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1441

حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم

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

 .1السيد /موسى عبد العزيز شحادة

رئيس مجلس اإلدارة

 .2السيد /صالح موسى الشنتير

نائب الرئيس

 .3السيد/محمد داود الغول

عضـــــــو

.4السيد /مازن عدنان الخانجي

عضـــــــو

 .5السيد  /محمد أحمد عوض القريوتي

عضـــــــو

 .6السيد /مروان أحمد يغمور

عضـــــــو

 .7السادة/البنك االسالمي االردني ويمثلها
السيد /موسى حسين الميناوي

المهندس /مازن الخانجي

عضـــــــو

..............مدير عام

المدقق المستقل
السادة /شركة العباسي وشركاه
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كلمة الرئيس
السادة /مساهمي الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المحترمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
باسمي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة نرحب بكم في االجتماع السنوي لهيئتكم العامة ،ويسرنا
أن نقدم لكم تقريرنا السنوي السادس والعشرين والذي يتضمن نتائج الشركة خالل العام  2019باإلضافة
للخطة المستقبلية للعام القادم .2020
السادة المساهمين الكرام
أسواق غير
لقد كان عام  2019عاماً متفرداً بتحدياته من كل النواحي حيث عمدت الشركة إلى استهداف
ٍ
تقليدية وذلك لرفع صادراتها والتي ناهزت حوالي  50%من مبيعاتها ،للتخفيف من وطأة المنافسة السعرية
المحمومة محلياً وإقليمياً والتي اتسمت بحدية ال منطقية ،باإلضافة إلى الركود العام في األسواق المحلية
خصوصاً خالل النصف األول من العام ،وشح السيولة على مدار العام.
يضاف إلى كل التحديات السابقة تذبذباً حاداً على أسعار المواد الخام صعوداً وهبوطاً بأكثر من  15%خالل
عام  ،2019مما زاد التحديات والصعوبات ولكن بحمد هللا استطعنا تجاوز جميع هذه التحديات.
وتمكنت الشركة رفع انتاجها بأكثر من  50%كما رفعت مبيعاتها بأكثر من  45%خالل هذا العام مما أدى
إلى خفض أثر المنافسات السعرية وركود األسواق ،وكان له أثر إيجابي على استمرارية الشركة.
ومن فضل هللا استطاعت الشركة تحقيق أرباح في عام  ،2019وإن أملنا كبير أن يكون العام القادم أفضل
بإذن هللا تعالى.
وعليه فإن مجلس اإلدارة يوصي هيئتكم العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ( )4%من رأس
المال ،وبذلك نكون قد حافظنا على استمرارية توزيع األرباح للمساهمين والمحافظة على السيولة النقدية
في الوقت ذاته.
السادة المساهمين الكرام
ال يسعني إال أن أتقدم لكم بالشكر على حضور هذا االجتماع ،كما أشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية وكافة العاملين في الشركة على جهودهم المبذولة والمتواصلة إلنجاح هذه الشركة وتحقيق أهدافها.
وفي الختام أدعو هللا أن يديم نعمة األمن واالستقرار على بلدنا ،لنواصل مسيرة التقدم واالزدهار والبناء
ألردننا العزيز تحت قيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا .كما وندعو هللا مخلصين إلزالة
هذه الغمة التي حلت بالوطن العربي وأن يعود األمن واالستقرار لمحيطنا لنتمكن من تنفيذ خططنا وتحقيق
أهدافنا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
موســى شحـادة
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقرير مجلس اإلدارة السادس والعشرون
عن أعمال وإنجازات الشركة خالل عام 2019
والخطة المستقبلية للعام 2020
حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة المحدودة أن يرحب
بكم في االجتماع العادي السادس والعشرون للهيئة العامة للشركة ،وأن يضع بين أيديكم تقريره
السنوي عن أعمال وإنجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في  31/12/2019والذي يتضمن
ً
أوال :األعمال واالنجازات التي تمت خالل العام المنتهي بتاريخ  31/12/2019شامال جميع
البنود الواردة في المادة (/4ب) من تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية وقواعد
حوكمة الشركات.

ثانياً :تقرير المدقق المستقل للشركة حول البيانات المالية الموحدة للشركة.
ثالثاً :البيانات المالية للشركة كما في .31/12/2019
رابعاً :جميع اإلقرارات المطلوبة حسب تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية.
خامساً :توصيات مجلس اإلدارة للهيئة العامة الموقرة.
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أوال  :االعمال واالنجازات
 .1أ -أنشطة الشركة الرئيسية :تنتج الشركة األم المواسير المعدنية السوداء والمجلفنة ،واالعمدة
الكهربائية بأنواعها ،وعزل المواسير ،وأبراج الضغط العالي واالتصاالت ،باإلضافة للجلفنة
العامة.
ب -إدارة الشركة ومصانعها تقعان في مدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية /سحاب وعدد
موظفي اإلدارة ( )13موظفاً .وال يوجد للشركة أية فروع داخل المملكة وال خارجها.
ج -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة  17.6مليون دينار أردني.
 .2الشركة التابعة للشركة األم:
الشركة العربية لصناعة مواسير المضخات – شركة ذات مسؤولية محدودة –
 غايات الشركة :تقوم هذه الشركة بصناعة المواسير الخاصة بالمضخات واألعمدة الكهربائيةالدائرية والمضلعة وعزل المواسير المجلفنة بمادة البيتومين وبتصنيع هياكل األبراج الكهربائية
ذات الضغط العالي
 رأسمال هذه الشركة  150,000دينار أردني ،وهي مملوكة بالكامل للشركة االم. تقع الشركة التابعة في مدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية /سحاب تم تجميد نشاط هذه الشركة في  1/6/2016وتحويل كافة العاملين فيها الى الشركة االموجاري تصفية هذه الشركة (تصفية إختيارية)
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 - 3أ .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم:
املؤهل العلمي

االسم

اخلبرات العملية

مواليد عام 1941
التحق بالعمل المصرفي  ،1961وهو حالياً رئيس مجلس ادارة البنك
السيـــــــــــد/
بكالوريوس تجارة  /1969جامعة اإلسالمي األردني.
موسى عبد العزيز محمد شحادة
بيروت العربية ماجستير إدارة أعمال رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات المساهمة صناعية
رئيس مجلس اإلدارة
 /1979جامعة سان فرانسيسكو –  .U.S.Aوتجارية واستثمارية وتعليمية وتامين.
السيـــــــــــد/
صالح موسى صالح الشنتير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

