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اأع�صاء جمل�س الإدارة

ال�سيد جمال ن�سري جمال املفلح رئي�س جمل�س الإدارة 

ال�ستاذ املحامي زيد يو�سف عبد اهلل الن�سور  نــائب رئيـ�س جملــ�س الإدارة

ال�سيد �سعيد جمال �سعيد املفلح الأع�ســــــــــــــــــــــــــاء

ال�سيد ن�سري جمال �سعيد املفلح

ال�سيد عمرو نزار را�سد احللبي

مدقق احل�سابات امل�ستقل

ال�سادة دار التدقيق /ابراهيم يا�سني و�سركاه - الردن

-6-
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�صرات امل�صاهمني الكرام 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�سرين بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ارحب بكم اجمل ترحيب �ساكرا 

تلبيتكم دعوة ح�سور الجتماع العادي للهيئة العامة لل�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب لطالعكم 

على التقرير ال�سنوي الربعون واملت�سمن نتائج اأن�سطة و اأعمال ال�سركة واملركز املايل وبيان الدخل 

وتقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون الأول 2019.

لقد �سهد هذا العام تراجعا يف ا�سعار حديد الت�سليح نتيجة انخفا�س الطلب على حديد الت�سليح 

وذلك نتيجة عزوف امل�ستثمرين يف قطاع ال�سكان عن فتح م�ساريع جديدة مما اثر ب�سكل مبا�سر 

يف تراجع معدلت الطلب حيث ان قطاع الإ�سكان يعد اأحد اأهم القطاعات املحركة لقطاع حديد 

الت�سليح؛ وكنتيجة للمناف�سة اأي�سا فاأن املنتج يباع بهام�س ربحي ب�سيط يف الأ�سواق املحلية ؛ وكذلك 

اي�سا انخفا�س العطاءات وامل�ساريع احلكومية الأن�سائية عن ال�سنوات ال�سابقة.

وبالرغم من ان ال�سركة حققت هذا العام اقل �سايف ربح لها منذ عودتها للن�ساط عام 2016؛ اإل 

انه يعترب اجنازا جيدا نظرا للظروف املحيطة بقطاع حديد الت�سليح.

رئي�س جمل�س الإدارة

جمال ن�سري جمال املفلح
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ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب

امل�ساهمة العامة املحدودة

تقرير جمل�س الإدارة )وفقا ملتطلبات هيئة الوراق املالية(

1. ن�ساط ال�سركة وعنوانها:

اأ- الن�ساط الرئي�سي لل�سركة:

- �سناعة احلديد وال�سلب بجميع ا�سنافه وا�سكاله

املرتبطه  انواع الجتار  الداخليه واخلارجيه وممار�سة جميع  ال�سواق  ال�سركة يف  ت�سويق منتجات   -

بذلك.

- ا�سترياد مايلزم لتنفيذ غايات ال�سركة .

ب- املوقع اجلغرايف لل�سركة وعدد املوظفني

• عنوان الدارة وامل�سنع : الزرقاء – وادي الع�س –حي امل�سانع ))ول يوجد فروع اأخرى لل�سركة((
3652802 )5( – الزرقاء / امل�سنع هاتف :   

3653903 )5( – الزرقاء / امل�سنع فاك�س :   

nationalsteel1979@gmail.com بريد اإلكرتوين :  

2059، الزرقاء 13110، الردن �سندوق بريد :   

WWW.National-Steel.Com   : املوقع اللكرتوين

•  عدد املوظفني )67( منهم الداريني )14(

ج- حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة :

بلغ حجم ال�ستثمار الر�سمايل لل�سركة 5,428,530 دينار اأردين يف 31-12-2019 ؛ وقد بلغ جمموع 

ال�سافات على ال�سول الأنتاجية خالل العام 2019 مبلغ 19,424 دينار.

د- راأ�س مال ال�سركة

بلغ راأ�س مال ال�سركة امل�سرح به واملكتتب واملدفوع 2,941,768 دينار.

2- ال�سركات التابعة:

- ل يوجد �سركات تابعه تخ�س ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب. 
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نبذه تعريفية عن اع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا  .3

 اأ- عن اع�ساء جمل�س الإدارة لعام 2019

1- رئي�س جمل�س الإدارة : جمال ن�سري جمال املفلح

- تاريخ امليالد: 1972-11-16 

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: بكالوريو�س حما�سبة – �سنة التخرج: 1994

-  اخلربات العملية: مدير �سركة ن�سري املفلح و�سركاءه و�سركة جنوب عمان ملواد البناء.

2- نائب رئي�س جمل�س الإدارة : زيد يو�سف عبد اهلل الن�سور

- تاريخ امليالد: 1955-05-20 

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: بكالوريو�س حقوق – �سنة التخرج: 1978

- اخلربات العملية: حمامي وم�ست�سار قانوين لعدة �سركات.

3- ع�سو جمل�س اإدارة - مدير امل�سنع : �سعيد جمال �سعيد املفلح

- تاريخ امليالد: 1961-10-06 

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: معهد جتارة – �سنة التخرج: 1983

- اخلربات العملية:  مدير عام �سركة حديد ال�سمال؛ و�سركة الن�سر  لت�سكيل املعادن

4- ع�سو جمل�س اإدارة : ن�سري جمال �سعيد املفلح

- تاريخ امليالد: 1942-11-22 

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: دبلوم جتارة – �سنة التخرج: 1963

- اخلربات العملية: �سركة ن�سري املفلح و�سركاءه؛ و�سركة جنوب عمان ملواد البناء.

5- ع�سو جمل�س اإدارة : عمرو نزار را�سد احللبي  

- تاريخ امليالد: 1987-11-19 

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: بكالوريو�س اإدارة معلوماتية – �سنة التخرج: 2010

- اخلربات العملية: �سركات برجمة.
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عن الإدارة العليا لعام 2019 ب- 

مدير عام ال�سركة : ه�سام جمال �سعيد املفلح  -1

- تاريخ امليالد: 1954-12-11 

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: بكالوريو�س اإدارة اعمال – �سنة التخرج:1978

- اخلربات العملية: مدير عام �سركة م�سقط لل�سناعات املعدنية ومدير عام �سركة مهجة 

لال�سكان.

مدير الدائرة املالية : احمد عبد احلفيظ احمد غيث  -2

- تاريخ امليالد: 1969-06-23

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: ماج�ستري علوم مالية وم�سرفية – �سنة التخرج:1994

- اخلربات العملية: مدقق ح�سابات يف مكتب ب�سام الع�سع�س و�سركاءه ؛ مدير مايل يف �سركة 

عمان لل�سناعات الغذائية.

مدير الدائرة الدارية : طارق حرب عبد القادر جامو�س  -3

- تاريخ امليالد: 1966-08-16

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: دبلوم اإدارة اأعمال – �سنة التخرج:1987

- اخلربات العملية: مدير �سوؤون اأدارية و�سوؤون موظفني ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب منذ 

عام 1987.

مدقق داخلي : بكر احمد مو�سى ح�سن  -4

- تاريخ امليالد: 1974-06-10

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: بكالوريو�س حما�سبة – �سنة التخرج:2000

- اخلربات العملية: حما�سب �سركات �سناعية- م�سرف يف �سركة ا�سناد العقارية /ال�سعودية.

م�ساعد مدير امل�سنع : امين �سيف اهلل ح�سن عبد الرحمن.  -5

- تاريخ امليالد: 1982-06-26

- اجلن�سية : اردين

- ال�سهادة العلمية: بكالوريو�س هند�سة كهربائية – �سنة التخرج:2005

- اخلربات العملية: مهند�س يف �سركة الئتالف الردين ل�سناعة احلديد وال�سلب.
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4- ا�سماء كبار مالكي ال�سهم وعدد ال�سهم اململوكة لكل منهم وبن�سبة 5% فاأكرث:

امل�ساهم

2019/12/312018/12/31

الن�سبةالأ�سهمالن�سبةالأ�سهم

48.86%1.437.500 48.86 %1,437,500�سركة ن�سري املفلح و�سركاءه التجارية

14.47%14.47425.950%425,950ن�سري جمال �سعيد املفلح

6.73%6.73198.000 %198,000نينا غ�سان ريا�س املفلح

6.73%6.73198.000 %198,000نتا�سا غ�سان ريا�س املفلح

5.03%6.43148.050 %189,360تامر ن�سري جمال املفلح

5- الو�سع التناف�سي لل�سركة:

ينح�سر الو�سع التناف�سي احلايل لل�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب يف ال�سواق املحلية فقط وحتديدًا يف 

�سوق حديد الت�سليح انتاجًا وبيعًا، اما عن ح�سة ال�سركة يف �سوق حديد الت�سليح فمن املتعذر حتديدها 

بدقه لعدم وجود اح�ساءات ر�سمية معتمدة متكننا من حتديد مثل هذه احل�سة.

واجتهادًا مبنيًا على معرفتنا لعدد امل�سانع املنتجة حلديد الت�سليح ميكننا تقدير حجم انتاجها جميعًا 

15 ٪ من هذا  بـ  2019 وعليه تقدر ح�ستنا  400 الف طن يف العام  مبا فيها ال�سركة الوطنية بحوايل 

التقدير.

6- درجة العتماد على موردين او عمالء رئي�سني حمليا وخارجيا

مبيعات ال�سركة للعام 2019 اعتمدت على ال�سوق املحلي فقط؛ اأما م�سرتياتنا فمحلية وخارجية.

و�سركاءه - الأردن : 45 ٪ من جممل املبيعات. التجارية  املفلح  ن�سري  • �سركة 
و�سركاءه - الأردن : 38 ٪ من جممل م�سرتيات املواد الأولية. التجارية  املفلح  ن�سري  • �سركة 
التزويد الردنية للحديد واملعادن - الأردن : 20٪ من جممل م�سرتيات املواد الأولية. • �سركة 

م�سرتيات املواد الأولية. جممل  من   ٪  16  : الأردن   - احلديد  لتجارة  اهلل  رام  • �سركة 
11٪ من جممل م�سرتيات املواد الأولية.  : ال�سعودية   - وال�سناعة  للتجارة  املعادن  ركن  • �سركة 

ال�سعودية : 10٪ من جممل م�سرتيات املواد الأولية.  - ال�سناعية  جدة  اإعمار  • �سركة 

منتجاتها  من  اأي  او  ال�سركة  بها  تتمتع  التي  المتيازات  اأو  احلكومية  احلماية   -7

مبوجب القوانني والنظمة:

• ل يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�سركة او اي من منتجاتها مبوجب القوانيني  والنظمة اأو غريها.
• ل يوجد اي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�سلت ال�سركة عليها.
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القرارات ال�سادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية اأو غريها التي لها اأثر مادي   .8

على عمل ال�سركة اأو منتجاتها اأو قدرتها التناف�سية:

قرارات �سادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية اأو غريها التي لها اأثر مادي على  اأي  يوجد  • ل 
عمل ال�سركة اأو منتجاتها اأو قدرتها التناف�سية

يتم جتديدها منذ العام 2013. ومل  ؛  اليزو  �سهادة  على  ال�سركة  ح�سلت  وان  • �سبق 
منتج اإل بعد اعتماده من قبل موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�س الأردنية. اأي  طرح  يتم  • ل 
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عدد موظفي ال�سركة:  ب- 

ال�سركة يف 2019/12/31    )67( موظفي  عدد  بلغ   •

العلمية: املوؤهالت   •
عدد املوظفني احلا�سلني عليهاملوؤهل

1ماج�ستري

5بكالوريو�س

3دبلوم

22ثانوية عامة

30اعدادي

6ابتدائي

• الدرجات:
عدد املوظفني �سمن الدرجةالدرجة

3اأ

4ب

5ج

19د

36هـ

ج - برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�سركة: 

1- التاأهيل والتدريب داخل موقع ال�سركة /امل�سنع:

عادة ما يتم تاأهيل وتدريب املوظفني �سواء القدامى او اجلدد يف ار�س امل�سنع وخا�سة موظفي 

النتاج بالأ�سافة اىل عقد دورات تدريبية داخل امل�سنع لل�سالمة العامة وال�سعافات الولية واأنقاذ 

واطفاء احلريق. 

