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الشـركـة

في سطـور

تعتبر شركة الفارج اإلسمنت األردنية من أكبر وأقدم الشركات
الصناعية يف اململكة ،تأسست عام  1951كشركة مساهمة.
للشركة مصنعان يقع أحدهما يف الفحيص واآلخر يف الرشادية.
تبلغ الطاقة اإلنتاجية احلالية للشركة ( )4مليون طن إسمنت.
يف عام  ،1998دخلت مجموعة الفارج السوق األردني من خالل
شرائها حصة يف شركة اإلسمنت األردنية ومتتلك حالياً % 50.3
من رأسمال الشركة.

رؤيتنـــا
املفضل حللول البناء يف األردن
أن نكون الرائد واملز ّود
ّ
مرتكزين على قيمنا جتاه زبائننا وشركائنا.

مهمتنا
ّ
املفضل حللول البناء يف األردن معتمدين
أن نكون املز ّود
ّ
على متيزنا يف خدمة زبائننا ،مرتكزين على ثقافة الصحة
والسالمة لدينا ،ملتزمني بريادتنا املستدامة يف البيئة وأن
نكون املكان األكثر استقطاباً للموظفني من خالل تطوير بيئة
عمل ديناميكية تعمل على تعظيم العائد جلميع شركائنا.
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مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السيدات و السادة مساهمي شركة الفارج
اإلسمنت األردنية الكرام،
أتشرف و زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن نضع بني أيديكم
التقرير السنوي السابع و الستني ،و الذي يتناول نتائج أعمال
الشركة خالل عام  2018و يستعرض أبرز العوامل التي أثرت
يف تلك النتائج.
لقد استمرت الشركة مبواجهة العديد من التحديات التي
كان لها األثر السلبي على نتائج أعمال الشركة حيث كان
أبرزها املنافسة السعرية الشديدة نتيجة استمرار فائض
القدرة اإلنتاجية الكلية يف السوق احمللي مقارنة باالستهالك،
باإلضافة إلى استمرار الشركة يف حتمل أعباء التعويضات
البيئية ،تكاليف العمالة الزائدة والفوائد والعموالت البنكية
املتزايدة نتيجة ملديونية الشركة العالية للمقرضني.
هذا و قد استمرت الشركة يف العمل بأقل من قدرتها اإلنتاجية
مع استمرار توقف مصنع الفحيص عن إنتاج الكلنكر منذ عام
 2013و كل من أعمال الطحن و التعبئة منذ منتصف عام
 ،2016باإلضافة إلى توقف أحد خطي اإلنتاج يف مصنع
الرشادية منذ منتصف عام .2010
هذا و قد نتج من استمرار حتقيق الشركة للخسائر خالل
السنوات األخيرة إلى تراكم اخلسائر لتصبح  62.2مليون
دينار ،والتي شكلت  %103من رأس مال الشركة بعد أن مت
إطفاء ما مقداره  27مليون دينار من اخلسائر باالحتياطي
اإلجباري خالل عام  2018مما يشكل حتدي كبير للشركة يف
هذه املرحلة.
وعلى الرغم من الظروف االستثنائية التي متر بها الشركة إال
أنها التزمت باالهتمام بالصحة و السالمة ،تطوير كوادرها
البشرية  ،دعم املجتمعات احمللية وتلبية احتياجات زبائنها من
حيث تزويدهم مبنتج عالي اجلودة و الكفاءة باإلضافة إلى رفع
مستوى اخلدمات املقدمة ،مما كان له أثر إيجابي على توطيد
عالقة الشركة بزبائنها الكرام وهو الشئ الذي تسعى الشركة
إلى تطويره دائماً.
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وختاماً فإنني على ثقة تامة أنا وأعضاء مجلس اإلدارة الكرام
بقدرة إدارة الشركة على إيجاد احللول املناسبة ملواجهة التحديات
التي تواجهها الشركة يف هذه املرحلة احلرجة و ذلك من خالل
تنفيذ عدد من البرامج و اخلطط اإلستراتيجية .كما و أتوجه
بالشكر واالمتنان إلى مساهمينا األفاضل وإلى عمالئنا الكرام و
موظفي الشركة األعزاء ممن يحرصون دائماً على تقدمي أفضل
أداء للمساهمة يف استدامة أعمال الشركة.

رئيس مجلس اإلدارة
غرانت ايرنشو
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كلمة الرئيس التنفيذي
حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة الفارج
االسمنت األردنية الكرام
لقد أظهرت نتائج الشركة لعام  2018صايف خسارة مقدارها
( ) 34.6مليون دينار مقابل صايف خسارة مقدارها ( ) 33.3
مليون دينار لعام  2017كنتيجة إلى:
 .1انخفاض حجم مبيعات الشركة بنسبة  %13بسبب تراجع
الطلب يف السوق احمللي نتيجة تباطؤ نشاط البناء وانخفاض
اإلنفاق الرأسمالي.
 .2االنخفاض احلاد يف أسعار بيع االسمنت خالل السبعة شهور
األولى من عام  2018ملستوى اقل من تكلفة اإلنتاج نتيجة
املنافسة السعرية الشديدة.
 .3زيادة مصاريف قضايا البيئة مببلغ  6.5مليون دينار عن عام
.2017
 .4إطفاء مبلغ  6مليون دينار من املوجودات الضريبية املؤجلة كنتيجة
لتغير نسب ضريبة الدخل حسب قانون الضريبة اجلديد.
كما أن الشركة التزال تواجه حتدي كبير متمثل بالعدد الكبير من
القضايا البيئية والتي ما زالت منظورة أمام القضاء  ،باإلضافة
إلى حتملها تكاليف العمالة الزائدة عن احتياجات الشركة نتيجة
لعمل الشركة بأقل من طاقتها اإلنتاجية كنتيجة لتوقف مصنع
الفحيص عن إنتاج الكلنكر منذ بداية عام  2013وتوقف جميع
عمليات الطحن والتعبئة يف مصنع الفحيص من ُذ منتصف عام
 2016باإلضافة إلى توقف احد خطي اإلنتاج يف مصنع الرشادية
من ُذ منتصف عام .2010
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركة واخلسائر
املتراكمة إال إن إدارة الشركة استمرت خالل عام  2018يف تنفيذ
برامجها وخططها للعمل على التقليل من اثر تراجع الطلب يف
السوق وانخفاض مبيعات الشركة واملنافسة السعرية الشديدة إال
أن نتائج هذه البرامج واخلطط لم تكن كفيله بتغطية اثر هذه
التحديات مما نتج عن ذلك تكبد الشركة لهذه اخلسائر الفادحة.
أما بخصوص البرامج واخلطط التي نفذتها الشركة فيمكن
تلخيصها فيما يلي:

أو ًال :الصحة والسالمة

استمرت الشركة يف التركيز على الصحة والسالمة كإحدى
أولوياتها حيث نفذت خالل عام  2018العديد من اخلطط
والبرامج واالستراجتيات التي ساعدت يف التأكيد على أهمية
الصحة والسالمة يف مواقع العمل املختلفة وتعزيز رفع كفاءة األداء
مما ساهم يف حتسني مؤشرات األداء املتعلقة بذلك.

ثاني ًا :البيئة

استمرت الشركة يف االهتمام بكافة معايير ومؤشرات البيئة
باإلضافة إلى عملها املستمر والدؤوب لتوفير بدائل للوقود
التقليدي يف مصنع الرشادية ومساهمتها مع كل من القطاع اخلاص
واملؤسسات احلكومية املختلفة ملساعدتها يف التخلص اآلمن من
بعض املواد وتنفيذ العديد من عمليات اإلتالف يف أفران مصنع
الرشادية بإشراف اجلهات املختصة هذا وقد استمرت الشركة يف
التحسني املستمر لألداء البيئي وتعزيز مبدأ الرقابة البيئية الذاتية
وحتسني بيئة العمل.

ثالث ًا :التحول التجاري

استمرت الشركة بتنفيذ عدد من املبادرات واخلطط والبرامج التي
كان من شأنها تعزيز ثقة عمالئها بها والتي ساهمت يف التقليل من
األثر السلبي النخفاض كل من حجم مبيعات الشركة وأسعار بيع
االسمنت على نتائج الشركة.

رابع ًا :تطوير املوارد البشرية

عملت الشركة خالل عام  2018على تطوير كوادرها من خالل
تنفيذ العديد من البرامج التدريبية مما ساهم يف رفع كفاءة ومستوى
األداء بشكل عام  ،وقد شارك يف هذه البرامج التدريبية العديد
من موظفي الشركة من املستويات اإلدارية املختلفة حيث شملت
دورات يف الصحة والسالمة  ،القيادة واإلشراف وإجراءات الرقابة
واالمتثال باإلضافة إلى البرامج التدريبية الصناعية املتخصصة .
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خامس ًا :تخفيض الكلف

استمرت الشركة يف سياسة ضبط النفقات من خالل مراجعة
أوجه الصرف املختلفة من اجل تقنينها ،كما عملت على متابعة
جميع برامج وخطط الشركة التي تساهم يف خفض التكاليف
والتي شملت على رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية ،توفير بدائل
للوقود التقليدي ومتابعة تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة
الشمسية بقدرة  15.6ميغاواط.

سادس ًا :التنمية املستدامة

التحول التجاري :إن متحور الشركة حول زبائنها هو من
األولويات التي ستستمر الشركة يف العمل عليها وذلك من خالل
االستمرار يف حتسني مستوى اخلدمات املقدمة لزبائنها وتقدمي
األفضل من حلول البناء املبتكرة لتلبية احتياجاتهم متشياً مع رؤية
الشركة وأهدافها .سوف تستمر الشركة يف دعم وتنفيذ البرامج
واخلطط الكفيلة بتقدمي حلول بناء مختلفة للزبائن بشكل يلبي
طموحاتهم مما يساعد يف تعظيم إيرادات الشركة.

على الرغم من التحديات الصعبة التي تشهدها الشركة استطاعت
الشركة خالل عام  2018من استكمال تنفيذ ومتويل العديد من
املشاريع التي كانت قد التزمت بها مما يعكس دورها االيجابي يف
التنمية املستدامة للمجتمعات احمليطة بها.

خفض التكاليف :سوف تعمل الشركة على مراجعة كافة أوجه
الصرف وتنفيذ البرامج واخلطط التي تتضمن تخفيض اإلعداد
الزائدة من العمالة عن حاجة الشركة باإلضافة إلى تنفيذ البرامج
التي من شانها رفع كفاءة اإلنتاج وتخفيض كلف الصيانة والطاقة
من خالل تنفيذ مشروع الطاقة البديلة الذي من املتوقع أن تبدأ
االستفادة منه يف منتصف عام .2019

بالرغم من الظروف الصعبة التي متر بها الشركة إال أن إدارة
الشركة عازمة على االستمرار ببذل كافة اجلهود إلخراج الشركة
من الوضع احلرج الذي متر فيه وذلك من خالل وضع وتنفيذ
االستراتيجيات واخلطط الكفيلة بذلك.

تطوير املوارد البشرية :التركيز على ثقافة األداء وإيجاد املناخ
الداعم للوصول ألفضل النتائج  ،مما يعزز ثقافة احملاسبة
واملسؤولية املرتبطة باألداء باإلضافة إلى إعادة هيكلة العمليات
وصوالً لتنفيذ الهيكل التنظيمي االمثل للشركة.

ختاماً أود إن أتوجه بالشكر اجلزيل لكل من ساهم ويساهم يف
تقدمي اجلهد والدعم إلى الشركة وإدارتها يف مسيرتها كما وأود
إن أتوجه بالشكر إلى حضرتكم على استمرار ثقتكم بإدارة الشركة
ومساندتها يف املرحلة القادمة لتحقيق أهدافها الستدامة هذا
الصرح الصناعي الوطني الذي نفخر به دائماً.

السيولة النقدية :يف الوقت الذي تعتبر فيه توفر السيولة النقدية
من أهم األولويات .تعمل إدارة الشركة حالياً على دراسة مختلف
اخليارات املتاحة إلعادة هيكلة رأس مال الشركة بشكل يضمن
استمراريتها .إن ذلك مرتبط بتوفر الظروف املناسبة واحللول
لتحديات الشركة بشكل يضمن موافقة مجلس إدارة الشركة على
هذه اخلطط متهيداً لعرضها على الهيئة العامة إلقرارها.

السيدات والسادة الكرام،

األولويات املستقبلية
السادة املساهمني الكرام،

سوف تستمر الشركة يف العمل على أولوياتها املختلفة من اجل دعم
خفض اخلسائر املتراكمة واستدامة الشركة من خالل:
الصحة والسالمة :استمرار التركيز على الصحة والسالمة هو
نهج اعتمدته الشركة يف تسيير جميع إعمالها وعملياتها لضمان
سالمة موظفيها ،املتعهدين والناقلني وجميع من يتعامل معها بال
استثناء ،تشمل أولويات عام  :2019السالمة على الطرق  ،الصحة،
تقييم املخاطر  ،تعزيز القيادة وثقافة الصحة والسالمة والتقليل
من خطر التعامل مع االقشطة الناقلة.
البيئة :استمرار جهود الشركة للمحافظة على البيئة من خالل
تعزيز مبدأ الرقابة البيئية الذاتية ،حتسني بيئة العمل وتوفير
بدائل للوقود التقليدي وتوفير الطاقة من خالل مشروع إنشاء
محطة توليد الكهرباء بواسطة اخلاليا الشمسية.
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التنمية املستدامة :االستمرار يف دعم وتنمية الشركة لعالقاتها
بشركائها يف املجتمعات احمللية.

نتمنى من اهلل التوفيق دائماً ومن مساهمينا الكرام الدعم
للنهوض بهذه الشركة.

الرئيس التنفيذي لالفارج األردن
سمعان كامل سمعان

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

غرانت إيرنشو

رشيد بن يخلف

أحمد حشمت

عمرو رضا

سمعان سمعان

ياسر عكروش

فوزي الحياصات

عمر بدير

جواد العناني

سعود النصيرات

غرانت إيرنشو

• رئيس مجلس إدارة الشركة وممث ً
ال لمجموعة الفارج هولسيم اعتباراً من تاريخ .2017/1/23
• حاصل على دبلوم عالي في إدارة األعمال والهندسة المدنية من بريطانيا.
• تولى منصب مدير منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لالفارج هولسيم منذ عام .2016
• تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لالفارج هولسيم من عام  2014وحتى .2016
• شغل منصب المدير التنفيذي لالفارج العراق من عام  2012وحتى .2014
• انضم إلى مجموعة الفارج في عام  1999وشغل ع ّدة مناصب إدارية ُعليا.

رشيد بن يخلف

• نائب رئيس مجلس اإلدارة وممثل مجموعة الفارج هولسيم إعتباراً من تاريخ 2018/7/25
• بدأ مسيرته المهنية في المغرب في عام  1983في مجال التعدين ،حيث شغل العديد من المناصب اإلدارية العليا ومن
ضمنها شركات صناعية ومالية كبيرة.
• انضم إلى مجموعة الفارج في عام  2004وشغل فيها ع ّدة مناصب من أبرزها الرئيس التنفيذي لالفارج اإلسمنت األردنية،
الرئيس التنفيذي لالفارج إسمنت فرنسا ،والرئيس التنفيذي لالفارج العراق.
• يشغل حالياً منصب رئيس قسم النمو واألداء داخل منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ( )MEAفي مجموعة الفارج هولسيم.
• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة البوليتيكنيك في باريس ،وعلى درجة الدكتوراه في هندسة التعدين.

أحمد حشمت

• نائب رئيس مجلس اإلدارة وممثل مجموعة الفارج هولسيم حتى تاريخ .2018/7/25
• يحمل درجة الهندسة المعمارية ودبلوم في اإلدارة المالية من القاهرة ،ودرجة إدارة األعمال من سويسرا.
• عمل في شركات دولية كبرى في مصر والخليج العربي ،وانضم إلى شركة أوراسكوم في عام  ،1998وشغل ع ّدة مناصب فيها.
• انضم الى مجموعة الفارج عام .2008
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عمرو رضا
• عضو مجلس إدارة وممثل مجموعة الفارج هولسيم اعتبا ًرا من تاريخ .2015/7/30

• تو ّلى منصب الرئيس التنفيذي لالفارج األردن في منتصف عام  2015حتى تاريخ .2018/12/١٣
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة ،وبكالوريوس وماجستير إدارة أعمال من الجامعة األمريكية
في القاهرة.

• بدأ مسيرته في البنك العربي في القاهرة ثم تو ّلى منصب المدير المالي لشركة ( )3Mبمصر ،ثم منصب رئيس القطاع المالي
لشركة األهرام للمشروبات.
• انضم إلى مجموعة الفارج في عام  2006كرئيس تنفيذي للقطاع المالي في الفارج باكستان ،انتقل بعدها كمراقب مالي
لمنطقة الشرق األوسط ثم رئيس تنفيذي لالفارج باكستان في عام .2012

سمعان سمعان
• عضو مجلس إدارة إعتباراً من تاريخ  ،2017/07/13وعضو/ممثل الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية لغاية تاريخ
.2017/7/4

• ُع ّين مديراً عاماً لشركة الفارج اإلسمنت األردنية ورئيساً تنفيذياً لالفارج األردن إعتباراً من تاريخ .2018/12/13
• شغل منصب المدير العام لشركة الفارج باطون األردن لغاية تاريخ .2019/1/5
• شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لالفارج األردن لغاية تاريخ 2014/09/01
• انضم إلى الشركة في عام  2005وشغل فيها ع ّدة مناصب.
• يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنية.
• حاصل على شهادة المحاسب القانوني من الواليات المتحدة األمريكية وعضو في جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين.

ياسر عكروش
• عضو مجلس إدارة وممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي اعتباراً من تاريخ .2017/5/1
• مستشار األمين العام للشؤون الـتأمينية وعضو لجنة تسوية الحقوق في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
• شغل العديد من المناصب اإلدارية في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ عام .1990
• مدير عام شركة الدباغة األردنية وممثل المؤسسة في مجلس اإلدارة.
• رئيس وعضو للعديد من الجمعيات والهيئات الخيرية وناشط في العمل السياسي والبيئي.
• حاصل على بكالوريوس اقتصاد سياسي وتخطيط من جامعة دمشق ودبلوم عالي فلسفة من الجامعة األردنية.
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فوزي احلياصات

• عضو مجلس إدارة وممثل عن شركة راما لإلستثمار واإلدخار ذ.م.م اعتباراً من تاريخ .2017/5/1

• مدير عام فرع السلط وفرع شمال ع ّمان للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ عام  1995وحتى 2011
• شغل العديد من المناصب اإلدارية في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ عام .1987
• م ّثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في مجالس إدارة مختلفة.
• رئيس وعضو عدة لجان في المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي.
• حاصل على بكالوريوس علوم إدارية من جامعة اليرموك.

عمر «محمد علي» بدير

• عضو مجلس إدارة وممثل القطاع الخاص اعتباراً من تاريخ .2006/2/8

• يحمل درجة الماجستير في الهندسة المدنية من الواليات المتحدة األمريكية.

• عمل رئيس مجلس إدارة شركة اإلنشاءات الفنية العربية ورئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت األردنية سابقاً.
• عضو مجالس إدارة لعدد من الشركات والجمعيات األردنية.

جواد العناني

• عضو مجلس إدارة إعتباراً من تاريخ .2018/03/29
• ُع ّين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزيراً لإلعالم ،نائباً لرئيس الوزراء لشؤون التنمية االجتماعية ووزيراً للخارجية ،نائباً

لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير دولة لشؤون االستثمار ،وزيراً للعمل والصناعة والتجارة والتموين والسياحة.
• شغل العديد من المناصب الرفيعة أبرزها :مدير عام لمؤسسة الضمان اإلجتماعي ورئيساً للجمعية العلمية الملكية.

• بدأ مسيرته المهنية باحثاً رئيسياً في دائرة البحوث اإلقتصادية بالبنك المركزي ،كما وعمل رئيساً للديوان الملكي وعضواً

في مجلس األعيان ألكثر من دورة ،وكذلك شغل منصب رئيس المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي األردني.
• د َّرس في عدد من الجامعات األردنية والعربية واألميركية وله أكثر من سبعين بحثاً علمياً وعدد من الكتب ،وترأس مجالس
عدد من المؤسسات العامة والشركات وعمل عضواً في عدد آخر منها.

سعود نصيرات

• عضو مجلس إدارة إعتباراً من تاريخ .2018/03/29

• قائد سالح الجو األردني من عام  1999وحتى عام 2002

• نائب رئيس هيئة األركان المشتركة من عام  2002وحتى عام 2004
• وزير نقل من عام  2004وحتى عام .2007

• رئيس مجلس إدارة للعديد من الشركات والهيئات والمؤسسات األردنية.
• حاصل على درجة الماجستير بالعلوم السياسية من جامعة مؤتة.
• حاصل على عدة شهادات في الطيران الحربي.
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الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا
الرئيس التنفيذي لالفارج األردن

سمعان سمعان*

المدير التنفيذي للقطاع
التجاري لالفارج األردن

المدير العام لالفارج
باطون األردن

**رشيد يسري

***علي سعيد

نائب الرئيس التنفيذي
للموارد البشرية لالفارج
األردن

مدير مصنع الرشادية

عبد الفتاح المحتسب

لمى العبدالالت

نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية لالفارج
األردن

عالء أبو عميرة

* تم تعيين سمعان سمعان – المدير العام لالفارج باطون األردن سابقاً  -كرئيس تنفيذي لالفارج األردن اعتباراً من تاريخ 2018/12/13
خلفاً لعمرو رضا وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة في اإلجتماع الذي تم عقده بتاريخ .2018/12/12

الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا للشركة التابعة (الفارج باطون األردن)
المدير العام لالفارج باطون األردن

سمعان سمعان

صفحة 12
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مدير اإلمداد والتزويد

المدير المالي

أمجد إسماعيل

محمد مشعل

مدير الجودة

المدير التنفيـذي لألداء وتطوير
األعمال ومنطقة جنوب األردن

إبراهيم خوالدة

عيسى فاخوري

مدير الموارد البشرية

منطقة شمال وشرق األردن

شاغر

بشار عالونة

مدير الصحة والسالمة والبيئة

أحمد قطان

المدير التنفيذي للمبيعات وكبار
العمالء ومنطقة وسط األردن

سمير العالول

مدير الصيانة

مدير التسويق ودعم المبيعات

غسان قناش

كريم العالول
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نبذة عن أعضاء اإلدارة العليا
سمعان سمعان

•
•
•
•
•
•
•

عضو مجلس إدارة إعتباراً من تاريخ  ،2017/07/13وعضو/ممثل الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية لغاية تاريخ .2017/7/4
ُع ّي مديراً عاماً لشركة الفارج اإلسمنت األردنية ورئيساً تنفيذياً لالفارج األردن إعتباراً من تاريخ .2018/12/13
شغل منصب املدير العام لشركة الفارج باطون األردن لغاية تاريخ .2019/1/5
شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية لالفارج األردن لغاية تاريخ 2014/09/01
انضم إلى الشركة يف عام  2005وشغل فيها ع ّدة مناصب.
يحمل درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية.
حاصل على شهادة احملاسب القانوني من الواليات املتحدة األمريكية وعضو يف جمعية احملاسبني القانونيني األردنيني.

ملى العبدالالت

•
•
•
•

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لالفارج األردن.
حتمل درجة البكالوريوس يف الهندسة الصناعية ،ودرجة املاجستير يف إدارة املوارد البشرية الدولية.
شغلت ع ّدة مناصب يف مجال االستشارات اإلدارية واستشارات التطوير التنظيمي واملوارد البشرية يف األردن.
انض ّمت إلى الشركة يف عام  2006وشغلت عدة مناصب إدارية يف إدارة املوارد البشرية يف األردن.

عالء أبو عميرة

•
•
•
•

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية لالفارج األردن.
حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة واالقتصاد من اجلامعة األردنية يف عام .1994
بدأ مسيرته العملية يف عام  1994وشغل ع ّدة مناصب يف مجال املالية والتدقيق.
انضم إلى الشركة يف عام  2006وشغل ع ّدة مناصب يف قطاع املالية يف الشركة.

عبد الفتاح احملتسب

•
•
•
•
•

مدير مصنع إسمنت الرشادية منذ عام .2016
مدير مصنع إسمنت الفحيص منذ عام .2018
حاصل على درجة البكالوريوس يف الهندسة الكهروميكانيكية من جامعة البلقاء التطبيقية يف عام .1996
بدأ مسيرته العملية يف الشركة منذ عام  1997كمهندس كهرباء يف مصنع الفحيص.
شغل عدة مناصب يف الصيانة وإدارة املشاريع يف مختلف مواقع الشركة.

رشيد يسري

•
•
•
•

املدير التنفيذي للقطاع التجاري لالفارج األردن إعتباراً من تاريخ .2018/1/15
انضم إلى مجموعة الفارج هولسيم يف عام  2011وشغل ع ّدة مناصب إدارية ،من أهمها مدير اللوجستية ملنطقة الشرق األوسط
وإفريقيا(.)MEA
حاصل على درجة املاجستير يف تخصص إدارة األعمال من جامعة  ENPCيف املغرب ،ودرجة البكالوريوس يف هندسة حتليل أنظمة
احلاسوب من جامعة  INSEAيف املغرب.
حاصل على العديد من الشهادات املهنية والبرامج التدريبية اإلدارية والعملية.

الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي

2018

صفحة 13

1

2

إجنازات الشركة يف عام 2018

ّ
تمكنت شركة الفارج اإلسمنت األردنية من تحقيق العديد من
في عام 2018
اإلنجازات في مختلف المجاالت نوجزها بما يلي:
الصحة والسالمة:
• من خالل تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للصحة والسالمة لعام  2018مت العمل على األولويات التالية:
 التركيز على دور القيادة يف الصحة والسالمة من خالل عقد العديد من الدورات التدريبية لإلدارة العليا والوسطى. التركيز على ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻﺣﺔ واالستمرار بعمل الفحوصات الطبية جلميع املوظفيني واملتعهدين بهدف تعزيز ثقافة السلوك اآلمن. أولت الشركة بالغ اإلهتمام للسالمة على الطرق حيث مت تطبيق حلول خاصة بالتشدير على الشاحنات وكيفية إزالته ،والصعود علىصهاريج اإلسمنت السائب حلماية السائقني من مخاطر العمل على املرتفعات .مت إنشاء غرفة حتكم مركزية ملراقبة سلوك السائقني
واملخالفات على الطرق.
 -تركيب أقشطة جديدة يف منطقة التعبئة يف مصنع الرشادية ،كجزء من مشروع إعادة تأهيل منطقة التعبئة يف مصنع الرشادية.

إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ
٥٥

١٤
٣

١

٢١
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١٠

١
٠
٠
٠
٠
٠
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البيئة:

• استمرت الشركة بتوفير بدائل للوقود التقليدي يف مصنع الرشادية التزاماً منها باملساهمة يف تخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
• باشرت الشركة بتنفيذ مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بواسطة اخلاليا الشمسية بسعة  15.6ميغا واط وذلك لتخفيض استهالك
الكهرباء يف مصنع الرشادية.
• قامت الشركة بالتعاون مع القطاع اخلاص واملؤسسات احلكومية املختلفة للتخلص اآلمن من بعض املواد منتهية الصالحية مثل األدوية
والتبغ ،حيث مت تنفيذ العديد من عمليات اإلتالف لهذه املواد يف أفران مصنع الرشادية بإشراف اجلهات املختصة.
• تنفيذاً لسياسة الشركة والتزامها نحو التحسني املستمر لألداء البيئي ،استمرت الشركة بتعزيز مبدأ الرقابة البيئية الذاتية ،وتنفيذ
برنامج الرقابة على العناصر البيئية املختلفة وحتسني بيئة العمل.
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إجنازات الشركة يف عام 201٨

األداء الصناعي:
• استمر التحسن يف األداء الصناعي ملصنع الرشادية يف عام  2018بسبب زيادة نسبة الوقود البديل مقارنة بعام.2017
• استمر املصنع بإنتاج اإلسمنت بعدة أنواع وبأعلى املواصفات ليغطي متطلبات السوق وعمالء الشركة.
• ما زال خط إنتاج الكلنكر متوقفاً يف مصنع الفحيص منذ عام  2013وكذلك عمليات الطحن والتعبئة منذ منتصف .2016

٢

التحول التجاري:
ّ
المبيعات:

• حققت مبيعات الشركة لعام  2018تطوراً ملحوظاً على الرغم من أن سوق اإلسمنت شهد انخفاضاً لألسعار وركوداً يف الطلب.
• ركزت دائرة املبيعات على االنتشار يف األسواق وتأمني احتياجات عمالئها بسرعة وكفاءة عالية.
• تطوير ثالث أدوات تسويقية بهدف تعزيز مستوى خدمة العمالء يف الشركة تتمثل مبا يلي-:
 آلية لتنظيم زيارات فريق املبيعات ورفع أداء مستوى أدائهم حتديث سجل معلومات للعمالء (بنك معلومات) آلية للتعرف على املشاريع الكبيرة يف اململكة وتقدمي حلول بناء مبتكرة.التسويق:

• عملت دائرة التسويق على تكثيف احلملة الترويجية ملنتجات الشركة مبختلف الطرق من خالل استخدام واجهات املتاجر لإلعالن،
تصميم شوادر مخصصة لشاحنات نقل اإلسمنت املكيس حتمل شعار ومنتجات الشركة.
• إطالق برنامج لقياس مدى رضا العمالء ( )NPSوالذي يعمل على قياس مدى رضا عمالئنا عن اخلدمات و/أو املنتجات املقدمة لهم
من قبل أقسام الشركة املختلفة ومن ثم العمل على إيصال مالحظاتهم مباشرة للمختصني يف األقسام املعن ّية يف الشركة من خالل
فريق مختص.

• تفعيل تطبيق للهواتف الذكية يقوم بجمع معلومات عن األسواق وحتليلها وتخزينها من خالل زيارة فريق املبيعات لها.
• تفعيل خدمة الرسائل النصية لهواتف العمالء والتي متكنّهم من متابعة طلبات وأوامر الشراء .كما مت تفعيل نظام شكاوى العمالء
ووضع سياسة جديدة للتعامل معها بشكل بفعال وسريع.

الموارد البشرية
التدريب والتطوير

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بتطوير كفاءة كوادرها وصقل مهاراتهم بشكل مستمر لتتمكن من حتقيق أهدافها وأولوياتها ،وقد شملت خطة

التدريب والتطوير التي وضعتها الشركة للعام  2018شريحة كبيرة من موظفيها من مختلف املستويات التنظيمية ويف كل من املجاالت
اإلدارية والفنية املتخصصة.
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ملخص البرامج التدريبية خالل عام :2018

نوع التدريب

عدد أيام التدريب

الصحة والسالمة للموظفين

327

الصحة والسالمة للمتعهدين

212

البرامج التدريبية الصناعية المتخصصة

162

برامج توجيهية متنوعة

107

مهارات قيادية وإدارية

45

املجموع

854

البرامج التدريبية في مجال الصحة والسالمة:

• برامج تدريبية متعلقة بالتوعية الصحية يف جميع املواقع منها :مخاطر التدخني ،مخاطر املخدرات والكحول ،أضرار الضجيج والغبار
وأثرها على جسم اإلنسان ،مرض السكري وغيرها.
• استكماالً للبرنامج الذي مت إطالقه منذ العام  2015والذي يهدف الى وجود مسعفني مدربني موزعني يف جميع مواقعنا ،قامت الشركة
بالتعاون مع مركز اخلالدي للتدريب والتطوير للعام الرابع على التوالي بتدريب مجموعة جديدة من املوظفني على "اإلسعافات األولية
وإنعاش القلب والتنفس ومزيل الرجفان اآللي اخلارجي" والتي حصل من خاللها املتدربون على شهادة " "Certified Heart Saverمعتمدة
من جمعية القلب األمريكية (.)AHA
• أولت الشركـــة اهتمامــاً خاص مبوضـــوع السالمة على الطـرق ورــفع كفــاءة السائقــني لديهــا من خالل البرنــامج التدريبـي
" "Smith System Driver Trainer Courseوالذي يركز على تنمية تقنيات القيادة اآلمنة الدفاعية .وقام املد ّربون املعتمدون يف الشركة
بتقييم السائقني يف كافة املواقع ونقل ما تعلموه من مهارات وتقنيات لزمالئهم.
البرامج التدريبية المتخصصة:

•

•
•

•

استكمال برنامج “ ”LIFEالذي مت إطالقه يف نهاية العام  2017والذي يهتم بتطوير املهارات اإلشرافية للمراقبني واملشرفني عن طريق
رفع مهارات إدراة الذات ،إدارة اآلخرين وإدارة النتائج .ومن أهم ما تعلمه املشاركون ،تطوير قدرتهم على حل املشاكل واتخاذ القرارات،
تنظيم العمل ،وحتسني وسائل االتصال مع املدراء واملوظفني.
إطالق برنامج تدريب فريق املبيعات " "Sales Academyوالذي يهدف الى تزويد مدراء وموظفي دائرة املبيعات مبهارات البيع لتحسني
أدائهم يف مجال املبيعات .وقد اكتسب املشاركون منهجية عمل واضحة عملوا على تطبيقها يف عالقتهم مع العمالء.
كجزء من اخلطة التطويرية للكفاءات الفنية يف املصانع ،مت عقد ورشة عمل بعنوان "إدارة إيقاف األفران" ،حيث تهدف هذه الورشة
ملشاركة أفضل املمارسات املتعلقة بإيقاف األفران وذلك من أجل حتسني هذه العملية والتأثير إيجاباً على مؤشرات األداء الرئيسية مثل
متوسط الوقت بني توقفات النظام ( )Mean Time Between Failureومؤشر جاهزية األفران للتشغيل (.)Net Availability Index
عقد عدة دورات تدريبية توجيهية للموظفني يف مختلف املجاالت ومنها :تكنولوجيا املعلومات ،توعية قانونية وامتثال ،مهارات قيادية
وإدارية وغيرها.

صفحة 16

الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي

2018

إجنازات الشركة يف عام 201٨

التنمية المستدامة
على الرغم من محدودية مواردها املالية والوضع املالي الصعب الذي متر به الشركة ،متكنت الشركة يف عام  2018من استكمال تنفيذ
ومتويل عدد من املشاريع التي كانت قد التزمت بهم يف األعوام السابقة يف لواء بصيرا والقادسية على وجه اخلصوص وهم:
 استكمال مشروع إنشاء امللعب اخلماسي التابع لنادي القادسية الرياضي. دعم البلديات املجاورة ملصنع الرشادية ملادة اإلسمنت وحاويات نفايات معدنية. تأهيل وصيانة مسرح مدرسة ماحص الثانوية الشاملة للبنني وتقدمي حلول مبتكرة لسطح املدرسة. تقدمي الدعم الفني من آليات وكوادر خاصة يف الظروف الطارئة وأثناء العواصف الثلجية وغيرها من االحتياجات املستمرة لبلدياتوهيئات املجتمع املدني يف بصيرا والقادسية.
• تساهم الشركة يف دعم مسيرة التعليم يف األردن من خالل الشراكة مع "مؤسسة إجناز" وباألخص فيما يتعلق بنشر ثقافة الصحة
والسالمة يف عدد كبير من املدارس .متكنت الشركة يف عام  2018من الوصول إلى  1100طالب وطالبة يف  15مدرسة يف مختلف
محافظات اململكة.
• بالشراكة مع جمعية البيئة متكنت الشركة من إتالف  1434كغم نفايات ورقية يف كافة مواقعها وزراعة  500شجرة يف لواء بصيرا وذلك
كجزء من مبادراتها التطوعية ومساهمة منها يف استراتيجية مجموعة الفارج للتنمية املستدامة  2030للتقليل من التأثير املناخي.
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تقرير الحوكمة
أ .المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة
الشركات في الشركة:
شركة مصانع اإلسمنت األردنية وشركتها التابعة هي جزء من مجموعة الفارج هولسيم العاملية.
تطبق شركة مصانع اإلسمنت األردنية مجموعة من السياسات التي تراعي احلوكمة يف الشركات ومنها على سبيل املثال:
 .١سياسة املشتريات
 .٢سياسة اإلنتفاعات والرواتب
 .٣مدونة السلوك املهني
 .٤سياسة تفويض الصالحيات املالية
 .٥سياسة منح اإلئتمان
كذلك تستخدم الشركة نظام مالي عاملي ( )JDEوتقوم بإعداد البيانات والقوائم املالية ملتزمة باملعايير الدولية اخلاصة بإعداد التقارير
املالية (.)IFRS
كما أن الشركة وضمن نطاق اإلفصاح والشفافية تقوم باإلفصاح لدى هيئة األوراق املالية عن أية معلومات جوهرية تؤثر على نتائج الشركة
ووضعها املالي.
وبالرغم من اخلسائر املالية التي متر بها الشركة ،فإنها تراعي تواجدها ضمن املجتمعات احمللية التي تعمل بها وتقوم بدعم هذه
املجتمعات من خالل تقدمي الدعم الى البلديات ومنظمات املجتمع املدني عن طريق متويل إنشاء مشاريع مستدامة وشراء آليات وغيرها
مما ينعكس أثرها على املجتمعات احمللية ،كذلك تطبق الشركة معايير الصحة والسالمة املطبقه عاملياً ومتتلك سياسة واضحة يف مجال
الصحة والسالمة املهنية.
وتتميز الشركة بإنتاجها نوعيات عالية اجلودة من اإلسمنت والباطون وحسب املعايير العاملية واملعايير املتبعة يف مجموعة الفارج هولسيم.
كما أن الشركة تتمتع بهيكل تنظيمي مرن وحسب النظام املعمول به يف مجموعة الفارج هولسيم والذي يأخذ بعني اإلعتبار توزيع
الصالحيات واملسؤوليات وفصلها لضمان الرقابة الداخلية يف كافة العمليات واإلجراءات وتقوم الشركة حالياً مبراجعة الهيكل التنظيمي
للشركة ليتوافق مع احتياجات العمل والطاقات املستغلة فعلياً يف ضوء تطورات السوق.

ب .أسماء وأعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقلين:
اجلهة التي ميثلها

االسم
غرانت ايرنشو

غير
غير
تنفيذي
مستقل
تنفيذي
مستقل

حالي مستقيل

الفارج

SA

ال

نعم

ال

نعم

نعم

ال

أحمد سعيد حشمت حتى  2018-7-٢٥الفارج

SA

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

رشيد بن يخلف من 2018-7-٢٥

الفارج

SA

ال

نعم

ال

نعم

نعم

ال

عمرو علي رضا

الفارج

SA

نعم

ال

ال

نعم

نعم

ال

ياسر عقل عكروش

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

ال

نعم

ال

نعم

نعم

ال

فوزي عبداهلل احلياصات

شركة راما لالستثمار واالدخار

ال

نعم

ال

نعم

نعم

ال

عمر «محمد علي» عثمان بدير

قطاع خاص

ال

نعم

نعم

ال

نعم

ال

سمعان كامل سمعان

شخصي

نعم

ال

ال

نعم

نعم

ال

سعود أحمد نصيرات من  2018-٣-٢٩شخصي

ال

نعم

نعم

ال

نعم

ال

شخصي

ال

نعم

نعم

ال

نعم

ال

جواد أحمد العناني من 2018-٣-٢٩
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ج .أسماء ممثلي مجلس اإلدارة اإلعتباريين
 .1الفارج  :SAغير تنفيذي وغير مستقل
 .2املؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي :غير تنفيذي وغير مستقل
 .3شركة راما لإلستثمار واإلدخار :غير تنفيذي وغير مستقل

د .المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء االشخاص الذين يشغلونها:
الرئيس التنفيذي لالفارج األردن  /سمعان كامل سمعان من 2018-12-13
الرئيس التنفيذي لالفارج األردن  /عمرو علي رضا حتى 2018-12-13
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية لالفارج األردن  /عالء عبداحلميد أبو عميرة
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لالفارج األردن  /ملى أحمد العبداالت
املدير العام للشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية  /سمعان كامل سمعان حتى 2019/1/5
املدير التنفيذي للقطاع التجاري لالفارج األردن  /رشيد يسري
مدير مصنع الرشادية  /عبدالفتاح “محمد أمني” عبدالرزاق احملتسب

هـ .عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة
 .1غرانت ايرنشو :ال يوجد
 .2عمرو علي رضا :ال يوجد
 .3أحمد سعيد حشمت :ال يوجد
 .4سمعان كامل سمعان :ال يوجد
 .5عمر «محمد علي» عثمان بدير :يوجد
• شركة األنابيب األردنية
• الشركة العامة للتعدين
 .6ياسر عقل عكروش :ال يوجد
 .7فوزي عبداهلل احلياصات :ال يوجد
 .8سعود أحمد نصيرات :يوجد
• الشركة املتكاملة للنقل املتعدد
 .9جــواد أحمد العناني :يوجد
• رئيس مجلس إدارة بورصة عمان
 .10رشيد بن يخلف :ال يوجد

و .ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:
السيد عيسى رابية  /مدير التدقيق والرقابة الداخلية لالفارج األردن

ز .أسماء اللجان:
 .1جلنة التدقيق
 .2جلنة الترشيحات واملكأفات
 .3جلنة احلوكمة
 .4جلنة إدارة املخاطر
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ج.رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذه عن مؤهالتهم وخبراتهم المالية والمحاسبية:

أو ً
ال جلنة التدقيق)Audit Committee( :

 -1عمر «محمد علي» عثمان بدير -رئيس جلنة التدقيق

• عضو مجلس إدارة وممثل القطاع اخلاص اعتباراً من تاريخ .2006/2/8
• يحمل درجة املاجستير يف الهندسة املدنية من الواليات املتحدة األمريكية.
• عمل رئيس مجلس إدارة شركة اإلنشاءات الفنية العربية ورئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت األردنية سابقاً.
• عضو مجالس إدارة لعدد من الشركات واجلمعيات األردنية

 .2فوزي عبداهلل احلياصات

• عضو مجلس إدارة وممثل عن شركة راما لإلستثمار واإلدخار ذ.م.م إعتباراً من تاريخ .2017/5/1
• مدير عام فرع السلط وفرع شمال ع ّمان للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ عام  1995وحتى 2011
• شغل العديد من املناصب اإلدارية يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ عام .1987
• م ّثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف مجالس إدارة مختلفة.
• رئيس وعضو عدة جلان يف املؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي.
• حاصل على بكالوريوس علوم إدارية من جامعة اليرموك.

 .3أحمد سعيد حشمت

• نائب رئيس املجلس وممثل مجموعة الفارج  SAاعتباراً من تاريخ  2008/7/22ولغاية تاريخ .20١8/7/٢٥
• يحمل درجة الهندسة املعمارية ودبلوم يف اإلدارة املالية من القاهرة ،ودرجة إدارة األعمال من سويسرا.
• عمل يف شركات دولية كبرى يف مصر واخلليج العربي ،وانضم إلى شركة أوراسكوم يف عام  ،1998وشغل ع ّدة مناصب فيها.
• انضم الى مجموعة الفارج عام 2008

 .4سعود أحمد نصيرات:

• عضو مجلس إدارة وممثل صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي لغاية تاريخ .٢٠١٧ /٥/١
• عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ .٢٠١٨/٣/٢٩
• قائد سالح اجلو األردني من عام  1999وحتى عام .2002
• نائب رئيس هيئة األركان املشتركة من عام  2002وحتى عام .2004
• وزير نقل من عام  2004وحتى عام .2007
• رئيس مجلس إدارة للعديد من الشركات والهيئات واملؤسسات األردنية.
• حاصل على درجة املاجستير بالعلوم السياسية من جامعة مؤتة.
• حاصل على عدة شهادات يف الطيران احلربي.

ط ..اسم ورئيس وأعضاء اللجان األخرى

ثاني ًا :جلنة الترشيحات واملكأفات)Compensation and Benefits Committee( :
 .1جواد العناني (رئيس اللجنة)
 .2عمر بدير
 .3فوزي حياصات
 .4غرانت ايرنشو

ثالث ًا :جلنة احلوكمة)Governance committee(:
 .1سعود نصيرات (رئيس اللجنة)
 .2ياسر عكروش
 .3أحمد حشمت
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تقرير احلوكمة

رابع ًا :جلنة إدارة املخاطر:

()Risk Assessment Committee

 .1جواد العناني (رئيس اللجنة)
 .2ياسر عكروش
 .3عمرو رضا
 .4سمعان سمعان
 .5عالء أبو عميرة

ي .عدد اجتماعات اللجان خالل السنة:

مت عقد اجتماع واحد خالل السنة للجان أخرى.

مت عقد أربع جلسات للجنة التدقيق وكان األعضاء احلاضرين:
عمر « محمد علي» عثمان بدير
سعود أحمد نصيرات
أحمد سعيد حشمت
فوزي عبداهلل احلياصات

 3جلسات
جلسة واحدة
 3جلسات
 4جلسات

وحضر كل من غرانت إيرنشو ،ياسر عكروش وسمعان سمعان اجللسة األولى للعام .2018

3

ك .عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي:
اجتمعت جلنة التدقيق مع املدقق اخلارجي أربعة اجتماعات خالل عام 2018

ل .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة والحاضرين:
اجتمع مجلس اإلدارة خالل عام  )18 ( 2018اجتماع وكان األعضاء احلاضرين:
غرانت ايرنشو
عمر عثمان بدير
فوزي عبداهلل حياصات
ياسر عقل عكروش
سمعان كامل سمعان
عمرو علي رضا
أحمد سعيد حشمت
سعود أحمد نصيرات
رشيد بن يخلف
جواد أحمد العناني

 8جلسات
 15جلسة
 18جلسة
 16جلسة
 18جلسة
 18جلسة
 13جلسة
 15جلسة
 3جلسات
 15جلسة

رئيس مجلس اإلدارة
غرانت ايرنشو
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بيانات متطلبات هيئة األوراق المالية 2018
أ -كلمة رئيس مجلس اإلدارة :يرجى الرجوع للصفحة ()٦

ب  -تقرير مجلس اإلدارة:

عقد مجلس اإلدارة خالل عام  2018ثمانية عشر إجتماع.

 -1أنشطة الشركة الرئيسية:

أ  -إن نشاط الشركة الرئيسي هو إنتاج وتصنيع وبيع اإلسمنت وتوفير حلول بناء مبتكرة للسوق احمللي.
ب  -التوزيع اجلغرايف للشركة هو على النحو التالي:
اإلدارة العامـــة  -ع ّمان
مصنع الفحيص  -الفحيص
مصنع الرشادية  -الطفيلة
مكتب مبيعات العقبة  -العقبة
محطتي السودان وارتريا  -السودان وارتريا
املجموع

عدد املوظفني

املكان

125
174
306
4
609

ج  -حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة والشركة التابعة بلغ حتى نهاية عام  )326( 2018مليون دينار.
عدد املوظفني  336موظف (مقسمني على النحو التالي يف املصانع
واملواقع التابعة للشركة)

 -2الشركات التابعة

أ -شركة  CTSالسودان  -السودان

إن الشركة التابعة (شركة  – CTSالسودان) متوقفة عن العمل
وال متارس أية أنشطة علماً بأن شركة مصانع اإلسمنت األردنية
متتلك  %99من رأسمالها البالغ  27,191دينار.

ب -اسم الشركة التابعة :الشركة العربية للتجهيزات
اخلرسانية (الفارج باطون األردن)
• نوع الشركة التابعة :ذات مسؤولية محدودة
• النشاط الرئيسي للشركة :تصنيع الباطون اجلاهز
• رأسمال الشركة التابعة:

 1,915,000دينار أردني

• نسبة ملكية الشركة األم بالشركة التابعة%51 :
• العنوان :شارع امللك عبداهلل الثاني بن احلسني -حي الروابي
 بيادر وادي السيرص.ب930490 :
الرمز البريدي11193 :
ع ّمان  -األردن
تليفون06-5507250 :
فاكس06-5507260 :
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اإلدارة العامة
مصنع أبوعلندا
مصنع شفابدران
مصنع إربد
مصنع الضليل
مصنع صويلح
مصنع جرش
مصنع مأدبا
مصنع العقبة
مصنع الطفيلة
الصيانة
الجودة
الصحه والسالمة والبيئة

29
38
39
34
26
39
19
11
16
14
43
25
3

• قامت الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية (الشركة التابعة)
بتأسيس الشركة العربية للنقل املتخصص يف  10آذار .2011
 نوع الشركة التابعة :ذات مسؤولية محدودة النشاط الرئيسي للشركة :النقل مملوكة بالكامل من قبل الشركة العربية للتجهيزاتاخلرسانية.

بيانات متطلبات هيئة األوراق المالية 2018

 -٣أ -اعضاء مجلس اإلدارة :يرجى الرجوع إلى صفحه ()٩
ب -اإلدارة العليا :يرجى الرجوع إلى صفحه ()١٣

 -4كبار المساهمين:
املساهم
شركة الفارج
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ميلود الشعبي

اجلنسية
فرنسية
أردنية
مغربية

2018

٢٠١٧
عدد االسهم

النسبة

عدد االسهم

النسبة

30,388,664
13,197,226
6,232,125

% 50,275
% 21,83
% 10,31

30,388,664
13,197,226
6,232,125

% 50,275
% 21,83
%10.31

 -5الوضع التنافسي:

أ -السوق احمللي

هو سوق يتميز بالوفرة حيث أن الطاقة االنتاجية تبلغ  9مليون طن مقارنة بحجم طلب ال يتعدى  4,2مليون طن وبالتالي فان املنافسة
محتدمة بني الشركات العاملة يف مجال صناعة اإلسمنت وتشكل املنافسة السعرية اساس املنافسة يف االسواق الداخلية ويلعب دور املسافة
والقرب من االسواق دور رئيسي يف ذلك ،واستيراد الكلنكر واإلسمنت من األسواق املجاورة بأسعار قليلة نظراً النخفاض كلفة اإلنتاج فيها.

ب -السوق اخلارجي

هو سوق محدود نظراً للكلف العالية لإلنتاج والتي ال تتناسب مع االسواق العاملية.

