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1440

حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم

حضرة صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني
ولي العهد المعظم

رئيس مجلس اإلدارة

 .1السيد موسى عبد العزيز شحادة
 .2السيد صالح موسى الشنتير

نائب الرئيس

 .3محمد داود الغول

عضـــــــو
ويمثلها

 .4السادة شركة دلة البركة القابضة
السيد مازن عدنان الخانجي

عضـــــــو

 .5السيد  /محمد أحمد عوض القريوتي

عضـــــــو

 .6السادة شركة عمان لالستثمارات واألوراق المالية ويمثلها
السيد /جميل عبد الفتاح جبران
 .7السادة/البنك االسالمي االردني

عضـــــــو
ويمثلها

السيد بشير عبد ربه عكاشة

المهندس /مازن الخانجي

عضـــــــو

..............مدير عام

المدقق المستقل
السادة /شركة العباسي وشركاه
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كلمة الرئيس
السادة /مساهمي الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المحترمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

باسمي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة نرحب بكم في االجتماع السنوي لهيئتكم العامة،
ويسرنا أن نقدم لكم تقريرنا السنوي الخامس والعشرين والذي يتضمن نتائج الشركة خالل العام
 2018باإلضافة للخطة المستقبلية للعام القادم .2019
السادة المساهمين الكرام

لقد كان عام  2018عام تحديات محلية وخارجية ،فاألسواق المحلية سادها الركود الحاد في النصف
األول من العام نتيجة ألوضاع داخلية ،باإلضافة إلى منافسات سعرية حادة جداً خالل العام.
وبفضل هللا تم فتح أسواق تصدير جديدة غير تقليدية مع نهاية العام  2018بدأ انعكاسها بشكل
إيجابي في الشهر األخير من العام على نتائج الشركة وسيستمر بإذن هللا في عام .2019
ومن فضل هللا استطاعت الشركة تحقيق أرباح في عام  ،2018وإن أملنا كبير أن يكون العام القادم
أفضل بإذن هللا تعالى.
وعليه فإن مجلس اإلدارة يوصي هيئتكم العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ()%5
من رأس المال ،وبذلك نكون قد حافظنا على استمرارية توزيع األرباح للمساهمين والمحافظة على
السيولة النقدية في الوقت ذاته.
السادة المساهمين الكرام

ال يسعني إال أن أتقدم لكم بالشكر على حضور هذا االجتماع ،كما أشكر زمالئي أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة على جهودهم المبذولة والمتواصلة إلنجاح هذه
الشركة وتحقيق أهدافها.
وفي الختام أدعو هللا أن يديم نعمة األمن واالستقرار على بلدنا ،لنواصل مسيرة التقدم واالزدهار
والبناء ألردننا العزيز تحت قيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا .كما وندعو هللا
مخلصين إلزالة هذه الغمة التي حلت بالوطن العربي وأن يعود األمن واالستقرار لمحيطنا لنتمكن
من تنفيذ خططنا وتحقيق أهدافنا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
موســى شحـادة
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقرير مجلس اإلدارة الخامس و العشرون
عن أعمال وإنجازات الشركة خالل عام 2018
والخطة المستقبلية للعام 2019
حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة المحدودة أن يرحب
بكم في االجتماع العادي الخامس والعشرون للهيئة العامة للشركة ،وأن يضع بين أيديكم تقريره
السنوي عن أعمال وإنجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في  31/12/2018والذي يتضمن

ً
أوال :األعمال واالنجازات التي تمت خالل العام المنتهي بتاريخ  31/12/2018شامال جميع البنود
الواردة في المادة (/4ب) من تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية وقواعد حوكمة
الشركات.
ثانياً :تقرير المدقق المستقل للشركة حول البيانات المالية الموحدة للشركة.
ثالثاً :البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في .31/12/2018
رابعاً :جميع اإلقرارات المطلوبة حسب تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية.
خامساً :توصيات مجلس اإلدارة للهيئة العامة الموقرة.
سادساً :تقرير الحوكمة.
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اوال  :االعمال واالنجازات
 .1أ -أنشطة الشركة الرئيسية :تنتج الشركة األم المواسير المعدنية السوداء والمجلفنة،
واالعمدة الكهربائية بأنواعها ،وعزل المواسير ،وأبراج الضغط العالي واالتصاالت،
باإلضافة للجلفنة العامة.
ب -إدارة الشركة ومصانعها تقعان في مدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية /سحاب
وعدد موظفي اإلدارة ( )13موظفاً.
وال يوجد للشركة أية فروع داخل المملكة وال خارجها.
ج -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة  16.747مليون دينار أردني
 .2الشركة التابعة للشركة:
* الشركة العربية لصناعة مواسير المضخات – شركة ذات مسؤولية محدودة –
 غايات الشركة تقوم هذه الشركة بصناعة المواسير الخاصة بالمضخات واألعمدة الكهربائية الدائريةوالمضلعة وعزل المواسير المجلفنة بمادة البيتومين وبتصنيع هياكل األبراج الكهربائية
ذات الضغط العالي
 رأسمال هذه الشركة  150,000دينار أردني ،وهي مملوكة بالكامل للشركة االم. تقع الشركة التابعة في مدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية /سحاب تم تجميد نشاط هذه الشركة في  1/6/2016وتحويل كافة العاملين فيها الى الشركة االموجاري تصفية هذه الشركة (تصفية إختيارية) والتصفية في مراحلها النهائية.
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 -3أ .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم،

اإلســــم

مجـال العمــــل

املؤهـل العلمـي

موسى عبد العزيز محمد

بكالوريوس تجارة  /1969جامعة التحق بالعمل المصرفي  ،1961وهو حالياً مدير عام البنك اإلسالمي
األردني ,رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات المساهمة
بيروت العربية
ماجستير إدارة أعمال  /1979جامعة سان صناعية وتجارية واستثمارية وتعليمية وتامين.
فرانسيسكو –  ،U.S.Aمواليد عام .1941

صالح موسى صالح الشنتير

بكالوريوس تجارة  /1967محاسبة التحق بالبنك المركزي األردني عام  1967وعمل في البنك اإلسالمي
األردني لمدة تجاوزت الثالثون عاما  ،رئيس أو عضو مجلس إدارة عدة
جامعة عين شمس
شركات مساهمة.
مواليد عام .1944

شحادة
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
مازن عدنان عبداللطيف
الخانجي

بكالوريوس هندسة ميكانيكية
الجامعة األردنية 1989

جميل عبد الفتاح جابر
جبران
ممثل شركة عمان لالستثمارات
واألوراق المالية

ليسانس آداب ،مواليد عام 1938

سعدي عبدالرحمن محمود

بكالوريوس تجارة/محاسبة
 1970جامعة االسكندرية
مواليد عام 1947

قطاوي
عضو مجلس إدارة*

عمل مدير فني لدى الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية 1990-
 ،1997وعمل مدير إنتاج لدى الشركة السعودية السعودية لألشكال
الحديدية المدرفلة/جدة  ، 1997-1999مدير عام للشركة العربية
لصناعة مواسير المضخات من  1999الى  ، 2010ومساعد للمدير
العام للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية عام  ، 2009مدير
عام الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية من تاريخ 1/1/2010
عضو مجلس ادارة لعدة شركات مساهمة عامة
ً
عمل في السعودية ،عاد الى األردن عام  ،1971يعمل حاليا مدير عام،

رئيس مجلس إدارة ،نائب رئيس مجلس إدارة ،عضو مجلس إدارة في عدد
من الشركات ،رئيس جمعية المستثمرين لمدينة عبد هللا الثاني بن الحسين
(سحاب) لدورتين ،النائب األول لرئيس غرفة صناعة عمان سابقاً .
عمل في الكويت في البنك البريطاني للشرق االوسط  /محلل مالي ،
وفي بيت التمويل الكويتي/مدير دائرة االئتمان ومساعد مدير عام في
البنك االسالمي وعضو مجلس ادارة سابق في كل من المركز العربي
للصناعات الدوائية وشركة فيزا االردن وشركة الشرق االسط لخدمات
الدفع MEPS

بشير عبد ربه عكاشة
عضو مجلس اإلدارة
ممثل البنك االسالمي
االردني

بكالوريوس اقتصاد وعلوم مالية التحق بالعمل في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل عام  1988في
ومصرفية  ،جامعة اليرموك  1986 /نطاق تمويل المشاريع والشركات الكبرى ثم انتقل للعمل كمدير لوحدة
الشركات الكبرى في البنك التجاري األردني (بنك األردن والخليج سابقاً)
مواليد عام 1963
عام  ،2002عمل مديراً لدائرة الصكوك والمحافظ االستثمارية في البنك
اإلسالمي األردني

محمد داود محمد الغول

عمل في بنك االردن لغاية العام  1978ومن العام  1978الى العام
2001مديرا ألحد فروع البنك االردني الكويتي ,عضو مجلس ادارة في
المركز العربي لصناعة االدوية والكيماويات .

محمد عوض القريوتي **

دبلوم
مواليد 1941

بكالوريوس جغرافيا /جامعة بيروت حاصل على عدة دورات في المحاسبة والتحليل المالي واالئتماني
العربية  1979مواليد 1955حاصل واإلدارة والحاسوب.
على دورات في المحاسبة والتحليل خبرة مصرفية ألكثر من  37عاماً لدى ثالث مؤسسات مصرفية
عمل بدائرة االعتمادات المستندية والكفاالت المصرفية  -بنك برقان –
المالي واالئتماني واالدارة والحاسوب
الكويت حتى عام 1982
عمل كضابط ائتمان  -دائرة االئتمان – بيت التمويل الكويتي – الكويت
حتى عام 1990
مدير تنفيذي فرع البنك االسالمي – جبل الحسين – األردن حتى
25/12/2015عضو مجلس ادارة مستقل لدى الشركة العالمية الحديثة
لصناعة الزيوت النباتية

* انتهت عضويته في مجلس االدارة في  14/07/2018بسبب الوفاة
**تم تعينه في كعضو مجلس ادارة في09/08/2018
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ب ــ أسماء ورتبة أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :
اخلبرات العملية
املؤهل العلمي
الوظيفة
االسم

مازن عدنان
عبد اللطيف
الخانجي

المدير العام
مواليد 1966
تاريخ التعيين
2009/1/1

عمل مدير فني لدى الشركة السعودية للصناعات
الميكانيكية/الرياض  ، 1990-1997وعمل مدير
بكالوريوس هندسة إنتاج لدى الشركة السعودية لألشكال الحديدية المدرفلة/
جدة ، 1997-1999مديرعام للشركة العربية لصناعة
ميكانيكية
مواسير المضخات من  1999الى  ، 2010ومساعد
الجامعة األردنية
للمدير العام للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
1989
عام  ، 2009مدير عام الشركة العربية لصناعة
المواسير المعدنية من تاريخ 1/1/2010
عضو مجلس ادارة في شركة االمين لالستثمار

محمود حامد
أحمد مناع

مدير مصنع
المواسير المجلفنة
مواليد1986
تاريخ
التعيين1/4/2009

بكالوريوس هندسة
صناعية
مهندس انتاج 1/4/2009مدير انتاج ،1/1/2011
الجامعة االردنية مدير المصنع من1/9/2015
2009

خالد حسن ذيب
ابوسماقة

مدير مصنع االبراج
مواليد 20/11/1983
تاريخ التعيين
1/6/2016

بكالوريوس هندسة
الكترونية جامعة
اليرموك2007

مهندس انتاج االبراج في الشركة التابعة(المضخات)
من  1/1/2008وتم تعيينه مديرا لمصنع االبراج في
الشركة االم في 1/6/2016

