ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ:
•
•
•
•
•

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺪﻭﺩﺓ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﺋﺘﻼﻑ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﻡ.ﺥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻠﺸﺒﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻱ ﺫ.ﻡ.ﻡ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻥ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺫ.ﻡ.ﻡ
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺫ.ﻡ.ﻡ )ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ(

ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ) ٢٥ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ(
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠١٨

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻷﺭﺩﻥ

مجلــــــس االدارة
رئيــــــس المجلــس:

المھندس محمد يوسف صالح الطراونه

نائب رئيس المجلس:

المھندس ھاني ضمان ذيب ايوب
السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع

لغاية 2018/7/30
من 2018/8/13

اعضاء مجلس االدارة :السيد عماد مضر محمد بدران
السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة
ويمثلھا السيد محمد احمد محمد العالوي
السادة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ويمثلھا السيد فادي مفضي حجازين
السادة شركة العون المتطورة للصناعات اإلسمنتية
ويمثلھا السيد معتز غالب ابو الحسن
السادة شركة مادورا للتجارة العامة
ومثلھا السيد ياسين محمد خليفات
السيد ماجد محمود سلمان عقله

لغاية 2018/4/22

لغاية 2018/4/3
من 2018/4/4
لغاية 2018/9/12
من 2018/10/11

المھندس بسام عبدالمحسن العقيلي
السادة شركة العطارات للتعدين
ويمثلھا المھندس غسان طلعت سليم االنوايسة من 2018/5/7

الرئيس التنفيذي:

المھندس غسان طلعت سليم النوايسة

مدققــوا الحسابـات:
المستشار القانوني:

السادة المحاسبون العصريون.
المحامي رامي الحديدي.
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كلمة رئيس مجلس االداره
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والساده المساھمين االكارم.
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.
يسرني باألصاله عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي اعضاء مجلس االداره واالدارة التنفيذيه وموظفي
مجموعة شركات حديد االردن أن ارحب بكم وأن اضع بين ايديكم التقرير السنوي الخامس والعشرين
لشركة حديد االردن المساھمه العامة المحدوده وشركاتھا التابعه ،شاكرا لكم تلبية دعوتنا لحضور اجتماع
الھيئة العامه العادي للشركة لنستعرض سويا محتويات التقرير متضمنا ً البيانات المالية الموحده عن السنه
الماليه المنتھية في  2018/12/31باإلضافة الى استعراض ألھم التطورات واالحداث خالل سنة )(2018
وتطلعاتنا للسنه الحالية ).(2019
ليس خفيا ً عليكم استمرار تفاقم االثر السلبي عن عدم االستقرار السياسي واالضطرابات المصاحبه لھا في
دول الجوار واثر ذلك على االقتصاد الوطني من ضعف في النمو واالستثمار وتبعات ذلك على الحركة
العمرانية في االردن حيث انخفضت المساحات المرخصه للبناء في عام ) (2018بنسبة تجاوزت )(%20
مما اثر سلبا ً على المبيعات وبالتالي على نتائج الشركة ھذا وقد حرصت ادارة الشركة على استمرار
االنتاج في مصانع الشركة وزيادة المبيعات على الرغم من ضعف الطلب وشدة المنافسة في السوق
المحلي كما عمدت االداره الى ضبط النفقات االدارية واالستمرار بھذا النھج للنھوض بالشركة .
أما بالنسبة إلعادة تشغيل مصنع الصھر خالل عام ) (2018تم تشغيل مصنع الصھر شركة االئتالف وتم
تحقيق انتاج ما يقارب ) (49ألف طن بلت.
وكان للتسويات والقضايا القانونيه المستحقه على الشركة من سنوات سابقه األثر األكبر في تقليل القدره
التمويليه للشركة االمر الذي أدى لتحقق خسائر لھذا العام وقد بدأنا بمخاطبة البنوك لتوزيع اعباء القروض
كون جلھا قصيرة األجل بحيث يتم تصحيح تشوھات الھيكل المالي مما سيمكنا من تجاوز نقطة التعادل
وتحقيق ارباح خالل ).(2019
كما قامت الشركة بتكليف شركة تدقيق متخصصة باجراء تدقيق داخلي ومراجعه شامله لعام )(2018
للوقوف على دقة ونجاعة اإلجراءات المالية واالدارية ومراجعة التكاليف بھدف الوصول الى ضبط
التكاليف الصناعية واالدارية.
كما ونعلمكم بأنه تم تحديث عدداً من اآلالت الموجوده حيث تمت االستفاده المثلى للموجودات وتم تطبيقھا
من اجل اقصى انتاجية ممكنه مع خفض التكاليف وكالھما سوف ينعكس إيجابيا ً على البيانات المالية
القادمه خالفا ً على ما تم استحداثه من خطوط انتاج جديده مما يسھم بتنويع قنوات البيع حيث ستكون
الوجھه األولى )الزبائن( ونعلمكم ايضا ً بعد االطالع على جميع مخلفات االنتاج وبعد اجراء الدراسات
الالزمه لكيفية االستفادة من جمع المخلفات واعادة تدويرھا حيث طبقت على ارض الواقع وستؤتي ثمارھا
لمعدالت الكلف لجميع منشآت المجموعه.
ختاما ً اسمحوا لي أن اتقدم بجزيل الشكر لمجلس االداره الموقر ولألدارة التنفيذية وللعاملين كافة في
مجموعة شركات حديد األردن على الجھود المميزه في الصمود في وجه التحديات وتحقيق االستمرارية
كما اتقدم بالشكر الى جميع عمالئنا على ثقتھم التي منحونا إياھا والى عطوفة مراقب الشركات والسادة
مدققي الحسابات لحضورھم ھذا االجتماع.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.
رئيس مجلس االدارة
م .محمد الطراونه
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أ -تقريـر مجلـس اإلدارة الخامس والعشرون
عن السنة المنتھية بتاريخ 2018/12/31
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة المساھمين الكرام.
السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته،

يتشرف مجلس االدارة ان يقدم لكم التقرير السنوي الخامس والعشرون للش�ركة ال��ي يت��م� تطلع�ات الش�ركة المس�تق�لية
لعام ) (2019والقوائم المالية الموحدة لشركة حديد االردن والشركات التابع�ة لھ�ا كم�ا ���  31ك�ا�ون األول  2018مر�ق�ا
بھا تقرير مدقق الحسابات المستقل.
اوال :وصف النشطة الشركة الرئيسية واماكنھا الجغرافية وعدد الموظفين:
أ -النشاط العام للشركة:

ب��دأت الش��ركة إنتاجھ��ا م��ن حدي��د التس��ليح ع��ام ) (1996لتلبي��ة حاج��ة الس��وق م��ن ھ��ذه الم��ادة االس��تراتيجية بمختل��ف
المقاسات وأعلى المواصفات العالمية ،تمكنت الشركة من خالل طاقتھ�ا اإلنتاجي�ة وج�ودة منتجاتھ�ا م�ن تثبي�ت موقعھ�ا القي�ادي
بين شركات الحديد األخرى وتوجت ذلك بحصولھا على شھادة الجودة ) (ISO 9001:2008لتكون أول شركة إلنت�اج حدي�د
التسليح تحصل على ھذه الشھادة في المملكة االردنية الھاشمية.