2- التدريب اخلارجي: 

لقد عقدت هيئة الوراق املالية وبور�سة عمان ور�سة عمل تدريبية على مدار يومني عمل )الف�ساح 

الدائرة  ومدير  املالية  الدائرة  مدير  ال�سركة  ار�سلت  حيث  XBRL(؛  لغة  با�ستخدام  اللكرتوين 

الدارية حل�سور الور�سة والتدرب على ا�ستخدام لغة الف�ساح.
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10- املخاطر التي تتعر�س ال�سركة لها: 

تتعامل ال�سركة مع ثالثة انواع من املخاطر وعلى النحو التايل:

مع املخاطر الفنية : التعامل  • �سيا�سة 

اأ- اجراءات ال�سيانة الوقائية خلط الأنتاج ب�سكل دوري وم�ستمر. 

ب- جتهيز املعدات والقطع الحتياطية لتجنب اأي اأ�ساعة لوقت النتاج.

ت- توفري اللوازم والقطع يف امل�ستودعات دائما.

التعامل مع خماطر تقلبات ا�سعار اخلام واجلاهز : • �سيا�سة 

اأ- متابعة املوؤثرات املحلية والعاملية على ا�سعار اخلام واحلديد اجلاهز اأول باأول واأخذ الجراءات 

الالزمة وو�سع �سيا�سة �سراء تتوافق وتتم�سى مع تلك املوؤثرات جتنبا للوقوع باأي خ�سائر حمتملة.

ب- تخفي�س كلفة ال�سراء من خالل تو�سيع م�سادر توريد املادة اخلام وذلك بالبحث امل�ستمر عن 

تعدد م�سادر جديدة لتوريد املادة اخلام حمليا وخارجيا لأختيار اقل تكلفة.

• �سيا�سة التعامل مع املخاطر الت�سريعية التي قد تنتج عن تعديل اأو ظهور قوانني ذات اأثر مادي 
على ال�سركة ومنتجاتها. 

11- الجنازات التي حققتها ال�سركة خالل العام 2019: 

- احلفاظ على ح�سة ال�سركة يف ال�سوق املحلي لنتاج حديد الت�سليح.

م�ساغل  بت�سنيعها يف  وذلك  دولر  الف  مائة  تقل عن  ل  مفاجئ  تربيد  وحدة  ا�سترياد  كلفة  توفري   -

امل�سنع بكلفة مل تتجاوز ع�سر الآف دولر.

- مواكبة متطلبات احلوكمة باأحرتافية.

- حت�سني او�ساع املوارد الب�سرية مهنيا و ماديا.  

 2017 لعام  اول فرتة  املقدمة من  املبيعات  واملبيعات لقرارات �سريبة  الدخل  دائرة �سريبة  قبول   -

ولغاية اآخر فرتة مقدمة لعام 2019 وذلك بعد تدقيقها ومناق�ستها من قبل الدائرة.

- قبول دائرة �سريبة الدخل واملبيعات الك�سوفات ال�سنوية املقدمة ل�سريبة الدخل ولالعوام 2016 و 

2017 و 2018 بعد مناق�ستها وت�سويتها  و تعديلها مبوافقة ال�سركة. 
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12. الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل العام2019 ول تدخل 

�سمن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي: 

مل يحدث خالل العام 2019 اأية عمليات ذات طبيعة غري متكررة ولها اثر مايل على ال�سركة. 

حقوق  و�سايف  املوزعة  والأرباح  املتحققة  اأواخل�سائر  لالأرباح  الزمنية  ال�سل�سلة   -13

امل�ساهمني واأ�سعار الأوراق املالية: املبالغ بالدينار الردين:

20192018201720162015البند    

)267.308(172,124775.184520.730762.657الأرباح اأو اخل�سائر املتحققة

147,0890000الأرباح املوزعة

4,966,3084.935.4544.129.4513.577.9022.784.426�سايف حقوق امل�ساهمني

1.001.851.501.600.90اأ�سعار الأوراق املالية

14- حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اعمالها خالل العام 2019:

2019/12/312018/12/31الن�سبةالرقم

1.850  د.اأ1.000  د.اأالقيمة ال�سوقية لل�سهم 

1.678 د.اأ1.688 د.اأالقيمة الدفرتية لل�سهم 

1.103 مرة0.592 مرةالقيمة ال�سوقية اىل القيمة الدفرتية1

15%12%الأرباح )اخل�سائر( قبل ال�سريبة اىل القيمة ال�سوقية 2

8%2%العائد اىل الأ�ستثمار3

17%3.5%معدل العائد على حقوق امللكية4

5.313 مرة4.414 مرةمعدل دوران ال�سول الثابتة5

4%3%هام�س جممل الربح6

3%1%هام�س �سايف الربح7

تبلغ قيمة املنافع ال�سريبية املوؤجلة لل�سركة بتاريخ 1-1-2020 وبعد النتهاء من امللف ال�سريبي لل�سركة 

لغاية 31-12-2018 ما قيمته 1,351,447 دينار )مليون وثالثمائة وواحد وخم�سون الفا واربعمائة و�سبعة 

واربعون دينار( وهي عبارة خ�سائر مدوره ومقبوله �سريبيا من الدائرة عن �سنوات �سابقة وكذلك اأي�سا 

ا�ستهالكات موؤجلة التحميل بح�سب قرارات مدقق دائرة �سريبة الدخل واملبيعات عن �سنوات �سابقة

15- التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبليه لل�سركة : 

ا�ستمرار حمدودية  2020 يف  لعام  ال�سركة  ادارة  يتوقعها جمل�س  التي  امل�ستقبلية  التطورات  تتلخ�س 

الطلب على حديد الت�سليح وذلك لعدم وجود بوادر حقيقية توحي برتاجع امل�ستثمرين يف قطاع ال�سكان 

عن عزوفهم عن فتح م�ساريع جديدة وكذلك احلال بالن�سبة للعطاءات احلكومية الن�سائية.
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ولقد مت و�سع خطط م�ستقبلية قريبة وبعيده املدى حيث تركز اخلطط يف املدى القريب على تخفيف 

الثار ال�سلبية للو�سع الراهن واهمها جتنب اخل�سارة وذلك باملحافظة على ن�سب البيع بتخفي�س كلف 

واعباء النتاج قدر امل�ستطاع.

اما عن املدى البعيد للخطط فاأهم غايتها ان�ساء فرن لل�سهر وفتح ا�سواق جديدة لل�سركة بال�سافة 

اىل تطوير املوارد الب�سرية لل�سركة وتعزيز القيم اجلوهرية

16- مقدار اتعاب التدقيق ل�سركة دار التدقيق /ابراهيم يا�سني و�سركاءه: 

عن  املبيعات  ضريبة  شامل  غير  اردني  دينار   5,000 املذكوره  للشركة  التدقيق  اتعاب  بلغت 
العام2019.

17- عدد الأوراق اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا:

اأ- عدد الأوراق اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة

2019/12/312018/12/31اجلن�سيةاملن�سبالع�ساءالرقم

ال�سركات امل�سيطر 

عليها

ل يوجد2.0002.000اردينرئي�س املجل�سجمال ن�سري جمال املفلح1

ل يوجد2.5002.500ارديننائب الرئي�سزيد يو�سف عبد اهلل الن�سور2

�سركة ن�سري املفلح425.950425.950اردينع�سون�سري جمال �سعيد املفلح3

ل يوجد2.0002.000اردينع�سو�سعيد جمال �سعيد املفلح4

ل يوجد2.5902.590اردينع�سوعمرو نزاررا�سد احللبي 5

ب- عدد الأوراق اململوكة من قبل الإدارة العليا.

2019/12/312018/12/31اجلن�سيةاملن�سبال�سمالرقم
ال�سركات 

امل�سيطر عليها

ل يوجد22.00022.000ارديناملدير العامه�سام جمال �سعيد املفلح1

ل يوجد00اردينمدير الدائرة املاليةاحمد عبد احلفيظ احمد غيث2

ل يوجد 00اردينمدير الدائرة الداريةطارق حرب عبد القادر جامو�س3

ل يوجد00اردينمدقق داخليبكر احمد مو�سى ح�سن4

ل يوجد00اردينم�ساعد مدير امل�سنعامين �سيف اهلل ح�سن عبدالرحمن5
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ت- عدد الأوراق اململوكة لأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�سخا�س الدارة العليا )الزوجة 

والأولد الق�سر فقط(

ال�سركات امل�سيطر عليها2019/12/312018/12/31اجلن�سيةال�سلةال�سمالرقم

ل يوجد1.5001.130اردنيةزوجة ن�سري املفلحعالية حممد علي قطان1

18- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة والدارة العليا:

اأ- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة:

ا�سم الع�سو/ ومن�سبه

الرواتب 

الجمالية

املكافاآت وبدل 

التنقالت 

اجمايل املزايانفقات ال�سفر

40.0005.000045.000جمال ن�سري �سعيد املفلح /رئي�س جمل�س الإدارة املتفرغ

05.00005.000اأ.زيد يو�سف عبد اهلل الن�سور/نائب رئي�س جمل�س الإدارة

40.0005.000045.000�سعيد جمال �سعيد املفلح / مدير امل�سنع

05.00005.000ن�سري جمال �سعيداملفلح

05.00005.000عمرو نزار را�سد احللبي

-املكافاآت اعاله  متثل توزيع ارباح ح�سب قرار الهيئة العامة 

ب - املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها ا�سخا�س الدارة العليا:

ال�سم واملن�سب

الرواتب 

الجمالية

بدل 

التنقالت

املكافاآت

نفقات 

ال�سفر

اجمايل 

املزايا

40,000026,305066,305ه�سام جمال �سعيد املفلح/املدير العام

15,19500015,195احمد عبد احلفيظ احمد غيث/مدير الدائرة املالية

11,72300011,723طارق حرب عبد القادر جامو�س/مدير الدائرة الدارية

8,6010008,601بكر احمد مو�سى ح�سن/املدقق الداخلي

26,43800026,438امين �سيف اهلل ح�سن عبدالرحمن / م�ساعد مدير امل�سنع

-مت ت�سجيل مكافاأة للمدير العام عن حتقيق ال�سركة ارباح وكما هو متفق عليه يف قرار جمل�س 

الإدارة ال�سابق يف الدورة ال�سابعة رقم 9/17/80 بتاريخ 2015/4/18.  

