شركة مصانع الكـابالت المتحـدة
المساھمة العامة المحدودة

التقرير السنوي السابع لمجلس اإلدارة
للفترة من  1كانون الثاني  2014ولغاية  31كانون أول 2014
عمان  -المملكة األردنية الھاشمية

حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين المعظم

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
تأسست بتاريخ 2007/07/05
تحت رقم 441
رأس المال المدفوع  40مليون دينار اردني
المحتويــــات

صفحـة

مجلس إدارة الشركة

3

جدول األعمال الجتماع الھيئة العامة السادس

4

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

5

التقرير السنوي السابع لمجلس اإلدارة

6

اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بموجب تعليمات ھيئة األوراق المالية

9

تقرير مدققي الحسابات

25

بيان المركز المالي

26

بيان الدخل الشامل

27

بيان التغيرات في حقوق الملكية

28

بيان التدفقات النقدية

29

إيضاحات حول البيانات المالية

30

دليل الحاكمية المؤسسية

45

مجلس إدارة الشركة
أحمد محمد أبو غزاله

رئيس مجلس اإلدارة

ھـانية محمد السبعــاوي
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المـديـر العــام بالوكالة  :يوسـف محمـــود حجــــازي.
مدققو الحسابات -
السادة المھنيون العرب – أعضاء في جرانت ثورنتون العالمية

جدول األعمال الجتماع الھيئة العامة العادي السابع

 (1تالوة وقائع اجتماع الھيئة العامة السادس المنعقد بتاريخ .2014/03/27
 (2مناقشة التقرير السنوي السابع لمجلس اإلدارة لعام  2014والخطة المستقبلية لعام .2015
 (3اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتھية في .2014/12/31
 (4مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في 2014/12/31
والمصادقة عليھا.
 (5مناقشة توصية مجلس اإلدارة بتدوير ارباح عام .2014
 (6إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في 2014/12/31
وفقا ألحكام القانون.
 (7انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2015وتحديد أتعابھم.
 (8أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساھمي شركة مصانع الكابالت المتحدة الكرام
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئ ي أعض اء مجل س اإلدارة أن أرح ب بك م وأن أق دّم لك م
التقرير الس نوي الس ابع وال ذي س يتم م ن خالل ه اس تعراض نت ائج أعم ال الش ركة وأھ م انجازاتھ ا الت ي
تحققت خالل العام  2014والخطط المستقبلية للعام .2015
لقد واصلت الشركة بحمد ﷲ مسيرتھا بنجاح رغم العبء الكبي ر ال ذي يتحمل ه ال وطن نتيج ة الظ روف
االقليمية المحيطة به ،والعقب ات المحلي ة الت ي تع رض لھ ا االردن الع ام الماض ي كاالرتف اع المتص اعد
السعار الطاقة الكھربائية واضرابات ميناء العقبة ألكث ر م ن ث الث م رات خ الل الع ام الماض ي ،فعل ى
الرغم م ن ت داعيات األزم ة االقتص ادية عالمي ا ً واقليمي ا ً وم ا رافقھ ا م ن معوق ات ت ؤثر عل ى االقتص اد
الوطني وحالة عدم االستقرار في المنطقة ،ورغم الھبوط الحاد ألسعار المواد الخ ام وخاص ة الرئيس ية
منھا والتي تنعكس سلبا على أداء الشركات ،إالّ أننا تمكنا بحمد ﷲ م ن الص مود أم ام التح ديات بفض ل
الجھود المبذولة من قبل القائمين على إدارة الشركة وتنفيذا لخطط وتوجيھات مجلس االدارة.
كلن ا أم ل ان يك ون ع ام  2015ع ام خي ر علين ا وعل ى أمتن ا العربي ة وأن يع م االم ان واالس تقرار ف ي
الوطن العرب ي الحبي ب م ن المح يط ال ى الخل يج لتعزي ز االس تفادة م ن مزاي ا االردن االس تراتيجية م ن
حي ث البيئ ة اآلمن ة والمس تقرة والموق ع الري ادي ف ي قل ب ال وطني العرب ي لتلبي ة احتياج ات الس وق
والوصول الى المواقع التي نطمح لھا اقليميا وعالميا.
وف ي النھاي ة أتوج ه بالش كر ال ى مس اھمينا األفاض ل وعمالئن ا الك رام عل ى اس تمرار ثق تھم ودعمھ م
المتواصل لنا والش كر موص ول العض اء مجل س االدارة عل ى جھ ودھم ومس اھمتھم االيجابي ة ،وك ذلك
المخلصين من الموظفين والعاملين في الشركة ،مؤكدين للجميع أننا لن نتردد في بذل كل ما في وسعنا
كي تستمر الشركة في احراز أفضل النتائج الممكنة ،وأن نكون في طليعة الش ركات المتخصص ة بھ ذا
المجال.

رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي السابع لمجلس االدارة
للسنة المالية المنتھية في 2014/12/31
حضرات السادة  /أعضاء الھيئة العامة المحترمين
يسعدني وزمالئي اعضاء مجلس االدارة ان نقدم لكم التقرير السنوي السابع عن نتائج اعمال الشركة
وانجازاتھا والبيانات المالية للسنة المنتھية في .2014/12/31
المبيعات:
رغم أن العام  2014كان امتدادا لألعوام السابقة من حيث استمرار االحداث العصيبة خاصة بمنطقتنا
إال أنه وبفضل ﷲ فقد استمرت الشركة في السير قدما وباصرار لتحقيق أھدافھا وخططھا ،وقد تمكنت
من توسيع نطاق انتشارھا محليا بالدرجة األولى ،والتركيز على التحصيل بالتوازي مع البيع ،مما كان
له األثر اإليجابي في تقليل ذمم المبيعات ،لقد حافظت الشركة رغم العقبات التي تمر بھا المنطقة
والتي على مرأى الجميع على وضعھا ونجاحھا خالل العام  ،2014و ال زالت مبيعات الشركة بحمد
ﷲ محافظة على وضعھا رغم استمرار األزمات االقتصادية والتحديات السياسية التي تمر بھا
المنطقة ،حيث بلغ إجمالي المبيعات  27,83مليون دينار مقابل  29مليون دينار لعام  2013ووفقا
للجدول التالي-:
البيان
المبيعات المحلية
المبيعات الخارجية
االجمالي

عام 2014
15,406,428
12,424,621
27,831,049

عام 2013
15,953,322
13,149,619
29,102,940

نسبة الزيادة )النقصان(%
% 3.5% 5.5% 4.3-

وفي ضوء المنافسة الشديدة والتذبذب الشديد في أسعار مادة النحاس فقد كان ال بد من انتھاج مبدأ
المرونة في البيع للمحافظة على حصة الشركة في السوق مما انعكس ربحا وان كان متواضعا بعكس
الشركات المنافسة محليا.
االنتاج والكفاءة التشغيلية :
لقد استطاعت الشركة بجھود الق ائمين عليھ ا وط اقم العم ل ك امال تع ويض الطاق ة اإلنتاجي ة المنخفض ة
نسبيا وقوة المنافسة وضعف الرقابة الداخلية للسوق المحلي على المنتج ات غي ر المطابق ة للمواص فات
من خالل العمل على رفع الكفاءة التشغلية مما انعكس ايجابا على تلبية احتياجات السوق.

الميزانية العمومية:
توضح البيانات المالية للشركة النتائج السنوية المتحققة عن اعمال الشركة لعام  2014مقارنة مع عام
. 2013
 -1أرب اح التش غيل :بلغ ت أرب اح التش غيل ع ام  2014ح والي  1,546,195دين ار مقاب ل
 2,234,000دينار عام .2013
 -2ص افي ال ربح :بل غ ص افي رب ح ع ام  2014مبل غ  33,194دين ار اردن ي مقاب ل
 1,069,312دينار عام .2013
 -3ص افي اي رادات ودائ ع البن وك  :بل غ ص افي اي رادات ودائ ع البن وك ع ام  2014مبل غ
 203,655دينار مقابل  231,177دينار عام .2013
 -4المركز المالي-:
أ( بلغ راس المال العامل للشركة  20,9مليون دينار كما ف ي  2014/12/31مقارن ة م ع 17,8
مليون دينار في .2013/12/31
ب( بلغ ت نس بة كام ل المديوني ة للموج ودات ع ام  2014نس بة  % 23مقاب ل  % 23.4ع ام
.2013
كما بلغت نس بة كام ل المديوني ة ال ى حق وق المس اھمين ع ام  2014نس بة  %30.1مقاب ل
 %30.5عام .2013
ت( بلغ اجمالي الميزانية العمومية للشركة  52,9مليون دينار كما في  2014/12/31مقارنة
مع  54,5مليون دينار عام  ،2013كما تح تفظ الش ركة بم زيج مت وازن م ن مكون ات ك ل
االصول وااللتزامات ضمن منظومة السيولة والربحية.
ث( المطلوبات  :تشكل التسھيالت الممنوحة للشركة من البن وك المحلي ة  %85.4م ن اجم الي
التزامات الشركة ،وقد بلغت ھذة التسھيالت  10,5ملي ون دين ار كم ا ف ي 2014/12/31
مقارنة مع  11,2مليون دينار كما في .2013/12/31
ج( المخزون :بلغ مجموع المخزون م ن م واد خ ام وبض اعة ج اھزة ح والي 14ملي ون دين ار
كما في  2014/12/31مقارنة مع  13,2مليون دينار كما في  .2013/12/31كما بل غ
مع دل دوران البض اعة الج اھزة لع ام  (3.2) 2014م رة بالس نة وھ و نف س المع دل للع ام
.2013

توصيات مجلس اإلدارة
يوصي مجلس االدارة بتدوير صافي االرباح المتحققة عن عام  2014للعام .2015
وفي الختام يتقدم المجلس بالشكر لحضرات السادة مساھمي الشركة الكرام للثقة الت ي منحوھ ا ل ه ،كم ا
يوجه الشكر لجمي ع الع املين بالش ركة ،ويؤك د المجل س بأن ه س يعمل جاھ دا لتحقي ق طموح ات الش ركة
والنھوض بھا وتحقيق أھدافھا في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبدﷲ الثاني بن الحسين المعظم.
مجلس اإلدارة

بيـانات اإلفصــاح
 (1أ -نشاط الشركة:
تقوم الشركة بإنتاج األسالك والكابالت الكھربائية واستيراد وتصدير جميع المواد
الخام والسلع اإلنتاجية واإلستھالكية والقيام بجميع األعمال المتفرعة داخل المملكة
وخارجھا.
ب -أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منھا:
تقع إدارة الشركة بمنطقة وادي صقرة  -عمان حيث تتواجد اإلدارة العليا و الدائرة
المالية ودائرة شؤون العاملين ودائرة المبيعات والتسويق بعدد إجمالي ) (21موظفا.
ويقع مصنع الشركة في محافظة المفرق -ثغرة الجب ويبلغ عدد موظفي المصنع
) (180موظفا.
ج -حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة
بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي في  31كانون أول  2014مبلغ  27,062,200دينارا
أردنيا.
 (2الشركات التابعة:
ال يوجد شركات تابعة للشركة.

 - (3أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منھم:
سنة
التخرج

الخبرات العملية

اسم عضو
الرقم
مجلس اإلدارة
1

أحمد محمد أحمد
أبو غزاله

رئيس
المجلس

2007/11/21

بكالوريوس
1976
إقتصاد

1998

نائب رئيس مجلس اإلدارة  /والمدير التنفيذي ألكاديمية الطيران الملكية،
واألجنحة العربية وكلية الملكة نور الفنية.
عضو مجلس إدارة الشركة المترابطة للصناعات الخشبية.

2

ھانية محمد
عايش
السبعاوي*

نائب
الرئيس

2011/05/31

1971

ماجستير
قانون دولي

1993

حائزة على شھادة البكالوريوس في القانون من جامعة كامبريدج -بريطانيا
 ،1992حائزة على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة
كامبريدج-بريطانيا عام  ،1993حائزة على إجازة مزاولة مھنة المحاماة في
انجلترا عام  ،1997وفي المملكة األردنية الھاشمية عام  ،2009عملت لدى
شركة Mayer Brown /وشركة Morgan Lewis& Bockius /في
لندن ،عملت لدى مكتب د .أنيس قاسم ومكتب خليفة ومشاركوه للمحاماة في
األردن ،وشريك مدير في مكتب عودة و مشاركوه للمحاماة في األردن.
وقد عملت مدير عام لشركة مصانع الكابالت المتحدة.

3

محمـد أحمـد
محمد أبو غزاله

عضو

1942 2007/11/21

بكالوريوس
إدارة
أعمال

1964

المنصب

تاريخ
تاريخ العضوية
الميالد

الشھادة
العلمية

رئيــــس مجلــــس اإلدارة والــــرئيــس التنفيـذي لشــــركـة
) ،DEL MONTE FRESH PRODUCE (NYSEرئيس مجلس إدارة
أكاديمية الطيران الملكية األردنية ،رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية
للدواجن ،رئيس مجلس إدارة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني ،رئيس
مجلس ادارة االجنحة العربية للطيران ،رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية
للتأمينات العامة ،عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان ،عضو مجلس أمناء
الجامعة األمريكية بالقاھرة.

4

علي عبد اللطيف
أحمد الفوزان

عضو

2007/11/21

1959

دبلوم
دراسات
مالية

5

فتحي محمد
يوسف عمر

عضو

2014/5/5

1951

بكالوريوس
ھندسة
كھرباء

6

سليمان عايش
ابو لحية

عضو

2013/1/29

1968

بكالوريوس
ھندسة
كھرباء
وماجستير
ادارة اعمال

المدير العام لشركة الفوزان لمواد الكھرباء بالسعودية ،المدير العام
 1986لشركة الفوزان للعدد واألدوات بالسعودية ،العضو المنتدب لشركة
ريادة الخليج الصناعي بالسعودية.
تدرج في عدة مناصب إدارية سابقا ً لعدة شركات في منطقة الخليج العربي
واألردن ،عمل مدير عام شركة الھناء التجارية في السعودية ،وشريك إداري
في شركة المطوع التجارية في الكويت ،ونائب مدير عام شركة خليج االردن
 1973للصناعات الكھربائية ،مدير عام شركة الجالل ،ومدير اقليمي لشركة
الكابالت المتخصصة في الرياض .ويشغل حاليا منصب مدير تنفيذي للشركة
المتحدة للمحوالت الكھربائية .وكذلك العضو المنتدب للشركة المتحدة لتقنية
المحطات والقواطع الكھربائية في الرياض.
يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بوان المساھمة وقد شغل
سابقا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة المتحدة للمحوالت
الكھربائية .كما يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة
للصناعات الكھربائية إضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدة شركات
وھي الشركة المتحدة للمحوالت الكھربائية والشركة المتحدة للمحطات
 1989والقواطع الكھربائية وشركة بوان للصناعات الھندسية ،وشركة بوان
للصناعات المعدنية ،و شركة بوان للصناعات الخشبية ،والشركة المتحدة
لمنتجات األخشاب ،وشركة بناء القابضة ،وشركة بناء للخرسانة المتقدمة،
وشركة بناء للخرسانة الجاھزة ،وشركة التوريدات والمشاريع ،وشركة
أرنون للصناعات البالستيكية كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس لجنة
الصناعات اإلنشائية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

7

محمود يوسف
محمود أبو خزنة *

عضو

2007/11/21

1946

بكالوريوس
ھندسة

1970

مدير شركة مقاوالت بدولة الكويت لمدة  20سنة ،مدير وصاحب
مؤسسة الخليج الصناعية ،مدير وصاحب مؤسسة المسار للصناعات
البالستيكية ،عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمبيدات المساھمة
العامة ،مدير شركة المسار التجارية -الشارقة-االمارات العربية
المتحدة ،عضو في غرفة صناعة االردن سابقا ،رئيس جمعية
المستثمرين سابقا ،مساھم في عدد من الشركات الصناعية والتجارية.