في عام ) (2000وإدراكا ً من الشركة لضرورة التطور والتنوع في منتجاتھا لتلبية احتياجات الس�وق المتنامي�ة والمتنوع�ة ب�دأت
الشركة مرحلة أخرى من مسيرتھا بإضافة منتج "حديد الحدادين" إلى قائمة منتجاتھا وبمختلف المقاسات.
في نھاية عام ) (2003تم تأسيس شركة حديد األردن للصناعات الھندسية ذ.م.م والمملوكة بالكامل لشركة حديد األردن ،وتقوم
ھذه الشركة بعمليات القص والثني لقض�بان حدي�د التس�ليح تس�ھيالً عل�ى المق�اولين وت�وفيراً للجھ�د والوق�ت والكلف�ة ف�ي المش�اريع
اإلنشائية المختلفة ،ارتأت ادارة الشركة تصفية ھذه الشركة وتحويلھا الى خط من خطوط االنتاج لدى الشركة االم بموجب قرار
ھيئة عامة غير عادي بتاريخ  2014/3/31ومازال تحت التنفيذ.
في عام ) (2005تم تأس�يس الش�ركة المتط�ورة للش�بك الحدي�دي ذ.م.م والمملوك�ة بالكام�ل لش�ركة حدي�د األردن م.ع.م ويتمث�ل
نشاط الشركة بصناعة الشبك الحديدي بمختلف القياسات.
اس��تمرت الش��ركة ف��ي التوس��ع ف��ي نش��اطاتھا ومش��اريعھا االس��تراتيجية  ،حي��ث دخل��ت ف��ي نھاي��ة الع��ام ) (2005كش��ريك بنس��بة
) (%50في شركة االئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب )مصنع لصھر الخرده(  ،باشر المصنع إنتاجه الفعلي ف�ي ش�ھر
تموز من عام ) (2007وفي خطوة ھامة قرر مجلس إدارة الشركة شراء حصة الش�ريك البالغ�ة ) (%50ف�ي ش�ركة االئ�تالف
األردني لصناعة الحديد والصلب لتصبح مملوكة بالكامل لشركة حديد األردن حيث تمت عملية الشراء ف�ي ش�ھر ك�انون الث�اني
)يناير( من عام ) ،(2008لتكون الشركة بھذه الخطوة االستراتيجية قد وضعت أساسا ً ھاما ً نحو تكام�ل ص�ناعات الحدي�د ل�ديھا
واالعتماد على الذات وتقليل عمليات االستيراد ،إضافة إلى دعم تواجد منتجاتھا في األسواق.
في منتصف العام ) (2010أكملت شركة حديد االردن عملية األستحواذ عل�ى كام�ل اس�ھم الش�ركة المتط�ورة للش�بك الحدي�دي
ذ.م.م وبھذه الخطوة أصبحت جميع الشركات التابعة مملوكة بالكامل لمجموعة حديد األردن.
ف��ي الع��ام ) (2011ت��م انش��اء ش��ركة عم��ون لتج��ارة الحدي��د والمع��ادن ذ.م.م لتنوي��ع وتحس��ين مص��ادر ال��دخل وب��دأت بممارس��ة
نشاطھا في نھاية العام  2013لتنضم الى مجموعة شركات حديد االردن ،وكان عام  2014باكورة اعمالھا كشركه رائ�ده ف�ي
أعمال الحديد و استطاعت أن تكون لھا حصه جيده من السوق االردني.
مع مطلع العام ) (2015قرر مجلس االدارة التوقف عن االنتاج في شركة االئتالف االردني لصناعة الحديد و الصلب )مصنع
صھر الخرده( نتيجة لالنخفاض الحاد والمتسارع السعار الحديد الخام )البليت( العالمية و نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل االخرى
وأھمھا ارتفاع اسعار الكھرباء الصناعية وعدم توفر الكميات الالزمة من المواد الخام والقيود المفروضة على استيراد الخردة
وانعدام المنافسة العادلة للمنتج المحلي بالمقارنه مع المستورد والتي ادت بمجموعھا الى تحقيق خسائر ،ادراكا ً من مجلس
االدارة لحجم االستثمار الضخم المعطل منذ العام  2015و نظرا ألھمية مصنع الصھر في العملية االنتاجية ،قرر مجلس
االدارة اعادة تشغيل المصنع حيث بدأ االنتاج التجريبي في نھاية العام ) (2017حيث بداء االنتاج التجاري في بداية عام
).(2018
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ب -أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منھا:

شركة حديد األردن المساھمة العامة المحدودة:
تأسست الشركة وسجلت كشركة مساھمة عامة محدودة في وزارة الصناعة والتجارة في عام ) (1993تحت رقم
) ،(226رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع ) (35مليون دينار أردني ،ويتمثل نشاط الشركة في انتاج
الحديد والصلب بجميع اصنافه وأشكاله ،ويبلغ عدد العاملين ) (230ما بين موظف ومھندس و فني وعامل.
تق��ع ش��ركة حدي��د األردن م.ع.م )قس��م المبيع��ات و قس��م المس��اھمين( ف��ي منطق��ة ال��دوار الث��اني – جب��ل عم��ان -المملك��ة
االردنية الھاشمية.
00962 6 4619 380
ھاتف رقم :
00962 6 4619 384
فاكس رقم :
العنوان البريدي  :ص.ب  35165عمان  11180االردن
البريد االلكترونيinfo@jordansteelplc.com :

وبھ���دف س���رعة اتخ���اذ الق���رار وتس���ھيل االج���را�ات و����بط وت���وفير المص���اريف االداري���ة ق���رر مجل���س االدارة بت���اري�
 2017/7/30نق��ل االدارة العام��ة ال��� موق�ع المص��انع و الكا�ن��ه ف��ي ح��ي الفيح��ا�  ،الھاش��مية  ،محافظ��ة الزرق��ا� حي��� ت��م
االنتقال خالل الربع الرابع من العام ).(2017
-

)مصنع الدرفلة( :يق�ـع مصن�ـع ش�ركة حدي�د األردن م..ع.م للدرفل�ة خل�ف محط�ة الحس�ين الحراري�ة  ،ح�ي الفيح�ا� ،
الھاش��مية  ،محافظ��ة الزرق��ا�  ،المملك��ة االردني��ة الھاش��مية ،ويتمث��ل نش��اط المص��نع ف��ي �نت��اج حدي��د التس��ليح وحدي��د
الحدادين.
00962 5 3811 870
ھاتف رقم :
00962 5 3811 871
فاكس رقم :
العنوان البريدي  :ص.ب  35165عمان  11180االردن
البريد االلكترونيfactoryinfo@jordansteelplc.com :

-

فروع الشركة  :ال يوجد اي فروع للشركة داخل المملكة او خارجھا.

ثانيا ً :الشركات التابعة:
الشركة

النشاط
الرئيسي

رأس المال
المصرح به
والمدفوع
دينار

نسبة
التملك
%100
لش���������ركة
حدي�������������د
األردن

 ھاتف 053812413 فاكس 053812409 ص.ب  35165عمان الرمز البريدي  11180األردن البريد اإللكتروني:info@cojsco.com
 ھاتف 4619380 فاكس 4619384 صندوق بريد  35165عمان الرمز البريدي  11180األردن ھاتف 053811092 فاكس 053811103 ص.ب  35165عمان الرمز البريدي  11180االردن البريد االلكتروني:MWM@jordansteelplc.com

ا�������تالف ا�ردن�����ي
لص��������ناعة الحدي��������د
والصلب م.خ

 ص����ھر حدي����دالخردة
 ص��ناعة حدي��دالبليت

26,000,0
00

حدي���������������������د األردن
للص��ناعات الھندس��ية
ذ.م.م )تح����������������������ت
التصفية( اعتباراً من
2014/3/31
المتط������ورة للش������ب�
الحديدي ذ.م.م

 ق�����ص وثن�����يق�����بان حدي����د
التسليح

100,000

%100
لش���������ركة
حدي�������������د
االردن

ص���ناعة الش���ب�
الحديدي

500,000

%100
لش���������ركة
حدي�������������د
األردن
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العنوان

عدد
الموظفين

128

__

13

عمون لتجارة الحديد
والمعادن ذ.م.م

 تجارة الحديد تج����ارة م����وادالبناء
 تمثي���������������������لالش�����������������ركات
المحلي����������������������ة
واألجنبية

5000

%100
للش�������ركة
المتط��ورة
للش�����������ب�
الحديدي

 ھاتف 4619380 فاكس 4619384 ص.ب  35165عمان الرمز البريدي - 11180األردن البريد اإللكتروني:info@jordansteelplc.com

__

ثالثا :أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منھم:
االســــــم

المنصب

المھندس محمد يوسف صالح
الطراونه

رئيس مجلس
االدارة
)غير متفرغ(

السيد طارق حمدي الطباع
من 2018/8/13

نائب الرئيس

الشھادات
العلمية
بكالوريوس في
الھندسة الزراعية
1993
دكتوراة فخرية
إدارة المشاريع من
جامعة اكسفورد
2009