19- التربعات واملنح التي دفعتها ال�سركة عام 2019:

- 600 دينار تربع  ال�سرطة املجتمعية/جبل طارق
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20- العقود وامل�ساريع والرتباطات التي عقدتها ال�سركة امل�سدرة مع ال�سركات 

التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء املجل�س اأو املدير 

العام اأو اأي موظف يف ال�سركة اأو اأقاربهم:

نتيجة اأمتناع البنوك الردنية من التعامل مع ال�سركة بعد ت�سويات الديون التي قام بها جمل�س الدارة 

ال�سابق؛ مل جتد ال�سركة م�سادر متويل لعملياتها وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير؛ وعليه فاأن �سركة 

وم�ساهمتها  ال�سركة  مال  راأ�س  يف  دينار  مبليون  م�ساهمتها  وبعد  التجارية  و�سركاه  املفلح  ن�سري 

�سركة  من   ٪76 بن�سبة  والتطوير  التجديد  م�سروع  متويل  مت  حيث  تاأهيلة  واعادة  امل�سنع  جتديد  يف 

ن�سري املفلح وهو ميثل التمويل الذاتي املتفق عليه مع املوؤ�س�سة الردنية لتطوير امل�ساريع القت�سادية 

24٪ فقط؛ وكان هذا الجراء احياء لل�سركة بعد  )جيدكو( حيث بلغت م�ساهمة جيدكو يف التمويل 

و�سعها باأجراءات الت�سفية الجبارية من قبل البنوك.

21- م�ساهمة ال�سركة يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي:

اأ- م�ساهمة ال�سركة يف حماية البيئة:

ا�سدقاء  جمعية  عن  املنبثقة  للبيئة  ال�سديقة  لل�سناعات  الردنية  ال�سبكة  اىل  الن�سمام  مت   •
البيئة الردنية والتي تتخذ من جامعة العلوم والتكنولوجيا مرجعا" علميا" لها 

ب- م�ساهمة ال�سركة يف خدمة املجتمع املحلي:

يف اأق�سام ال�سركة. وتدريبها  الأردنية  العمالة  توظيف  اأولوية  على  • احلر�س 
الردنية. اجلامعات  وطالب  املهنية  املعاهد  خريجي  • تدريب 

املجالت املتاحة  ومبختلف  الدرا�سية  ابحاثهم  يف  الردنية  واجلامعات  املعاهد  طلبة  • م�ساعدة 
�سواء كانت البحاث فنية او اأدارية او مالية.  

22 - التزام ال�سركة ببنود دليل احلوكمة املقر من قبل هيئة الوراق املالية:

امل�ساهمة  ال�سركات   حوكمة  قواعد  بدليل  الواردة  والر�سادية  اللزامية  القواعد  بكافة  ال�سركة  تلتزم   

العامة املدرجة يف بور�سة عمان والواجب التطبيق اعتبارا من 2017/5/22 
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23- الإقرارات :

1- يقر جمل�س الدارة بح�سب علمه واإعتقاده بعدم وجود اأية اأمور جوهرية توؤثر على ا�ستمرارية ال�سركة 

خالل العام 2020

2- يقر جمل�س الدارة مب�سئوليته عن اعداد البيانات املالية وانه يتوفر بال�سركة نظم الرقابة الفعالة.

نائب رئي�س املجل�سرئي�س جمل�س الدارة

زيد يو�سف عبد اهلل الن�سورجمال ن�سري جمال املفلح

ع�سوع�سوع�سو

عمرو نزار را�سد احللبين�سري جمال �سعيد املفلح�سعيد جمال �سعيد املفلح

3- نقر نحن املوقعني ادناه ب�سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي

املدير املايلاملدير العامرئي�س جمل�س الدارة

احمد عبد احلفيظ احمد غيثه�سام جمال �سعيد املفلحجمال ن�سري جمال املفلح
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تقرير احلوكمة

تقرير جمل�س الدارة حول حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة 2019

1- املعلومات والتفا�سيل املتعلقة بتطبيق تعليمات حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة وقواعد حوكمة 

ال�سركات.

الوطنية ل�سناعة ال�سلب جمموعة منتظمة من العالقا ت مع جمل�س الدارة وامل�ساهمني  ال�سركة  لدى 

وجميع الطراف الخرى ذات ال�سلة وتتناول هذه العالقات الطار العام ل�سرتاتيجية ال�سركة والو�سائل 

الالزمة لتنفيذ اهدافها وي�سمن الطار العام للحوكمة املوؤ�س�سية املعاملة العادلة القائمة على امل�ساواة 

بني جميع امل�ساهمني كما يعرتف بجميع حقوق امل�ساهمني التي حددها القانون ويوؤكد تزويدهم بجميع 

املعلومات املهمة حول ن�ساط ال�سركة والتزام اع�ساء جمل�س الدارة مب�سوؤوليتهم نحو ال�سركة وامل�ساهمني.

ويف هذا ال�سياق قامت ال�سركة مبا يلي : 

- مت ت�سكيل  جلنة احلوكمة  املنبثقة عن جمل�س الدارة يف العام 2018 .

- تقوم ال�سركة بتوفري املعلومات الف�ساحية للم�ساهمني ب�سوره دقيقة ووا�سحه وغري م�سلله ويف الوقات 

املحدده وفقا ملتطلبات اجلهات الرقابية والت�سريعات النافذه .

- ا�ستخدام موقع ال�سركة اللكرتوين على �سبكة النرتنت لتعزيز الف�ساح وال�سفافية وتوفري املعلومات 

2 : ت�سكيل جمل�س الدارة 

يتاألف جمل�س ادارة ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب من خم�سة اع�ساء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة 

العامة للم�ساهمني ؛ وفيما يلي ا�سماء اع�ساء جمل�س الدارة

الو�سفاملن�سبا�سم ع�سو جمل�س الدارة

غري م�ستقل تنفيذيرئي�س جمل�س الدارةال�سيد جمال ن�سري املفلح 

م�ستقلغري تنفيذينائب رئي�س جمل�س الدارةال�ستاذ زيد يو�سف الن�سور

غري م�ستقل غري تنفيذيع�سوا ال�سيد ن�سري جمال املفلح

غري م�ستقل تنفيذيع�سوا/مدير امل�سنعال�سيد �سعيد جمال املفلح

م�ستقلغري تنفيذيع�سواال�سيد عمرو نزار احللبي

عدد اجتماعات جمل�س الدارة خالل ال�سنة مع بيان الع�ساء احلا�سرين: عدد الجتماعات )10(

املن�سبا�سم ع�سو جمل�س الدارة
عدد مرات 

احل�سور 

عدد مرات 

الغياب

100رئي�س جمل�س الدارةال�سيد جمال ن�سري املفلح 

100نائب رئي�س جمل�س الدارة ال�ستاذ زيد يو�سف الن�سور

100ع�سوا ال�سيد ن�سري جمال �سعيد املفلح

100مدير امل�سنعال�سيد �سعيد جمال �سعيد املفلح

100ع�سوا ال�سيد عمرو نزار را�سد احللبي
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3: املنا�سب التنفيذية يف ال�سركة وا�سماء ال�سخا�س الذين ي�سغلونها : 

املن�سبال�سماء

رئي�س جمل�س الدارةال�سيد جمال ن�سري املفلح 

نائب رئي�س جمل�س الدارةال�ستاذ زيد يو�سف الن�سور

املدير العام ال�سيد ه�سام جمال املفلح

مدير امل�سنع ال�سيد �سعيد جمال املفلح

مدير الدائرة املالية ال�سيد احمد عبد احلفيظ غيث

مدير الدائرة الدارية ال�سيد طارق حرب جامو�س

4 : ل يوجد ممثلي اع�ساء جمل�س اإدارة  اعتباريني يف جمل�س ادارة ال�سركة.

5 : ل يوجد ع�سويات اع�ساء جمال�س اإدارة يف �سركات م�ساهمة عامة اخرى

عدا ال�ستاذ زيد يو�سف الن�سور فهو ع�سو جمل�س ادارة يف:

اأ- ال�سركة ال�ساخمة لال�ستثمارات العقارية واملالية

ب- �سركة �سريكو لالوراق املالية 

6 : �سابط الرتباط يف ال�سركة واأمني ال�سر: قامت ال�سركة بتعيني طارق حرب جامو�س امني �سر جلنة 

هيئة  لدى  ارتباط  �سابط  احمد عبد احلفيظ غيث  عينت  كما  املخاطر،  �سر جلنة  واأمني  احلاكمية 

الوراق املالية 

7 : جلان املجل�س :

بهدف تنظيم اعمال املجل�س وزيادة كفاءته قام جمل�س ادارة ال�سركة وح�سب تعليمات حوكمة ال�سركات 

امل�ساهمة املدرجة ل�سنة 2017 بت�سيكل وحتديد مهام وم�سوؤوليات تلك اللجان .

