خمسة منهم في مقر الشركة الكائن في مجمع بنك االسكان  ) ٢٣ (٣١/١٢/٢٠٠٥

 بق الخامس وثمانية عشر موظف يعملون في مقر الشركة الكائن في الشميساني مقابل بالزا سنترالطا

 في الموجودات الثابتة والتـي تـساهم        ٣١/١٢/٢٠٠٥بلغ حجم االستثمار الرأس مالي للشركة بتاريخ          . ت

 .دينار) ٩٠٣٢٦(بشكل اساسي في تقديم الخدمات للعمالء مبلغ 

  .شركهتوجد اي شركات تابعه لل  ال.٢
 
  اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا.٣
  . بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفـية عن كل منهم . أ

  تاريخ  االسم

  الميالد
  تاريخ  الشهاده العلميه  المركز

  التخرج
  الخبرات العمليه

سـنوات فـي    ٧ل بخبره تتجـاوز     رجل اعما   ١٩٩٩  بكلوريس اقتصاد  رئيس مجلس االداره  ١٩٧٦  احمد محمد احمد ابو غزالة

  االعمال الحرة

نائب رئيس مجلس   ١٩٦٤  اسامه محمد عيسى خاطر

  االداره

بكلوريس علـوم   

  ماليه ومصرفيه

عـام فـي   ١٩رجل اعمال بخبـره تتجـاوز       ١٩٨٧

  االسواق الماليه المحليه والعالميه 

ــوس   عضو مجلس اداره  ١٩٥١  فخري حسن علي ابو سالم بكلوريــ

  محاسبه

 عدة مناصب اداريه عليـا فـي بعـض          تقلد  ١٩٧٤

الشركات االردنيه ويعمل مدير عام للـشركة       

 عام ٣٢الوطنيه للدواجن ويتمتع بخبره تتجاوز 

دبلوم علوم ماليه     نائب المدير العام  ١٩٧٠  طارق محمد عيسى خاطر

  ومصرفيه

عام في االسواق ١١رجل اعمال بخبره تتجاوز    ١٩٩٧

  الماليه واالعمال الحرة

عام باالسـواق   ١٥رجل اعمال بخبره تفوق       ١٩٨٨  ماجستير هندسه   عضو مجلس اداره  ١٩٦٣  دي علي الساكتعصام حم

  الماليه والشركات المساهمة العامة

  اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية عن كل منهم  رتب أشخاص. ب

  تاريخ  االسم

  الميالد

  تاريخ  الشهاده العلميه  المركز

  التخرج

  الخبرات العمليه

بكلوريس علوم   المدير العام  ١٩٦٤  اسامه محمد عيسى خاطر

  ماليه ومصرفيه

عام في ١٩رجل اعمال بخبره تتجاوز   ١٩٨٧

  االسواق الماليه المحليه والعالميه

دبلوم علوم ماليه   نائب المدير العام  ١٩٧٠  طارق محمد عيسىخاطر

  ومصرفيه

في االسواق عام ١١رجل اعمال بخبره تتجاوز  ١٩٩٧

  الماليه واالعمال الحرة

مساعد مدير عام للشؤن   ١٩٦٩  زكريا محمد علي مصلح

  الماليه واالداريه

بكلوريوس ادارة 

  اعمال

 في الشركات عام١١خبره ماليه تتجاوز   ١٩٩١

  المساهمة العامة االردنية



  - ٦ -  

  بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة  بيان. ٤
 ولـم    العربية لالستثمارات المالية   من اسهم الشركة   %١٠٠ رة المحافظ والخدمات االستثماريه للعمالء    شركة ادا تمتلك  

 . في السنة السابقة تكن تملك اي سهم
 
 التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها  الوضع. ٥

% ٥٣٥ بنسبة ياد بز مليون دينار ٢٩٨٣  حجم التداول  تجاوزاحتلت الشركة المركز االول من حيث حجم التداول حيث          

من اجمالي تداول البورصة خالل سـنة  %) ٨,٨(وبذلك تكون حصة الشركة من السوق بنسبة ٢٠٠٤المقارنه مع عام    ب

   .)٤٨(الى ) ٣١(والشركات المرخص لها بممارسة اعمال الوساطه من  رغم من زيادة عدد المكاتبال ب،٢٠٠٥
 
او أكثر من حجم التداول او العموالت المقبوضة خالل %) ١٠( يشكل التعتمد الشركة على اي مورد اوعميل معين. ٦

 . سواء كان ذلك محليا او خارجيا٢٠٠٥عام 
 
 ة اختراع ء امتيازات حكوميه او براةاي  أو باي حمايه حكوميه الشركةتتمتع ال. ٧

 
  .ة ا لها اثر مادي على عمل الشركالدولية أو غيره رارات صادرة عن الحكومة أو المنظماتالق. ٨

 ممـا أثـر   على سوق راس المال اثركبير ٢٠٠٥ده من قبل البنك المركزي خالل عام      كان لزيادة سعر الفائ    -

 .على اسعار االسهم وبالتالي على احجام التداولما بشكل 

ترخيص عدد كبير من شركات الوساطه من قبل هيئة االوراق الماليه مما ادى الى زيادة حجم المنافسه حيث       -

 .٢٠٠٥ وسيط خالل عام )٤٨(الى ) ٣١(اتب من زاد عدد المك

 وساهم في زيـادة االحـساس   تطبيق نظام صندوق التقاص والتسويه مما سهل عميات التسويه بين الوسطاء       -

 .باالمان سواء كان للمتعاملين في السوق سواء كانوا من العمالء أو من الوسطاء 

 .الرئيسية للشركة ال يوجد معايير جودة دولية تنطبق على نشاطات الشركة  -

 .ISOلتدريب الموظفين ميدانيا للحصول على شهادة " خبراء ادارة المعلومات"تعاقدت الشركة مع  -