بكالوريوس إدارة
أعمال
1980

الخبرات العملية الحالية والسابقة
 رئيس مجلس ادارة شركة الديره م.ع.م عضو مجلس ادارة الشركة االولى للتامينم.ع.م
 رئيس ھيئة مديرين شركة العون المتطورةللمقاوالت .
 رئيس ھيئة مديرين شركة العون للصناعاتاالسمنتية .
 مدير عام شركة العون المتطورة لتجارةاآلليات .
 مدير عام شركة العطارات للتعدين. مدير عام شركة السند للنقل . مدير عام شركة العون لخدمة رجال األعمال . مدير عام شركة جنوا لإلسكان . مدير عام شركة العنان الوسطى للتطويرالعقاري
 مدير عام شركة أركان للمقاوالت اإلنشائيةوالتعھدات التعدينية .
 مدير عام شركة مادورا للتجارة العامة. مدير عام شركة انتاركتيكا للتجارة العامة . مدير عام شركة راكين للزراعة . مدير عام شركة كولومبيا لإلسكان. مدير عام شركة دار الكرم لإلسكان. عض��و مجل��س إدارة ش��ركة ال��ديرة لالس��تثماروالتطوير العقاري م.ع.م .
 عض��و مجل��س إدارة ش��ركة التوفي��� للس��ياراتوالمعدات .
 عض��و مجل��س إدارة الش��ركة المتقدم��ة لتج��ارةالمركبات .
 عض���و مجل���س ادارة ش���ركة الش���راع للتط���ويرالعقاري واالستثمارات.
 عضو مجلس ادارة شركة االطالله لالس�تثماروالتطويرالعقاري.
 رئ��يس ھيئ��ة م��ديرين ش��ركة التم��ائم لالس��تثماروالتطور العقاري.
 نائ����ب رئ����يس ھيئ����ة م����ديرين ش����ركة الس����ا�يلالستثمار والتطوير العقاري.
 نائ����ب رئ����يس ھيئ����ة م����ديرين ش����ركة النس����ائملالستثمار والتطوير العقاري.
 رئيس ھيئ�ة م�ديرين ش�ركة الس�ام� لالس�تثماروالتطوير العقاري.
 -رئ��يس ھيئ��ة م��ديرين ش��ركة الزنب��� لالس��تثمار
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المھندس ھاني ضمان ذيب ايوب
لغاية 2018/7/30
السادة المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي
ومثلھا السيد فادي مفضي ابراھيم
حجازين

نائب الرئيس

السيد عماد مضر محمد بدران
لغاية 2018/4/22

بكالوريوس ھندسة

عضو

ماجستير ادارة
اعمال
2010
بكالوريوس انظمة
المعلومات
الحاسوبية
2004

عضو

ماجستير اقتصاد
وعالقات دولية
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والتطوير العقاري
عض��و ھيئ��ة م��ديرين ش��ركة عم��ان المتط��ورة
لالستثمارات السياحية والصناعية.
عض�����و مجل�����س إدارة غرف�����ة تج�����ارة االردن
وغرفة تجارة عمان .
عض����و مجل����س إدارة مؤسس����ة المواص����فات
والمقاييس .
عضو مجلس إدارة ھيئة المحكمين األردنيين.
عضو جمعية رجال األعمال األردنيين .
عض����و جمعي����ة رج����ال األعم����ال األردني����ين
األوربيين ). (JEBA
عض��و لجن��ة االعتراض��ات ف��ي مؤسس��ة الغ��ذاء
والدواء .
عض��و اللجن��ة المش��تركة لغرف��ة تج��ارة عم��ان
وامانة عمان الكبرى.
عض����و مؤس����س ف����ي الغرف����ة الفتي����ة العالمي����ة
). (JCI
رئيس مجموعة دراجو االردن .
عض���و مجل���س إدارة كلي���ة العل���وم – الجامع���ة
االردنية ). (2011-2010
عض�������و مجل�������س إدارة الش�������ركة العالمي�������ة
للصناعات الكيماوية ). (2006-2001
عض����و مجل����س إدارة ن����ادي الفيح����اء الثق����افي
االجتماعي ). (2004-1999
عض��و لجن��ة العمال��ة للقط��ا� ال���اص  /وزارة
العمل
مس����تثمر ف����ي المنطق����ة الح����رة  /الزرق����اء –
المملكة األردنية الھاشمية .
عض����و لجن����ة االعتراض�����ات الفني����ة الدائم�����ة
للبت�����رول ومش�����تقات�  /مؤسس�����ة المواص�����فات
والمقاييس لعام ). ( 2014
عض���و لجن����ة التوأم����ة م���ا ب����ين أمان����ة عم����ان
والعواصم العالمية ). (2013 -2009
م������دير ع������ام الش������ركة األردني������ة لرياض������ة
السيارات). (2004-2003

 عمل سابقا ً مھندسا ً في القوات المسلحة األردني�ةوھو حاليا ً صاحب شركات محلية وعالمية.
 باحث ميداني مركز تكنولوجيا المعلوماتالوطني
).(2005/1 – 2004/10
 مبرمج /محلل نظم /صندوق استثمارالضمان االجتماعي
)(2016/10 – 2005/3
 رئيس قسم انظمة المعلومات /صندوقاستثمار الضمان االجتماعي )– 2016/11
حتى االن(
 عضو ھيئة مديرين شركة الضماناالجتماعي
)(2017/3 – 2016/9
 شغل سابقا ً عدة مناصب في القوات المسلحةاالردنية والحكومة ،حاليا ً عضو مجلس إدارة
في عدة شركات مساھمة ،وشغل منصب
الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد االردن.

السادة شركة العطارات للتعدين
ويمثلھا المھندس غسان طلعت
سليم النوايسة.

عضو

السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة
ويمثلھا السيد محمد احمد العالوي

عضو

السادة شركة العون المتطورة
ويمثلھا السيد معتز غالب ابو الحسن

عضو

السادة شركة مادورا للتجارة العامة
ويمثلھا السيد ياسين محمد خليفات
لغاية 2018/4/3

عضو

 مدير عام مصنع االمجد للحديدماجستير إدارة
 مدير عام شركة المثلث الذھبي للخدماتمالية
الصناعية.
بكالوريوس ھندسة
 مدير تنفيذي في امانة عمان الكبرىميكانيك
 رئ���يس مجل���س إدارة ش���ركة الش���راع للتط���ويربكالوريوس إدارة
العقاري واالستثمارات .
أعمال
 رئيس مجلس إدارة شركة أموال انفست .1988
 عضو مجلس إدارة شركة تطوير العقارات عض���و اللجن���ة التنفيذي���ة لش���ركة البح���ر المي���تلالس����تثمارات الس����ياحية والعقاري����ة )المالك����ة
لقصر الملك حسين للمؤتمرات(.
 عضو مجلس إدارة شركة عمان للتنمية. رئ���يس ھيئ���ة الم���ديرين لش���ركة ش���رق عم���انلالسكان والتطوير.
 نائ�����ب رئ�����يس مجل�����س إدارة ش�����ركة إعم�����ارللتطوير العقاري سابقا ً.
 رئ����يس ھيئ����ة م����ديري ش����ركة رب����وع األردنللتطوير العقاري سابقا ً.
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة البس�فور م�ديرعام شركة االتحاد لتطوير األراضي.
 مدير عام شركة البداد القابضة. م���دير ع���ام ش���ركة إعم���ار للتط���وير العق���اريواالستثمار العقاري
 مدير االستثمارات والمدير التنفيذي ف�ي ش�ركةجن�����رال م�����ديترانتان االردني�����ة لالس�����تثمارات
السياحية والصناعية المالكة لفندق لو﷼.
دبل����وم ادارة األعم����ال  -مدير تطوير األعمال  -ش�ركة الع�ون المتط�ورة
وتن����������يم األعم���������ال للمقاوالت
 نائ���ب الم���ديرالعام – ش���ركة الع���ون األردني���ةالتجارية
2002
لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية
 عض���و مجل���س إدارة ش���ركة الش���راع للتط���ويردبلوم عالي في
العقاري.
ھندسة صيانة
 عضو مجلس ادارة شركة اليرموك للتأمينً .الطائرات
 م��دير مبيع��ات العط��اءات الحكومي��ة ومبيع��ات2002
الجملة شركة فورد وسوزوكي.
 م�دير المبيع��ات والتس��ويق /مس�اعد الم��دير الع��امللعمليات شركة رم للغازات الصناعية.
 مدير مبيعات المعدات الثقيلة /شركة عبر الع�الم– مركز الملك عبدﷲ للتصميم والتطوير.
بكالوريوس
 عضو مجلس ادارة شركة الشراع للتطويرمحاسبة
العقاري واالستثمارات م.ع.م.
 مستشار مالي وإداري  -شركة الديرة اعتباراً1980
من . 2008/7/7
 مدير التدقيق الداخلي – شركة الديرة اعتباراًمن . 2015/9/1
 أمين سر مجلس إدارة شركة الديرة اعتباراًمن . 2016/7/11
 أمين سر مجلس إدارة كل من شركة لؤلؤةالديرة وشركة روابي الديرة وشركة برج الديرة
وشركة االطاللة لالستثمار والتطوير العقاري
منذ . 2008
 عضو ھيئة مديرين شركة اوتاد للمقاوالتاإلنشائية ذ.م.م
 -عضو ھيئة مديرين شركة الزنبق لالستثمار
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والتطوير العقاري ذ.م.م .
 عضو ھيئة مديرين شركة التمائم لالستثماروالتطوير العقاري ذ.م.م لغاية . 2018/8/13
 عضو ھيئة مديرين الساقي لالستثمار والتطويرالعقاري ذ.م.م .
 عضو ھيئة مديرين شركات السامق لالستثماروالتطوير العقاري ذ.م.م .
 عضو ھيئة مديرين شركة عمان المتطورةلالستثمارات السياحية والصناعية ذ.م.م منذ
 2017/6/13لغاية .2018/1/28
 أمين سر مجلس إدارة شركة غرانادا لالستثماروالتطوير العقاري منذ  2008إلى . 2015
 مدير محافظ استثمارية في سوق عمان المالي– شركة التعاون العربي سابقا ً .
 الخبرات التالية في شركة االسمنت األردنية)الفارج االردنية ( من  1982إلى : 2002
 مدير الدائرة اإلدارية . مدير دائرة الدراسات . مدير دائرة التدقيق الداخلي . مدير دائرة اإلدارة العامة . مساعد مدير التدقيق الداخلي . رئيس قسم التدقيق المالي واإلداري . رئيس قسم محاسبة البنوك والقروضوالكفاالت .
 رئيس قسم محاسبة الصرف . رئيس اللجنة اإلدارية لحوافز ترك الخدمة . رئيس لجنة صندوق االسكان . محاسب شركة المنھل التربوية م.خ .1982 مأمور تقدير ضريبة الدخل 1982 -1981السيد ماجد محمود سلمان عقله
من 2018/4/4
لغاية 2018/9/12