8

فؤاد أحمد عبدﷲ
أبو ارشيد *

عضو

2007/11/21

1943

بكالوريوس
ھندسة

1969

مھندس عمل بمجال المشاريع اإلنشائية في السعودية و األردن،
عضو مجلس إدارة شركة الكابالت األردنية الحديثة منذ التأسيس
في عام  1992لغاية بداية عام  ،2007رئيس ھيئة مديرين في
شركة فاز للمقاوالت ،عضو مجلس إدارة بشركات اردنية.

9

ھيثم محمد سميح
عبدالرحمن بركات
*

عضو

2007/11/21

1960

بكالوريوس
ھندسة

1984

نائب مدير عام شركة فدان للتجارة والمقاوالت بالكويت ،مدير مشروع
بشركة إنشاءات بأمريكا ،نائب مدير عام شركة الصناعات الوطنية
باألردن ،مدير عام شركة فدان لإلنشاءات باألردن ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة قطر الكھروميكانيكية سابقا.
المدير التنفيذي لشركة كيبلك للصناعات الكھربائية واإلضاءة في الكويت
حاليا.

التغيرات في عضوية مجلس اإلدارة -:
 تعيين المھندس /فتحي محمد يوسف عمر عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من  2014/5/5ممثال لشركة الفوزان القابضة بدال من المھندس /محمد بنعبدالعزيز العقيل.
* استقالة أعضاء من المجلس بالتواريخ التالية-:
م .ھيثم محمد سميح بركات بتاريخ 2015/03/12م .م .فؤاد أحمد ابو ارشيد
بتاريخ 2015/03/14م.
بتاريخ 2015/03/25م.
أ .ھانية محمد السبعاوي
م .محمود يوسف ابو خزنة بتاريخ 2015/3/14م.

 - (3ب  -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منھم:
الشھادة
تاريخ
تاريخ التعيين
المنصب
اسم الشخص
الرقم
العلمية
الميالد
1

يوسف محمود
حجازي

المدير العام
بالوكالة

2

محمد محمود سقف
الحيط

مساعد المدير
العام للشؤون
الفنية

3

)محمد طالل(
مصطفى أبو الھوى

مدير التسويق
والمبيعات

سنة
التخرج

الخبرات العملية

مدير مالي لعدة شركات في األردن ،السعودية .مدقق
داخلي في شركة الكابالت األردنية الحديثة .مدقق داخلي
بكالوريوس
 1991في شركة مصانع الكابالت المتحدة .مساعد مدير عام
1967 2013/12/2
محاسبة
للشؤون المالية واإلدارية في شركة مصانع الكابالت
المتحدة.
مدير صيانة بشركة الكابالت األردنية الحديثة ،مشرف
صيانة عامة لدى ھيئة االمم المتحدة /االسكوا -األردن،
بكالوريوس
 1991مدير صيانة بشركة كابالت الرياض -السعودية ،المدير
1968 2007/07/21
ھندسة
الفني لشركة الكابالت األردنية الحديثة -األردن لغاية
منتصف عام .2007
بكالوريوس
تدرج في العمل في شركات محلية لصناعة الكابالت
ادارة
 1991واألسالك الكھربائية في مجال التسويق والمبيعات منـذ
1971 2013/02/1
اعمال
العام .1992
واقتصاد

 (4أسماء كبار مالكي األسھم وعدد األسھم المملوكة لكل منھم مقارنة مع السنة السابقة:
الرقم

اإلسم

1
2

شركة الفوزان القابضة
محمد أحمد محمد أبو غزاله

عدد األسھم كما في
2014/12/31
15,000,000
3,520,000

النسبة
%
37.5
8 .8

عدد األسھم كما في
2013/12/31
15,000,000
3,520,000

النسبة
%
37.5
8 .8

 (5الوضع التنافسي واألسواق الرئيسية-:
تقوم الشركة ببيع منتجاتھا في السوق المحلية واألسواق العربية المجاورة ،على األخص
السوق العراقية منافسة لشركات تنتج اصنافا مشابھة ،كما ان السوق المحلية مفتوحة أمام
صناعات الدول المجاورة ال سيما منتجات الدول العربية المشتركة بالسوق العربية الحرة
وتدخل ھذه المنتجات للسوق األردني معفاة من الرسوم الجمركية أضيف اليھا اإلتفاقية
األردنية التركية التي تسمح بدخول المنتجات التركية للسوق المحلي برسوم مخفضة
تدريجيا ً حتى يتم اعفاؤھا كاملة في نھاية المطاف باإلضافة إلى أن مدخالت ھذه المنتجات
مدعومة ورخيصة في بلد المنشأ مما يزيد من حدة المنافسة مع المنتجات المحلية ،ولكن
نظرا ألن أسعار المواد الخام لھذه الصناعة متساوية فستبقى المنافسة محصورة
باالمكانيات الذاتية لتخفيض تكاليف االنتاج.
نكرر ما قلناه سابقا بأن الصناعة األردنية في أزمة وأزمتھا متجھة للمزيد من التفاقم إذا لم
تتغير السياسة الصناعية وتعطى األولوية للصناعات الوطنية.
 (6درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا أو خارجيا.
أ-

الموردون الذين يشكلون  %10فأكثر من إجمالي المشتريات للشركة.
الموردون الرئيسيون  :شركة االتحاد لقضبان النحاس/ابو ظبي.
شركة  /Glencoreالمانيا

ب -العمالء الذين يشكلون ) (%10فأكثر من إجمالي المبيعات للشركة:
عمالء مبيعات رئيسيون:

 شركة الثھـات )نبع الكرم(  /العراق. -شركة الكھرباء االردنية

 (7الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بھا الشركة أو أي من منتجاتھا بموجب
القوانين واألنظمة أو غيرھا-:
 تتمتع الشركة بإعفاء تشجيع اإلستثمار إلستيراد الماكنات والمعدات وقطع الغيار
إعتبارا من  2008/01/07و لغاية  2011/01/05وقد تم الحصول على تمديد لھذا
االعفاء ينتھي في .2017/12/20
 كما تتمتع الشركة بإعفاء األرباح المتحققة بنسبة  %75ولمدة عشر سنوات من بداية
اإلنتاج الفعلي بتاريخ .2009/8/1
 ال توجد أية براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليھا.
 تتمتع الشركة بحماية شعارھا .UCIC-Cables
 (8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أوغيرھا التي لھا أثر مادي على
عمل الشركة أو منتجاتھا أو قدرتھا التنافسية-:
 ال توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرھا لھا أثر مادي
على عمل الشركة أو منتجاتھا أو قدرتھا التنافسية.
 تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة والمواصفات العالمية ،كما أن الشركة حصلت
على الشھادات التالية-:
أ(
ب(
ت(
ث(
ج(
ح(

شھادة عالمة الجودة األردنية )لألسالك والكابالت الكھربائية(.
شھادة الجودة العالمية اآليزو .ISO 9001-2008
شھادة مطابقة المنتج عالميا من .BSI
شھادة مطابقة المنتج عالميا من .KEMA
شھادة مطابقة المنتج عالميا لمنتجات جديدة من .DEKRA
اعتماد مختبرات الشركة من قبل المواصفات والمقاييس لفحص منتجات الكابالت
واالسالك الكھربائية المستوردة.

 – 9أ -الھيكل التنظيمي للشركة

ب  -عدد موظفي الشركة وفئات مؤھالتھم:
فئات المؤھــالت
دكتوراه
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
أخرى
إجمالي عدد الموظفين

عدد الموظفين
2014
1
39
34
58
69
201

عدد الموظفين
2013
2
41
31
59
82
215

ج  -برامج التأھيل والتدريب لموظفي الشركة-:
تقوم الشركة بتكثيف عمليات تدريب وتأھيل الموظفين والعاملين لديھا من خالل
المعاھد اإلستشارية المتخصصة أو من خالل إحضار خبراء متخصصين من
الشركات المصنعة لآلالت لتأھيل وتدريب العاملين باإلضافة إلى عمليات التدريب
الدورية بمركز تدريب الشركة المجھز بوسائل التدريب الحديثة من خالل رؤوساء
األقسام والكوادر الفنية المتخصصة بالشركة.
 (10المخاطر التي تتعرض الشركة لھا-:
ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لھا خالل السنة المالية الالحقة لھا تاثير
مادي عليھا.
 (11اإلنجازات التي حققتھا الشركة خالل السنة المالية-:
حاولت الشركة جاھده المحافظة على حصتھا في السوق رغم الظروف السياسية
واإلقتصادية القاسية التي تمر بھا المنطقة وقد كان لھا النصيب األكبر في عطاءات
شركات الكھرباء المحلية مما مكنھا من المحافظة على مستوى البيع السنوي.
 (12األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن
نشاط الشركة الرئيسي-:
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

 (13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المتحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق
المساھمين وأسعار األوراق المالية ،وذلك خالل الخمس سنوات الماضية بالدينار
األردني-:
البيــــــان
األرباح )الخسائر(
589,067
)(52,995
200,331
1,069,312
33,194
المتحققة
األرباح الموزعة عن
)(2,000,000) (1,200,000
العام  2012و2013
صافي حقوق
42,611,757 42,558,762 42,759,093 41,828,405 40,661,599
المساھمين
0.720
0.650
0.400
0.680
0.590
أسعار األوراق المالية
عام 2014

عام 2013

عام 2012

عام 2011

 (14تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا خالل السنة-:
عام 2014
النسب المالية
الرقم
5.55
%
الربح اإلجمالي للمبيعات
1
0.12
%
صافي الربح للمبيعات
2
0.083
%
العائد على رأس المال
3
0.081
%
العائد على حقوق المساھمين
4
0.063
%
العائد على الموجودات
5
المطلوبات إلى حقوق
30.12
%
6
المساھمين
23.15
%
المطلوبات إلى الموجودات
7
2.53
)مرة(
نسبة التداول
8
1.30
)مرة(
مضاعف الملكية
9
دينار 20,941,060
رأس المال العامل
10

عام 2010

عام 2013
7.67
3.67
2.67
2.55
1.96
30.50
23.37
2.40
1.30
17,873,357

 (15الخطة المستقبلية للشركة للعام -:2015
 .1االستمرار بالعمل على توسعة قاعدة عمالء الشركة في أسواق التصدير واستھداف
أسواق وقطاعات تصديرية إقليميا ,واستمرار العمل على زيادة حجم المبيعات
المحلية وزيادة حصة الشركة في السوق المحلية,
 .2مواصلة رفع امكانيات الشركة الفنية واالنتاجية بما يتماشى مع المتطلبات
والتحديات القائمة في مختلف نشاطات الشركة,
 .3العمل مع موزعين متميزين للتقليل من اعمار الذمم وتشجيعھم لزيادة البيع ضمن
الشروط المتفق عليھا معھم
 .4الحصول على شھادات عالمية مما يفتح آفاق أوسع لمنتجات الشركة مما يؤھلھا
للمنافسة في األسواق المحلية والخارجية,
 .5استمرار وضع الحلول الختيار السياسات والطرق المناسبة لتخفيف االلتزامات
المالية وضبط النفقات والمصاريف من اجل تحسين ربحية الشركة,
 .6استمرار العمل على تقليل المخزون ومديونية العمالء بما يساعد في تخفيف
االلتزامات واالعباء المالية من اجل تقليل كلفة التمويل,
 .7استمرار االعتماد على الدخول مباشرة في المشاريع المحلية والخارجية,
 (16مدققو حسابات الشركة :السادة المھنيون العرب ،وھم أعضاء في جرانت ثورنتون
العالمية وقد بلغت أتعابھم مبلغ  10,000دينارا أردنيا )فقط عشرة آالف دينارا أردنيا
الغير( تضاف إليھا  %16ضريبة مبيعات,

 (17بيان بعدد األوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا التنفيذية وأقاربھم-:
أ  :عدد األوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة-:
الرقم

اإلسم

المنصب

الجنسية

عدد األسھم المملوكة كما في

عدد األسھم المملوكة من قبل
الشركات
المسيطر عليھا من قبل أي منھم

2014/12/31

2013/12/31

2014/12/31

2013/12/31

1

أحمد محمد أحمد أبو غزالة

رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

10,000

10,000

-

-

2

ھانية محمد عايش السبعاوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

1,266,900

1,266,900

-

-

السعودية

15,000,000

15,000,000

-

-

علي عبد اللطيف أحمد الفوزان
سليمان عايش أبو لحية
فتحي محمد يوسف عمر
محمد أحمد محمد أبو غزاله

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

السعودية
األردنية

0
0

0
0

-

-

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

األردنية
األردنية

0
3,520,000

0
3,520,000

-

-

7

محمود يوسف محمود أبو خزنة

عضو مجلس إدارة

األردنية

511,950

511,950

-

-

8

فؤاد أحمد عبدﷲ أبو ارشيد

عضو مجلس إدارة

األردنية

247,500

245,000

-

-

9

ھيثم محمد سميح عبد الرحمن بركات

عضو مجلس إدارة

األردنية

250,000

250,000

-

-

شركة الفوزان القابضة ويمثلھا
3
4
5
6

ب :عدد األوراق المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
الرقم

اإلسم

الجنسية

المنصب

عدد األسھم المملوكة كما في
2014/12/31

2013/12/31

مساعد المدير العام
م ,محمد محمود سقف الحيط
1
للشؤون الفنية
ج :عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
األردنية

الرقم

اإلسم

1

تارا أحمد محمد أبو غزاله

2

محمد أحمد محمد أبو غزاله

3

آية أحمد محمد أبو غزاله

4

زھرية أمين خليل الصالحي

5

فريدة فريد فخري الترك

6

الرا محمد محمود سقف الحيط

7

آية محمد محمود سقف الحيط

الصلة
إبنة أحمد محمد أبو غزاله/
رئيس المجلس
إبن أحمد محمد أبو غزاله/
رئيس المجلس
إبنة أحمد محمد أبو غزاله/
رئيس المجلس
زوجة فؤاد أحمد أبو ارشيد /عضو
مجلس اإلدارة
زوجة محمد محمود سقف الحيط/
مساعد المدير العام للشؤون الفنية
إبنة محمد محمود سقف الحيط/
مساعد المدير العام للشؤون الفنية
إبنة محمد محمود سقف الحيط/
مساعد المدير العام للشؤون الفنية

2,493

الجنسية

عدد األسھم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليھا من قبل أي منھم
2013/12/31
2014/12/31

2,493

-

عدد األسھم المملوكة كما في
2014/12/31

2013/12/31

-

عدد األسھم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليھا من قبل أي منھم
2013/12/31 2014/12/31

األردنية

36,592

36,592

-

-

األردنية

70,202

70,202

-

-

األردنية

20,000

20,000

-

-

األردنية

2,000

2,000

-

-

األردنية

566

566

-

-

األردنية

181

181

-

-

األردنية

181

181

-

-

- (18أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بھا كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة-:
الرقم

اإلسم

المنصب

مكافاة أعضاء المجلس
2013
2014

بدل تنقالت أعضاء المجلس
2013
2014

1

أحمد محمد أحمد أبو غزالة

رئيس مجلس اإلدارة

-

-

-

-

2

ھانية محمد عايش السبعاوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-

-

-

-

3

محمد أحمد محمد أبو غزاله

عضو مجلس إدارة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

محمود يوسف محمود أبو خزنة

عضو مجلس إدارة

-

-

-

-

8

فؤاد أحمد عبدﷲ أبو ارشيد

عضو مجلس إدارة

-

-

-

-

9

ھيثم محمد سميح عبد الرحمن بركات

عضو مجلس إدارة

-

-

-

-

4
5
6



علي عبد اللطيف أحمد الفوزان
فتحي محمد يوسف عمر
سليمان عايش ابو لحية

عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة
الفوزان القابضة
عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة
الفوزان القابضة
عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة
الفوزان القابضة