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

عمل مدير فني لدى الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية 1990-1997
عمل مدير إنتاج لدى الشركة السعودية السعودية لألشكال الحديدية المدرفلة/
المهنـــــــــدس/
مواليد عام 1966
جدة 1997-1999
مازن عدنان عبداللطيف الخانجي بكالوريوس هندسة ميكانيكية /مدير عام للشركة العربية لصناعة مواسير المضخات من  1999الى 2010
مساعد للمدير العام للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية عام 2009
عضو مجلس إدارة /المدير العام الجامعة األردنية 1989
مدير عام الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية من تاريخ 1/1/2010
عضو مجلس ادارة لعدة شركات مساهمة عامة
السيـــــــــــد/
محمد داود محمد الغول
عضو مجلس إدارة
السيـــــــــــد/
محمد أحمد عوض القريوتي
عضو مجلس إدارة
السيـــــــــــد/
مروان احمد محمد يغمور()1
عضو مجلس إدارة

مواليد عام 1940
دبلوم

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

خبرة مصرفية تصل إلى  37عاماً.
مواليد عام 1955
بكالوريوس جغرافيا /جامعة بيروت عمل لدى ثالث مؤسسات مصرفية مختلفة كان آخرها مدير تنفيذي
لدى البنك اإلسالمي األردني حتى نهاية عام .2015
العربية 1979
حاصل على عدة دورات متخصصة عضو مجلس إدارة مستقل لدى كل من:
في المحاسبة والتحليل المالي الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية وشركة المركز
األردني للتجارة الدولية..
واالئتماني واإلدارة والكمبيوتر.
بكالوريس هندسة ميكانيكية ،جامعة  1990-1992مديرية سالح الهندسة – التصميم الميكانيكي لألبنية
العلوم والتكنولوجيا االردنية 1993-2018 .1990،مهندس ميكانيك الشركة الموحدة لإلنشاءات الهندسية

مواليد .15/1/1974
السيـــــــــــد/
ماجستير إدارة اعمال عام .2017
.2012
عام
محاسبة
بكالوريوس
موسى «حسين اكرم» محمد
التحق بالبنك عام  ،1995ويشغل حالياً منصب مدير الدائرة المالية
دبلوم محاسبة مصارف إسالمية عام .2000
اعتباراً من .1/3/2018
ميناوي()1
دبلوم محاسبة عام .1995
شهادة المحاسب القانوني االسالمي
ممثل البنك االسالمي األردني
( )CIPAعام .2014
السيــــــــــد/
بشير عبد ربه عكاشة ()2
ممثل البنك االسالمي األردني

التحق بالعمل في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل عام  1988في
مواليد عام 1963
نطاق تمويل المشاريع والشركات الكبرى ثم انتقل للعمل كمدير لوحدة
مالية
وعلوم
اقتصاد
بكالوريوس
الشركات الكبرى في البنك التجاري األردني عام  ،2002عمل مديراً
ومصرفية ،جامعة اليرموك1986/
لدائرة الصكوك والمحافظ االستثمارية في البنك اإلسالمي األردني.
عمل في السعودية ،يعمل حالياً مدير عام ،رئيس مجلس إدارة ،نائب

السيـــــــــــد/
جميل عبد الفتاح جابر جبران( )3مواليد عام 1938
ممثل شركة عمان لالسثمارات ليسانس آداب
واألوراق المالية

رئيس مجلس إدارة ،عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات،
رئيس جمعية المستثمرين لمدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين (سحاب)
لدورتين ،النائب األول لرئيس غرفة صناعة عمان سابقاً.

( )1تم تعينه في 2019/03/26
( )2انتهت عضويته في 2019/03/26
( )3استقال بتاريخ 2019/01/24

- 11 -

ب ــ أسماء ورتبة أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :
االسم

الوظيفة

مازن عدنان
عبد اللطيف
الخانجي

المدير العام
مواليد 1966
تاريخ التعيين
2009/1/1

محمود حامد
أحمد مناع

خالد حسن ذيب
ابوسماقة

امجد حسن عالء
الدين علي

اياد عوني يغمور

محمد جفال
نزال
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مدير مصنع المواسير
المجلفنة
مواليد1986
تاريخ
التعيين1/4/2009
مدير مصنع االبراج
مواليد 20/11/1983
تاريخ التعيين
1/6/2016
مدير مصنع االعمدة
مواليد 2/9/1977
تاريخ التعيين
1/6/2016
المدير المالي
مواليد 1980
تاريخ التعيين
1/12/2009
مدير المبيعات
مواليد22/06/1983
تاريخ التعيين
13/9/2003

املؤهل العلمي

اخلبرات العملية

مدير فني لدى الشركة السعودية للصناعات
الميكانيكية/الرياض 1990-1997
مدير إنتاج لدى الشركة السعودية لألشكال الحديدية
بكالوريوس هندسة المدرفلة/جدة 1997-1999
ميكانيكية
مدير عام للشركة العربية لصناعة مواسير
الجامعة األردنية المضخات من  1999الى 2010
مساعد للمدير العام للشركة العربية لصناعة
1989
المواسير المعدنية عام 2009
مدير عام الشركة العربية لصناعة المواسير
المعدنية من تاريخ 1/1/2010
عضو مجلس ادارة في شركة االمين لالستثمار
بكالوريوس هندسة
مهندس انتاج 1/4/2009
صناعية
مدير انتاج 1/1/2011
الجامعة االردنية
مدير المصنع من1/9/2015
2009
بكالوريوس هندسة مهندس انتاج االبراج في الشركة التابعة(المضخات)
الكترونية جامعة من 1/1/2008
اليرموك 2007مدير مصنع االبراج في الشركة االم في
1/6/2016
دبلوم ,حاصل على
فني في مصنع االعمدة في الشركة التابعة
شهادات مهنية
(المضخات) من تاريخ 1/2/2000
وفنية في مجال
مشرف ورئيس وردية ومدير اإلنتاج في مصنع
الخراطة والتشكيل
االعمدة
والصناعات
مدير مصنع األعمدة للشركة األم من 1/6/2016
المعدنية
بكالوريوس
محاسب لدى الشركة من تاريخ2009/12/1
محاسبة
رئيس قسم احملاسبة والقائم بأعمال املدير
الجامعة
املالي من تاريخ 2015/2/1
الهاشمية 2009مدير مالي من 2017/1/1
بكالوريوس نظم
موظف في قسم المبيعات في الشركة
معلومات ادارية
رئيس قسم المبيعات من تاريخ 01/01/2016
جامعة الزيتونة
مدير المبيعات من تاريخ 11/02/2018
2010

 - 4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

الرقم

اسم املساهم

عدد األسهم
اململوكة
2018

النسبة

1

السادة البنك اإلسالمي األردني

4,451,177

49.46%

4,451,177

2

السادة شركة دلة البركة القابضة

982,694

10.92%

982,694

10.92%

3

السادة شركة االمين لالستثمار

550,865

6.12%

-

-

4

السيد /إبراهيم رزق حسن دخان

490,894

5.45%

490,894

5.45%

5

السادة شركة التامين االسالمية

484,990

5.39%

1,035,855

11.51%

6,690,620

77.34

6,690,620

77.34

المجموع

عدد األسهم
اململوكة
2019

النسبة
49.46%

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

لجنة ادارة
المخاطر

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات
والمكافآت

اللجنة
التنفيذية

لجنة الحوكمة

أمين سر مجلس اإلدارة

المدير العام
مدير مكتب المدير العام
والمشتريات الخارجية

المدقق الداخلي

ممثل اإلدارة للجودة البيئة الصحة المهنية

المالية
وشؤون الموظفين

مصــــــنع
المواسير والجلفنة

مصنـــــع
األعمدة وملحقاتها

مصنــــع
األبراج وملحقاتها

مواسير معدنية

أعمدة أنبوبية

أبراج كهرباء

مشتريات محلية

أعمدة مضلعة

أبراج اتصاالت

صيانة

عزل

تشكيل معادن
مشاريع
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الجودة

التسويق
والمبيعات

المستودعات

الحاسوب

ب .عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم :
بلغ عدد الموظفين  126موظفاً موزعين حسب المؤهالت العلمية وفق الفئات التالية
المؤهل العلمي
بكالوريوس