 -6الموردين والعمالء الرئيسيين:
أ -املوردين:
 .1شركة الكهرباء الوطنية

.2
ب -العمالء الرئيسيين:

نسبة التعامل من إجمالي املشتريات

%33
%17.7

Lafarge Energy Solution

 .1الشركه العربية للتجهيزات اخلرسانية
 .2شركة القواسمي للنقل والتجاره

نسبة التعامل من إجمالي املبيعات

%35,9
%11,9

 -7الحماية وبراءات االختراع واإلمتياز:

 ال يوجد أي نوع من احلماية تقدمها احلكومة للشركة وكذلك فان اتفاقية االمتياز املوقعة مع احلكومة انتهت يف نهاية عام .2008 مت منح الشركه براءة اختراع بعنوان «استخدام امللونات يف عملية تصنيع اإلسمنت البورتالندي» ومنح الرقم  3049اعتباراً من.2016/8/28

 -8القرارات الحكومية ومعايير الجودة الدولية:
أ) القرارات الحكومية:
 .1قيام احلكومة بزيادة أسعار الكهرباء واملياه اعتباراً من عام  2014أثر سلباً على زيادة تكاليف االنتاج.
 .2عدم املوافقة على إعادة تنظيم أراضي الشركة اململوكة يف مصنع الفحيص من زراعي وصناعي خارج التنظيم إلى سكني وجتاري
وبالتالي عدم القدرة على بيعها.
 .3امتناع بلدية الفحيص عن إعطاء براءة ذمة عن أحد األراضي اململوكة للشركة وبالتالي عدم القدرة على بيعها بالرغم من
الظروف املادية الصعبة للشركة.
ب) معايير الجودة الدولية:
إن الشركة تطبق معايير اجلودة الدولية وقد حصلت على الشهادات التالية:
شهادة أنظمة إدارة اجلودة ISO 9001
شهادة أنظمة إدارة البيئة ISO 14001
الفارج اإلسمنت األردنية
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 -9أ -الهيكل التنظيمي للشركة وللشركة التابعه:
يرجى الرجوع إلى صفحه ( ) ١٢

ب -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:
العدد كما هو بتاريخ 2018/12/31
12
177
103
53
153
1
55
55
609

املؤهل العلمي
ماجستير

بكالوريوس

دبلوم كلية مجتمع
توجيهي

دون التوجيهي

أ ّمي

شهادة التعليم الثانوي التطبيقي
شهادة تدريب

املجموع

عدد موظفي الشركات التابعة وفئات مؤهالتهم
اسم الشركة
(الفارج باطون األردن)

عدد املوظفني

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

307
29
336

2
3
5

22
24
46

20
0
20

املصانع
اإلدارة العامة
املجموع

ثانوية عامة
أو أقل
263
2
265

ج  -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :يرجى الرجوع إلى صفحه ()١٥
 -10المخاطر التي تتعرض لها الشركة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اإلرتفاع املستمر يف أسعار الطاقة ورسوم التعدين وأسعار الكهرباء.
محدودية حجم السوق األردني يف ظل وجود خمسة شركات تنتج اإلسمنت بفائض عن احتياجات السوق احمللي.
أثر التباطؤ االقتصادي على سوق اإلسمنت.
زيادة عدد املوظفني مقارنه مع حجم اإلنتاج والتشغيل.
الضغط احلكومي لتخفيض سعر بيع طن اإلسمنت.
التعويضات عن القضايا البيئيه املرفوعه على الشركه من قبل املجتمع احمللي يف الفحيص والرشاديه والتي بلغت 8,308,115
دينار أردني يف عام  2018وارتفاع عدد القضايا اجلديدة التي بلغت  440خالل العام وبعدد  1621قضية ال تزال منظورة امام
احملاكم بدرجاتها املختلفة.
عدم التوصل إلتفاق إلعادة تنظيم أراضي مصنع الفحيص املتوقف عن العمل عام .2013

 -11اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنه المالية :يرجى الرجوع إلى صفحه ()١٤
-12األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة

 .1مت عكس مبلغ  9.5مليون دينار من مخصص إعادة الهيكله إلنتفاء احلاجة اليه.
 .2بيع سكراب 1,634,537 :دينار
 .3بيع عقارات 59,540:دينار
 .4الشركة التابعة - :بيع سكراب وزيوت  10,747دينار
 بيع اصول  245,446دينار		
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 -13السلسلة الزمنية لألرباح واألرباح الموزعة وحقوق المساهمين ،أسعار الورقة المالية:
صايف االرباح (اخلسائر) قبل
الضريبة و الرسوم
مليون دينار

االرباح املوزعة
مليون دينار

نسبة التوزيع

صايف حقوق املساهمني
مليون دينار

سعر السهم
فلس/دينار

2012

()22,390

-

-

106,963

1,37

2013

()26,225

-

-

76,908

1,34

2014

()1,382

-

-

76,966

1,70

2015

2,290

-

-

81,587

1,29

2016

()1,744

-

-

73,367

1,56

2017

()32,433

-

-

43,913

1,21

2018

()٢٧,٨٨٣

-

-

2,660

0.62

السنة

* إن األرباح املتحققة يف عام  2015هي نتيجة ضرائب مؤجلة من سنوات سابقة.

 -14تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:

أظهرت نتائج الشركة لعام  2018خسارة مقدارها ( )34.6مليون دينار أردني مقارنة مع خسارة قدرها ( )33.3مليون دينار يف عام
 ،2017وتعود اسباب خسارة عام  2018إلى:
 .1اإلنخفاض احلاد يف أسعار بيع اإلسمنت خالل السبعة شهور األولى من عام  2018ملستوى أقل من تكلفة اإلنتاج.
 .2زيادة مصاريف قضايا البيئة مببلغ  6.5مليون دينار عن عام .2017
 .3إطفاء مبلغ  6مليون دينار من املوجودات الضريبية املؤجلة كنتيجة لتغير نسب ضريبة الدخل حسب قانون الضريبة اجلديد.
 -إن القوائم املالية لعام  2018هي قوائم مالية موحدة وقد بلغت حصة األقلية من األرباح لعام  2018مبلغ  1,076مليون دينار.

أدناه مجموعة من النسب املالية التي توضح املركز املالي املوحد للشركة لعام  2018باملقارنة مع عام 2017
2018

2017

النسبة املالية

الرقم
1

عائد السهم

(%)57

(%)55

2

العائد على االستثمار

(%)22

(%)18

3

العائد إلى حقوق املساهمني

(%)1300

(%)75.9

4

العائد على رأس املال

(%)57

(%)55

5

مجمل الربح

(%)16

%12.6

6

صايف رأس املال العامل

( )47.958.174دينار

( )22.296.625دينار

7

نسبة السيولة

%57

%77.9

الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي

2018

٤

صفحة 25

4

بيانات متطلبات هيئة األوراق المالية 2018

عوائد احلكومة:

ساهمت الفارج اإلسمنت األردنية برفد خزينة الدولة مببلغ  6٫272مليون دينار يف عام  2018مقارنة مع  8٫807مليون دينار لعام ،2017
مساهمة منها يف رفد االقتصاد الوطني.
فيما يلي بيان بعوائد احلكومة للسنوات ٢٠١٨-2010
السنة

اإلرباح
مليون دينار

ضريبة املبيعات
مليون دينار

ضريبة الدخل والرسوم *

مليون دينار

االجمالي
مليون دينار

2010

-

22,904

10,927

33,831

2011

-

18,867

0,841

19,708

2012

-

8,441

0,659

9,100

2013

-

8,998

0,440

9,438

2014

-

13,096

0,633

13,729

2015

-

10,305

0,536

10,841

2016

-

10,157

0,573

10,730

2017

-

8,250

0,557

8,807

2018

-

5.719

0,553

6.272

املجموع

-

106 ,737

15,719

122.456

* مت إضافة الرسوم االخرى كرسوم اجلامعات والتدريب والتعليم املهني

 -15التطورات المستقبلية ،والخطة المستقبلية للسنة القادمة وتوقعات مجلس اإلدارة
لنتائج اعمال الشركة :يرجى الرجوع الى صفحه ()١٤

 -16أتعاب التدقيق:
 بلغت أتعاب التدقيق املستحقة ملدقق احلسابات اخلارجي ديلويت آند توش (الشرق األوسط) لعام  )43( 2018ألف دينار. إن مقدار أتعاب التدقيق التي تلقاها املدقق اخلارجي ديلويت اند توش(الشرق األوسط) عن الشركات التابعة هي على النحو التالي:تدقيق

أخرى

املجموع

الشركات
الفارج باطون األردن

12,260

٠

12,260

الشركة العربية للنقل املتخصص

2,700

٠

2,700

املجموع

14,960

٠

14,960
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 -17أ -عدد األوراق المالية المملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة:
عدد االسهم
2018

عدد االسهم
2017

رئيس املجلس

بريطاني

۳٠٫۳٨٨٫٦٦٤
ال يوجد

۳٠٫۳٨٨٫٦٦٤
ال يوجد

 -2رشيد بن يخلف

نائب الرئيس من 2018-7-٢٥

مغربي

ال يوجد

ال يوجد

-3أحمد سعيد حشمت حسن

نائب الرئيس حتى 2018-7-٢٥

مصري

ال يوجد

ال يوجد

عضو

مصري

ال يوجد

ال يوجد

13.197.226
ال يوجد

13.197.226
ال يوجد

10.000
ال يوجد

10.000
ال يوجد

البيان
أ -

املنصب

شركة الفارج الفرنسية وميثلها السادة:

 -1غرانت ايرنشو

 -4عمرو علي رضا
ب-

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وميثلها

ج-

مؤسسة راما لإلستثمار واإلدخار وميثلها

د-

القطاع اخلاص /وميثله:

ياسر عكروش

فوزي عبداهلل احلياصات

عضو
عضو

اجلنسية

أردني
أردني

عمر «محمد علي» عثمان بدير

عضو

أردني

56.356

56.356

هـ -

سمعان كامل سمعان

عضو

أردني

250

250

و-

سعود أحمد نصيرات

عضو من 2018-٣-٢٩

أردني

250

-

ز-

جواد أحمد العناني

عضو من 2018-٣-٢٩

أردني

250

-

 -ال يوجد أسهم لشركات مسيطر عليها تعود ملكيتها ألعضاء مجلس اإلدارة.

-17ب -عدد األوراق المالية المملوكة من أقارب اعضاء مجلس اإلدارة:
الرقم
-1

البيان

غادة أحمد مختار الهبل زوجة عضو مجلس اإلدارة عمر بدير.

اجلنسية

عدد االسهم
2018

عدد األسهم
2017

أردني

115

115

 ال يوجد اسهم مملوكة من قبل أقارب بقية أعضاء مجلس اإلدارة. ال يوجد اسهم مملوكة من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا. -ال يوجد أسهم لشركات مسيطر عليها تعود ملكيتها ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة.

-17ج -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا
البيان

عدد االسهم عدد األسهم
اجلنسية
2017
2018

املنصب

عمرو علي رضا

الرئيس التنفيذي لالفارج األردن حتى 2018-12-13

مصري

ال يوجد

ال يوجد

سمعان كامل يعقوب سمعان

املدير العام لشركة العربية للصناعات اخلرسانية حتى 2019-1-5
الرئيس التنفيذي لالفارج األردن من 2018-12-13

أردني

250

250

عالء عبداحلميد أبو عميرة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية لالفارج األردن

أردني

ال يوجد

ال يوجد

ملى أحمد إبراهيم العبدالالت

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لالفارج األردن

أردني

ال يوجد

ال يوجد

رشيد يسري

املدير التنفيذي للقطاع التجاري لالفارج األردن

مغربي

ال يوجد

ال يوجد

عبدالفتاح» محمد أمني» احملتسب

مدير مصنع الرشادية

أردني

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد أسهم لشركات مسيطر عليها تعود ملكيتها ألعضاء اإلدارة العليا التنفيذية.
الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي
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بيانات متطلبات هيئة األوراق المالية 2018

 -18أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
البيان
1
2
3
4

املنصب

**غرانت ايرنشو

رئيس مجلس اإلدارة

** أحمد سعيد حشمت

بدل التنقالت
الرواتب بعد الضريبة
السنوية
2018
االجمالية
دينار
-

املكافأت نفقات اجمالي
السنوية السفر املزايا
 2017السنوية السنوية اخرى
دينار
دينار
دينار
-

نائب رئيس املجلس
حتى 2018-7-25

-

-

-

1.607

-

-

** عمرو علي رضا

عضو

-

-

-

-

-

-

**رشيد بن يخلف

نائب رئيس املجلس
من 2018-7-٢٥

-

-

-

-

-

5

عمر «محمد علي» عثمان بدير

عضو

-

3,627

167

-

-

-

6

* فوزي عبداهلل احلياصات

عضو

-

-

-

-

-

-

7

* ياسر عكروش

عضو

-

-

-

-

-

-

2.720

-

-

-

-

2.720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
 9جواد العناني
*** 10سمعان كامل سمعان

عضو من 2018-3-29

سعود أحمد نصيرات

عضو من 2018-3-29
عضو

-

* مكافاة وبدل تنقالت ممثل مؤسسة الضمان االجتماعي وشركة راما لإلستثمار واإلدخار البالغة  7.589دينار بعد الضريبة حتول للمؤسسة العامة للضمان
اإلجتماعي ولشركة راما لإلستثمار واإلدخار.
** مكافأة ممثلي شركة الفارج البالغة  502دينار بعد الضريبة حتول إلى حساب شركة الفارج -فرنسا.
*** حولت مكافأة سمعان سمعان الى حساب الشركه العربية للصناعات اخلرسانية حيث كان ميثلها يف عام 2017

-18ب -مزايا ومكافآت أشخاص اإلدارة العليا:
املنصب

البيان

الرئيس التنفيذي لالفارج األردن

 .1عمرو علي رضا

املدير العام لشركة العربية للصناعات
اخلرسانية حتى 2019-1-5
 .2سمعان كامل يعقوب سمعان
الرئيس التنفيذي لالفارج األردن من
2018-12-13
نائب الرئيس التنفيذي للموارد
 .3ملى أحمد ابراهيم العبدالالت
البشرية لالفارج األردن
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املاليه
 .4عالء عبداحلميد ابو عميره
لالفارج األردن
املدير التنفيذي للقطاع التجاري
 .٥رشيد يسري
لالفارج األردن
 .٦عبدالفتاح» محمدامني» احملتسب مدير مصنع الرشادية

الرواتب انتفاعات نفقات السفر الضريبة
محلياً مزايا
الشهرية ومزايا اخرى السنوية * املدفوعة
أخرى
دينار
دينار
دينار
دينار
57.782

سيارة
وسكن

9.337

23.182

1.785

-

سيارة

7.636

28.808

-

-

-

5.956

23.795

5.927

60.678

2.810

5.267

9.100

-

13.318

208.949

29.115

596

سيارة
وسكن
سيارة

* متثل هذه املصاريف بدل تذاكر السفر واالقامة يف الفنادق واملصاريف االخرى ألعضاء اإلدارة التنفيذية وال تشمل أية مياومات سفر حيث ال يتم دفعها لهم.

 -19التبرعات المدفوعة لعام :٢٠١٨
التبرعات
دينار

البيان
دعم املجتمعات احمللية
صفحة 28
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بيانات متطلبات هيئة األوراق المالية 2018

 -20العقود والمشاريع واالرتباطات مع الشركة التابعه أو الشقيقه او الحليفه او رئيس
مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركه وأقاربهم:
• إن ارتباطات الشركة مع الشركة التابعة (الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية) يف عام  2018بلغت  12٫006٫260دينار وهي
متثل صايف مشترياتها من مادة اإلسمنت.
• لم جترِ الشركة يف عام  2018أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء املجلس أو املدير العام أو أي
موظف يف الشركة أو أقاربهم.
 -21أ -مساهمة الشركة في حماية البيئة :يرجى الرجوع إلى صفحه ()١٤
ب  -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :يرجى الرجوع إلى صفحه ()١٥
جـ  -1 -يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة القادمة.
 -2يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفير نظام رقابة فعال يف الشركة.
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس املجلس

عضو
عمر"محمدعلي" بدير

عضو
عمرو علي رضا

عضو
سمعان كامل سمعان

عضو

عضو
سعود أحمد نصيرات

عضو
فوزي عبداهلل احلياصات

غرانت ايرنشو

رشيد بن يخلف

ياسر عقل عكروش

٤

 -3نقر نحن املوقعني ادناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي لعام .2018

رئيس مجلس اإلدارة
غرانت ايرنشو

الرئيس التنفيذي لالفارج األردن
سمعان سمعان

نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية
عالء أبو عميرة

الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي

2018
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القوائم املالية املوحدة

القوائم المالية الموحدة
تقرير مدقق احلسابات املستقل

ع م014591 /

الى السادة مساهمي
شركة مصانع االسمنت االردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
ال ــرأي

قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة لشركة مصانع اإلسمنت األردنية وشركاتها التابعة «املجموعة» والتي تتكون من قائمة املركز املالي
املوحدة كما يف  31كانون األول  2018والقوائم املوحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة
املنتهية بذلك التاريخ ،وملخص للسياسات احملاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى .
يف رأينا  ،وبإستثناء أثر ما هو موضح يف فقرة أساس الرأي املتحفظ ضمن تقريرنا  ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة،
من جميع النواحي اجلوهرية ،الوضع املالي املوحد للمجموعة كما يف  31كانون األول  2018وألدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية
املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

أساس الرأي املتحفظ

تكبدت املجموعة خسارة بحوالي  34.6مليون دينار للسنة املنتهية يف  31كانون األول  ،2018وعليه جتاوزت خسائر املجموعة  ٪75من
رأس مال الشركة املدفوع لتصل إلى  ، %103كما بلغت اخلسائر املتراكمة حوالي  62,2مليون دينار وجتاوزت مطلوبات الشركة املتداولة
موجوداتها املتداولة بحوالي  48مليون دينار كما يف  31كانون األول  . 2018إن هذه األمور تثير حالة من عدم التيقن اجلوهري حول
مقدرة املجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة  .ولم نتمكن من احلصول على أدلة تدقيق مناسبة كافية إلثبات معقولية خطط اإلدارة
املستقبلية للمجموعة كي تستمر كمنشأة مستمرة  .املفصح عنها يف إيضاح رقم ( )30حول القوائم املالية املوحدة.
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايير موضحه يف فقرة «مسؤولية مدقق احلسابات»
حول تدقيق القوائم املالية املوحدة من تقريرنا .كما أننا مستقلون عن الشركة وفق ميثاق األخالق للمحاسبني الصادر عن مجلس املعايير
األخالقية الدولي للمحاسبني باإلضافة الى املتطلبات االخالقية األخرى املتعلقة بتدقيقنا للقوائم املالية املوحدة للشركة يف األردن ،وقد
أوفينا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى  .ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافيه لتوفر أساسا لرأينا املتحفظ .

امور تدقيق رئيسية

تعتبر أمور التدقيق الرئيسية  ،وفقاً الجتهادنا املهني  ،األكثر أهمية يف تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة للفترة احلالية  .ومت تناول هذه
األمور يف سياق تدقيقنا للقوائم املالية ككل  ،ويف تكوين رأينا حولها  ،وال نبدي رأيا منفصال حول تلك االمور ،باالضافة الى تلك األمور
املوضحة يف الفقرة ضمن اساس الراي املتحفظ لقد حددنا األمور املوضحة ادناه لتكون أمور التدقيق الرئيسية التي مت االبالغ عنها يف
تقريرنا.

صفحة 30
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مخصص لقاء اعادة هيكلة الشركة

نطاق التدقيق ملواجهة املخاطر

بلغ املخصص املرصود لقاء اعادة هيكلة الشركة حوالي  2.1مليون دينار
كما يف  31كانون االول  2018والذي يعتبر من االمور الهامة يف تدقيقنا.
حيث يتعني على الشركة  ،وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ومتطلبات
التشريعات احمللية بتقدير مخصص اعادة هيكلة خاص بالشركة بعد موافقة
مجلس اإلدارة بهذا اخلصوص .ان إعداد مخصص اعادة هيكلة الشركة يتطلب
من الشركة تقدير محاسبي يعتمد بدرجه كبيره على االجتهاد واحلكم املهني
املبني على االفتراضات املتوقعة للمجريات املستقبلية العادة الهيكلة وبنا ًء على
معطيات وتوصيات املستشار القانوني للشركة .

تتضمن اجراءات التدقيق املتبعة فهم لطبيعة
املخصص باإلضافة الى فهم نظام الرقابة الداخلي
املتبع وتقييم معقولية التقديرات والفرضيات ومدى
كفاية املخصص املعد من قبل اإلدارة عن طريق دراسة
عينة والتأكد من طرق احتسابها  ،كما مت اإلعتماد
على محامي الشركة والتقارير الصادرة عنة حول
مدى كفاية املخصصات ذات العالقة ،كما قمنا بتقييم
مالئمة كفاية اإلفصاح حول املخصصات.

خسارة التدني يف املمتلكات واملعدات وقطع الغيار ذات العالقة

نطاق التدقيق ملواجهة املخاطر

بلغت صايف قيمة املمتلكات واملعدات وقطع الغيار ذات العالقة حوالي 73
مليون دينار و 15.4مليون دينار على التوالي كما يف  31كانون األول 2018
(حوالي  77.7مليون دينار و 15.6مليون دينار على التوالي كما يف  31كانون
األول  . )2017يعتبر قياس قيمة التدني على تلك ااملوجودات من األمور
الهامة يف تدقيقنا  .ال تقوم الشركة باالستغالل الكامل ملصنعي الرشادية
و الفحيص منذ العام  ،2013هذا وتقوم الشركة بقياس قيمة التدني على
املمتلكات واملعدات لتلك املصانع سنوياً.
تعتمد إختبارات التدني التي تقوم بها اإلدارة على فرضيات تتعلق باإلستخدام
املستقبلي املتوقع لهذه املمتلكات واآلالت واملعدات وقطع الغيار ذات العالقة.
عال من التقديرات التي تشمل أسعار
إن هذه العمليات معقدة وتتضمن مستوى ٍ
البيع ألراضي املصنع  .هذا وقد تختلف نتائج إختبار التدني بشكل جوهري إذا
ما مت استخدام وتطبيق فرضيات أخرى.

تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()9
«األدوات املالية»

قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9
"األدوات املالية" اعتبارا من أول كانون الثاني  2018ويحل هذه
املعيار محل متطلبات معيار احملاسبة الدولي رقم (" )39األدوات
املالية اإلثبات والقياس".
مت اعتبار تطبيق املعيار أمر تدقيق رئيسي حيث ان تطبيق املعيار
اجلديد يتطلب من إدارة الشركة استخدام تقديرات وافتراضات
هامة يف تطبيق منوذج اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة.
يعالج املعيار اجلديد تصنيف وقياس وإلغاء اإلعتراف باملوجودات
املالية واملطلوبات املالية ويقدم قواعد جديدة للمحاسبة عن
التحوط ومنوذج تدني القيمة لألدوات املالية.
قامت إدارة الشركة بتطبيق منوذج اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة
املبسط لتحديد مخصص تدني قيمة الذمم املدينة التجارية.
يتضمن منوذج اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة املبسط استخدام
افتراضات مختلفة وأعمار الذمم وعوامل االقتصاد الكلي ودراسة
اإلجتاهات التاريخية املتعلقة بخبرة الشركة يف حتصيل الذمم
املدينة التجارية.
كما يف  31كانون األول  2018بلغت القيمة الدفترية للذمم املدينة
التجارية حوالي  32.1مليون دينار ،وبلغ مخصص اخلسائر
اإلئتمانية املتوقعة حوالي  9.8مليون دينار.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم
املنهجية التي مت تطبيقها يف اختبار التدني  ،كما
قمنا بتقييم مدى معقولية الفرضيات املوضوعة من
قبل اإلدارة ومقدر األراضي والتقارير الصادرة عنة
لتقييم التدني يف املمتلكات واآلالت واملعدات وقطع
الغيار ذات العالقة ومراجعة الفرضيات املستخدمة.
باإلضافة إلى ذلك لقد حصلنا على الدراسة املعدة
من قبل اإلدارة وقمنا بتقيمها للتأكد من مدى تأثير
التغيرات احملتملة على االفتراضات األساسية .
كما قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاح حول املمتلكات
واآلالت واملعدات واملبينة يف اإليضاح رقم (.)9

نطاق التدقيق ملواجهة املخاطر

لقد قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق بتطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم (:)9
• مراجعة التحليل املعد من قبل اإلدارة ألثر املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم (« )9األدوات املالية» من حيث تصنيف وقياس
موجودتها ومطلوباتها املالية وفهم النهج املتبع يف التطبيق .
• مراجعة منوذج اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة الذي طورته اإلدارة
وفحص مدى معقولية املنهجية املتبعة مع أفضل املمارسات
املقبولة كما قمنا أيضا بإختبار الدقة احملاسبية للنموذج ؛
• إختبار اإلفتراضات الرئيسية املستخدمة من قبل اإلدارة من
خالل مقارنتها مع البيانات التاريخية ،كما اخذنا يف اإلعتبار
تضمني عوامل مستقبلية اقتصادية لتعكس أثر األحداث
املستقبلية على اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة.
• مراجعة لعينة من أعمار الذمم التي مت تزويدنا بها من قبل إدارة
الشركة.
• اإلستعانة باملتخصصني لدينا لفحص املنهجية املستخدمة
يف منوذج اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ومقارنتها مع أفضل
املمارسات املقبولة.
ان السياسات احملاسبية واملعايير الدولية والتقديرات احملاسبية
الهامة يف اإليضاحات ( )2و( )3و( )4حول القوائم املالية املوحدة.
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تقييم املوجودات الضريبية املؤجلة

يتطلب معيار احملاسبة الدولي رقم ( )12أن يتم االعتراف
باملوجودات الضريبية املؤجلة لكل الفروقات املؤقتة القابلة
لالسترداد إلى احلد الذي يكون فيه من املتوقع االستفادة
من املوجودات الضريبية املؤجلة وذلك من خالل حتقيق أرباح
ضريبية .بلغت املوجودات الضريبية املؤجلة املقيدة لدى شركة
مصانع اإلسمنت األردنية حوالي  17.4مليون دينار كما يف 31
كانون األول  .2018تشكل املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة
عن اخلسائر املتراكمة اجلزء األكبر من هذا املبلغ .هذا وتعتبر
عملية تقييم املوجودات الضريبة املؤجلة من األمور الهامة
عال
لتدقيقنا وذلك بسبب تعقيد هذه العملية وتضمنها ملستوى ٍ
من التقديرات التي تشمل أسعار البيع واستكمال تنفيذ اخلطة
املستقبلية .هذا وقد تختلف نتائج التقييم بشكل جوهري إذا ما
مت إستخدام تطبيق فرضيات أخرى.

نطاق التدقيق ملواجهة املخاطر

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها اإلطالع على املراسالت
مع السلطات الضريبية ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،قمنا
بتقييم افتراضات اإلدارة لتحديد إمكانية استراداد املوجودات
الضريبية املؤجلة الظاهرة يف قائمة املركز املالي املوحدة وذلك
من خالل حتقيق األرباح اخلاضعة للضريبة يف السنوات املقبلة
والنسب الضريبية خالل السنوات املتوقع حتقيق أرباح فيها ومن
خالل استراتيجيات التخطيط الضريبية املتاحة .لقد قمنا أيضاً
بتحليل االفتراضات املستخدمة لتقييم الوضع الضريبي للشركة
كما قمنا مبراجعة القوانني الضريبية واملوازنات التقديرية
املوضوعة من قبل اإلدارة .باإلضافة إلى ذلك ،احلصول على
املوافقات من قبل دائرة ضريبة الدخل حول اخلسائر املقبولة
ضريبياً للسنوات السابقة ومدة خضوعها للتقادم مبوجب قانون
ضريبة الدخل رقم  34للسنة . 2014

معلومات أخرى

إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى  .تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة يف التقرير السنوي غير القوائم املالية وتقرير
مدقق احلسابات حولها .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا  .ال يشمل رأينا حول القوائم املالية املوحدة
املعلومات األخرى وإننا ال نبدي اي نوع من التأكيد او استنتاج حولها .
فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة  ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى املذكورة أعاله عندما تصبح متاحة لنا  ،بحيث
نُق ّيم فيما اذا كانت املعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة او املعلومات املوحدة التي مت التوصل إليها
من خالل تدقيقنا أو ان املعلومات األخرى تتضمن اخطاء جوهرية .