لم يتم دفع أية مكافآت وبدل تنقالت أو مزايا أخرى عن العام  2014بسبب تنازل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك,

 - ( 18ب -المزايا والمكافآت التي يتمتع بھا أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة العليا والمدراء التنفيذيين للشركة ما مجموعه  175,750دينارا أردنيا
لعام  2014وفقا لما ھو مبين أدناه,
اإلسم
يوسف محمود حجازي
محمد محمود سقف الحيط
محمد طالل أبو الھوى
وليد عبد النور حساين*

الوظيفة

الرواتب و المكافآت

بدل التنقالت

المدير العام بالوكالة
مساعد المدير العام للشؤون
الفنية
مدير التسويق و المبيعات
مدير المصنع بالوكالة سابقا ً

55,170

-

46,465

-

47,370
26,745

-

* انتھت خدمات المھندس وليد عبد النور حساين بتاريخ 2014/8/31م,
 (19بلغت التبرعات التي دفعتھا الشركة خالل عام  2014مبلغ ) (1,038دينار أردني,
 (20العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتھا الشركة مع االطراف ذات العالقة-:
ال توجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتھا الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو رئيس مجلس
اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربھم,
 (21مساھمة الشركة في حماية البيئة وفي خدمة المجتمع المحلي-:
إن طبيعة اإلنتاج والمنتجات داخل الشركة ال تسبب أي تلوث خارجي للبيئة ،وتقوم الشركة بتطبيق
المعايير الخاصة بالحفاظ على صحة العاملين في المناطق التي لھا تأثير على البيئة داخل المصانع وذلك
بتزويدھم بجميع ما يلزم من أدوات الوقاية والحماية ,كما أن الشركة قامت باالنتساب للجمعية األردنية
لحماية البيئة لتؤكد مساھمتھا في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية,

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
بيان المركز المالي كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات وآالت
أوراق قبض تستحق خالل أكثر من عام
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة
قطع غيار
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة
أوراق قبض تستحق خالل عام
شيكات برسم التحصيل
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري
أرباح مرحلة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
تسھيالت إئتمانية
ذمم دائنة
أمانات ضريبة المبيعات
أرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاح

2014

2013

3
7

18,125,363
3,762,152
21,887,515

19,796,971
4,158,077
23,955,048

4

14,062,773
642,250
300,094
4,053,911
1,620,006
4,421,130
5,920,954
31,021,118
52,908,633

13,291,166
590,710
401,818
3,529,953
1,919,243
4,697,379
6,201,316
30,631,585
54,586,633

40,000,000
469,922
152,644
39,033
40,661,599

40,000,000
464,459
352,644
1,011,302
41,828,405

10,459,703
1,276,042
123,633
387,656
12,247,034
52,908,633

11,241,141
1,015,536
166,251
335,300
12,758,228
54,586,633

5
6
7
8

9

10
11

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (22تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا"

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل للسنة المنتھية كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
إيضاح

2014

المبيعات

12

27,831,049

كلفة المبيعات

13

)26,284,854

مجمل الربح

2013

29,102,941
( )26,868,677

1,546,195

(

2,234,264

مصاريف إدارية

15

)473,606

( )558,838

(

مصاريف بيع وتوزيع

16

)282,239

( )206,175

(

مصاريف تمويل

)451,717

( )585,264

(

مخصص تدني ذمم وأوراق قبض

)491,493

فوائد ودائع بنكية

203,655

231,178

إيرادات أخرى

3,835

2,983

ربح السنة قبل الضريبة

54,630

1,118,148

ضريبة دخل السنة

)21,436

الربح والدخل الشامل للسنة

33,194

1,069,312

0,001

0,027

الحصة األساسية والمخفضة للسھم من
ربح السنة

17

-

(

( )48,836

" إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (22تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا"

(

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتھية كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
رأس المال
المدفوع

إحتياطيات
إجباري

إختياري

أرباح
مرحلة

المجموع

الرصيد كما في 2014/1/1
توزيعات أرباح
إجمالي الدخل الشامل للسنة
إحتياطي إجباري
الرصيد كما في 2014/12/31

40,000,000
40,000,000

464,459
5,463
469,922

352,644
)( 200,000
152,644

1,011,302
)( 1,000,000
33,194
(
)5,463
39,033

الرصيد كما في 2013/1/1
توزيعات أرباح
إجمالي الدخل الشامل للسنة
إحتياطي إجباري
الرصيد كما في 2013/12/31

40,000,000
ـ
ـ
ـ
40,000,000

352,644
ـ
ـ
111,815
464,459

352,644
ـ
ـ
ـ
352,644

2,053,805
)2,000,000
1,069,312
)111,815
1,011,302

(
(

" إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (22تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا"

41,828,405
)1,200,000
33,194
40,661,599
42,759,093
)2,000,000
1,069,312
ـ
41,828,405

(

(

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتھية كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
2013

2014
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
ربح )خسارة( السنة قبل الضريبة
استھالكات
مخصص تدني ذمم وأوراق قبض
التغير في رأس المال العامل
شيكات برسم التحصيل
ذمم مدينة
أوراق قبض
بضاعة
قطع غيار
أرصدة مدينة أخرى
أمانات ضريبة المبيعات
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات االستثمار
ممتلكات ومعدات وآالت

)61,017

( )119,616

(

التدفقات النقدية )المستخدمة في( من عمليات التمويل
تسھيالت إئتمانية
توزيعات ارباح
صافي التفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل

)781,438
)1,200,000
)1,981,438

( )4,423,336
( )2,000,000
( )6,423,336

(
(
(

التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نھاية السنة

)280,362
6,201,316
5,920,954

( )1,650,785
7,852,101
6,201,316

(

54,630
1,732,625
491,493
276,249
)593,467
273,178
)771,607
)51,540
103,623
)42,618
260,506
72,010
)42,989
1,762,093

1,118,148
1,744,341

(
(
(
(

(

1,607,310
)905,107
365,432
443,416
)9,306
)192,681
)27,769
705,284
73,921
)30,822
4,892,167

" إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (22تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا"

(

(
(
(

(

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
,1

عـــام
تأسس ت ش ركة مص انع الك ابالت المتح دة كش ركة مس اھمة عام ة مح دودة بت اريخ
 2007/7/5وس جلت ل دى وزارة الص ناعة والتج ارة تح ت رق م ) ,(441إن مرك ز
تس جيل الش ركة ھ و ف ي المملك ة األردني ة الھاش مية ،وم ن أھ م غاياتھ ا تأس يس وتمل ك
وإدارة مصانع إلنتاج األسالك والكابالت الكھربائية والمتاجرة بھا,
إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية – األردن,
تم إقرار البيانات المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بت اريخ
 ،2015/03/25وتتطلب ھذه البيانات المالية موافقة الھيئة العامة للمساھمين,

,2

السياسات المحاسبية الھامة
أسس اعداد البيانات المالية
تم اع داد البيان ات المالي ة للش ركة وفق ا للمع ايير الص ادرة ع ن مجل س مع ايير المحاس بة
الدولية والتفس يرات الص ادرة ع ن لجن ة تفس يرات التق ارير المالي ة الدولي ة المنبث ـقة ع ن
مجلس معايير المحاسبة الدولية,
تم إعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية,
ان الدينار األردني ھو عملة اظھار البيانات المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة,
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثل ة م ع السياس ات الت ي ت م اتباعھ ا ف ي
السنة السابقة,

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
قامت الشركة خالل العام بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتھا الصادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولية ) (IASBالتي أصبحت سارية المفعول إعتبارا من
األول من كانون الثاني  2014على النحو التالي:
رقم المعيار

موضوع المعيار

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(10

البيانات المالية الموحدة )تعديالت(

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(12

االفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى )تعديالت(

معيار المحاسبة الدولي رقم )(27

البيانات المالية المنفصلة )تعديالت(
التقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية
)تعديالت(
االفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير
المالية )تعديالت(
تبادل المشتقات ومحاسبة التحوط )تعديالت(

معيار المحاسبة الدولي رقم )(32
معيار المحاسبة الدولي رقم )(36
معيار المحاسبة الدولي رقم )(39

إن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتھا لم ينتج عنه تأثير جوھري على البيانات
المالية للسنة الحالية والسابقة,
كما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي ة ع دداً م ن المع ايير والتع ديالت عل ى المع ايير
الدولي ة للتق ارير المالي ة ،وس يتم تطبي ق ھ ذه المع ايير والتع ديالت بع د ت اريخ  31ك انون
األول  ،2014وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق ھذه المعايير والتعديالت في المس تقبل ل ن
يكون له أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة,
وفيما يلي ملخص ألھم المعايير الجديدة والمعايير التي تم إدخال تعديالت عليھا:
رقم المعيار
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(11
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(15

موضوع المعيار
العمليات المشتركة )تعديالت(
اإليرادات من العقود مع العمالء

استخدام التقديرات
إن اع داد البيان ات المالي ة وتطبي ق السياس ات المحاس بية يتطل ب م ن ادارة الش ركة القي ام
ببعض التقديرات واإلجتھادات التي تؤثر على البيانات المالية واإليضاحات المرفق ة بھ ا،
ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والت يقن ،وعلي ه
فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تق ديرات االدارة نتيج ة التغي ر ف ي أوض اع
وظروف الفرضيات التي استندت عليھا تلك التقديرات,
وفيما يلي أھم التقديرات التي تم استخدامھا في اعداد البيانات المالية:
 تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دوري لغاياتاحتساب االستھالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات
االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ,ويتم اخذ خسارة التدني )ان وجدت( في
بيان الدخل,
-

تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص البضاعة بطيئة الحركة بحيث يكون ھذا
التقدير بناء على أعمار البضاعة في المخازن,

 تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا بعد األخذباإلعتبار قابلية تلك الذمم للتحصيل,
الممتلكات والمعدات واآلالت
تظھر الممتلكات والمعدات واآلالت بالكلفة بعد تنزيل االستھالك المتراكم ،ويتم
استھالكھا )بإستثناء األراضي( عندما تكون جاھزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على
مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لھا باستخدام النسب السنوية التالية:
مباني
آالت
معدات وأدوات
أخرى

%10-2
%5
%20 - 10
%25 - 10

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات واآلالت عن صافي
قيمتھا الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتھا إلى القيمة الممكن استردادھا وتسجل قيمة التدني
في بيان الدخل,

يتم مراجعة العمر االنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات واآلالت في نھاية كل عام ،وفي
حال إختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقا ،يتم إستھالك القيمة الدفترية
المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيھا
إعادة التقدير,
البضاعة وقطع الغيار والمواد األولية
يتم تسعير البضاعة الجاھزة المصنعة بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيھما أقل ،وتتضمن
الكلفة مصاريف التصنيع المباشرة مع تحميل جزء من مصاريف التصنيع غير المباش رة
باستخدام طريقة متوسط سعر الكلفة المرجح,
يتم تسعير البضاعة تحت التصنيع بالكلف ة أو ص افي القيم ة البيعي ة أيھم ا أق ل ،وتتض من
الكلفة مصاريف التصنيع المباشرة مع تحميل جزء من مصاريف التصنيع غير المباش رة
حس ب مرحل ة التص نيع باس تخدام متوس ط س عر الكلف ة الم رجح حس ب ك ل مرحل ة م ن
مراحل اإلنتاج,
ي تم تس عير الم واد الخ ام بالكلف ة أو ص افي القيم ة البيعي ة أيھم ا أق ل ،وي تم تحدي د الكلف ة
باستخدام متوسط سعر الكلفة المرجح,
يتم تس عير قط ع الغي ار والل وازم بالكلف ة أو ص افي القيم ة البيعي ة أيھم ا أق ل ،وي تم تحدي د
الكلفة باستخدام متوسط سعر الكلفة المرجح,
الذمم المدينة
تظھر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلھا ،ويتم شطب
الذمم في حال عدم إمكانية تحصيلھا خصما من المخصص المأخوذ لھا ويضاف
المحصل من الذمم التي تم شطبھا إلى اإليرادات,
النقد وما في حكمه
يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل
إلى مبالغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشھر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير
في القيمة,
الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل
الشركة سواء تمت المطالبة بھا من قبل المورد أو لم تتم,

المخصصات
يتم إثب ات المخصص ات عن دما يترت ب عل ى الش ركة التزام ات نتيج ة ألح داث س ابقة م ن
المحتمل قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد ھذه االلتزام ات ,ي تم مراجع ة المخصص ات
بتاريخ البيانات المالية وتعديل قيمتھا بناء على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة,
التقاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظھار المبلغ الصافي في
البيانات المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتھا
على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت,
اإليرادات
يتم تحقق ايرادات المبيعات عندما تنتقل مخاطرالملكية للبضائع جوھريا الى المشتري
وعند التمكن من قياس اإليرادات بشكل يمكن اإلعتماد عليه,
يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات,
يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا لمبدأ االستحقاق,
مصاريف اإلقتراض
يتم قيد الفوائد المستحقة على التسھيالت اإلئتمانية في بيان الدخل خالل السنة التي
استحقت بھا,
العمالت االجنبية
يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في
تاريخ إجراء تلك العمليات ,يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية
بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ البيانات المالية المعلنة من
البنك المركزي األردني ,يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة
بالعمالت األجنبية في بيان الدخل,
ضريبة الدخل
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف
األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في البيانات المالية ألن األرباح المعلنة
تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية
وإنما في سنوات الحقة أحيانا أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة
أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية,

 ,3ممتلكات ومعدات وآالت
الكلفـــة:
الرصيد كما في 2014/1/1
إضافات
إستبعادات
الرصيد كما في 2014/12/31
االستھالك المتراكم:
الرصيد كما في 2014/1/1
استھالك السنة
إستبعادات
الرصيد كما في 2014/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 2014/12/31
الكلفة
الرصيد كما في 2013/1/1
إضافات
إستبعادات
الرصيد كما في 2013/12/31
االستھالك المتراكم
الرصيد كما في 2013/1/1
استھالك السنة
إستبعادات
الرصيد كما في 2013/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 2013/12/31

أراضي

مباني

آالت

465,403
-

4,982,100
8,363
-

15,915,336
-

465,403

4,990,463

15,915,336

710,385
160,724
871,109

3,022,955
795,767
3,818,722

ـ
-

معدات
وأدوات
4,050,035
37,061
)( 1,630

4,085,466

أخرى
1,597,372
17,775
)( 9,615

1,605,532

المجموع
27,010,246
63,199
)( 11,245

27,062,200

2,565,073
597,081
)( 1,114
3,161,040

914,862
179,053
)( 7,949
1,085,966

7,213,275
1,732,625
(
)9,063
8,936,837

465,403

4,119,354

12,096,614

924,426

519,566

18,125,363

465,403
ـ
ـ
465,403

4,973,180
8,920
ـ
4,982,100

15,915,336
ـ
ـ
15,915,336

3,993,094
57,647
(
)706
4,050,035

1,544,327
54,117
)( 1,072
1,597,372

26,891,340
120,684
(
)1,778
27,010,246

549,840
160,545
ـ
710,385

2,227,188
795,767
ـ
3,022,955

1,977,336
588,107
(
)370
2,565,073

715,280
199,922
(
)340
914,862

5,469,644
1,744,341
(
)710
7,213,275

4,271,715

12,892,381

ـ
ـ
ـ
ـ

465,403

1,484,962

682,510

19,796,971

,4

البضاعة
بضاعة جاھزة
مواد خام وتغليف ومستھلكة
بضاعة تحت التصنيع

,5

أرصدة مدينة أخرى
إعتمادات وطلبيات
تأمينات مستردة
فوائد بنكية مستحقة وغير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم موظفين
أمانات ضريبة دخل
أخرى