اأ- جلنة احلوكمة :

ال�سركة  التزام  من  والتاأكد  بال�سركة،  ال�سركات  حوكمة  تعليمات  تطبيق  على  ال�سراف  اللجنة  تتوىل 

بالقواعد واملبادىء بني الدارة يف ال�سركة وامل�ساهمني، �سمن الطر التنظيمية والدارية والقانونية واملالية 

التي حتدد احلقوق والواجبات وامل�سوؤوليات، واعداد تقرير احلوكمة ال�سنوي وتقدميه ملجل�س الدارة :

- اع�ساء اللجنة 

الو�سفاملن�سبا�سم ع�سو جمل�س الدارة

م�ستقلرئي�س اللجنةال�ستاذ زيد يو�سف الن�سور

غري م�ستقلع�سوا ال�سيد �سعيد جمال املفلح

م�ستقل ع�سواال�سيد عمرو نزار احللبي

 اإجتماعات اللجنة : بلغ عدد اإجتماعات جلنةاحلوكمة خالل ال�سنة )2( اجتماع . 
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ب- جلنة الرت�سيحات واملكافات : 

الهيئة  ب�سكل م�ستمر واعالم  امل�ستقلني  ا�ستقاللية الع�ساء  التاأكد من  ب�سكل رئي�سي  اللجنة  تتوىل هذه 

يف حال انتفاء �سفة ال�ستقاللية عن اي ع�سو من اع�ساء جمل�س الدارة ، كما تقوم مبراجعة النظمة 

وال�س�س اخلا�سة مبنح املكافاأت واملزايا واحلوافز والرواتب يف ال�سركة ب�سكل م�ستمر وحتديد احتياجات 

ال�سركة من الكفاءات على م�ستوى الدارة التنفيذية واملوظفني وا�س�س اختيارهم ، واجراء تقييم �سنوي 

لداء جمل�س الدارة واللجان املنبثقة 

 - اع�ساء اللجنة 

الو�سفاملن�سبا�سم ع�سو جمل�س الدارة

م�ستقلرئي�س اللجنةال�ستاذ زيد يو�سف الن�سور

غري م�ستقلع�سوا ال�سيد ن�سري جمال املفلح

م�ستقل ع�سواال�سيد عمرو نزار احللبي

- اإجتماعات اللجنة : بلغ عدد اإجتماعات جلنة الرت�سيحات واملكافاأت خالل ال�سنة )2( اجتماع . 

ت- جلنة التدقيق 

التدقيق  ت�سمل نطاق  التي  الداخلي  التدقيق  املراجعة وامل�سادقة على خطة  ب�سكل رئي�سي  اللجنة  تتوىل 

والطالع على تقارير التدقيق الداخلي وتقارير ومالحظات مدققي ح�سابات ال�سركة اخلارجيني والـتاأكد 

من قيام الدارة التنفيذية لل�سركة باتخاذ الجراءات الت�سويبية ، ومراجعة البيانات املالية لل�سركة قبل 

عر�سها على جمل�س الدارة .

- اع�ساء اللجنة 

الو�سفاملوؤهالت العلمية املن�سبا�سم ع�سو جمل�س الدارة

م�ستقلبكالوري�س حقوقرئي�س اللجنةال�ستاذ زيد يو�سف عبداهلل الن�سور

غري م�ستقلدبلوم جتارةع�سوال�سيد / ن�سري جمال �سعيد املفلح

م�ستقلنظم ومعلومات اداريةع�سواال�سيد / عمرو نزار احللبي

اجتماعات اللجنة : بلغت اجتماعات جلنة التدقيق خالل ال�سنة  )4( اجتماعات . 

عدد مرات احل�سور املن�سبا�سم ع�سو جمل�س الدارة

4رئي�س اللجنةال�ستاذ زيد يو�سف الن�سور

4ع�سوا ال�سيد / ن�سري جمال املفلح

4ع�سواال�سيد / عمرو نزار احللبي
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قامت اللجنة بالجتماع مبدقق احل�سابات اخلارجي لل�سركة مرة واحده خالل العام 2019 دون ح�سور   •
اي من ا�سخا�س الدارة التنفيذية لل�سركة لالطالع ومناق�سة كل ما يتعلق مبالحظاته ومقرتحاته حول 

اعمال ال�سركة ونتائجها املالية ومدى ا�ستجابة ادارة ال�سركة لية مالحظات او مقرتحات ان وجدت .

بالجتماع مع املدقق الداخلي، حيث اكد املدقق الداخلي عدم وجود اية مالحظات  اللجنة  قامت  كما   •
اخرى غري وارده يف تقاريره حول اعمال التدقيق ول يوجد ما يوؤثر على ا�ستقالليته يف ادائة لعمله

ث- جلنة ادارة املخاطر 

مبتابعة  وتتوىل  �سنوي  ب�سكل  ومراجعتها  ال�سركة  لدى  املخاطر  لدارة  �سيا�سة  بو�سع  اللجنة  هذه  تقوم 

اية  بدرا�سة  اللجنة  تقوم  �سمح اهلل، كما  ال�سركة ل  لها  تتعر�س  التي قد  املخاطر  انواع  وتقييم خمتلف 

انظمة مقرتحة او اأية تعديالت على انظمة ال�سركة القائمة والتو�سية ملجل�س الدارة ب�ساأنها  وتقوم اي�سا 

بدرا�سة اية �سيا�سات او اية تعديالت على �سيا�سة ادارة املوجودات وامللطوبات .

- اع�ساء اللجنة

الو�سفاملن�سبالع�ساء

م�ستقلرئي�س اللجنةال�سيد عمرو نزار احللبي

غري م�ستقلع�سواال�سيد �سعيد جمال املفلح

غري م�ستقلع�سواال�سيد ه�سام جمال املفلح

م�ستقلع�سوااملهند�س اأمين �سيف اهلل ح�سني

م�ستقلع�سواال�سيد احمد عبد احلفيظ غيث

اجتماعات اللجنة : بلغت اجتماعات ادارة املخاطر خالل ال�سنة  )2( اجتماعات . 
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ج-جدول عدد اأجتماعات اللجان والإع�ساء احلا�سرين لعام 2019 

ادارة املخاطرالتدقيقالرت�سيحات واملكافاأتاحلوكمةاللجان

2242عدد الجتماعات

-24-ال�سيد ن�سري جمال �سعيد املفلح

-224ال�ستاذ زيد يو�سف عبداهلل الن�سور

2--2ال�سيد �سعيد جمال �سعيد املفلح

2242ال�سيد عمرو نزار را�سد احللبي

2---ال�سيد ه�سام جمال �سعيد املفلح

2---املهند�س اأمين �سيف اهلل ح�سن عبد الرحمن

2---ال�سيد احمد عبد احلفيظ احمد غيث

رئي�س جمل�س الدارة

جمال ن�سري جمال املفلح
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تو�سيات جمل�س الإدارة

اأعمال  املدرجة يف جدول  الأمور  بدرا�سة  التكرم  نرجوا  وتعديالته  ال�سركات  قانون  لأحكام  واإ�ستنادا   -

الجتماع )العادي( واتخاذ القرارات املنا�سبة مبا يدعم م�سرية وا�ستمرار هذا ال�سرح ال�سناعي.

1. تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية ال�سابقة املنعقدة يف 2019/4/29 وامل�سادقة عليها .

2. مناق�سة تقرير جمل�س الإدارة عن اعمال ال�سركة لعام 2019 واخلطة امل�ستقبلية لل�سركة لعام 2020 

وامل�سادقة عليه.

3. تالوة تقرير مدققي احل�سابات لعام 2019.

4. مناق�سة البيانات احل�سابية اخلتامية لل�سركة عن ال�سنة املنتهية قي 2019/12/31.

5. اإبراء ذمة جمل�س الإدارة من امل�سوؤولية لعام 2019 وفقًا لأحكام القانون.

6. اإنتخاب مدققي ح�سابات ال�سركة لعام 2020 وتفوي�س جمل�س الإدارة بتحديد اتعابهم. 

7. اية اأمور اخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها على جدول الأعمال وفقًا لأحكام القانون
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ال�صركة الوطنية ل�صناعة ال�صلب

) �سركة م�ساهمة عامة حمدودة (

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية

القوائم املالية

وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

31 كانون الأول 2019
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ال�صركة الوطنية ل�صناعة ال�صلب

)�سركة م�ساهمة عامة حمدودة(

عمان - الأردن

جدول املحتويات

�صفحة

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل      31-29    

قائمة املركز املايل           32

كما في 31 كانون األول 2019

قائمة الدخل ال�سامل           33

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني                34

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019

قائمة التدفقات النقدية           35

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019

51 - 36 اإي�ساحات حول القوائم املالية       
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31
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ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة 

قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون الأول 2019

31-كانون الأول-312018-كانون الأول-2019اي�ساح

دينار اأرديندينار اأرديناملوجودات     

موجودات غري متداولة

 55,428,5305,558,805ممتلكات ومعدات بال�سايف

 655,87666,762اعمال قيد التنفيذ

 7183,651216,651موجودات مالية بالقيمة العادلة

 8200,393341,253موجودات �سريبية موؤجلة

6,183,471 5,868,450جمموع املوجودات غري املتداولة

موجودات متداولة

 92,116,3292,647,897خمزون

 10232,348135,052ذمم جتارية مدينة

 11355,521215,930اأر�سدة مدينة اآخرى

 411,22887,094 12النقد وما يف حكمه

3,085,973 3,115,426جمموع املوجودات املتداولة

9,269,444 8,983,876جمموع املوجودات  

 دينار اأردين دينار اأردينحقوق امل�ساهمني واملطلوبات    

حقوق امل�ساهمني 

 2,941,7682,941,768 13راأ�س املال املدفوع

 )61,640()30,821( خ�سم اأ�سدار

 735,442735,442 14احتياطي اإجباري

 1,419,9191,386,884اأرباح مرتاكمة

 )67,000()100,000( 7التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة

4,935,454 4,966,308جمموع حقوق امل�ساهمني

املطلوبات 

مطلوبات غري متداولة

 283,604567,203 15قر�س طويل الأجل

مطلوبات متداولة

 2,451,0412,433,627 16مبالغ م�ستحقة جلهات ذات عالقة

 187,434162,011ذمم جتارية دائنة

 17811,890887,550اأر�سدة دائنة اآخرى

 283,599283,599 15قر�س ق�سري الآجل

3,766,787 3,733,964جمموع املطلوبات املتداولة

4,333,990 4,017,568جمموع املطلوبات 

9,269,444 8,983,876جمموع حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم1 اإىل رقم 23 جزءمن هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة 

قائمة الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2019 

اي�ساح
31

كانون الأول، 2019

31

كانون الأول، 2018

دينار ارديندينار اردين

 29,805,209 24,246,890املبيعات

 )28,598,988( )23,534,994(18كلفة املبيعات

 1,206,221 711,896اإجمايل الربح

 )457,693( )331,757(19م�ساريف اأدارية

 )9,079( )9,531(ا�ستهالكات

 )30,819( )30,819(اطفاء خ�سم اأ�سدار

 209,690131,845ايرادات اآخرى

 349,479840,475ربح )خ�سارة ( ال�سنة قبل ال�سريبة

 )117,667( )69,896(8�سريبة دخل

)3,495(م�ساهمة وطنية لت�سديد الدين

 276,088722,808ربح )خ�سارة( ال�سنة

ي�ساف بنود الدخل ال�سامل الآخرى

 )50,000()33,000(التغيري يف القيمة العادلة ملوجودا ت مالية متوفرة للبيع

 102,376 )70,964(8التغري يف املوجودات ال�سريبية املوؤجلة

 172,124775,184جمموع الربح ال�سامل

دينار / �سهمدينار / �سهم

 210.0600.264ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية من ربح ال�سنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم1 اإىل رقم 23 جزءمن هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة 