عدد الموظفين
22

دبلوم

4

ثانوية عامة

12

دون الثانوية العامة

63

مركز تدريب مهني

25

اإلجمالي

126

ج .برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :
تم اشراك موظفي وعمال الشركة خالل عام  2019في ( )25دوردة تدريبية منها ( )20دورة
داخل مصنع الشركة ,وخمسة دورات لدى معاهد ومؤسسات أردنية متخصصة في التدريب.
 - 10المخاطر التي تتعرض لها الشركة:
ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض لها الشركة خالل السنة المالية الالحقة وال تأثير مادي عليها.
 - 11االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية:
فيما يلي ملخص ألهم االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية:
ً
أوال  :االنتاج:

بلغت كمية االنتاج من المواسير المجلفنة والسوداء والمعزولة والتيوبات وشرائح الصاج
واألعمدة الكهربائية ومواسير التعليق واالبراج والتصنيع للغير وخدمة الجلفنة العامة حوالي
 16,388طناً مقابل حوالي  10,750طناً للعام الماضي وبنسبة ارتفاع مقدارها. 52%
ثانيا  :المبيعات :

بلغ إجمالي الكميات المباعة خالل عام  2019من كافة أنواع اإلنتاج حوالي 13,443طنا مقابل
حوالي  9,250طناً للعام  2018وبنسبة ارتفاع مقداره  ، 45%نسبة التصديرفي عام 2019
من هذه المبيعات حوالي  48%مقابل  20%للعام .2018
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ثالثا :ركزت الشركة العربية في العام  2019على عمل حمالت تسويقية عبر كافة الوسائل
المتاحة عبر االعالم المرئي ومواقع التواصل االجتماعي لتسويق منتجات الشركة داخل االردن
وخارج االردن .
 - 12ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية والتي تدخل
ضمن النشاط الرئيسي للشركة .
 - 13السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين
وأسعار األوراق المالية لمدة خمسة سنوات .
ً
أوال  :األرباح المحققة:
السنة المالية

2015

2016

2017

2018

2019

األرباح المحققة

- 650,525

571,287

908,293

412,907

224,630

ثانياً  :األرباح الموزعة:
السنة المالية

2015

2016

2017

2018

2019

األرباح الموزعة

450,000

450,000

540,000

450,000

360,000

ثالثاً  :مجموع حقوق المساهمين:
السنة المالية
مجموع حقوق
المساهمين

2015

2016

2017

2018

2019

13,102,607 13,274,373 14,202,013 13,718,699 13,722,648

رابعاً  :أسعار األوراق المالية المصدرة بالدينار :
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السنة المالية

2015

2016

2017

2018

2019

سعر الورقة

1.460

1.040

1.160

0.930

0.710

 - 14تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
2019

2018

اسم النسبة
مجمل الربح

11%

15%

الربح

2%

6%

نسبة التداول

1:2.88

1:3.62

نسبة السيولة السريعة

1:0.89

1:1.10

العائد على االستثمار

2.47% 1.280%
4.59%

العائد على رأس المال

2.50%

معدل دوران المخزون

مرة واحدة مرة واحدة

 - 15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة:
 -1خطة الشركة للعام القادم  2020مبنية على أساس انتاج وبيع حوالي 11,020طن من جميع
أصناف االنتاج.
 -2التوسع في سوق الجلفنة العامة واستكمال برنامج التسويق لهذا السوق والتي بدأت الشركة
بتنفيذه نهاية العام 2015عبر مواقع التواصل االجتماعي ووسائل التسويق المتاحة.
 -3استمرار الشركة في ضبط وتخفيض االنفاق والمصاريف العامة واالستمرار باستخدام الطاقة
البديلة لتخفيف اعباء االرتفاعات المستمرة في اسعار الكهرباء والمحروقات.
 -4المحافظة على شهادات الجودة العالمية الحاصلة عليها الشركة .
 -5االستمرار في زيادة نمو الصادرات في الشركة وزيادة نسبتها من اجمالي المبيعات.
 -6االستمرار في االشتراك في المعارض الصناعية المحلية والخارجية بهدف زيادة المبيعات
محلياً وخارجياً عن طريق فتح أسواق جديدة وزيادة حصتنا في األسواق الحالية.

 - 16مقدار أتعاب التدقيق
بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة خالل عام 2019حوالي  7,500دينار
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 .17أ .عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم والشركات
المسيطر عليها
عدد األسهم المملوكة من قبل

الرقم

عدد األسهم

اال ســـــــــم

األقارب أو الشركات المسيطر

عدد األسهم

31/12/2018

31/12/2019

عليها
31/12/2018

31/12/2019

1

موسى عبد العزيز محمد شحاده

رئيس مجلس
اإلدارة

89,500

89,500

-

-

2

صالح موسى صالح الشنتير

نائب الرئيس

15,000

15,000

-

3

4

5
6
7

8

البنك االسالمي االردني
ويمثلها الســيد موســى حســين
اكرم الميناوي
شركة البركة لالستثمار والتنمية
صالح عبدهللا كامل وشركاه/
ويمثلها مازن عدنان خانجي()1
شــركة عمــان لالســتثمارات
واالوراق المالية ()2
ويمثلها جميل عبد الفتاح جبران
محمد داود محمد الغول

عضو

محمد احمد عوض القريوتي

عضو

مروان أحمد محمد يغمور()3

عضو

سعدي عبد الرحمن محمود قطاوي()4

عضو

عضو

4,451,177 4,451,177
-

عضو

1,000
30,030

30,030

1,000

عضو

-

-

14,550 14,550

21,000
1,100

-

-

-

1,100

-

-

1,000

1,000

-

-

1,000
-

5,000

-

-

( )1تم تعيينه بشكل شخصي بتاريخ 08/10/2019
( )2استقالت بتاريخ 28/01/2019
( )3تم تعينه كعضو مجلس ادارة بتاريخ 26/03/2019
( )4انتهت عضويته من مجلس االدارة في  14/07/2018بسبب الوفاة