 ,6ذمم مدينة
ذمم مدينة
مخصص تدني ذمم مدينة

2013

2014
9,749,654
2,495,169
1,817,950
14,062,773

8,534,597
3,519,705
1,236,864
13,291,166

2014

2013

138,350
61,425
10,427
12,290
8,442
1,899
67,261
300,094

198,043
61,425
39,104
34,567
5,944
62,735
401,818

2014

2013

4,123,420
)69,509
4,053,911

(

3,529,953
3,529,953

وفيما يلي الحركة على مخصص تدني الذمم المدينة:
الرصيد كما في بداية السنة
إضافات

2014
69,509
69,509

2013
-

وفي رأي إدارة الشركة أن جميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لھا قابلة للتحصيل بشكل
كامل,

,7

أوراق قبض
أوراق قبض
مخصص تدني أوراق قبض

,8

النقد وما في حكمه
نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع ألجل لدى البنوك

2014
5,804,142
)( 421,984
5,382,158
2014
3,397
932,786
4,984,771
5,920,954

2013
6,077,320
6,077,320
2013
4,360
1,419,689
4,777,267
6,201,316

تستحق الودائع ألجل لدى البنوك خالل فترة تتراوح بين )  ( 1و )  ( 6أشھر وتكتسب
فوائد بنسب  %3,5ـ  %5سنويا,
 , 9حقوق الملكية
رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع ) (40مليون دينار مقسم الى ) (40مليون
سھم بقيمة اسمية دينار أردني واحد للسھم كما في  31كانون األول  2014و,2013
احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب م ا ت م تحويل ه م ن االرب اح الس نوية قب ل الض ريبة
بنسبة  % 10خالل السنة والسنوات السابقة وھو غير قابل للتوزيع على المساھمين,
احتياطي اختياري
تمثل المبالغ المتجمعة فـي ھذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنس بة
ال تزيد عن  % 20خالل السنة والسنوات السابقة ،وھو قابل للتوزيع على المساھمين,
أرباح موزعة
وافقت الھيئة العامة للمساھمين في اجتماعھا الذي عقد بتاريخ  27آذار  2014على توزيع
أرباح نقدية على المساھمين بواقع  %3من رأسمال الشركة البالغ ) (40مليون دينار أردني،
وذلك عن طريق توزيع ) (200ألف دينار من االحتياطي االختياري و ) (1مليون من
األرباح المرحلة,
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تسھيالت إئتمانية
نوع
التسھيالت

العملة

سـعر
الفائدة

تـاريخ
االستحقاق

قرض
قرض

دوالر
دوالر

%4
%3,5

2015
2015

القيمة المعادلة بالدينار
الرصيد القائم
سقف التسھيالت
6,494,031
3,965,672
10,459,703

14,200,000
7,100,000

إن التسھيالت الممنوحة للشركة أعاله ھي لتمويل شراء مواد خام وتستحق الس داد خ الل
فترات تتراوح بين ) (1و) (12شھر من تاريخ تسديد البنك قيمة المواد للمستفيد,
 ,11أرصدة دائنة اخرى
أمانات توزيعات أرباح المساھمين
مصاريف مستحقة
مخصص مقابل قضايا عمالية
أمانات رديات المساھمين
أمانات الضمان االجتماعي
مخصص ضريبة الدخل
مخصص مكافآت موظفين
أخرى
,12

2014
208,962
56,031
26,000
32,227
17,105
47,331
387,656

2013
130,574
40,696
33,056
16,414
19,654
58,154
36,752
335,300

التحليل القطاعي
يقتصر عمل الشركة على إنتاج الكوابل واألسالك الكھربائية والمتاجرة بھا,
وفيما يلي التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة :
2014

مبيعات محلية
مبيعات خارجية

15,406,428
12,424,621
27,831,049

2013
15,953,322
13,149,619
29,102,941
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كلفة المبيعات
بضاعة جاھزة وتحت التصنيع أول المدة
كلفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
مصاريف صناعية )إيضاح (14
بضاعة جاھزة وتحت التصنيع آخر المدة

 ,14مصاريف صناعية
رواتب وأجور وملحقاتھا
استھالكات
كھرباء
تأمين
صيانة
مصاريف سيارات
مواد مستھلكة
تنقالت ومواصالت وسفر
رافعات ونقل وتحميل
ضيافة ونظافة
مياه
فحوصات الجودة
متنوعة

2014

2013

9,771,461
24,330,940
3,750,057
)( 11,567,604
26,284,854

9,290,611
23,895,856
3,453,671
)(9,771,461
26,868,677

2014
1,080,405
1,700,090
436,105
169,264
90,354
58,646
47,850
50,647
42,561
7,040
17,079
10,134
39,882
3,750,057

2013
954,393
1,707,007
353,756
124,244
76,443
57,788
45,134
40,750
34,484
15,523
15,120
2,508
26,521
3,453,671

,15
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مصاريف إدارية
رواتب وأجور وملحقاتھا
مكافأة موظفين
إيجارات
أتعاب مھنية
استھالكات
رسوم وإشتراكات حكومية
مصاريف سيارات
تأمين
مطبوعات وإعالنات
بريد وانترنت وھاتف
سفر وتنقالت
كھرباء ومياه
صيانة
ضيافة ونظافة
عموالت ومصاريف بنكية
مخصص إجازات ونھاية خدمة
متنوعة

مصاريف بيع وتوزيع
رواتب وأجور وملحقاتھا
رسوم وطوابع وعطاءات
عموالت كفاالت ومصاريف بنكية
عموالت مبيعات
مصاريف تصدير
دعاية وإعالن
سفر وتنقالت
معارض
فروقات اسعار
متنوعة

2014
259,169
40,800
32,535
32,964
51,563
15,262
12,007
4,034
6,444
1,642
6,137
5,818
1,637
1,647
1,947
473,606

2014
88,049
49,175
31,794
37,135
15,361
6,538
1,689
1,561
3,858
47,079
282,239

2013
259,645
58,154
54,222
46,211
37,334
27,485
19,068
10,820
10,131
5,828
5,112
4,148
4,909
2,719
2,542
561
9,949
558,838

2013
96,589
33,482
12,728
11,527
8,986
7,760
1,722
408
ـ
32,973
206,175

حصة السھم األساسية والمخفضة من ربح السنة
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2014

ربح السنة بعد الضريبة
المتوسط المرجح لعدد األسھم
,18

2013
1,069,312
40,000,000
0,027

33,194
40,000,000
0,001

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا
بلغ ت روات ب ومكاف آت اإلدارة التنفيذي ة العلي ا مبل غ  175,750دين اراً و مبل غ
 163,242دين ارا للس نتين المنتھيت ين ف ي  31ك انون األول  2014و  2013عل ى
التوالي,
الوضع الضريبي
إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل ھي كما يلي-:

,19

2014
الرصيد كما في بداية السنة دائن )مدين(
ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
ضريبة الدخل المدفوعة
الرصيد كما في نھاية السنة دائن )مدين(

19,654
21,436
)42,989
)1,899

2013

(
(

1,640
48,836
)30,822
19,654

(

-

تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نھاية عام ,2012

-

ت م تق ديم كش ف التق دير ال ذاتي ع ن نت ائج اعم ال الش ركة لع ام  2013ول م تق م دائ رة
ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة لتاريخه,

-

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة لعام  2014وفقا لقانون
ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة,

,20

اإللتزامات المحتملة
يوجد على الشركة كما بتاريخ البيانات المالية اإللتزامات المحتملة التالية:
2014
2013
اعتمادات
كفاالت بنكية

,21

1,929,820
1,444,277

1,728,188
724,666

األدوات المالية
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالي ة ,تتض من الموج ودات
المالية النقد وما في حكم ه والش يكات برس م التحص يل وأوراق الق بض وال ذمم المدين ة,
وتتضمن المطلوبات المالية التسھيالت االئتمانية الممنوحة للشركة م ن البن وك وال ذمم
الدائنة وأمانات ضريبة المبيعات,

القيمة العادلة
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوب ات المالي ة ال تختل ف جوھري ا ً ع ن قيمتھ ا الدفتري ة حي ث
أن معظم األدوات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتھا أو يتم إعادة تسعيرھا باستمرار,
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ھي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عج ز الط رف اآلخ ر ل ألداة المالي ة
عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر ,تتمثل مخاطر ائتمان الش ركة
بشكل أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة ،حيث تعمل الشركة على الحد م ن المخ اطر
االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بس معة جي دة ووض ع ح دود ائتماني ة لعمالئھ ا
م ع مراقب ة ال ديون غي ر المس ددة ,يتمث ل الح د األقص ى للمخ اطر االئتماني ة ف ي القيم ة المدرج ة
للموجودات المالية في البيانات المالية,
يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه  5,187,522دينار من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في
نھاية عام  ،2014مقابل  6,077,320دينار كما في نھاية عام ,2013
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالز م لتأدية التزاماتھا في
تو ا ر يخ استحقا قھا و لتجنب ھذ ه ا لمخا طر تقو م ا لشر كة بتنو يع مصا د ر ا لتمو يل و إ د ا رة
الموجودات والمطلوبات ومواءمة آجالھا واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه,

ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق
التعاقدي كما بتاريخ البيانات المالية:
2014
تسھيالت ائتمانية
ذمم دائنة
أمانات ضريبة المبيعات
أرصدة دائنة أخرى

2013
تسھيالت ائتمانية
ذمم دائنة
أمانات ضريبة المبيعات
أرصدة دائنة أخرى

أقل من سنة

أكثر من سنة

10,459,703
1,276,042
123,633
387,656
12,247,034
أقل من سنة
11,241,141
1,015,536
166,251
335,300
12,758,228

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
أكثر من سنة
ـ
ـ
ـ
ـ

المجموع
10,459,703
1,276,042
123,633
387,656
12,247,034
المجموع
11,241,141
1,015,536
166,251
335,300
12,758,228

مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة
العادلة لألدوات المالية ,وحيث أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظھر بالكلفة
المطفأة ،فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوھري,
مخاطر أسعار العمالت األجنبية

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت
األجنبية ,حيث إن معظم تعامالت الشركة ھي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر
صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ،فإن األرصدة في الدوالر األمريكي ال
تمثل مخاطر ھامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في
أسعار صرف العمالت األجنبية يعتبرغير جوھري,

 ,22إدارة رأس المال

يقوم مجلس إدارة الش ركة ب إدارة ھيك ل رأس الم ال بھ دف الحف اظ عل ى حق وق مس اھمي
الش ركة وض مان إس تمرارية الش ركة والوف اء بإلتزاماتھ ا تج اه الغي ر وذل ك م ن خ الل
استثمار موجودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساھمي الش ركة وم ن خ الل تحقي ق
التوازن األمثل بين حقوق الملكية والديون,
يوضح الجدول التالي نسبة مجموع الديون بالنسبة لحقوق الملكية-:
2014

مجموع الديون
مجموع حقوق الملكية
نسبة المديونية إلى حقوق الملكية

10,459,703
40,661,599
%26

2013
11,241,141
41,828,405
%27

دليل الحاكمية المؤسسية
)التحكم المؤسسي(

المقدمة
لقد أصبحت أسس وقواعد الحاكمية المؤسسية من أبرز الموضوعات المطروحة على صعيد
اقتصاديات كافة دول العالم باعتبارھا عنصرا ھاما وفاعال لتعزيز النجاح واإلصالح
االقتصادي خصوصا ً في ظل العولمة وانفتاح االقتصاديات الدولية على بعضھا البعض ,وغني
عن القول ان ھذة المبادئ واالسس اصبحت ضرورية للقطاعين العام والخاص على حد سواء كمتطلب
رئيسي لتعزيز الثقة في اقتصاد اي دولة ودليل على توفر مبادئ حسن االدارة والشفافية والمحاسبة ,إن
الحاكمية الجيدة أساس نجاح المؤسسات وتعتمد إلى حد بعيد على المھارات والخبرات وعلى المعرفة
التي يتمتع بھا أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية,

تقوم الشركة باإللتزام باإلفصاح عن القواعد العامة واآلمرة واإلرشادية المذكورة بدليل حوكمة
الشركات المساھمة العامة المدرجة في بورصة عمان باستثناء بعض القواعد اإلرشادية التالية:
أوالً :الفصل الثالث  -إجتماعات الھيئة العامة,
رقم المادة

1

3

2

6

4

5

القاعدة
يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل
مساھم لحضور إجتماع الھيئة العامة
بالبريد اإللكتروني الخاص بالمساھم ،قبل
 21يوما من التاريخ المقرر لعقد
اإلجتماع ،على أن يتم إعداد الترتيبات
واإلجراءات المناسبة لعقد اإلجتماع بما
في ذلك إختيار المكان والزمان,
يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد
إجتماع الھيئة العامة في ثالث صحف
يومية محلية ولمرتين على األقل وعلى
الموقع االلكتروني للشركة,
يقوم المساھم الراغب بالترشـح لعضوية
مجلس اإلدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه
قبل انتھاء السنة المالية للشركة والتي
تسبق السنة التي سيعقد فيھا اجتماع
الھيئة العامة النتخاب المجلس,

السبب
ھذا البند غير مطبق حيث أن الدعوة
تتم قبل ) (14يوما من التاريخ المقرر
لعقد اإلجتماع وذلك حسب نص المادة
) (144فقرة )أ( من قانون الشركات
رقم ) (22لسنة  1997وتعديالته,
ھذا البند غير مطبق حيث يتم االعالن
فقط في صحيفتين وذلك حسب نص
المادة رقم ) (145من قانون الشركات
رقم ) (22لسنة  1997وتعديالته,
ھذا البند غير مطبق ،حيث إن ترشيح
المساھم لعضوية مجلس اإلدارة يتم
من قبل المساھمين اثناء اجتماع الھيئة
العامة,

5

5

يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة
التعريفية للمساھم الراغب بالترشح
لعضوية مجلس اإلدارة بالدعوة
الموجھة للمساھمين لحضور اجتماع
الھيئة العامة,

ھذا البند غير مطبق حيث يتم ترشيح
المساھم المناسب لعضوية مجلس
اإلدارة من قبل المساھمين اثناء
اجتماع الھيئة العامة,

ثانيا :الباب الرابع – حقوق المساھمين
الفصل األول  :الحقوق العامة
رقم المادة

1

6

القاعدة

السبب

ھذا البند غير مطبق حيث تدفع األرباح
يتمتع المساھمون في الشركة
للمساھمين خالل ) (45يوما وذلك
بالحقوق العامة التالية:
حسب نص المادة رقم ) (191فقرة
الحصول على األرباح السنوية
للشركة خالل ثالثين يوما من صدور )ج( من قانون الشركات رقم )(22
قرار الھيئة العامة بتوزيعھا,
لسنة  1997وتعديالته,

ثالثا ً :الباب الخامس – اإلفصاح والشفافية
رقم المادة
3

4

القاعدة
تقوم الشركة باستخدام موقعھا
االلكتروني على شبكة االنترنت
لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير
المعلومات

السبب
ھذا البند غير مطبق وسيتم استخدام
موقع الشركة االلكتروني في السنوات
الالحقة,

ص,ب  4970عمـان  11953األردن
ھاتف ،5549292 :فاكس5549393 :
بريد الكترونيucic@ucic-cables,com :

شركة مصانع الكـابالت المتحـدة
المساھمة العامة المحدودة

التقرير السنوي السابع لمجلس اإلدارة
للفترة من  1كانون الثاني  2014ولغاية  31كانون أول 2014
عمان  -المملكة األردنية الھاشمية

حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين المعظم

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
تأسست بتاريخ 2007/07/05
تحت رقم 441
رأس المال المدفوع  40مليون دينار اردني
المحتويــــات

صفحـة

مجلس إدارة الشركة

3

جدول األعمال الجتماع الھيئة العامة السادس

4

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

5

التقرير السنوي السابع لمجلس اإلدارة

6

اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بموجب تعليمات ھيئة األوراق المالية

9

تقرير مدققي الحسابات

25

بيان المركز المالي

26

بيان الدخل الشامل

27

بيان التغيرات في حقوق الملكية

28

بيان التدفقات النقدية

29

إيضاحات حول البيانات المالية

30

دليل الحاكمية المؤسسية

45

مجلس إدارة الشركة
أحمد محمد أبو غزاله

رئيس مجلس اإلدارة

ھـانية محمد السبعــاوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد أبو غزاله

عضو

علي عبد اللطيف الفوزان

عضو

ممثل شركة الفوزان القابضة

فتحي محمد يوسف عمر

عضو

ممثل شركة الفوزان القابضة

سليمان عايش أبو لحية

عضو

ممثل شركة الفوزان القابضة

محمود يوسف أبو خزنة

عضو

فؤاد أحمد عبدﷲ أبو ارشيد

عضو

ھيثم محمد سميح بركات

عضو

المـديـر العــام بالوكالة  :يوسـف محمـــود حجــــازي.
مدققو الحسابات -
السادة المھنيون العرب – أعضاء في جرانت ثورنتون العالمية

جدول األعمال الجتماع الھيئة العامة العادي السابع

 (1تالوة وقائع اجتماع الھيئة العامة السادس المنعقد بتاريخ .2014/03/27
 (2مناقشة التقرير السنوي السابع لمجلس اإلدارة لعام  2014والخطة المستقبلية لعام .2015
 (3اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتھية في .2014/12/31
 (4مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في 2014/12/31
والمصادقة عليھا.
 (5مناقشة توصية مجلس اإلدارة بتدوير ارباح عام .2014
 (6إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في 2014/12/31
وفقا ألحكام القانون.
 (7انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2015وتحديد أتعابھم.
 (8أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساھمي شركة مصانع الكابالت المتحدة الكرام
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئ ي أعض اء مجل س اإلدارة أن أرح ب بك م وأن أق دّم لك م
التقرير الس نوي الس ابع وال ذي س يتم م ن خالل ه اس تعراض نت ائج أعم ال الش ركة وأھ م انجازاتھ ا الت ي
تحققت خالل العام  2014والخطط المستقبلية للعام .2015
لقد واصلت الشركة بحمد ﷲ مسيرتھا بنجاح رغم العبء الكبي ر ال ذي يتحمل ه ال وطن نتيج ة الظ روف
االقليمية المحيطة به ،والعقب ات المحلي ة الت ي تع رض لھ ا االردن الع ام الماض ي كاالرتف اع المتص اعد
السعار الطاقة الكھربائية واضرابات ميناء العقبة ألكث ر م ن ث الث م رات خ الل الع ام الماض ي ،فعل ى
الرغم م ن ت داعيات األزم ة االقتص ادية عالمي ا ً واقليمي ا ً وم ا رافقھ ا م ن معوق ات ت ؤثر عل ى االقتص اد
الوطني وحالة عدم االستقرار في المنطقة ،ورغم الھبوط الحاد ألسعار المواد الخ ام وخاص ة الرئيس ية
منھا والتي تنعكس سلبا على أداء الشركات ،إالّ أننا تمكنا بحمد ﷲ م ن الص مود أم ام التح ديات بفض ل
الجھود المبذولة من قبل القائمين على إدارة الشركة وتنفيذا لخطط وتوجيھات مجلس االدارة.
كلن ا أم ل ان يك ون ع ام  2015ع ام خي ر علين ا وعل ى أمتن ا العربي ة وأن يع م االم ان واالس تقرار ف ي
الوطن العرب ي الحبي ب م ن المح يط ال ى الخل يج لتعزي ز االس تفادة م ن مزاي ا االردن االس تراتيجية م ن
حي ث البيئ ة اآلمن ة والمس تقرة والموق ع الري ادي ف ي قل ب ال وطني العرب ي لتلبي ة احتياج ات الس وق
والوصول الى المواقع التي نطمح لھا اقليميا وعالميا.
وف ي النھاي ة أتوج ه بالش كر ال ى مس اھمينا األفاض ل وعمالئن ا الك رام عل ى اس تمرار ثق تھم ودعمھ م
المتواصل لنا والش كر موص ول العض اء مجل س االدارة عل ى جھ ودھم ومس اھمتھم االيجابي ة ،وك ذلك
المخلصين من الموظفين والعاملين في الشركة ،مؤكدين للجميع أننا لن نتردد في بذل كل ما في وسعنا
كي تستمر الشركة في احراز أفضل النتائج الممكنة ،وأن نكون في طليعة الش ركات المتخصص ة بھ ذا
المجال.

رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي السابع لمجلس االدارة
للسنة المالية المنتھية في 2014/12/31
حضرات السادة  /أعضاء الھيئة العامة المحترمين
يسعدني وزمالئي اعضاء مجلس االدارة ان نقدم لكم التقرير السنوي السابع عن نتائج اعمال الشركة
وانجازاتھا والبيانات المالية للسنة المنتھية في .2014/12/31
المبيعات:
رغم أن العام  2014كان امتدادا لألعوام السابقة من حيث استمرار االحداث العصيبة خاصة بمنطقتنا
إال أنه وبفضل ﷲ فقد استمرت الشركة في السير قدما وباصرار لتحقيق أھدافھا وخططھا ،وقد تمكنت
من توسيع نطاق انتشارھا محليا بالدرجة األولى ،والتركيز على التحصيل بالتوازي مع البيع ،مما كان
له األثر اإليجابي في تقليل ذمم المبيعات ،لقد حافظت الشركة رغم العقبات التي تمر بھا المنطقة
والتي على مرأى الجميع على وضعھا ونجاحھا خالل العام  ،2014و ال زالت مبيعات الشركة بحمد
ﷲ محافظة على وضعھا رغم استمرار األزمات االقتصادية والتحديات السياسية التي تمر بھا
المنطقة ،حيث بلغ إجمالي المبيعات  27,83مليون دينار مقابل  29مليون دينار لعام  2013ووفقا
للجدول التالي-:
البيان
المبيعات المحلية
المبيعات الخارجية
االجمالي

عام 2014
15,406,428
12,424,621
27,831,049

عام 2013
15,953,322
13,149,619
29,102,940

نسبة الزيادة )النقصان(%
% 3.5% 5.5% 4.3-

وفي ضوء المنافسة الشديدة والتذبذب الشديد في أسعار مادة النحاس فقد كان ال بد من انتھاج مبدأ
المرونة في البيع للمحافظة على حصة الشركة في السوق مما انعكس ربحا وان كان متواضعا بعكس
الشركات المنافسة محليا.
االنتاج والكفاءة التشغيلية :
لقد استطاعت الشركة بجھود الق ائمين عليھ ا وط اقم العم ل ك امال تع ويض الطاق ة اإلنتاجي ة المنخفض ة
نسبيا وقوة المنافسة وضعف الرقابة الداخلية للسوق المحلي على المنتج ات غي ر المطابق ة للمواص فات
من خالل العمل على رفع الكفاءة التشغلية مما انعكس ايجابا على تلبية احتياجات السوق.

الميزانية العمومية:
توضح البيانات المالية للشركة النتائج السنوية المتحققة عن اعمال الشركة لعام  2014مقارنة مع عام
. 2013
 -1أرب اح التش غيل :بلغ ت أرب اح التش غيل ع ام  2014ح والي  1,546,195دين ار مقاب ل
 2,234,000دينار عام .2013
 -2ص افي ال ربح :بل غ ص افي رب ح ع ام  2014مبل غ  33,194دين ار اردن ي مقاب ل
 1,069,312دينار عام .2013
 -3ص افي اي رادات ودائ ع البن وك  :بل غ ص افي اي رادات ودائ ع البن وك ع ام  2014مبل غ
 203,655دينار مقابل  231,177دينار عام .2013
 -4المركز المالي-:
أ( بلغ راس المال العامل للشركة  20,9مليون دينار كما ف ي  2014/12/31مقارن ة م ع 17,8
مليون دينار في .2013/12/31
ب( بلغ ت نس بة كام ل المديوني ة للموج ودات ع ام  2014نس بة  % 23مقاب ل  % 23.4ع ام
.2013
كما بلغت نس بة كام ل المديوني ة ال ى حق وق المس اھمين ع ام  2014نس بة  %30.1مقاب ل
 %30.5عام .2013
ت( بلغ اجمالي الميزانية العمومية للشركة  52,9مليون دينار كما في  2014/12/31مقارنة
مع  54,5مليون دينار عام  ،2013كما تح تفظ الش ركة بم زيج مت وازن م ن مكون ات ك ل
االصول وااللتزامات ضمن منظومة السيولة والربحية.
ث( المطلوبات  :تشكل التسھيالت الممنوحة للشركة من البن وك المحلي ة  %85.4م ن اجم الي
التزامات الشركة ،وقد بلغت ھذة التسھيالت  10,5ملي ون دين ار كم ا ف ي 2014/12/31
مقارنة مع  11,2مليون دينار كما في .2013/12/31
ج( المخزون :بلغ مجموع المخزون م ن م واد خ ام وبض اعة ج اھزة ح والي 14ملي ون دين ار
كما في  2014/12/31مقارنة مع  13,2مليون دينار كما في  .2013/12/31كما بل غ
مع دل دوران البض اعة الج اھزة لع ام  (3.2) 2014م رة بالس نة وھ و نف س المع دل للع ام
.2013

توصيات مجلس اإلدارة
يوصي مجلس االدارة بتدوير صافي االرباح المتحققة عن عام  2014للعام .2015
وفي الختام يتقدم المجلس بالشكر لحضرات السادة مساھمي الشركة الكرام للثقة الت ي منحوھ ا ل ه ،كم ا
يوجه الشكر لجمي ع الع املين بالش ركة ،ويؤك د المجل س بأن ه س يعمل جاھ دا لتحقي ق طموح ات الش ركة
والنھوض بھا وتحقيق أھدافھا في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبدﷲ الثاني بن الحسين المعظم.
مجلس اإلدارة

بيـانات اإلفصــاح
 (1أ -نشاط الشركة:
تقوم الشركة بإنتاج األسالك والكابالت الكھربائية واستيراد وتصدير جميع المواد
الخام والسلع اإلنتاجية واإلستھالكية والقيام بجميع األعمال المتفرعة داخل المملكة
وخارجھا.
ب -أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منھا:
تقع إدارة الشركة بمنطقة وادي صقرة  -عمان حيث تتواجد اإلدارة العليا و الدائرة
المالية ودائرة شؤون العاملين ودائرة المبيعات والتسويق بعدد إجمالي ) (21موظفا.
ويقع مصنع الشركة في محافظة المفرق -ثغرة الجب ويبلغ عدد موظفي المصنع
) (180موظفا.
ج -حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة
بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي في  31كانون أول  2014مبلغ  27,062,200دينارا
أردنيا.
 (2الشركات التابعة:
ال يوجد شركات تابعة للشركة.

 - (3أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منھم:
سنة
التخرج

الخبرات العملية

اسم عضو
الرقم
مجلس اإلدارة
1

أحمد محمد أحمد
أبو غزاله

رئيس
المجلس

2007/11/21

بكالوريوس
1976
إقتصاد

1998

نائب رئيس مجلس اإلدارة  /والمدير التنفيذي ألكاديمية الطيران الملكية،
واألجنحة العربية وكلية الملكة نور الفنية.
عضو مجلس إدارة الشركة المترابطة للصناعات الخشبية.

2

ھانية محمد
عايش
السبعاوي*

نائب
الرئيس

2011/05/31

1971

ماجستير
قانون دولي

1993

حائزة على شھادة البكالوريوس في القانون من جامعة كامبريدج -بريطانيا
 ،1992حائزة على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة
كامبريدج-بريطانيا عام  ،1993حائزة على إجازة مزاولة مھنة المحاماة في
انجلترا عام  ،1997وفي المملكة األردنية الھاشمية عام  ،2009عملت لدى
شركة Mayer Brown /وشركة Morgan Lewis& Bockius /في
لندن ،عملت لدى مكتب د .أنيس قاسم ومكتب خليفة ومشاركوه للمحاماة في
األردن ،وشريك مدير في مكتب عودة و مشاركوه للمحاماة في األردن.
وقد عملت مدير عام لشركة مصانع الكابالت المتحدة.

3

محمـد أحمـد
محمد أبو غزاله

عضو

1942 2007/11/21

بكالوريوس
إدارة
أعمال

1964

المنصب

تاريخ
تاريخ العضوية
الميالد

الشھادة
العلمية

رئيــــس مجلــــس اإلدارة والــــرئيــس التنفيـذي لشــــركـة
) ،DEL MONTE FRESH PRODUCE (NYSEرئيس مجلس إدارة
أكاديمية الطيران الملكية األردنية ،رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية
للدواجن ،رئيس مجلس إدارة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني ،رئيس
مجلس ادارة االجنحة العربية للطيران ،رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية
للتأمينات العامة ،عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان ،عضو مجلس أمناء
الجامعة األمريكية بالقاھرة.

4

علي عبد اللطيف
أحمد الفوزان

عضو

2007/11/21

1959

دبلوم
دراسات
مالية

5

فتحي محمد
يوسف عمر

عضو

2014/5/5

1951

بكالوريوس
ھندسة
كھرباء

6

سليمان عايش
ابو لحية

عضو

2013/1/29

1968

بكالوريوس
ھندسة
كھرباء
وماجستير
ادارة اعمال

المدير العام لشركة الفوزان لمواد الكھرباء بالسعودية ،المدير العام
 1986لشركة الفوزان للعدد واألدوات بالسعودية ،العضو المنتدب لشركة
ريادة الخليج الصناعي بالسعودية.
تدرج في عدة مناصب إدارية سابقا ً لعدة شركات في منطقة الخليج العربي
واألردن ،عمل مدير عام شركة الھناء التجارية في السعودية ،وشريك إداري
في شركة المطوع التجارية في الكويت ،ونائب مدير عام شركة خليج االردن
 1973للصناعات الكھربائية ،مدير عام شركة الجالل ،ومدير اقليمي لشركة
الكابالت المتخصصة في الرياض .ويشغل حاليا منصب مدير تنفيذي للشركة
المتحدة للمحوالت الكھربائية .وكذلك العضو المنتدب للشركة المتحدة لتقنية
المحطات والقواطع الكھربائية في الرياض.
يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بوان المساھمة وقد شغل
سابقا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة المتحدة للمحوالت
الكھربائية .كما يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة
للصناعات الكھربائية إضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدة شركات
وھي الشركة المتحدة للمحوالت الكھربائية والشركة المتحدة للمحطات
 1989والقواطع الكھربائية وشركة بوان للصناعات الھندسية ،وشركة بوان
للصناعات المعدنية ،و شركة بوان للصناعات الخشبية ،والشركة المتحدة
لمنتجات األخشاب ،وشركة بناء القابضة ،وشركة بناء للخرسانة المتقدمة،
وشركة بناء للخرسانة الجاھزة ،وشركة التوريدات والمشاريع ،وشركة
أرنون للصناعات البالستيكية كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس لجنة
الصناعات اإلنشائية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

7

محمود يوسف
محمود أبو خزنة *

عضو

2007/11/21

1946

بكالوريوس
ھندسة

1970

مدير شركة مقاوالت بدولة الكويت لمدة  20سنة ،مدير وصاحب
مؤسسة الخليج الصناعية ،مدير وصاحب مؤسسة المسار للصناعات
البالستيكية ،عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمبيدات المساھمة
العامة ،مدير شركة المسار التجارية -الشارقة-االمارات العربية
المتحدة ،عضو في غرفة صناعة االردن سابقا ،رئيس جمعية
المستثمرين سابقا ،مساھم في عدد من الشركات الصناعية والتجارية.

