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 الشركة الوطنية لصناعة الصلب

 شركة مساهمة عامة محدودة

 2018حزيران  30قائمة املركز املالي كما في 

2018حزيران  30 ايضاح   2017كانون اول  31  

 دينار أردني  دينار أردني  املوجودات

     موجودات غير متداولة

 5,661,350  5,594,032 5 ممتلكات ومعدات بالصافي

 51,433  114,163 6 قيد التنفيذ مشاريع

 266,651  266,651 7 موجودات مالية بالقيمة العادلة

 356,544  356,544  موجودات ضريبية مؤجلة

 6,335,978  6,331,390  مجموع املوجودات غير املتداولة

     موجودات متداولة

 3,104,500  2,599,896 8 مخزون

 149,710  258,624 9 ذمم تجارية مدينة

 748,716  463,492 10 أرصدة مدينة آخرى 

 142,992  245,081 11 النقد وما في حكمه

 4,145,918  3,567,093  مجموع املوجودات املتداولة

 10,481,896  9,898,483  مجموع املوجودات

 دينار أردني  دينار أردني  حقوق املساهمين واملطلوبات

     حقوق املساهمين

 2,941,768  2,941,768 12 املال املدفوعرأس 

 (92,459)  (92,459)  خصم أصدار

 709,888  709,888  احتياطي إجباري 

 587,254  1,160,501  أرباح متراكمة

 (17,000)  (17,000)  التغيير املتراكم في القيمة العادلة

 4,129,451  4,702,698  مجموع حقوق املساهمين

     املطلوبات

     مطلوبات غير متداولة

 850,802  850,802  قرض طويل األجل

     مطلوبات متداولة

 3,091,600  2,772,145 14 مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

 300,590  196,346  ذمم تجارية دائنة

 1,825,854  1,281,960 13 أرصدة دائنة آخرى 

 283,599  94,532  قرض قصير اآلجل

 5,501,643  4,344,983  املطلوبات املتداولةمجموع 

 6,352,445  5,195,785  مجموع املطلوبات

 10,481,896  9,898,483  مجموع حقوق املساهمين واملطلوبات

 من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة وتقرأ معها
ً
 إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزا
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 الشركة الوطنية لصناعة الصلب

 مساهمة عامة محدودةشركة 

 2018حزيران  30املنتهية في  تة اشهر قائمة الدخل الشامل املرحلي للس

 
    

 2017حزيران  30  2018حزيران  30 ايضاح 

 دينار اردني  دينار اردني  

 7,899,431  16,958,870  املبيعات

 (7,711,896)  (16,230,371)  كلفة املبيعات

 187,535  728,799  إجمالي الربح

     

 (143,788)  (153,827) 18 مصاريف أدارية

 (4,095)  (4,524)  استهالكات

 4,777  3,099  ايرادات آخرى 

 44,429  573,247  ربح )خسارة ( الفترة قبل الضريبة

 -  -  ضريبة دخل

 44,429  573,247  ربح )خسارة( الفترة

  يضاف بنود الدخل الشامل اآلخرى 
   

 -  -  التغير في القيمة العادلة ملوجودات مالية متوفرة للبيع

 44,429  573,247  مجموع الربح الشامل

 دينار / سهم  دينار / سهم  

 0.015  0.195  حصة السهم األساسية من ربح الفترة

 
 

 

 

 

 

 

 

 من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة 
ً
 وتقرأ معهاإن اإليضاحات املرفقة تشكل جزا
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 من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة وتقرأ معها
ً
 إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزا

 الشركة الوطنية لصناعة الصلب

 شركة مساهمة عامة محدودة

 2018حزيران  30املنتهية في  تة اشهر قائمة التغيرات في حقوق املساهمين للس

 
رأس املال 

 املدفوع
  خصم أصدار 

احتياطي 

 اجباري 
 

التغيير املتراكم في القيمة 

 العادلة ملوجودات مالية
 

ارباح)خسائر( 

 متراكمة
 

مجموع حقوق 

 املساهمين

 دينار اردني  دينار اردني  دينار اردني  دينار اردني  دينار اردني  دينار اردني 

 4,129,451  587,254  (17,000)  709,888  (92,459)  2,941,768 2018/01/01الرصيد كما في 

 573,247  573,247  -  -  -  - الشامل للسنةمجموع الدخل 

 4,702,698  1,160,501  (17,000)  709,888  (92,459)  2,941,768 2018/06/30الرصيد كما في 

 
           

            

 3,577,902  112,051  -  647,361  (123,278)  2,941,768 2017/01/01الرصيد كما في 

 44,429  44,429  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة

 3,622,331  156,480  -  647,361  (123,278)  2,941,768 2017/06/30الرصيد كما في 
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 الشركة الوطنية لصناعة الصلب