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

1
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االســـــــــــــم

م .مازن الخانجي

المدير العام

عدد األسهم

عدد األسهم

عدد األسهم المملوكة من قبل األقارب
أو الشركات المسيطر عليها

2018

2019

2018

2019

30,030

30,030

14,550

14,550

 .18كشف بالمزايا والمكافآت التي تمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2019
أ .مجلس اإلدارة:
بدل
تنقالت
عن عام
2019

مكافأة
مجلس
ادارة
2018

1

السيد /موسى عبد العزيز شحادة

4,800

5,000

الرقم

اسم العضو

بدل
بدل أتعاب
إقامة
لجنة لجان
وسفر
عن عام
عن عام
2019
2019

اإلجمالي

9,800

2

السيد /صالح موسى الشتنير

4,800

5,000

500

10,300

3

السيد /محمد داوود الغول

4,800

5,000

400

10,200

4

السيد /جميل عبد الفتاح جبران ()1

400

5,000

5

السيد /بشير عبد ربه عكاشة ()2

5,400

1,135

5,000

100

6,235

6

السيد/محمد احمد القريوتي

4,800

1,986

900

7,686

7

السيد /مازن عدنان الخانجي

4,800

4,671

200

9,671

8

السيد /سعدي قطاوي ()3

9

2,671

2,671

السيد /موسى حسين اكرم الميناوي ()4

3,677

600

4,277

 10السيد/مروان احمد محمد يغمور ()4

3,677

600

4,277

3,300

70,517

المجموع

34,328 32,889

( )1استقال من مجلس االدارة في 24/01/2019
( )2استقال من مجلس االدارة في26/03/2019
( )3انتهت عضويته من مجلس االدارة في  14/07/2018بسبب الوفاة
( )4تم تعينه كعضو مجلس ادارة في 26/03/2019
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ب .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية للعام 2019
الرقم

االسم

المنصب

1

م .مازن عدنان عبد اللطيف الخانجي

مدير عام

2

م.محمود حامد احمد مناع

3

اياد عوني مصباح يغمور

4

خالد حسن ذيب ابوسماقة

مدير مصنع االبراج

5

امجد حسن عالء الدين علي

مدير مصنع االعمدة

6

محمد جفال محمد نزال

المجموع

مدير مصنع المواسير
المجلفنة
المدير المالي

مدير المبيعات

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

اجمالي الرواتب
والمكافآت والمزايا
السنوية
110,470
24,826
15,325
21,876
16,882
13,291
202,670

 .19التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية
بلغت التبرعات التي دفعتها الشركة خالل عام  2019مبلغ 1,020ديناراً وهي جميعها
تبرعات لجمعيات خيرية ومساجد ولجان زكاة داخل األردن .
 .20ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة ( سوى
العمليات المشتركة الظاهرة في الميزانية) أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو
المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
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 .21أ .تقوم الشركة بمعالجة اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن العمليات الصناعية وخاصة
في قسم الجلفنة حيث تقوم بفلترة بودرة الزنك والغازات المنبعثة من حوض الزنك ،كذلك
تقوم بمعالجة الفضالت السائلة في وحدة معالجة وسيطة ومن ثم يتم نقل الفضالت السائلة
والصلبة إلى الحفر الخاصة بالشركة في مكب النفايات الخطرة في منطقة السواقة.
ب .تساهم الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي من خالل تشغيل األيدي العاملة وتدريبها,
إذ تقوم الشركة وبالتعاون مع نقابة المهندسين األردنيين بتدريب مهندسين حديثي التخرج
إلعداد كوادر مدربة مساهمة منها في تخفيض البطالة عالوة على تدريب محاسبين لنفس
الغرض.
 .22اإلفصاح المتعلق بقواعد حوكمة الشركات -:
تلتزم الشركة بالقواعد الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة
عمان والصادرة عن هيئة االوراق المالية باستثناء ما يلي-:
 - 1مجلس إدارة الشركة :مدة تمثيل الشخص الطبيعي للشخص االعتباري في المجلس يطبق
قانون الشركات األردني.
 - 2مهام ومسؤوليات مجلس االداره :يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق ما جاء في قانون
الشركات واألوراق المالية.
 - 3اجتماعات الهيئة العامة  :يتم تطبيق قانون الشركات األردني.
 - 4حقوق المساهمين  :يتم تطبيق تعليمات وأحكام قانون الشركات األردني.
 - 5اإلفصاح والشفافية  :يتم تطبيق تعليمات هيئة األوراق المالية.
 - 6لجنة التدقيق  :يتم تطبيق كافة التعليمات الصادرة عن هيئة األوراق المالية.
 - 7مدقق الحسابات الخارجي  :يتم تطبيق قانون الشركات األردني.
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توصيات مجلس اإلدارة :
حضرات السادة المساهمين ،،،
في ضوء ما تقدم فإن مجلس اإلدارة يوصي الهيئة العامة بالنظر في األمور التالية ومناقشتها
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :
 .1قراءة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 26/03/2019
 .2تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019
والخطة المستقبلية لعام .2020
 .3تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية والتي تعكس أوضاعها المالية
ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
 .4بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل و الدخل الشامل االخر الموحد وتوزيع ارباح على
المساهمين بنسبة .4%
 .5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ .31/12/2019
 .6انتخاب مدقق الحسابات المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ  31/12/2020وتحديد
اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديدها .
 .7أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال حسب أحكام القانون لهذا
العام.
حضرات السادة المساهمين :
يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير لكافة األخوة المساهمين وإلى إدارة الشركة وجميع
العاملين فيها على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الشركة وتطويرها  ،آملين أن يتم اجتماعنا
القادم وقد تحققت أهدافنا وخططنا ،وأن نكون قد ساهمنا في بناء وتقدم اقتصاد هذا البلد في ظل
حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
مجلـس اإلدارة
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
القوائم المالية
كما في  31كانون االول 2019
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة

المملكةالمعدنية
المواسير
الشركة العربية لصناعة
االردنية الهاشمية
عمان ــ
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

تقرير المحاسب القانوني المستقل
قائمة المركز المالي
قائمة الدخل الشامل
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
قائمة التدفقات النقدية
ايضاحات حول القوائم المالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

0100 01 10
السادة المساهمين المحترمين
الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول تدقيق االقوائم المالية

الرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية  -المساهمة العامة المحدودة،
والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في  13كانون األول  ، 9132وكل من قائمة الدخل الشامل وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم
المالية  ،وملخص للسياسات المحاسبية الهامة .
برأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركـــــــز المالي للشركة
كمـــا في  13كانون األول  ، 9132وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية .
اساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق  ،إن مسؤوليتنا وفقا لهذه المعايير موضحة في فقرة مسؤولية المدقق
في تقريرنا حول القوائم المالية  .اننا مستقلون عن الشركة وفقا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال تدقيق
القوائم المالية وفقا لمتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين  ،باالضافة اللتزامنا بالمسؤوليات
االخالقية األخرى بحسب هذه المتطلبات .
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا إلبداء رأينا حول التدقيق .
أمور التدقيق األساسية
ان أمور التدقيق الهامة هي األمور التي  ،وفقا ً لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية للسنة
الحالية  .ان هذه األمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل وعند تكوين رأينا حولها ،
وليس لغرض ابداء رأي منفصل حول هذه األمور.
ومن أهم إجراءات التدقيق التي قمنا بها:
تتضمن إجراءات التدقيق تقييم إجراءات الرقابة الداخلية
المستخدمة من الشركة على عملية تحصيل الذمم المدينة
ودراسة النقد المتحصل خالل الفترة الالحقة للسنة
ودراسة كفاية مخصص التدني المرصود مقابل الذمم
المدينة ودراسة الوضع القانوني للقضايا المقامة من قبل
الشركة وذلك من خالل تقييم فرضيات االدارة ،مع األخذ
بعين االعتبار المعلومات الخارجية المتوافرة حول
مخاطر الذمم اآلجلة وخبراتنا حول مخصص التدني .لقد
قيمنا أيضا كفاية افصاحات الشركة حول التقديرات
المهمة في الوصول للمخصص المسجل مقابل الذمم
المشكوك في تحصيلها واإلفصاحات المتعلقة بالحركة
على مخصص الذمم المدينة.

تدني الذمم المدينة
-0
إن خسارة التدني للذمم المدينة هي أحد األمور
التي تؤثر على نتائج الشركة ،باإلضافة إلى كونها
من األمور التي تتطلب من اإلدارة الكثير من
اإلجتهادات والتقديرات لتحديد التعثر وبنا ًء عليه
قياس خسارة التدني بما فيه تحديد تاريخ التعثر
والوضع المالي للعمالء والوضع القانوني للقضايا
المقامة على هؤالء العمالء  .وبنا ًء عليه ،تم اعتبار
تقييم الذمم المدينة من األمور الهامة للتدقيق.

1
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تمتلك الشركة ذمم مدينة بلغ رصيدها
 196269133دينار كما في  13كانون األول
 ، 9132تم االعتراف بمخصص تدني الذمم
المدينة بواقع 3119331دينار كما في  13كانون
األول .9132
إن السياسات المحاسبية وأهم التقديرات المحاسبية
المتعلقة بالذمم المدينة موضحة في اإليضاحات
أرقام  39 ،3حول القوائم المالية.
ومن أهم إجراءات التدقيق التي قمنا بها:
قمنا بتقييم ما إذا كان المخصص قد سجل مقابل المخزون
المتقادم وبطيء الحركة بما يتناسب مع السياسات المحاسبية
للشركة مع االخذ بعين االعتبار منطقية ومالئمة سياسة
تحديد المخصصات.
قمنا باالخذ بعين االعتبار مالئمة ايضاحات الشركة حول
درجة التقديرات المتعلقة للتوصل الى قيمة مخصص
التدني .بنا ًء على نتائج اعمالنا  ،فلقد توصلنا الى ان
الفرضيات االساسية المستخدمة  ،والناتج عنها تقدير وتقييم
المخزون هي فرضيات مالئمة.

 -0التدني في قيمة المخزون
عدم حاجة الشركة لجزء من رصيد مخزون قطع
الغيار والمستهلكات وذلك كونها متقادمة وغير
مالئمة لالستخدام.

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها  .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا.
ال يشمل رأينا حول القوائم المالية المعلومات األخرى وأننا ال نبدي أي نوع من التأكيد أو استنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية  ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما تصبح متاحة
لنا ،بحيث نقيم فيما اذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية او المعلومات التي
تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو أن المعلومات األخرى تتضمن أخطا ًء جوهرية .
مسؤوليات اإلدارة و األشخاص المسؤولون عن الحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي والذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد قوائم مالية  ،خالية من أخطاء
جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ .
ان اإلدارة مسؤولة عند إعداد القوائم المالية عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار  ،واالفصاح عندما ينطبق ذلك
عن االمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام اساس االستمرارية المحاسبي  ،باستثناء وجود نية لدى االدارة
لتصفية الشركة أو إليقاف اعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك .
ان األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون عن االشراف على إعداد التقارير المالية .

2
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مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية
ان اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت االقوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية  ،سوا ًء
كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ  ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حول القوائم المالية .
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد  ،ولكنه ليس ضمانة بان التدقيق الذي تم القيام به وفقا للمعايير الدولية
للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري  ،ان وجد .
ان االخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ  ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ممكن أن
تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على اساس هذه القوائم المالية .
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق  ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ
الشك المهني خالل التدقيق  ،باإلضافة الى :
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية  ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ  ،وكذلك
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً
لرأينا .ان خطر عدم اكتشاف االخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،حيث ان
االحتيال قد يشتمل على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز أنظمة الرقابة الداخلية .
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب
الظروف  ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة .
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات ذات العالقة المعدة
من اإلدارة .
 االستنتاج حول مالءمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية المحاسبي  ،بناء على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها  ،فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا ً
جوهريا حول قدرة الشركة على االستمرار  .إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري  ،فانه يتطلب من ان نلفت
اإلنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية  ،و إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات
غير مالئم  ،فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا .
ان إستنتاجاتنا تعتم د على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق  .ومع ذلك  ،فإنه من
الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة الشركة على اإلستمرار .
 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها اإلفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل
المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل .
لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا .
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة
باالستقاللية  ،وإبالغهم عن جميع العالقات واألمور األخرى التي من الممكن ان تؤثر على استقالليتنا وكذلك
اإلجراءات الوقائية ان وجدت .
 تحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة  .حيث نقوم
بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون اإلفصاح العام عن ذلك األمر
أو في حاالت نادرة جدا ً والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا لوجود اثار سلبية متوقع ان
تفوق المنفعة العامة من تلك االفصاحات .
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى
تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية  ،وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع االقوائم المالية
المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .
شركة العباسي وشركاه

أحمد محـمد العباسي
اجازة رقم 001

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 00شباط 0101
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في  31كانون االول 2019
ايضاح

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والمعدات  -بالصافي

5

3,851,650

4,055,172

الموجودات غير الملموسة  -بالصافي

6

24

602

مشاريع تحت التنفيذ

7

137,987

الموجودات الضريبية المؤجلة

8

4,451

4,743

االستثمار في شركة تابعة

9

176,248

176,248

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

10

790,260

714,118

4,960,620

4,950,883

مجموع الموجودات غير المتداولة

ــ

الموجودات المتداولة
النقد و النقد المعادل

11

514,624

1,194,734

الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل  -بالصافي

12

3,165,594

2,230,107

البضاعة في المستودعات

13

8,734,500

8,201,419

الحسابات المدينة المتنوعة

14

209,231

170,026

مجموع الموجودات المتداولة

12,623,949

11,796,286

مجموع الموجودات

17,584,569

16,747,169

المدير المالي

المدير العام

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

4

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

تابع  -قائمة المركز المالي كما في  31كانون االول 2019
ايضاح

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

حقوق الملكية و المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

15

9,000,000

9,000,000

االحتياطي االجباري

15

2,250,000

2,250,000

االحتياطي االختياري

15

1,061,503

1,061,503

احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية

16

25,253

()50,889

االرباح المدورة في نهاية السنة

17

765,851

1,013,759

13,102,607

13,274,373

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل

3,396,274

2,083,587

395,793

633,612

ذمم ألطراف ذات عالقة

19

269,211

299,211

الحسابات الدائنة المتنوعة

21

319,158

244,863

4,380,436

3,261,273

18

الذمم الدائنة

مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
أوراق دفع مرابحة  -طويلة االجل