8

فؤاد أحمد عبدﷲ
أبو ارشيد *

عضو

2007/11/21

1943

بكالوريوس
ھندسة

1969

مھندس عمل بمجال المشاريع اإلنشائية في السعودية و األردن،
عضو مجلس إدارة شركة الكابالت األردنية الحديثة منذ التأسيس
في عام  1992لغاية بداية عام  ،2007رئيس ھيئة مديرين في
شركة فاز للمقاوالت ،عضو مجلس إدارة بشركات اردنية.

9

ھيثم محمد سميح
عبدالرحمن بركات
*

عضو

2007/11/21

1960

بكالوريوس
ھندسة

1984

نائب مدير عام شركة فدان للتجارة والمقاوالت بالكويت ،مدير مشروع
بشركة إنشاءات بأمريكا ،نائب مدير عام شركة الصناعات الوطنية
باألردن ،مدير عام شركة فدان لإلنشاءات باألردن ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة قطر الكھروميكانيكية سابقا.
المدير التنفيذي لشركة كيبلك للصناعات الكھربائية واإلضاءة في الكويت
حاليا.

التغيرات في عضوية مجلس اإلدارة -:
 تعيين المھندس /فتحي محمد يوسف عمر عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من  2014/5/5ممثال لشركة الفوزان القابضة بدال من المھندس /محمد بنعبدالعزيز العقيل.
* استقالة أعضاء من المجلس بالتواريخ التالية-:
م .ھيثم محمد سميح بركات بتاريخ 2015/03/12م .م .فؤاد أحمد ابو ارشيد
بتاريخ 2015/03/14م.
بتاريخ 2015/03/25م.
أ .ھانية محمد السبعاوي
م .محمود يوسف ابو خزنة بتاريخ 2015/3/14م.

 - (3ب  -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منھم:
الشھادة
تاريخ
تاريخ التعيين
المنصب
اسم الشخص
الرقم
العلمية
الميالد
1

يوسف محمود
حجازي

المدير العام
بالوكالة

2

محمد محمود سقف
الحيط

مساعد المدير
العام للشؤون
الفنية

3

)محمد طالل(
مصطفى أبو الھوى

مدير التسويق
والمبيعات

سنة
التخرج

الخبرات العملية

مدير مالي لعدة شركات في األردن ،السعودية .مدقق
داخلي في شركة الكابالت األردنية الحديثة .مدقق داخلي
بكالوريوس
 1991في شركة مصانع الكابالت المتحدة .مساعد مدير عام
1967 2013/12/2
محاسبة
للشؤون المالية واإلدارية في شركة مصانع الكابالت
المتحدة.
مدير صيانة بشركة الكابالت األردنية الحديثة ،مشرف
صيانة عامة لدى ھيئة االمم المتحدة /االسكوا -األردن،
بكالوريوس
 1991مدير صيانة بشركة كابالت الرياض -السعودية ،المدير
1968 2007/07/21
ھندسة
الفني لشركة الكابالت األردنية الحديثة -األردن لغاية
منتصف عام .2007
بكالوريوس
تدرج في العمل في شركات محلية لصناعة الكابالت
ادارة
 1991واألسالك الكھربائية في مجال التسويق والمبيعات منـذ
1971 2013/02/1
اعمال
العام .1992
واقتصاد

 (4أسماء كبار مالكي األسھم وعدد األسھم المملوكة لكل منھم مقارنة مع السنة السابقة:
الرقم

اإلسم

1
2

شركة الفوزان القابضة
محمد أحمد محمد أبو غزاله

عدد األسھم كما في
2014/12/31
15,000,000
3,520,000

النسبة
%
37.5
8 .8

عدد األسھم كما في
2013/12/31
15,000,000
3,520,000

النسبة
%
37.5
8 .8

 (5الوضع التنافسي واألسواق الرئيسية-:
تقوم الشركة ببيع منتجاتھا في السوق المحلية واألسواق العربية المجاورة ،على األخص
السوق العراقية منافسة لشركات تنتج اصنافا مشابھة ،كما ان السوق المحلية مفتوحة أمام
صناعات الدول المجاورة ال سيما منتجات الدول العربية المشتركة بالسوق العربية الحرة
وتدخل ھذه المنتجات للسوق األردني معفاة من الرسوم الجمركية أضيف اليھا اإلتفاقية
األردنية التركية التي تسمح بدخول المنتجات التركية للسوق المحلي برسوم مخفضة
تدريجيا ً حتى يتم اعفاؤھا كاملة في نھاية المطاف باإلضافة إلى أن مدخالت ھذه المنتجات
مدعومة ورخيصة في بلد المنشأ مما يزيد من حدة المنافسة مع المنتجات المحلية ،ولكن
نظرا ألن أسعار المواد الخام لھذه الصناعة متساوية فستبقى المنافسة محصورة
باالمكانيات الذاتية لتخفيض تكاليف االنتاج.
نكرر ما قلناه سابقا بأن الصناعة األردنية في أزمة وأزمتھا متجھة للمزيد من التفاقم إذا لم
تتغير السياسة الصناعية وتعطى األولوية للصناعات الوطنية.
 (6درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا أو خارجيا.
أ-

الموردون الذين يشكلون  %10فأكثر من إجمالي المشتريات للشركة.
الموردون الرئيسيون  :شركة االتحاد لقضبان النحاس/ابو ظبي.
شركة  /Glencoreالمانيا

ب -العمالء الذين يشكلون ) (%10فأكثر من إجمالي المبيعات للشركة:
عمالء مبيعات رئيسيون:

 شركة الثھـات )نبع الكرم(  /العراق. -شركة الكھرباء االردنية

 (7الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بھا الشركة أو أي من منتجاتھا بموجب
القوانين واألنظمة أو غيرھا-:
 تتمتع الشركة بإعفاء تشجيع اإلستثمار إلستيراد الماكنات والمعدات وقطع الغيار
إعتبارا من  2008/01/07و لغاية  2011/01/05وقد تم الحصول على تمديد لھذا
االعفاء ينتھي في .2017/12/20
 كما تتمتع الشركة بإعفاء األرباح المتحققة بنسبة  %75ولمدة عشر سنوات من بداية
اإلنتاج الفعلي بتاريخ .2009/8/1
 ال توجد أية براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليھا.
 تتمتع الشركة بحماية شعارھا .UCIC-Cables
 (8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أوغيرھا التي لھا أثر مادي على
عمل الشركة أو منتجاتھا أو قدرتھا التنافسية-:
 ال توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرھا لھا أثر مادي
على عمل الشركة أو منتجاتھا أو قدرتھا التنافسية.
 تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة والمواصفات العالمية ،كما أن الشركة حصلت
على الشھادات التالية-:
أ(
ب(
ت(
ث(
ج(
ح(

شھادة عالمة الجودة األردنية )لألسالك والكابالت الكھربائية(.
شھادة الجودة العالمية اآليزو .ISO 9001-2008
شھادة مطابقة المنتج عالميا من .BSI
شھادة مطابقة المنتج عالميا من .KEMA
شھادة مطابقة المنتج عالميا لمنتجات جديدة من .DEKRA
اعتماد مختبرات الشركة من قبل المواصفات والمقاييس لفحص منتجات الكابالت
واالسالك الكھربائية المستوردة.

 – 9أ -الھيكل التنظيمي للشركة

ب  -عدد موظفي الشركة وفئات مؤھالتھم:
فئات المؤھــالت
دكتوراه
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
أخرى
إجمالي عدد الموظفين

عدد الموظفين
2014
1
39
34
58
69
201

عدد الموظفين
2013
2
41
31
59
82
215

ج  -برامج التأھيل والتدريب لموظفي الشركة-:
تقوم الشركة بتكثيف عمليات تدريب وتأھيل الموظفين والعاملين لديھا من خالل
المعاھد اإلستشارية المتخصصة أو من خالل إحضار خبراء متخصصين من
الشركات المصنعة لآلالت لتأھيل وتدريب العاملين باإلضافة إلى عمليات التدريب
الدورية بمركز تدريب الشركة المجھز بوسائل التدريب الحديثة من خالل رؤوساء
األقسام والكوادر الفنية المتخصصة بالشركة.
 (10المخاطر التي تتعرض الشركة لھا-:
ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لھا خالل السنة المالية الالحقة لھا تاثير
مادي عليھا.
 (11اإلنجازات التي حققتھا الشركة خالل السنة المالية-:
حاولت الشركة جاھده المحافظة على حصتھا في السوق رغم الظروف السياسية
واإلقتصادية القاسية التي تمر بھا المنطقة وقد كان لھا النصيب األكبر في عطاءات
شركات الكھرباء المحلية مما مكنھا من المحافظة على مستوى البيع السنوي.
 (12األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن
نشاط الشركة الرئيسي-:
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

 (13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المتحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق
المساھمين وأسعار األوراق المالية ،وذلك خالل الخمس سنوات الماضية بالدينار
األردني-:
البيــــــان
األرباح )الخسائر(
589,067
)(52,995
200,331
1,069,312
33,194
المتحققة
األرباح الموزعة عن
)(2,000,000) (1,200,000
العام  2012و2013
صافي حقوق
42,611,757 42,558,762 42,759,093 41,828,405 40,661,599
المساھمين
0.720
0.650
0.400
0.680
0.590
أسعار األوراق المالية
عام 2014

عام 2013

عام 2012

عام 2011

 (14تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا خالل السنة-:
عام 2014
النسب المالية
الرقم
5.55
%
الربح اإلجمالي للمبيعات
1
0.12
%
صافي الربح للمبيعات
2
0.083
%
العائد على رأس المال
3
0.081
%
العائد على حقوق المساھمين
4
0.063
%
العائد على الموجودات
5
المطلوبات إلى حقوق
30.12
%
6
المساھمين
23.15
%
المطلوبات إلى الموجودات
7
2.53
)مرة(
نسبة التداول
8
1.30
)مرة(
مضاعف الملكية
9
دينار 20,941,060
رأس المال العامل
10

عام 2010

عام 2013
7.67
3.67
2.67
2.55
1.96
30.50
23.37
2.40
1.30
17,873,357

 (15الخطة المستقبلية للشركة للعام -:2015
 .1االستمرار بالعمل على توسعة قاعدة عمالء الشركة في أسواق التصدير واستھداف
أسواق وقطاعات تصديرية إقليميا ,واستمرار العمل على زيادة حجم المبيعات
المحلية وزيادة حصة الشركة في السوق المحلية,
 .2مواصلة رفع امكانيات الشركة الفنية واالنتاجية بما يتماشى مع المتطلبات
والتحديات القائمة في مختلف نشاطات الشركة,
 .3العمل مع موزعين متميزين للتقليل من اعمار الذمم وتشجيعھم لزيادة البيع ضمن
الشروط المتفق عليھا معھم
 .4الحصول على شھادات عالمية مما يفتح آفاق أوسع لمنتجات الشركة مما يؤھلھا
للمنافسة في األسواق المحلية والخارجية,
 .5استمرار وضع الحلول الختيار السياسات والطرق المناسبة لتخفيف االلتزامات
المالية وضبط النفقات والمصاريف من اجل تحسين ربحية الشركة,
 .6استمرار العمل على تقليل المخزون ومديونية العمالء بما يساعد في تخفيف
االلتزامات واالعباء المالية من اجل تقليل كلفة التمويل,
 .7استمرار االعتماد على الدخول مباشرة في المشاريع المحلية والخارجية,
 (16مدققو حسابات الشركة :السادة المھنيون العرب ،وھم أعضاء في جرانت ثورنتون
العالمية وقد بلغت أتعابھم مبلغ  10,000دينارا أردنيا )فقط عشرة آالف دينارا أردنيا
الغير( تضاف إليھا  %16ضريبة مبيعات,

 (17بيان بعدد األوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا التنفيذية وأقاربھم-:
أ  :عدد األوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة-:
الرقم

اإلسم

المنصب

الجنسية

عدد األسھم المملوكة كما في

عدد األسھم المملوكة من قبل
الشركات
المسيطر عليھا من قبل أي منھم

2014/12/31

2013/12/31

2014/12/31

2013/12/31

1

أحمد محمد أحمد أبو غزالة

رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

10,000

10,000

-

-

2

ھانية محمد عايش السبعاوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

1,266,900

1,266,900

-

-

السعودية

15,000,000

15,000,000

-

-

علي عبد اللطيف أحمد الفوزان
سليمان عايش أبو لحية
فتحي محمد يوسف عمر
محمد أحمد محمد أبو غزاله

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

السعودية
األردنية

0
0

0
0

-

-

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

األردنية
األردنية

0
3,520,000

0
3,520,000

-

-

7

محمود يوسف محمود أبو خزنة

عضو مجلس إدارة

األردنية

511,950

511,950

-

-

8

فؤاد أحمد عبدﷲ أبو ارشيد

عضو مجلس إدارة

األردنية

247,500

245,000

-

-

9

ھيثم محمد سميح عبد الرحمن بركات

عضو مجلس إدارة

األردنية

250,000

250,000

-

-

شركة الفوزان القابضة ويمثلھا
3
4
5
6

ب :عدد األوراق المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
الرقم

اإلسم

الجنسية

المنصب

عدد األسھم المملوكة كما في
2014/12/31

2013/12/31

مساعد المدير العام
م ,محمد محمود سقف الحيط
1
للشؤون الفنية
ج :عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
األردنية

الرقم

اإلسم

1

تارا أحمد محمد أبو غزاله

2

محمد أحمد محمد أبو غزاله

3

آية أحمد محمد أبو غزاله

4

زھرية أمين خليل الصالحي

5

فريدة فريد فخري الترك

6

الرا محمد محمود سقف الحيط

7

آية محمد محمود سقف الحيط

الصلة
إبنة أحمد محمد أبو غزاله/
رئيس المجلس
إبن أحمد محمد أبو غزاله/
رئيس المجلس
إبنة أحمد محمد أبو غزاله/
رئيس المجلس
زوجة فؤاد أحمد أبو ارشيد /عضو
مجلس اإلدارة
زوجة محمد محمود سقف الحيط/
مساعد المدير العام للشؤون الفنية
إبنة محمد محمود سقف الحيط/
مساعد المدير العام للشؤون الفنية
إبنة محمد محمود سقف الحيط/
مساعد المدير العام للشؤون الفنية

2,493

الجنسية

عدد األسھم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليھا من قبل أي منھم
2013/12/31
2014/12/31

2,493

-

عدد األسھم المملوكة كما في
2014/12/31

2013/12/31

-

عدد األسھم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليھا من قبل أي منھم
2013/12/31 2014/12/31

األردنية

36,592

36,592

-

-

األردنية

70,202

70,202

-

-

األردنية

20,000

20,000

-

-

األردنية

2,000

2,000

-

-

األردنية

566

566

-

-

األردنية

181

181

-

-

األردنية

181

181

-

-

- (18أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بھا كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة-:
الرقم

اإلسم

المنصب

مكافاة أعضاء المجلس
2013
2014

بدل تنقالت أعضاء المجلس
2013
2014

1

أحمد محمد أحمد أبو غزالة

رئيس مجلس اإلدارة

-

-

-

-

2

ھانية محمد عايش السبعاوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-

-

-

-

3

محمد أحمد محمد أبو غزاله

عضو مجلس إدارة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

محمود يوسف محمود أبو خزنة

عضو مجلس إدارة

-

-

-

-

8

فؤاد أحمد عبدﷲ أبو ارشيد

عضو مجلس إدارة

-

-

-

-

9

ھيثم محمد سميح عبد الرحمن بركات

عضو مجلس إدارة

-

-

-

-

4
5
6



علي عبد اللطيف أحمد الفوزان
فتحي محمد يوسف عمر
سليمان عايش ابو لحية

عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة
الفوزان القابضة
عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة
الفوزان القابضة
عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة
الفوزان القابضة