 شركة مساهمة عامة محدودة

 2018حزيران   30النقدية املرحلي للستة أشهر املنتهية في قائمة التدفقات 

 2017حزيران  30  2018حزيران  30  

 دينار اردني  دينار اردني  

     التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 44,429  573,247  ربح )خسارة ( السنة قبل الضريبة

 56,301  80,144  استهالكات

     العاملالتغير في رأس املال 

 974,132  504,604  مخزون

 (65,407)  (108,914)  ذمم تجارية مدينة

 (768,308)  285,224  أرصدة مدينة آخرى 

 347,312  (104,244)  ذمم تجارية دائنة

 (1,809,012)  (543,894)  أرصدة دائنة آخرى 

 (1,220,553)  686,167  صافي التدفقات النقدية املستخدمة في عمليات التشغيل

     التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

 (55,615)  (12,826)  اضافات على املمتلكات ومعدات

 (74,352)  (62,730)  مشاريع قيد التنفيذ

 1  -  شركات تابعة تحت التصفية

 (129,966)  (75,556)  صافي التدفقات النقدية املستخدمة في عمليات االستثمار

     التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 (189,066)  (189,067)  قرض قصير االجل

 1,556,476  (319,455)  مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

 1,367,410  (508,522)  صافي التدفقات النقدية املستخدمة في عمليات التمويل

 16,891  102,089  صافي التغير في النقد وما  في حكمه

 105,275  142,992  النقد وما في حكمه بداية السنة

 122,166  245,081  النقد وما في حكمه نهاية الفترة

 
 

 من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة وتقرأ معها
ً
 إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزا
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 الشركة الوطنية لصناعة الصلب
 شركة مساهمة عامة محدودة

 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(إيضاحات حول 

 2018حزيران  30كما في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 عام (1)

 

وسجلت في سجل  1979كانون الثاني  1تأسست الشركة الوطنية لصناعة الصلب املساهمة العامة املحدودة بتاريخ 

الشركات املساهمة العامة املحدودة لدى مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم 

( دينار كما في 1171281الشركة ) (حصلتعدة تعديالت على رأس مال الشركة منذ تأسيسهاإلىأنأصبح رأس مال125)

تمت موافقة مجلس مفوض ي هيئة األوراق املالية على تسجيل أسهم  2014آذار  4وبتاريخ  2013كانون األول  31

( سهم بسعر إصدار دينار أردني للسهم الواحد وذلك عن طريق اإلصدار 1000000الزيادة في رأس املال والبالغة )

شركة نصري املفلح وشركاه التجارية وبذلك أصبح رأس مال الشركة املدفوع غير العام وتخصيصها للسادة 

 19. كما قررت الهيئة العامة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 2014كانون األول  31( دينار أردني كما في 2171281)

تمثل في الذمة تي دينار، والت 616390املوافقة على رسملة جزء من ذمم املساهمين الدائنة والبالغة  2014نيسان 

الدائنة للدكتور غسان املفلح، والذمة الدائنة للسادة شركة نصري املفلح وشركاه التجارية، وقد قامت الشركة 

سهم،  770487باستكمال اإلجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة وتم تسجيل أسهم الزيادة في رأس املال والبالغة 

طريق اإلصدار غير العام. وبذلك أصبح رأس مال الشركة املدفوع دينار للسهم وذلك عن  0.8بسعر إصدار 

؛ وألنتهاء الفترة القانونية لتسديد كامل الجزء غير املكتتب به من رأس مال الشركة املصرح به دينار 2941768

راق دينار اردني؛ بموجب كتاب مركز ايداع األو  2941768يصبح رأس مال الشركة )املصرح به واملكتتب واملدفوع 

 .03/06/2018تاريخ 1/8/2661املالية رقم 

 

ومن غايات الشركة صناعة القضبان واألنابيب الحديدية بواسطة الصهر والسحب وعمليات صهر الحديد وسكبه 

 باإلضافةإلى استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة. 

 

 تمت مراجعة هذه القوائم املالية املرحلية املختصرة وهي غير مدققة.

 

 اململكة األردنية الهاشمية. –ع املركز الرئيس ي للشركة في الزرقاء يق

 

 تم اقرار القوائم املالية املرحلية املختصرة للشركة من قبل مجلس اإلدارة.
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 ملخص للسياسات املحاسبية الهامة (2)

 

 املختصرة. لية املرحلية فيما يلي أهم السياسات املحاسبية املتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم املا

 أسساإلعداد 2-1

 

 ( )القوائم املالية املرحلية(.34تم إعداد القوائم املالية املرحلية املختصرة للشركة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم )

 إن الدينار األردني هو عملة عرض القوائم املالية املرحلية املختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

 تم إعداد القوائم املالية املرحلية املختصرة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية.