  الهيكل التنظيمي وبرامج التدريب.٩
  برامج التأهيل والتدريب لموظفـي الشركة  . أ

  عدد الموظفين المنتفعين  اسم الدورة

  ٢  دورة في الوساطة المالية

  ٢  لماليدورة في التحليل ا

  جميع موظفي الشركة  دورة ميدانية في التدريب الميداني للموظفين

  جميع موظفي الشركة  دورة التاهيل لجائزة الملك عبداهللا الثاني للتميز

  ١  دورة كمبيوتر

  
 عدد موظفـيها وفئات مؤهالتهم  . ب

  عدد الموظفين  مؤهالت الموظفين

  ١  الماجستير

  ١٢  البكلوريوس

  ٦  الدبلوم

  ٤  لدبلومدون ا
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  المصدرة الهيكل التنظيمي للشركة  . ت

  .لمخاطر التي تتعرض الشركة لهاا. ١٠
حيث أن معظم األدوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة غير خاضعة لمخاطر  ، مخاطر أسعار الفائدة-

  . أسعار الفوائد غير جوهري على البيانات الماليةأسعارالفوائد باستثناء الودائع لدى البنوك، فإن أثر مخاطر

  .مخاطر االئتمان  ، تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات مالءة جيدة -

مخاطر تقلبات أسعار العمالت ، حيث إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني فإن أثر مخاطر  -

  .لى البيانات الماليةتقلبات أسعار العمالت غير جوهري ع

  . على سوق راس المال االردني وتتأثر به السلبية وااليجابيةكما تتفاعل الشركة مع المؤثرات -
 

  .حداث الهامة التي مرت على الشركة خالل السنة الماليةواال اإلنجازات التي حققتها الشركة. ١١
 من حيث حجم التداول حيث بلغ حجـم تـداول           نالوساطة في بورصة عما   شركات   بين   احتلت الشركه المركز االول   

بزيـاده    دينار )٧٦٦٣٩٤٤(محققه بذلك ايراد من العموله مقداره     ،  دينار   )٢٩٨٣٢٦٨٣٦٤(٢٠٠٥الشركه خالل عام    

الشركة  االدارية والعمومية عن مصاريفالفيما كانت اجمالي ،  ٢٠٠٤عام   عن العموالت المقبوضة في      %٤٠٠مقداها

 ليـصل الـى    ،   ٢٠٠٥ ارتفع صافي الـربح خـالل عـام          وقد  ، %٨٨بنسبة  بزياده  دينار   )٥٨٦٦٧١ (٢٠٠٥عام  

   .%٣٧٥ بنسبةوبزياده  دينار )٥١٨٥٢٤٩(

شـركة ادارة المحـافظ والخـدمات        هو تملك    ٢٠٠٥ومن ابرز االحداث الهامة التي تعرضت لها الشركة خالل سنة           

  .من اسهم الشركة % ١٠٠ االستثماريه للعمالء

  : بعض االرقام المقارنة وفي ما يلي

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

  ٧٦٦٣٩٤٤  ١٩١١٥٤١  ٩٢٦٤٩١  ٣٨٠٧٣٤  ١٧٨٢٣٥  عموالت التداول

  ١٨٠٧٤  ٣١٧٢٤  ٢٨١٥٥٠  )٨٦٠٢(  ١٠٩٥٤  المحفظه)خسائر(ارباح

  ٥٨٦٦٧١  ٣١٠٨٨٧  ٣٥٢٨٠١  ٢٤٨١٤٠  ١٧٠٠٥٠  مصاريف اداريه عموميه

  

  

االدارة مجلس
 مدقق داخلي

 المدير العام

 قسم المساهمين نائب المدير العام

  مساعد المدير العام مدير مكتب الوساطه
  ليه واالاداريه للشؤون الما

 بدائرة الحاسو الدائره الماليه الشؤون االداريه العالقات العامه دائرة الوساطه
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تدخل ضمن النـشاط الرئيـسي    ير متكررة حدثت خالل السنة المالية والاألثر المالي لعمليات ذات طبيعة غكان . ١٢
  .دينار) ١٠٨٧٧٦ ( ارباح مقدارهاوالمكون من طابق في عمارة ، هولشركة لبيع عقار  من للشركة

  

المحققة واألرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين وأسعار األوراق  السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر . ١٣
  .قبل الشركة ية المصدرة منالمال

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

  ٧١١٤٩٣١  ١٥٢٤٧٢٩  ٩٣٦٩٨٦  ١٥٢٢٥٢  )٦٧٩١٩٠(  )خساره(صافي ربح

  غير متوفر  ٧٥٠٠٠٠  ٦٢٥٠٠٠  ---  ---  االرباح الموزعة

  ٨٢٦٨٠٦٤  ٣٨٣٢٨١٢  ٣٣٦٥٢٤٢  ٣٠٧٥٦٥٩  ٢٩٢٣٤٠٧  المساهمينصافي حقوق 

 في اسعار االوراق المالية

  ل من السنةآخر يوم تداو

١٤,٤٣٠  ٤,٣٧٠  ٢,١٧٠  ٠,٧٥٠  ٠,٧٥٠  

  

   .المالية تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة . ١٤
فيما كانت االيرادات من    % ٢١٥اوبزياده مقداره دينار  )٨٢٦٨٠٦٤(٢٠٠٥بلغ صافي حقوق المساهمين في نهاية عام        

 فيما انخفـضت ايـرادات محفظـة     ٢٠٠٤بالمقارنه مع عام     %٤٠٠دينار بزياده  بنسبة     ) ٧٦٦٣٩٤٤(بمبلغ  العموله  

دينـار  )١٣٧٨٧٤٩ (٢٠٠٥ اجمالي مصاريف الشركة عام       فيما بلغت  ٢٠٠٤ بالمقارنه مع عام     %٥٥المتاجره بنسبة   

  %٣٧٥بنسبة وبزياده  )٥١٨٥٢٤٩(ليصل الى٢٠٠٥فيما ارتفع صافي الربح خالل عام % ٢٢٠بنسبة بزياده 

  :ب التحليلية وفيما يلي بعض النس
 المؤشر

 % 3.07 نسبة دوران السهم 
 دينار 2.07 عائد السهم الواحد 

 مرة 6.96 مضاعف سعر السهم 

 % 0.20 االرباح قبل الضريبة الى القيمة السوقية لالسهم
 % 0.38 العائد على االستثمار