101,526

211,523

مجموع المطلوبات غير المتداولة

101,526

211,523

مجموع حقوق الملكية و المطلوبات

17,584,569

16,747,169

المدير المالي

18

المدير العام

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

رئيس مجلس االدارة

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

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون االول 2019
ايضاح

المبيعات
تكلفة المبيعات

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

22

10,046,773

6,846,614

23

()8,934,364

()5,786,825

1,112,409

1,059,789

مجمل ربح السنة
المصاريف االدارية و العمومية

24

()421,756

()415,125

مصاريف البيع و التوزيع

25

()524,903

()208,035

()154,830

()110,607

مصاريف مرابحة
المردود من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

153,704

بضاعة بطيئة الحركة

ــ

المردود من مخصص بضاعة بطيئة الحركة
مكافأة اعضاء مجلس االدارة
االيرادات االخرى

27

ربح السنة قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح السنة

20

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

حصة السهم األساسية و المخفضة من ربح السنة

المدير المالي

32إن-االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
" -

ــ
()16,974

29,862

72,867

()24,272

()34,329

54,416

65,321

224,630

412,907

()5,038
219,592

()21,757
391,150

()137,724
253,426

76,142
295,734

28
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فلس/دينار
0.024

فلس/دينار
0.043
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون االول 2019

احتياطي القيمة
العادلة للموجودات
االحتياطي
االحتياطي
المالية *
االختياري
االجباري
المجموع
االرباح المدورة *
رأس المال
البيـــان
ديناراردني
ديناراردني
ديناراردني
ديناراردني
ديناراردني
ديناراردني
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2019
13,274,373
1,013,759
()50,889
1,061,503
2,250,000
9,000,000
الرصيد في  1كانون الثاني 2019
ضريبة دخل سنوت سابقة
()17,500
()17,500
13,256,873
996,259
()50,889
1,061,503
2,250,000
9,000,000
الرصيد االفتتاحي المعدل
219,592
219,592
ربح السنة بعد الضريبة
76,142
76,142
احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
295,734
219,592
76,142
مجموع الدخل الشامل للسنة
()450,000
()450,000
االرباح الموزعة على المساهمين (ايضاح )9
13,102,607
765,851
25,253
1,061,503
2,250,000
9,000,000
الرصيد في  31كانون االول 2019
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018
14,076,638
1,678,300
86,835
1,061,503
2,250,000
9,000,000
الرصيد في  1كانون الثاني 2018
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( 9ايضاح  8ج )
()509,154
()509,154
ضريبة دخل سنوت سابقة
()6,537
()6,537
13,560,947
1,162,609
86,835
1,061,503
2,250,000
9,000,000
الرصيد االفتتاحي المعدل
391,150
391,150
ربح السنة بعد الضريبة
()137,724
()137,724
احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
253,426
391,150
()137,724
مجموع الدخل الشامل للسنة
()540,000
()540,000
االرباح الموزعة على المساهمين (ايضاح )9
13,274,373
1,013,759
()50,889
1,061,503
2,250,000
9,000,000
الرصيد في  31كانون االول 2018
* وفقاً لتعليمات هيئة االوراق المالية فانه يحظر التصرف برصيد احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالتوزيع على مساهمي الشركة او الرسملة او اطفاء خسائر او اي وجه من اوجه
التصرف االخرى .
المدير العام

رئيس مجلس االدارة

* تتضمن االرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة بقيمة  4,451دينار اردني يحظر التصرف بها او توزيعها كارباح على المساهمين وفقاً لتعليمات هيئة االوراق المالية.

المدير المالي
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون االول 2019
ايضاح
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة
التعديالت
استهالكات و اطفاءات
ارباح بيع ممتلكات و معدات
المسترد من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
المسترد من مخصص بضاعة بطيئة الحركة
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
ضريبة دخل سنوات سابقة
الربح التشغيلي قبل التغير في بنود راس المال العامل
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل
البضاعة في المستودعات
الحسابات المدينة المتنوعة
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
الذمم الدائنة
ذمم ألطراف ذات عالقة  -دائنة
الحسابات الدائنة المتنوعة
صافي النقد الناتج عن االنشطة التشغيلية قبل الضريبة المدفوعة
الضريبة المدفوعة
صافي النقد(المستخدم في ) الناتج عن االنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصالت من بيع ممتلكات و معدات
مشاريع تحت التنفيذ
صافي النقد (المستخدم في) االنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
االرباح الموزعة على المساهمين
أوراق دفع مرابحة
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) االنشطة التمويلية
صافي (النقص) في رصيد النقد
النقد و النقد المعادل في بداية السنة
النقد و النقد المعادل في نهاية السنة
التدفقات غير النقدية
المحول من مشاريع تحت التنفيذ الى ممتلكات ومعدات
المدير المالي
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2019
ديناراردني
224,630

412,907

329,715
)(13,791
)(153,704
)(29,862
)(17,500
339,488

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

()781,783
()503,219
()33,165

1,193,519
()1,504,561
30,346

()237,819
()30,000
74,295
()1,172,203
()10,786
()1,182,989

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

)(126,339
14,515
)(137,987
()249,811

)(402,798
ــ
ــ
()402,798

()450,000
1,202,690
752,690
()680,110
1,194,734
514,624

)(540,000
131,547
()408,453
()195,184
1,389,919
1,194,734

ــ
المدير العام
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2018
ديناراردني

59,139
رئيس مجلس االدارة
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية
 -1تأسيس الشركة وغاياتها
تأسست الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية بمقتضى قانون الشركات لعام  1964كشركة مساهمة خصوصية و سجلت في سجل
الشركات المساهمة تحت الرقم ( )1185بتاريخ  12حزيران  1983و قد تم توفيق اوضاعها كشركة محدودة المسؤولية بتاريخ  5حزيران
 1989بموجب قانون الشركات االردني رقم ( )1لعام  1989وسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( )208بتاريخ  20تشرين
الثاني  ،1989و قد باشرت الشركة االنتاج التجاري لها بتاريخ  15شباط . 1989
تمًبموجبًاجتماعًالهيئةًالعامةًغيرًالعاديةًالمنعقدًبتاريخ  4تشرين الثاني  1993تحويلًالصفةًالقانونيةًللشركةًمنًشركةًمحدودةً
المسؤوليةًلتصبحًشركةًمساهمةًعامةًمحدودةًوًسجلتًفيًسجلًالشركاتًالمساهمةًالعامةًتحتًالرقمً(ً)251بتاريخً 3آب ً، 1993
هذاًوًقدًاعطيتًالشركةًحقًالشروعًبالعملًبتاريخً 2تشرين الثاني . 1994