دبلوم ,حاصل على
فني في مصنع االعمدة في الشركة التابعة(المضخات)
مدير مصنع االعمدة
شهادات مهنية
من تاريخ  1/2/2000ثم عمل مشرفا ورئيس
امجد حسن عالء مواليد 2/9/1977
وفنية في مجال
وردية في مصنع االعمدة ومديرا االنتاج لالعمدة
الخراطة والتشكيل
تاريخ التعيين
الدين علي
وفي1/6/2016تم تعينه مديرا لمصنع االعمدة في
والصناعات
1/6/2016
الشركة االم
المعدنية
المدير المالي
بكالوريوس
محاسب لدى الشركة من تاريخ  1/12/2009ورئيس
1980
مواليد
محاسبة
قسم المحاسبة والقائم بأعمال المدير المالي من تاريخ
اياد عوني يغمور
الجامعة الهاشمية 1/2/2015
تاريخ التعيين
2009
ومدير مالي من 1/1/2017
1/12/2009
بكالوريوس نظم
مدير المبيعات
عمل موظف في قسم المبيعات ،رئيس قسم المبيعات
مواليد 22/06/1983معلومات ادارية
محمد جفال نزال
من تاريخ  01/01/2016ومديرا للمبيعات من تاريخ
جامعة الزيتونة
تاريخ التعيين
11/02/2018
2010
13/09/2003
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 - 4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:
الرقم

اسم املساهم

1

السادة البنك اإلسالمي األردني

2

السادة شركة دلة البركة القابضة

عدد األسهم
اململوكة
2017

عدد األسهم
اململوكة
النسبة
2018

النسبة

% 49.46 4,451,177 % 49.46 4,451,177
% 0.00

982,694

% 10.92

3

السادة شركة االمين لالستثمار

486,865

% 5.41

550,865

% 6.12

4

السيد /إبراهيم رزق حسن دخان
السادة شركة التامين االسالمية
السادة شركة البركة لالستثمار
والتنمية صالح عبدهللا كامل وشركاه

493294
484,990

% 5.48
% 5.39

490894
484,990

% 5.45
% 5.39

983,694

% 10.93

1,000

% 0.01

6,900,020

% 76.67

6,961,620

77.35%

5
6
المجموع

 -5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:
 يوجد منافسة شديدة في انتاج وتسويق المواسير السوداء إذ يوجد حوالي سبعة مصانعمحلية ،أما المواسير المجلفنة فالمنافسة محصورة في شركة مساهمة عامة أخرى باإلضافة
للمواسير المستوردة وخاصة من الدول العربية بدون رسوم جمركية  ،اما صناعة االبراج
المعدنية فتواجه الشركة منافسة عالمية في هذا المجال.
 أسواق الشركة الرئيسية:أ .الداخلية – موزعي المواسير واألدوات الصحية ،شركات الكهرباء ،سلطة المياه ،مياهنا،
شركات المقاوالت  ،شركة الكهرباء الوطنية ألبراج الضغط العالي  ،وشركات االتصاالت
علما بأننا الشركة األردنية الوحيدة في صناعة االبراج.
ب .الخارجية – العراق ،سوريا ،لبنان ،السعودية ،ليبيا ،مصر ،اليمن  ،فلسطين وقامت
الشركة في العام الحالي بفتح أسواق جديدة غير تقليدية في امريكا الشمالية وباشرت
بالتصدير اليها وتعمل على زيادة الحصة السوقية منها
 -6درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليين:
ال يوجد اعتماد على موردين محليين يشكلون  %10فأكثر أما بالنسبة للموردين الخارجيين
الذين يشكلون نسبة  %10فأكثر فهي فقط الشركة السعودية للصناعات االساسية  -سابك ،
أما العمالء الرئيسيين المحليين والخارجيين الذين يشكلون أكثر من  %25من المبيعات فهم
شركة الكهرباء األردنية .
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 -7ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين
واألنظمة وغيرها  ،وال يوجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز تتمتع بها الشركة أو أي من
منتجاتها.
 -8ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل
الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية  ،باستثناء اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية
وتركيا.
 تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية التالية:أ .مواصفة .ISO 9001 : 2008
ب .مواصفة ISO 14001:2004
ج .تطبق الشركة مشروع االنتاج األنظف Clean Product
د .تطبق الشركة نظام الصحة والسالمة المهنية OHSAS 18001.
ه -الشركة حاصلة على شهادة الجودة األردنية
 - 9أ .الهيكل التنظيمي للشركة:
 .1الهيكل التنظيمي للشركة األم /الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
الهيكل التنظيمي
مجلس اإلدارة

لجنة ادارة
المخاطر

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات
والمكافآت

اللجنة
التنفيذية

لجنة الحوكمة

أمين سر مجلس اإلدارة

المدير العام
مدير مكتب المدير العام
والمشتريات الخارجية

المدقق الداخلي

ممثل اإلدارة للجودة البيئة الصحة المهنية

المالية
وشؤون الموظفين

مصــــــنع
المواسير والجلفنة

مصنـــــع
األعمدة وملحقاتها

مصنــــع
األبراج وملحقاتها

مواسير معدنية

أعمدة أنبوبية

أبراج كهرباء

مشتريات محلية

أعمدة مضلعة

أبراج اتصاالت

صيانة

عزل

تشكيل معادن
مشاريع
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الجودة

التسويق
والمبيعات

المستودعات

الحاسوب

ب .عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم :
بلغ عدد الموظفين  118موظفاً موزعين حسب المؤهالت العلمية وفق الفئات التالية

بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
دون الثانوية العامة

عدد
الموظفين
21
5
13
61

مركز تدريب مهني
اإلجمالي

18
118

المؤهل العلمي

ج .برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :
تم اشراك موظفي وعمال الشركة خالل عام  2018في( )20دوردة تدريبية منها ( )14دورة
داخل مصنع الشركة و ستة دورات لدى معاهد ومؤسسات أردنية متخصصة في التدريب.
 - 10المخاطر التي تتعرض لها الشركة:
ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض لها الشركة خالل السنة المالية الالحقة وال تأثير مادي
عليها.
 -11االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية:
فيما يلي ملخص ألهم االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية:
ً
أوال  :االنتاج:

بلغت كمية االنتاج من المواسير المجلفنة والسوداء والمعزولة والتيوبات وشرائح الصاج واألعمدة
الكهربائية ومواسير التعليق واالبراج والتصنيع للغير وخدمة الجلفنة العامة حوالي 10,750
طناً مقابل حوالي  11,278طناً للعام الماضي وبنسبة انخفاض مقدارها .% 4.7
ثانيا  :المبيعات :
بلغ إجمالي الكميات المباعة خالل عام  2018من كافة أنواع اإلنتاج حوالي 9,250طنا مقابل
حوالي  11,979طناً للعام  2017وبنسبة انخفاض مقدارها %22.8وكانت نسبة
التصديرفي عام  2018من هذه المبيعات حوالي  20%مقابل  % 9للعام .2017
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ثالثأ :قامت الشركة بانشاء وحدة توليد الطاقة من نظام الخاليا الشمسية كما قامت بإنشاء وحدة
تشغيل خط الجلفنة بالغاز المسال خالل العام  2018في خطوة لتخفيف أعباء ارتفاع كلف الطاقة
من فاتورة الكهرباء وفاتورة الديزل.

رابعا :ركزت الشركة العربية في العام  2018على عمل حمالت تسويقية عبر كافة الوسائل
المتاحة عبر االعالم المرئي ومواقع التواصل االجتماعي لتسويق منتجات الشركة داخل االردن
وخارج االردن .
 - 12ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية والتي تدخل
ضمن النشاط الرئيسي للشركة .
 - 13السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين
وأسعار األوراق المالية لمدة خمسة سنوات
ً
أوال  :األرباح المحققة
السنة المالية

2014

2015

2016

2017

2018

األرباح المحققة

1076780

- 650525

571287

908293

412,907

ثانياً  :األرباح الموزعة:
السنة المالية

2014

2015

2016

2017

2018

األرباح الموزعة

900000

450000

450000

540000

450000

ثالثاً  :مجموع حقوق المساهمين:
السنة المالية

2014

2015

2016

2017

2018

مجموع حقوق المساهمين 13274373 14202013 13718699 13722648 15349872

رابعاً  :أسعار األوراق المالية المصدرة بالدينار :
السنة المالية

2014

2015

2016

2017

سعر الورقة

2.350

1.460

1.040

1.160
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2018

0.930

 - 14تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
2018

2017

اسم النسبة
مجمل الربح

% 15

% 20

الربح

%6

% 11

نسبة التداول

1:3.62

1:4.33

نسبة السيولة السريعة

1:1.10

1:1.99

العائد على االستثمار

% 2.47

% 5.35

العائد على رأس المال

% 4.59

10.10%

معدل دوران المخزون

مرة واحدة

مرة واحدة

 - 15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة:
 -1خطة الشركة للعام القادم  2019مبنية على أساس انتاج وبيع حوالي  11,370طن من جميع
أصناف االنتاج.
 -2التوسع في سوق الجلفنة العامة واستكمال برنامج التسويق لهذا السوق والتي بدأت الشركة
بتنفيذه نهاية العام 2015عبر مواقع التواصل االجتماعي ووسائل التسويق المتاحة.
 -3استمرار الشركة في ضبط وتخفيض االنفاق والمصاريف العامة واالستمرار باستخدام الطاقة
البديلة لتخفيف اعباء االرتفاعات المستمرة في اسعار الكهرباء والمحروقات.
 -4المحافظة على شهادات الجودة العالمية الحاصلة عليها الشركة .
 -5االستمرار في زيادة نمو الصادرات في الشركة وزيادة نسبتها من اجمالي المبيعات.
 -6االستمرار في االشتراك في المعارض الصناعية المحلية والخارجية بهدف زيادة المبيعات
محلياً وخارجياً عن طريق فتح أسواق جديدة وزيادة حصتنا في األسواق الحالية.