 % 0.63 العائد الى حقوق المساهمين
 % 2.85 العائد الى راس المال المدفوع 

 % 0.61 العائد الى المبيعات
 % 0.82 صافي الربح قبل الضرائب الى المبيعات

 % 0.61 نسبة الملكية 
 % 15.50 حقوق المساهمين الى الودائع

 % 2.76 النقد و االستثمارات الى الودائع 
 % 0.01 الموجودات الثابته الى حقوق المساهمين

 % 0.39 معدل المديونية
 % 0.18 غير الى الموجوداتالمطلوبات لل

 % 0.30 المطلوبات للغير الى حقوق المساهمين
 % 0.63 المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين
 % 0.96 راس المال العامل الى حقوق المساهمين 

 % 0.63 المبيعات الى مجموع الموجودات
 % 1.03 المبيعات الى حقوق المساهمين

 % 1.07  العاملالمبيعات الى راس المال
 % 0.63 االيرادات الى مجموع الموجودات

 % 2.52 نسبة التداول 
 دينار 7968738.00 راس المال العامل
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 للشركةالتطورات المستقبلية الهامة . ١٥
  قوف االئتمان مع البنوكسزيادة . أ

  تحسين الية تقديم الخدمه للعمالء. ب

  تحسين كفاة موظفين الشركه .ت

  ء في تحديد معايير لالداء المتميز ضمن سوق المنافسهاالرتقا. ث

  تنويع الخدمات المقدمه للعمالء. ج
 

) ٦٠٠(دينار يضاف اليها مبلـغ      ) ٣٧٥٠(مبلغ   ٢٠٠٥بلغت اتعاب التدقيق للسادة المهنيون العرب عن سنة         . ١٦
 لم يستحق لهم على الشركة أي دينار ضريبة مبيعات ولم يتم دفع أي مبلغ لهم عن أيه اتعاب او خدمات اخرى ، كما 

  .مبالغ أخرى لم يتم توضيحها هنى
 

، وبلغت ملكية اعضاء المالية المصدرة من قبل الشركة اثنان مليون وخمسمائة الف سهم  بلغ عدد األوراق . ١٧

  :مجلس االدارة كما يلي 

 ولم  العربية لالستثمارات الماليةمن اسهم الشركة% ١٠٠ شركة ادارة المحافظ والخدمات االستثماريه للعمالءتمتلك 

ادارة المحافظ وعلية فقد انتقلت ملكية اسهم اعضاء مجلس االدارة بالكامل لشركة  تكن تملك اي سهم في السنة السابقة

 وسيتم تعديل النظام االساسي وعقد التاسيس بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي والخدمات االستثماريه للعمالء

  ٢٣/٢/٢٠٠٦قد في الذي سيع

  االسم  ٢٠٠٤عدد اسهم   ٢٠٠٥عدد اسهم 

  أقارب  أصالة  أقارب  أصالة

  صفر  ١٠٠٠٠ صفر صفر  احمد محمد احمد ابو غزالة

  اسامه محمد عيسى خاطر

  )زوجه   (النا خورشيد الخاروف    

   صفر

 صفر

٢٥٠٠٨٧    

٣١٢  

  صفر  ١٨٠٠٠ صفر صفر  فخري حسن علي ابو سالم

  رطارق محمد عيسى خاط

  )ابن قاصر (اسامة طارق محمد خاطر    

   صفر

 صفر

٥٠٠٠٠    

٢٠٠٠    

  صفر  ٥٠٠٠ صفر صفر  عصام حمدي علي الساكت

من قبل أي من اعضاء مجلس االدارة        مساهمة عامة داخل المملكة االردنية الهاشمية        وال يوجد سيطرة على أي شركة     

  .الية لشركة العربية لالستثمارات المضمن المعلومات المتوفرة ل

  :فيما بلغت ملكية اشخاص االدارة العليا كما يلي 

  االسم  ٢٠٠٤عدد اسهم   ٢٠٠٥عدد اسهم 

  أقارب  أصالة  أقارب  أصالة

  اسامه محمد عيسى خاطر

  )زوجه   (النا خورشيد الخاروف    

   صفر

 صفر

٢٥٠٠٨٧    

٣١٢  

  طارق محمد عيسى خاطر

  )ابن قاصر (اسامة طارق محمد خاطر    

   صفر

 صفر

٥٠٠٠٠    

٢٠٠٠    

  صفر  ٣٠٠ صفر صفر  زكريا محمد علي مصلح
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كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليـا ذوو الـسلطة    المزايا والمكافآت التي يتمتع بها. ١٨

  .السنة ، والمبالغ التي دفعت لكل  التنفـيذية خالل
 اقترح مجلـس االداره توزيـع مبلـغ        ،فيما   ٢٠٠٥ سنة    خالل يتمتع رئيس أو اعضاء مجلس االدارة بأي مزايا       لم  . أ

  .  على ان يتم اخذ موافقة الهيئة العامه عليها توزع بالتساوي ،كمكافأه العضاء مجلس االداره دينار )٢٥٠٠٠(

  : كما يلي ٢٠٠٥ خالل سنة  التي تم دفعها الشخاص االدارة العليا المزايا والمكافئاتوقد بلغت المبالغ. ب

  مكافئات  رواتب وبدالت  الصفة  الوظيفية  مــاالس

  ٢٦٥٨١٩  ٨٧٣٣٨  المدير العام  اسامه محمد عيسى خاطر

  ١٠٥٠٠٠  ٤٥٣٣٨  نائب المدير العام  طارق محمد عيسى خاطر

  ٦٥٠٠٠  ٢٠٢٧٤  مساعد المدير العام للشئون المالية واالدارية  زكريا محمد علي مصلح
 
  .المالية شركة خالل السنةبيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها ال. ١٩

  المبلغ  البيـــان

  ٣٠٠٠٠    مؤسسة نهر االردن

  ٢٥٠٠    نادي شباب المحطه

  ١٠٠    لجنة زكاة وصدقات الهجره

  ٣٠٠    جمعية المركز االسالمي

  ٢٥٢٥    دعم طالب معسرين

  ١٩٤٧    رعاية ذوي االحتياجات الخاصه

  ٢٣٦    متفرقه

  
ها الشركة مع اي شركة تابعه او ذات عالقه مع رئـيس مجلـس االداره او          التوجد اي عقود او مشاريع عقدت     . ٢٠