مسؤوليات االدارة والقائمني على احلوكمة يف اعداد القوائم املالية املوحدة

إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية  .وتشمل هذه
املسؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي جتدها االدارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم املالية املوحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء
جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن االحتيال او عن اخلطأ.
عند إعداد القوائم املالية املوحدة  ،ان االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة ،واالفصاح  ،حسبما
يقتضيه احلال  ،عن املسائل املتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسبي إال إذا قررت االدارة تصفية الشركة أو ايقاف
عملياتها  ،أو أنه ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك .
ويعتبر القائمني على احلوكمة مسؤولني عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير املالية املوحدة للشركة .

مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة

إن اهدافنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية  ،سواء كانت ناشئة
عال من التأكيد  ،وال يشكل ضمانة
عن احتيال أو عن خطأ  ،وإصدار تقرير التدقيق الذي يشمل رأينا  .ان التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
بان تكشف دائماً عملية التدقيق التي ّ
متت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق أي خطأ جوهري يف حال وجوده  .من املمكن ان تنشأ االخطاء
عن االحتيال أو عن اخلطأ  ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مجتمعة فيما إذا كان من املتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية املتخذة
من املستخدمني بنا ًء على هذه القوائم املالية املوحدة.
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كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية  ،فإننا منارس االجتهاد املهني ونحافظ على الشك املهني طيلة فترة التدقيق  .كما
نقوم أيضاً:
• بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ  ،وبالتخطيط والقيام
بإجراءات التدقيق مبا ينسجم مع تلك املخاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا  .ان مخاطر عدم
اكتشاف خطأ جوهري ناجت عن االحتيال تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ  ،حيث يشمل االحتيال على التواطؤ والتزوير واحلذف املتعمد
والتحريفات أو جتاوز على نظام الرقابة الداخلي .
• بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس من أجل إبداء
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة .
• بتقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية وااليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة.
• باستنتاج حول مدى مالءمة استخدام االدارة ملبدأ االستمرارية احملاسبي  ،وبناء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها  ،يف حال
وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير ًّ
شك جوهرياً حول قدرة للشركة على االستمرار  .ويف حال
االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن  ،يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا إلى االفصاحات ذات الصلة الواردة يف القوائم
املالية املوحدة ،أو يف حال كانت هذه االفصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد يف استنتاجاتنا على أدلة التدقيق
التي مت احلصول عليها حتى تاريخ تقريرنا  ،ومع ذلك قد تؤدي االحداث أو الظروف املستقبلية بالشركة إلى التوقف عن القدرة على
االستمرار كمنشأة عاملة.
• بتقييم العرض اإلجمالي  ،لهيكل ومحتوى القوائم املالية املوحدة  ،مبا يف ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة تظهر
العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل .
• باحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية املوحدة من الكيانات أو االنشطة التجارية داخل الشركة إلبداء
الرأي حول القوائم املالية املوحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ التدقيق على صعيد الشركة ونبقى املسؤولون الوحيدون
عن رأينا .
نقوم بالتواصل مع القائمني على احلوكمة فيما يتعلق على سبيل املثال ال احلصر بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة  ،مبا يف
ذلك أي خلل جوهري يف نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا من خالل تدقيقنا .
كما نقوم بتزويد القائمني على احلوكمة مبا يفيد امتثالنا لقواعد السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية  ،والتواصل معهم بخصوص جميع
العالقات وغيرها من املسائل التي من املمكن االعتقاد بانها تؤثر على استقالليتنا وحيثما ينطبق إجراءات احلماية ذات العالقة .
من االمور التي مت التواصل بشأنها مع القائمني على احلوكمة  ،نقوم بتحديد أكثر هذه االمور أهمية يف تدقيق القوائم املالية املوحدة
للسنة احلالية  ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية  .نقوم بشرح هذه االمور يف تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون
االفصاح العلني عنها  ،أو عندما نقرر يف حاالت نادرة للغاية  ،ان ال يتم ذكر امر معني يف تقريرنا يف حال كان لالفصاح تأثيرات سلبية
يتوقع منها ان تفوق منفعتها املصلحة العامة بشكل معقول .

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

حتتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم املالية املوحدة  ،ونوصي الهيئة العامة للمساهمني
املصادقة على هذه القوائم املالية بعد أخذ أثر ما يرد يف الفقرة ضمن أساس الرأي املتحفظ أعاله .

عمان  -األردن
 31آذار 2019
ديلويت اند توش (الشرق األوسط)  -األردن
شفيق كميل بطشون
إجـازة رقــم ()740
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قائمة المركز المالي الموحدة (قائمة أ)
املوج ـ ـ ـ ـ ــودات
املوجودات املتداولة :
نقد لدى البنوك
ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل
املخزون وقطع الغيار
ارصدة مدينة اخرى
مجموع املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة :
ممتلكات ومعدات  -بالصايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
شهرة
قروض إسكان وسيارات املوظفني
موجودات ضريبية مؤجلة
ارصدة بنكية محتجزة

مجموع املوجودات الغير املتداولة
مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة :
بنوك دائنة
ذمم دائنة قصيرة االجل
ارصدة دائنة اخرى
اقساط قروض طويلة االجل تستحق الدفع خالل عام
مخصص ضريبة الدخل
مجموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة :
التزامات التامني الصحي بعد التقاعد
اقساط قروض طويلة االجل
ذمم دائنة طويله االجل
مجموع املطلوبات الغير املتداولة
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
راس املال املدفوع
اسهم خزينة
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
(خسائر) متراكمة
صايف حقوق املساهمني
حقوق غير املسيطرين
صايف حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وصايف حقوق امللكية

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

إيضاح

2018
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

5
6
7
8

991,826
22,320,510
34,741,615
4,432,929
62,486,880

14,944,836
28,895,813
32,276,408
2,493,967
78,611,024

9
10
11
12
 /13د
14

73,053,455
171,949
2,495,945
1,628,767
17,353,102
94,703,218
157,190,098

77,754,557
176,695
2,495,945
1,449,997
22,226,492
1,651,131
105,754,817
184,365,841

15
16
17
18
 /13أ

33,187,743
47,331,006
21,061,735
8,193,723
670,847
110,445,054

21,758,202
46,046,770
27,243,988
5,000,000
858,689
100,907,649

19
18
16

28,335,000
15,750,000
44,085,000
154,530,054

26,295,000
13,250,000
39,545,000
140,452,649

20
20
20
20

60,444,460
()323
()65,611
()62,231,177
()1,852,651
4,512,695
2,660,044
157,190,098

60,444,460
()323
27,000,000
()60,865
()49,773,188
37,610,084
6,303,108
43,913,192
184,365,841

30
23

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1الى ( )33تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
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قائمة الدخل الموحدة (قائمة ب)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2018

2017

إيضاح

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

61,672,790

82,889,764

()71,533,722

()72,410,039

()9,860,932

10,479,725

مصاريف بيع وتسويق

21

()2,186,228

()1,518,246

مصاريف إدارية وعمومية

22

()8,819,365

()8,820,859

()20,866,525

140,620

128,997

74,147

()33,600

()68,760

()17,329

()34,900

()5,009,432

()2,495,368

مخصص قضايا

17

()13,338,115

()6,766,011

إنتفاء احلاجة من ( /مصروف) مخصص إعادة هيكلة

16

9,500,000

()11,609,346

مخصص تدني ممتلكات واملعدات وقطع غيار

 7و9

()48,١٠٨

()10,500,000

املصاريف والفوائد على إلتزام التأمني الصحي بعد التقاعد

19

()1,374,000

()1,381,000

أرباح (خسائر) تقييم عمالت اجنبية

()511,٩٤٧

()1,180,697

أرباح بيع ممتلكات واالت ومعدات بالصايف

1,952,189

1,316,963

710,388

71,314

()27,883,588

()32,433,038

()6,698,452

()896,424

()34,582,040

()33,329,462

املبيعات
كلفة املبيعات
إجمالي (اخلسارة) الربح من املبيعات

(اخلسارة) التشغيلية
إيراد فوائد
مخصص إعادة تأهيل احملاجر وحماية البيئة

17

مخصص اجازات املوظفني
تكاليف متويل

ايرادات اخرى
(خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
(مصروف) ضريبة الدخل

/13ب

(خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل
يعود الى :
مساهمي الشركة
حقوق غير املسيطرين

23

احلصة االساسية واملخفضة للسهم من (خسارة) السنة العائد
الى مساهمي الشركة

29

()35,658,585

()34,482,571

1,076,545

1,153,109

()34,582,040

()33,329,462

فلس/دينار

فلس/دينار

()٠/٥٩

()٠/٥٧

٥

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1الى ( )33تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
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التقرير السنوي
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5

القوائم املالية املوحدة
شركة مصانع اإلسمنت األردنية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل الموحدة (قائمة ج)

للسنة المنتهية في  31كانون األول

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
إيضاح
(خسارة) السنة

2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

()34,582,040

()33,329,462

يضاف  :بنود الدخل الشامل االخرى التي لن يتم حتويلها الى االرباح
واخلسائر يف الفترات الالحقة :
صايف (خسارة) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر
خسائر إكتوارية إللتزامات التأمني الصحي بعد التقاعد

19

()4,746

()11,392

()2,527,000

()1,263,000

مجموع بنود (اخلسارة) الشاملة التي لن يتم حتويلها
الى االرباح واخلسائر يف
الفترات الالحقة بعد الضريبة

()37,113,786

()34,603,854

إجمالي (اخلسارة) الشاملة للسنة العائدة إلى :
مساهمي الشركة
حقوق غير املسيطرين

()38,190,331

()35,756,963

1,076,545

1,153,109

()37,113,786

()34,603,854

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1الى ( )33تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
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الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي

2018

القوائم املالية املوحدة
شركة مصانع اإلسمنت األردنية المساهمة العامة المحدودة

الرصيد كما يف  31كانون األول 2017

20

20

31
3

60,444,460

-

-

60,444,460
-

60,444,460

-

-

60,444,460
60,444,460
-

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

()323

-

-

()323
-

()323

()27,000,000

27,000,000

-

()12,399,640
-

-

27,000,000
-

-

-

-

12,399,640
-

-

-

()323
()323
-

27,000,000
27,000,000
-

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

()60,865

-

-

()49,473
()11,392
()11,392

()65,611

-

-

()60,865
()60,865
()4,746
()4,746

التغير املتراكم
يف القيمة
العادلة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

()2,597,000

-

7,746,999
1,153,109
1,153,109

()2,597,000

-

81,114,046
()33,329,462
()1,274,392
()34,603,854

()1,852,651

()49,773,188

-

37,610,084

-

12,399,640

-

6,303,108

4,512,695

()1,127,000

()1,127,000

-

37,610,084
743,201
()2,015,605
36,337,680
()35,658,585
()2,531,746
()38,190,331

43,913,192

2,660,044

-

-

-

6,303,108
20,462
()1,760,420
4,563,150
1,076,545
1,076,545

43,913,192
763,663
()3,776,025
40,900,830
()34,582,040
()2,531,746
()37,113,786

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

(73,367,047 )26,427,257
()34,482,571( )34,482,571
()1,274,392( )1,263,000
()35,756,963( )35,745,571

()62,231,177

-

27,000,000

()49,773,188
743,201
()2,015,605
()51,045,592
()35,658,585
()2,527,000
()38,185,585

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

(اخلسائر)
املتراكمة

مجموع حقوق
املساهمني

حقوق غير
املسيطرين

مجموع حقوق
امللكية

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1الى ( )33تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.

(خسارة) السنة
بنود الدخل الشامل االخر
اجمالي (اخلسارة) الشاملة للسنة
اطفاء اإلحتياطي اإلختياري يف اخلسائر
املتراكمة
ارباح موزعة من شركات تابعة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2017

الرصيد كما يف  31كانون األول 2018

تعديالت سنوات سابقة
أثر تطبيق املعيار الدولي رقم ( )9بالصايف
الرصيد املعدل
(خسارة) السنة
بنود الدخل الشامل االخر
اجمالي (اخلسارة) الشاملة للسنة
اطفاء اإلحتياطي اإلجباري يف اخلسائر
املتراكمة
ارباح موزعة من شركات تابعة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2018

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

إيضاح

رأس املـال
املدفوع

اسهم
خزينة

االحتياطي
االجباري

االحتياطي
االختي ـ ــاري

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة (قائمة د)

الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي

شركة مصانع اإلسمنت األردنية المساهمة العامة المحدودة
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القوائم املالية املوحدة
شركة مصانع اإلسمنت األردنية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (قائمة هـ)
ايضاح
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :

(اخلسارة) للسنة قبل الضريبة

التعديالت :

استهالكات
(ارباح) بيع ممتلكات ومعدات
مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها
مخصص قضايا
التزامات وفوائد تأمني صحي بعد التقاعد
تكاليف متويل
(إنتفاء احلاجة من)  /مصروف مخصص إعادة هيكلة
مخصص تدني قطع غيار
مخصص تدني ممتلكات واملعدات
(ايراد) فوائد
(اإلستخدامات يف) التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
قبل التغير يف بنود راس املال العامل
النقص (الزيادة) يف الذمم املدينة واالرصدة املدينة االخرى وقروض
إسكان وسيارات املوظفني
(الزيادة) النقص يف املخزون وقطع الغيار
(النقص) الزيادة يف الذمم الدائنة واالرصدة الدائنة االخرى
صايف (اإلستخدامات يف) التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
قبل ضريبة الدخل واملدفوع من املخصصات
املدفوع من مخصص قضايا
التزامات وفوائد تأمني صحي بعد التقاعد
املدفوع من ضريبة الدخل

صايف (اإلستخدامات النقدية يف) عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :

التغير يف املمتلكات واملعدات
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
فوائد مقبوضة
صايف التدفقات النقدية يف عمليات االستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
الزيادة يف قروض
(املدفوع) من قروض
فوائد مدفوعة
ارباح موزعة من شركات تابعة حلقوق غير املسيطرين
الزيادة يف أرصدة البنوك الدائنة

()27,883,588

()32,433,038

5,695,454
()1,952,189
300,906
13,338,115
1,374,000
5,009,432
()9,500,000
48,108
()128,997

6,859,411
()1,316,963
871,834
6,766,011
1,381,000
2,354,441
11,609,346
627,503
9,872,497
()74,147

()13,698,759

6,517,895

7,788,338

()6,067,127

()2,465,207
()6,574,٢٤٧

1,334,499
7,365,471

()14,949,٨٧٥

9,150,738

17
19
/13أ

()8,325,011
()1,861,000
()890,789
()26,026,٦٧٥

()6,766,011
()1,823,000
()1,390,100
()828,373

9
9

()1,107,654
2,065,490
128,997
1,086,833

419,336
74,147
493,483

18
18

10,303,823
()4,610,100
()5,009,432
()1,127,000
11,429,541
10,986,832
()13,953,٠١٠
14,944,836
991,826

10,000,000
()1,750,000
()2,354,441
()2,597,000
6,562,883
9,861,442
9,526,552
5,418,284
14,944,836

51,214

195,797

9
6
17
19
17
7
9

صايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل
صايف (النقص) الزيادة يف النقد لدى البنوك

النقد لدى البنوك يف بداية السنة

النقد لدى البنوك يف نهاية السنة

عمليات غير نقدية:
حتويل من مشاريع حتت التنفيذ إلى ممتلكات ومعدات

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2017
2018
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

5

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1الى ( )٣٣تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
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الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي

2018

القوائم املالية املوحدة
شركة مصانع اإلسمنت األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 -1عــام

أ -تاسست شركة مصانع االسمنت االردنية املساهمة العامة احملدودة خالل عام  1951وسجلت كشركة مساهمة عامـة لـدى
وزارة الصناعـة والتجـارة حتـت رقـم ( )25بتاريـخ  10حزيـران  . 1964هـذا وقـد تـم زيـادة رأسمـال الشركـة خـالل السنــوات السابقة
ليصبح  60,444,460دينار مقسم الى  60,444,460سهماً بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وعنوانها الفحيص  -دوار شاكر ،ص ب
 ،930019عمان  -اململكة االردنية الهاشمية.
ان من اهم غايات الشركة الرئيسية القيام بأعمال صناعة وانتاج االسمنت واالجتار به داخل اململكة االردنية الهاشمية وخارجها سواء
مباشرة او بالوساطة وبالشروط والوسائل التي تراها مناسبة .

ب -ان الشركة مملوكة بنسبة  % 50.275من قبل شركة الفارج  -فرنسا (الشركة املالكة).
ج -تـم اقـرار القوائم املاليـة املوحدة املرفقة من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ  21شباط . 2019

 -2أهم السياسات المحاسبية
أ -أسس إعداد القوائم املالية املوحدة

 تــم اعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعاييرالدولية للتقارير املالية والتفسيرات الصــادرة حولها . تظهر القوائم املالية املوحدة املرفقة بالدينار األردني والذي ميثل العملة الرئيسية للشركة والشركات التابعة. مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية ،حيث يتم إظهارها بالقيمةالعادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
 إن السياسات احملاسبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية املوحدة متماثلة مع السياسات احملاسبية التي مت اتباعها للسنة املنتهيـة يف 31كانون االول  2017بإستثناء ما يرد يف اإليضاح رقم ( - 3أ و - 3ب) .

ب -أسس توحيد القوائم املالية املوحدة

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للشركة والشركات التابعة لها واخلاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة
القدرة على التحكم يف السياسات املالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من انشطتها ،ويتم استبعاد املعامالت
واألرصدة وااليرادات واملصروفات فيما بني الشركة والشركات التابعة .
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلياً انتقال سيطرة
الشركة على الشركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي مت التخلص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ
التخلص منها وهو التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة .
وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
 القدرة على السيـطرة على املنشأة املستث َمر بها؛ تتعرض للعوائد املتغيرة ،أو لها احلق يف العوائد املتغيرة ،الناجتة من ارتباطاتها مع املنشآة املستث َمر بها؛ و لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد املنشأة املستث َمر بها.وتعيد الشركة تقديرها بشأن ما إذا كانت تسيطر على الشركات املستثمر بها أم ال إن أشارت احلقائق والظروف أن ثمة تغيرات على
واحد أو أكثر من نقاط حتقق السيطرة املشار إليها أعاله.
ويف حال انخفضت حقوق تصويت الشركة عن أغلبية حقوق التصويت يف أي من الشركات املستثمر بها ،فيكون لها القدرة عى
السيطرةعندما تكفي حقوق التصويت ملنح الشركة القدرة على توجيه أنشطة الشركة التابعة ذات الصلة من جانب واحد .وتأخذ الشركة
يف االعتبار جميع احلقائق والظروف عند تقدير ما إذا كان للشركة حقوق تصويت يف املنشأة املستثمر بها تكفي ملنحه القدرة على
السيطرة من عدمها .ومن بني تلك احلقائق والظروف:
• حجم حقوق تصويت التي متلكها الشركة بالنسبة حلجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى ؛
• حقوق التصويت احملتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛
• احلقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى ؛ و
• أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للشركة ،أو ال يترتب عليه ،مسؤولية حالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ
القرارات املطلوبة ،مبا يف ذلك كيفية التصويت يف اجتماعات الهيئات العامة السابقة.
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عندما تفقد الشركة السيطرة على أي من الشركات التابعة ،تقوم الشركة بــ:
• إلغاء االعتراف مبوجودات الشركة التابعة (مبا فيها الشهرة) ومطلوباتها ؛
• إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطر عليها ؛
• إلغاء االعتراف بفرق التحويل املتراكم املقيد يف حقوق امللكية ؛
• إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل املستلم ؛
• إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به ؛
• إلغاء االعتراف بأي فائض أو عجز يف قائمة الدخل ؛
• إعادة تصنيف بحقوق ملكية الشركة املقيدة ساب ًقا يف الدخل الشامل األخر إلى قائمة الدخل أو األرباح املدورة كما هو مالئم.
يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس الفترة املالية للشركة بإستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة ،وإذا كانت
الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك املتبعة يف الشركة فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية للشركات
التابعة لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة .
متثل حقوق غير املسيطرين اجلزء غير اململوك من قبل الشركة من حقوق ملكية الشركات التابعة.
متتلك الشركة كما يف  31كانون االول  2018الشركات التابعة التالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:
إســـــــــــــم الشركـــــــــــــــــة

الشركة العربية للتجهيزات

اخلرسانية*

شركة مرتفعات الفحيص اخلضراء للتطوير العقاري
*
**

**

رأس املال املدفوع

نسبة امللكية

طبيعة عمل الشركة

مكان عملها

1.900.000

%51

تصنيع

ع ّمان

15,000

%100

استثمارات عقارية

ع ّمان

قامت الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية (الشركة التابعة) بتأسسيس الشركة العربية للنقل املتخصص يف  10آذار  ،2011وهي
مملوكة بالكامل من قبل الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية ومتارس نشاطها يف األردن .
قامت شركة مصانع االسمنت بتأسيس شركة مرتفعات الفحيص اخلضراء للتطوير العقاري بتاريخ  30متوز  2018برأسمال مصرح
به  30,000دينار واملدفوع  15,000دينار كما يف  31كانون األول  ،2018علماً بأن الشركة لم متارس أي نشاط تشغيلي حتى تاريخه.

بلغت أرصدة الشركات التابعة كما يف  31كانون األول  2018كما يلي:

 31كانـــــون األول ٢٠١٨
املوجودات

املطلوبات

اإليرادات

املصاريف

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية بعد توحيد الشركة العربية للنقل املتخصص 38,356,558 40,583,689 18,700,884 24,415,471
شركة مرتفعات الفحيص اخلضراء للتطوير العقاري

15,000

-

-

-

فيما يلي أهم السياسات احملاسبية املتبعة:

أ -األدوات املالية

يتم اإلعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية يف قائمة املركز املالي للشركة عندما تكون الشركة طرفاً يف املخصصات التعاقدية
لألدوات املالية.
تُقاس املوجودات واملطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العـادلة ،وتضاف تكاليف املعامالت التـي تعود مباشرة إلى االستحـواذ أو إصـدار موجودات
ومطلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات املالية أو املطلوبات املاليـة ،أو خصمها منها ،كما هو مناسب ،عند االعتـراف املبدئـي.

املوجودات املالية

يتم االعتراف باملوجودات املالية عندما تصبح املنشأة طر ًفا يف األحكام التعاقدية لألداة .يتم قياس املوجودات املالية مبدئ ًيا بالقيمة
العادلة .تضاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار املوجودات املالية (بخالف املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو اخلسارة) إلى القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية أو خصمها ،عند االقتضاء ،عند االعتراف املبدئي.
يتم الح ًقا قياس جميع املوجودات املالية املعترف بها بالكامل إما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة استنا ًدا إلى تصنيف املوجودات املالية.
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تصنيف املوجودات املالية

تقاس أدوات الدين التي تستويف الشروط التالية الح ًقا بالتكلفة املطفأة:
• أن يتم حيازة األصل ضمن منوذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية .و
• أن يترتب على الشروط التعاقدية لألداة يف تواريخ محددة وجود تدفقات نقدية تعد فقط مدفوعات أصل املبلغ والفائدة على أصل
املبلغ القائم.
تُقاس جميع املوجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة.

التكلفة املطفأة وطريقة الفائدة الفعاله

إن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة الحتساب التكلفة املطفأة ألي من أدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على مدى الفترة املعنية.
إن معدل الفائدة الفعال هو املعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية املستقبلية املتوقعة (مبا يف ذلك جميع الرسوم والنقاط
املدفوعة أو املقبوضة والتي تشكل جز ًءا متم ًما لنسبة الفائدة الفعلية وتكاليف املعامالت وغيرها من األقساط أو اخلصومات األخرى)
بإستثناء اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة وذلك على مدار العمر الزمني املتوقع ألداة الدين أو إذا كان ذلك مناسباً عبر فترة أقصر إلى صايف
القيمة الدفترية عند االعتراف املبدئي.فيما يتعلق باملوجودات املالية املشتراة أو التي نشأت متدنية إئتمانياًُ ،تتسب إيرادات الفائدة
الفعالة املعدلة من خالل خصم الدفعات النقدية املستقبلية املتوقعة متضمنة مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة على التكلفة املطفأة
للموجودات املالية عند اإلعتراف املبدئي.

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

حتدد القيمة الدفترية للموجودات املالية املسجلة ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ األجنبية وتترجم ﺑﺎﻟﺳﻌر السائد ﻲﻓ نهاية كل فترة تقرير .وفيما يتعلق
باملوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة والتي ليست جز ًءا من عالقة حتوطية محددة ،فإنه يعترف بفروقات العملة يف قائمة الدخل .

انخفاض قيمة املوجودات املالية

تقوم الشركة بإثبات مخصص خسارة للخسائر االئتمانية املتوقعة على الذمم التجارية املدينة ويتم حتديث قيمة اخلسائر االئتمانية
املتوقعة يف كل تاريخ تقرير بحيث يعكس التغيرات يف املالءة االئتمانية منذ االعتراف املبدئي لألداة املالية ذات الصلة.
وتقوم الشركة باستمرار بقيد اخلسائر االئتمانية على مدار أعمارها الزمنية للذمم املدينة التجارية ويتم تقدير اخلسائر االئتمانية
املتوقعة لتلك املوجودات املالية باستخدام مصفوفة للمخصص تستند إلى خبرة اخلسارة االئتمانية السابقة للمجموعة ويتم تعديلها مبا
يتوافق مع العوامل املتعلقة باملدينني واألوضاع االقتصادية العامة وتقييم كل من االجتاه األوضاع احلالية واملستقبلية يف تاريخ التقرير،
مبا يف ذلك القيمة الزمنية للنقد حسب االقتضاء.
وفيما يتعلق بجميع املوجودات املالية األخرى ،فتقوم الشركة بقيد اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدار أعمارها الزمنية إن طرأت زيادة
جوهرية يف مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي ومتثل اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدار أعمارها الزمنية اخلسائر االئتمانية
املتوقعة التي ستنشأ من جميع حاالت التعثر يف السداد احملتملة على مدار العمر املتوقع لألداة املالية.

مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

قامت الشركة بتطبيق النهج املبسط لالعتراف باخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدار أعمارها الزمنية لذممها املدينة وف ًقا ملا يسمح
به املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( .)9وبنا ًء عليه ،مت تصنيف الذمم التجارية املدينة غير منخفضة القيمة االئتمانية والتي ال
حتتوي على أحد مكونات التمويل اجلوهرية ضمن املرحلة الثانية مع االعتراف باخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدار أعمارها الزمنية.
يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة املالية بشكل
ً
محتمل للقيمة احلالية خلسائر االئتمان  .يتم قياس هذه
مرجحا
كبير منذ االعتراف األولي ،وتعتبر اخلسائر االئتمانية املتوقعة تقدي ًرا
ً
القيمة على أنها القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية املستحقة للشركة مبوجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة
استالمها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ،مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال ألصل .
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تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض يف القيمة على أساس فردي لكل أصل ذي قيمة فردية وبشكل
جماعي بالنسبة للموجودات األخرى التي ليس لها أهمية فردية.
ويتم عرض مخصصات اخلسارة للخسائر االئتمانية املتوقعة كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة.

الشطب

تقوم الشركة بشطب املوجودات املالية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن املدين يعاني من صعوبات مالية وليس هناك احتمال
واقعي للتعايف ،على سبيل املثال .عندما يكون املدين قد مت وضعه حتت التصفية أو دخل يف إجراءات اإلفالس ،أو عندما تتجاوز املبالغ
الذمم املدينة التجارية فترة  24شهر أو أكثر ويتم دراستها بشكل افرادي كل عميل على حدى ،أيهما أقرب .قد تستمر الشركة بإخضاع
املوجودات املالية املشطوبة إلجراءات حملاولة استرداد الذمم املدينة ،مع األخذ باالعتبار املشورة القانونية عند االقتضاء ويتم إثبات أية
مبالغ مستردة يف قائمة الدخل.

إلغاء االعتراف باملوجودات املالية

تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند إنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل أو عندما حتول
الشركة األصل املالي ،مع كافة مخاطر ومنافع امللكية اجلوهرية ،إلى منشأة أخرى .أما يف حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ
بشكل جوهري مبخاطر ومنافع امللكية واستمرارها بالسيطرة على األصل احملول ،تعترف الشركة بحصتها املتبقية يف األصل احملول
واملطلوبات املتعلقة به التي قد يجب على الشركة دفعها .أما يف حالة احتفاظ املجموعة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع امللكية
لألصل احملول ،فتستمر الشركة باالعتراف باألصل املالي.
وعند إلغاء االعتراف بأي من املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة ،يقيد الفارق بني القيمة الدفترية لألصل ومبلغ املقابل املستلم
أو مستحق االستالم يف قائمة الدخل.

التصنيف كدين أو أدوات ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وامللكـية إما كمطلوبات مالية أو كحقـوق ملكية وفقاً جلوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات املطلوب املالي وأداة
حقوق امللكية.

أدوات امللكية

تُعرف أداة امللكية بالعقد الذي يثبت ملكية احلصص املتبقية من موجودات املنشأة بعد خصم جميع املطلوبات .يتم تسجيل أدوات امللكية
املصدرة باملتحصالت املستلمة بعد خصم تكلفة اإلصدار املباشرة.
يُعترف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالشركة وتخصم مباشرة يف حقوق امللكية .ال يتم إثبات أي أرباح او خسارة يف قائمة
الدخل عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالشركة.

املطلوبات املالية

تُقاس جميع املطلوبات املالية الح ًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
إن املطلوبات املالية التي ليست ( )1مقابل محتمل للمنشأة املستحوذة ضمن عملية اندماج أعمال ،أو ( )2محتفظ بها للتداول ،أو ()3
ُمحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،يتم قياسها الح ًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
وتقاس الذمم التجارية واحلسابات الدائنة األخرى املصنفة كـ «مطلوبات مالية» مبدئ ًيا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف املعاملة ،بينما
يتم قياسها الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم االعتراف مبصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة املعنية .إن
معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية املستقبلية املتوقعة يف إطار العمر الزمني املتوقع لاللتزام املالي
أو عبر فترة أقصر حسب االقتضاء.
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إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية

تلغي املجموعة االعتراف باملطلوبات املالية عندما تعفى من التزاماتها أو عند إلغاء هذه االلتزامات أو انتهاء صالحيتها .ويتم إثبات الفارق
بني القيمة الدفترية للمطلوب املالي امللغى االعتراف به واملقابل املدفوع أو مستحق الدفع يف قائمة الدخل.

ب -ممتلكات ومعدات

 تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة مطروحا منها االستهالكات املتراكمة واية خسائر ناجتة عن التدني يف القيمة  .يتم استهالكاملمتلكات واملعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها بإستخدام النسب املئوية السنوية التالية:
السنــــــوات
50 - 6
30 - 5
15 - 5
15 - 5
11 - 5
15 - 2
20 - 5

املباني
اآلالت واملعدات
وسائط النقل
العدد واألجهزة
األثاث واملفروشات
أجهزة احلاسب اآللي
أخرى

 عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صايف قيمتها الدفترية ،فإنه يتم تخفيض قيمة املمتلكات واملعداتإلى القيمة املمكن استردادها وقيد قيمة التدني يف قائمة الدخل املوحدة.
 يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فإذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة سابقاً،يتم معاجلة التغير يف التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير يف التقديرات يف قائمة الدخل املوحدة.
 -يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها أو من التخلص منها.

ج  -موجودات غير ملموسة

تظهر املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل اإلندماج بالقيمة العادلة يف تاريخ احلصول عليها .
تظهر املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غير اإلندماج بالتكلفة ،ويتم تصنيفها على أساس عمرها
الزمني أو لفترة غير محددة ،ويتم إطفاء املوجودات غير امللموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف قائم
الدخل املوحدة .أما املوجودات غير امللموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية
املوحدة ويتم تسجيل أي تدني يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة.
ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة الناجتة داخلياً يف الشركة ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نفس السنة .
يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة املوجودات غير امللموسة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة كذلك يتم مراجعة تقديرالعمر الزمني
لتلك املوجودات ويتم إجراء أية تعديالت على للسنوات الالحقة.
يتم إطفاء املوجودت غير امللموسة على مدى عمرها اإلنتاجي املقدر ومبعدل  ٪15سنوياً.

د -الشهرة

 يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او شراء االستثمار يف الشركة احلليفة او التابعة عن حصة الشركةيف القيمة العادلة لصايف موجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك ،يتم تسجيل الشهرة الناجتة عن االستثمار يف شركات تابعة يف بند
منفصل كموجودات غير ملموسة ،أما الشهرة الناجتة عن االستثمار يف شركات حليفة فتظهر كجزء من حساب االستثمار يف الشركة
احلليفة ويتم الحقاً تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدني يف قيمة االستثمار.
 يتم توزيع الشهرة على وحدة/وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني يف القيمة. يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة يف تاريخ اعداد القوائم املالية ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على أن قيمة الشهرة قدتدنت وذلك يف حال كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة املسجلة
يف الدفاتر لوحدة  /وحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني يف قائمة الدخل املوحدة.
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هـ -املشاريع حتت التنفيذ

تظهر املشاريع حتت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات واملعدات واملصاريف املباشرة.

و -قروض إسكان وسيارات املوظفني

 يتم االعتراف بقروض إسكان و سيارات املوظفني بالقيمة العادلة ،ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدةالفعلية.
 -يتم االعتراف باألرباح أو اخلسائر يف قائمة الدخل املوحدة عند حصول تدني يف قيمة القروض ومن خالل عملية اطفاء تلك القروض.

ز -املخزون وقطع الغيار

 يظهر املخزون بالكلفة أو صايف القيمة البيعية أيهما أقل. يتم احتساب الكلفة كما يلي:• املواد اخلام و قطع الغيار :كلفة الشراء باستخدام طريقة متوسط الكلفة املرجح.
• املخزون اجلاهز وحتت التصنيع :كلفة املواد اخلام واألجور املباشرة واملصاريف غير املباشرة األخرى.
 متثل صايف القيمة البيعية سعر البيع املقدر يف الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة املقدرة المتام عملية االنتاج والكلفة املقدرة المتامعملية البيع ويقيد كمخصص تدني يف قائمة الدخل .

ح  -املعامالت بالعمالت االجنبية

لغرض القوائم املالية املوحدة ،يُع ّبر عن النتائج والوضع املالي لكل شركة من املجموعة بوحدة العملة الوظيفية للشركة ،وعملة العرض
للقوائم املالية املوحدة.
يتم إعداد القوائم املالية املنفصلة للشركات التابعه ،وتُعرض القوائم املالية املنفصلة لكل شركة من املجموعة بعملة الوظيفية االقتصادية
الرئيسية التي تعمل فيها  .تُسجل املعامالت بعمالت غير عملتها الوظيفية للشركة وفقاً ألسعار الصرف السائدة يف تواريخ تلك
املعامالت .ويف تاريخ قائمة املركز املالي ،يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة يف
ذلك التاريخ .كما حتول البنود غير النقدية املدرجة بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ واملسجلة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت األجنبية وفقاً ألﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻲﻓ تاريخ
حتديد القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ال يتم اعادة تصنيف حتويل البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
تُسجل فروقات الصرف يف قائمة الدخل املوحدة يف الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:
• فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على املعامالت التي مت من أجل التحوط ملخاطر عمالت أجنبية.
• فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية املطلوبة من  /الى عملية أجنبية التي من غير املخطط تسويتها أو من غير
احملتمل تسويتها يف املستقبل القريب (وبالتالي تشكل هذه الفروقات جز ًءا من صايف االستثمار يف العملية األجنبية) ،والتي يُعترف
بها مبدئياً يف حساب الدخل الشامل اآلخر املوحد ويعاد تصنيفها من حقوق امللكية إلى قائمة الدخل عند البيع أو التصرف اجلزئي
بصايف االستثمار.
ومن أجل عرض القوائم املالية املوحدة ،يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للشركة وفقاً ألسعار الصرف السائدة يف تاريخ
قائمة املركز املالي .كما حتول االيرادات وف ًقا ملتوسط أسعار الصرف للفترة ،ما لم تتغير أسعار الصرف تغيراً كبيراً خالل تلك الفترة،
ويف هذه احلالة تُستخدم أسعار الصرف يف تاريخ املعامالت .كما تُستدرك فروقات التحويل الناشئة ،إن وجدت ،يف قائمة الدخل الشامل
اآلخر املوحد وجتمع يف بند منفصل حلقوق امللكية.
عند إستبعاد عمليات أجنبية (أي التخلص من كامل حصة الشركة من عمليات أجنبية ،أو الناجت من فقدان السيطرة على شركة تابعة
ضمن عمليات أجنبية أو االستبعاد اجلزئي بحصه يف ترتيب مشترك أو شركة زميلة ذات طابع اجنبي تصبح فيها احلصة احملتفظ بها
ً
أصل مال ًيا) ،فإنه يعاد تصنيف جميع فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية املتراكمة يف البند املنفصل متثل حقوق امللكية بخصوص
تلك العملية العائدة ملالكي الشركة إلى قائمة الدخل املوحدة.
باإلضافة لذلك ،فيما يتعلق بالتخلص اجلزئي من شركة تابعة تتضمن عمليات أجنبية ال ينتج عنها فقدان شركة للسيطرة على الشركة
التابعة ،تعاد حصتها من فروقات الصرف املتراكمة إلى صايف الدخل الشامل بنسبة التي مت استبعادها وال يعترف بها يف قائمة الدخل
املوحدة .أما بخصوص جميع التصفيات اجلزئية األخرى (مثل التصفيات اجلزئية للشركات احلليفة أو املشاريع املشتركة التي ال تؤدي
إلى فقدان الشركة لتأثير مهم أو سيطرة مشتركة) ،فإنه يعاد تصنيف احلصة من فروقات الصرف املتراكمة إلى قائمة الدخل املوحد.
صفحة 44
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ط  -الذمم الدائنة واملصاريف املستحقة

يتم اإلعتراف بااللتزامات للمبالغ املستحقة السداد يف املستقبل لقاء البضائع واخلدمات املستحقة ،سواء مت املطالبة بها أو لم يتم املطالبة
بها من قبل املورد .

ي -املخصصات

يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على الشركة مطلوبات (قانونية أو ضمنية) كما بتاريخ املركز املالي املوحدة ناشئة عن احداث
سابقة وأن تسديد االلتزامات محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه
إن املبلغ املعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل املطلوب لتسوية االلتزام احلالي يف تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة ،مع األخذ
بعني االعتبار املخاطر وعدم التيقن احمليطة بااللتزام.
عندما يتم قياس املخصص باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية االلتزام احلالي ،فإن قيمته الدفترية هي القيمة احلالية لتلك
التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود أم ًرا ماد ًيا).
عندما يُتوقع استرداد بعض أو جميع املنافع االقتصادية املطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث ،يتم االعتراف بذمة مدينة كأصل إذا
كان من شبه املؤكد أنه سيتم استالم التعويض وميكن قياس مبلغ الذمة املدينة بطريقة موثوقة.

ك -ضريبة الدخل

متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح املعلنة يف
القوائم املالية ،الن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل يف السنة املالية وامنا يف سنوات
الحقة او اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية .
حتســب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة يف البلدان التي تعمل الشركة من خاللها .
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف
القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام
باملركز املالي وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او حتقيق املوجودات
واملطلوبات الضريبية املؤجلة.
يتم مراجعة رصيد املوجودات وااللتزامات الضريبية املؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية
االستفادة من تلك املوجودات الضريبية جزئيا او كليا أو حتقق االلتزامات الضريبية .

ل -مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

يتم االعتراف مبخصص لاللتزامات املترتبة على الشركة من تعويض نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحدة وفقا لنظام خدمة
العاملني يف الشركة.

م -التزامات التأمني الصحي بعد التقاعد

 تقوم الشركة بتقدمي منافع محددة للتأمني الصحي بعد التقاعد للموظفني املؤهلني وعائالتهم. يتم قياس كلفة املنافع احملددة باستخدام طريقة التقييم االكتواري ويتم االعتراف باألرباح واخلسائر االكتوراية ضمن بنود الدخلالشامل االخرى خالل الفترة التي حتدث فيها .وال يتم حتويل األرباح أو اخلسائر االكتوارية الى قائمة األرباح واخلسائر يف الفترات
الالحقة .ويتم االعتراف بكلفة اخلدمة السابقة كمصروف بقائمة األرباح واخلسائر باألسبق بتاريخ تعديل اخلطة املتعلقة بالتزامات
التأمني التأمني الصحي بعد التقاعد ،وبتاريخ اعتراف الشركة باملصاريف املتعلقة بكلفة اخلدمة السابقة.
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ن -القروض

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف املباشرة املتعلقة بالقروض .ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة املطفأة باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية .يتم قيد الفوائد على القروض خالل السنة التي استحقت بها.

س -مخصص إعادة تأهيل احملاجر

يتم أخذ مخصص إلعادة تأهيل احملاجر بناءاً على التكاليف املستقبلية املتوقعة مخصومة لقيمها احلالية.

ع  -اإلعتراف باإليرادات

تعترف الشركة من اإليرادات بشكل رئيسي من مبيعات البضاعة.
يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة أو التي سيتم حتصيلها (بالصايف بعد طرح املرجتعات واخلصومات) من العقود مع
العمالء ويستثني املبالغ التي يتم حتصيلها نيابة عن جهات أخرى  .يتم االعتراف باإليرادات عندما تقوم الشركة بتحويل السيطرة على
منتج إلى العميل وذلك عندما يتم شحن البضائع إلى موقع معني (التسليم) .بعد التسليم ،يكون لدى العميل كامل حرية التصرف بتوزيع
وحتديد سعر بيع البضائع و يتحمل املسؤولية الرئيسية عند بيع البضائع وكذلك يتحمل مخاطر التقادم واخلسارة فيما يتعلق بالبضائع.
يتم االعتراف بالذمم املدينة من قبل الشركة عندما يتم تسليم البضاعة إلى العمالء حيث متثل تلك النقطة الزمنية التي يصبح فيها احلق
يف املقابل غير مشروط ،حيث أن مرور الوقت فقط مطلوب قبل استحقاق السداد.
مبوجب شروط عقود البيع للشركة ،يكون للعمالء حق اإلرجاع .عند نقطة البيع ،يتم إثبات مطلوبات اإلرجاع والتعديل املقابل لإليراد
للبضاعة التي يُتوقع إرجاعها .يف الوقت نفسه ،يحق للشركة استرداد البضاعة عندما ميارس العميل حقه يف اإلرجاع وبالتالي تعترف
بحقها يف البضاعة املعادة كتعديل على تكلفة املبيعات .تستخدم الشركة خبرتها التاريخية املتراكمة لتقدير عدد املرجتعات على مستوى
احملفظة باستخدام طريقة القيمة املتوقعة .من احملتمل بدرجة كبيرة عدم حدوث عكس كبير يف اإليرادات املتراكمة املعترف بها يف ظل
املستوى الثابت للمرجتعات مقارنة بالسنوات السابقة.
لبعض العمالء ،يتم بيع البضائع بخصومات بأثر رجعي على أساس املبيعات اإلجمالية على مدى ( )12شهراً ،يتم اإلعتراف بإيرادات
هذه املبيعات استنادا الى السعر احملدد يف العقد مطروحا منه حجم اخلصومات املقدرة .تستخدم الشركة خبرتها التاريخية املتراكمة
لتقدير اخلصومات ويتم اثبات اإليرادات الى احلد احملتمل بشكل كبير انه لن يكون هنالك عكس جوهري عليها ،يتم استرداد مطلوبات
للخصومات املتوقعة على املبالغ املستحقة الدفع للعمالء فيما يتعلق يف املبيعات التي متت خالل السنة.
تقوم الشركة بقيد املقابل املستحق الدفع للزبون (رسوم إدراج ومصاريف ترويج بضاعة) والتي حتدث بالتزامن مع شراء بضاعة من
الشركة كتخفيض لسعر البيع ،وتقيد كمصاريف اذا ما كان املبلغ املستحق الدفع إلى العمالء مقابل سلعة أو خدمة منفصلة يزودها العميل
إلى الشركة صمن مصاريف البيع والتوزيع.

ف  -ايرادات ومصروفات الفوائد

يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد جلميع األدوات املالية يف قائمة الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .وميثل معدل الفائدة
الفعال السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو ،عند اإلقتضاء ،لفترة
أقصر ،إلى صايف القيمة الدفترية لألصل املالي أو املطلوبات املالية .كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة جميع الشروط
التعاقدية لألداة.
ُتتسب إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد من خالل العمل مببدأ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات
املالية غير املتدنية إئتمانياً (أي على أساس التكلفة املطفأة لألصل املالي قبل التسوية ألي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو إلى
التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية .وبخصوص املوجودات املالية املتدنية إئتمانياًُ ،تتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة
الفعال على التكلفة املطفأة للموجودات املالية املتدنية إئتمانياً (أي إجمالي القيمة الدفترية مطروحاً منه مخصص خسائر اإلئتمان
املتوقعة) .أما بخصوص املوجودات املالية التي نشأت أو مت األستحواذ عليها وهي متدنية إئتمانياً ،فإن معدل الفائدة الفعال يعكس
اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة يف حتديد التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استالمها من األصل املالي.
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ص -القيمة العادلة

تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من املوجودات أو دفعه لتحويل أي من املطلوبات ضمن معاملة منظمة بني
املتشاركني يف السوق يف تاريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر ميكن حتقيقه بطريقة مباشرة أو ما إذا كان مقدراً بفضل أسلوب
تقييم أخر .وعند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أواملطلوبات ،تأخذ الشركة بعني االعتبار عند حتديد سعر أي من املوجودات
أو املطلوبات ما إذا كان يتعني على املتشاركني بالسوق أخذ تلك العوامل بعني االعتبار يف تاريخ القياس .يتم حتديد القيمة العادلة بشأن
أغراض القياس و/أو اإلفصاح يف هذه البيانات املالية وفق تلك األسس ،وذلك باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي تتشابه مع
إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل باملعيار احملاسبي الدولي رقم (.)36
إضافة إلى ذلك ،تُصنف قياسات القيمة العادلة ،ألغراض إعداد التقاريـر املالية ،إلى املستوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنا ًء على مدى وضوح
املدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية املدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ،وهي محددة كما يـلي:
مدخالت املستوى ( )1وهي املدخالت املستنبطة من األسعار املدرجة (غيـر املع ّدلة) ملوجودات أو مطلوبات مطابقة يف أسواق نشطة
والتـي ميكن للمنشأة احلصول عليها يف تاريخ القياس؛
مدخالت املستوى ( 	 )2وهي املدخالت املستنبطة من البيانات عدا عن األسعار املدرجة املستخدمة يف املستوى  1واملالحظة للموجودات
أو املطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و
مدخالت املستوى ( )3وهي مدخالت للموجودات أو املطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق امللحوظة.

ق -تدني املوجودات غير املالية

تقوم الشركة بتاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة بتقييم فيما اذا كان هناك دليل بأن االصل قد انخفضت قيمته .اذا وجد اي دليل على
ذلك ،او عندما يتطلب اجراء اختبار سنوي لالنخفاض يف القيمة ،تقوم الشركة بتقييم املبلغ املمكن حتصيله من األصل .ان مبلغ االصل
املمكن حتصيله هو القيمة العادلة لألصل او وحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام ايهما اعلى ويتم حتديده
لألصل الفردي ،اال اذا كان االصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة الى حد كبير عن تلك الناجتة من املوجودات االخرى او موجودات
الشركة .عندما يتجاوز املبلغ املدرج لألصل او وحدة توليد النقد املبلغ املمكن حتصيله ،يعتبر االصل منخفضا و يتم تخفيضه الى املبلغ
املمكن حتصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة املستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية للقيمة العادلة احلالية لها باستخدام
سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر احملددة لألصل .اثناء حتديد
القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ،تؤخذ املعامالت احلديثة يف السوق يف االعتبار اذا كانت متوفرة .واذا لم يكن ممكنا حتديد مثل تلك
املعامالت ،يتم استخدام منوذج التقييم املناسب.

ر -عقود اإليجار

تصنف عقود االيجار كايجارات متويلية عندما تنص شروط االيجار على حتويل جميع املخاطر واملنافع املتعلقة بتملك املستأجر بشكل
جوهري .اما جميع عقود االيجار االخرى فتصنف كايجارات تشغيلية.

الشركة كمؤجر

يتم قيد دخل االيجارات التشغيلية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى عمر االيجار.كما تضاف التكاليف املباشرة االولية املتكبدة
يف مناقشة وترتيب العقد التشغيلي الى القيمة احلالية للموجودات املؤجرة وتقيد وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار.

الشركة كمستأجر

يتم حتميل اﻹيجارات املستحقة مبوجب عقود إيجار تشغيلية على الدخل وفقاً لطريقة اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت على ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اإليجار ذات
الصلة إﻻ إذا كان أﺳﺎس منهجي أكثر متثي ً
ال للنمط اﻟزﻣﻧﻲ الذي يتم فيه استهالك املنافع االقتصادية ﻣن أﺻل اإليجار .يتم اإلعتراف
بإيجارات احملتملة الناشئة عن اإليجار التشغيلي كمصروف يف الفترة التي يتم تكبدها فيها.
يف حالة استالم حوافز التأجير للدخول يف عقود اإليجار التشغيلي ،يتم االعتراف بهذه احلوافز كالتزام .يتم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹجمالية
للحوافز كتخفيض ﻲﻓ ﻣﺻروﻓﺎت اإليجار على أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت على ﻣدى ﻓﺗرة اإليجار ،إﻻ إذا كان أﺳﺎس منهجي آﺧر أكثر متثي ً
ال
للنمط اﻟزﻣﻧﻲ الذي يتم فيه استهالك املنافع االقتصادية ﻣن األصل املستأجر.

ش  -التقاص

مت اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ الصايف يف قائمة املركز املالي املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق
القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات يف نفس الوقت
الفارج اإلسمنت األردنية
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 -3تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ -تعديالت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للشركة:

تـم اتبـاع معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي أصبحت سارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون
الثاني  2018او بعد ذلك التاريخ ،يف اعداد القوائم املالية املوحدة للشركة ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري على املبالغ واالفصاحات الواردة يف
القوائم املاليـــة املوحدة للسنة والسنوات السابقة ،علماً بأنه قد يكون لها تأثير على املعاجلــة احملاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات املستقبليـة:
املعايير اجلديدة
واملعدلة
التحسينات السنوية
على املعايير الدولية
للتقارير املالية
الصادرة خالل
األعوام - 2014
.2016

التعديالت على معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
تشمل التحسينات تعديالت على كل من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« )1تطبيق املعايير الدولية ألول مرة»
ومعيار احملاسبة الدولي رقم (« )28إستثمارات يف شركات حليفة ومشاريع مشتركة (.»)2011
توضح التعديالت ان خيار تنظيم املشاريع اإلستثمارية وغيره من املنشآت املماثلة لقياس االستثمارات يف الشركات
احلليفة واملشاريع املشتركة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل متاح بشكل منفصل لكل شركة حليفة أو مشروع
مشترك ،وانه ينبغي اجراء اإلختيار عند االعتراف االولي .
وبخصوص خيار املنشأة التي ليست منشآت إستثمارية ،اإلبقاء على قياس القيمة العادلة الذي تطبقه الشركات
احلليفة واملشاريع املشتركة التي هي منشآت إستثمارية عند تطبيق طريقه حقوق امللكية ،تقدم التعديالت توضيحا
مماثال بان هذا اخليار متاح لكل شركة حليفة ذات طبيعة إستثمارية أو مشروع مشترك له طبيعة إستثمارية.