عضو

المھندس بسام عبد المحسن زامل
العقيلي من 2018/10/11

عضو

الثانوية العامة

بكالوريوس ھندسة
ميكانيك 1985
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 مالك شركة مقاوالت أمين سر نقابة مقاولين لإلنشاءات األردنية/محافظات الشمال
 شغل العديد من المناصب في شركة مناجمالفوسفات وآخرھا نائب الرئيس التنفيذي
للعمليات.
 رئيس ھيئة مديري شركة رؤيا للنقل. عضو ھيئة مديري شركة أركان للمقاوالتالتعدينية.
 عضو ھيئة مديري الشركة الھندية األردنية. عضو مجلس إدارة شركة األولى للتأمين. نائب رئيس ھيئة مديري شركة الشرقاألوسط للتنمية اإلقليمية.
 عضو في عدد من األندية ومؤسسات المجتمعالمدني
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م .وليد مفيد أبو ساره

2018/2/17 1979

مدير التخطيط

بكالوريوس ھندسة
انتاج

 مھندس تخطيط وإنتاج/شركة غازات الجيزة )-1996
(2000
 مھندس انتاج وتخطيط/الشركة األردنية لصيانة
الطائرات )(2007-2002
 مھندس تخطيط /شركة أبوظبي لصيانة الطائرات
)(2014-2007
 مھندس تخطيط /شركةامروك لصيانة الطائرات
العسكرية )(2017-2015

رابعا :أسماء كبار مالكي األسھم وعدد االسھم المملوكة لكل منھم الذين يملكون ) (%5فاكثر مقارنة مع عام ):(2017
المساھـــــم
محمد يوسف صالح الطراونه

عدد األسھم
)(2017/12/31

النسبة %
)(2017/12/31

عدد األسھم
)(2018/12/31

)(2018/12/31

النسبة %

5,141,299

%14.689

5,706,938

%16.31

خامسا :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطھا:
•

إن منتجات الشركة ال تتمتع بحماية كامله من المنافسة رغم فرض رسوم جمركية على حديد التس�ليح المس�تورد حي��
تم استثناء الحديد المستورد و المنتج في الدول العربية بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية ،وال تتمتع الش�ركة بح�ق
االحتك�ار أو االمتي��از ف�ي مج��ال نش�اطاتھا ،ل��ذا ف��ن منتج��ات الش�ركة تخ���ع �لي�ة الع��رض والطل�ب الع��ام ف�ي الس��وق
ويتأثر حجم نشاط أعمالھا بالظروف االقتصادية المحلية واإلقليمية والعالمية ،تحصل الشركة عاد ًة على حصة معقول�ة
من السوق مقارنة مع الشركات المنافسة لھا.

•

تقوم الشركة ببيع منتجاتھا للتجار المحليين والمقاولين ومشاريع االسكان باال��افة ال�ى تص�دير ج�زء م�ن االنت�اج ال�ى
المنطقة االقتصادية الحرة  -العقبة .تجدر االشارة الى ان حصة الشركة من اجمالي السوق المحلي تبلغ ح�والي %17
ھذا على الرغم من وجود منافسة قوية متمثله بتسع ش�ركات تعم�ل ف�ي نف�� القط�اع ا��افة ال�ى كمي�ات حدي�د التس�ليح
المستورد من الخارج.

سادسا :درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسين محليا ً أوخارجيا ً في حال كون ذل�� يش�كل ) (%10ف�اكثر
من اجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو االيرادات و حسب ادناه:
• الموردين الرئيسيين الذين يشكلون اكثر من ) (%10من اجمالي مشتريات المواد الخام للشركة مبينة كما يلي:
نسبة التعامل من اجمالي
المشتريات
%70

اســـم المورد
شركة رام ﷲ لصناعة الحديد والصلب
•

العمالء الرئيسيين الذين يشكلون اكثر من ) (%10من اجمالي المبيعات مبينة كما يلي:
اســـم العميل
شركة تيجان للمقاوالت

China energy engineering group

نسبة التعامل من اجمالي
المبيعات )االيرادات(
%18
%15

سابعا :الحماية الحكومية او االمتيازات التي تتمتع بھا الشركة او اي من منتجاتھا بموجب القوانين واالنظمة أو غيرھا:
أ -ال يوجد اي حماية او امتياز تتمتع بھا الشركة من قبل الحكومة او الھيئات الدولية.
ب -ال يوجد أي براءات إختراع أو حقوق امتياز حصلت عليھا الشركة .
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ثامنا :القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرھا التي لھا تاثير مادي على عمل ال��ركة أو منت�اتھ�ا أو
قدرتھا التنافسية:
•

صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ  2012/4/24بتطبيق نفس آلية استيراد خردة الحدي�د م�ن الع�راق عل�ى كاف�ة المع�ابر
والمراكز الجمركية الحدودية وفرض رسوم اضافية للبيئة قدرھا ) (3,5دينار/طن ،باالضافة الى معامل�ة اذن االس�تيراد
تتطل��� موافق��ات متع��ددة م��ن جھ��ات حكومي��ة مختلف��ة مم��ا يعي��ق عملي��ة االس��تيراد ف��ي الوق��ت المناس��� ،وك��ذلك التعقي��دات
المبالغ فيھا في انجاز عملية المعاينة و التفتيش على المعابر الحدودية مما يجعل عملية االستيراد غير مجدية اقتصاديا ً.

•

صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ  2012/12/23بالموافقة على اعفاء حديد الخردة المحلية والمس�توردة الت�ي تش�تريھا
مصانع الحديد من الضريبة العامة على المبيعات ويعمل بھذا القرار اعتبارا من مطلع العام ).(2013

•

صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) (445تاريخ  2013/5/22بالموافقة على فرض اجراء تدبير وقاية نھ�ائي عل�ى ش�كل
رسم تعريفة نوعيه تضاف الى الرسوم الجمركية المطبقة عل�ى ك�ل ط�ن مس�تورد م�ن س�لعة حدي�د التس�لي� ،ولك�ن الق�رار
استثنى الدول النامية وفقا الحكام المادة ) (9من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

•

تتمتع بعض الشركات التابعة بإعفاء ما نسبته ) (%50من ضريبة الدخل لمدة عشر س�نوات تب�دأ م�ن ت�اريخ ب�دء اإلنت�اج
الفعلي ،وإعفاء الموجودات الثابتة من الجمارك والرسوم لتلك الشركات.