  اعضاء مجلس االداره او اعضاء االداره العليا او اي من موظفين الشركه
 
ساهمت الشركه في تعزيز النشاطات الرياضيه في مجال ال يوجد لدى الشركة اي مساهمة في حماية البيئة وقد .٢١

  . ضمن مساهمتها في خدمة المجتمع المحليلمتسابقين فيهرالي تل الرمان ودعم احد ا
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استمرارية الشركة خالل السنة المالية  يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على .١

 .التالية
 
 .يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .٢

  

اإلدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات  ئيس مجلسيقر ر .٣

  . ٢٠٠٥السنوي الحادي عشر لسنة الواردة في التقرير 

  

  

  رئيس مجلس االدارة

  

  احمد محمد ابوغزالة

  المدير العام

  

  اسامة محمد خاطر

  المدير المالي

  

  محمد مصلحزكريا 
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  قي الحساباتتقرير مدق

  
  
  

  السادة مساهمي الشركة العربية لإلستثمارات المالية
  شركة مساهمة عامة محدودة

   المملكة األردنية الهاشمية-عمان 
  
  

 كانون ٣١ كما في المساهمة العامة للشركة العربية لإلستثمارات الماليةلقد دققنا الميزانية العامة المرفقة 
،  التاريخ ذلك فيللسنة المنتهيةت في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والتغيرا الدخل وبيان ٢٠٠٥ األول
 استناداإدارة الشركة، وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي فيها مجلس  البيانات المالية هي من مسؤولية إعدادإن 

  . بهاألعمال التدقيق التي قمنا
  

ية والتي تتطلب بأن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا  التدقيق الدوللمعاييرلقد تم تدقيقنا لهذه البيانات وفقا 
ألعمال التدقيق التي قمنا بها هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية ال تتضمن أية 

المؤيدة للمبالغ  فحص عينات من المستندات واألدلة وقد اشتملت أعمال التدقيق التي قمنا بها. أخطاء جوهرية
 المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة ئ كما اشتملت على تقييم للمباد،ومات الواردة في البيانات الماليةوالمعل

التي استندت إليها اإلدارة في إعداد هذه البيانات وتقييما عاما لطريقة عرضها، وفي اعتقادنا أن أعمال التدقيق 
  .رأينا على هذه البياناتالتي قمنا بها تشكل أساسا معقوال نستند إليه في إبداء 

  
للشركة العربية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي  نات المالية المرفقة تظهر بعدالةبرأينا، أن البيا

  ذلك فيللسنة المنتهيةونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١كما في  لإلستثمارات المالية
  .، ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليهايير التقارير المالية الدوليةولمعا  للقانونالتاريخ، وفقا

  
تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية 

  .الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها
  

  
  

  المهنيون العرب  
  إبراهيم حمودة   ٢٠٠٦ كانون الثاني ١٥ عمان في

  )٦٠٦إجازة رقم (  
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   الماليةلالستثماراتالشركة العربية 
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠٠٥  كانون األول٣١ الميزانية العامة كما في
  

    )بالدينار األردني(  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  إيضاح  الموجودات
        موجودات متداولة

  ٤٦٠,٥٨٣   ٦,٦٤١,١٩٠   ٣  في الصندوق ولدى البنوكوشيكات نقد 
  ١,٢٨٢,٥٠٠   ٥٣٣,٣٢٥     تأمينات نقدية مقابل تسهيالت بنكية

  ١٠٣,٣٢٣   ـ    للمتاجرةمحفظة األوراق المالية 
  ٢,٦٩١,٢٣٦   ٣,٥٦٣,٦٠٦   ٤  ذمم عمالء تمويل على الهامش، بالصافي

  ١,٧٠٢,٠٧٧   ١,٦٣٤,٠٦٠   ٥  بض، بالصافي وأوراق قذمم مدينة
  ـ  ٦٨٤,٢٠٢     ذمم مركز إيداع األوراق المالية 

  ـ  ١٠٢,٠٩٦     ذمة الشركة األم
  ١١,٨٥٠   ٣٩,٨٠٦   ٦  أرصدة مدينة أخرى

  ٦,٢٥١,٥٦٩   ١٣,١٩٨,٢٨٥     مجموع الموجودات المتداولة
        

  ١٩٤,٨٤٣   ـ    ، بالصافياستثمارات عقارية
  ٧٨,١٧٣   ٩٠,٣٢٦   ٧   بالصافيموجودات ثابتة،

  ١٢٣,٦٣٠   ١٣٤,٠٠٠     صندوق ضمان التسوية
  ١٠٠,٠٠٠   ٧٥,٠٠٠     ، بالصافيرخصة مزاولة أعمال الوساطة

  ٦,٧٤٨,٢١٥  ١٣,٤٩٧,٦١١     مجموع الموجودات
        

        المطلوبات وحقوق المساهمين
        مطلوبات متداولة

  ٦٦٩,٤٢٥   ـ    بنوك دائنة 
  ١,٣٤٩,٠٧٩   ٢,٤٠٨,٠١٠     ذمم دائنة 

  ٧٥,٧٩٠   ٨٣,٦٨٧     أمانات مساهمين
  ٨٢١,١٠٦   ٢,٧٣٧,٨٥٠   ٨  أرصدة دائنة أخرى

  ٢,٩١٥,٤٠٠   ٥,٢٢٩,٥٤٧     مجموع المطلوبات المتداولة
        

        حقوق المساهمين
  ٢,٥٠٠,٠٠٠   ٢,٥٠٠,٠٠٠     المدفوع رأس المال 

  ٢٦٣,٩٠٠   ٦٢٥,٠٠٠     جباريإاحتياطي 
  ٧٥٠,٠٠٠   ـ     توزيعها على المساهمين أرباح مقترح
  ٣١٨,٩١٥   ٥,١٤٣,٠٦٤     أرباح مرحلة