تفسير جلنة
تفسيرات املعايير
الدولية للتقارير
املالية رقم (:)22
«املعامالت بالعملة
األجنبية والدفعات
املقدمة”.

يتناول هذا التفسير كيفيه حتديد «تاريخ املعاملة» لغرض حتديد سعر الصرف الذي يتعني استخدامه عند
االعتراف االولي باألصل أو املصروف أو اإليراد ،عندما يؤخذ بعني االعتبار بان ذلك البند قد سدد أو استلم
مقدما بعمله أجنبيه أدت إلى االعتراف باألصول غير النقدية أو مبطلوبات غير نقدية.
ويحدد التفسير ان تاريخ املعاملة هو تاريخ اإلعتراف األولي باألصول غير النقدية أو اإللتزامات غير النقدية
الناشئة عن دفع أو إستالم الدفعات مقدما .وإذا كانت هناك مدفوعات أو مقبوضات متعددة مقبوضة مقدما ،فان
التفسير يتطلب من الشركة ان حتدد تاريخ املعاملة لكل دفعه أو إستالم املقابل النقدي مسبقا.
يتعلق هذا التفسير باملعامالت التي تتم بالعملة األجنبية أو أجزاء من تلك املعامالت يف حال:
 وجود مقابل بالعملة األجنبية أو مسعر بالعملة األجنبية ؛ تعترف املنشأة باملوجودات املدفوعة مقدماً او مبطلوبات اإليرادات املؤجلة املتعلقة بذلك املقابل يف موعد يسبقاإلعتراف باملوجودات أو اإليرادات أو املصاريف ذات الصلة ؛
 -وان املوجودات املدفوعة مقدماً او مطلوبات اإليرادات املؤجلة غير نقدية.

التعديالت على
معيار احملاسبة
الدولي رقم (:)40
«اإلستثمارات
العقارية».
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توضح التعديالت ان التحويل إلى االستثمارات العقارية أو منها يستلزم إجراء تقييم يبني فيما إذا كانت العقارات
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املعايير اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

تعديالت على املعيار
الدولي العداد التقارير
املالية رقم (« )2الدفع على
أساس السهم».

تتعلق هذه التعديالت بتصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم وتوضح هذه التعديالت ما يلي:
 .1عند تقدير القيمة العادلة للدفعة على أساس األسهم التي تسدد نقداً ،ينبغي ان تتْبَع محاسبة آثار
شروط االستحقاق وغيراإلستحقاق لنفس النهج املتبع يف املدفوعات على أساس األسهم التي تسدد من
حقوق امللكية.
 .2إذا كان قانون الضريبة /القوانني تتطلب من الشركة إبقاء عدداً محدداً من أدوات حقوق امللكية مساويا
للقيمة النقدية لاللتزام الضريبي للموظف للوفاء بالتزاماته الضريبية والتي ُ َ
ت ّول بعد ذلك إلى هيئه
الضرائب (يف العادة نقد) ،اي ان ترتيب الدفعه على أساس األسهم له «ميزة التسوية بالصايف» ،فإنه
يجب تصنيف هذا الترتيب بكامله على انه تسديد من حقوق امللكية ،بشرط انه كان باإلمكان تصنيف
الدفعة على أساس األسهم على انها تسديد من حقوق امللكية حتى لو لم تشمل ميزة التسوية بالصايف.
 .3يجب إجراء املعاجلة احملاسبية لتعديل الدفعة على أساس األسهم الذي يُعدل املعاملة من سداد نقدي
الى سداد من حقوق امللكية على النحو التالي:
أ -إلغاء اإلعتراف باإللتزام األصلي .
ب -االعتراف بالدفعة على أساس األسهم يف تاريخ تعديل القيمة العادلة ألداة حقوق امللكية املمنوحة
بقدر ما تكون اخلدمات قد ُقدمت حتى تاريخ التعديل.
ج -اإلعتراف باي فرق بني القيمة احلالية لاللتزام يف تاريخ التعديل واملبلغ املعترف به يف حقوق امللكية
يف قائمة الدخل .

التعديالت على املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم
(" :)4عقود التأمني".

تتعلق هذه التعديالت بالفرق ما بني تاريخ سريان كل من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9واملعيار
اجلديد لعقود التأمني.

معيار الدولي للتقارير
املالية رقم (" )15اإليرادات
من العقود مع العمالء".

صدر املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )15يف أيار  2014الذي وضع منوذجا شامال للمنشآت
إلستخدامه يف احملاسبة عن اإليرادات الناجتة من العقود مع العمالء .وسيحل هذا املعيار محل إرشادات
حتقق اإليرادات احلالية مبا يف ذلك معيار احملاسبة الدولي رقم (" )18اإليرادات" ومعيار احملاسبة الدولي
رقم (" )11عقود اإلنشاء" والتفسيرات ذات الصلة.
إن املبدأ األساسي لهذا املعيار هو أنه يجب على املنشأة االعتراف باإليرادات لتوضيح نقل السلع أو
اخلدمات املوعودة للعميل مببلغ يعكس املقابل الذي تتوقع املنشأة احلصول عليه مقابل تلك السلع أو
اخلدمات .وعلى وجه التحديد ،يقدم املعيار منهجا من خمس خطوات إلثبات اإليرادات:
اخلطوة  :1حتديد العقد (العقود) املبرمة مع العميل.
اخلطوة  :2حتديد التزامات األداء يف العقد.
اخلطوة  :3حتديد سعر البيع.
اخلطوة  :4تخصيص سعر للبيع إللتزامات األداء يف العقد.
اخلطوة  :5اإلعتراف باإليراد عندما تستويف (أو لدى إستيفاء) املنشأة إلتزام األداء.
مبوجب هذا املعيار ،تعترف املنشأة عندما (أو لدى) الوفاء بإلتزام األداء ،أي عندما ُ َ
ت ّول «السيطرة» على
السلع أو اخلدمات التي يقوم عليها التزام األداء احملدد إلى العميل .وقد أضيفت إرشادات أكثر إلزاماً يف
املعيار للتعامل مع سيناريوهات محددة .وعالوة على ذلك ،يتطلب املعيار إفصاحات شاملة.

التعديالت على املعيار
الدولي إلعداد التقارير
املالية رقم (" )15اإليرادات
من العقود مع العمالء".

تتعلق هذه التعديالت بتوضيح ثالثة جوانب من املعيار ( حتديد التزامات أألداء ،واعتبارات املوكل مقابل
الوكيل ،والترخيص) وبعض اإلعفاءات اإلنتقالية للعقود املعدلة والعقود املنجزة.
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ب -تعديالت اثرت على القوائم املالية املوحدة للشركة:

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« )9األدوات املالية»
صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9يف تشرين الثاني  2009وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية .والحقا مت
تعديل املعيار يف تشرين األول  2010ليشمل متطلبات حول تصنيف وقياس املطلوبات املالية وإلغاء االعتراف بها .كما مت تعديل املعيار يف
تشرين الثاني  2013ليتضمن متطلبات جديدة حول محاسبة التحوط العام .وصدرت نسخه معدلة من املعيار يف متوز  2014لتتضمن( :أ)
متطلبات التدني للموجودات املالية ،و(ب) تعديالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة قياس «القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل االخر» لبعض أدوات الدين البسيطة.
تـم اتبـاع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« )9األدوات املالية» الصادر عن املجلس الدولي ملعايير احملاسبة يف متوز  ،2014حيث كان
تاريخ التطبيق املبدئي لهذا املعيار يف أول كانون األول  .2018وقد ترتب على تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )9إحداث
تغيرات على السياسات احملاسبية وتعديالت على املبالغ املعترف بها ساب ًقا يف القوائم املالية املوحدة ،علما بأن الشركة قامت بالتطبيق
املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (( )9املرحلة األولى) الصادر يف العام  2009واملتعلقة بتصنيف وقياس املوجودات املالية منذ
بداية العام .2010
قامت الشركة ،بحسب ما جتيزه األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( ،)9عدم إعادة إدراج أرقام املقارنة ،ومت
االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية يف تاريخ االنتقال يف األرصدة االفتتاحية لألرباح املدورة
وحقوق غير املسيطرين للفترة احلالية .كما اختارت الشركة مواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط اخلاصة مبعيار احملاسبة الدولي
رقم  39األدوات املالية :االعتراف والقياس ،حول تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (.)9
لقد أسفر عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )9إحداث تغييرات يف السياسات احملاسبية لتحديد املوجودات
واملطلوبات املالية وتصنيفها وقياسها وكذلك االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية .كما يقوم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم
( )9بتعديل املعايير األخرى التي تتناول األدوات املالية مثل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم « 7األدوات املالية :اإلفصاحات».
حتتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9على املتطلبات احملاسبية لألدوات املالية وحلت محل معيار احملاسبة
الدولي رقم ( :)39اإلعتراف والقياس .وتتضمن النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

التصنيف والقياس:

تصنف املوجودات املالية بناءا على منوذج اإلعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية .وقدمت نسخة  2014تصنيف جديد لبعض
أدوات الدين حيث ميكن تصنيفها ضمن «املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر» .وتصنف املطلوبات املالية
تصنيفا مماثال ملعيار احملاسبة الدولي رقم ( )39إال أن هنالك إختالفات باملتطلبات املطبقة على قياس مخاطر اإلئتمان املتعلقة باملنشأة .

التدني:

قدمت نسخة  2014منوذج «اخلسارة االئتمانية املتوقعة» لقياس خسارة تدني املوجودات املاليـة ،وعليه أصبح من غير الضروري زيادة
املخاطر االئتمانية قبل االعتراف بخسارة االئتمان .

محاسبة التحوط:

قدمت نسخة  2014منوذجاً جديداً حملاسبة التحوط صمم ليكون أكثر مالئمة مع كيفية قيام املنشأة بإدارة املخاطر عند التعرض ملخاطر
التحوط املالي وغير املالي.

إلغاء اإلعتراف:

مت اتباع متطلبات إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية كما هي واردة يف املعيار احملاسبي الدولي رقم (.)39
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 إن تفاصيل السياسات احملاسبية املتبعة من قبل الشركة والتقديرات الهامة املستخدمة من قبل إدارة الشركة للمعيار الدولي للتقاريراملالية ( )9احملددة واملطبقة يف الفترة احلالية كما ترد يف اإليضاح ( ،)2وفيما يلي اإلفصاح املتعلق بأثر تطبيق املعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم ( )9على الشركة بنا ًء على تقديرات اإلدارة:
األول من كانون الثاني 2018

الرصيد قبل
التعديـ ـ ــل

أثر تطبيق املعيار

الرصيد
املعدل

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ــار

حقوق امللكية
حقوق غير املسيطرين
اخلسائر املتراكمة

6,303,108

()1,760,420

()4,542,688

()49,773,188

()2,015,605

()51,788,793

املوجودات
صايف الذمم املدينة

28,895,813

()4,856,370

24,039,443

موجودات ضريبية مؤجلة

22,226,492

1,080,345

23,306,837

فيما يلي اخلسائر االئتمانية املتوقعة للسنة املالية كما يف  31كانون األول :2018

صايف مخصص اخلسائر اإلئتمانية  -الذمم املدينة
موجودات ضريبية مؤجلة

الرصيد يف
بداية السنة املعدل

أثر تطبيق املعيار

الرصيد يف
نهاية السنة

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

9,569,961
23,306,837

179,190
118,061

9,749,151
23,424,898

ج  -معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد:

لم تطبق الشركة املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية املفعول بعد كما بتاريخ القوائم
املالية املوحدة وتفاصيلها كما يلي:
املعايير اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة تشمل التحسينات تعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية رقم (« )3اندماج
األعمال» و(« )11الترتيبات املشتركة» ومعايير احملاسبة الدولية رقم (« )12ضرائب
خالل األعوام 2017 - 2015
الدخل» و(« )23تكاليف اإلقتراض».

(يبدا من اول كانون الثاني )2019

تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم يوضح التفسیر حتدید الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضریبیة) ،واألسس
الضریبیة ،واخلسائر الضریبیة غیر املستخدمة ،واملنافع الضریبیة غیر املستخدمة،
( )23عدم التيقن حول معاجلة ضريبة الدخل
ومعدالت الضریبة عندما يكون هناك عدم تيقن بشأن معاجلة ضریبة الدخل
مبوجب معیار احملاسبة الدولي رقم ( )12وهي تتناول على وجه التحديد:
(يبدا من اول كانون الثاني )2019
• ما إذا كانت املعاجلة الضريبية يجب ان تعتبر بشكل إجمالي؛
• افتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبية؛
• حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية) ،واألساس الضريبي،
واخلسائر الضريبية غير املستخدمة ،واالعفاءات الضريبية غير املستخدمة،
ومعدالت الضريبة؛
• وأثر التغيرات يف الوقائع والظروف.
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املعايير اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (« )16عقود اإليجار»
(يبدا من اول كانون الثاني )2019

یحدد املعیار الدولي إلعداد التقاریر املالیة رقم ( )16كیف ميكن ملعد التقارير
ياإلعتراف بعقود اإليجار وقیاسها وعرضها واإلفصاح عنها .كما یوفر املعیار
منوذجاً محاسبياً منفرداً للمستأجرين یتطلب من املستأجر االعتراف باملوجودات
واملطلوبات جلمیع عقود اإلیجار إال إذا كانت مدة اإلیجار ( )12شهرا أو أقل أو كان
األصل ذو قیمة منخفضة .ويواصل املؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار
تشغيلية أو متويلية ،حيث لم يتغير منهج املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم
( )16حول محاسبة املؤجر تغيراً كبيرا عن سابقه معيار احملاسبة الدولي رقم (.)17

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« )9األدوات
املالية».
(يبدا من اول كانون الثاني )2019

تتعلق هذه التعديالت مبزايا الدفع مقدماً مع التعويض السلبي ،حيث مت تعديل
املتطلبات احلالية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9فيما يتعلق بحقوق إنهاء
اخلدمة وذلك للسماح بالقياس بالتكلفة املطفأة (أو بنا ًء على منوذج األعمال ،بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) حتى يف حالة مدفوعات التعويضات السلبية.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم (« )28اإلستثمار يف
املنشآت احلليفة واملشاريع املشتركة»
(يبدا من اول كانون الثاني )2019

تتعلق هذه التعديالت باحلصص طويلة األجل يف املنشآت احلليفة واملشاريع
املشتركة .وتوضح هذه التعديالت ان املنشأة تقوم بتطبيق املعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم (« )9األدوات املالية» للحصص طويلة األجل يف منشأة حليفة
أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءا من صايف اإلستثمار يف املنشأة احلليفة أو
املشروع املشترك يف حال لم تطبق طريقة حقوق امللكية بشأنها

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم (« )19منافع
املوظفني»
(يبدا من اول كانون الثاني )2019

تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على اخلطط أو التخفيضات أو التسويات.

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم (« )1عرض القوائم
املالية».
(يبدا من اول كانون الثاني )2020

تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية.

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية (« )3إندماج
األعمال»
(يبدا من اول كانون الثاني )2020

توضيح هذه التعديالت تعريف األعمال حيث نشر مجلس معايير احملاسبة الدولية
«اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية» املعدل .يشمل ذلك التعريفات املعدلة
للموجودات واملطلوبات باإلضافة إلى إرشادات جديدة بشأن القياس وإلغاء
االعتراف والعرض واإلفصاح.
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية ،إلى جانب اإلطار املفاهيمي املعدل،
تعديالت على املراجع اخلاصة باإلطار املفاهيمي يف معايير املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية ،حيث حتتوي الوثيقة على تعديالت على املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية ( 2و 3و 6و )14واملعايير احملاسبية الدولية أرقام ( 1و 8و 34و37
و )38وتفسيرات جلنة املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام ( 12و )19وتفسير و
( 20و )22وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير املعايير رقم ( )32من أجل حتديث تلك
التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من إطار العمل أو لإلشارة إلى ما
تشير إليه من نسخة مختلفة من اإلطار املفاهيمي

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (« )17عقود التأمني»

ويوفر منهج قياس وعرض أكثر اتساقا جلميع عقود التأمني .وتهدف هذه
املتطلبات إلى حتقيق هدف احملاسبة املتسقة القائمة على املبادئ لعقود التأمني.
ويحل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )17محل املعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم (« )4عقود التأمني» .
يتطلب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )17قياس مطلوبات التأمني
بالقيمة احلالية للوفاء،

تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()10
«القوائم املالية املوحدة» ومعيار احملاسبة الدولي رقم ()28
«اإلستثمارات يف املنشآت احلليفة واملشاريع املشتركة (»)2011
(مت تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى .وما يزال
التطبيق مسموحا به)

تتعلق هذه التعديالت مبعاملة بيع أو مساهمة املوجودات من املستثمر يف املنشأة
احلليفة أو املشروع املشترك.

(يبدا من اول كانون الثاني )2022
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تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة يف القوائم املالية املوحدة للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد
هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة قد اليكون لها أي تأثير جوهري على القوائم املالية املوحدة للشركة يف فترة التطبيق األولي
باستثناء أثر تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم ( )16وكما هو موضح يف ادناه:

أثر تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (" )16عقود اإليجار"

يقدم املعيار منوذجا شامال لتحديد ترتيبات اإليجار ومعاجلتها يف القوائم املالية املوحدة لكل من املؤجرين واملستاجرين .كما سيحل محل
معيار احملاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري املفعول للفترات املالية التي تبدأ يف أو بعد
األول من كانون الثاني . 2019
قامت الشركة ،بحسب ما جتيزه األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( ،)16بعدم إعادة إدراج أرقام املقارنة ،ومت
االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات يف تاريخ االنتقال يف األرصدة االفتتاحية لألرصدة ذات العالقة.
ال يوجد إختالف جوهري للمعاجلة احملاسبية يف سجالت املؤجر ما بني املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16واملعيار احملاسبي الدولي
رقم (.)17
يتعلق التغيير يف تعريف عقد اإليجار بشكل اساسي مبفهوم السيطرة .ومييز املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16بني عقود
اإليجارات وعقود اخلدمات على أساس ما إذا كان العميل يتحكم يف استخدام أصل محدد ويعتبر عنصر التحكم موجودا إذا كان لدي العميل:
• احلق يف احلصول على قدر كبير من جميع الفوائد االقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات محدده ؛ و
• احلق يف توجيه استخدام هذا األصل.

االثر على املعاجلة احملاسبية يف سجالت املستأجر
اإليجارات التشغيلية

مت مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16تغيير املعاجلة احملاسبية لعقود اإليجار التي كانت ت َُصنّف سابقا على انها عقود إيجار
تشغيليه حسب معيار احملاسبة الدولي رقم ( ،)17والتي كانت تصنف على انها بنود خارج قائمة املركز املالي املوحدة.
عند التطبيق االولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (( )16باستثناء ما هو مشار اليه أدناه) ستقوم الشركة مبا يلي جلميع
عقود اإليجار:
أ -االعتراف مبوجودات "حق االستخدام" والتزامات اإليجار يف قائمة املركز املالي املوحدة ،وتقاس يف البداية على اساس القيمة احلالية
للتدفقات النقدية املستقبلية املدفوعة.
ب -االعتراف باستهالك موجودات "حق االستخدام" والفائدة على التزامات اإليجار يف قائمة الدخل املوحدة.
ج -فصل املبلغ اإلجمالي للنقد املدفوع إلى جزء رئيسي (املعروض يف اطار أنشطه التمويل) والفائدة (املعروضة يف اطار االنشطه
التشغيلية) يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة.
اما فيما يتعلق بعقود اإليجار القصيرة األجل (مده اإليجار التي تبلغ  12شهرا أو اقل) وعقود إيجار األصول ذات القيمة املنخفضة (مثل
احلواسيب الشخصية وأثاث املكاتب) ،فإن الشركة ستختار االعتراف بنفقات اإليجار على أساس القسط الثابت على النحو الذي يسمح
به املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (.)16
كما يف  31كانون االول  2018كان لدى الشركة إلتزامات عقود ايجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء بقيمة  5.673.920دينار .
بنا ًء على التقديرات االولية إلدارة الشركة هناك عقود ايجار تشغيلية بقيمة  5.673.920دينار عدا عقود االيجار التشغيلي قصيرة
االجل واألصول ذات القيمة املنخفضة وعليه ستقوم الشركة بتسجيل حق انتفاع باألصول بقيمة  4.842.011دينار ومقابلها التزامات
عقود تأجير تشغيلي بقيمة  4.757.022دينار ،إن األثر على قائمة الدخل يتمثل بتخفيض مصروف االيجار بقيمة  1.990.575دينار
وزيادة مصروف االستهالك بقيمة  1.716.949دينار وزيادة مصروف الفائدة بقيمة  267.750دينار.
سيتم الغاء اإلعتراف مبخصص عقود اإليجار املرهقة التي كانت مطلوبة مبوجب املعيار احملاسبي الدولي رقم (.)17
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سيتم الغاء اإلعتراف بحوافز التزام اإليجار التي اعترف بها سابقا فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلية ،وسيُحتسب املبلغ يف قياس
موجودات ومطلوبات اإليجار اخلاصة بحق االستخدام .
ومبوجب معيار احملاسبة الدولي رقم ( ،)17تُ ْع َرض جميع مدفوعات اإليجار املتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية كجزء من التدفقات النقدية
من االنشطه التشغيلية .سيكون اثر التغييرات يف اطار املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16هو تخفيض املبالغ النقدية املتولدة
عن أنشطه التشغيل وزيادة صايف النقد املستخدم يف متويل االنشطه بنفس املبلغ.

اإليجارات التمويلية

االختالفات الرئيسية بني املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( )17فيما يتعلق باملوجوات التي
كانت موجودة سابقا مبوجب عقد إيجار متويلي هي قياس ضمانات القيمة املتبقية التي يقدمها املستاجر إلى املؤجر .ويشترط املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16على اإلعتراف كجزء من التزاماته االيجارية فقط باملبلغ املتوقع دفعه مبوجب ضمان القيمة
املتبقية ،بدال من املبلغ باحلد األقصى املضمون وفقا ملا يقتضيه معيار احملاسبة الدولي رقم ( . )17وعند الطلب االولي ،ستقوم الشركة
بعرض املعدات التي كانت مدرجه سابقا يف املمتلكات واملنشات واملعدات ضمن البند املتعلق مبوجودات « حق االستخدام « والتزامات
اإليجار ،التي سبق عرضها ضمن االقتراض ليتم عرضها ،ضمن بند منفصل ملطلوبات اإليجار.
واستنادا إلى حتليل عقود اإليجار التمويلي للشركة كما يف  31كانون األول  2018على أساس الوقائع والظروف القائمة يف ذلك التاريخ،
مت اعتبار ان هذا التغيير لن يؤثر على املبالغ املعترف بها يف القوائم املالية املوحدة للشركة.

االثر على املعاجلة احملاسبية يف سجالت املؤجر

مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)16يستمر املؤجر تصنيف عقود اإليجار على انها اما إيجارات متويلية أو عقود إيجار
تشغيليه وإجراء معاجلة محاسبية لهذين النوعني من عقود اإليجار بشكل مختلف .غير ان املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16قد غير
ووسع نطاق اإلفصاحات املطلوبة ،وبشكل خاص حول كيفية قيام املؤجر باداره املخاطر الناشئة عن حصته املتبقية يف األصول املؤجرة.
ومبوجب املعيارالدولي للتقارير املالية رقم ( ،)16لغايات املؤجر الوسيط يعتبر عقد اإليجار الرئيسي والتاجير الفرعي كعقدين منفصلني.
ويتعني على املؤجر الوسيط ان يصنف التاجير الفرعي كتمويل أو إيجار تشغيلي بالرجوع إلى أصل احلق يف االستخدام الناشئ عن عقد
اإليجار الرئيسي (وليس باالشاره إلى األصل األساسي كما كان احلال يف اطار معيار احملاسبة الدولي رقم (.)17
وبسبب هذا التغيير ،ستقوم الشركة بتصنيف بعض اتفاقات التاجير الفرعي اخلاصة بها باعتبارها عقود إيجار متويلي .ووفقا ملا يقتضيه
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)9سيتم األعتراف مبخصص خسائر ائتمانية متوقعة يف ذمم اإليجار التمويلي املدينة ،وسيتم الغاء
اإلعتراف باألصول املؤجرة واملبالغ املستحقة القبض على أصول اإليجار التمويلي ،وسيؤدي هذا التغيير يف احملاسبة إلى تغيير توقيت
االعتراف باإليرادات ذات الصلة.
تتوقع اإلدارة تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16يف القوائم املالية املوحدة للشركة للفترة التي تبدأ يف األول من كانون
الثاني .2019

 -4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
ان اعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر يف
مبالغ املوجودات املالية واملطلوبات املالية وكذلك االفصاح عن االلتزامات احملتملة  .كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر يف االيرادات
واملصاريف واملخصصات بشكل عام واخلسائر اإلئتمانية املتوقعة  .وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة اصدار احكام واجتهادات هامة
لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها .ان التقديرات املذكورة 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 أوضاع وظروف تلك
التقديرات يف املستقبل .
يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري ،ويتم قيد أثر التغير يف التقديرات يف الفترة املالية التي حدث فيها هذه
التغير يف حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة املالية فقط ويتم قيد أثر التغير يف التقديرات يف الفترة املالية التي حدث فيها هذه التغير
ويف الفترات املالية املستقبلية يف حال كان التغير يؤثر على الفترة املالية والفترات املالية املستقبلية.
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يف اعتقاد إدارة الشركة بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ،وفيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة يف
عملية تطبيق السياسات احملاسبية للشركة والتي لها التأثير األكثر أهمية على املبالغ املعترف بها يف القوائم املالية املوحدة:

االعمار االنتاجية للموجودات امللموسة واملوجودات غير امللموسة

تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات امللموسة واملوجودات غير امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات
واالطفاءات السنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف املستقبل ويتم قيد خسارة التدني
يف قائمة الدخل املوحدة للسنة.