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2019 

31 كانون الأول، 312018 كانون الأول، 2019

دينار ارديندينار اردين

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

349,479840,475ربح )خ�سارة ( ال�سنة قبل ال�سريبة

149,699152,304ا�ستهالكات

30,81930,819اطفاء خ�سم اأ�سدار

-)3,495(م�ساهمة وطنية لت�سديد الدين

التغري يف راأ�س املال العامل

531,568456,603خمزون

14,658)97,296(ذمم جتارية مدينة

532,786)139,591(اأر�سدة مدينة اآخرى

)138,579(25,423ذمم جتارية دائنة

)938,304()75,660(اأر�سدة دائنة اآخرى

770,946950,762�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار

)49,759()19,424(ا�سافات على املمتلكات ومعدات

)15,329(10,886م�ساريع قيد التنفيذ

)65,088()8,538(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف عمليات ال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

)283,599()283,599(قر�س طويل الجل

)657,973(17,414مبالغ م�ستحقة جلهات ذات عالقة

-)147,089(ارباح موزعة %5

-)25,000(مكافاأت اع�ساء املجل�س

)941,572()438,274(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف عمليات التمويل

)55,898(324,134�سايف التغري يف النقد وما  يف حكمه

87,094142,992النقد وما يف حكمه بداية ال�سنة

411,22887,094النقد وما يف حكمه نهاية ال�سنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم1 اإىل رقم 23 جزءمن هذه القوائم املالية وتقراأ معها



36

ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة 

اإي�ساحات حول القوائم املالية 31 كانون الأول 2019

1- معلومات عامة

 1979 الثاين  كانون   1 بتاريخ  املحدودة  العامة  امل�ساهمة  ال�سلب  ل�سناعة  الوطنية  ال�سركة  تاأ�س�ست   -

ال�سناعة  بوزارة  ال�سركات  لدى مراقب عام  املحدودة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  �سجل  و�سجلت يف 

والتجارة حتت الرقم )125(. ح�سلت عدة تعديالت على راأ�سمال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها اإىل اأن اأ�سبح 

راأ�سمال ال�سركة 1.171.281 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 وبتاريخ 4 اذار 2014 وافق جمل�س 

مفو�سي هيئة الأوراق املالية على ت�سجيل اأ�سهم الزيادة يف راأ�س املال والبالغة 1,000,000 �سهم ب�سعر 

اإ�سدار دينار اأردين لل�سهم الواحد وذلك عن طريق الإ�سدار غري العام وتخ�سي�سها لل�سادة �سركة 

اأردين  دينار   2,171,281 املدفوع  ال�سركة  مال  راأ�س  اأ�سبح  وبذلك  التجارية  و�سركاه  املفلح  ن�سري 

كما يف 31 كانون الأول 2014.كما قررت الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 19 ني�سان 2014 

املوافقة على ر�سملة جزء من ذمم امل�ساهمني الدائنة قيمتها 616,390 دينار، والتي تتمثل يف الذمة 

الدائنة للدكتور غ�سان املفلح، والذمة الدائنة لل�سادة �سركة ن�سري املفلح و�سركاه التجارية، وقد قامت 

ال�سركة با�ستكمال الإجراءات لدى وزارة ال�سناعة والتجارة ومت ت�سجيل اأ�سهم الزيادة يف راأ�س املال 

والبالغة 770,487 دينار، ب�سعر اإ�سدار 0.8 دينار لل�سهم وذلك عن طريق الإ�سدارغري العام. وبذلك 

اأ�سبح راأ�س مال ال�سركة املدفوع 2,941,768 دينار ويبلغ راأ�س مال ال�سركة امل�سرح به 3,000,000 

ال�سركة  مال  راأ�س  من  به  املكتتب  غري  اجلزء  كامل  لت�سديد  القانونية  الفرتة  ولأنتهاء  اأردين.  دينار 

2941768 دينار اردين؛ مبوجب  به واملكتتب واملدفوع  ال�سركة امل�سرح  راأ�س مال  به ي�سبح  امل�سرح 

كتاب مركز ايداع الأوراق املالية رقم 2661/8/1 تاريخ 2018/06/03.

وال�سحب وعمليات �سهر  ال�سهر  بوا�سطة  والأنابيب احلديدية  الق�سبان  ال�سركة �سناعة  - من غايات 

احلديد و�سكبه بالإ�سافةاإىل ا�سترياد ما يلزم لتنفيذ غايات ال�سركة.

- يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف الزرقاء - اململكة الأردنية الها�سمية.

- مت اإقرار القوائم املالية لل�سركة من قبل جمل�س الإدارة يف اجتماعها رقم 11/7/31 واملنعقد بتاريخ 

 .2020/2/16
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ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة 

اإي�ساحات حول القوائم املالية 31 كانون الأول 2019

2- ملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة

اأ�س�س الإعداد  1-2

مت اإعداد القوائم املالية لل�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة وفقا ملعايري   •
التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�سادرة عن 

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.

الأردين هو عملة عر�س القوائم املاليةوالذي ميثل العملة الرئي�سية لل�سركة. الدينار  اإن   •
التاريخية. التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املالية  القوائم  اإعداد  مت   •

ا�ستخدام تقديرات  يتطلب  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  بالتوافق مع  املالية  القوائم  اإعداد  اإن   •
ال�سيا�سات  تطبيق  عملية  يف  الراأي  اإبداء  الإدارة  من  يتطلب  كما  وحمددة،  اأ�سا�سية  حما�سبية 

اأو  املحا�سبية لل�سركة. لقد مت الإف�ساح عن املجالت التي تنطوي على درجة عالية من الجتهاد 

التعقيد اأو املجالت التي تعد فيها الفرتا�سات والتقديرات اأ�سا�سية للقوائم املالية يف الإي�ساح رقم 

.)4(

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والف�ساحات  2-2

املعايري  اجلديدة والتعديالت والتف�سريات التي بداأ �سريان تطبيقها يف الفرتة احلالية :

املالية(: يتناول املعيار ت�سنيف وقيا�س وا�ستبعاد  – )الأدوات   9 املالية الدويل رقم  التقارير  • معيار 
املوجودات واملطلوبات املالية ويدخل قواعد جديدة ملحا�سبة التحوط، اأجرى جمل�س معايري املحا�سبة 

الدولية مزيدًا من التغيريات على قواعد الت�سنيف والقيا�س وقدم اأي�سا منوذجًا جديدًا لالنخفا�س 

يف القيمة بهذه التعديالت هذا وقداكتمل الآن معيارالأدوات املالية اجلديد حيث بداأ يطبق فيالأول من 

كانون الثاين 2018.

اأ�سدر جمل�س املحا�سبة  15" الإيراد من العقود مع العمالء":  التقارير املالية الدويل رقم  معيار   •
الدولية معيارًاجديدًا لالعرتاف بالإيراد. هذا و�سوف يحل هذا املعيار حمل معيار املحا�سبة الدويل 

عقود  يغطي  والذي   11 رقم  الدويل  املحا�سبة  ومعيار  واخلدمات  ال�سلع  عقود  يغطي  والذي   18 رقم 

البناء. بناءًا على املعيار اجلديد، يتم العرتاف  بالإيرادات عند نقل ال�سيطرة على ال�سلعة اأو اخلدمة 

للعميل – وبالتايل فاإن فكرة ال�سيطرة حتل حمل فكرة املخاطر والعائد.

ال�سنوية 2015م – 2017م  ؛ املعايري املتاأثرة بدورة التح�سينات ال�سنوية 2015م  التح�سينات  • دورة 
– 2017م وموا�سيع التعديالت هى حيث يبداأ تطبيقها يف 1 يناير عام 2019 : 

- املعيار الدوىل للتقارير املالية رقم )3( جتميع العمال 



38

- املعيار الدوىل للتقارير املالية رقم )11( الرتتيبات امل�سرتكة 

- معيار املحا�سبة الدوىل رقم )12( �سرائب الدخل – نتائج �سريبة الدخل للدفعات على الدوات 

املالية امل�سنفة كحقوق ملكية  

- معيار املحا�سبة الدوىل رقم )23( تكاليف القرتا�س – تكاليف القرتا�س املوؤهلة للر�سملة .

- التف�سري رقم 22 – املعامالت التي تتم بعمالت اجنبية واملقابل املدفوع م�سبقا.

مل يكن لهذه التغيريات والتعديالت للمعايري الدولية اأية تاأثري على ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة ول 

تتطلب اأثر رجعي.

ترجمة العمالت الأجنبية  3-2

عملة عر�س القوائم املالية اأ- 

التي  الرئي�سية  القت�سادية  البيئة  عملة  با�ستخدام  املالية  القوائم  فـي  الظاهرة  البنود  تقييم  يتم 

متار�س ال�سركة ن�ساطاتها من خاللها )"العملة الت�سغيلية"(. اإن عملة عر�س هذه القوائم املالية 

هي الدينار الأردين .

ب- العمليات والأر�سدة

العملية. يتم  ال�سائدة بتاريخ  العملة املحلية بالأ�سعار  العمليات بالعمالت الأجنبية اإىل  يتـم ترجمة 

وعن  العمليات،  ت�سوية  عن  الناجتة  الأجنبية  بالعمالت  العمليات  ترجمة  وخ�سائر  اأرباح  ت�سجيل 

�سرف  اأ�سعار  ح�سب  ال�سنة  نهاية  يف  الأجنبية  بالعمالت  املالية  واملطلوبات  املوجودات  ترجمة 

بالأ�سعار ال�سائدة بتاريخ املركز املايل يف قائمة الدخل �سمن بند اإيرادات اأخرى.

ممتلكات واآلت ومعدات  4-2

يتم ت�سجيل املمتلكات واآلت واملعدات ب�سعـر الكلفة التاريخيـة بعد تنزيل ال�ستهالكات. ت�سمل الكلفة 

التاريخية امل�ساريف املتعلقـة باقتنـاء هـذه املمتلكات واآلت واملعدات.

بطريقة  منف�سلة  اأنها موجودات  على  احت�سابها  اأو  املوجودات  لقيمة  الالحقة  التكاليف  ت�سمني  يتم 

املوجودات  تلك  من  لل�سركة  م�ستقبلية  اقت�سادية  منافع  تدفق  احتمال  هناك  يكون  عندما  منا�سبة، 

للبند  القيمة الدفرتية  ويكون من املمكن قيا�س كلفة تلك املوجودات بطريقة موثوق بها. يتم �سطب 

امل�ستبدل. يتم ت�سجيل جميع م�ساريف الت�سليحات وال�سيانة الأخرى عند تكبدها يف قائمة الدخل.

يتم احت�ساب ال�ستهالك بطريقة عدد الوحدات الإنتاجية بالن�سبة لبنود خط الإنتاج وي�ستخدم الق�سط 

الثابت لالأ�سول غري الإنتاجيةول يتم ا�ستهالك الأر�س. 

• يتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر الإنتاجي للموجودات، وتعديلها اإن لزم، عند نهاية كل �سنة مالية.
واآلت واملعدات عن �سايف قيمتها الدفرتية  املمتلكات  اأي من  ا�سرتداده من  املمكن  املبلغ  يقل  • عندما 
فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل )اإي�ساح 6-2(.

ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة 

اإي�ساحات حول القوائم املالية 31 كانون الأول 2019
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ا�ستبعاد املمتلكات واآلت واملعدات بال�ستنـاد اىل الفرق بني  عن  الناجتة  اخل�سائر  اأو  الإرباح  • حتّدد 
القيمة الدفرتية وعائداتها ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل.

اأعمال حتت التنفيذ  5-2

الإنتاجوامل�ساريف  خط  ومعدات  الإن�ساءات  كلفة  وتت�سمن  بالكلفة  التنفيذ  حتت  امل�ساريع  تظهر 

لت�سبح  بها  املتعلقة  املوجودات  اكتمال  حني  اإل  التنفيذ  حتت  الأعمال  ا�ستهالك  يتم  ول  املبا�سرة. 

جاهزة لال�ستخدام.

التدين يف قيمة املوجودات غري املالية  6-2

يتم مراجعة املوجودات غري املالية لكي يتم حتديد خ�سارة التدين يف قيمتها عندما ت�سري الأحداث 

اأن القيمة الدفرتية قد ل تكون قابلة لال�سرتداد. يتم احت�ساب خ�سارة  اإىل  اأوالتغيـّرات يف الظروف 

املمكن  القيمة  عن  للموجودات  الدفرتية  القيمة  به  تتجاوز  الذي  املبلغ  مبقدار  القيمة  يف  التدين 

اأو  البيع  تكاليف  تنزيل  بعد  للموجودات  العادلة  القيمة  هي  ا�سرتدادها  املمكن  والقيمة  ا�سرتدادها. 

اأدنى  يف  املوجودات  جتميع  يتم  القيمة،  تدين  تقييم  ولأغرا�س  اأعلى.  اأيهما  ال�ستخدام  من  القيمة 

امل�ستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية ميكن حتديدها ب�سكل منف�سل )وحدات توليد النقد(. يتم 

مراجعة املوجودات غري املالية التي تعر�ست لتدين يف قيمتها لحتمال عك�س انخفا�س القيمة بتاريخ 

كل تقرير مايل لل�سركة.

املوجودات املالية املتوفرة للبيع  7-2

اإن املوجودات املالية املتوفرة للبيع هي موجودات مالية )خالفًا للم�ستقات املالية( اإما يتم حتديدها 

�سمن هذه الفئة اأو ل ينطبق ت�سنيفها على اأي من الت�سنيفات الأخرى.

• يتم ت�سنيف هذه املوجودات �سمن املوجودات غري املتداولة اإل اإذا كان لإدارة ال�سركة النيـّة لبيع هذه 
ال�ستثمارات خالل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل.

م�ساريف  اإليها  م�سافًا  ال�سراء  عند  العادلة  بالقيمة  للبيع  املتوفرة  املالية  املوجودات  اإثبات  يتم   •
الالحقة يف  التغريات  ت�سجيل  ويتم  العادلة  بالقيمة  املالية  القوائم  تاريخ  تقييمها يف  ويعاد  القتناء. 

القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�سامل يف نف�س الفرتة. )معيار 9(

املرتاكم يف  التغيـّر  اإثبات  يتم  للبيع،  املتوفرة  بند  يف  امل�سنفة  ال�ستثمارات  انخفا�س  اأو  بيع  عند   •
القيمة العادلة والظاهر يف حقوق امللكّية يف قائمة الدخل كاإيرادات اأو خ�سائر ناجتة عن ال�ستثمارات.

مبو�سوعية  تبني  ما  اذا  الدخل  قائمة  يف  �سابقًا  ت�سجيلها  مت  التي  التدين  خ�سارة  ا�سرتجاع  ميكن   •
ان الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة لحقة لت�سجيل خ�سائر التدين، حيث يتم ا�سرتجاع 

خ�سائر التدين لأدوات الدين من خالل قائمة الدخل.

ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه بالكلفة ويتم ت�سجيل  التي  املالية  املوجودات  • تظهر 
اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة 

اإي�ساحات حول القوائم املالية 31 كانون الأول 2019
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املوجودات ال�سريبية املوؤجلة  8-2

اإن ال�سرائب املوؤجلة هي ال�سرائب املتوقع دفعها اأو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني 

قيمة املوجودات يف القوائم املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�سريبي على اأ�سا�سها.

اللتزام  ت�سوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي  ال�سريبية  للن�سب  وفقا  املوؤجلة  ال�سرائب  احت�ساب  يتم 

ال�سريبي او حتقيق املوجودات ال�سريبية .)اإي�ساح 8(

املخزون  9-2

يتم ت�سعري املخزون بالكلفة اأو ب�سايف القيمة القابلة لال�سرتداد اأيهما اأقل. يتم حتديد الكلفة با�ستخدام 

طريقة املتو�سط املرجح ت�سمل كلفة املخزون اجلاهز وحتت الت�سنيع)الب�ساعة �سبة اجلاهزة( املواد 

غري  الإنتاج  وم�ساريف  املبا�سرة  الإنتاج  وتكاليف  املبا�سرة  والأجور  الرواتب  اإليها  م�سافًا  اخلام 

املبا�سرة. اإن القيمة القابلة لال�سرتداد هي قيمة البيع التقديرية �سمن الن�ساط العتيادي لل�سركة بعد 

تنزيل م�ساريف البيع املتوقعة. يتم تكوين خم�س�س للب�ساعة نتيجة تدين الأ�سعاراأو معيب بالب�ساعة

ذمم جتارية مدينة   10-2

متثل الذمم التجارية املدينة مبالغ م�ستحقة من عمالء مقابل بيع ب�سائع �سمن الن�ساط العتيادي 

لل�سركة. ويتم ت�سنيف الذمم التجارية املدينة كموجودات متداولة اإذا كانت م�ستحقة القب�س خالل 

�سنة واحدة اأو اقل وموجودات غري متداولة اإذا كانت م�ستحقة القب�س خالل اأكرث من �سنة.

يتم العرتاف الويل بالذمم التجارية املدينة بقيمتها العادلة و تقا�س لحقا على ا�سا�س الكلفة املطفاأة 

با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية و بعد تنزيل خم�س�س التدين يف القيمة.

التدين يف قيمة املوجودات املالية  11-2

تقوم ال�سركة مبراجعة القيم املثبتة للموجودات املالية يف تاريخ القوائم املالية لتحديد فيما اذا كانت 

هنالك موؤ�سرات تدل على تدين يف قيمتها افراديا اأوبالإجمايل ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�سرات يتم 

تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.

يتم تكوين خم�س�س التدين للذمم املدينة التجارية عندما يتوفر الثبات باأن ال�سركة لن تتمكن من 

حت�سيل جميع املبالغ امل�ستحقة وفقا ل�سروط الدين ال�سلية. ان مواجهة املدين مل�ساعب مالية هامة 

او وجود احتمالية لالفال�س اأو اعادة الهيكلة املالية للمدين و التخلف اأو التاخري يف الدفع هي موؤ�سرات 

على وجود تدين يف الذمم املدينة .متثل قيمة املخ�س�س الفرق ما بني القيمة الدفرتية للموجودات 

القيمة  تخفي�س  يتم  ال�سوقية  الفائدة  ب�سعر  املخ�سومة  املتوقعة  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  و 

الدفرتية للموجودات با�ستخدام ح�ساب خم�س�س. ويتم ادراج اخل�سارة يف قائمة الدخل. يتم �سطب 

الذمم التجارية املدينة غري القابلة للتح�سيل يف ح�ساب خم�س�س تدين الذمم التجارية. و يف حال 

حت�سيل الذمم التي مت �سطبها �سابقا يتم ت�سجيلها �سمن الإيرادات الأخرى يف قائمة الدخل. 
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النقد وما يف حكمه  12-2

يتكـون النقـد وما يف حكمه مـن النقـد فـي ال�سنـدوق ولدى البنـوك بتواريخ ا�ستحقاق ثالثة اأ�سهر.

ذمم جتارية دائنة   13-2

تتمثل الذمم الدائنة باملبالغ املالية امل�ستحقة على ال�سركة مقابل الب�سائع واخلدمات املقدمة من املوردين 

م�ستحقة  كانت  اذا  متداولة  كمطلوبات  التجارية  الذمم  ت�سنيف  يتم  العتيادي.  ال�سركة  ن�ساط  �سمن 

خالل �سنة واحدة اأو اقل و كمطلوبات غري متداولة اإذا كانت م�ستحقة الدفع خالل فرتة اأكرث من �سنة.

يتم العرتاف الأويل بالذمم الدائنة بالقيمـة العادلـة ومـن ثـم تدرج بالكلفة املطفـاأة با�ستخـدام طريقـة 

الفائدة الفعلية.

خم�س�سات  14-2

لأحداث  نتيجة  متوقع  اأو  حايل  قانوين  التزام  ال�سركة  على  يرتتب  عندما  املخ�س�سات  ت�سجيل  يتم 

�سابقة على اأن يكون من املحتمل ح�سول تدفقات نقدية لت�سديد هذا اللتزام، واأنه بالإمكان تقدير 

قيمتها ب�سورة موثوق بها.

القرو�س  15-2

يتم العرتاف بالقـرو�س فـي البدايـة علـى اأ�سـا�س القيمـة العادلـة، بال�سايف من التكاليف املتكبدة من 

العملية، ومـن ثـّم تـدرج القـرو�س بالكلفة املطفـاأة. يتـم اإثبات اأيـة فروقات بيـن املبالغ امل�ستلمـة )بعـد 

ح�سـم تكاليف العمليـة( وقيـمة ال�سـداد فـي قائمة الدخل ال�سامل خـالل فرتة عمر القـر�س با�ستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية.

العرتاف بالإيرادات  16-2

متثل الإيرادات القيمة العادلة للمبلغ النقدي امل�ستلم اأو املدين للمخزون املباع �سمن الن�ساط العتيادي 

تقوم  املمنوحة.  واخل�سومات  واملرجتعات  امل�سافة  ال�سرائب  من  �سافية  الإيرادات  تظهر  لل�سركة. 

ال�سركة بالعرتاف بالإيرادات عندما يتم قيا�س الإيرادات ب�سكل موثوق بهويكون من املرجح تدفق 

منافع اقت�سادية م�ستقبلية لل�سركة.

مبيعات الب�سائع

يتم العرتاف باإيراد بيع الب�سائع عند ا�ستالم العميل للب�سائع وانتقال خماطر امللكية له.