  ٣,٨٣٢,٨١٥   ٨,٢٦٨,٠٦٤      حقوق المساهمينمجموع
  ٦,٧٤٨,٢١٥   ١٣,٤٩٧,٦١١     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  
  

  "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية"
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  ثمارات الماليةستالشركة العربية لال

  شركة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠٠٥  كانون األول٣١في  للسنة المنتهية الدخلبيان 

  
    )بالدينار األردني(  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥   يضاحإ  
        

        اإليرادات
  ١,٩١١,٥٤١   ٧,٦٦٣,٩٤٤     عموالت وساطةصافي 
  ١٤٧,٣٣٨   ٥٩٣,٣١٤     بوضةمقفوائد 

  ٣١,٧٢٤   ١٨,٠٧٤     أرباح محفظة األوراق المالية للمتاجرة 
  ٢٥,٠٠٠   ـ    رد مخصص ذمم وأوراق قبض مشكوك في تحصيلها

  ٣٥,٥٧٣   ٣٥,٥٧٢   ٩  إيرادات أخرى
  ٣,٣٤٥   ١٠٨,٧٧٦      واستثمارات عقاريةأرباح بيع موجودات ثابتة

  ـ  ٧٤,٠٠٠     رد مخصصات
  ٢,١٥٤,٥٢١   ٨,٤٩٣,٦٨٠     يراداتمجموع اإل

        
        المصاريف

  ٣١٠,٨٨٧   ٥٨٦,٦٧١   ١٠  مصاريف إدارية وعمومية
   ٩٤,٨٤٣   ٥٣١,٦٣٨     مكافآت الموظفين

  ٢٩,٥١٤   ٨٧,٦٦٧     فوائد وعموالت بنكية
  ٤٥,٥٤٨   ١٢٢,٧٧٣     استهالك موجودات ثابتة

  ٢٥,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠     رخصة مزاولة أعمال الوساطةإطفاء 
  ١٢٤,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠     ات مختلفةمخصص

  ٦٢٩,٧٩٢   ١,٣٧٨,٧٤٩     مجموع المصاريف
        

  ١,٥٢٤,٧٢٩   ٧,١١٤,٩٣١     المخصصات الضريبة و قبلالسنةربح صافي 
        

   )٣٥٥,٠٠٠(  )١,٧٠٦,٣٥٨(    ضريبة الدخل السنةمخصص 
     )١٢,١٦٩(  ـ    ل سنوات سابقةخضريبة دمخصص 
     )٢٥,٠٠٠(      )٢٥,٠٠٠(     اإلدارةمكافأة أعضاء مجلسمخصص 
     )١٥,٢٤٧(      )٧١,١٥٠(    دعم البحث العلمي والتدريب المهنيمخصص 
     )١٥,٢٤٧(      )٧١,١٥٠(    رسوم الجامعات األردنيةمخصص 
  )     ٩,٤٩٦(      )٥٦,٠٢٤(    صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني مخصص 
  ١,٠٩٢,٥٧٠   ٥,١٨٥,٢٤٩      السنةصافي ربح

        
  ٠,٤٣٧   ٢,٠٧٤     الربححصة السهم من صافي 

         
  ٢,٥٠٠,٠٠٠   ٢,٥٠٠,٠٠٠    المعدل المرجح لعدد األسهم
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  الشركة العربية لإلستثمارات المالية
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠٠٥  كانون األول٣١ للسنة المنتهية فيبيان التدفقات النقدية 
  

    )بالدينار األردني(  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
      التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

  ١,٠٩٢,٥٧٠   ٥,١٨٥,٢٤٩    السنةربحصافي 
  ٧٤,٩٦٩   ١٥٢,١٩٤   استهالكات واطفاءات

       )٣,٣٤٥(    )١٠٨,٧٧٦(   واستثمارات عقاريةأرباح بيع موجودات ثابتة
     )٢٥,٠٠٠(     )٧٤,٠٠٠(  رد مخصصات

    ٦٠,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠   مخصص ذمم عمالء تمويل على الهامش
      
      ةتشغيليالنقص في الموجودات ال) ادةالزي(

  ٤١٢,٩١٧   ١٠٣,٣٢٣    للمتاجرةمحفظة األوراق المالية
  )٢,٧٥١,٢٣٦(    )٨٧٢,٣٧٠(  ذمم عمالء تمويل على الهامش

  ـ  )    ١٠,٣٧٠(  صندوق ضمان التسوية
  )   ٣٠١,٧٠٢(  ٦٨,٠١٧   وشيكاتأوراق قبض و ذمم مدينة

      )٣٨,٣٨٢(  )    ٢٧,٩٥٦(  أرصدة مدينة أخرى
  ـ    )١٠٢,٠٩٦(  ذمة الشركة األم

  ـ    )٦٨٤,٢٠٢(  ذمم مركز إيداع األوراق المالية
      

      تشغيليةة في المطلوبات الالزياد
  ٢٥٩,٥٠٣   ١,٠٥٨,٩٣١   ذمم دائنة 

  ٥٥٣,٤٤١   ١,٩٦٥,٧٤٤   أرصدة دائنة أخرى
    )٦٦٦,٢٦٥(  ٦,٦٧٨,٦٨٨   صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

      
      التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

  ٤,٤٤٥    )١٣٤,٩٢٦(  موجودات ثابتة
  ـ  ٢٩٩,١٩٨   استثمارات عقارية

  ٤,٤٤٥   ١٦٤,٢٧٢   ستثمارصافي التدفقات النقدية من عمليات اال
      

      التمويلالنقدية من عمليات التدفقات 
  ٦٦٩,٤٢٥     )٦٦٩,٤٢٥(  بنوك دائنة

     )٢٨٨,٥٦٢(  ٧,٨٩٧   أمانات مساهمين
     )٦٢٥,٠٠٠(    )٧٥٠,٠٠٠(  أرباح موزعة للمساهمين