 

ال تتضمن هذه القوائم املالية املرحلية املختصرة كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية 

 31مع القوائم املالية للشركة كما في  واملعدة وفقا ملعايير التقارير املالية والدولية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب

أشهر املنتهية ستةوالتي تم إعدادها وفقا ملعايير التقارير الدولية. كذلك فان نتائج األعمال لفترة ال2017كانون أول 

 .2018كانون األول  31ال تمثل بالضرورة مؤشرا دقيقـا على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية فـي  2018 حزيران 30في 

 التغيرات في السياسات املحاسبية واالفصاحات 2-2

 

إن السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية املرحلية املختصرة متماثلة مع السياسات املحاسبية 

باستثناء تطبيق املعايير 31/12/2017التي تم إتباعها في إعدادآخر قوائم مالية مدققة للشركة للسنة املنتهية في 

لجديدة والتعديالت على املعايير الحالية كما هو مذكور أدناه، والتي ال يوجد لها تأثير جوهري على القوائم املالية ا

 املرحلية املختصرة للشركة.

 

 إدارة املخاطر املالية (3)

 

 عوامل املخاطر املالية 3-1

 

تحويل  ثير التقلبات في السوق )مخاطر تتعرض الشركة ملخاطر مالية مختلفة نتيجة لنشاطاتها وتتضمن هذه املخاطر تأ

التأثير السلبي  العمالت ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان( يركز برنامج إدارة املخاطر اإلجماليةللشركة على تخفيض 

 املحتمل على النتائج املالية للشركة الى الحد األدنى.

 

 مخاطر السوق  -أ

 مخاطر تحويل العمالت -

 

مقابل الدينار  ة هي بالدينار األردني أو الدوالر األمريكي ان أسعار صرف الدوالر األمريكيثابت ان معظم تعامالت الشرك

 0األردني ، مما ال يعرض الشركة ملخاطر تحويل أسعار العمالت 
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 مخاطر االئتمان ب

تتعامل الشركة  تنحصر املوجودات املالية التي تخضع ملخاطر االئتمان في النقد وما في حكمه واألرصدة املدينـــةاألخرى. 

القيمة املعرضة لخطر  فقط مع املؤسسات املالية التي تتمتع بمالءة ائتمانية عالية . ولدى الشــركةسياسة للحد من 

 وال يوجد لدى الشـركةتركزات هامة للمخاطر. االئتمان لدى مؤسسة مالية واحدة . هذا

 

 القيمة العادلة 3-2

 

o .تتمثل األدوات املالية في املوجودات املالية واملطلوبات املالية 

o  تتكون املوجودات املالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم املدينة وبعض األرصدة املدينـة

 مم والبنوك الدائنة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.كما تتكون املطلوبات املالية من الذ األخرى 

o .إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيم الدفترية كما في نهاية الفترة 

 

 

 التقديرات واالجتهادات املحاسبية ذات األهمية (4)

 

في ذلك  ستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى بما تجري الشركة تقييما مستمرا للتقديرات واالجتهادات املحاسبية التي ت

 توقعات األحداث املرتقبة التي يعتقد أنها معقولة استنادا إلى الظروف الراهنة.

 

النتائج  تقوم الشركة بإعدادتقديرات وافتراضات تتعلق باملستقبل. إن التقديرات املحاسبية الناتجة بطبيعتها نادرا تساوي 

القيم الدفترية  . تتمثل التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة وتسبب تعديال جوهريا على الفعلية ذات الصلة 

 للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة فيما يلي:

 

 مخصص الذمم املشكوك في تحصيلها أ

 

تقوم الشركة بتكوين مخصص النخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة وفقا للسياسة املحاسبية. يتم مقارنةالقيم القابلة 

إن هذه  0لالسترداد من الذمم التجارية املدينة مع القيمة الدفترية لهذه الذمم، وذلك لتحديد قيمـــةاملخصص  

 االحتسابات تتطلب استخدام تقديرات. 