�سريبة الدخل  17-2

الإرباح  وتختلف  لل�سريبة،  اخلا�سعة  الإرباح  اأ�سا�س  على  امل�ستحقة  ال�سرائب  م�ساريف  حت�سب 

اخلا�سعة لل�سريبة عن الإرباح املعلنة يف القوائم املالية لن الإرباح املعلنة ت�سمل اإيرادات غري خا�سعة 

لل�سريبة، اأو م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية وامنا يف �سنوات لحقة، او اخل�سائر املرتاكمة 

املقبولة �سريبيا، اأو بنود لي�ست خا�سعة او مقبولة التنزيل لأغرا�س �سريبية.

ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سلب امل�ساهمة العامة املحدودة 

اإي�ساحات حول القوائم املالية 31 كانون الأول 2019



42

حت�سب ال�سرائب مبوجب الن�سب ال�سريبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات.

مزايا املوظفني  18-2

بخ�سو�س خطط املزايا حمددة امل�ساركة فان ال�سركة تقوم بدفع م�ساركات ب�سكل اإجباري ل�سندوق 

تاأمني التقاعد واملـُدار من قبل موؤ�س�سة حكومية )موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي(. ل يرتتب على ال�سركة 

ال�سمان الجتماعي  امل�ساركات كم�سروف  اإدراج هذه  ويتم  اأخرى عند دفع م�ساركتها  التزامات  اأي 

عند ا�ستحقاقها.

فئات الأدوات املالية  19-2

20192018

دينــاردينــاراملوجودات ح�سب قائمة املركز املايل

الذمم املدينة

232,348135,052ذمم جتارية مدينة

اأر�سدة مدينة اأخرى

)با�ستثناء امل�ساريف املدفوعة مقدماوالتاأمينات والأمانات(

309,774104,920

411,22887,094نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

953,350327,066

املطلوبات ح�سب قائمة املركز املايل

567,203850,802قرو�س

2,451,0412,433,627مبالغ م�ستحقة جلهات ذات عالقة

187,434162,011ذمم جتارية دائنة

736,260801,327اأر�سدة دائنة اأخرى )با�ستثناءاللتزامات القانونية(

3,941,9384,247,767

3- اإدارة املخاطـر املاليـة

عوامل املخاطر املالية  1-3

التقلبـات يف  تاأثري  لن�ساطاتها، وتت�سمن هذه املخاطر  نتيجة  ال�سركة ملخاطر مالية خمتلفة  تتعر�س 

ال�سوق )خماطر حتويل العمالت( وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة. يركز برنامج ادارة املخاطر 

الإجمالية لل�سركة علـى تخفي�س التاأثري ال�سلبي املحتمل علـى النتائج املاليـة لل�سركة اىل احلد الدنى.

اأ- خماطـر ال�سـوق

• خماطـر حتويـل العمـالت :اإن جميع تعامالت ال�سركة هي بالدينار الأردين والدولر الأمريكي. ومل 
يطراأ اأي تغيري جوهري على �سعر الدولر الأمريكي مقابل الدينار الأردين خالل ال�سنة.

ب- خماطر الئتمان

ل تتوقع اإدارة ال�سركة اأية خ�سائر جوهرية نتيجة عدم اللتزام من الزبائن واملوؤ�س�سات املالية.
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ج- خماطر ال�سيولة

اإن �سيا�سة ال�سركة يف تقليل خماطر ال�سوق تتمثل بتوفري ال�سيولة النقدية لتلبية احتياجات ال�سركة من 

خالل قر�س ال�سريك ال�سرتاتيجي واملوؤ�س�سة الأردنية لتطوير امل�ساريع القت�سادية.

يحلل اجلدول اأدناه املطلوبات املالية لل�سركة )غري خم�سومة( اإىل فئات معينة كما بتاريخ قائمة املركز 

املايل يف 31 كانون الأول 2018 بناًء على تاريخ ال�ستحقاق للفرتات املتبقية ومعدل الفائدة ال�سوقية.

اأكرث  من �سنةاأقل من �سنة

ديناردينار

كما يف 31 كانون الأول 2019

283,599283,604قرو�س

2,451,041مبالغ م�ستحقة جلهات ذات عالقة

187,434ذمم جتارية دائنة 

582,379153,881اأر�سدة دائنة اأخرى )با�ستثناءاللتزامات القانونية(

كما يف 31 كانون الأول 2018

283,599567,203قرو�س

2,433,627مبالغ م�ستحقة جلهات ذات عالقة

162,011ذمم جتارية دائنة 

575,166226,161اأر�سدة دائنة اأخرى )با�ستثناءاللتزامات القانونية(

اإدارة خماطر راأ�س املال  2-3

اإن هدف ال�سركة من اإدارة راأ�س املال هو احلفاظ على قدرة ال�سركة على ال�ستمرار مما يحقق عائـد 

للم�ساهمني ويحافظ على بنية مثلى لراأ�س املال، مما يوؤدي اىل تخفي�س تكاليف راأ�س املال.

تقوم ال�سركة مبراقبة راأ�س املال من خالل مراقبة ن�سبة املديونيــّة. يتم احت�ساب هذه الن�سبة بتق�سيم 

�سايف الديون على جمموع راأ�س املال، ويتم احت�ساب �سايف الديون من خالل ح�سر جمموع القرو�س 

)القرو�س ومبالغ م�ستحقة جلهات ذات عالقة( ، بال�سايف من النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك ، 

كما هو مبيــّن يف قائمة املركز املايل. اأما جمموع راأ�س املال فيتم احت�سابه من خالل اإ�سافة حقوق 

امل�ساهمني اإىل �سايف الديون، كما هو مبيـّن يف قائمة املركز املايل.

بلغت ن�سبة املديونيــّة كما يلي:

20192018

ديناردينار

3,018,2443,284,429جمموع القرو�س

)87,094()411,228(النقد وما يف حكمه

2,607,0163,197,335�سايف الديون

4,966,3084,935,454جمموع حقوق امللكيــّة

7,573,3248,132,789جمموع راأ�س املال

39%34%ن�سبة املديونيــّة
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القيمة العادلة  3-3

يتم  التقييم، حيث  اإىل طريقة  ا�ستنادًا  العادلة  بالقيمة  امل�سجلة  املالية  الأدوات  التايل  ميثل اجلدول 

تعريف امل�ستويات املختلفة على النحو التايل:

• امل�ستوى 1: الأ�سعار املعلنة ملوجودات اأو املطلوبات يف اأ�سواق ن�سطة.
• امل�ستوى 2: الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�سطة ملوجودات ومطلوبات مالية م�سابهة، اأو طرق تقييم 

اأ�سعار اأخرى تكون املعطيات اجلوهرية لها مبنية على معلومات �سوقية.

• امل�ستوى 3: طريقة الت�سعري التي ل تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات �سوقية 
ميكن مالحظتها.

املجمــوعامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

دينــاردينــاردينــاردينــار

31 كانون الأول 2019

183.651183.651--موجودات مالية متوفرة للبيع

31 كانون الأول 2018

216.651216.651--موجودات مالية متوفرة للبيع

املالية. واملطلوبات  املالية  املوجودات  يف  املالية  الأدوات  • تتمثل 
• تتكون املوجودات املالية من النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك والذمم املدينة وبع�س الأر�سدة املدينة 

الأخرى. كما تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والقرو�س وبع�س الأر�سدة الدائنة الأخرى.

4- التقديرات والجتهادات املحا�سبية ذات الأهمية

ال�سابقة  اخلربة  اىل  ت�ستند  التي  املحا�سبية  والجتهادات  للتقديرات  م�ستمرًا  تقييمًا  ال�سركة  جتري 

ا�ستنادًا اىل الظروف  اأنها معقولة  التي يعتقد  اأخرى مبا يف ذلك توقعات الأحداث املرتقبة  وعوامل 

الراهنة.

تقوم ال�سركة باإعداد تقديرات وافرتا�سات تتعلق بامل�ستقبل. اإن التقديرات املحا�سبية الناجتة بطبيعتها 

نادرًا ما ت�ساوي النتائج الفعلية ذات ال�سلة. تتمثل التقديرات والفرتا�سات التي لها خماطر كبرية 

وت�سبب تعدياًل جوهريًا على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة فيما 

يلي:

اأ- خم�س�س تدين الذمم املدينة

تقـوم ال�سركة بتكوين خم�س�س الذمم التجارية املدينة وفقًا لل�سيا�سة املحا�سبية املبينة يف )اإي�ساح 

2-10(. يتم مقارنة القيم القابلة لال�سرتداد من الذمم التجارية املدينة مع القيمة الدفرتية لهذه 

الذمم، وذلك لتحديد قيمة املخ�س�س. اإن هذه الحت�سابات تتطلب ا�ستخدام تقديرات.
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ب- القيمة العادلة للموجودات املالية

تقوم ال�سركة بتقييم القيمة العادلة للموجودات املالية عند عدم توفر اأ�سعار معلنة اأو عدم وجود تداول 

ن�سط عن طريق واحدة من الطرق التالية:

- مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�سابهة اإىل حد كبري.

اأداة  بن�سبة م�ستخدمة يف  املتوقعة  النقدية  التدفقات  امل�ستقبلية وخ�سم  النقدية  التدفقات  - حتليل 

مالية م�سابهة لها.

ج- �سريبة الدخل

تخ�سع ال�سركة ل�سريبة الدخل وبالتايل فان ذلك يتطلب اجتهادات كبرية يف حتديد خم�س�س �سريبة 

الدخل. تقوم ال�سركة باإثبات مطلوبات �سريبة الدخل بناًء على توقعاتها حول ما اإذا كان �سينتج عن 

التدقيق ال�سريبي اأية �سريبة اإ�سافية. اإذا كان التقدير النهائي لل�سريبة خمتلفًا عن ما مّت ت�سجيله 

فاإن الفروقات �ستوؤثر على �سريبة الدخل احلالية يف الفرتة التي يتبني فيها وجود تلك الفروقات.