     )٢٤٤,١٣٧(  )١,٤١١,٥٢٨(  صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
      

    )٩٠٥,٩٥٧(   ٥,٤٣١,٤٣٢    وما في حكمه في النقدالتغير
  ٢,٦٤٩,٠٤٠   ١,٧٤٣,٠٨٣   في بداية السنةوما في حكمه النقد 
  ١,٧٤٣,٠٨٣   ٧,١٧٤,٥١٥   في نهاية السنةوما في حكمه النقد 
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  ستثمارات الماليةلشركة العربية لالا

  شركة مساهمة عامة محدودة
    البيانات الماليةإيضاحات حول

  ٢٠٠٥  كانون األول٣١
  

  )بالدينار األردني(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  عـــام  ٠  ١
  

 وسجلت لدى وزارة الصناعة ١٨/٥/١٩٩٤ بتاريخ العربية لالستثمارات المالية الشركةتأسست 
ستثمارات ، وتعتبر الشركة العربية لال)٢٤٧(والتجارة كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم 

ستثمارات المالية ذات المسؤولية المحدودة المالية المساهمة العامة المحدودة خلفاً للشركة العربية لال
وذلك بعد أن تم تحويل صفتها القانونية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة 

   :ن أهم غايات الشركة ما يلي  وم.محدودة
  
  .العمل كوسيط بالعمولة لدى سوق عمان المالي  -
  . ويبيع لصالح محفظتهيالعمل كوسيط يشتر  -
  .العمل كوسيط للتداول في البورصات غير األردنية  -
تفاقيات ناسبة ومتفقة مع مصلحتها وعقد االاستثمار أموالها والتصرف بها بالكيفية التي تراها م  -

راه مناسب لتمويل جميع أو بعض نشاطاتها وأعمالها حسب واقتراض األموال بالشكل التي ت
حكام القانون والنظام وأن توظف األموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل التي أ

  .تراه مناسب
  

تم إقرار البيانات المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  .بيانات المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين وتتطلب هذه ال١٥/١/٢٠٠٦

  
  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٠  ٢

  
  أسس إعداد البيانات المالية

  
عداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معـايير المحاسـبة    إتم  

 المحتفظ بهـا    األوراق المالية  التاريخية باستثناء    الدولية والتفسيرات الصادرة عنه ووفقاً لمبدأ الكلفة      
  .للمتاجرة والتي تظهر بالقيمة العادلة

  
  

    النقد وما في حكمه 
يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلـى مبـالغ                 

  . طر التغير في القيمةمحددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخا
  
  

  الذمم المدينة
  

تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، ويتم شطب الديون في            
حال عدم إمكانية تحصيلها خصما من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الديون الـسابق             

  .شطبها إلى اإليرادات
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  ستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ الم
  

ثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سـواء               يتم إ 
  .تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم

  
  

    الموجودات الثابتة 
يمة ات الثابتة بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ومخصص االنخفاض في الق           دتظهر الموجو 

إن وجد، ويتم استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين بيع الموجودات الثابتة أو التخلص              
  .منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر في بيان الدخل

  
تمثل كلفة الموجودات الثابتة سعر الشراء بما في ذلك أية مصاريف متعلقـة بتجهيـز الموجـودات         

أما المصاريف التي تنشأ بعد استخدام الموجـودات مثـل التـصليحات            .  لتصبح جاهزة لالستخدام  
ت عليه أو للحفاظ على     والصيانة والتي تنفق على الموجودات من أجل إعادتها إلى الوضع الذي كان           

قتصادية المقدرة أصال لألصل فيتم إثباتها في بيان الدخل خالل الفترة التي حـدثت بهـا،                 المنافع اال 
ريف التي تؤدي إلى زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية للموجـودات الثابتـة           ويتم رسملة المصا  

  .عن المنافع االقتصادية المتوقعة منها أصال ككلفة إضافية على الموجودات الثابتة
  

  :تستهلك الموجودات الثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت وبالنسب المئوية التالية 
   

  %٢٠  أثاث ومفروشات
  %٢٠  كوردي

  %٤٠ - % ٢٠  أجهزة مكتبية واتصاالت
  %٣١  السيارات

  
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االسـتهالك             

  .تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من الموجودات الثابتة
  
  

    استثمارات عقارية
، وال تشتمل علـى  في المباني المحتفظ بها من أجل تأجيرها     ثمارات  تمثل االستثمارات العقارية االست   

  .المباني المستخدمة في أنشطة الشركة االعتيادية أو ألغراض إدارية
  

استهالكها بطريقة القسط الثابت بنـسبة      يتم تسجيل االستثمارات العقارية بتاريخ شرائها بالكلفة ويتم         
٢%.  
  
  
  االستثمارات  

  
لتي لها قيمة وتاريخ استحقاق محدد والتي تتوفر لدى الشركة النيـة والقـدرة              تصنف االستثمارات ا  

أمـا االسـتثمارات    .  على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق         
التي يتم امتالكها بهدف تحقيق أرباح نتيجة التغير في أسعارها علـى المـدى القـصير فتـصنف                  

  .فظ بها للمتاجرة في حين أن باقي االستثمارات تصنف كاستثمارات متوفرة للبيعكاستثمارات محت
  

يتم تبويب االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق كموجودات غير متداولة إال إذا كـان تـاريخ         
  .استحقاقها يقع خالل عام من تاريخ البيانات المالية فيتم تبويبها حينئذ كموجودات متداولة

  
بويب االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة كموجودات متداولة أما االستثمارات المتوفرة للبيع فيتم           يتم ت 

تبويبها كموجودات غير متداولة إال إذا توفرت النية لدى اإلدارة لبيعها خالل عام من تاريخ البيانات                
  . المالية فيتم تبويبها حينئذ كموجودات متداولة

  
ية للمتاجرة والمتوفرة للبيع عند الشراء بالكلفة ويعاد تقييمها بالقيمة العادلـة         يتم تسجيل األوراق المال   
  .في نهاية كل فترة مالية
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  .يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بالكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي

  
قيمة العادلة لالسـتثمارات المحـتفظ بهـا        يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في ال        

للمتاجرة في بيان الدخل، في حين يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير فـي القيمـة                 
العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع في بيان التغيرات فـي حقـوق المـساهمين لحـين بيـع هـذه               