 - 16مقدار أتعاب التدقيق
بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة خالل عام  2018حوالي  7,500دينار
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المواسير المعدنية

المواسير المعزولة

التيوبات

الجلفنة العامة على الساخن
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أعمدة دائرية

أعمدة مضلعة

أبراج الضغط العالي

أبراج األتصاالت
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 17أ .عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم والشركات
المسيطر عليها:
عدد األسهم المملوكة من قبل

الرقم

اال ســـــــــم

31/12/2017

عدد األسهم

31/12/2018

عدد األسهم

األقارب أو الشركات المسيطر عليها
31/12/2017

31/12/2018

1

رئيس مجلس
موسى عبد العزيز محمد شحاده
اإلدارة

89,500

89,500

-

-

2

نائب الرئيس

15,000

15,000

-

البنك االسالمي االردني
ويمثلها بشير عبد ربه عكاشة
شركة البركة لالستثمار والتنمية
صالح عبدهللا كامل وشركاه
ويمثلها مازن عدنان الخانجي
شــركة عمــان لالســتثمارات
واالوراق المالية
ويمثلها جميل عبد الفتاح جبران
محمد داود محمد الغول

عضو

4,451,177 4,451,177

-

-

عضو

983694
30,030

1,000
30,030

14,550

14,550

عضو

65,000
21,000

1,000
21,000

-

-

عضو

1,100

1,100

-

-

7

محمد احمد عوض القريوتي*

عضو

1,000

-

-

8

سعدي عبد الرحمن محمود قطاوي**

عضو

5,000

-

-

3
4

5
6

صالح موسى صالح الشنتير

5,000

* تم تعينه كعضو مجلس ادارة في .09/08/2018
**انتهت عضويته من مجلس االدارة في  14/07/2018بسبب الوفاة

ب .عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية وأقاربهم
الرقم

1
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االســـــــــــــم

م .مازن الخانجي

المدير العام

عدد األسهم

عدد األسهم

2017
30,030

عدد األسهم المملوكة من قبل األقارب
أو الشركات المسيطر عليها

2018

2017

2018

30,030

14550

14550

 .18كشف بالمزايا والمكافآت التي تمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2018
أ .مجلس اإلدارة:
بدل
بدل أتعاب
إقامة
لجنة تدقيق
وسفر
عن عام
عن عام
2018
2018

بدل
تنقالت
عن عام
2018

مكافأة
مجلس
ادارة
2017

1

السيد /موسى عبد العزيز شحادة

4,800

5,000

2

السيد /صالح موسى الشتنير

4,800

5,000

3

السيد /محمد داوود الغول

4,800

5,000

9,800

4

السيد /جميل عبد الفتاح جبران

4,800

5,000

9,800

الرقم

اسم العضو

اإلجمالي

9,800
400

10,200

5

السيد /بشير عبد ربه عكاشة

4,800

5,000

400

10,200

6

السيد /سعدي عبد الرحمن قطاوي*

2,600

5,000

200

7,800

7

السيد /مازن عدنان الخانجي

4,483

4,014

8

السيد/محمد احمد القريوتي**

1,897

المجموع

34,014 32,980

8,497

100

1,997

1,100

68,094

*انتهت عضويته من مجلس االدارة في  14/07/2018بسبب الوفاة
**تم تعينه كعضو مجلس ادارة في .09/08/2018
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ب .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية للعام 2018
الرقم

االسم

المنصب

1

م .مازن عدنان عبد اللطيف الخانجي

مدير عام

2

م.محمود حامد احمد مناع

3

اياد عوني مصباح يغمور

4

خالد حسن ذيب ابوسماقة

مدير مصنع االبراج

5

امجد حسن عالء الدين علي

مدير مصنع االعمدة

6

محمد جفال محمد نزال

المجموع

مدير مصنع المواسير
المجلفنة
المدير المالي

مدير المبيعات

بدل التنقالت
سيارة لالستعمال
الوظيفي
سيارة لالستعمال
الوظيفي
سيارة لالستعمال
الوظيفي
سيارة لالستعمال
الوظيفي
سيارة لالستعمال
الوظيفي

اجمالي الرواتب
والمكافآت والمزايا
السنوية
103,000
25,535
16,550
25,296
20,692
14,966
206,039

 .19التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية
بلغت التبرعات التي دفعتها الشركة خالل عام  2018مبلغ  1,479ديناراً وهي جميعها
تبرعات لجمعيات خيرية ومساجد ولجان زكاة داخل األردن .
 .20ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة (سوى
العمليات المشتركة الظاهرة في الميزانية) أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو
المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
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 .21أ .تقوم الشركة بمعالجة اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن العمليات الصناعية وخاصة
في قسم الجلفنة حيث تقوم بفلترة بودرة الزنك والغازات المنبعثة من حوض الزنك ،كذلك
تقوم بمعالجة الفضالت السائلة في وحدة معالجة وسيطة ومن ثم يتم نقل الفضالت السائلة
والصلبة إلى الحفر الخاصة بالشركة في مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة.
ب .تساهم الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي من خالل تشغيل األيدي العاملة وتدريبها,
إذ تقوم الشركة وبالتعاون مع نقابة المهندسين األردنيين بتدريب مهندسين حديثي التخرج
إلعداد كوادر مدربة مساهمة منها في تخفيض البطالة عالوة على تدريب محاسبين لنفس
الغرض.
 .22اإلفصاح المتعلق بقواعد حوكمة الشركات- :
تلتزم الشركة بالقواعد الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة
عمان والصادرة عن هيئة االوراق المالية باستثناء ما يلي-:
 - 1مجلس إدارة الشركة :مدة تمثيل الشخص الطبيعي للشخص االعتباري في المجلس يطبق
قانون الشركات األردني.
 - 2مهام ومسؤوليات مجلس االداره :يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق ما جاء في قانون
الشركات واألوراق المالية.
 - 3اجتماعات الهيئة العامة  :يتم تطبيق قانون الشركات األردني.
 - 4حقوق المساهمين  :يتم تطبيق تعليمات وأحكام قانون الشركات األردني.
 - 5اإلفصاح والشفافية  :يتم تطبيق تعليمات هيئة األوراق المالية.
 - 6لجنة التدقيق  :يتم تطبيق كافة التعليمات الصادرة عن هيئة األوراق المالية.
 - 7مدقق الحسابات الخارجي  :يتم تطبيق قانون الشركات األردني.
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توصيات مجلس اإلدارة :
حضرات السادة المساهمين ،،،
في ضوء ما تقدم فإن مجلس اإلدارة يوصي الهيئة العامة بالنظر في األمور التالية ومناقشتها
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :
 .1قراءة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 27/03/2018
 .2تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018
والخطة المستقبلية لعام .2019
 .3تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية والتي تعكس أوضاعها المالية
ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
 .4بيان المركز المالي الموحد وبيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل االخر الموحد وتوزيع
ارباح على المساهمين بنسبة .5%
 .5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ .31/12/2018
 .6انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ  31/12/2019وتحديد اتعابهم
او تفويض مجلس االدارة بتحديدها .
 .7انتخاب مجلس ادارة جديد
 .8أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال حسب أحكام القانون لهذا العام.
حضرات السادة المساهمين :
يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير لكافة األخوة المساهمين وإلى إدارة الشركة وجميع
العاملين فيها على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الشركة وتطويرها  ،آملين أن يتم اجتماعنا
القادم وقد تحققت أهدافنا وخططنا ،وأن نكون قد ساهمنا في بناء وتقدم اقتصاد هذا البلد في ظل
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
مجلـس اإلدارة
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
القوائم المالية
كما في  31كانون االول 2018
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

شركة مساهمة عامة محدودة
الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

صفحة

تقرير المحاسب القانوني المستقل

28-31

قائمة المركز المالي

33-32

قائمة الدخل الشامل

34

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

35
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في  31كانون االول 2018
2018
ديناراردني

ايضاح

2017
ديناراردني

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والمعدات  -بالصافي

5

4,055,172

3,913,451

الموجودات غير الملموسة  -بالصافي

6

602

1,843

مشاريع تحت التنفيذ

7

ــ

59,139

الموجودات الضريبية المؤجلة

8

4,743

11,884

االستثمار في شركة تابعة

9

176,248

176,248

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

10

714,118

851,842

4,950,883

5,014,407

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
النقد و النقد المعادل

11

1,194,734

1,389,919

الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل  -بالصافي

12

2,230,107

3,932,780

البضاعة في المستودعات

13

8,201,419

6,640,966

الحسابات المدينة المتنوعة

14

170,026

184,401

مجموع الموجودات المتداولة

11,796,286

12,148,066

مجموع الموجودات

16,747,169

17,162,473

المدير المالي

" إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
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رئيس مجلس االدارة

4

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

تابع  -قائمة المركز المالي كما في  31كانون االول 2018
ايضاح

2017
ديناراردني

2018
ديناراردني

حقوق الملكية و المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

15

9,000,000

9,000,000

االحتياطي االجباري

15

2,250,000

2,250,000

االحتياطي االختياري

15

1,061,503

1,061,503

احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية

16

()50,889

86,835

االرباح المدورة في نهاية السنة

17

1,013,759

1,678,300

13,274,373

14,076,638

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل

18

الذمم الدائنة
ذمم ألطراف ذات عالقة

19

مخصص ضريبة الدخل

20

الحسابات الدائنة المتنوعة

21

مجموع المطلوبات المتداولة

2,083,587

2,163,563

633,612

257,140

299,211

308,061

ــ

11,714

244,863

345,357

3,261,273

3,085,835

المطلوبات غير المتداولة
211,523

ــ

أوراق دفع مرابحة  -طويلة االجل
مجموع المطلوبات غير المتداولة

211,523

ــ

مجموع حقوق الملكية و المطلوبات

16,747,169

المدير المالي

" إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"

18

17,162,473

رئيس مجلس االدارة

5
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018
ايضاح

المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل ربح السنة
المصاريف االدارية و العمومية
مصاريف البيع و التوزيع
مصاريف مرابحة
تدني في الذمم المدينة
بضاعة بطيئة الحركة
المردود من مخصص بضاعة بطيئة الحركة
مكافأة اعضاء مجلس االدارة
االيرادات االخرى
ربح السنة قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح السنة

22
23
24
25

27
20

يضاف  :بنود الدخل الشامل اآلخر:
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل
الشامل
مجموع الدخل الشامل للسنة

حصة السهم األساسية و المخفضة من ربح السنة

المدير المالي

 34إن-االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
" -

2018
ديناراردني
6,846,614
()5,786,825
1,059,789
()415,125
()208,035
()110,607
ــ
()16,974
72,867
()34,329
65,321
412,907
()21,757
391,150

()137,724
253,426

28

المدير العام

فلس/دينار
0.043

2017
ديناراردني
8,408,484
()6,699,946
1,708,538
()406,194
()247,695
()124,610
()35,000
ــ
21,063
()34,014
30,421
912,509
()42,606
869,903

67,627
937,530
فلس/دينار
0.097

رئيس مجلس االدارة
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البيـــان

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018
الرصيد في  1كانون الثاني ( 2018قائمة أ)-مدققة

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

رأس المال
ديناراردني
9,000,000
-

االحتياطي
االجباري
ديناراردني

احتياطي القيمة
العادلة للموجودات
المالية *
ديناراردني
2,250,000
-

9,000,000

9,000,000

االحتياطي
االختياري
ديناراردني

االرباح المدورة *
ديناراردني
1,061,503
-

2,250,000

2,250,000

9,000,000
9,000,000

المجموع
ديناراردني
86,835
1,061,503

1,061,503

2,250,000
2,250,000

-

86,835
()137,724
()137,724
()50,889

1,061,503
1,061,503

-

1,678,300
()509,154
()6,537
1,162,609
391,150
()540,000
1,013,759
19,208
67,627
67,627
86,835

-

14,076,638
()509,154
()6,537
13,560,947
391,150
()137,724
253,426
()540,000
13,274,373
1,258,397
869,903
()450,000
1,678,300

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( 9ايضاح  8ج )
ضريبة دخل سنوت سابقة

الرصيد االفتتاحي المعدل
ربح السنة
احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
مجموع الدخل الشامل للسنة
االرباح الموزعة على المساهمين (ايضاح )9
الرصيد في  31كانون االول 2018
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2017
الرصيد في  1كانون الثاني 2017
ربح السنة بعد الضريبة
احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
مجموع الدخل الشامل للسنة
االرباح الموزعة على المساهمين (ايضاح )9
الرصيد في  31كانون االول 2017

13,589,108
869,903
67,627
937,530
()450,000
14,076,638

* وفقاً لتعليمات هيئة االوراق المالية فانه يحظر التصرف برصيد احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالتوزيع على مساهمي الشركة او الرسملة او اطفاء خسائر او اي وجه من اوجه
التصرف االخرى .
المدير العام

* تتضمن االرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة بقيمة  4,743دينار اردني يحظر التصرف بها او توزيعها كارباح على المساهمين وفقاً لتعليمات هيئة االوراق المالية.