ضريبة الدخل

يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانني واملعايير احملاسبية ويتم احتساب واثبات الضرائب
املؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.

مخصص القضايا

يتم تكوين مخصص ملواجهة أية التزامات قضائية محتملة استناداً للدراسة القانونية املعدة من قبل املستشار القانوني يف الشركة والتي
حتدد املخاطر احملتمل حدوثها باملستقبل ويعاد النظر يف تلك الدراسة بشكل دوري.

املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة

تقوم االدارة مبراجعة املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني يف قيمتها ويتم قيد خسارة التدني
يف قائمة الدخل املوحدة للسنة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم

عند تقدير القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية تستخدم الشركة ،بيانات السوق املتاحة القابلة للمالحظة .ويف حال عدم
وجود مدخالت املستوى ( ،)1جتري الشركة التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية.

احتساب مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

يتطلب من إدارة الشركة استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة
الهامة يف مخاطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعتراف األولي بها ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة.
يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر الزمني للموجودات.

حتديد العدد والوزن النسبي لسيناريوهات النظرة املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات  /السوق وحتديد املعلومات
املستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو

عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة ،تستخدم الشركة معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات احلركة املستقبلية
ملختلف احملركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه احملركات على بعضها البعض.

احتمالية التعثر

ً
مدخل رئيس ًيا يف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة .وتعتبر احتمالية التعثر ﺗﻘد ًرا الحتمالية التعثر عن السداد
تشكل احتمالية التعثر
على مدى فتره زمنية معينة ،والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.

اخلسارة بإفتراض التعثر

تعتبر اخلسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناجتة ﻋن التعثر يف اﻟﺳداد .وهو يستند إلى الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية
املستحقة وتلك التي يتوقع املمول حتصيلها ،مع األخذ يف اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة.

اإلعتراف باإليراد

تقوم إدارة الشركة باستخدام تقديرات وافتراضات هامة لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات مبوجب متطلبات املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء".
الفارج اإلسمنت األردنية
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 - 5النقد لدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول

نقد لدى البنوك

2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

991,826

14,944,836

 -6ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ذمم مبيعات محلية

18,327,763

20,045,331

ذمم مبيعات خارجية

2,303,535

2,347,986

ذمم جهات ذات عالقة (إيضاح )26

173,839

181,382

ذمم أخرى

154,298

379,469

11,110,226

10,655,236

32,069,661

33,609,404

()9,749,151

()4,713,591

22,320,510

28,895,813

شيكات برسم التحصيل
مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة – الذمم املدينة *

* ان احلركة احلاصلة على مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة  -الذمم املدينة هي كما يلي:
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الرصيد يف بداية السنة

4,713,591

4,221,734

أثر تطبيق املعيار الدولي رقم ( – )9إيضاح ()3

4,856,370

الرصيد املعدل

9,569,961

-

300,906

-

-

491,857

أضافات خالل السنه
املخصص (املسترد) خالل السنة  -بالصايف
شطب ذمم خالل السنة *

()121,716

    الرصيد يف نهاية السنة

9,749,151

صفحة 56
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القوائم املالية املوحدة

تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانياً ،وذلك من أجل تخفيف خطر اخلسائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزامات.
وفيما يلي قائمة جدول اعمار الذمم املدينة:
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول

*

2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ذمم لم تستحق بعد

11,091,699

10,484,038

 30يوم –  60يوم

2,847,287

4,448,599

 61يوم –  90يوم

2,511,656

3,208,720

 91يوم –  120يوم

1,767,531

2,087,493

أكثر من  120يوم

13,851,488

13,380,554

     املجمــــــوع

32,069,661

33,609,404

وافق مجلس إدارة الشركة على شطب الذمم املدينة خالل العام . 2018

 تقوم الشركة بدراسة اعمار الذمم ومدى كفاية املخصصات الواجب االستدراك لها يف نهاية كل فترة مالية. يوجد تركزات إئتمانية يف الذمم املدينة للشركة ألكبرعشر عمالء والتي تشكل ما نسبته  %37من إجمالي الذمم املدينة كما يف  31كانوناألول  %35( 2018من إجمالي الذمم املدينة كما يف  31كانون األول .)2017

 -7المخزون وقطع الغيار

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

قطع غيار

15,396,281

15,584,014

بضاعة جاهزة

5,043,182

5,979,208

بضاعة حتت التصنيع

12,454,261

9,999,245

مواد خام

4,156,477

3,647,132

وقود

3,454,487

2,781,774

40,504,688

37,991,373

()5,763,073

()5,714,965

34,741,615

32,276,408

مخصص قطع غيار بطيئة احلركة *

الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي
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*

ان تفاصيل احلركة احلاصلة على مخصص قطع غيار بطيئة احلركة:
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الرصيد يف بداية السنة

5,714,965

5,037,910

املخصص خالل السنة  -بالصايف

48,108

677,055

5,763,073

5,714,965

الرصيد يف نهاية السنة

 -8أرصدة مدينة أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ذمم ودفعات مقدمة للمقاولني

1,785,969

1,862,660

مصاريف مدفوعة مقدماً

1,034,511

443,317

تأمينات مستردة

776,213

62,687

أمانات ضريبة املبيعات

563,050

-

أخرى

273,186

125,303

4,432,929

2,493,967

صفحة 58
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 -9ممتكات ومعدات  -بالصافي

أراضي

دينـ ـ ـ ـ ــار

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للعام 2018

محاجر

دينـ ـ ـ ـ ــار

آالت ومعدات

مبـان ــي
دينـ ـ ـ ـ ــار

املجم ــوع

أخـ ـ ـ ـ ــرى

5,099,021 217,615,887 90,774,182
()24,967,230( )6,775,442
5,099,021 192,648,657 83,998,740
5,099,021 178,747,227 73,397,149
3,020,542
2,462,558
()24,867,176( )6,773,528
5,099,021 156,900,593 69,086,179

دينـ ـ ـ ـ ــار

7,572,106
()30,712
7,541,394
7,402,550
42,823
()30,710
7,414,663

وسائط
نقل
دينـ ـ ـ ـ ــار

639,883
639,883
639,851
639,851

مشاريع حتت
أجهـ ــزة
أثــاث
ُعدد وأجهزة
ومفروشات احلاسب اآللي التنفي ــذ
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
3,700,112
3,700,112
3,689,528
1,563
3,691,091

دينـ ـ ـ ـ ــار
3,347,482
1,100,354
()51,214
4,396,622
-

126,731

دينـ ـ ـ ـ ــار
357,095,301 9,392,557
1,101,821
5,833
57,047
()31,812,310( )27,616
326,390,645 9,421,988
279,340,744 7,643,203
5,695,454
140,131
()31,699,008( )27,594
253,337,190 7,755,740
32

8,777,523 5,099,021 246,882,336 91,167,475
26,810
80,028
()1,232,227
()29,346,477( )393,293
7,572,106 5,099,021 217,615,887 90,774,182
8,634,358 5,099,021 194,141,746 71,286,841
4,079,461
2,503,588
()1,231,808
()19,473,980( )393,280
7,402,550 5,099,021 178,747,227 73,397,149

35,748,064

9,021

694,008
()54,125
639,883
693,886
()54,035
639,851

-

4,396,622
3,695,422
4,690
3,700,112
3,689,528
3,689,528

1,666,248
2,792,070
909,837
()195,797
()158,628
3,347,482
-

73,053,455
388,133,045 10,068,445
1,068,446
47,081
195,797
()32,106,190( )918,766
357,095,301 9,392,557
294,544,207 8,305,029
6,859,411
247,945
()22,062,874( )909,771
279,340,744 7,643,203

14,912,561 8,541,227 7,652,949

الكلفة :
11,291,279 7,662,792
الرصيد يف بداية السنة
1,467
إضافــات
حتويالت من مشاريع حتت التنفيذ
خسارة تدني
()11,310
إستبعادات *
11,291,279 7,652,949
الرصيد يف نهاية السنة
االستهالك املتراكم :
2,722,215
الرصيد يف بداية السنة
27,837
االستهالك للسنة
إستبعـادات *
2,750,052
الرصيد يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفترية
كما يف  31كانون األول 2018

للعام 2017

الكلفة :
11,291,279 7,665,466
الرصيد يف بداية السنة
إضافــات
حتويالت من مشاريع حتت التنفيذ
()2,674
إستبعادات **
11,291,279 7,662,792
الرصيد يف نهاية السنة
االستهالك املتراكم :
2,693,798
الرصيد يف بداية السنة
28,417
االستهالك للسنة
إستبعـادات **
2,722,215
الرصيد يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفترية
كما يف  31كانون األول 2017
نسبة االستهالك بالسنوات

169,556
15 - 5

17,377,033 8,569,064 7,662,792
50 - 6
-

32
11 - 5

38,868,660
30 - 5

10,584
15 - 2

15 - 5

3,347,482
-

1,749,354
20 - 5

77,754,557

* يشمل هذا البند قيمة استبعاد خط اإلنتاج األول  /مصنع الفحيص بتكلفة تاريخية  28.824.347دينار ومجمع استهالك  28.824.136دينار  ،حيث بلغت صايف القيمة الدفترية له  211دينار كما يف  31كانون األول  2018مببلغ
 1,131,611دينار ونتج عن عملية البيع أرباح بقيمة  1,131,400دينار .
** يشمل هذا البند قيمة استبعاد خط انتاج يف مصنع الرشادية بتكلفة تاريخية  28.521.791دينار ومجمع استهالك  18.649.294دينار حيث نتج عنه خسارة تدني املمتلكات واملعدات بقيمة  9.872.497دينار مت قيدها على
قائمة الدخل املوحدة

القوائم املالية املوحدة
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القوائم املالية املوحدة

 -10موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
شركة اإلستثمارات التعدينية

22,150

26,898

22,150

26,898

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
الشركة األردنية لإلستثمار وتنمية اجلنوب

114,299

114,297

شركة الصناعات الكيماوية والتعدينية

35,000

35,000

500

500

149,799

149,797

171,949

176,695

جمعية موظفي الرشادية

 - 11الشهرة

ميثل هذا البند الشهرة البالغة  2,495,945دينار بتملك الشركة شركات العالول الذي مت خالل عام  .2008مت حتديد قطاع الباطون
اجلاهز على انه وحدة توليد النقد املنتفعة من عملية التملك الغراض اختبار تدني قيمة الشهرة.
قامت الشركة بتاريخ  31كانون االول  2018باجراء اختبار تدني قيمة الشهرة السنوي .مت حتديد القيمة القابلة لالسترداد لقطاع الباطون
اجلاهز عن طريق احتساب القيمة قيد االستخدام للقطاع والتي مت احتسابها بناء على التدفقات النقدية املتوقعة للقطاع واملبنية على
املوازنة التقديرية لعام  2018التي مت اقرارها من قبل االدارة .وقد مت احتساب التدفقات النقدية املتوقعة بعد عام  2018باستخدام معدل
منو يتراوح بني  ٪3الى  .٪5يف اعتقاد االدارة ،فان معدل النمو يعد مناسباً بالنظر لطبيعة العمل والنمو العام يف النشاط االقتصادي يف
املنطقة .وقد مت استخدام معدل خصم يبلغ  ٪8خلصم التدفقات النقدية املتوقعة والذي ميثل املتوسط املرجح لكلفة رأس املال للشركة
معدالً لياخذ بعني االعتبار املخاطر اخلاصة بالقطاع.
لم ينتج عن اختبار التدني اي خسائر تدني يف قطاع الباطون اجلاهز.
إن احتساب القيمة قيد االستخدام لقطاع الباطون اجلاهز يتأثر باالفتراضات التالية:
 إجمالي الربح معدل اخلصم معدل النمو املستخدم يف احتساب التدفقات النقدية املتوقعةفيما يتعلق باحتساب القيمة قيد االستخدام ،ترى االدارة أن أي تغير معقول يف االفتراضات املذكورة أعاله لن ينتج عنه أن تتجاوز القيمة
الدفترية لقطاع الباطون اجلاهز قيمته القابلة لالسترداد بشكل جوهري.

صفحة 60
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 -12قروض إسكان وسيارات الموظفين

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول

قروض إسكان املوظفني

*

قروض سيارات املوظفني

*

**

**

2018
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1,617,224

1,431,625

11,543

1,628,767

18,372

1,449,997

منحت الشركة قروضاً سكنية بدون فائدة للموظفني املصنفني الذين ال تقل مدة خدمتهم يف الشركة عن خمس سنوات وبسقف
 22,000دينار .يتم سداد القروض بأقساط شهرية تخصم من راتب املوظف الشهري ،وبفترة سداد ال تتجاوز  15سنة .مت منح هذه
القروض للموظفني مقابل رهن العقار.
منحت الشركة قروض سيارات بدون فائدة للموظفني املصنفني وبسقف يتراوح بني  7,000دينار و لغاية  35,000دينار حسب فئاتهم
الوظيفية ،يتم سداد القروض على أقساط شهرية ،تخصم من راتب املوظف الشهري ،وبفترة سداد ال تتجاوز  8سنوات ،مت منح هذه
القروض للموظفني مقابل رهن السيارات ،يتم االعتراف بقروض إسكان و سيارات املوظفني مبدئياً بالقيمة العادلة ،والتي مت احتسابها
عن طريق خصم الدفعات الشهرية الى قيمها احلالية باستخدام أسعار فائدة تبلغ  ٪8,5لقروض اإلسكان و ٪8,5لقروض السيارات والتي
تقارب أسعار الفائدة على قروض جتارية مشابهة ،يتم قياس هذه القروض الحقاً بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 -13ضريبة الدخل

أ  -مخصص ضريبة الدخل

إن احلركة احلاصلة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
مصروف ضريبة الدخل المستحق عن السنة
ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2018
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

858,689
702,947
()890,789

1,352,365
896,424
()1,390,100

670,847

858,689

ب -مصروف ضريبة الدخل

متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

مصروف ضريبة الدخل خالل السنة
إطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة

2018
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول

702,947
5,995,505
6,698,452

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
896,424
-

896,424

 مت اجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات للشركة حتى نهاية العام  2016كما مت تقدمي كشف التقدير الذاتي لدائرةضريبة الدخل واملبيعات للعام  2017ولم يتم تدقيقها بعد.
 مت اجراء مخالصة مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام  2016للشركتني التابعتيني (الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانيةوالشركة العربية للنقل املتخصص) كما مت تقدمي كشف التقدير الذاتي للعام  2017ولم يتم مراجعتها بعد.
 مت قيد املخصصات الضريبية للشركات التابعة وبراي االدارة ان املخصص املرصود كاف مقابل اإللتزامات الضريبية للشركة والشركاتالتابعة لها كما يف  31كانون األول .2018
الفارج اإلسمنت األردنية
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ج  -ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

(اخلسارة) احملاسبية

()27,883,588

()32,433,038

(مصاريف) أيرادات غير مقبولة ضريبيا

()2,287,392

3,040,312

(اخلسارة) الربح الضريبي

()30,170,980

()29,392,726

يعود إلى
مجموع (اخلسارة) باستثناء العقبة  -للشركة األم

()29,357,613

()35,682,746

الربح الضريبي بإستثناء العقبة  -للشركة التابعة

4,957,793

6,154,200

(اخلسارة) الربح الضريبي للعقبة – الشركة األم

()170,397

590,438

الربح الضريبي للعقبة  -للشركة التابعة

177,120

106,290

نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركة األم  -باستثناء العقبة

٪24

٪24

نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركة التابعة – باستثناء العقبة

٪14

٪14

نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركة األم  -العقبة

٪5

٪5

نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركة التابعة  -العقبة

٪5

٪5

()702,947

()896,424

(املصروف) الوفر يف ضريبة الدخل للشركة التابعة

د -املوجودات الضريبية املؤجلة:
إن تفاصيل أرصدة وعمليات املوجودات الضريبية املؤجلة هي كما يلي:
قائمة املركز املالي املوحدة

قائمة الدخل املوحدة

2018

2017

2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

860,534

1,200,000

()348,034

-

1,473,613

518,648

()118,061

-

مخصص إعادة تأهيل احملاجر وحماية البيئة

204,239

288,337

()84,098

-

إجازات موظفني مستحقة

117,151

158,571

()46,250

-

مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة احلركة

856,209

1,201,444

()350,421

-

9,622

411

()14,582

-

13,831,734

18,859,081

()5,034,059

-

17,353,102

22,226,492

()5,995,505

-

مخصص قضايا مقامة على الشركة
مخصص الذمم املشكوك يف حتصيلها

مخصصات أخرى
خسائر ضريبية مدورة
املجموع
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 -14أرصدة بنكية محتجزة

ميثل هذا الرصيد املبلغ احملتجز لدى البنك العربي كما يف  31كانون األول  2017نتيجة للقضية املرفوعة من قبل شركة امليسرة السودانية
والتي كانت تدير احملطة اململوكة من شركة مصانع االسمنت األردنية (محطة بورسودان) ،وقد قامت شركة سمنتيا السويسرية بتعويض
املجموعة عن هذا احلجز حلني االنتهاء من القضية.
بناء على كتاب وزارة العدل رقم  2018/965بتاريخ  7اذار  ،2018تقرر يف القضية التنفيذية رقم (/2018/965ب) واملتكونة بني احملكوم له بنك
اخلرطوم واحملكوم عليها شركة مصانع اإلسمنت األردنية برفع اشارة احلجز التحفظي عن اية أرصدة وحسابات مت وضع احلجز عليها مسبقا
لدى البنك العربي ،وبناء على ذلك قامت الشركة برفع كامل احلجز عن األرصدة البنكية احملتجزة مببلغ  1,651,161دينار خالل السنة املنتهية يف
 31كانون األول  2018وإعادة تصنيفها ضمن أرصدة لدى البنوك ،علما أنه ال يوجد أثر مالي على قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية
يف  31كانون األول .2018

 - 15بنوك دائنة

ميثل هذا البند التسهيالت االئتمانية املستغلة كما يف  31كانون األول  ، 2018لدى املجموعة تسهيالت ائتمانية من بنك االسكان للتجارة
والتمويل بسقف  9,5مليون دينار والبنك العربي بسقف  8مليون دينار وبنك سوسيتيه جينيرال بسقف  6مليون دينار والبنك االردني الكويتي
بسقف  2مليون دينار واملؤسسة العربية املصرفية بسقف  6مليون دينار وبنك عودة بسقف مليون دينار وبنك األردن بسقف  3مليون دينار
مقابل شيكات مخصومة لبعض العمالء وبنسب فائدة سنوية تتراوح بني  %7الى  ، %9ان التسهيالت اعاله مضمونة بكفالة الشركة اإلعتبارية .

 - 16ذمم دائنة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ذمم دائنة جتارية

ذمم جهات ذات عالقة (إيضاح )26

 31كانون األول 2018
ذمم دائنة
ذمم دائنة
طويلة األجل
قصيرة األجل
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
27,450,٦٥٢
19,880,354
47,331,006

-

 31كانون األول 2017
ذمم دائنة
ذمم دائنة
طويلة األجل
قصيرة األجل
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار
-

29,434,924

-

16,611,846
46,046,770

 - 17أرصدة دائنة أخرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2018
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
أرباح غير موزعة على املساهمني
أمانات ضريبة املبيعات
مخصص قضايا مقامة على الشركة (ايضاح * )27
أمانات صندوق اإلسكان والتامني الصحي
مخصص إعادة تأهيل احملاجر وحماية البيئة **
ذمم مستحقة ***
مخصص التزامات أخرى
مخصص اجازات املوظفني
مصاريف مستحقة
أخـــرى

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول

5,899,920
10,070,224
98,757
1,303,763
2,109,346
269,307
629,353
72,590
608,475
21,061,735
الفارج اإلسمنت األردنية

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

6,720,038
809,526
5,057,120
119,934
1,270,163
11,609,346
334,245
663,294
221,492
438,830
27,243,988
التقرير السنوي
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* إن احلركة احلاصلة على مخصص قضايا مقامة على الشركة هي كما يلي:
2018

2017

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الرصيد يف بداية السنة

5,057,120

5,057,120

املخصص خالل السنة

13,٣٣٨,115

6,766,011

املدفوع من املخصص خالل السنة

()8,٣٢٥,011

()6,766,011

10,070,224

5,057,120

الرصيد يف نهاية السنة

** يتم تكوين مخصص إلعادة تأهيل احملاجر وحماية البيئة بناءاً على التكاليف املستقبلية املتوقعة مخصومة لقيمها احلالية باستخدام
سعر خصم يبلغ . ٪5,7
إن احلركة على حساب مخصص إعادة تأهيل احملاجر وحماية البيئة هي كما يلي:
2018

2017

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الرصيد يف بداية السنة

1,270,163

1,201,403

املخصص خالل السنة

33,600

68,760

1,303,763

1,270,163

الرصيد يف نهاية السنة

*** يتضمن هذا البند مخصص لقاء انهاء عقود موظفني وإعادة هيكلة الشركة مببلغ  11,609,346دينار كما يف  31كانون األول 2017
وذلك مبوجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ  29كانون الثاني  ،2018وخالل العام  2018مت حترير ما يقارب  9,5مليون دينار بنا ًء
على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ  21شباط  2019إلنتفاء احلاجة منه.
 إن احلركة على حساب مخصص لقاء إنهاء عقود موظفني وإعادة هيكلة الشركة هي كما يلي:2018

2017

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الرصيد يف بداية السنة

11,609,346

-

املخصص خالل السنة

-

11,609,346

()9,500,000

-

عكس مخصصات
الرصيد يف نهاية السنة
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ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2018

البنك

العربي*

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
بنك سوسيتية جنرال األردن
بنك
*

**

***

****

قصيرة األجل
دين ـ ـ ـ ــار

طويلة األجل
دين ـ ـ ـ ــار

قصيرة األجل
دين ـ ـ ـ ــار

طويلة األجل
دين ـ ـ ـ ــار

5,000,000

12,500,000

2,500,000

7,500,000

1,500,000

**

1,500,000

***

األحتاد****

 31كانون االول 2017

2,250,000

1,000,000

3,750,000

1,500,000

2,000,000

1,000,000

193,723

-

-

-

8,193,723

15,750,000

5,000,000

13,250,000

قامت شركة مصانع االسمنت األردنية بتاريخ  3تشرين األول  2017بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك العربي مببلغ  20مليون دينار
بسعر فائدة  %7,5يسدد على  8أقساط نصف سنوية متساوية مببلغ  2,500,000دينار ،بحيث يستحق القسط األول منها بتاريخ
 2تشرين األول  2018ويستحق األخير منها بتاريخ  2نيسان .2022
قامت شركة مصانع االسمنت األردنية بتاريخ  8آب  2016بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل مببلغ  6مليون
دينار بسعر فائدة  %7,25يسدد على  8أقساط نصف سنوية متساوية مببلغ  750الف دينار ،بحيث يستحق القسط األول منها
بتاريخ أول متوز  2017ويستحق األخير منها بتاريخ اول كانون الثاني .2021
قامت شركة مصانع االسمنت األردنية بتاريخ  13حزيران  2016بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك سوسيتية جنرال األردن مببلغ 4
مليون دينار بسعر فائدة  %9يسدد على  8أقساط نصف سنوية متساوية مببلغ  500الف ،بحيث يستحق القسط األول منها بتاريخ
 30حزيران  2017ويستحق األخير منها بتاريخ  30كانون األول 2020
قامت شركة مصانع االسمنت األردنية بتاريخ 28حزيران  2018بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك األحتاد مببلغ  325,322دينار بسعر
فائدة  %8,75يسدد على  18قسط شهري متساوي مببلغ 18,350دينار ،بحيث يستحق القسط األول منها بتاريخ  30حزيران 2018
ويستحق األخير منها بتاريخ  30تشرين الثاني . 2019

 -إن احلركة على القروض خالل السنة كما يلي:

البنك العربي
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
بنك سوسيتية جنرال األردن
بنك األحتاد

رصيد بداية السنة
دين ـ ـ ـ ــار
10,000,000
5,250,000
3,000,000
18,250,000

اإلضافات
دين ـ ـ ـ ــار
10,000,000
303,823
10,303,823

التسديدات
دين ـ ـ ـ ــار
()2,500,000
()1,500,000
()500,000
()110,100
()4,610,100

رصيد نهاية السنة
دين ـ ـ ـ ــار
17,500,000
3,750,000
2,500,000
193,723
23,943,723

 إن القروض اعاله مضمونة بكفالة الشركة الشخصية. -بلغت الفوائد املقيدة التي تخص احلسابات أعاله  1,943,747دينار للعام  2018و 650,133دينار للعام . 2017

 -19إلتزامات التأمين الصحي بعد التقاعد

تقوم الشركة بتقدمي منافع محددة للتأمني الصحي بعد التقاعد للموظفني املؤهلني وعائالتهم الذين تنطبق عليهم شروط معينة .يحق
للموظفني االنتفاع من التأمني الصحي عند بلوغهم سن التقاعد وهو  55سنة للنساء و 60سنة للرجال ،ال مينح املوظفون أي منافع أخرى
بعد التقاعد.
يساهم املتقاعدون (حتى وفاتهم) وعائالتهم (حتى وفاة الزوج أو الزوجة أو بلوغ األطفال السن األقصى املشمول بالتغطية) باملبالغ التالية:
 ٪2,5 -1من راتب الضمان االجتماعي للمتقاعد وبحد أدنى  6دنانير شهرياً.
 ٪20 -2من التكاليف الطبية للعائلة وبحد أقصى 200دينار لكل حالة طبية.
الفارج اإلسمنت األردنية
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إن التغيرات يف القيمة احلالية اللتزامات التامني الصحي بعد التقاعد هي كما يلي:
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الرصيد كما يف بداية السنة

26,295,000

25,474,000

اإلضافات خالل السنة *

1,374,000

1,381,000

خسائر اكتوارية

2,527,000

1,263,000

املدفوع خالل السنة

()1,861,000

()1,823,000

28,335,000

26,295,000

الرصيد كما يف نهاية السنة

* يوضح اجلدول التالي مصروف التأمني الصحي بعد التقاعد الظاهر يف قائمة الدخل املوحدة:
2018

2017

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

كلفة اخلدمة احلالية

156,000

147,000

الفائدة على االلتزام

1,218,000

1,234,000

1,374,000

1,381,000

ان االفتراضات االساسية املستخدمة يف حتديد التزامات التامني الصحي بعد التقاعد كما يلي:
2018

2017

سعر اخلصم

٪3,99

٪4,85

التضخم يف التكاليف الصحية طويلة األمد

٪3,50

٪3,50

الزيادة املتوقعة يف رواتب املوظفني

٪4,50

٪4,60

اعاده تقييم سعر املنافع

٪2

٪2

حدوث الوفاة /اإلعاقة

 90-88سنة لإلناث

 90-88سنة لإلناث

 64-60سنة للذكور

 64-60سنة للذكور

 ٪1للسنة حتى سن 50سنة

 ٪1للسنة حتى سن 50سنة

معدل الدوران
سن التقاعد:
ذكور

60

60

اناث

55

55

احلد األعلى لسن التغطية لألطفال:
إناث

27

27

ذكور

23

23

القسط السنوي  -املوظفني احلاليني

437

 404دينار

القسط السنوي  -املتقاعدين

438

 406دينار

املساهمة ألفراد العائلة

64,4

 61دينار

راتب الضمان االجتماعي

7,169

 7,503دينار
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يوضح اجلدول التالي التغير يف القيمة احلالية إللتزامات التأمني الصحي بعد التقاعد وكلفة اخلدمة احلالية والفائدة على االلتزام نتيجة
الزيادة او النقص يف أسعار التكاليف الطبية.