•

تم رفع قيمة بند فرق أسعار الكھرباء بما يعادل  12فلس  /كيلو واط ف�ي نھاي�ة الع�ام  2017و مطل�ع الع�ام  2018مم�ا
سوف يؤدي الى االرتفاع في كلفة الكھرباء والتي سوف تنعكس على كلفة اإلنت�اج  ،وق�ت اع�داد ھ�ذا التقري�ر  ،ت�م إع�ادة
العمل بنظام تعريفة الكھرباء خالل ساعات الذروه مما أدى إلى زيادة كلفة اإلنتاج خالل العام .2018

•

حص�لت الش�ركة عل�ى ش�ھادة إدارة الج�ودة الش�املة ) ( ISO9001 : 2008وآخ�ر تجدي�د لھ�ا ك�ان ف�ي 2014/8/25
وتقوم الشركة بتطبيق المواصفات التالية على منتجاتھا:
-

المواصفات األردنية ) .( JS441
المواصفات األمريكية ) .( ASTMA615
المواصفات البرطانية ) .( BS4449

12
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تاسعا:
أ -الھيكل التنظيمي للشركة )االم( وشركاتھا التابعة:
الھيكل التنظيمي
مجموعة حديد األردن

مجلس اإلدارة

أمين سر المجلس

التدقيق الداخلي

توكيد الجودة

الرئيس التنفيذي

مدير مكتب

مدير إدارة الجودة

مدير شركة عمون لتجارة
الحديد والمعادن

مدير اإلدارة المالية

مصنع المتطورة للشبك
الحديدي

مدير إدارة العمليات

الموارد البشرية

مصنع الصھر

مصنع الدرفلة

13
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اإلدارة التجارية

المشتريات

اإلئتمان

المبيعات والتسويق
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ب -عدد موظفي الشركة والشركات التابعة وفئات مؤھالتھم:
المؤھل العلمي
ماجستير
بكالوريوس

دبلوم
ثانوية عامة
دون ذلك
اإلجمالي

شركة حديد
االردن

5
23
25
71
106
230

شركة االئتالف االردني
لصناعة الحديد والصلب

4
2
122
128

الشركة المتطورة
للشبك الحديدي

3
10
13

ج -برامج التاھيل والتدريب لموظفي الشركة والشركات التابعة:
الــــــدورات
مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل االدارية والفنية المتخصصة استفاد
منھا ) (9موظفين

االجمالـــي
 5دورات

عاشرا :المخاطر التي تتعرض لھا الشركة:
•
•
•
•
•
•

المخاطر التسويقية :يمكن أن تواجه الشركة منافسة في مجال تصنيع الحدي�د وتس�ويقه بجمي�ع أش�كاله األم�ر ال�ذي يخص�ع
يخضع تسعير منتجاتنا لسعر السوق العادي.
مخاطر التذبذب في أسعار مواد الخام )الخردة والبليت(.
مخاطر التقلبات في أسعار الوقود والكھرباء )الطاقة(.
مخاطر ھبوط االسعار بتأثير تقلبات االسعار الناتجة عن مستوردات خارجية.
مخاطر صدور قرارات وانظمة وتعليمات ال تنسجم مع تشجيع الصناعة الوطنية.
مخاطر عدم تطبيق القوانين واالنظمة لحماية منتجات الصناعات الوطنية من االغراق.

حادي عشر :االنجازات التي حققتھا الشركة خالل السنة المالية ):(2018
•
•
•
•
•

تشغيل مصنع الصھر في شركة االئتالف حيث أصبح اعتماد شركة حديد األردن بنسبة تزي�د ع�ن  %90عل�ى البيلي�ت
المنتج لدينا .
التوجه نحو التكامل الصناعي بإنتاج جزء من المواد األولية الالزمه للصھر حيث تم شراء و تصنيع وتركي�ب خط�وط
انتاج عدد  2النتاج المواد األولية مثل الكربون .
شراء خط درفلة ثانوية وتصنيع الفرن الخاص به بحيث يعتمد على سكراب حديد األردن كمدخل انتاج و بالتالي زي�ادة
كفاءة استرداد الكلف. .
تم البدء ببرنامج تأھيل للبنية التحتية للمصانع وصيانات رأسمالية بما يشمل تفعيل أكبر للسالمه المھنيه و تحس�ين بيئ�ة
العمل بما فيھا زراعة ما يزيد عن  2500شجرة .
تم تكليف شركة ماتركس للقيام بالتدقيق الداخلي في الشركه لمزيد من الحياديه و الشفافيه وتطبيق لمعايير الحوكمه .

ثاني عشر :االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة
الرئيسي :ال يوجـــد.
ثالث عشر :السلسلة الزمنية للمبيعات و االرباح أو الخسائر المتحققة واألرباح الموزعة و صافي حقوق المساھمين وأسعار
األوراق المالية ،وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيھما اقل:
 -1السلسة الزمنية لتطور مبيعات الشركة لالعوام  2018 – 2014كما يلي:
العام

مليون )دينار(

2014
2015
2016
2017
2018

102,220
66,616
38,103
31,507
38,718
18
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 -2السلسلة الزمنية لألركاح أو )الخسائر( المحققة واألركاح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية:
الكيــــــــــــــــــــان
صافي األرباح  /الخسائر من الدخل
الشامل

2018

2017

2016

2015

2014

)(1,946,327

)(964,301

()297,230

224,220

()2,733,872

_

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

34,625,180

38,949,573

39,913,874

40,211,104

39,986,884

0.42

0.53

0.35

0.47

0.62

األرباح الموزعة
صافي حقوق المساهمين
أسعار األوراق المالية في نهاية العام

راكع عشر :تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية ( )2018مقارنة مع عام (:)2017
 المؤشرات المالية:
التسلسل

1
2
3
4
5
6
7

النسكة المالية
نسبة الملكية
الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين
القيمة السوقية إلى العائد (مرة)
المبيعات إلى مجموع الموجودات
المبيعات إلى حقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين
المطلوبات للغير إلى مجموع الموجودات

( )2017معدل

()2018

%55
%108
)(13
%48.7
%81.9
%68
%40.4

%63.8
%116
()7.5
%62.4
%111.8
%79.1
%44.16

 .1المكيعات :بلغت قيمة مبيعات حديد التسليح وحديد الحدادين ومبيعات متنوعة أخرى ،لعام ( )2018بعد تنزيل ضريبة
المبيعات (  ) 38,718مليون دينار وذلك بسبب تدني اسعار البيع اضافة الى انخفاض الطلب في السوق.
 .2تحليل الميزانية العمومية:
أ -الممتلكات واآلالت والمعدات :بلغت قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة كما في  2018/12/31مبلدغ
(  ) 80,722مليددون دينددار بالمقارنددة مددع ( 80,100مليددون دينددار عددام  )2017بصددافي زيددادة مقدددارها
( )622ألف دينار والتي تمثل الفرق بين اإلضافات واالستبعادات التدي تمدت علدى تصدنيف بعدض األصدول
خالل العام.
ب -االستثمار في أراضي والعقارات :ان القيمة السوقية لالستثمار في اراضدي و عقدارات التدي تملكتهدا الشدركة
مقابل تحصيل ديون لذمم مدينة ،اكبر من القيمة الدفترية كما بتاريخ .2018/12/31
ج -المخزون :أدنا بيان تفصيلي لمحتويات مخزون الشركة لعام ( )2018مقارنة بعام (:)2017
التفاصيل

()2017

()2018

البضاعة الجاهزة

%42

%21

قطع غيار ولوازم

%43

%52

مواد خام

%4

%6.5

مواد مضافة وزيوت وشحوم ومحروقات

%10

%20

بضاعة في الطريق

%1

%0.5

المجموع

%100

%100

د -الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى :رصيد الذمم المدينة و األرصدة المدينة األخرى كمدا فدي نهايدة عدام
( )2018بلغ ( )10,749مليون دينار مقارنة مع)  ) 12,017مليون دينار عام .2017
19
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ذ -التسهيالت االئتمانية والقروض :حصلت الشركة على تسهيالت لتمويل راس المال العامدل للشدركة و لشدراء
المواد الخام بما يحقق أهداف الخطة اإلنتاجية و البيعية.
ر -النقد والشيكات في الصندوق ولدى الكنوك مقارن مع عام  :2017كلغ رصيد النقد والشيكات في الصندوق
ولدى الكنوك كما في نهاية العام ( )974ألف دينار كالمقارنة مع ( 184ألف دينار عام )2017
ز -األركاح والخسائر مقارن مع عام :2017
-