المدير المالي

" إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
7

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018
ايضاح
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة
التعديالت
استهالكات و اطفاءات
ارباح بيع ممتلكات و معدات
تدني في الذمم المدينة
المسترد من مخصص بضاعة بطيئة الحركة
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
ضريبة دخل سنوات سابقة
الربح التشغيلي قبل التغير في بنود راس المال العامل
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل
ذمم اطراف ذات عالقة  -مدينة
البضاعة في المستودعات
الحسابات المدينة المتنوعة
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
الذمم الدائنة
ذمم ألطراف ذات عالقة  -دائنة
الحسابات الدائنة المتنوعة
صافي النقد الناتج عن االنشطة التشغيلية قبل الضريبة المدفوعة
الضريبة المدفوعة
صافي النقد الناتج عن االنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصالت من بيع ممتلكات و معدات
مشاريع تحت التنفيذ
صافي النقد (المستخدم في) االنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
االرباح الموزعة على المساهمين
أوراق دفع مرابحة
صافي النقد (المستخدم في) االنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد
النقد و النقد المعادل في بداية السنة
النقد و النقد المعادل في نهاية السنة
التدفقات غير النقدية
المحول من مشاريع تحت التنفيذ الى ممتلكات ومعدات
المدير المالي
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20

9

11

2018
ديناراردني
412,907

912,509

321,458
)(72,867
16,974
)(6,537
671,935

305,419
)(1,191
35,000
)(21,063
1,230,674

1,193,519
ــ
()1,504,561
30,346

()32,187
2,246
()80,359
17,746

376,472
()8,850
()100,494
658,367
()42,300
616,067

()108,336
()14,999
45,330
1,060,115
()8,199
1,051,916

)(402,798
()402,798

)(274,100
1,191
)(59,139
()332,048

()540,000
131,547
()408,453
()195,185
1,389,919
1,194,734

)(450,000
147,193
()302,807
417,061
972,858
1,389,919

59,139
المدير العام

" إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"

2017
ديناراردني

ــ
رئيس مجلس االدارة
8

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية
 -1تأسيس الشركة وغاياتها
تأسست الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية بمقتضى قانون الشركات لعام  1964كشركة مساهمة خصوصية و سجلت في سجل
الشركات المساهمة تحت الرقم ( )1185بتاريخ  12حزيران  1983و قد تم توفيق اوضاعها كشركة محدودة المسؤولية بتاريخ  5حزيران
 1989بموجب قانون الشركات االردني رقم ( )1لعام  1989وسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( )208بتاريخ  20تشرين
الثاني  ،1989و قد باشرت الشركة االنتاج التجاري لها بتاريخ  15شباط . 1989
تمًبموجبًاجتماعًالهيئةًالعامةًغيرًالعاديةًالمنعقدًبتاريخ  4تشرين الثاني  1993تحويلًالصفةًالقانونيةًللشركةًمنًشركةًمحدودةً
المسؤوليةًلتصبحًشركةًمساهمةًعامةًمحدودةًوًسجلتًفيًسجلًالشركاتًالمساهمةًالعامةًتحتًالرقمً
(ً)251بتاريخً 3آب ً، 1993هذاًوًقدًاعطيتًالشركةًحقًالشروعًبالعملًبتاريخً 2تشرين الثاني . 1994

أهم غايات الشركة
 صناعة المواسير المعدنية على اختالف انواعها باقطار من  0.5الى  6انش . االستيراد و التصدير . التجارة العامة . انتاج االعمدة الكهربائية بانواعها االنبوبية و المضلعة و اعمدة االتصاالت و تشكيل ألواح الصاج و صناعة مكوناتالهياكل المعدنية و ذات االستخدام الخاص.
 الجلفنة العامة . انتاج االبراج الحديدية و اجزائها لزوم شبكات تمديد الكهرباء ذات الضغط العالي و المتوسط و ابراج االتصاالت و ابراجاالنارة .
 عزل المواسير بكافة طرق العزل .تم اقرار القوائم المالية المرفقة من قبل مجلس االدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  11شباط  2019وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة
للمساهمين .

 -2السياسات المحاسبية الهامة
أسس اعداد القوائم المالية
 تم اعدادًالقوائمًالماليةًالمرفقةًوفقاًلمعاييرًالتقاريرًالماليةًالدوليةًالصادرةًعنًمجلسًمعاييرًالمحاسبةًالدوليةًوالتفسيراتًالصادرة عنًلجنةًتفسيراتًالتقاريرًالماليةًالدوليةًالمنبثقةًعنًمجلسًمعاييرًالمحاسبةًالدوليةً.

 تمًاعدادًالقوائمًالماليةًوفقاًلمبدأًالتكلفةًالتاريخيةًباستثناءًالموجوداتًالماليةًالتيًتظهرًبالقيمةًالعادلةًبتاريخًالقوائمًًالماليةًً. -انًالدينارًاالردنيًهوًعملةًاظهارًالقوائمًالماليةًوالذيًيمثلًالعملةًالرئيسيةًللشركةً.
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية
 -3استخدام التقديرات
ان اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات
والمطلوبات المالية واالفصاح عن االلتزامات المحتملة  ،كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في االيرادات والمصاريف
والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة اصدار احكام
واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية واوقاتها  .ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة
لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن اوضاع وظروف
تلك التقديرات في المستقبل .
ان ادارة الشركة تعتقد ان تقديرات القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
 يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتمادا على اسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينهبموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير الدولية.
 يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لالنظمة والقوانين . تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا علىالحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل  ،ويتم اخذ خسارة التدني ( ان وجدت ) في قائمة
الدخل الشامل .
 يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي بموجبها يتمتحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل  ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .
 تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمةالدخل الشامل .

 -4التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية للسنة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون
االول  ،2017باستثناء تطبيق الشركة للمعايير التالية:
خالل السنة الحالية تبنت الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي
تصبح سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  1كانون الثاني : 2018

*
*
*
*

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 15ايراد العقود مع العمالء "
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 9االدوات المالية "
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 2تصنيف وقياس معامالت المدفوعات بأسهم "
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 4تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9االدوات المالية مع المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  " 4عقود التامين "

* التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 40االستثمارات العقارية "
* التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  " 2016- 2014التعديالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 1
ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 38
* التفسير رقم  22من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية المعامالت بعمالت اجنبية ومقابل المدفوعات مقدما .
لم يكن لطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية اعاله اثرا هاما على
القوائم المالية للشركة باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والذي ادى الى زيادة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة بمبلغ
 509,154دينار اردني والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15إيرادات العقود مع العمالء" والتي تم توضيح تأثيرها على القوائم المالية
للشركة ادناه .

- 38 -

10

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 9االدوات المالية "
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم " "9بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم "( "39االدوات المالية  :االعتراف والقياس ) اعتباراً من
 1كانون الثاني  2018لجميع الجوانب المحاسبية الثالث المتعلقة باالدوات المالية ( التصنيف والقياس والتدني ومحاسبة التحوط ) .
قامت الشركة بتطبيق المرحلة االولى من معيار التقارير المالية الدولية رقم " "9الصادر عام  2009وكان التطبيق المبدئي للمرحلة االولى
من المعيار في  1كانون الثاني  . 2011قامت الشرك بتطبيق المعيار باثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم ""9
االدوات المالية  .ولم تقم الشركة بتعديل ارقام المقارنة .

معيار التقارير المالية الدولي رقم " "9يتطلب من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع ادوات الدين بالتكلفة المطفأة
.
اعتبارا من  1كانون الثاني  2018من خالل االرباح المدورة بقائمة حقوق الملكية  ،استبدال معيار
ً
تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار
التقارير المالية الدولي رقم " ( "9االدوات المالية ) نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " ( "39االدوات
المالية  :االعتراف والقياس )  ،وتضمن نموذجاً شامالً أللية االعتراف وتسجيل الخسائر األئتمانية المتوقعة واطار محاسبة التحوط
ومتطلبات التصنيف والقياس .

التدني في القيمة
نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم " ( "9االدوات المالية ) تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة الموجودات المالية للشركة
من خالل استبدال المعالجة المحاسبية بنموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع ادوات الدين  ،وحساب الخسائر
االئتمانية المتوقعة على كامل عمر ادوات الدين  .ان سياسة الشركة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الدوات الدين على فترة  12شهر

يلخص الجدول التالي اثر االنتقال الى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على الرصيد االفتتاحي لالرباح المدورة وكما يلي :

البند المتأئر في القوائم المالية

كما ورد في  1كانون
الثاني 2018

مخصص مخاطر ائتمانية متوقعة ( ايضاح )8

175,000

االرباح المدورة

1,678,300

التعديالت بسب تطبيق
المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9

االرصدة االفتتاحية
المعدلة كما في 1
كانون الثاني 2018

509,154

684,154

)(509,154

1,169,146

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 15االدوات المالية "
أدخلًالمعيارًالدوليًللتقاريرًالماليةًرقمً 15نهجًمن  5خطواتًلالعترافًبااليراداتًً،مماًيضعًإطارًعملًشاملًلتحديدًماًإذاًتمً
االعترافًبااليراداتًومقدارهاًوتوقيتًاالعترافًبهاًً.يحلًالمعيارًمحلًمعيارًالمحاسبةًالدوليًرقمً" 18االيرادات"ًومعيارًالمحاسبةً
الدوليًرقمً" 11عقودًاالنشاءات"ًوالتفسيراتًذاتًالصلةً.
قامتًاالدارةًبمراجعةًوتقييمًالعقودًالحاليةًللشركةًمعًالعمالءًفيً 1كانونًالثانيً 2018وتوصلتًالىًانًالتطبيقًالمبدئيًللمعيارًالدولي
للتقاريرًالماليةًرقمً 15لمًيكنًلهًأثرًجوهريًعلىًقائمةًالمركزًالماليًللشركةًكماًفيً 31كانونًاالولً 2018وقائمةًالدخلًالشاملًللسنةً
المنتهيةًفيً 31كانونًاالولًً، 2018ثمًلمًتكنًهناكًتعديالتًكماًفيً 1كانونًالثانيً. 2018
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المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير التي لم تصبح سارية  ،ولكنها متاحة للتطبيق المبكر
المعاييرًالدوليةًللتقاريرًالماليةًالجديدةًوالمعدلة والتفسيراتًعلىًالمعاييرًالمذكورةًأدناهًالمتاحةًللتطبيقًالمبكر علىًالسنواتًالماليةًالتيً
تبدأًبعدً 1كانونًالثانيً 2018لمًتصبحًساريةًحتىًفترةًالحقةًً،ولمًيتمًتطبيقهاًفيًاعدادًهذهًالقوائمًالماليةً.
تسري للسنة التي تبدأ في  1كانون الثاني 2019

تسري للسنة التي تبدأ في  1كانون الثاني 2020

 المعيارًالدولي للتقاريرًالماليةًرقمً"ً"16االيجاراتً التفسيرًرقمً"ً"23منًلجنةًتفسيراتًالمعاييرًالدوليةًللتقاريرًالماليةًبشأنالشكوكًحولًطرقًمعالجةًالضرائبً.
 التعديالتًعلىًالمعيارًالدوليًللتقاريرًالماليةًرقمً"ً"9االدواتًالماليةًً،مزاياًالمدفوعاتًمقدماًذاتًالتعويضًالسلبيً.
 تعديالتًعلىًمعيارًالمحاسبةًالدوليًرقمً"ً"28االستثماراتًفيًالشركاتالزميلةًوالمشروعاتًالمشتركةًً،الحصصًطويلةًاالجلًفيًالشركاتًالشقيقة
والمشاريعًالمشتركةً.
 تعديالتًعلىًمعيارًالمحاسبةًالدوليًرقمً"ً"19مكافآتًالموظفينًً،تعديلالخطةًأوًتقليصهاًأوًتسويتهاً.
 تعديالتًعلىًمعاييرًمختلفةًعلىًأساسًالتحسيناتًالسنويةًعلىًالمعاييرالدوليةًللتقاريرًالماليةًدورةً2017 - 2015
تعديالت علىًمراجعًاالطارًالمفاهيميًفيًالمعاييرًالدوليةًللتقاريرًالماليةً