5- ممتلكات والآت ومعدات

خط النتاجمبايناأرا�سي
ال�سيارات

والآليات

الأثاث والجهزة 

والتجهيزات 

املكتبية

املجموع

ديناردينارديناردينارديناردينارلل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2019

1,409,835648,9503,973,71832,02836,3496,100,880الكلفة التاريخية  بداية ال�سنة

3,00919,424-3,23513,180-ا�سافات

------ا�ستبعادات

1,409,835652,1853,986,89832,02839,3586,120,304الكلفة التاريخية  نهاية ال�سنة

77,445419,26616,85328,511542,075-ال�ستهالك املرتاكم بداية ال�سنة

12,978122,7976,4067,518149,699-اإ�سافات 

------ا�ستبعادات

90,423542,06323,25936,029691,774-ال�ستهالك املرتاكم  نهاية ال�سنة

1.409.835561,7623,444,8358,7693,3295,428,530�سايف القيمة الدفرتية

ديناردينارديناردينارديناردينارلل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2018

1,409,835662,5133,937,98117,69823,0946,051,121الكلفة التاريخية  بداية ال�سنة

-12,363     -2,432)14,795(-اعادة ت�سنيف وتبويب

1,23233,30514,33089249,759-ا�سافات

1,409,835648,9503,973,71832,02836,3496,100,880الكلفة التاريخية  نهاية ال�سنة

78,509280,62113,89416,747389,771-ال�ستهالك املرتاكم بداية ال�سنة

-4,689)700(10,040)14,029(-اعادة ت�سنيف وتبويب

12,965128,60536597,075152,304-اإ�سافات 

77,445419,26616,85328,511542,075-ال�ستهالك املرتاكم  نهاية ال�سنة

1.409.835571,5053,554,45215,1756,8385,558,805�سايف القيمة الدفرتية
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6- م�ساريع قيد التنفيذ

 20192018

دينــاردينــار

8,05914,672م�ساريف حتديث وتطوير حمولت كهربائية

28,50028,500مقاولة املتميزون للهياكل املعدنية

17,80017,800خط اإنتاج ال�سماكات املتدنية حتت الإن�ساء

1,5175,790اعمال حتت التنفيذ متعددة

55,87666,762

7- موجودات مالية بالقيمة العادلة

20192018

القيمةعدد الأ�سهمالقيمةعدد الأ�سهم

163.365283.651163.365283.651ر�سيد املوجودات بداية ال�سنة

)67.000()100.000(تخفي�س قيمة عادلة

163.365183.651163.365216.651ر�سيد املوجودات نهاية ال�سنة

8- موجودات �سريبية موؤجلة

 69,896 الدخل  بلغت �سريبة  لل�سريبة،  الدخل اخلا�سع  20٪ على  بن�سبة  احت�ساب �سريبة دخل  مت 

دينار للعام 2019؛ 

20192018

ديناردينار

341,253356,544ر�سيد بداية ال�سنة

)117,667()69,896(�سريبة الدخل 

102,376)70,964(منافع �سريبية موؤجلة

200,393341,253ر�سيد نهاية ال�سنة 

9- خمزون

20192018

ديناردينار

709,6531,800,269الب�ساعة اجلاهزة

746,515231,533املواد اخلام

94,683114,093ق�ساير وخردة وبرادة

35,80548,493مواد اإنتاج م�ساعدة

529,673453,509قطع غيار 

2,116,3292,647,897
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مت تقييم خمزون الق�ساير واخلردة والربادة بالقيمة القابلة لال�سرتداد )القيمة ال�سوقية(.   -

مت تقييم خمزون الب�ساعة اجلاهزة و البلت اخلام واملواد امل�ساعدة وقطع الغيار  ب�سعر التكلفة.  -

10- ذمم جتارية مدينة

20192018

دينار دينار 

645,760548,464الذمم املدينة

)413,412()413,412(خم�س�س تدين الذمم املدينة

232,348135,052  الذمم املدينة بعد املخ�س�س

القيمة العادلة للذمم املدينة تعادل القيمة الدفرتية لتلك الذمم كما يف 31 كانون الأول 2019.

11- اأر�سدة مدينة اأخرى

20192018

دينار دينار 

282,28250,518دفعات مقدمة ل�سراء مواد خام

14,3728,375م�ساريف مدفوعة مقدمًا

31,37531,375تاأمينات م�سرتدة 

71,260-اأمانات �سريبة مبيعات

29,673-اعتمادات وطلبيات

27,49224,729اأخرى 

355,521215,930

12- نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

20192018

دينار دينار 

302,31111.266نقد و�سيكات يف ال�سندوق

108,91775.828نقد لدى البنوك

411,22887.094

13- راأ�س املال امل�سرح به واملكتتب واملدفوع

يبلغ راأ�س مال ال�سركة املدفوع 2,941,768 دينار ويبلغ راأ�س مال ال�سركة امل�سرح به 3,000,000 دينار 

اأردين. ولأنتهاء الفرتة القانونية لت�سديد كامل اجلزء غري املكتتب به من راأ�س مال ال�سركة امل�سرح به 

ي�سبح راأ�س مال ال�سركة )امل�سرح به واملكتتب واملدفوع 2941768 دينار اردين؛ مبوجب كتاب مركز 

ايداع الأوراق املالية رقم 2661/8/1 تاريخ2018/06/03.
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14- احتياطي اإجباري

اية  الرباح  من  تقتطع  مل  فال�سركة  وعلية  املال؛  راأ�س  من   ٪25 ن�سبته  ما  الحتياطي  ر�سيد  ميثل 

احتياطيات لهذا العام.

20192018

ديناردينار

735.442709.888ر�سيد بداية ال�سنة

25.554-اقتطاع  ح�سب قانون ال�سركات

735.442735.442ر�سيد نهاية ال�سنة

15-  القرو�س )طويلة وق�سرية الآجل(

بداأت ال�سركة بت�سديد القر�س واملرابحة يف العام 2016  حيث تبقى 6 دفعات كما هو مبني ادناه اأما 

مرابحة املوؤ�س�سة الأردنية فت�ستحق على �سكل 10٪ من الرباح ال�سنوية.

20192018

ديناردينار

283,599283,599قر�س ق�سري الأجل )3 دفعات يف عام 2020(

283,604567,203قر�س طويل الأجل )3 دفعات يف عام 2021(

567,203850,802جمموع

283,599283,599اق�ساط مدفوعة خالل العام

27,95872,280املرابحة امل�ستحقة 

16- معامالت مع جهات ذات عالقة

العليا  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  الرئي�سيني  امل�ساهمني  العالقة  ت�سمل اجلهات ذات 

تلك  قبل  من  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  جوهري  تاأثري  عليها  اأو  عليها  وال�سركاتامل�سيطر  لل�سركة 

اجلهات؛ وفيما يلي املعامالت مع اجلهات ذات العالقة:

20192018

دينار دينار مبالغ م�ستحقة اإىل جهات ذات عالقة

2,451,0412.433.627�سركه ن�سري املفلح و�سركاه التجارية

2,451,0412.433.627
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17- اأر�سدة دائنة اأخرى

20192018

ديناردينار

-3,190�سيكات اآجلة

72,13574,928اأمانات اأرباح م�ساهمني

-62,890امانات �سريبة املبيعات

36,40017,146م�ساريف م�ستحقة الدفع

-3,495خم�س�س م�ساهمة وطنية لت�سديد الدين

279,778439,779رواتب الإدارة العليا امل�ستحقة

5,9396,323موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي

108,03359,845م�ساريف م�ستحقة ل�سركة الكهرباء الأردنية

125,923153,881مرابحة طويلة الآجل

13,86911,295خم�س�س اإجازات موظفني

52,073-مرابحة جيدكو عام 2017

72,28072,280مرابحة جيدكو عام 2018

-27,958مرابحة جيدكو عام 2019

811,890887,550

1820192018- تكلفة املبيعات

ديناردينار

19,336,71722,809,032مواد خام

2,678,0462,917,580م�ساريف �سناعية

22,014,76325,726,612تكلفة الإنتاج

548,038-منتجات م�سنعة لدى الغري

1,864,5821,747,738املنتجات اجلاهزة اأول املدة

23,879,34528,022,388املنتجات املتاحة للبيع

)1,864,582()790,430(املنتجات اجلاهزة اآخر املدة

23,088,91526,157,806تكلفة مبيعات املنتجات اجلاهزة)1(

49,779284,970ن�ساط جتاري اأول املدة

408,148291,992م�سرتيات ن�ساط جتاري

)49,779()13,905(ن�ساط جتاري اآخر املدة

444,022527,183تكلفة مبيعات الن�ساط التجاري )2(

23,532,93726,684,989تكلفة املبيعات )1( + )2(

2,0571,913,999تكلفة مبيعات بلت خام

23,534,99428,598,988تكلفة املبيعات الكلية
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1920192018- م�ساريف اإداريـّة

دينار دينار 

214,495339,081رواتب واأجور

9,5939,773�سمان اجتماعي

20,26322,579حرا�سة

18,49013,705م�ساريف حكومية

20,000-مكافاآت اع�ساء جمل�س الإدارة

712تنقالت متنوعة

22,0705,724اأتعاب مهنية

5,0004,310اأتعاب تدقيق

2,9587,149�سيافة ومواد تنظيف

3,0003,488كهرباء

5,5122,712برق وبريد وهاتف

5,1013,878قرطا�سيه ومطبوعات

1,5702,283�سيانة

4,8916,111م�ساريف تاأمني

3,17714,698م�ساريف �سفر واإقامة

5,7052,190اأخرى

9,925بدل غري مقيمني /�سريبة %5

331,757457,693اجمايل امل�ساريف

20- الأيرادات وامل�ساريف  الأخرى:

    اليرادات الآخرى                           دينار

ايرادات ايجارات خزانات فيول

ايرادات اآخرى

  6.000

3.690

9.690جمموع الأيرادات

21- ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة

20192018

ديناردينار

172.124775.184ربح ال�سنة 

2.941.7682.941.768املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم خالل ال�سنة )�سهم(

0.0600.264ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من ربح ال�سنة )دينار/�سهم(
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22- التزامات حمتملة

2019 بخالف  31 كانون الأول  القوائم املاليةالتزامات حمتملة كما يف  ال�سركة بتاريخ  ل يوجد على 

كفالة بنكية قيمتها خم�سة الآف دينار وهي كفالة ا�ستقدام عمالة اجنبية؛ اأما عن ق�سايا مرفوعة من 

او على ال�سركة فكما ورد يف كتاب حمامي ال�سركة فاأن الق�سايا املقامة من اأو على ال�سركة قيد النظر 

ال�سركة �سد مطالبة  للق�ساء؛ حيث توجد ق�سية عوائد تنظيم مرفوعة من قبل  البث فيها  و�سيكون 

بلدية الزرقاء بعوائد التنظيم؛ اأما عن توقع جمل�س الدارة لي التزامات حمتملة فال�سركة متحوطة 

فعليًا لأي التزام وذلك من خالل خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

23- الو�سع ال�سريبي 

ال�سركة ل�سريبة  الك�سوف املقدمة من  لقد قامت دائرة �سريبة الدخل واملبيعات مبراجعة ومناق�سة 

الدخل للعام 2016 ولغاية العام 2018ومتت ت�سويتها مبوافقة ال�سركة وبدون التزامات �سريبية على 

ال�سركة حيث ان لل�سركة ر�سيد خ�سائر مدورة؛كما ان الدائرة قامت مبراجعة اقرارات �سريبة املبيعات 

املقدمة من عام 2017 ولغاية اأخر فرتة �سريبية من العام 2019 ومت قبولها كما هي.
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