تكلفة المبيعات عام ( )2018بلغت ( )38,646مليون دينار مقابل ( 31,397مليون دينار في العام ، )2017
إجمالي المصاريف واالستهالكات اإلدارية وتكاليف التمويل وخسارة التدني في المخزون (بليت وحديد جاهز) ومصروف
مخصص التزامات قانونية وضريبة المبيعات عن سنوات سابقة ومصاريف البيع والتوزيع وبلغت ( )2,343مليون دينـار
مقابــل ( 2,045مليون دينار عام  ،)2017وبيانها كما يلي:
 مصاريف إدارية ( )835ألف دينار ( 917الف دينار عام  :)2017حرصت ادارة الشركة على خفض
النفقات االدارية قدر المستطاع ،من الجدير بالذكر ان اغلب بنود المصاريف االدارية قد انخفضت مقارنه
مع العام .2017
 تكاليف تمويل ( )1,349مليون دينار ( 1,066مليون دينار عام  : )2017ما زالت تكاليف التمويل تشكل
عبئا ً على كاهل الشركة نتيجة الرتفاع كلفة خدمة الدين.
 مصروف مخصص التزامات قانونية لعام ( :2018الشئ) )الشئ عام )2017
 خسارة تدني في قيمة المخزون لعام  : 2018الشيئ في العام ( 2018ال شئ عام )2017
 مصاريف بيع وتوزيع :مبلغ ( )158ألف دينار للعام  61( 2018ألف دينار عام .)2017
 ضريبة مبيعات عن سنوات سابقة :مبلغ (الشئ) دينار للعام  21( 2018الف دينار عام .)2017

-

بلغ صافي اإليرادات األخرى ( )54الف دينار مقارنة بــ ( 477الف دينار عام  )2017كما بلغ ايراد رد مخصص
التزامات قانونية (الشئ) مقارنة ب ( )92ألف دينار للعام 2017
 -1األركككاح قكككل التخصككي  :بلددغ صددافي (الخسددارة) الموحددد لشددركة حديددد االردن (الشددركة األم) وشددركاتها التابعددة بعددد
مخصدددص ضدددريبة الددددخل عدددام ( )2018مضدددافا ً اليددده الخسدددائر المددددورة مدددن السدددنة الماضدددية وقبدددل التخصددديص
( )7,959,183دينار ،موزعة على النحو التالي:
( )2017معدل
دينار أردني

()2018
دينار أردني

24,419

_

مكافأة أعضداء مجلدس اإلدارة لشدركة حديدد االردن و شدركة
اإلئتالف االردني (شركة تابعة)

ـــ

ـــ

أرباح مقترح توزيعها على المساهمين

_

ـــ

أرباح (خسائر) مدورة للعام القادم

()4,091,181

()7,959,183

صافي ارباح (خسائر) المدور

()4,066,762

()7,959,183

التفاصيل
احتياطي إجباري بواقع %10

 -2حقوق األقلية :ال يوجد أية حقوق اقلية.
 -3حجككم االسككتثمار الرأسككمالي للشككركة :بلددغ حجددم االسددتثمار الرأسددمالي للمجموعددة مددع نهايددة عددام ( )2018مددا يعددادل
( )40,362مليون دينار ( 41,467مليون دينار أردني عام .)2017

خامس عشر :التطورات المستقكلية الهامة والخطة المستقكلية للشركة وشركاتها التاكعة:


عزيادة خطوط االوتاج و عنفس الكوادر تستط ع الشرةه زيادة ةفاءة استخدام اوصرو وال وجرودا اضراي لتفع رل مةردأ
استخدام االذعان الوظ ف م ا س ساهم ي تقل ل التأث ر السلة للرواتب و است الك الةن ه التحت ه ةكلف ثاعته ي ظل
ظروف السوق م ا يحقق ال زه التنايس وتك ف قروة الع رل للتغ ررا ال ح طر و مصرفوي هر ه التفراعال مر
مدخال ومخرجا تتفاعل ي ا ع ن ا لغايا تحق ق الةقاء والن و و التنايس والرعح ه وال رووه .

سادس عشر :مقدار اتعاب التدقيق لمجموعة شركات حديد االردن واية اتعاب خدمات اخرى تلقاها المدقق الخااري :
علغت أتعاب مدقق الحساعا للشرة والشرةا التاعع ل ا للسن ال نت
ال ة عا عالدينار عل النحو اآلت :

ي  31ةاوون أو  2018شامل النرية العام علر

20
التقرير السنوي  | 2018شركة حديد األردن | 23

الشركـــــة
شركة حديد االردن م.ع.م

خطاب وشركاه
PKF
حتى 2018/4/30

المحاسبون
العصريون

2,022

7,500

311

1,250

شركة االئتالف االردني لصناعة الحديد والصلب م.خ
شركة حديد االردن للصناعات الھندسية ذ.م.م
)تحت التصفية(
الشركة المتطورة للشبك الحديدي ذ.م.م

622

شركة عمون لتجارة الحديد والمعادن ذ.م.م

311

االجمـــــالي

750

233

1,500
1,000
12,000

3499

سابع عشر :أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة مقارنه مع عام ):(2017

اسم العضو والجھة التي يمثلھا

المھندس محمد يوسف صالح
الطراونه
السيد طارق حمدي محمد صبري
الطباع
السادة المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي
ومثلھا السيد فادي ابراھيم حجازين
السادة شركة العطارات للتعدين
وممثلھا المھندس غسان طلعت
النوايسة
السادة شركة انتاركتيكا للتجارة
العامة
ويمثلھا السيد محمد احمد العالوي
السادة شركة العون المتطورة
ويمثلھا السيد معتز غالب ابوالحسن
السادة شركة مادورا للتجارة العامة

المنصب

الجنسية

عدد االوراق
المالية المملوكة
للجھة التي
يمثلھا كما في
2017/12/31

عدد األوراق
المالية
المملوكة
للعضو كما في
2017/12/31

عدد االوراق
المالية
المملوكة للجھة
التي يمثلھا كما
في
2018/12/31

عدد األوراق
المالية
المملوكة
للعضو كما في
/12/31
2018

رئيس مجلس اإلدارة
)غيرمتفرغ(

األردنية

5,141,299

5,706,938

نائب رئيس المجلس

األردنية

-

5000

عضو
عضو
)الرئيس التنفيذي(

ويمثلھا السيد ياسين محمد خليفات
السيد ماجد محمود سلمان عقله

عضو
عضو

األردنية

1,494,555
-

االردنية

514,000
-

االردنية

1,376,602

االردنية

735,000

100
735,000

-

االردنية

المھندس بسام عبد المحسن العقيلي

-

1,586,602
100

502,305
عضو

1,474,555

ـ

7000

-

502,305

7000

-

-

-

-

اسماء ومساھمة الشركات المسيطر عليھا من قبل اعضاء مجلس اإلدارة :ال يوجد شركات مسيطر عليھا من قبل اعضاء
مجلس االدارة.
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-

ال يوجد أوراق مالية مملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية مقارنة مع عام . 2017
ال يوجد شركات مسيطر عليھا من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة أو اشخاص األدارة العليا التنفيذية.