تسري للسنة التي تبدأ في  1كانون الثاني 2021

المعيارًالدوليًللتقاريرًالماليةًرقمً 17عقودًالتامينً

لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد

التعديالت علىًالمعيارًالدوليًللتقاريرًالماليةًرقمً"ً"10ومعيارًالمحاسبةًالدوليًرقمً"ً"28
حولًالمبيعاتًوالمساهمةًفيًالموجوداتًبينًالمستثمرًوالشركةًالشقيقةًأوًالمشروعً
المشتركً

التتوقع االدارةًأنًيكونًتطبيقًالمعاييرًالجديدةًوالمعدلةًوالتفسيراتًعلىًالمعاييرًأعالهًأثرًجوهريًعلىًالقوائمًالماليةًللشركةً

فيما يلي ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة :
الذمم المدينة
تظهرًالذممًالمدينةًبالتكلفةًبعدًتنزيلًمخصص الديونًالمشكوكًفيًتحصيلهاًً،ويتمًشطبًالذممًفيًحالًالتأكدًمنًعدمًامكانيةًتحصيلهاً
بخصمهاًمنًالمخصصًالمأخوذًلهاً وتضافًالمبالغًالمحصلةًمنًالذممًالمشطوبةًالىًااليراداتً.
إنخفاض قيمة الذمم المدينة
استبدلًالمعيارًالدوليًللتقاريرًالماليةًرقمً 9فيً 1كانونًالثانيًً، 2018نموذجً"الخسارةًالمتكبدة"ًالواردًفيًمعيارًالمحاسبةًالدوليًرقمً
 39بنموذجً"الخسارةًاالئتمانيةًالمتوقعة"ًً.يتطلبًنموذجًانخفاضًالقيمةًالجديدًمعلوماتًمستقبليةًً،والتيًتقومًعلى افتراضاتًللتغيراتً
المستقبليةًللعواملًاالقتصاديةًالمختلفةًوكيفيةًتأثيرًهذهًالعواملًعلىًبعضهاًالبعضًً،كماًيتطلبًمنًاالدارةًوضع احتمالًالتعثرًلفئاتً
مختلفةًمنًالذممًالمدينةًً،يشكلًاحتمالًالتعثرًمدخالًرئيسياًفيًقياسًالخسائرًاالئتمانيةًالمتوقعةًويستتبعًوضعًقدرًكبيرًمنًاالحكامًً.
فهوًتقديرًالحتمالًالتعثرًعلىًمدىًقترةًزمنيةًمعينةًً،ويتضمنًحسابهًبياناتًتاريخيةًوافتراضاتًوتوقعاتًللظروفًالمستقبليةًً،فيً
السنةًالماضيةًً،لمًيتمًاجراءًمراجعةًالنخفاضًقيمةًالذممًالمدينةًإالًللذممًالمدينةًالتيًكانًهناكًمؤشراًعلىًانخفاضًقيمتهاًلدىًاالدارةً
ً.وهذاًينطويًأيضاًعلىًوضعًاحكامًهامةًً.تقررًبالرجوعًالىًالخبرةًالسابقةًلتعثرًاالطرافًالمقابلةًوتحليلًالوضعًالماليًلهمًً،ولكنً
نموذجً"الخسارةًالمتكبدة"ًتجاهلًتماماًالوضعًالحاليًوالمتوقعًمستقبالًً.ونتيجةًلذلكًفمنًالمتوقعًيتمًاالعترافًبالخسائرًاالئتمانيةًفيً
وقتًمبكرًفيًظلًنموذجًانخفاضًالقيمةًالجديدةً.
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 -4تابع  -التغيرات في السياسات المحاسبية
التقاص
يتمًاجراءًتقاصًبينًالموجوداتًالمالية والمطلوباتًالماليةًواظهارًالمبلغًالصافيًفيًالقوائمًالماليةًعندماًتتوفرًالحقوقًالقانونيةًالملزمةً
لذلكًوكذلكًعندماًيتمًتسويتهاًعلىًاساسًالتقاصًأوًيكونًتحققًالموجوداتًوتسويةًالمطلوباتًفيًنفسًالوقتً.

المخزون
تظهرًالبضاعةًبالكلفةًأوًالقيمةًالقابلةًللتحققًأيهما اقلًوتحددًالكلفةًباستخدامًطريقةًالمتوسطًالمرجحًً.أماًالقيمةًالقابلةًللتحققًفتتمثلً
بسعرًالبيعًالمتوقعًفيًالنشاطًالعاديًللشركةًمطروحاًمنهًتكاليفًالبيعًالمتوقعةً.
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
انًالموجوداتًالماليةًالمحددةًبالقيمةًًالعادلةًمنًخاللًقائمةًالدخلًالشاملًًهيًموجوداتًماليةًغيرًمشتقةًً،الغرضًمنًامتالكهاًهوً
االحتفاظًبهاًكمتوفرةًللبيعًوليسًالمتاجرةًاوًاالحتفاظًبهاًحتىًتاريخًاالستحقاقً.
يتمًتسجيلًفروقاتًالتغيرًفيًالقيمةًالعادلةًللموجوداتًالماليةًالمحددةًبالقيمةًالعالدلةًمنًخاللًقائمةًالدخلًالشاملًً.
تظهرًالموجوداتًالماليةًالمحددةًالقيمةًمنًخاللًقائمةًالدخلًالشاملًالتيًيتوفرًلهاًاسعارًسوقيةًفيًاسواقًماليةًنشطةًبالقيمةًالعادلةًبعدً
تنزيلًالمتراكم فيًقيمتهاًالعادلةً.
يتمًتسجيلًاالباحًوالخسائرًالناتجةًعنًفروقاتًتحويلًالعملةًاالجنبيةًالدواتًالدينًالتيًتحملًعوائدًضمنًالموجودات الماليةًالمحددةً
بالقيمةًالعادلةًمنًخاللًقائمةًالدخلًالشاملًاآلخرًً،فيًحينًيتمًتسجيلًفروقاتًتحويلًالعملةًاالجنبيةًألدواتًالملكيةًفيًبندًالتغيرً
المتراكمًفيًالقيمةًالعادلةًضمنًحقوقًالملكيةً.
فيًحالًلمًتتبنىًالشركةًخيارًاالعترافًبتغيراتًالقيمةًالعادلةًللموجوداتًالماليةًفيًادواتًحقوقًالملكيةًضمنًقائمة الدخلًالشاملًً
فعندئذًيجبًقياسًهذهًالموجوداتًبالقيمةًالعادلةًواالعترافًبالتغيراتًفيًالقيمةًالعادلةًضمنًقائمةًالدخلًالشاملً.

األستثمارات في شركات تابعة
تظهراالستثماراتًفيًالشركاتًالحليفةًعندًاالقتناءًبالكلفةًويعادًتقييمهاًباستخدامًطريقةًحقوقًالملكيةًوتقيدًحصةًالشركةًمنًاالرباحً
والخسائرًفيًقائمةًالدخلً.
القيمة العادلة
يمثلًسعرًاالغالقًبتاريخًالقوائمًالماليةًفيًاالسواقًالماليةًالقيمةًالعادلةًللموجوداتًالماليةًالمتداولةً،وفيًحالًعدمًتوفرًأسعارًمعادلةً
لبعضًالموجوداتًالماليةًفيتمًتقديرًقيمتهاًالعادلةًمنًخاللًمقارنتهاًبالقيمةًالسوقيةًالحاليةًالداةًماليةًمشابهةًلهاًالى حدًكبير.
التدني في الموجودات المالية
تقومًالشركةًبمراجعةًقيمةًالموجوداتًالماليةًالمثبتةًفيًسجالتًالشركةًفيًتاريخًالقوائمًالماليةًلتحديدًفيماًاذاًكانتًهنالكًمؤشراتًتدلً
علىًوجودًتدنيًفيًقيمتها ً.فيًحالةًوجودًمثلًهذهًالمؤشراتًفانهًيتمًتقديرًالقيمةًالقابلةًلالستردادًللموجوداتًمنًاجلًتحديدًخسارةً
التدنيً.فيًحالًانخفاضًالقيمةًالقابلةًلإلسترادًعنًصافيًالقيمةًالدفتريةًالمثبتةًفيًسجالتًالشركةً،يتمًإثبات قيمةًاإلنخفاضًفيًقائمةً
الدخلًالشامل.
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 -4تابع  -التغيرات في السياسات المحاسبية
الممتلكات والمعدات والمصانع واالستهالك المتراكم
تظهرًالممتلكاتًوالمعداتًواآلالتًبالتكلفةًبعدًتنزيلًاالسهتالكًالمتراكمً،ويتمًاسهتالكهاًعندماًتكونًجاهزةًلإلستخدامًبطريقةًالقسطً
الثابتًعلىًمدىًالعمرًاإلنتاجيًالمتوقعًلهاًباستخدامًالنسبًالسنويةًالتالية:
3%
مباني المصنع واالدارة
6.67%
آالت ومعدات وقطع غيار
% 35 - 30
عدد انتاج وفنية
15%
مركبات
% 20 - 12
أجهزة حاسوب
10%
اثاث
% 20 - 10
أجهزة مكتبية
عندماًيقلًالمبلغًالممكنًاستردادهًأليًمنًالممتلكاتًوالمعداتًعنًصافيًقيمتهاًالدفتريةًفإنهًيتمًتخفيضًقيمتهاًإلى القيمةًالممكنً
استردادهاًوتسجلًقيمةًالتدنيًفيًقائمةًالدخلً.
يتمًمراجعةًالعمرًاالنتاجيًالمتوقعًللممتلكاتًوالمعداتًفيًنهايةًكلًعامً،وفيًحالًإختالفًالعمرًاإلنتاجيًالمتوقعًعماًتمًتقديرهًسابقا،
يتمًإسهتالكًالقيمةًالدفتريةًالمتبقيةًعلىًالعمرًاإلنتاجيًالمتبقيًبعدًإعادةًالتقديرًاعتباراًمنًالسنةًالتيًتمًفيهاًإعادةًالتقدير.