  .االستثمارات
  
  

    المخصصات
دما يترتب على الشركة التزامات قانونية  أو التزامات متوقعـة نتيجـة             يتم تسجيل المخصصات عن   

  .ألحداث سابقة وأنه من المحتمل قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات
  

يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البيانات المالية وتعديل قيمتها بناءاً على آخر معلومات متوفرة لدى              
  .  الشركة

  
  

  داتاإليرا
  

  .تسجيل عمليات بيع وشراء األوراق المالية في تاريخ تنفيذ عمليات البيع والشراءيتم 
  

  .تسجيل إيرادات العموالت وفقاً لمبدأ االستحقاق، أما أرباح األسهم فيتم تسجيلها عند قبضهايتم 
  
  

  ضريبة الدخل
  

اً لمعيار المحاسبة الدولي    تقوم الشركة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل ووفق          
حيث يتطلب هذا المعيار تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفـرق مـا بـين القيمـة         ) ١٢(رقم  

المحاسبية والضريبية للموجودات والمطلوبات، ونتيجة لذلك قد يترتب للشركة موجودات ضـريبية            
هـذا ولـم يـتم إظهـار تلـك      .  ية المؤقتة المتعلقة بالمخصصاتمؤجلة ناتجة عن الفروقات الزمن 

  .الموجودات ضمن البيانات المالية حيث أن قيمتها غير مادية
  
  
  
  نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك  ٠  ٣

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
      

  ٤٠٤,٣٨٥   ٥,٣٨٦,٨٣٣   نقد لدى البنوك
  ٥٦,١٩٨   ١,٢٥٣,٨٤٦   شيكات في الصندوق

  ـ  ٥١١   نقد في الصندوق
   ٤٦٠,٥٨٣   ٦,٦٤١,١٩٠  

  
  
  
  ذمم عمالء تمويل على الهامش، بالصافي  ٠  ٤

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
      

  ٢,٧٥١,٢٣٦   ٣,٦٨٣,٦٠٦   ذمم عمالء تمويل على الهامش
     )٦٠,٠٠٠(    )١٢٠,٠٠٠(  مخصص ذمم عمالء تمويل على الهامش

   ٢,٦٩١,٢٣٦   ٣,٥٦٣,٦٠٦  
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  ، بالصافي وأوراق قبضذمم مدينة  ٠  ٥
  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
      

  ٣٧٧,٧٤٦   ٣٠١,١٢٤   أوراق قبض
  ١,٦٨٢,٠٠٢   ١,٦٢٨,٧٦٠    ذمم عمالء
  ٩,٤٨٧   ٩,٤٨٧   ذمم وسطاء
  ٢,٠٦٩,٢٣٥   ١,٩٣٩,٣٧١   المجموع

  )   ٣٦٧,١٥٨(     )٣٠٥,٣١١(   مشكوك في تحصيلها وأوراق قبض وأوراقمخصص ذمم
   ١,٧٠٢,٠٧٧   ١,٦٣٤,٠٦٠  

  
  
  
  أرصدة مدينة أخرى  ٠  ٦
  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
      

  ١١,٠٠٠   ٣٨,٩٥٦    مقدماًمصاريف مدفوعة
  ٨٥٠   ٨٥٠   تأمينات مستردة

   ١١,٨٥٠   ٣٩,٨٠٦  
  
  
  
  ، بالصافيموجودات ثابتة  ٠  ٧
  

  التكلفــــة  
  ٣١/١٢/٢٠٠٥  استبعادات  إضافات  ٣١/١٢/٢٠٠٤  
          

  ١١٦,٣٥٠    ٦٥,٠٠٠   ٩١,٠٠٠   ٩٠,٣٥٠   سيارات
  ١٧,٨٩٢   ١٠,٢٢٤   ٢,٦٠٨   ٢٥,٥٠٨   أثاث ومفروشات

  ٤١,٥٨٨   ـ  ـ   ٤١,٥٨٨   ديكور
  ٨٦,٩٨٩   ٥,٨٤٧   ٤١,٦٥٨   ٥١,١٧٨   تصاالتاأجهزة مكتبية و

   ٢٦٢,٨١٩   ٨١,٠٧١   ١٣٥,٢٦٦   ٢٠٨,٦٢٤  
    
   المتـراكـماالستهالك  

  ٣١/١٢/٢٠٠٥  استبعادات  إضافات  ٣١/١٢/٢٠٠٤  
          

  ٥٢,٦٤٨   ٦٥,٠٠٠   ٦٥,٠٢٤   ٥٢,٦٢٤   سيارات
  ١٥,٦٧٦   ١٠,١٨٩   ٧,٣٠٧   ١٨,٥٥٨   أثاث ومفروشات

  ٤١,٥٨٧   ـ  ٢٥,٣١٣   ١٦,٢٧٤   ديكور
  ٦٢,٥٨٢   ٥,٥٤٢   ٢٥,١٢٩   ٤٢,٩٩٥   تصاالتأجهزة مكتبية وا

   ١٧٢,٤٩٣   ٨٠,٧٣١   ١٢٢,٧٧٣   ١٣٠,٤٥١  
          
  ٩٠,٣٢٦       ٧٨,١٧٣   افي القيمة الدفتريةص

  



  - ٢١ - 

  أرصدة دائنة أخرى   ٠  ٨
    ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  

      
  ٨٦,٤٦٢   ٨٨,٣٨٦   مصاريف مستحقة 

  ٧١,٠٠٠   ٧١,٠٠٠   مخصص قضايا تحت التسوية 
  ١٣٦,٨٦٦   ٥٥٢,٦٠٦    موظفين نهاية خدمة ومكافآتمخصص 

  ٢٦,٣٩٠   ٧١,٩١٧   مخصص بحث علمي 
  ٢٦,٣٩٠   ٩٧,٥٤٠   مخصص رسوم جامعات 

  ٩,٤٩٦   ٥٦,٠٢٤   مخصص صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
  ٣٥٥,٠٠٠   ١,٦٩٤,٩٠٤   مخصص ضريبة الدخل