أهم غايات الشركة
 صناعة المواسير المعدنية على اختالف انواعها باقطار من  0.5الى  6انش . االستيراد و التصدير . التجارة العامة . انتاج االعمدة الكهربائية بانواعها االنبوبية و المضلعة و اعمدة االتصاالت و تشكيل ألواح الصاج و صناعة مكوناتالهياكل المعدنية و ذات االستخدام الخاص.
 الجلفنة العامة . انتاج االبراج الحديدية و اجزائها لزوم شبكات تمديد الكهرباء ذات الضغط العالي و المتوسط و ابراج االتصاالت و ابراجاالنارة .
 عزل المواسير بكافة طرق العزل .تم اقرار القوائم المالية المرفقة من قبل مجلس االدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  12شباط  2020وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة
للمساهمين .
 -2السياسات المحاسبية الهامة
أسس اعداد القوائم المالية
 تم اعدادًالقوائمًالماليةًالمرفقةًوفقاًلمعاييرًالتقاريرًالماليةًالدوليةًالصادرةًعنًمجلسًمعاييرًالمحاسبةًالدوليةًوالتفسيراتًالصادرة عنًلجنةًتفسيراتًالتقاريرًالماليةًالدوليةًالمنبثقةًعنًمجلسًمعاييرًالمحاسبةًالدوليةً.
 تمًاعدادًالقوائمًالماليةًوفقاًلمبدأًالتكلفةًالتاريخيةًباستثناءًالموجوداتًالماليةًالتيًتظهرًبالقيمةًالعادلةًبتاريخًالقوائمًًالماليةًً. -انًالدينارًاالردنيًهوًعملةًاظهارًالقوائمًالماليةًوالذيًيمثلًالعملةًالرئيسيةًللشركةً.
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية
 -3استخدام التقديرات
ان اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات
والمطلوبات المالية واالفصاح عن االلتزامات المحتملة  ،كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في االيرادات والمصاريف
والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة اصدار احكام
واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية واوقاتها  .ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة
لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن اوضاع وظروف
تلك التقديرات في المستقبل .
ان ادارة الشركة تعتقد ان تقديرات القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
 يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتمادا على اسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينهبموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير الدولية.

 يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لالنظمة والقوانين . تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا علىالحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل  ،ويتم اخذ خسارة التدني ( ان وجدت ) في قائمة
الدخل الشامل .

 يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي بموجبها يتمتحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل  ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .
 تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمةالدخل الشامل .
 -4التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية للسنة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون
االول  ،2018باستثناء تطبيق الشركة للمعايير التالية:

التغيرات في السياسات المحاسبية
معيار التقارير المالية الدولي رقم (  ) 16اإليجارات
يحل معيارالتقارير المالية الدولي رقم (  ) 16اإليجارات بدال من معيار المحاســبة الدولي رقم (  ) 17عقود االيجار وتفســير لجنة تفســير
معاير التقارير المالية الدولية رقم (  ) 4تجديد ما اذا كان الترتيب يحتوي على عقد ايجار وتفســيرات لجنة تفسير معايير المحاســـــــــبة
الدولية رقم (  ) 15عقود االيجار التشغلية  -الحوافز ورقم (  ) 27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود االيجار.
يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لاليجارات،ويتطلب المعيار من المستأجرين االعتراف بمعظم
عقود االيجار وفقا لنموذج موحد داخل قائمة المركز المالي .إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي
رقم (  ) 16لم يتغير الى حد كبير بالمقارنة مـــع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (  ) 17سيستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار
إما كعقود تشغلية أو تمويلية بإستخدام مبادئ مماثلة لتلك التي في معيار المحاســـــــــــبة الدولي رقم (  ،) 17وبالتالي لم يؤثر تطبيق
معيار التقارير المالية الدولي رقم (  ) 16على عقود االيجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.
لم ينتج أي أثر جوهري عن تطبيق المعيار على قائمة المركز المالي.
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -4تابع  -التغيرات في السياسات المحاسبية
تفسير رقم (  ) 23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  -عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عن وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق في الضريبة والتي تؤثر على تطبيق
معيار المحاســـبة الدولي رقم (  ،) 12وال ينطبق التفســـير على الضرائب والرســـــوم غير المتظمنة في نطاق معيار المحاســـبة الدولي
رقم (  ) 12وال تتضمن متطلبات خاصة للرســــوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة يجب على المنشأه تحديد ما اذا
كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية مؤكدة على حدا او اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (  ) 10ومعيار المحاســــبة الدولي رقم (  : ) 28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر
وشركاته الحليفة أو مشاريعة المشتركة.

تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقاريير المالية الدولي رقم (  ) 10ومعيار المحاسبة الدولي رقم (  ) 28فيما يتعلق بفقدان
الســـيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االســـتثمار في الشركة التابعة الى إستثمار في شركة حليفة أو
مشــــاريع مشتركة ،توضح التعديالت انة يتم االعتراف بكامل االرباح او الخسائر الناتجة عن بيع او تحويل االصول التي ينطبق عليها
تعريف المنشأة  -وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (  ) 3بين المــستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة ،في حين يتم
االعتراف باالرباح او الخســائر الناتجة عن بيع او تحويل االصول التي ال ينطبق عليها تعربف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة او
المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة او المشاريع المشتركة.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (  : ) 28االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة

توضح التعديالت ان على الشــــركة تطبيق متطلبات معيار التقاريير المالية الدولي رقم (  ) 9على االستثمارات طويلة االجل في
الشـــركة الحليفة والمشاريع المشتركة التي ال يتم االعتراف بها وفق لطريقة حقوق الملكية ولكن يشــكل من حيث الجوهر جزء من صافي
االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة على المدى الطويل ،ويعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان
المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقم (  ) 9ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل .توضح التعديالت ايضا انه عند تطبيق
معيار التقاريير المالية الدولي رقم (  ) 9ال تسجل الشـركة اي خسائر للشركات الحليفة والمشاريع المشـتركة او اي خسائر انخفاض في
صافي قيمة االستثمار كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة او المشـــروع المشترك الذي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار
المحاسبة الدولي رقم (  ) 28االســـــتثمارات في الشـــركات الحليفة و المشاريع المشتركة.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (  : ) 19تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها

توضح التعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم (  ) 19المعالجة المحاسبية عندما يحدث تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها خالل
السنة المالية  .توضح التعديالت أيضاً ان على الشركة اوالً تحديد أي تكلفة خدمة سابقة  ،أو ربح أو خسارة من التسوية  ،دون االخذ بعين
االعتبار تأثير سقف االصل  .يتم إثبات هذا المبلغ في قائمة االرباح أو الخسائر.
بعد أن يتم تحديد االثر على سقف األصل بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها  .يتم إثبات أي تغيير  ،باستثناء المبالغ ضمن صافي
الفائدة ضمن قائمة الدخل الشامل االخر .