الموجودات غير الملموسة
يتمًاالعتراف بالموجوداتًغيرًالملموسةًعندًالشراءًبالتكلفةًً،ويتمًاطفاءًالموجوداتًغيرًالملموسةًالتيًتكونًفترةًاالستفادةًمنهاًمحددةً
علىًمدىًفترةًاالستفادةًً،ويتمًقيدًاالطفاءًفيًقائمةًالدخلًالشاملًً،أماًالموجوداتًغيرًالملموسةًالتيًتكونًفترةًاالستفادةًمنهاًغيرً
محددةًفالًيتمًإطفاؤهاًبلًيتمًاجراءًاختبارًتدنيًلقيمتهاًبتاريخًالقوائمًالماليةً.
أنًاالعمارًاالنتاجيةًالمقدرةًللموجوداتًغيرًالملموسةًخاللًالسنةًهيًنفسهاًللسنةًالسابقةًكاالتيً:

انظمة الحاسوب
الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
يتمًاثباتًالذممًالدائنةًوالمبالغًالمستحقةًالدفعًعندًاالستفادةًمنًالخدمةًمنًقبلًالشركةًسواءًتمتًالمطالبةًبهاًمنًقبل مؤديًالخدمةًاوًلمً
تتمً.
% 33 - 20

مخصص ضريبة الدخل
تحسبًمصاريفًالضرائبًالمستحقةًعلىًاساسًاالرباحًالخاضعةًللضريبةًوفقاًلقانونًضريبةًالدخلًرقمً 34لسنةًً، 2014وتختلفً
االرباحًالخاضعةًللضريبةًعنًاالرباحًالمعلنة فيًقائمةًالدخلًالشاملًالنًاالرباحًالمعلنةًتشملًايراداتًغيرًخاضعةًللضريبةًاوً
مصاريفًغيرًقابلةًللتنزيلًفيًالسنةًالماليةًوانماًفيًسنواتًالحقةًاوًالخسائرًالمتراكمةًالمقبولةًضريبياًاوًبنودًليستًخاضعةًاوًمقبولةً
التنزيلًالغراضًضريبيةً.
تحسبًالضرائبًبموجبًالنسبًالضرائبيةًالمقررةًبموجبًالقوانينًواالنظمةًوالتعليماتً.
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ﻋﺔ اﻟﻤﻮاﺳﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
ﺠﻤﻮﻋﺔ(
ﺔ ﻣﺤﺪودة(
ﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ

ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

اﻟﻤﻮﺣﺪةالتغيرات في السياسات المحاسبية
 -4تابع -
تحقق االيرادات

يتم االعترافًبإيرادًمبيعاتًالبضاعةًعندًإستيفاءًجميعًالشروطًالتاليةًً:
.
عندماًتقومًالشركةًبنقلًالمنافعًوالمخاطرًالجوهريةًالمرتبطةًبملكيةًالبضاعةًالىًالمشتريً
ﻟﻤﻮﺟﻮدات -
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإظﮭﺎر اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ
.
عندماًلمًتعدًالشركةًتحتفظًبملكيةًالبضاعةًكتدخلًإداريًمستمر
ﻟﺬﻟﻚ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺎص أو ﯾﻜﻮن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ
 عندماًالتكونًالشركةًفيًوضعًتمارسًفيهًتحكمًفعليًلهذهًالبضاعةً. عندماًيكونًمنًالمحتملًتدفقًالمنافعًاالقتصاديةًالمرتبطةًبعمليةًالبيعً. عندماًيكونًمنًالممكنًاحتسابًالتكاليفًالمتكبدةًأوًالتيًسيتمًتكبدهاًبعمليةًالبيعًبشكلًموثوق. -عندماًيكونًمنًالممكنًقياسًااليراداتًالمرتبطةًبعمليةًالبيعً.

ﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت )ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ( ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻧﺎﺷﺌﺔ
ًلمبدأًاالستحقاقً.
ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ.
يتمًتحققًااليراداتًاالخرىًوفقاﺗﺪﻓﻖ ﺧﺎرج
ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصاتًعندماًيكونًعلىًالشركةًالتزاماتًفيًتاريخًالموقفًالماليًناشئةًعنًاحداثًسابقةًوانًتسديدًااللتزاماتً
محتملًويمكنًقياسًقيمتهاًبشكلًيعتمدًعليهً.
اﻟﺮﺑﺢ
ﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺼﺮوف ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
معًاالخذًبعينًاالعتبار
تمثلًالمبالغًالمعترفًبهاًكمخصصاتًافضلًتقديرًللمبالغًالمطلوبةًلتسويةًااللتزامًكماًفيًتاريخًالقوائمًالمالية
ﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻻ إذا ﻛﺎن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﻮد ﺗﻢ
اﻹﻋﺘﺮافةًااللتزامًالحاليًفان
المخاطرًوعدمًالتيقنًالمرتبطًبااللتزامًً،عندماًيتمًتحديدًقيمةًالمخصصًعلىًاساسًالتدفقاتًالنقديةًالمقدرةًلتسوي
قيمتهًالدفتريةًتمثلًالقيمةًالحاليةًلهذهًالتدفقاتًالنقديةً.
اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻵﺧﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو
عندماًيكونًمنًالمتوقعًانًيتمًاستردادًبعضًاوًكافةًالمنافعًاالقتصاديةًالمطلوبةًمنًاطرافًاخرىًلتسويةًالمخصصًً،يتمًاالعترافً
ًمؤكدًويمكنًقياسًقيمتهاًبشكلًيعتمدًعليهﺑﺘﺎرﯾﺦ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ
بالذمةًالمدينةًضمنًالموجوداتًاذاًكانًاستالمًالتعويضاتًفعليا

إﻟﻰ أي ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
تحويل العمالت االجنبية
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻧﺎت
ﺎ
اﻟﺒﯿ
ﻓﻲ
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
ﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوﻗﺎت
يتمًتحويلًالعملياتًبالعمالتًاالجنبيةًالىًالدينارًاالردنيًحسبًاسعار الصرفًالسائدةًبتاريخًالعمليةًً،كماًتحولًالموجوداتً
ض اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
والمطلوباتًالمثبتةًبالعمالتًاالجنبيةًالىًالدينارًاالردنيًحسبًاسعارًالصرفًالسائدةًبتاريخًالمركزًالماليًً،وتدرج كافةًالفروقاتً
الناتجةًمنًتحويلًالعمالتًاالجنبيةًضمنًنتائجًالسنةًفيًقائمةًالدخل.اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺴﮭﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوﻗﺎت
ﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻠﺰم اﻟﺘﻘﺎص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ وﻟﮭﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ،أو أن
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
دات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎح ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
ت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
ﺎ.
ﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ  %٥ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاﺳﯿﺮ
ن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ھﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﺪة ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺒﻘﺔ
ﺠﺪﯾﺪة ،واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷول
 ،۲وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ أي ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت
ﺠﺪﯾﺪة.
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-

927,462

927,462

927,462

927,462

ديناراردني

األراضي

ديناراردني

1,387,265 1,421,836

1,645,611 1,347,589

5,092,860 1,050,668
198,536
74,247
5,291,396 1,124,915

6,480,125 2,472,504
397,743
59,139
6,937,007 2,472,504

ديناراردني

المباني

آالت و معدات
و قطع غيار

ديناراردني

4,262

2,958

142,998

105,788

307,893 281,093
37,210
1,798
345,103 282,891

450,891 285,848

450,891 285,355
493

ديناراردني

عدد انتاج
و فنية

المركبات

ب .تبلغ تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل  5,272,023دينار كما في  31كانون االول . 2018

القيمة الدفترية كما في  31كانون
االول 2017

القيمة الدفترية كما في  31كانون
االول 2018

الرصيد في  31كانون االول 2018

اضافات السنة

الرصيد في  1كانون الثاني 2018

االستهالك المتراكم

الرصيد في  31كانون االول 2018

محول من مشاريع تحت التنفيذ

اضافات السنة

الرصيد في  1كانون الثاني 2018

التكلفة

 -5الممتلكات والمعدات  -بالصافي
أ .يتألف هذا البند مما يلي :

ايضاحات حول القوائم المالية

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

ديناراردني

اجهزة
الحاسوب

12,456

10,418

131,576
4,938
136,514

146,932

144,032
2,900

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

2,202

849

27,452
1,353
28,805

29,654

3,913,451

4,055,172

7,010,570
320,217
7,330,787

14,970

14,497

119,028
2,135
121,163

16

135,660

133,998
1,662

29,654

10,924,021
402,798
59,139
11,385,958

ديناراردني

ديناراردني

ديناراردني

االثاث و
المفروشات

االجهزة
المكتبية

المجموع
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شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -6موجودات غير ملموسة
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

التكلفة
الرصيد في  1كانون الثاني 2018
اضافات السنة
الرصيد في  31كانون االول 2018
االطفاء المتراكم
الرصيد في  1كانون الثاني 2018
اضافات السنة
الرصيد في  31كانون االول 2018

196,962
ــ
196,962

196,962
ــ
196,962

195,119
1,241
196,360

193,342
1,777
195,119

القيمة الدفترية

602

1,843

 -7مشاريع تحت التنفيذ
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
الرصيد في  1كانون الثاني 2018
المحول الى الممتلكات واالالت والمصانع
الرصيد في نهاية السنة

59,139
)(59,139
ــ

2017
ديناراردني
319,794
)(260,655
59,139

17
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الحسابات المشمولة

83
57,116
237,678

180,479

دينار أردني

رصيد بداية
السنة

الرصيد في نهاية السنة

الرصيد في بداية السنة
اضافات السنة
استبعادات السنة

ب .تتلخص الحركة التي تمت على الموجودات الضريبية المؤجلة خالل السنة الحالية فيما يلي :

مخصص اجازات الموظفين
المجموع

تدني المخزون
مخصص تعويض نهاية الخدمة

 -8موجودات ضريبية مؤجلة
أ .يتألف هذا البند ممايلي:

)(1,000
15,218
)(121,658

)(135,876

دينار أردني

المبالغ
المحررة

ايضاحات حول القوائم المالية

دينار أردني

المبالغ
المضافة

917
8,369
9,286

-

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

4,743

11,884
464
)(7,605

11,884

ديناراردني

19,273
941
)(8,330

ديناراردني

2018

2,513
4,743

2,230

4
2,856
11,884

9,024

دينار أردني

دينار أردني

18

الضريبة المؤجلة الضريبة المؤجلة

2017

ــ
80,703
125,306

44,603

دينار أردني

رصيد نهاية
السنة

2018

2017
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -9استثمارات في شركات تابعة
يتألف هذا البند مما يلي :
نسبة الملكية
داخل االردن
الشركات محدودة المسؤولية  -غير مدرجة
الشركة العربية لصناعة مواسير المضخات
المجموع

100%

بلد التاسيس

االردن

2018
ديناراردني
176,248
176,248

2017
ديناراردني
176,248
176,248

تمًبموجب اجتماعًالهيئةًالعامةًالغيرًعاديًالمنعقدً 22كانونًالثانيً 2018للشركةًأتخاذًقرارًبتصفيتهاًتصفيةًاختياريةً
وعليهًلمًيتمًتوحيدًقوائمهاًالماليةًضمنًالقوائمًالماليةًللشركةًوذلكًلتحققًشرطًعدمًتوحيدًالقوائمًالماليةًللشركةًالتابعةً
(ًالشركةًالعربيةًلصناعةًمواسيرًالمضخاتً)ًوفقاًللمعيارًالتقاريرًالماليةًرقمً(ًً) 10القوائمًالماليةًالموحدةًكونهً
اليوجدًسيطرةًعليهاًكماًتسيرًاعمالًالشركةًحالياًمنًقبلًمصفيًمستقلً.
 -10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
الرصيد في بداية السنة
التغير في القيمة العادلة ( إيضاح ) 16
الرصيد في نهاية السنة

851,842
)(137,724
714,118

2017
ديناراردني
784,215
67,627
851,842

تتضمنًقيمةًالموجوداتًالماليةًبالقيمةًالعادلةًمنًخاللًالدخلًالشاملًاالخرً 5,000سهمًمنًأسهمًشركةًاالمينًلالستثمارً
محجوزةًمقابلًعضويةًمجلسًادارةًفيًتلكًالشركةًً،حيثًبلغتًالقيمةًالعادلةًلهذهًاالسهمًالمحجوزةًكمافيً 31كانونً
االولً 2018مبلغً 2,800دينارًاردنيً.