  ٢٥,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠   مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  ـ  ٧٩,٧٥٤   إيرادات غير متحققة

  ٨٠,٠٠٠   ـ  مخصص تطوير وتحسين
  ٤,٠٠٠   ـ  مخصص تبرعات

  ٥٠٢   ٧١٩   أمانات للغير
   ٨٢١,١٠٦   ٢,٧٣٧,٨٥٠  

  
  
  إيرادات أخرى  ٠ ٩

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
      

  ٣٩,٩٩٤   ٣٩,٩٩٣   ستثماريإيجار المبنى اال
    )٤,٤٢١(      )٤,٤٢١(  استهالك المبنى االستثماري

   ٣٥,٥٧٣   ٣٥,٥٧٢  
  
  

  مصاريف ادارية وعمومية  ٠ ١٠
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
      

  ١٦٥,٦٧٦  ٢٧٥,٧٧٥    ومكافآت وأجوررواتب
  ١٤,٩٧٣   ١٦,٧٧٣   تماعياجضمان 
  ١٤,٧٦٨   ١٥,٥٣٨   إيجارات

  ٢١,٧٠٠   ٢١,٤٩٥   رسوم واشتراكات
  ١٨,٠٢٥   ١٨,٤٥٩   بريد وبرق وهاتف

  ٩,٩٧٤   ١٢٠,٦٨٠   مصاريف سوق عمان الماليعقود تحويل و
  ٣,٥٦٢   ٢,٨١٨   صيانة 

  ٥,٤٣٣   ٨,٨٣٩   قرطاسية ومطبوعات
  ٩,٤٥٠   ٦,٥٠٥   مصاريف كفاالت وطوابع

  ٢,٠٦٧   ٢,١٢١   تأمين صحي
   ١١,٨٨١   ١٤,٢٩٠   أتعاب مهنية واستشارية

  ١٠,٣٢٢   ١٠,٢٨٦   وسفرتنقالت 
  ٥,٦٣٧   ٨,١٢٨   فةضيا

  ٢,١٠٢   ٤,٣٦٤   مصاريف اجتماع الهيئة العامة 
  ٣,٤٣٣   ٣,٩٥١   مياه وكهرباء وتدفئة

  ١,٠٩٠   ٣٧,٦٠٩   تبرعات
  ٦,٦٤١   ١٠,٣٥٥   مصاريف سيارات

  ٤,١٥٣   ٨,٦٨٥   متفرقة
   ٣١٠,٨٨٧  ٥٨٦,٦٧١  
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  الجهات ذات العالقة   ٠ ١١
  

 فقـد انحـصر التعامـل معهـم          ٢٠٠٥ات العالقة خالل عام     بخصوص طبيعة وحجم التعامل مع الجهات ذ      
  : بالتداول في بورصة عمان حيث بلغ  كاآلتي 

الرصيد في   حجم التعامل  االســم
٣٠/١٢/٢٠٠٥  

    ٢٨٥٩١٩  احمد محمد احمد ابو غزاله
    ٣١٨٦٤١١  اسامة محمد عيسى خاطر
    ١١٩٣٢٩١  طارق محمد عيسى خاطر
    ٤٥٣٤٠٠  فخري حسن علي ابو سالم
    ٨٢٠٢٩  عصام حمدي علي الساكت

  ٨٠٧٤٩,٥٢٢  ٨٩٦٣٨١٨  شركة ادارة المحافظ والخدمات االستثمارية
  ١٤١٦٤٨٦٨    

  
  .من إجمالي حجم التداول% ٠,٤٧أي ما نسبته 

  
  الوضع الضريبي  ٠ ١٢

  
 .٢٠٠٤تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام   -
  
 حسب قانون ٢٠٠٥ة الدخل عن نتائج أعمال الشركة لعام تم احتساب مخصص ضريب  -

  .ضريبة الدخل وتعديالته
  

  التزامات محتملة  ٠ ١٣
  

بنكية  على الشركة بتاريخ البيانات المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفاالتيوجد   
  . أردني دينار ٣٢,٥٠٠ بلغت تأميناتها النقدية ما قيمتها ينار أردني د١,٢٣٨,٠٠٠بقيمة 

  
  القضايا المقامة ضد الشركة  ٠ ١٤

  
هناك قضية مقامة على الشركة وآخرين غير محددة القيمة تم أخذ مخصص لها من قبل   

  . دينار أردني٧١,٠٠٠الشركة بقيمة 
  
  

  األدوات المالية  ٠ ١٥
  

  القيمة العادلة 
  

متاجرة تقارب قيمتها الدفترية، باستثناء األوراق لمالية للإن القيمة العادلة لمعظم األدوات المالية 
  .نظراً الستحقاق هذه األدوات خالل سنة من تاريخ البيانات المالية

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
ائد حيث أن معظم األدوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة غير خاضعة لمخاطر أسعار الفو

  .ئد غير جوهري على البيانات المالية، فإن أثر مخاطر أسعار الفواباستثناء الودائع لدى البنوك
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  ئتمان مخاطر اال

  
  .تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات مالءة جيدة

  
  مخاطر تقلبات أسعار العمالت 

  
فإن أثر مخاطر تقلبات أسعار العمالت غير حيث إن معظم تعامالت الشرآة هي بالدينار األردني 

  .ماليةجوهري على البيانات ال
  

   ٢٠٠٥ جدول اعمال الهيئة العامة لسنة . ١٦

  .٢٠٠٤تالوة وقائع االجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة . ١

  .  والخطة المستقبلية٢٠٠٥سماع ومناقشة تقرير مجلس االدارة لعام . ٢

  . ٢٠٠٥سماع تقرير مدققي الحسابات عن سنة . ٣

  . ٣١/١٢/٢٠٠٥ة للسنة المنتهية في مناقشة واقرار الميزانية االعمومي. ٤

  . ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة. ٥

  .دينار كمكافئات مجلس االدارة ) ٢٥٠٠٠( مبلغ المصادقة على اقتراح توزيع. ٦

  .  وتحديد بدل اتعابهم٢٠٠٦ انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية .٧

   .اية امور أخرى تراها الهيئة العامة ضرورية. ٨
  