ثامن عشر:

أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بھا كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التابعة لعام ) (2018بالدينار:
  -ال يوجد مزايا او مكافأت يتمتع بھا رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لعام 2018المزايا العينية :اليوجد
التنفيذيةنفيذية
العلياالعليا الت
اإلدارة
أشخاص
يتمتع بھا
المملوكةالتي
والرواتب
والمكافآت
السنة(::
خالل2017
بالدينارعام )
مقارنه مع
اإلدارة
أشخاص
من قبل
المالية
المزايااألوراق
أب --عدد
اإلســــــــــــــــم
االســــم

المنصب

االســــم

م .غسان طلعت النوايسة

السنوية
الرواتب
المنصــــــب
االجمالية

بدل التنقالت
السنوية

الرئيس التنفيذي

خالدالنوايسه
طلعت
غسان
ابراھيم الجالد
أحمد
م.السيد

األردن1
23,180
التنفيذي مصنع حديد
الرئيس مدير

-

غباين
محمود
رأفتعمر
السيد رأفت
السيد
التنفيذيالمالي
العمرينائب الرئيسالمدير
محمد
عبدﷲ
لغاية 2018/10/30
المستشار المالي واإلداري  /أمين سر مجلس
الدرارجةخليفات
محمد حمد
ياسينعايد
السيد جميل
السيد
اإلداريرة
المدير اإلدا
12,558
مدير التخطيط
ابو ساره
رجب
وليد
م.
الجالد
ابراھيم
مفيدخالد
أحمد
السيد
50,000

مدير مصنع حديد
األردن

23,611

-

1,776

الجنسية

المكافآت

عدد االسھم كما في
نفقات السفر
2017
/12/31
السنوية

األجمالي2018
/12/31

أردنية

ـــ

أردنية

28
72ـــ

6,052ـــ12

اردنية

ـــ
-

0,000ـــ5

أردنية

7000

7000
12,558

األردنية

-

-

-

ال يوجد أسھم مملوكة في شركات مساھمة عامة مسيطر عليھا من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية.

ـــ

-

25,387

46,0
أعضاء مجلس 64
ألقاربالمالي
المالية المملوكةالمدير
واقارب اشخاص االدارة العليا التنفيذية مقارنه مع عام )49,464:(2017
طاھر"
عدد"محمد
اشرف
اإلدارة
األوراق
السيد ج-
3,400
العمد لغاية 2018/10/30
 ال يوجد أوراق مالية مملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية مقارنة مع عام . 2017شركات مسيطر عليھا من قبل أقارب أعضاء ,600
9,600
مجلس9اإلدارة أو اشخاص األدارة العليا التنفيذية.
يوجدمحمد
السيد -رأفت العبدﷲ
عشر2018:
ثامن /9/30
العمري من
رئيس قسم التدقيق
السيد احمد وليد العامرية
وأعضا2ء1مجلس اإلدار0ة81والشركات التابعة لعام ) (2-018بالدينار13,545 :
أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بھا كل من رئيس ,735
الداخلي
لغاية 2018/10/30
  -ال يوجد مزايا او مكافأت يتمتع بھا رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لعام 201829000
29000
مدير التخطيط
م .وليد مفيد رجب أبو ساره

المزايا العينية :اليوجد
المستشار المالي
محمد حمد
ب-ياسين
السيد
خالل السنة:
يتمتعسربھا
والمكافآت والرواتب
المزايا
نفيذية بالدينار -
اإلدارة العليا الت -
أشخاص14,4
00
التيأمين
واإلداري /
خليفات
مجلس اإلدارة
االســــم

126,052

المنصب

الرواتب السنوية
321,148
االجمالية

الرئيس التنفيذي

123,180
22

-

2872

نائب الرئيس التنفيذي

50,000

-

-

المدير اإلداري

12,558

-

-

مدير مصنع حديد
األردن

23,611

1,776

-

المدير المالي

46,064

م .غسان طلعت النوايسه

السيد أحمد خالد ابراھيم الجالد
السيد اشرف "محمد طاھر"
العمد لغاية 2018/10/30

9,600

السيد رأفت عبدﷲ محمد
العمري من 2018/9/30
السيد احمد وليد العامرية
لغاية 2018/10/30
م .وليد مفيد رجب أبو ساره
السيد ياسين محمد حمد
خليفات

نفقات السفر
2872
السنوية

األجمالي3
30,006

بدل التنقالت
5986
السنوية

المجموع

السيد رأفت عمر محمود غباين
لغاية 2018/10/30
السيد جميل عايد الدرارجة

-

14,400

رئيس قسم التدقيق
الداخلي
مدير التخطيط

المستشار المالي
واإلداري  /أمين سر
مجلس اإلدارة

المجموع

المكافآت

3,400

-

-

-

12,735

810

29000

-

14,400

-

321,148

5986

-

-

50,000
12,558
25,387
49,464
9,600

-

13,545

-

29000

-

14,400

2872

330,006
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تقرير حوكمة الشركة
مقدمة:

يسرنا ان نعرض عليكم تقرير حوكمة الشركة لعام ) (2018والذي يلخص المعلومات والتفاصيل المتعلقة
بتطبيق تعليمات وقواعد حوكمة الشركات وفقا ً الحكام المادة ) (17من تعليمات حوكمة الشركات المساھمة
المدرجة لسنة ) (2017الصادرة عن ھيئة االوراق المالية.
أ -المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام ھذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة.

تشكيل مجلس االدارة:
أ -يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء حسب نظام الشركة ،يتم انتخابھم بأسلوب
التصويت التراكمي من قبل الھيئة العامة.
ب -اغلبية اعضاء مجلس االدارة من االعضاء غير التنفيذيين.
ج -بلغ عدد اعضاء مجلس االدارة المستقلين ) (5اعضاء من اصل ) (7اعضاء.
د -يتولى مجلس االدارة مھام ادارة الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ذ -يمثل عضو مجلس االدارة االعتباري شخص طبيعي طيلة مدة المجلس ،ويجوز له استبداله بعضو
اخر يمثلة خالل مدة المجلس.
ر -يمثل مجلس االدارة كافة المساھمين ويبذل العناية المھنية الالزمة في ادارة الشركة ويعمل بكل
نزاھه وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة واھدافھا وغاياتھا.
ز -ال يتم الجمع بين منصب رئيس مجلس االدارة واي منصب تنفيذي اخر في الشركة وال يشغل احد
اقرباء رئيس مجلس االدارة منصب مدير عام الشركة.
س -يتمتع عضو مجلس االدارة بقدر كاف من الخبرة والمعرفة باالمور االدارية وملما بالتشريعات ذات
العالقة بحقوق وواجبات مجلس االدارة.
ش -سيتم التحاق مجلس االدارة بدورات تدريبية حول اسس وتطبيقات حوكمة الشركات حال عقدھا.
ص -ال تقدم الشركة قرضا نقديا من اي نوع لرئيس مجلس االدارة او اي من اعضائه او الي من
اقربائھم.
ض -تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة العضاء مجلس االدارة لتمكنھم من
القيام بعملھم وااللمام بكافة الجوانب المتعلقة بالشركة.
ط -يحق لمجلس االدارة االستعانة باي مستشار خارجي على نفقة الشركة بعد موافقة اعضاء مجلس
االدارة وتجنب المصالح الشخصية.

مھام ومسؤوليات مجلس االدارة:
يقوم مجلس االدارة بتحديد صالحياته حسب القرارات التي تصدر عنه من حين آلخر.

سياسة االفصاح:

تقوم الشركة باالفصاح حسب تعليمات ھيئة االوراق المالية.

سياسة تجنب تعارض المصالح:
سوف يضع مجلس االدارة سياسة لتجنب تعارض المصالح واجراءات تھدف الى منع االشخاص
المطلعين في الشركة من استغالل معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية.
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ب -اعضاء مجلس االدارة الحالين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي
ومستقل او غير مستقل.
اسم العضو

حالة العضوية

تنفيذي /غير تنفيذي

مستقل /غير مستقل

م.محمد يوسف صالح الطراونه
م .ھاني ضمان ايوب لغاية 2018/7/30
السيد طارق حمدي الطباع من 2018/8/13
السيد عماد مضر بدران لغاية 2018/4/22
السادة شركة العطارات للتعدين من 2018/5/7
السادة المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي
السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة
السادة شركة العون المتطورة
السادة شركة مادورا للتجارة العامة

حالية
مستقيل
حالية
مستقيل
حالية
حالية
حالية
حالية
حالية

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

غير مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

ج -ممثلي اعضاء مجلس االدارة االعتباريين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير
مستقل:
اسم العضو

اسم الممثل

حالة
العضوية

تنفيذي /
غير تنفيذي

المؤسسة العامة للضمان
اإلجتماعي
شركة انتاركتيكا للتجارة
العامة
شركة العون المتطورة
شركة مادورا للتجارة
العامة