 -11النقد والنقد المعادل
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنك
حساب وديعة لدى البنك
المجموع

36,490
758,244
400,000
1,194,734

2017
ديناراردني
6,000
383,919
1,000,000
1,389,919

19
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -12الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل  -بالصافي
أ .يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
شيكات برسم التحصيل (ايضاح  12ب)
ذمم عطاءات
ذمم تصدير
ذمم تجارية
ذمم مدينة أخرى و دفعات مقدمة على حساب مشتريات
المجموع
ينزل  :مخصص مخاطر ائتمانية متوقعة (إيضاح  12ج)
الصافي

401,447
1,712,844
292,405
85,209
422,356
2,914,261
()684,154
2,230,107

2017
ديناراردني
118,000
2,761,359
684,196
169,729
374,496
4,107,780
()175,000
3,932,780

ب .يمتد استحقاق شيكات برسم التحصيل حتى  28شباط . 2019
ج .تتلخص الحركة التي تمت على مخصص مخاطر ائتمانية متوقعة فيما يلي :
يتألف هذا البند مما يلي :

رصيد بداية السنة
أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( 9ايضاح ) 4

رصيد نهاية السنة
 -13البضاعة في المستودعات
يتألف هذا البند مما يلي :

مواد اولية
بضاعة جاهزة
مستلزمات وعدد انتاج
المجموع
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
الصافي
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2018
ديناراردني
175,000
509,154
684,154

2018
ديناراردني
2,509,429
4,913,863
981,171
8,404,463
()203,044
8,201,419

2017
ديناراردني
175,000
175,000

2017
ديناراردني
2,126,565
3,907,429
865,908
6,899,902
()258,936
6,640,966
20

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -14الحسابات المدينة المتنوعة
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
مصاريف مدفوعة مقدما ً
تأمينات كفاالت
تأمينات مستردة
ذمم موظفين
امانات ضريبة دخل
المجموع

45,759
30,748
25,480
49,574
18,465
170,026

2017
ديناراردني
45,598
55,205
25,480
58,118
ــ
184,401

 -15حقوق الملكية
رأس المال
يبلغًراسًالمال المصرحًبهًوالمدفوعً 9,000,000دينارًاردنيًموزعاًُعلىً 9,000,000سهمًً،قيمةًالسهمًاالسميةً
دينارًاردنيًواحدً.
احتياطي اجباري
يتمًتكوينًاالحتياطيًاالجباريًباقتطاعًماًنسبتهًً%10منًارباحًالسنةًوالسنواتًالسابقةًً،ويتوقف االقتطاعًمتىًبلغ
االحتياطيًاالجباريًربعًراسًمالًالشركةًً،وهوًغيرًقابلًللتوزيعًعلىًالمساهمينًويجوزًاستخدامهًفيًإطفاء الخسائرً
المتراكمةًبعدًاستنفاذًالمخصصاتًاالخرىًعلىًانًيتمًبناؤهًحسبًالقانونً.
احتياطي اختياري
تمثلًالمبالغًالمجمعةًفيًهذاًالحسابًماًتمًتحويلهًمنًاالرباح السنويةًقبلًالضرائبًوبنسبةًاقتطاعًالتزيدًعنًً% 20
خاللًالسنةًويستخدمًفيًاالغراضًالتيًيقررهاًمجلسًاالدارةًويحقًللهيئةًالعامةًتوزيعهًبالكاملًأوًجزءًمنه علىً
المساهمينً.
 -16احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
الرصيد في بداية السنة
صافي التغير في القيمة العادلة
الرصيد في نهاية السنة

86,835
)(137,724
)(50,889

2017
ديناراردني
19,208
67,627
86,835

21

- 49 -

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -17االرباح المدورة
أ .يتألف هذا البند مما يلي :

2018
ديناراردني

الرصيد في بداية السنة
أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( 9ايضاح  12ج)
ضريبة دخل سنوات سابقة
الرصيد االفتتاحي المعدل
ربح السنة بعد الضريبة
ارباح موزعة على المساهمين (ايضاح  17ب)
الرصيد في نهاية السنة

1,678,300
()509,154
()6,537
1,162,609
391,150
()540,000
1,013,759

2017
ديناراردني
1,258,397
ــ
ــ
1,258,397
869,903
()450,000
1,678,300

ب .قررت الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  27آذار  2018الموافقة على توزيع ارباح نقدية
على المساهمين بنسبة  %6من رأس المال و بقيمة  540,000دينار .
 -18أوراق دفع مرابحة
يمثل هذا البند قيمة الكمبياالت المصدرة لصالح البنك االسالمي االردني (مساهم رئيسي لدى الشركة) مقابل مشتريات
مواد خام ،جميع هذه الكمبياالت مأخوذة بضمان اسم الشركة ،و يمتد استحقاق هذه الكمبياالت حتى تاريخ  20تشرين ثاني
. 2021
 -19المعامالت مع اطراف ذات عالقة
تمثل االطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين والشركات الزميلة والشركات التابعة واعضاء مجلس االدارة والشركات
التي هم فيها مالك رئيسين  ،يتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل ادارة الشركة .
أ .فيما يلي ملخص االرصدة الظاهرة في قائمة المركز المالي الطراف ذات عالقة :

الشركة العربية لصناعة مواسير المضخات
المجموع

نوع العالقة

طبيعة التعامل

شركة تابعة

مشتريات و
مبيعات

2018
ديناراردني

299,211
299,211

2017
ديناراردني

308,061
308,061

22
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

ب .فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب  ،مكافات  ،منافع اخرى) االدارة التنفيذية العليا ومجلس االدارة للشركة :
2018
ديناراردني
رواتب ومنافع اخرى

263,667

2017
ديناراردني
253,441

 -20ضريبة الدخل
أ .تتلخص الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل فيما يلي :
2018
ديناراردني
رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل للسنة (ايضاح  20ج)
ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة
امانات ضريبة دخل مدفوعة خالل السنة
رصيد نهاية السنة (يحول للحسابات المدينة المتنوعة)

11,714
14,617
()42,300
()15,969

2017
ديناراردني
13,280
35,217
()8,199
()28,584
11,714

ب - .تم تسوية الوضع لضريبة الدخل لغاية  31كانون االول  2015لملف هيئة اإلستثمار ملف رقم  ، 300001525وتم
قبول إقرار سنة  2017من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
 تم تقديم إقرار ضريبة الدخل لسنة  2016لهيئة اإلستثمار ولم يتم مراجعتها لغاية تاريخه من قبل دائرة ضريبةالدخل والمبيعات .
 تم تسوية الوضع لضريبة الدخل للملف االعتيادي القديم لغاية  31كانون االول  2016ما عدا سنة . 2014 تم إعادة النظر في الملف اإلعتيادي للشركة لسنة  2014من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتطالب الدائرةالشركة بدفع رصيد ضريبة دخل بمبلغ  42,007دينار اردني وتعويض قانوني بمبلغ  51,605دينار اردني وتم
تسجيل قضية منع مطالبة لدى محكمة البداية الضريبية  ،وحسب رأي المستشار الضريبي ان دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات غير محقة في مطلبها .
 تم الغاء التسجيل لملف ضريبة المبيعات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتم تدقيق ملف ضريبة المبيعات لغايةشهري ايار وحزيران  2015على ملف االعتيادي القديم .

23

- 51 -

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

ج .ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي :
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
الربح المحاسبي
ارباح غير خاضة للضريبة
المقبول ضريبيا ً من المخصصات المدفوعة
مصروفات غير مقبولة ضريبياً
الربح الضريبي
نسبة ضريبة الدخل القانونية
ضريبة الدخل المستحقة للسنة
المسترد من الموجودات الضريبية المؤجلة (ايضاح  8ب)
ضريبة دخل السنة

412,907
()72,175
()224,643
176,260
292,349
5%
14,617
7,140
21,757

2017
ديناراردني
912,509
()208,175
ــ
ــ
704,334
5%
35,217
7,389
42,606

 -21الحسابات الدائنة المتنوعة
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
أمانات ضريبة المبيعات
مخصص إجازات موظفين
مخصص مكافأت اعضاء مجلس االدارة
أمانات المساهمين
أمانات الضمان االجتماعي
مصاريف مستحقة
مخصص نهاية الخدمة
اخرى
المجموع
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20,241
50,267
34,329
27,969
17,193
4,386
ــ
90,478
244,863

2017
ديناراردني
159,555
57,116
34,014
21,297
17,854
9,497
547
45,477
345,357

24

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -22المبيعات
أ .يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
مبيعات محلية
مبيعات تصدير
مبيعات عطاءات
المجموع
ب .بلغت نسبة المبيعات التصديرية

2017
ديناراردني

2,407,739
1,354,866
3,084,009
6,846,614

3,385,221
739,668
4,283,595
8,408,484

19.79%

8.80%

 -23تكلفة المبيعات
يتألف هذا البند مما يلي :

مواد خام اول المدة
مشتريات مواد خام
مواد خام اخر المدة ( ايضاح ) 13
مواد خام مستخدمة في االنتاج
مصاريف صناعية ( ايضاح ) 24
تكلفة البضاعة المصنعة
بضاعة جاهزة اول المدة
بضاعة جاهزة اخر المدة ( ايضاح ) 13
تكلفة المبيعات

2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

2,126,565
5,217,364
)(2,509,429
4,834,500
1,958,759
6,793,259
3,907,429
)(4,913,863
5,786,825

2,227,354
4,766,673
)(2,126,565
4,867,462
2,049,414
6,916,876
3,690,499
)(3,907,429
6,699,946

25
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -24المصاريف الصناعية
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
وراتب واجور ومكافات
مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
تأمينات واشتراكات
مصايف تامين صحي وسالمة عامة
استهالكات واطفاءات
مصاريف ضيافة ونظافة
مصاريف كهرباء ومياه
مصايرف امن وحماية
مصاريف الصيانة العامة وقطع الغيار
مصاريف مستلزمات وعدد وادوات
مصايف سيارات واليات وروافع
مصاريف قرطاسية واجهزة مكتبية
المجموع

932,034
110,079
12,469
35,691
298,481
2,522
344,000
21,672
105,838
29,331
65,431
1,211
1,958,759

2017
ديناراردني
966,811
115,415
12,815
28,306
288,518
4,589
340,431
23,670
158,907
44,270
65,173
509
2,049,414

26
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -25المصاريف االدارية والعمومية
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
وراتب واجور ومكافات
مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
استهالكات واطفاءات
تنقالت اعضاء مجلس االدارة وحضور جلسات
سفر واقامة ومياومات ومعارض
استشارات واتعاب مهنية
رسوم واشتراكات
مصاريف سيارات
ضيافة ومصاريف الهيئة العامة
تامينات عامة وتامين صحي
بريد برق هاتف وانترنت
امن وحماية
قرطاسية ومطبوعات وصحف ومجالت
مصاريف نظافة ومحروقات وتدفئة
مصاريف عموالت وكفاالت بنكية
تبرعات
صيانة اجهزة مكتبية ومباني
طوابع ورسوم حكومية
دعاية واعالن
المجموع

2017
ديناراردني

255,196
27,859
19,911
37,080
1,968
15,500
12,284
6,528
6,899
4,341
6,977
4,128
2,004
4,827
1,946
1,479

252,434
26,929
21,437
28,375
4,445
14,500
12,313
4,139
7,295
3,284
8,241
4,490
3,049
4,396
2,004
675

3,703
2,011
484
415,125

3,971
3,712
505
406,194
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -26مصاريف البيع والتوزيع
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
الرواتب واالجور وملحقاتها
مصاريف عطاءات
مصاريف واجور نقل عطاءات ومحلي
صيانة ومحروقات سيارات وتنقالت
مصاريف كفاالت وعموالت عطاءات
دعاية واعالن ومعارض
مصاريف سفر ومياومات
شحن وتخليص
اجور نقل
مصاريف بيع خارجي
عينات وفحص عطاءات
استهالكات
طوابع ورسوم حكومية
اجور ونشات واخشاب للعطاءات
المجموع