 

 

 

 

 ة الدخلضريب ب
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مطلوبات  تخضع الشركة لضريبة الدخل مما يتطلب اجتهادات كبيرة في تحديد مخصص ضريبة الدخل. تقوم الشركة بإثبات

الفروقات ستؤثر على ضريبة  ضريبة الدخل بناء على توقعاتها. إذا كان التقدير النهائي للضريبة مختلفاعن ما تم تسجيله فان 

 الفترة التي يتبين فيها وجود تلك الفروقات.الدخل الحالية واملؤجلة في 

 

 (ممتلكات ومعدات5)

 

 مباني أراض ي 
ماكينات 

 وأجهزة وآالت
 السيارات

األثاث 

 والديكور 
 املجموع

18-حزيران  دينار دينار دينار دينار دينار دينار 

       الكلفة

 6,051,120 23,094 17,698 3,937,980 662,513 1,409,835 رصيد بداية السنة

 0 734 0 14,061 (14,795) 0 تعديالت

 12,826 0 0 12,026 800 0 إضافات

 0 0 0 0 0 0 استبعادات

 6,063,946 23,828 17,698 3,964,067 648,518 1,409,835 رصيد نهاية السنة

       االستهالك املتراكم

 389,770 16,746 13,894 280,621 78,509 0 رصيد بداية السنة

 0 (1,256) (700) 15,985 (14,029) 0 تعديالت

 80,144 1,988 1,770 69,906 6,480 0 إضافات

 0 0 0 0 0 0 استبعادات

 469,914 17,478 14,964 366,512 70,960 0 رصيد نهاية السنة

2018-6-30صافي القيمة الدفترية   1,409,835 577,558 3,597,555 2,734 6,350 5,594,032 

       

2017-6-30صافي القيمة الدفترية  1,409,835 589,490 3,324,988 6,274 8,953 5,339,540 

 

 مشاريع قيد التنفيذ( 6)

  2017كانون اول   2018حزيران  
  دينــار  دينــار 

  20,133  20,133 مصاريف تحديث وتطوير محوالت كهربائية

  13,500  18,500 مقاولة املتميزون للهياكل املعدنية

  17,800  17,800 مواد توسعة خط االنتاج)ستاندات اضافية(

  -  57,730 اعمال تحت التنفيذ متنوعة

  51,433  114,163 الرصيد

 

 مالية بالقيمة العادلة (موجودات7)
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 2018حزيران 

  

كانون اول 

2017 

 

  2018حزيران 

كانون اول 

2017 

 دينــار  دينــار  عدد األسهم  عدد األسهم 

        أسهم شركات غير مدرجة

 266,651  266,651  163.865  163.865 أسهم شركة صناعة الحديد والصلب

 266,651  266,651     املوجودات غير املتوفر لها أسعار سوقية

 

 
 مخزون (8)

 2017كانون اول   2018حزيران  
 دينار  دينار 

 1,977,236  1,605,797 البضاعة الجاهزة

 684,268  795,098 املواد الخام

 55,472  79,886 قصاير وخردة وبرادة

 22,662  20,115 مواد إنتاج مساعدة

 364,862  399,000 قطع غيار وعدد وأدوات

 -  (300,000) مخصص هبوط /تقلبات اسعار

 3,104,500  2,599,896 مجموع

 

 (ذمم تجارية مدينة9)

 2017اول  كانون   2018حزيران  
 دينار  دينار 

 563,122  672,036 الذمم املدينة

 (413,412)  (413,412) مخصص تدني الذمم املدينة

 258,624  149,710 

 

 .2018في  حزيرانالعادلة للذمم املدينة تعادل القيمة الدفترية لتلك الذمم كما  القيمةإن 

 

 

 

 

 (أرصدة مدينة أخرى 10)

 2017اول كانون   2018حزيران  



11 

 

 دينار  دينار 

 489,873  308,623 دفعات مقدمة لشراء مواد خام

 
 
 7,692  14,932 مصاريف مدفوعة مقدما

 31,375  32,945 تأمينات مستردة

 119,483  - أمانات ضريبة مبيعات

 42,033  22,388 اعتمادات وطلبيات

 58,260  84,604 أخرى 

 463,492  748,716 

 في حكمه(النقد وما 11)

 2017كانون اول   2018حزيران   
 دينار  دينار 

 65,997  173,224 نقد وشيكات في الصندوق 

 76,995  71,857 نقد لدى البنوك

 245,081  142,992 

 

 (حقوق املساهمين12)

 رأس املال املدفوع

كانون األول  31دينار في 1,171,281حصلت عدة تعديالت على رأسمال الشركة منذ تأسيسها إلى أن أصبح رأسمال الشركة 

وافق مجلس مفوض ي هيئة األوراق املالية على تسجيل أسهم الزيادة في رأس املال والبالغة  2014اذار 4وبتاريخ  2013

سهم بسعر إصدار دينار أردني للسهم الواحد وذلك عن طريق اإلصدار غير العام وتخصيصها للسادة شركة 1,000,000