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017

الزيادة/النقص
بأسعار التكاليف
الطبية

األثر على القيمة احلالية
إللتزامات التأمني الصحي
بعد التقاعد
دينـ ـ ــار

األثر على كلفة
اخلدمة احلالية
والفائدة على االلتزام
دينـ ـ ــار

٪1 +
٪1 -

283,350
()283,350

39,010
()39,010

الزيادة/النقص
بأسعار التكاليف
الطبية

األثر على القيمة احلالية
إللتزامات التأمني الصحي
بعد التقاعد
دينـ ـ ــار

األثر على كلفة
اخلدمة احلالية
والفائدة على االلتزام
دينـ ـ ــار

٪1 +
٪1 -

262,950
()262,950

26,440
()26,440

يوضح اجلدول التالي التغير يف القيمة احلالية إللتزامات التأمني الصحي بعد التقاعد نتيجة الزيادة أو النقص يف سعر اخلصم:
الزيادة/النقص يف سعر اخلصم

األثر على القيمة احلالية إللتزامات التأمني الصحي بعد التقاعد
2018

2017

دينـ ــار

دينـ ــار

٪5+

1,416,750

1,314,750

٪5-

()1,416,750

()1,314,750

بلغت اخلسائر اإلكتوارية املتراكمة  15,643,000دينار كما يف  31كانون األول  13,116,000( 2018دينار خسائر إكتوارية متراكمة كما
يف  31كانون األول .)2017

 -20حقوق الملكية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 -رأس املال املدفوع

يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع  60,444,460دينار كما يف  31كانون األول  2018و 31كانون األول  2017مقسمة الى 60,444,460
سهم قيمة السهم االسمية دينار واحد.

 -أسهم اخلزينة

ميثل هذا البند قيمة االسهم اململوكة من قبل الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية (الشركة التابعة) يف رأسمال شركة مصانع االسمنت
االردنية البالغ كلفتها  323دينار والتي مت شراؤها خالل العام  .2012هذا وقد مت بيع جزء من هذه االسهم خالل العام .2016

 -إحتياطي إجباري

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة  %10للسنوات السابقة وفقا لقانون
الشركات وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني .مت احلصول على موافقة وتنسيب مجلس ادارة الشركة باجتماعهم املنعقد بتاريخ 29
كانون الثاني  2018باطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة للشركة مببلغ  27مليون دينار عن طريق استخدام االحتياطي اإلجباري للشركة
وقد قررت الهيئة العامة للشركة يف اجتماعها غير العادي املصادقة على هذا القرار بتاريخ  30حزيران  2018وعليه مت إطفاء جزء من
اخلسائر املتراكمة بكامل رصيد اإلحتياطي اإلجباري والبالغ  27مليون دينار ليصبح رصيده صفر كما يف  31كانون األول . 2018
الفارج اإلسمنت األردنية
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 -إحتياطي إختياري

ميثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية للسنوات السابقة بنسبة حدها األقصى  %20و يستخدم
اإلحتياطي يف األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة و يحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على املساهمني .مت
احلصول على موافقة وتنسيب مجلس ادارة الشركة باجتماعهم املنعقد بتاريخ  13متوز  2017باطفاء من اخلسائر املتراكمة للشركة مببلغ
 12.399.640دينار عن طريق استخدام االحتياطي االختياري للشركة وقد مت إقرارها من قبل الهيئة العامة يف اجتماعها غير العادي
واملصادقة على هذا القرار بإجتماعها املنعقد يف  19أيلول .2017

 -21مصاريف بيع وتسويق

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رواتب وأجور
مساهمة املجموعة يف الضمان االجتماعي
أخرى

2018
دين ـ ـ ـ ـ ــار

2017
دين ـ ـ ـ ـ ــار

1,386,347
147,481
652,400

1,013,089
112,157
393,000

2,186,228

1,518,246

 -22مصاريف إدارية وعمومية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2018
دين ـ ـ ـ ـ ــار

رواتب وأجور ومنافع أخرى
املساهمة يف الضمان اإلجتماعي
املساهمة يف صندوق إدخار املوظفني
املساهمة يف صندوق التكافل
أتعاب قانونية واستشارات
رسوم امتياز – الشركة األم (الفارج)
سفر وتنقالت
استهالكات
إعالنات و معارض
بريد وهاتف
تأمينات
قرطاسية ومطبوعات وإشتراكات
محروقات
تبرعات
إيجارات
تدريب
صيانة
مصاريف كمبيوتر
ضيافة
أخرى
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3,756,029
437,334
224,091
22,035
1,425,118
840,647
90,680
88,221
80,337
54,٢٢٧
28,889
34,283
49,057
250,257
165,674
53,650
30,824
184,068
47,418
956,526
8,819,365
2018

2017
دين ـ ـ ـ ـ ــار

3,668,804
369,340
212,700
21,699
503,770
1,186,636
127,803
104,340
52,439
75,881
213,913
166,862
49,387
313,229
220,787
53,619
21,287
346,285
63,932
1,048,146
8,820,859
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 -23الشركات التابعة الجوهرية والمملوكة جزئي ُا من قبل الشركة

املعلومات املالية للشركات التابعة والتي يكون رصيد حقوق غير املسيطرين فيها جوهري هي كما يلي:
إسم الشركة

بلد التأسيس

األنشط ـ ــة التشغيلي ـ ــة

الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية

األردن

التصنيع واملتاجرة بالباطون اجلاهز

نسبة امللكـية لغير املسيطرين
2017
2018
٪49

٪49

فيما يلي املعلومات املالية املختصرة للشركة التابعة ،مت إعداد هذه املعلومات بناءاً على املبالغ قبل إستبعاد املعامالت مع الشركة التابعة.
الرصيد اجلوهري املتراكم حلقوق غير املسيطرين
الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية

األرباح اجلوهرية العائدة حلقوق غير املسيطرين
الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية

أ  -قائمة املركز املالي املوحدة

املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة
مجموع حقوق امللكية
حصة غير املسيطرين من حقوق امللكية

ب-

قائمة الدخل املوحدة

املبيعات
كلفة املبيعات
اجمالي الربح
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف ادارية
الربح التشغيلي
مخصص قضايا
تكاليف متويل
أرباح بيع ممتلكات و معدات
إيرادات اخرى  -بالصايف
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل
ربح السنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
حصة غير املسيطرين من الدخل الشامل

2018
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

4,512,695

6,303,108

2018
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1,076,545

1,153,109

الرصيد كما يف  31كانون األول
2017
2018
الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

19,615,685
4,799,785
()18,700,884
5,714,586
4,512,695

26,268,928
3,889,135
()20,819,349
9,338,714
6,303,108

2017
2018
الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار
40,310,462
()34,722,967
5,587,495
()643,461
()1,827,425
3,116,609
()30,000
()512,315
245,484
27,743
2,847,521
()620,390
2,227,131
2,227,131
1,076,545
الفارج اإلسمنت األردنية

44,232,562
()38,122,579
6,109,983
()691,804
()1,924,942
3,493,237
()272,066
29,107
3,250,278
()866,894
2,383,384
2,383,384
1,153,109
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ج  -قائمة التدفقات النقدية املوجزة
2017
2018
الشركة العربية للتجهيزات اخلرسانية
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار

التدفقات النقدية
االنشطة التشغيلية
االنشطة االستثمارية
االنشطة التمويلية
صايف (النقص) يف النقد وما يف حكمه

1,235,783
()153,528
()3,524,918
()2,442,٦٦٣

()2,033,381
156,037
1,769,897
()107,447

 -24التصنيف القطاعي والجغرافي
أ -التصنيف القطاعي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018

االيرادات
مبيعات
مبيعات داخلية ما بني وحدات اإلنتاج
اإلجمالي
نتائج االعمال
(اخلسارة) الربح قبل الضريبة
(مصروف) ضريبة الدخل
(خسارة) ربح السنة
معلومات القطاعات االخرى
املصاريف الرأسمالية
اإلستهالكات
ايراد فوائد دائنة
مصروف فوائد مدينة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017

االيرادات
مبيعات
مبيعات داخلية ما بني وحدات اإلنتاج
اإلجمالي
نتائج االعمال
(اخلسارة) الربح قبل الضريبة
(مصروف) ضريبة الدخل
(خسارة) ربح السنة
معلومات القطاعات االخرى
املصاريف الرأسمالية
اإلستهالكات
ايراد فوائد دائنة
مصروف فوائد مدينة
مصروف تدني
صفحة 70
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االسمنت
دينـ ــار

الباطون اجلاهز
دينـ ــار

تسوية احلسابات اجلارية
دينـ ــار

املجمــوع
دينـ ــار

21,362,328
12,006,260
33,368,588

40,310,462
40,310,462

()12,006,260
()12,006,260

61,672,790
61,672,790

()30,701,010
()6,078,062
()36,779,071

2,817,421
()620,390
2,197,031

-

()27,883,588
()6,698,452
()34,582,040

٩١٨,٥٣٤
5,282,362
128,997
()4,583,324

189,120
413,093
()512,315

-

1,١٠٧,٦٥٤
5,695,455
128,997
()5,095,639

38,657,202
15,675,451
54,332,653

44,232,562
44,232,562

()35,653,216
()29,530
()35,682,746

3,220,178
()866,894
2,353,284

872,668
6,411,200
74,147
2,082,375
10,500,000

195,797
448,211
272,066
-

()15,675,451
()15,675,451
-

82,889,764
82,889,764
()32,433,038
()896,424
()33,329,462
1,068,465
6,859,411
74,147
2,354,441
10,500,000

القوائم املالية املوحدة

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع

االسمنت
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

الباطون اجلاهز
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

املجموع
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

129,280,900

28,909,192

157,190,٠٩٨

مطلوبات القطاع

136,641,748

17,888,306

154,530,054

 31كانون األول 2018

 31كانون األول 2017

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع

150,693,956

33,671,885

184,365,841

مطلوبات القطاع

126,925,995

13,526,654

140,452,649

ب -التصنيف اجلغرايف

يتم توزيع اإليرادات واألرباح واملوجودات واملطلوبات حسب املناطق اجلغرافية كما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018

االيرادات
مبيعات
نتائج االعمال
(اخلسارة) قبل الضريبة
(مصروف) ضريبة الدخل
(خسارة) السنة
معلومات القطاعات األخرى
املصاريف الرأسمالية
االستهالكات
ايراد فوائد دائنة
مصروف فوائد مدينة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017

االيرادات
مبيعات
نتائج االعمال
(اخلسارة) قبل الضريبة
(مصروف) ضريبة الدخل
(خسارة) السنة
معلومات القطاعات األخرى
املصاريف الرأسمالية
االستهالكات
ايراد فوائد دائنة
مصروف فوائد مدينة
مصروف تدني

كما يف  31كانون األول 2018

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

كما يف  31كانون األول 2017

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

األردن باستثناء العقبة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

العقبة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املجمــوع
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

58,820,698

2,852,092

61,672,790

()27,842,353
()6,689,596
()34,531,950

()41,235
()8,855
()050,09

()27,883,588
()6,698,451
()34,582,040

1,٠٨٧,٧٧٧
5,693,949
128,997
5,095,639

28,877
1,506
-

1,١٠٧,٦٥٤
5,695,455
128,997
5,095,639

79,486,454

3,403,310

82,889,764

()33,129,765
()861,392
()33,991,157

696,727
()35,032
661,695

()32,433,038
()896,424
()33,329,462

1,068,465
6,857,905
74,147
2,354,441
10,500,000

1,506
-

1,068,465
6,859,411
74,147
2,354,441
10,500,000

154,863,263
153,131,181

2,326,٨٣٥
1,398,873

157,190,٠٩٨
154,530,054

182,706,641
139,390,316

1,659,200
1,062,333
الفارج اإلسمنت األردنية
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 - 25التزامات محتملة ومستقبلية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول

كفاالت

2018

2017

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

5,192,636

4,292,851

920,189

967,202

بوالص حتصيل

كانت االلتزامات التعاقدية (املستقبلية) على الشركة كما يلي:
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

341,783

284,464

شراء مواد خام

5,218,000

497,150

مشتريات أخرى

14,840,000

14,840,000

عقود استئجار تشغيلي

6,688,210

4,467,368

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 -26األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ -بلغت االرصدة واملعامالت مع االطراف ذات العالقة خالل الفترة كما يلي:
بنود قائمة الدخل املوحدة:
للسنة املنتهية يف 31كانون األول

مصاريف

2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1,375,562

1,572,279

بنود دخل قائمة املركز املالي املوحدة:
اطراف ذات العالقة

ذمم مدينة
ذمم دائنة

*

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

الشركات الشقيقة

الشركة األم

2018

2017

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

173,839

-

173,839

181,382

10,493,172

9,387,182

19,880,354

16,611,846

* إن الذمم اعاله ال حتتسب عليها اية فوائد كما انه ال يوجد لها جدول زمني محدد للسداد.
ب -بلغت الرواتب واملكافآت واملنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة  1,746,110دينار للسنة املنتهية يف  31كانون األول
 1,230,440( 2018للسنة املنتهية يف  31كانون األول . )2017
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 - 27القضايا

إن الشركة وشركاتها التابعة مدعى عليها يف عدد من القضايا مببلغ  34,966,415دينار تتمثل يف مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها،
وبرأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني فإن املخصص املرصود لهذه القضايا والبالغ حوالي  10مليون دينار كاف ملواجهة االلتزامات
التي من املمكن ان تطرأ عن تلك القضايا واملطالبات.

 -28مخاطر السيولة

مخاطر السيولة ،والتي تعرف أيضا مبخاطر التمويل ،هي املخاطر التي تتمثل بالصعوبة التي ستواجهها الشركة بتوفير األموال الالزمة
للوفاء مبطلوباتها.
تعاني الشركة من عجز يف رأس املال العامل كما يف  31كانون األول  2018و 31كانون االول  2017وتفاصيلها كما يلي:
 31كانون األول
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

موجودات متداولة

62,486,880

78,611,024

مطلوبات متداولة

()110,445,054

()100,907,649

()47,958,174

()22,296,625

(العجز) يف رأس املال العامل

تدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق إدارة التدفقات النقدية للشركة والتمويل من خالل البنوك علماً بان حوالي  19,8مليون دينار من
املطلوبات املتداولة تعود الطراف ذات عالقة كما يف  31كانون األول  16,6( 2018مليون دينار كما يف  31كانون االول  ،)2017هذا وإن
خطة اإلدارة ملعاجلة الوضع مفصلة يف اإليضاح رقم (. )30

 -29حصة السهم من الخسارة للسنة
يتم احتساب اخلسارة للسهم الواحد بقسمة اخلسارة للسنة على املعدل املرجح لعدد األسهم خالل السنة وبيانه كما يلي:
للسنة املنتهية يف 31كانون األول

اخلسارة للسنة العائدة ملساهمي الشركة
املتوسط املرجح لعدد األسهم
نصيب السهم من اخلسارة للسنة ( -أساسي ومخفض)

2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

()35,658,585

()34,482,571

سهـــــم

سهـــــم

60,444,460

60,444,460

دينار  /سهم

دينار  /سهم

()٠/59

()٠/57

الفارج اإلسمنت األردنية

التقرير السنوي

2018

٥
صفحة 73

5

القوائم املالية املوحدة

 -30الخطة المستقبلية للشركة

تكبدت املجموعة خسارة بحوالي  34,6مليون دينار للسنة املنتهية يف  31كانون األول  ،2018وعليه جتاوزت خسائر املجموعة  ٪75من
رأس مال الشركة املدفوع لتصل إلى  ،%103كما بلغت اخلسائر املتراكمة حوالي  62,2مليون دينار وجتاوزت مطلوبات الشركة املتداولة
موجوداتها املتداولة بحوالي  48مليون دينار كما يف  31كانون األول  ،2018وتنص املادة رقم ( )266من قانون الشركات املعدل رقم ()40
لعام  2002اذا جتاوزت خسارة الشركة  %75من قيمة راسمالها فيجب تصفيتها اال اذا قررت الهيئة العامة يف اجتماعها الغير عادي
لزيادة راس مال الشركة ملعاجلة وضع اخلسائر او اطفائها مبا يتفق مع معايير احملاسبة و التدقيق الدولية املعتمدة عن اال يزيد مجمل
اخلسائر املتبقية على نصف راس املال يف كلتا احلالتني.
إن خطة االدارة ملعاجلة الوضع احلالي تتمثل فيما يلي:
 -1اإلستمرار يف اجلهود املبذولة من أجل بيع أراضي وأصول مصنع الفحيص ومتابعة احلصول على املوافقات اخلاصة بإعادة التنظيم.
 -2العمل على فتح اسواق جديدة لتصدير اإلسمنت مبا يحقق معدل تشغيل أعلى خلطوط االنتاج مبا ينعكس إيجاباً على ربحية الشركة.
 -3العمل على تخفيض كلف اإلنتاج الثابتة واملتغيرة من خالل ترشيد النفقات ومتابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية قبل نهاية العام
مبصنع الرشادية وزيادة نسبة الوقود البديل.
 -4متابعة ملف كلف العمالة وإتخاذ ما يلزم لتخفيض العمالة الزائدة عن احلاجة.
 -5متابعة ملف قضايا البيئة للوصول الى قرار ايجابى من محكمة التمييز فى ضوء توقف املصنع ومرور الزمن.
 -6اإلستمرار فى بيع األصول الغير مستغلة (أراضى ،عقارات ،اآلت ومعدات) يف جميع املواقع.
 -7وافق مجلس اإلدارة يف اجتماعهم املنعقد بتاريخ  24متوز  2018على اخلطط التالية:
أ  -احلصول على قروض متويلية متوسطة األجل من البنوك مببلغ  40مليون دينار أردني و/أو احلصول على قروض متوسطة األجل
من مساهمي الشركة الرئيسيني الذين ميلكون اكثر من  %5من أسهم الشركة وتكون هذه القروض خاضعة لسعر السوق احمللي.
ب -التوصية بالدعوة الجتماع هيئة عامة غير عادي للمساهمني فور اعتماد القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018
يف ضوء قانون الشركات رقم ( )57للعام  2016إلطفاء رصيد اخلسائر املتراكمة و/أو زيادة رأس مال الشركة بحدود  40مليون
دينار أردني يف حال وصلت اخلسائر املتراكمة  %75من رأس املال املدفوع.

 -31ارقام المقارنة

قامت الشركة بتعديل و إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للعام  2017حتى تتوافق مع أرقام السنة املنتهية يف  31كانون األول ،2018
علما بأن أثر التعديل على القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف األول من كانون الثاني  2018كما يلي:

قائمة املركز املالي
املوجودات
قروض إسكان وسيارات املوظفني
موجودات ضريبة مؤجلة
حقوق املساهمني
(اخلسائر) املتراكمة
حقوق غير املسيطرين

الرصيد قبل التعديل
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

تعديالت سنوات سابقة
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

الرصيد املعدل
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

1,449,997

22,226,492

714,634

49,٠٢٩

2,164,631

()49,773,188
6,303,108

743,٢٠١
20,٤٦٢

()49,029,٩٨٧

22,٢٧٥,٥٢١

6,٣٢٣,٥٧٠

 -32إدارة المخاطر

تتبع الشركة سياسات مالية الدارة املخاطر املختلفة ضمن استراتيجية محددة وتتولى إدارة الشركة رقابة وضبط املخاطر وإجراء التوزيع
االستراتيجي األمثل لكل من املوجودات املالية واملطلوبات املالية ،وتشمل املخاطر أسعار الفائدة ،السوق ،االئتمان والعمالت األجنبية.

أ -إدارة مخاطر رأس املال

تقوم الشركة بادارة راسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وتعظيم العائد الصحاب املصالح من خالل حتقيق التوزان االمثل بني
حقوق امللكية والدين ،كما انه لم يطرأ اي تغيير على سياسية الشركة منذ العام املاضي.
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ب  -مخاطر السيولة

مخاطر السيولة ،والتي تعرف ايضاً مبخاطر التمويل ،هي املخاطر التي تتمثل بالصعوبة التي ستواجهها الشركة فيما يتعلق بتوفير االموال
الالزمة للوفاء مبطلوباتها ،وتقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة عن طريق احلفاظ على إحتياطات كافية والرقابة املستمرة للتدفقات
النقدية الفعلية واملتنبأة وموائمة استحقاقات املوجودات املالية مع املطلوبات املالية.

ج -مخاطر اإلئتمان

مخاطر اإلئتمان تتعلق مبخاطر إخفاق الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر للشركة ،هذا وتتبع الشركة سياسة
التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانياً ،وذلك من أجل تخفيف خطر اخلسائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزامات.
كما أن موجودات الشركة املالية والتي تتكون بشكل أساسي من املدينون وأرصدة مدينة أخـــرى ،واملوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل والنقد ال متثل تركز هام ملخاطر اإلئتمان كما أن املدينون منتشرين بشكل واسع بني تصنيفات العمالء
ومناطقهم اجلغرافية كما ويتم احملافظة على رقابة إئتمانية صارمة بحيث يتم مراقبة حدود اإلئتمان لكل عميل على حدى بشكل مستمر
وأخذ املخصص الالزم للمشكوك يف حتصل منها.
إن جميع إستثمارات الشركة يف األسهم مصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.
 إن خطر اإلستثمار باألسهم متعلق بالتغير يف قيمة األداة املالية نتيجة للتغيرات يف أسعار إغالق تلك األسهم. إن تغير نسبة مؤشر السوق املالي املتداولة فيه املوجودات املالية املذكورة أعاله كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة بنسبة  %5زيادة و/أو  %5نقصان ،و فيما يلي اثر التغير على حقوق امللكية للشركة:
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

 %5زيادة

8,597

8,835

( %5نقصان)

()8,597

()8,835

د -مخاطر السوق

املخاطر السوقية هي عبارة عن اخلسائر بالقيمة الناجتة عن التغير يف أسعار السوق كالتغير يف أسعار الفوائد ،أسعار الصرف األجنبي،
أسعار أدوات امللكية وبالتالي تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية لألدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املالي املوحد.

 -1مخاطر العمالت

ان العمليات الرئيسية للشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي واليورو.
يتعلق خطر العملة بالتغييرات يف اسعار العملة التي تنطبق على التسديدات بالعمالت االجنبية ،وكون الدينار االردني (العملة الرئيسية
للشركة) مرتبط بالدوالر االمريكي ،فان ادارة الشركة تعتقد بان خطر العملة االجنبية غير مادي.

 -2مخاطر سعر الفائدة

مخاطر سعر الفائدة هي املخاطر املتعلقة بالتغير بقيمة األداه املالية نتيجة للتغيرات مبعدالت الفائدة السوقية.
تقوم الشركة بإدارة تعرضها ملخاطر سعر الفائدة بشكل مستمر ،ويتم تقييم اخليارات املختلفة مثل إعادة التمويل وجتديد املراكز احلالية
والتمويل البديل.
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هذا ويتم حتديد حتاليل احلساسية أدناه وفقاً للتعرض ألسعار الفائدة املتعلقة بالبنوك الدائنة و القروض بتاريخ القوائم املالية املوحدة
كما أعد التحليل على فرض أن مبلغ اإللتزام القائم بتاريخ القوائم املالية املوحدة كان قائماً طوال العام ،ويتم إستخدام زيادة أو نقص
مبقدار نصف نقطة مئوية  %0/5والتي متثل تقيم إدارة الشركة للتغير احملتمل واملقبول مبعدالت الفائدة السوقية.
2018

2017

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

 %0/5زيادة

2,856,573

2,000,410

 %0/5نقصان

()2,856,573

()2,000.410

 - 33مستويات القيمة العادلة
أ -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للشركة احملددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

ان بعض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للشركة مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فترة مالية  ،واجلدول التالي يوضح معلومات حول
كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت املستخدمة).
القيم ـ ــة العادلـ ـ ــة

املوجودات املالية  /املطلوبات املالية

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول

العالقة بني
مستوى القيمة طـريقة التقييم مدخالت هامة املدخالت الهامة

2018

2017

غير امللموسة
والقيمة العادلة

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

العادلـ ـ ـ ــة

واملدخالت
املستخدمة

غير ملموسة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
اسهم متوفر لها اسعار سوقية

176,695 171,949

اجمالي املوجودات مالية بالقيمة العادلة

176,695 171,949

املستوى األول

األسعار املعلنة يف
األسواق املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

ال يوجد حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثاني خالل السنة املنتهية يف  31كانون األول  2018والسنة املنتهية يف  31كانون األول
2017
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