43,388
18,668
19,615
8,439
9,102
10,529
7,996
2,637
63,393
15,474
2,144
3,066
2,443
1,141
208,035

2017
ديناراردني
40,571
28,249
21,329
6,433
9,143
12,359
5,234
3,308
66,843
18,193
1,520
3,066
30,516
931
247,695

 -27ايرادات اخرى
يتألف هذا البند مما يلي :
2018
ديناراردني
ارباح محافظ استثمارية
ارباح موزعة
ارباح بيع ممتلكات ومعدات ومصانع
اخرى
المجموع

29,851
33,960
ــ
1,510
65,321

2017
ديناراردني
23,680
5,550
1,191
ــ
30,421
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -28حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح السنة
يتألف هذا البند مما يلي :

ربح السنة بعد الضريبة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد االسهم (سهم)
حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح السنة

2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

391,150
9,000,000
0.043

869,903
9,000,000
0.097

ان الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة االساسية للسهم من ربح السنة .
 -29االلتزامات المحتملة
على الشركة بتاريخ المركز المالي التزامات محتملة تتمثل فيما يلي :
2018
ديناراردني
كفاالت بنكية
اعتمادات مستندية
المجموع

307,476
983,305
1,290,781

2017
ديناراردني
552,050
107,480
659,530

 -30احداث الحقة
قررًمجلسًإدارةًالشركةًبتاريخً 8كانونًالثاني  2018تصفيةًالشركةًالتابعةً"الشركةًالعربيةًلصناعةًمواسيرً
المضخات"ًتصفيةًاختياريةً.
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -31التصنيف القطاعي
منًاهدافًالشركةًالرئيسةًصناعةًالمواسير علىًاختالفًانواعهاًوانتاجًاالعمدةًالكهربائيةًواالبراجًالحديديةًولوازمً
شبكاتًتمديدًالكهرباءًوعزلًالمواسيرًبكافةًطرقًالعزلًً،وفيماًيليًمعلوماتًعنًقطاعاتًاألعمال.
البيـــــــــــــــان

2018
اخرى
دينارأردني

االجمالي
دينارأردني

النشاط الرئيسي
دينارأردني

صافي المبيعات

6,984,802

138,188

6,846,614

الموجودات والمطلوبات
الموجودات
المطلوبات

16,747,169
3,472,796

890,366
ــ

15,856,803
3,472,796

معلومات القطاعات االخرى
المصروفات الراسمالية
االستهالكات

402,798
320,217

البيـــــــــــــــان

ــ
ــ
2017
اخرى
دينارأردني

االجمالي
دينارأردني

صافي المبيعات

8,459,968

الموجودات والمطلوبات
الموجودات
المطلوبات

17,162,473
3,085,835

معلومات القطاعات االخرى
المصروفات الراسمالية
االستهالكات

274,100
303,642

402,798
320,217

51,484
1,028,090
ــ

ــ
ــ

النشاط الرئيسي
دينارأردني
8,408,484
16,134,383
3,085,835

274,100
303,642
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -32تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
ً
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها او تسويتها
2018
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والمعدات  -بالصافي
الموجودات غير الملموسة  -بالصافي
الموجودات الضريبية المؤجلة
االستثمار في شركة تابعة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

لغاية سنة
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

النقد و النقد المعادل
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل  -بالصافي
البضاعة في المستودعات
الحسابات المدينة المتنوعة
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

1,194,734
2,230,107
8,201,419
170,026
11,796,286
11,796,286

المطلوبات المتداولة
أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل
الذمم الدائنة
ذمم ألطراف ذات عالقة
الحسابات الدائنة المتنوعة
مجموع المطلوبات المتداولة
الصافي

2,083,587
633,612
299,211
244,863
3,261,273
8,535,013

اكثر من سنة
4,055,172
602
4,743
176,248
714,118
4,950,883
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
4,950,883
211,523
ــ
ــ
ــ
211,523
4,739,360

المجموع
4,055,172
602
4,743
176,248
714,118
4,950,883
1,194,734
2,230,107
8,201,419
170,026
11,796,286
16,747,169
2,295,110
633,612
299,211
244,863
3,472,796
13,274,373
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -32تابع  -تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
2017
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والمعدات  -بالصافي
الموجودات غير الملموسة  -بالصافي
مشاريع تحت التنفيذ
الموجودات الضريبية المؤجلة
االستثمار في شركة تابعة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

لغاية سنة
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

النقد و النقد المعادل
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل  -بالصافي
البضاعة في المستودعات
الحسابات المدينة المتنوعة
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

1,389,919
3,932,780
6,640,966
184,401
12,148,066
12,148,066

المطلوبات المتداولة
أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل
الذمم الدائنة
ذمم ألطراف ذات عالقة
مخصص ضريبة الدخل
الحسابات الدائنة المتنوعة
مجموع المطلوبات المتداولة
الصافي

2,163,563
257,140
308,061
11,714
345,357
3,085,835
9,062,231

اكثر من سنة
3,913,451
1,843
59,139
11,884
176,248
851,842
5,014,407
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
5,014,407
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
5,014,407

المجموع
3,913,451
1,843
59,139
11,884
176,248
851,842
5,014,407
1,389,919
3,932,780
6,640,966
184,401
12,148,066
17,162,473
2,163,563
257,140
308,061
11,714
345,357
3,085,835
14,076,638
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -33االدوات المالية
تتألفًاألدواتًالماليةًمنًالموجوداتًالماليةًوالمطلوباتًالماليةً.تتضمنًالموجوداتًالماليةًاألرصدةًلدىًالبنوكًوالنقدًفيًالصندوقً
والذممًالمدينةًوالشيكاتًمؤجلةًالدفعً.وتتضمنًالمطلوباتًالماليةًالذممًالدائنة.

القيمة العادلة
انًالقيمةًالعادلةًللموجوداتًوالمطلوباتًالماليةًالتختلف جوهرياًعنًقيمتهاًالدفتريةًحيثًانًمعظمًاالدواتًالماليةًاماًقصيرةً
االجلًبطبيعتهاًاوًيتمًاعادةًتسعيرهاًباستمرار.

مخاطر االئتمان
مخاطرًاالئتمانًهيًالمخاطرًالتيًقدًتنجمًعنًعدمًقدرةًأوًعجزًالطرفًاآلخرًلألداةًالماليةًعنًالوفاءًبالتزاماتهًتجاهًالشركةًمماً
قدًيؤديًإلىًحدوثًخسائرً.تتمثلًمخاطرًائتمانًالشركةًبشكلًأساسيًفيًالودائعًلدىًالبنوكًوالذممًالمدينةًالتجاريةً،حيثًتعملً
الشركةًعلىًالحدًمنًالمخاطرًاالئتمانيةًعنًطريقًالتعاملًمعًالبنوكًالتيًتتمتعًبسمعةًجيدةًووضعًحدودًائتمانية لعمالئهاًمعً
مراقبةًالديونًغيرًالمسددةً.يتمثلًالحدًاألقصىًللمخاطرًاالئتمانيةًفيًالقيمةًالمدرجةًللموجوداتًالماليةًفيًالقوائمًالمالية.

مخاطر السيولة
تتمثلًمخاطرًالسيولةًفيًعدمًقدرةًالشركةًعلىًتوفيرًالتمويلًالالزمًلتأديةًالتزاماتهاًفيًتواريخًاستحقاقهاًولتجنبًهذهًالمخاطرً
تقومًالشركةًبتنويعًمصادرًالتمويلًوإدارةًالموجوداتًوالمطلوباتًوموائمةًآجالهاًواالحتفاظًبرصيدًكافًمنًالنقدًوالنقدًالمعادلً

اقل من ثالث
شهور
أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل
الذمم الدائنة
ذمم ألطراف ذات عالقة
الحسابات الدائنة المتنوعة
المجموع

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

2018
من ثالث شهور
الى  12شهر
2,083,587
633,612
299,211
244,863
3,261,273

المجموع
2,083,587
633,612
299,211
244,863
3,261,273
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

اقل من ثالث
شهور
أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل
الذمم الدائنة
ذمم ألطراف ذات عالقة
مخصص ضريبة الدخل
الحسابات الدائنة المتنوعة
المجموع

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

2017
من ثالث شهور
الى  12شهر
2,163,563
257,140
308,061
11,714
345,357
3,085,835

المجموع
2,163,563
257,140
308,061
11,714
345,357
3,085,835

مخاطر اسعار العائد
تنتجًمخاطرًاسعارًالعائدًمنًاحتمالًتاثيرًالتغيراتًفيًاسعارًالعائدًعلىًربح الشركةًاوًالقيمةًالعادلةًلالدواتًالماليةًً،وحيثًانً
معظمًاالدواتًالماليةًتحملًسعرًعائدًثابتًً،فانًحساسيةًارباحًالشركةًوحقوقًالملكيةًللتغيرًفيًاسعارًالعائدًيعتبرًغيرًجوهريً.

مخاطر اسعار العمالت االجنبية
تتمثلًمخاطرًالعمالت فيًالخطرًمنًتذبذبًقيمةًاالدواتًالماليةًبسببًتقلباتًاسعارًالعمالتًاالجنبيةًً،حيثًانًمعظمًتعامالتً
الشركةًهيًبالدينارًاالردنيًوالدوالرًاالمريكيًوحيثًانًسعرًصرفًالدينارًمربوطًبسعرًثابتًمعًالدوالرًاالمريكيً ،فانً
االرصدةًفيًالدوالرًاالمريكيًالتمثلًمخاطرًهامةًلتقلباتًالعمالتًاالجنبيةًوانًحساسيةًارباحًالشركةًوحقوقًالملكيةًللتغيرًفيً
اسعارًصرفًالعمالتًاالجنبيةًيعتبرًغيرًجوهريً.

 -34ادارة رأس المال
يتمثل الهدفًالرئيسيًفيماًيتعلقًبادارةًراسًمالًالشركةًبالتاكدًمنًالمحافظةًعلىًنسبًراسًمالًمالئمةًبشكلًيدعمًنشاطًالشركةً
ويعظمًحقوقًالملكيةً.
تقومًالشركةًبادارةًهيكلةًراسًالمالًواجراءًالتعديالتًالالزمةًعليهاًفيًضوءًتغيراتًظروفًالعملًً،هذاًولمًتقمًالشركةًبايةً
تعديالتًعلىًاالهدافًوالسياساتًواالجراءاتًالمتعلقةًبهيكلةًراسًالمالًخاللًالسنةًالماليةًالحاليةً.
انًالبنودًالمتضمنةًفيًهيكلةًراسًالمالًتتمثلًفيًراسًالمالًالدفوعًواالحتياطيًاالجباريًواالرباحًالمدورةًوالبالغ مجموعهاً
 13,35,262دينارًاردنيًفيً 31كانونًاالولً 2018مقابلً 13,989,803دينارًاردنيًكماًفيً 31كانونًاالولً. 2017

 -35القضايا
 يوجدًقضيةًعمالية مقامةًعلىًالشركةًللمطالبةًببدلًفصلًمنًالعملًومازالتًمنظورةً. يوجدًقضاياًمقامةًمنًالشركةًعلىًالغيرًبقيمةً 485,668دينارًوصدرًفيًبعضهاًقرارًاالًانهًلمًيتمًتنفيذًاالدعاءبعدًً،وتمًتوجيهًانذاراتًعدليةًباالخرىً.

 -36األرقام المقارنة
تمًاعادةًتصنيفًوتبويبًبعضًارقامًالمقارنةًليتالءمًوتصنيفًوتبويبًارقامًالسنةًالماليةًالحاليةً .
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