لم يتم دفع أية مكافآت وبدل تنقالت أو مزايا أخرى عن العام  2014بسبب تنازل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك,

 - ( 18ب -المزايا والمكافآت التي يتمتع بھا أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة العليا والمدراء التنفيذيين للشركة ما مجموعه  175,750دينارا أردنيا
لعام  2014وفقا لما ھو مبين أدناه,
اإلسم
يوسف محمود حجازي
محمد محمود سقف الحيط
محمد طالل أبو الھوى
وليد عبد النور حساين*

الوظيفة

الرواتب و المكافآت

بدل التنقالت

المدير العام بالوكالة
مساعد المدير العام للشؤون
الفنية
مدير التسويق و المبيعات
مدير المصنع بالوكالة سابقا ً

55,170

-

46,465

-

47,370
26,745

-

* انتھت خدمات المھندس وليد عبد النور حساين بتاريخ 2014/8/31م,
 (19بلغت التبرعات التي دفعتھا الشركة خالل عام  2014مبلغ ) (1,038دينار أردني,
 (20العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتھا الشركة مع االطراف ذات العالقة-:
ال توجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتھا الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو رئيس مجلس
اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربھم,
 (21مساھمة الشركة في حماية البيئة وفي خدمة المجتمع المحلي-:
إن طبيعة اإلنتاج والمنتجات داخل الشركة ال تسبب أي تلوث خارجي للبيئة ،وتقوم الشركة بتطبيق
المعايير الخاصة بالحفاظ على صحة العاملين في المناطق التي لھا تأثير على البيئة داخل المصانع وذلك
بتزويدھم بجميع ما يلزم من أدوات الوقاية والحماية ,كما أن الشركة قامت باالنتساب للجمعية األردنية
لحماية البيئة لتؤكد مساھمتھا في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية,

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
بيان المركز المالي كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات وآالت
أوراق قبض تستحق خالل أكثر من عام
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة
قطع غيار
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة
أوراق قبض تستحق خالل عام
شيكات برسم التحصيل
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري
أرباح مرحلة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
تسھيالت إئتمانية
ذمم دائنة
أمانات ضريبة المبيعات
أرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاح

2014

2013

3
7

18,125,363
3,762,152
21,887,515

19,796,971
4,158,077
23,955,048

4

14,062,773
642,250
300,094
4,053,911
1,620,006
4,421,130
5,920,954
31,021,118
52,908,633

13,291,166
590,710
401,818
3,529,953
1,919,243
4,697,379
6,201,316
30,631,585
54,586,633

40,000,000
469,922
152,644
39,033
40,661,599

40,000,000
464,459
352,644
1,011,302
41,828,405

10,459,703
1,276,042
123,633
387,656
12,247,034
52,908,633

11,241,141
1,015,536
166,251
335,300
12,758,228
54,586,633

5
6
7
8

9

10
11

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (22تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا"

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل للسنة المنتھية كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
إيضاح

2014

المبيعات

12

27,831,049

كلفة المبيعات

13

)26,284,854

مجمل الربح

2013

29,102,941
( )26,868,677

1,546,195

(

2,234,264

مصاريف إدارية

15

)473,606

( )558,838

(

مصاريف بيع وتوزيع

16

)282,239

( )206,175

(

مصاريف تمويل

)451,717

( )585,264

(

مخصص تدني ذمم وأوراق قبض

)491,493

فوائد ودائع بنكية

203,655

231,178

إيرادات أخرى

3,835

2,983

ربح السنة قبل الضريبة

54,630

1,118,148

ضريبة دخل السنة

)21,436

الربح والدخل الشامل للسنة

33,194

1,069,312

0,001

0,027

الحصة األساسية والمخفضة للسھم من
ربح السنة

17

-

(

( )48,836

" إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (22تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا"

(

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتھية كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
رأس المال
المدفوع

إحتياطيات
إجباري

إختياري

أرباح
مرحلة

المجموع

الرصيد كما في 2014/1/1
توزيعات أرباح
إجمالي الدخل الشامل للسنة
إحتياطي إجباري
الرصيد كما في 2014/12/31

40,000,000
40,000,000

464,459
5,463
469,922

352,644
)( 200,000
152,644

1,011,302
)( 1,000,000
33,194
(
)5,463
39,033

الرصيد كما في 2013/1/1
توزيعات أرباح
إجمالي الدخل الشامل للسنة
إحتياطي إجباري
الرصيد كما في 2013/12/31

40,000,000
ـ
ـ
ـ
40,000,000

352,644
ـ
ـ
111,815
464,459

352,644
ـ
ـ
ـ
352,644

2,053,805
)2,000,000
1,069,312
)111,815
1,011,302

(
(

" إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (22تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا"

41,828,405
)1,200,000
33,194
40,661,599
42,759,093
)2,000,000
1,069,312
ـ
41,828,405

(

(

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتھية كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
2013

2014
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
ربح )خسارة( السنة قبل الضريبة
استھالكات
مخصص تدني ذمم وأوراق قبض
التغير في رأس المال العامل
شيكات برسم التحصيل
ذمم مدينة
أوراق قبض
بضاعة
قطع غيار
أرصدة مدينة أخرى
أمانات ضريبة المبيعات
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات االستثمار
ممتلكات ومعدات وآالت

)61,017

( )119,616

(

التدفقات النقدية )المستخدمة في( من عمليات التمويل
تسھيالت إئتمانية
توزيعات ارباح
صافي التفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل

)781,438
)1,200,000
)1,981,438

( )4,423,336
( )2,000,000
( )6,423,336

(
(
(

التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نھاية السنة

)280,362
6,201,316
5,920,954

( )1,650,785
7,852,101
6,201,316

(

54,630
1,732,625
491,493
276,249
)593,467
273,178
)771,607
)51,540
103,623
)42,618
260,506
72,010
)42,989
1,762,093

1,118,148
1,744,341

(
(
(
(

(

1,607,310
)905,107
365,432
443,416
)9,306
)192,681
)27,769
705,284
73,921
)30,822
4,892,167

" إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) (1إلى رقم ) (22تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا"

(

(
(
(

(

شركة مصانع الكابالت المتحدة
شركة مساھمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31كانون األول 2014
)بالدينار األردني(
,1

عـــام
تأسس ت ش ركة مص انع الك ابالت المتح دة كش ركة مس اھمة عام ة مح دودة بت اريخ
 2007/7/5وس جلت ل دى وزارة الص ناعة والتج ارة تح ت رق م ) ,(441إن مرك ز
تس جيل الش ركة ھ و ف ي المملك ة األردني ة الھاش مية ،وم ن أھ م غاياتھ ا تأس يس وتمل ك
وإدارة مصانع إلنتاج األسالك والكابالت الكھربائية والمتاجرة بھا,
إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية – األردن,
تم إقرار البيانات المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بت اريخ
 ،2015/03/25وتتطلب ھذه البيانات المالية موافقة الھيئة العامة للمساھمين,

,2

السياسات المحاسبية الھامة
أسس اعداد البيانات المالية
تم اع داد البيان ات المالي ة للش ركة وفق ا للمع ايير الص ادرة ع ن مجل س مع ايير المحاس بة
الدولية والتفس يرات الص ادرة ع ن لجن ة تفس يرات التق ارير المالي ة الدولي ة المنبث ـقة ع ن
مجلس معايير المحاسبة الدولية,
تم إعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية,
ان الدينار األردني ھو عملة اظھار البيانات المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة,
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثل ة م ع السياس ات الت ي ت م اتباعھ ا ف ي
السنة السابقة,

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
قامت الشركة خالل العام بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتھا الصادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولية ) (IASBالتي أصبحت سارية المفعول إعتبارا من
األول من كانون الثاني  2014على النحو التالي:
رقم المعيار

موضوع المعيار

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(10

البيانات المالية الموحدة )تعديالت(

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(12

االفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى )تعديالت(

معيار المحاسبة الدولي رقم )(27

البيانات المالية المنفصلة )تعديالت(
التقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية
)تعديالت(
االفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير
المالية )تعديالت(
تبادل المشتقات ومحاسبة التحوط )تعديالت(

معيار المحاسبة الدولي رقم )(32
معيار المحاسبة الدولي رقم )(36
معيار المحاسبة الدولي رقم )(39

إن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتھا لم ينتج عنه تأثير جوھري على البيانات
المالية للسنة الحالية والسابقة,
كما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي ة ع دداً م ن المع ايير والتع ديالت عل ى المع ايير
الدولي ة للتق ارير المالي ة ،وس يتم تطبي ق ھ ذه المع ايير والتع ديالت بع د ت اريخ  31ك انون
األول  ،2014وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق ھذه المعايير والتعديالت في المس تقبل ل ن
يكون له أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة,
وفيما يلي ملخص ألھم المعايير الجديدة والمعايير التي تم إدخال تعديالت عليھا:
رقم المعيار
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(11
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(15

موضوع المعيار
العمليات المشتركة )تعديالت(
اإليرادات من العقود مع العمالء

استخدام التقديرات
إن اع داد البيان ات المالي ة وتطبي ق السياس ات المحاس بية يتطل ب م ن ادارة الش ركة القي ام
ببعض التقديرات واإلجتھادات التي تؤثر على البيانات المالية واإليضاحات المرفق ة بھ ا،
ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والت يقن ،وعلي ه
فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تق ديرات االدارة نتيج ة التغي ر ف ي أوض اع
وظروف الفرضيات التي استندت عليھا تلك التقديرات,
وفيما يلي أھم التقديرات التي تم استخدامھا في اعداد البيانات المالية:
 تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دوري لغاياتاحتساب االستھالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات
االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ,ويتم اخذ خسارة التدني )ان وجدت( في
بيان الدخل,
-

تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص البضاعة بطيئة الحركة بحيث يكون ھذا
التقدير بناء على أعمار البضاعة في المخازن,

 تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا بعد األخذباإلعتبار قابلية تلك الذمم للتحصيل,
الممتلكات والمعدات واآلالت
تظھر الممتلكات والمعدات واآلالت بالكلفة بعد تنزيل االستھالك المتراكم ،ويتم
استھالكھا )بإستثناء األراضي( عندما تكون جاھزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على
مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لھا باستخدام النسب السنوية التالية:
مباني
آالت
معدات وأدوات
أخرى

%10-2
%5
%20 - 10
%25 - 10

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات واآلالت عن صافي
قيمتھا الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتھا إلى القيمة الممكن استردادھا وتسجل قيمة التدني
في بيان الدخل,

يتم مراجعة العمر االنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات واآلالت في نھاية كل عام ،وفي
حال إختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقا ،يتم إستھالك القيمة الدفترية
المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيھا
إعادة التقدير,
البضاعة وقطع الغيار والمواد األولية
يتم تسعير البضاعة الجاھزة المصنعة بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيھما أقل ،وتتضمن
الكلفة مصاريف التصنيع المباشرة مع تحميل جزء من مصاريف التصنيع غير المباش رة
باستخدام طريقة متوسط سعر الكلفة المرجح,
يتم تسعير البضاعة تحت التصنيع بالكلف ة أو ص افي القيم ة البيعي ة أيھم ا أق ل ،وتتض من
الكلفة مصاريف التصنيع المباشرة مع تحميل جزء من مصاريف التصنيع غير المباش رة
حس ب مرحل ة التص نيع باس تخدام متوس ط س عر الكلف ة الم رجح حس ب ك ل مرحل ة م ن
مراحل اإلنتاج,
ي تم تس عير الم واد الخ ام بالكلف ة أو ص افي القيم ة البيعي ة أيھم ا أق ل ،وي تم تحدي د الكلف ة
باستخدام متوسط سعر الكلفة المرجح,
يتم تس عير قط ع الغي ار والل وازم بالكلف ة أو ص افي القيم ة البيعي ة أيھم ا أق ل ،وي تم تحدي د
الكلفة باستخدام متوسط سعر الكلفة المرجح,
الذمم المدينة
تظھر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلھا ،ويتم شطب
الذمم في حال عدم إمكانية تحصيلھا خصما من المخصص المأخوذ لھا ويضاف
المحصل من الذمم التي تم شطبھا إلى اإليرادات,
النقد وما في حكمه
يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل
إلى مبالغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشھر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير
في القيمة,
الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل
الشركة سواء تمت المطالبة بھا من قبل المورد أو لم تتم,

المخصصات
يتم إثب ات المخصص ات عن دما يترت ب عل ى الش ركة التزام ات نتيج ة ألح داث س ابقة م ن
المحتمل قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد ھذه االلتزام ات ,ي تم مراجع ة المخصص ات
بتاريخ البيانات المالية وتعديل قيمتھا بناء على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة,
التقاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظھار المبلغ الصافي في
البيانات المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتھا
على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت,
اإليرادات
يتم تحقق ايرادات المبيعات عندما تنتقل مخاطرالملكية للبضائع جوھريا الى المشتري
وعند التمكن من قياس اإليرادات بشكل يمكن اإلعتماد عليه,
يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات,
يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا لمبدأ االستحقاق,
مصاريف اإلقتراض
يتم قيد الفوائد المستحقة على التسھيالت اإلئتمانية في بيان الدخل خالل السنة التي
استحقت بھا,
العمالت االجنبية
يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في
تاريخ إجراء تلك العمليات ,يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية
بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ البيانات المالية المعلنة من
البنك المركزي األردني ,يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة
بالعمالت األجنبية في بيان الدخل,
ضريبة الدخل
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف
األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في البيانات المالية ألن األرباح المعلنة
تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية
وإنما في سنوات الحقة أحيانا أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة
أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية,

 ,3ممتلكات ومعدات وآالت
الكلفـــة:
الرصيد كما في 2014/1/1
إضافات
إستبعادات
الرصيد كما في 2014/12/31
االستھالك المتراكم:
الرصيد كما في 2014/1/1
استھالك السنة
إستبعادات
الرصيد كما في 2014/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 2014/12/31
الكلفة
الرصيد كما في 2013/1/1
إضافات
إستبعادات
الرصيد كما في 2013/12/31
االستھالك المتراكم
الرصيد كما في 2013/1/1
استھالك السنة
إستبعادات
الرصيد كما في 2013/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 2013/12/31

أراضي

مباني

آالت

465,403
-

4,982,100
8,363
-

15,915,336
-

465,403

4,990,463

15,915,336

710,385
160,724
871,109

3,022,955
795,767
3,818,722

ـ
-

معدات
وأدوات
4,050,035
37,061
)( 1,630

4,085,466

أخرى
1,597,372
17,775
)( 9,615

1,605,532

المجموع
27,010,246
63,199
)( 11,245

27,062,200

2,565,073
597,081
)( 1,114
3,161,040

914,862
179,053
)( 7,949
1,085,966

7,213,275
1,732,625
(
)9,063
8,936,837

465,403

4,119,354

12,096,614

924,426

519,566

18,125,363

465,403
ـ
ـ
465,403

4,973,180
8,920
ـ
4,982,100

15,915,336
ـ
ـ
15,915,336

3,993,094
57,647
(
)706
4,050,035

1,544,327
54,117
)( 1,072
1,597,372

26,891,340
120,684
(
)1,778
27,010,246

549,840
160,545
ـ
710,385

2,227,188
795,767
ـ
3,022,955

1,977,336
588,107
(
)370
2,565,073

715,280
199,922
(
)340
914,862

5,469,644
1,744,341
(
)710
7,213,275

4,271,715

12,892,381

ـ
ـ
ـ
ـ

465,403

1,484,962

682,510

19,796,971

,4

البضاعة
بضاعة جاھزة
مواد خام وتغليف ومستھلكة
بضاعة تحت التصنيع

,5

أرصدة مدينة أخرى
إعتمادات وطلبيات
تأمينات مستردة
فوائد بنكية مستحقة وغير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم موظفين
أمانات ضريبة دخل
أخرى