 دينار أردني. 2,171,281اه التجارية وبذلك أصبح رأس مال الشركة املدفوع نصري املفلح وشرك

املوافقة على رسملة جزء من ذمم املساهمين  2014نيسان  19كما قررت الهيئة العامة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

الذمةالدائنةللسادة شركة دينار، والتي تتمثل في الذمةالدائنةللدكتور غسان املفلح ، و  616,390الدائنة بقيمة 

نصري املفلح وشركاه التجارية، و قد قامت الشركة باستكمال اإلجراءات لدى وزارة الصناعة و التجارة وتم تسجيل 

دينار للسهم وذلك عن طريق اإلصدار غير  0.8سهم, بسعر إصدار 770,487أسهم الزيادة في رأس املال والبالغة 

وألنتهاء دينار. 2,941,768املدفوع ليصبح زيادة رأس املال  2015أب  10لية بتاريخ ووافقت هيئه األوراق املا العام

الفترة القانونية لتسديد كامل الجزء غير املكتتب به من رأس مال الشركة املصرح به يصبح رأس مال الشركة 

 1/8/2661الية رقم دينار اردنيبموجب كتاب مركز ايداع األوراق امل 2941768)املصرح به واملكتتب واملدفوع 

 .03/06/2018تاريخ

 

 

 

 (أرصدة دائنة أخرى 13)
 2017كانون اول    
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 2018حزيران  
 دينار  دينار 

 498,660  1,648 شيكات آجلة

 79,387  75,394 أمانات أرباح مساهمين

 269,296  269,296 مخصص كفاالت حسن التنفيذ

 20,105  61,311 ى مصاريف مستحقة الدفعآخر 

 499,520  395,524 رواتب اإلدارة العليا املستحقة

 5,560  6,125 مؤسسة الضمان االجتماعي

 -  179,294 أمانات ضريبة املبيعات

 175,092  15,134 مصاريف مستحقة لشركة الكهرباء األردنية

 226,161  226,161 مرابحة طويلة اآلجل

 52,073  52,073 2017مرابحة جيدكو عام 

 1,825,854  1,281,960 مجموع

 

 

 معامالت مع جهات ذات عالقة(14)

تشمل الجهات ذات العالقة املساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشركة والشركات 

املعامالت مع الجهات ذات املسيطر عليها أو عليها تأثير جوهري بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الجهات؛ وفيما يلي 

 العالقة:

 2017كانون اول   2018حزيران  

 دينار  دينار مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 3,091,600  2,772,145 شركه نصري املفلح وشركاه التجارية

 2,772,145  3,091,600 

 

 

 التزامات محتملة (15)
 2018حزيران  30في ال يوجد على الشركة بتاريخ القوائم املاليةالتزامات محتملة 

 
 قضايا (16)

ضد الشركة الهندية املنفذة العمال تحديث وتطوير املصنع وذلك دينار الف  500قامت الشركة برفع قضية تعويض بقيمة 
 محكمة بداية حقوق الزرقاء. ملخالفتها لشروط العقد والقضية مرفوعة  لدى 

 
 
 
 
 
 
 

 الوضع الضريبي (17)
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ضمن نظام العينات املعمول به لدى دائرة ضريبة  2014و 2013و 2012لقد تم قبول كشوفات ضريبة الدخل لالعوام 

فقد قامت الدائرة بمراجعة ومناقشة الكشف الضريبي املقدم من الشركة وتمت تسويته  2015الدخل، أما بخصوص العام 

قامت الشركة بتقديم الكشف  2017و العام  2016صوص العام بموافقة الشركة وبدون التزامات ضريبية على الشركة؛ وبخ

 لدائرة ضريبة الدخل.الضريبي 

 

 ( املصاريف االدارية18)

 2017حزيران  2018حزيران  

 دينار  دينار 

 87,476  89,485 الرواتب

 7,389  5,284 مساهمة الشركة بالضمان

 9,875  6,959 رسوم حكومية

 12,241  11,377 حراسة

 1,250  1,500 كهرباء

 13,033  5,012 تنقالت

 2,000  2,033 أتعاب مهنية

 1,766  3,141 تأمين املصنع

 656  274 مصاريف نظافة

 909  1,062 بريد وهواتف

 1,690  1,557 قرطاسيه

 564  631 صيانة

 613  1,463 أخرى 

 -  8,233 عيديات موظفي األدارة واملصنع

 1,459  3,872 والضيافة البوفيه

 254  299 فوائد بنكية

 1,339  547 مطبوعات و إعالنات

 1,274  1,341 تأمين وعالج اإلداريين

 -  9,757 مصاريف سفر خارجي

 143,788  153,827 املجموع

 
 

 