السيد فادي مفضي ابراھيم حجازين

حالية

غير تنفيذي

السيد محمد احمد العالوي

حالية

غير تنفيذي

مستقل

شركة العطارات للتعدين

مستقل /
غير مستقل

مالحظات

مستقل

السيد معتز غالب ابو الحسن
السيد ياسين محمد خليفات
السيد ماجد محمود سلمان

مستقيل
مستقيل

حالية

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

مستقل
مستقل
مستقل

المھندس بسام عبد المحسن العقيلي

حالية

غير تنفيذي

مستقل

لغاية 2018/4/3
من 2018/4/4
الى 2018/9/12
من 2018/10/11

المھندس غسان طلعت النوايسه

حالية

تنفيذي

غير مستقل

من 2018/5/7

د -المناصب التنفيذية في الشركة واسماء االشخاص الذين يشغلونھا:
االسم
م .غسان طلعت النوايسه
السيد رأفت عمر محمود غباين
السيد أحمد خالد ابراھيم الجالد
السيد اشرف "محمد طاھر" العمد
السيد رأفت عبد ﷲ العمري
السيد ياسين محمد خليفات
السيد جميل عايد الدرارجة
المھندس وليد مفيد رجب أبو ساره

مالحظات

المنصب
الرئيس التنفيذي /مدير المصانع
نائب الرئيس التنفيذي
مدير مصنع حديد األردن
المدير المالي
المدير المالي
امين سر مجلس االدارة  /المستشار المالي واإلداري
المدير االداري
مدير التخطيط

لغاية 2018/10/30
لغاية 2018/10/30
من 2018/10/30
من 2018/5/20
من 2018/2/17
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ھـ  -عضويات مجلس االدارة التي يشغلھا عضو مجلس االدارة في الشركات المساھمة العامة
االسم
م .محمد يوسف الطراونه
السيد محمد احمد العالوي

الشركة
شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة االولى للتامين
شركة اموال انفست

المنصب
رئيس مجلس االدارة
عضو
رئيس مجلس االدارة
لغاية2018/8/28

و -اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:
ياسين محمد حمد خليفات
ز -اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة:
 -1لجنة التدقيق.
 -2لجنة الترشيحات والمكافات.
 -3لجنة الحوكمة.
 -4لجنة ادارة المخاطر.
ح -اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤھالتھم وخبراتھم:
االسم
السيد محمد احمد العالوي

الصفة
رئيس اللجنة

المؤھالت العلمية
بكالوريوس ادارة اعمال
1988
ماجستير ادارة اعمال
2010
بكالوريوس انظمة المعلومات
الحاسوبية 2004
بكالوريوس محاسبة
1980

السيد فادي مفضي
حجازين

عضو

السيد ياسين محمد خليفات
لغاية 2018/4/3

عضو

السيد ماجد محمد سلمان
إعتبارا من 2018/4/15
لغاية 2018/5/30
السيد غالب معتز أبو
الحسن إعتبارا من
2018/5/30

عضو

الثانوية العامة

عضو

دبلوم إدارة أعمال وتنظيم االعمال
التجارية
2002
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الخبرات
مدير عام عدة شركات
مدير استثمارات
مبرمج محلل نظم
رئ��يس قس��م انظم��ة معلوم��ات ف��ي
ص������ندوق االس������تثمار الض������مان
االجتماعي
مستشار مالي واداري.
مدير تدقيق داخلي.
مساعد مدير تدقيق داخلي.
رئيس قسم تدقيق مالي واداري.
رئيس قسم المحاسبة.
محاسب.
مأمور تقدير ضريبة دخل.
 مالك شركة مقاوالت �م������ين س������ر نقاب������ة مق������اوليناإلنش����ا�ات ا�ردني����ة /محافظ����ات
الشمال.
 م��دير تط��وير ا�عم��ال  -ش��ركةالعون المتطورة للمقاوالت
 نائ�����ب الم�����ديرالعام – ش�����ركةالع��ون ا�ردني��ة لتس��ويق وتوزي���
المنتجات البترولية
 م�������دير مبيع�������ات العط�������ا�اتالحكومي�ة ومبيع��ات الجمل��ة ش��ركة
فورد وسوزوكي.
 م�������دير المبيع�������ات والتس�������ويق/مس���اعد الم���دير الع���ام للعملي����ات
شركة رم للغازات الصناعية.

ط -رئيس واعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة ادارة المخاطر:
 -1لجنة الترشيحات والمكافآت:
الصفـــة

االســـــم

م .ھاني ضمان ايوب لغاية 2018/7/30

رئيس

السيد طارق حمدي الطباع من 2018/8/13
السيد فادي مفضي الحجازين
السيد معتز غالب ابو الحسن

رئيس
عضو
عضو

 -2لجنة الحوكمة:

الصفة

االســـم

رئيس
رئيس
عضو
عضو

م .ھاني ضمان ايوب لغاية 2018/7/30
السيد طارق حمدي الطباع من 2018/8/13
السيد معتز غالب ابو الحسن
السيد محمد احمد العالوي
 -3لجنة ادارة المخاطر:

الصفة

االســـم

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

السيد معتز غالب ابو الحسن
السيد ياسين محمد خليفات لغاية 2018/4/3
المھندس غسان طلعت النوايسة من 2018/5/30
السيد اشرف "محمد طاھر" العمد /المدير المالي لغاية 2018/5/30
السيد رأفت عمر غباين  /نائب الرئيس التنفيذي من 2018/5/30
ي -عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضرين:

 -1لجنة التدقيق:
عدد اجتماعات اللجنة خالل السنة بلغ ) (4اجتماعات وفيما يلي كشف الحضور:
االول
االســـــم

الصفـــة

السيد محمد أحمد عالوي
السيد فادي مفضي حجازين
السيد ياسين محمد خليفات
السيد ماجد محمود سلمان
من  2018/4/15إلى 2018/5/30
السيد معتز غالب ابو الحسن
من 2018/5/30

رئيس
عضو
عضو
عضو

الثاني

الثالث

2018/7/29 2018/4/30 2018/3/15
حضور
حضور
حضور
√
√
√
√
√
√
√
√
√

عضو

الرابع
2018/10/31
حضور
√
√

√
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 -2لجنة الترشيحات والمكافات.
عدد اجتماعات اللجنة خالل السنة بلغ إجتماع واحد وفيما يلي كشف الحضور:
االســـــم

الصفـــة

م .ھاني ضمان ايوب لغاية 2018/7/30
السيد طارق حمدي الطباع من2018/8/13
السيد فادي مفضي حجازين
السيد معتز غالب ابو الحسن

رئيس
رئيس
عضو
عضو

االجتماع االول
2018/4/25
حضور

√
√
√

 -3لجنة الحوكمة :لم يتم عقد اي اجتماع خالل عام .2018
 -4لجنة ادارة المخاطر :لم يتم عقد اي اجتماع خالل عام .2018
ك -بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة ) (4اجتماعات.
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ويمثلھا م .غسان طلعت النوايسة من 2018/5/7

شركة العطارات للتعدين

ويمثلھا السيد معتز غالب ابو الحسن
السادة شركة مادورا للتجارة العامة
ويمثلھا السيد ياسين محمد خليفات لغاية 2018/4/3
السيد ماجد محمود سلمان
من  2018/4/4إلى 2018/9/12
السيد بسام عبد المحسن العقيلي
من 2018/10/11
السيد عماد مضر بدران لغاية 2018/4/22

ويمثلھا السيد فادي مفضي حجازين
السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة
ويمثلھا السيد محمد احمد العالوي
السادة شركة العون المتطورة للصناعات

السادة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

السيد طارق حمدي الطباع من 2018/8/13

المھندس ھاني ضمان ايوب لغاية 2018/7/30

المھندس محمد يوسف الطراونه

االســـــــــم

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

حضور

حضور

30

غياب

√

√

√

√

√
√

حضور

غياب

√

√

√

√

√
استقال

حضور

جلسة رقم 2
جلسة رقم 1
جلسة رقم 3
جلسة رقم 4
2018/07/30 2018/04/15 2018/03/19 2018/02/04

ل -اجتماعات مجلس االدارة خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضرين:

√

√

√

√

√

√

حضور

جلسة رقم 5
2018/08/13

8

8

8

√

√

√

√

رئيس مجلس اإلدارة
م .محمد الطراونة

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

8
3
3

√

√

√

حضور

حضور

4

1

1

غياب

1
2

3

2

حضور

حضور

جلسة رقم 6
2018/09/12

جلسة رقم 7
2018/10/11

جلسة رقم 8
2018/10/31

المجوع
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ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻋﻤﺎﻥ– ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠١٨
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ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻋﻤﺎﻥ– ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺒﻴـــــــــﺎﻥ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

٤٠-٣٧

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ

٤١

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ

٤٢

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ

٤٣

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ

٤٤

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
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