 ,6ذمم مدينة
ذمم مدينة
مخصص تدني ذمم مدينة

2013

2014
9,749,654
2,495,169
1,817,950
14,062,773

8,534,597
3,519,705
1,236,864
13,291,166

2014

2013

138,350
61,425
10,427
12,290
8,442
1,899
67,261
300,094

198,043
61,425
39,104
34,567
5,944
62,735
401,818

2014

2013

4,123,420
)69,509
4,053,911

(

3,529,953
3,529,953

وفيما يلي الحركة على مخصص تدني الذمم المدينة:
الرصيد كما في بداية السنة
إضافات

2014
69,509
69,509

2013
-

وفي رأي إدارة الشركة أن جميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لھا قابلة للتحصيل بشكل
كامل,

,7

أوراق قبض
أوراق قبض
مخصص تدني أوراق قبض

,8

النقد وما في حكمه
نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع ألجل لدى البنوك

2014
5,804,142
)( 421,984
5,382,158
2014
3,397
932,786
4,984,771
5,920,954

2013
6,077,320
6,077,320
2013
4,360
1,419,689
4,777,267
6,201,316

تستحق الودائع ألجل لدى البنوك خالل فترة تتراوح بين )  ( 1و )  ( 6أشھر وتكتسب
فوائد بنسب  %3,5ـ  %5سنويا,
 , 9حقوق الملكية
رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع ) (40مليون دينار مقسم الى ) (40مليون
سھم بقيمة اسمية دينار أردني واحد للسھم كما في  31كانون األول  2014و,2013
احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب م ا ت م تحويل ه م ن االرب اح الس نوية قب ل الض ريبة
بنسبة  % 10خالل السنة والسنوات السابقة وھو غير قابل للتوزيع على المساھمين,
احتياطي اختياري
تمثل المبالغ المتجمعة فـي ھذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنس بة
ال تزيد عن  % 20خالل السنة والسنوات السابقة ،وھو قابل للتوزيع على المساھمين,
أرباح موزعة
وافقت الھيئة العامة للمساھمين في اجتماعھا الذي عقد بتاريخ  27آذار  2014على توزيع
أرباح نقدية على المساھمين بواقع  %3من رأسمال الشركة البالغ ) (40مليون دينار أردني،
وذلك عن طريق توزيع ) (200ألف دينار من االحتياطي االختياري و ) (1مليون من
األرباح المرحلة,

,10

تسھيالت إئتمانية
نوع
التسھيالت

العملة

سـعر
الفائدة

تـاريخ
االستحقاق

قرض
قرض

دوالر
دوالر

%4
%3,5

2015
2015

القيمة المعادلة بالدينار
الرصيد القائم
سقف التسھيالت
6,494,031
3,965,672
10,459,703

14,200,000
7,100,000

إن التسھيالت الممنوحة للشركة أعاله ھي لتمويل شراء مواد خام وتستحق الس داد خ الل
فترات تتراوح بين ) (1و) (12شھر من تاريخ تسديد البنك قيمة المواد للمستفيد,
 ,11أرصدة دائنة اخرى
أمانات توزيعات أرباح المساھمين
مصاريف مستحقة
مخصص مقابل قضايا عمالية
أمانات رديات المساھمين
أمانات الضمان االجتماعي
مخصص ضريبة الدخل
مخصص مكافآت موظفين
أخرى
,12

2014
208,962
56,031
26,000
32,227
17,105
47,331
387,656

2013
130,574
40,696
33,056
16,414
19,654
58,154
36,752
335,300

التحليل القطاعي
يقتصر عمل الشركة على إنتاج الكوابل واألسالك الكھربائية والمتاجرة بھا,
وفيما يلي التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة :
2014

مبيعات محلية
مبيعات خارجية

15,406,428
12,424,621
27,831,049

2013
15,953,322
13,149,619
29,102,941

,13

كلفة المبيعات
بضاعة جاھزة وتحت التصنيع أول المدة
كلفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
مصاريف صناعية )إيضاح (14
بضاعة جاھزة وتحت التصنيع آخر المدة

 ,14مصاريف صناعية
رواتب وأجور وملحقاتھا
استھالكات
كھرباء
تأمين
صيانة
مصاريف سيارات
مواد مستھلكة
تنقالت ومواصالت وسفر
رافعات ونقل وتحميل
ضيافة ونظافة
مياه
فحوصات الجودة
متنوعة

2014

2013

9,771,461
24,330,940
3,750,057
)( 11,567,604
26,284,854

9,290,611
23,895,856
3,453,671
)(9,771,461
26,868,677

2014
1,080,405
1,700,090
436,105
169,264
90,354
58,646
47,850
50,647
42,561
7,040
17,079
10,134
39,882
3,750,057

2013
954,393
1,707,007
353,756
124,244
76,443
57,788
45,134
40,750
34,484
15,523
15,120
2,508
26,521
3,453,671

,15

,16

مصاريف إدارية
رواتب وأجور وملحقاتھا
مكافأة موظفين
إيجارات
أتعاب مھنية
استھالكات
رسوم وإشتراكات حكومية
مصاريف سيارات
تأمين
مطبوعات وإعالنات
بريد وانترنت وھاتف
سفر وتنقالت
كھرباء ومياه
صيانة
ضيافة ونظافة
عموالت ومصاريف بنكية
مخصص إجازات ونھاية خدمة
متنوعة

مصاريف بيع وتوزيع
رواتب وأجور وملحقاتھا
رسوم وطوابع وعطاءات
عموالت كفاالت ومصاريف بنكية
عموالت مبيعات
مصاريف تصدير
دعاية وإعالن
سفر وتنقالت
معارض
فروقات اسعار
متنوعة

2014
259,169
40,800
32,535
32,964
51,563
15,262
12,007
4,034
6,444
1,642
6,137
5,818
1,637
1,647
1,947
473,606

2014
88,049
49,175
31,794
37,135
15,361
6,538
1,689
1,561
3,858
47,079
282,239

2013
259,645
58,154
54,222
46,211
37,334
27,485
19,068
10,820
10,131
5,828
5,112
4,148
4,909
2,719
2,542
561
9,949
558,838

2013
96,589
33,482
12,728
11,527
8,986
7,760
1,722
408
ـ
32,973
206,175

حصة السھم األساسية والمخفضة من ربح السنة
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2014

ربح السنة بعد الضريبة
المتوسط المرجح لعدد األسھم
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2013
1,069,312
40,000,000
0,027

33,194
40,000,000
0,001

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا
بلغ ت روات ب ومكاف آت اإلدارة التنفيذي ة العلي ا مبل غ  175,750دين اراً و مبل غ
 163,242دين ارا للس نتين المنتھيت ين ف ي  31ك انون األول  2014و  2013عل ى
التوالي,
الوضع الضريبي
إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل ھي كما يلي-:

,19

2014
الرصيد كما في بداية السنة دائن )مدين(
ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
ضريبة الدخل المدفوعة
الرصيد كما في نھاية السنة دائن )مدين(

19,654
21,436
)42,989
)1,899

2013

(
(

1,640
48,836
)30,822
19,654

(

-

تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نھاية عام ,2012

-

ت م تق ديم كش ف التق دير ال ذاتي ع ن نت ائج اعم ال الش ركة لع ام  2013ول م تق م دائ رة
ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة لتاريخه,

-

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة لعام  2014وفقا لقانون
ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة,

,20

اإللتزامات المحتملة
يوجد على الشركة كما بتاريخ البيانات المالية اإللتزامات المحتملة التالية:
2014
2013
اعتمادات
كفاالت بنكية

,21

1,929,820
1,444,277

1,728,188
724,666

األدوات المالية
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالي ة ,تتض من الموج ودات
المالية النقد وما في حكم ه والش يكات برس م التحص يل وأوراق الق بض وال ذمم المدين ة,
وتتضمن المطلوبات المالية التسھيالت االئتمانية الممنوحة للشركة م ن البن وك وال ذمم
الدائنة وأمانات ضريبة المبيعات,

القيمة العادلة
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوب ات المالي ة ال تختل ف جوھري ا ً ع ن قيمتھ ا الدفتري ة حي ث
أن معظم األدوات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتھا أو يتم إعادة تسعيرھا باستمرار,
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ھي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عج ز الط رف اآلخ ر ل ألداة المالي ة
عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر ,تتمثل مخاطر ائتمان الش ركة
بشكل أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة ،حيث تعمل الشركة على الحد م ن المخ اطر
االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بس معة جي دة ووض ع ح دود ائتماني ة لعمالئھ ا
م ع مراقب ة ال ديون غي ر المس ددة ,يتمث ل الح د األقص ى للمخ اطر االئتماني ة ف ي القيم ة المدرج ة
للموجودات المالية في البيانات المالية,
يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه  5,187,522دينار من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في
نھاية عام  ،2014مقابل  6,077,320دينار كما في نھاية عام ,2013
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالز م لتأدية التزاماتھا في
تو ا ر يخ استحقا قھا و لتجنب ھذ ه ا لمخا طر تقو م ا لشر كة بتنو يع مصا د ر ا لتمو يل و إ د ا رة
الموجودات والمطلوبات ومواءمة آجالھا واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه,

ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق
التعاقدي كما بتاريخ البيانات المالية:
2014
تسھيالت ائتمانية
ذمم دائنة
أمانات ضريبة المبيعات
أرصدة دائنة أخرى

2013
تسھيالت ائتمانية
ذمم دائنة
أمانات ضريبة المبيعات
أرصدة دائنة أخرى

أقل من سنة

أكثر من سنة

10,459,703
1,276,042
123,633
387,656
12,247,034
أقل من سنة
11,241,141
1,015,536
166,251
335,300
12,758,228

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
أكثر من سنة
ـ
ـ
ـ
ـ

المجموع
10,459,703
1,276,042
123,633
387,656
12,247,034
المجموع
11,241,141
1,015,536
166,251
335,300
12,758,228

مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة
العادلة لألدوات المالية ,وحيث أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظھر بالكلفة
المطفأة ،فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوھري,
مخاطر أسعار العمالت األجنبية

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت
األجنبية ,حيث إن معظم تعامالت الشركة ھي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر
صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ،فإن األرصدة في الدوالر األمريكي ال
تمثل مخاطر ھامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في
أسعار صرف العمالت األجنبية يعتبرغير جوھري,
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يقوم مجلس إدارة الش ركة ب إدارة ھيك ل رأس الم ال بھ دف الحف اظ عل ى حق وق مس اھمي
الش ركة وض مان إس تمرارية الش ركة والوف اء بإلتزاماتھ ا تج اه الغي ر وذل ك م ن خ الل
استثمار موجودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساھمي الش ركة وم ن خ الل تحقي ق
التوازن األمثل بين حقوق الملكية والديون,
يوضح الجدول التالي نسبة مجموع الديون بالنسبة لحقوق الملكية-:
2014

مجموع الديون
مجموع حقوق الملكية
نسبة المديونية إلى حقوق الملكية

10,459,703
40,661,599
%26

2013
11,241,141
41,828,405
%27

دليل الحاكمية المؤسسية
)التحكم المؤسسي(

المقدمة
لقد أصبحت أسس وقواعد الحاكمية المؤسسية من أبرز الموضوعات المطروحة على صعيد
اقتصاديات كافة دول العالم باعتبارھا عنصرا ھاما وفاعال لتعزيز النجاح واإلصالح
االقتصادي خصوصا ً في ظل العولمة وانفتاح االقتصاديات الدولية على بعضھا البعض ,وغني
عن القول ان ھذة المبادئ واالسس اصبحت ضرورية للقطاعين العام والخاص على حد سواء كمتطلب
رئيسي لتعزيز الثقة في اقتصاد اي دولة ودليل على توفر مبادئ حسن االدارة والشفافية والمحاسبة ,إن
الحاكمية الجيدة أساس نجاح المؤسسات وتعتمد إلى حد بعيد على المھارات والخبرات وعلى المعرفة
التي يتمتع بھا أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية,

تقوم الشركة باإللتزام باإلفصاح عن القواعد العامة واآلمرة واإلرشادية المذكورة بدليل حوكمة
الشركات المساھمة العامة المدرجة في بورصة عمان باستثناء بعض القواعد اإلرشادية التالية:
أوالً :الفصل الثالث  -إجتماعات الھيئة العامة,
رقم المادة

1

3

2

6

4

5

القاعدة
يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل
مساھم لحضور إجتماع الھيئة العامة
بالبريد اإللكتروني الخاص بالمساھم ،قبل
 21يوما من التاريخ المقرر لعقد
اإلجتماع ،على أن يتم إعداد الترتيبات
واإلجراءات المناسبة لعقد اإلجتماع بما
في ذلك إختيار المكان والزمان,
يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد
إجتماع الھيئة العامة في ثالث صحف
يومية محلية ولمرتين على األقل وعلى
الموقع االلكتروني للشركة,
يقوم المساھم الراغب بالترشـح لعضوية
مجلس اإلدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه
قبل انتھاء السنة المالية للشركة والتي
تسبق السنة التي سيعقد فيھا اجتماع
الھيئة العامة النتخاب المجلس,

السبب
ھذا البند غير مطبق حيث أن الدعوة
تتم قبل ) (14يوما من التاريخ المقرر
لعقد اإلجتماع وذلك حسب نص المادة
) (144فقرة )أ( من قانون الشركات
رقم ) (22لسنة  1997وتعديالته,
ھذا البند غير مطبق حيث يتم االعالن
فقط في صحيفتين وذلك حسب نص
المادة رقم ) (145من قانون الشركات
رقم ) (22لسنة  1997وتعديالته,
ھذا البند غير مطبق ،حيث إن ترشيح
المساھم لعضوية مجلس اإلدارة يتم
من قبل المساھمين اثناء اجتماع الھيئة
العامة,

5

5

يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة
التعريفية للمساھم الراغب بالترشح
لعضوية مجلس اإلدارة بالدعوة
الموجھة للمساھمين لحضور اجتماع
الھيئة العامة,

ھذا البند غير مطبق حيث يتم ترشيح
المساھم المناسب لعضوية مجلس
اإلدارة من قبل المساھمين اثناء
اجتماع الھيئة العامة,

ثانيا :الباب الرابع – حقوق المساھمين
الفصل األول  :الحقوق العامة
رقم المادة

1

6

القاعدة

السبب

ھذا البند غير مطبق حيث تدفع األرباح
يتمتع المساھمون في الشركة
للمساھمين خالل ) (45يوما وذلك
بالحقوق العامة التالية:
حسب نص المادة رقم ) (191فقرة
الحصول على األرباح السنوية
للشركة خالل ثالثين يوما من صدور )ج( من قانون الشركات رقم )(22
قرار الھيئة العامة بتوزيعھا,
لسنة  1997وتعديالته,

ثالثا ً :الباب الخامس – اإلفصاح والشفافية
رقم المادة
3

4

القاعدة
تقوم الشركة باستخدام موقعھا
االلكتروني على شبكة االنترنت
لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير
المعلومات

السبب
ھذا البند غير مطبق وسيتم استخدام
موقع الشركة االلكتروني في السنوات
الالحقة,

ص,ب  4970عمـان  11953األردن
ھاتف ،5549292 :فاكس5549393 :
بريد الكترونيucic@ucic-cables,com :