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة .
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -4تابع  -التغيرات في السياسات المحاسبية
الذمم المدينة
تظهرًالذممًالمدينةًبالتكلفةًبعدًتنزيلًمخصص الديونًالمشكوكًفيًتحصيلهاًً،ويتمًشطبًالذممًفيًحالًالتأكدًمنًعدمًامكانيةًتحصيلهاً
بخصمهاًمنًالمخصصًالمأخوذًلهاً وتضافًالمبالغًالمحصلةًمنًالذممًالمشطوبةًالىًااليراداتً.
التدني في الموجودات المالية
تعترف الشركة بمخصص خسائر أئتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .
وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة
تستند الخسائر االئتمانية التوقعة الى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة ً
استالمها  ،مخصومة عند تقدير سعر الفائدة الفعلي األصلي  .تشمل التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع ضمانات محتفظ بها
أو تحسينات أئتمانية أخرى تعد جزءاً من الشروط التعاقدية ( ان وجدت ) .
وفقا للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين
تقوم إدارة الشركة بإحتساب المخصص استناداً الى خبرتها التاريخية في خسارة االئتمان معدلة ً
والبيئة االقتصادية .
التقاص
يتمًاجراءًتقاصًبينًالموجوداتًالمالية والمطلوباتًالماليةًواظهارًالمبلغًالصافيًفيًالقوائمًالماليةًعندماًتتوفرًالحقوقًالقانونيةًالملزمةً
لذلكًوكذلكًعندماًيتمًتسويتهاًعلىًاساسًالتقاصًأوًيكونًتحققًالموجوداتًوتسويةًالمطلوباتًفيًنفسًالوقتً.

المخزون
تظهرًالبضاعةًبالكلفةًأوًالقيمةًالقابلةًللتحققًأيهما اقلًوتحددًالكلفةًباستخدامًطريقةًالمتوسطًالمرجحًً.أماًالقيمةًالقابلةًللتحققًفتتمثلً
بسعرًالبيعًالمتوقعًفيًالنشاطًالعاديًللشركةًمطروحاًمنهًتكاليفًالبيعًالمتوقعةً.
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
انًالموجوداتًالماليةًالمحددةًبالقيمةًًالعادلةًمنًخاللًقائمةًالدخلًالشاملًًهيًموجوداتًماليةًغيرًمشتقةًً،الغرضًمنًامتالكهاًهوً
االحتفاظًبهاًكمتوفرةًللبيعًوليسًالمتاجرةًاوًاالحتفاظًبهاًحتىًتاريخًاالستحقاقً.
يتمًتسجيلًفروقاتًالتغيرًفيًالقيمةًالعادلةًللموجوداتًالماليةًالمحددةًبالقيمةًالعالدلةًمنًخاللًقائمةًالدخلًالشاملًً.
تظهرًالموجوداتًالماليةًالمحددةًالقيمةًمنًخاللًقائمةًالدخلًالشاملًالتيًيتوفرًلهاًاسعارًسوقيةًفيًاسواقًماليةًنشطةًبالقيمةًالعادلةًبعدً
تنزيلًالمتراكم فيًقيمتهاًالعادلةً.
يتمًتسجيلًاالباحًوالخسائرًالناتجةًعنًفروقاتًتحويلًالعملةًاالجنبيةًالدواتًالدينًالتيًتحملًعوائدًضمنًالموجودات الماليةًالمحددةً
بالقيمةًالعادلةًمنًخاللًقائمةًالدخلًالشاملًاآلخرًً،فيًحينًيتمًتسجيلًفروقاتًتحويلًالعملةًاالجنبيةًألدواتًالملكيةًفيًبندًالتغيرً
المتراكمًفيًالقيمةًالعادلةًضمنًحقوقًالملكيةً.
فيًحالًلمًتتبنىًالشركةًخيارًاالعترافًبتغيراتًالقيمةًالعادلةًللموجوداتًالماليةًفيًادواتًحقوقًالملكيةًضمنًقائمة الدخلًالشاملًً
فعندئذًيجبًقياسًهذهًالموجوداتًبالقيمةًالعادلةًواالعترافًبالتغيراتًفيًالقيمةًالعادلةًضمنًقائمةًالدخلًالشاملً.
األستثمارات في شركات تابعة
تظهراالستثماراتًفيًالشركاتًالحليفةًعندًاالقتناءًبالكلفةًويعادًتقييمهاًباستخدامًطريقةًحقوقًالملكيةًوتقيدًحصةًالشركةًمنًاالرباحً
والخسائرًفيًقائمةًالدخلً.
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -4تابع  -التغيرات في السياسات المحاسبية
القيمة العادلة
يمثلًسعرًاالغالقًبتاريخًالقوائمًالماليةًفيًاالسواقًالماليةًالقيمةًالعادلةًللموجوداتًالماليةًالمتداولةً،وفيًحالًعدمًتوفرًأسعارًمعادلةً
لبعضًالموجوداتًالماليةًفيتمًتقديرًقيمتهاًالعادلةًمنًخاللًمقارنتهاًبالقيمةًالسوقيةًالحاليةًالداةًماليةًمشابهةًلهاًالى حدًكبير.

الممتلكات والمعدات والمصانع واالستهالك المتراكم
تظهرًالممتلكاتًوالمعداتًواآلالتًبالتكلفةًبعدًتنزيلًاالسهتالكًالمتراكمً،ويتمًاسهتالكهاًعندماًتكونًجاهزةًلإلستخدامًبطريقةًالقسطً
الثابتًعلىًمدىًالعمرًاإلنتاجيًالمتوقعًلهاًباستخدامًالنسبًالسنويةًالتالية:
مباني المصنع واالدارة
آالت ومعدات وقطع غيار
عدد انتاج وفنية
مركبات
أجهزة حاسوب
اثاث

3%
6.67%
% 35 - 30
15%
% 20 - 12
10%

% 20 - 10
أجهزة مكتبية
عندماًيقلًالمبلغًالممكنًاستردادهًأليًمنًالممتلكاتًوالمعداتًعنًصافيًقيمتهاًالدفتريةًفإنهًيتمًتخفيضًقيمتهاًإلى القيمةًالممكنً
استردادهاًوتسجلًقيمةًالتدنيًفيًقائمةًالدخلً.
يتمًمراجعةًالعمرًاالنتاجيًالمتوقعًللممتلكاتًوالمعداتًفيًنهايةًكلًعامً،وفيًحالًإختالفًالعمرًاإلنتاجيًالمتوقعًعماًتمًتقديرهًسابقا،
يتمًإسهتالكًالقيمةًالدفتريةًالمتبقيةًعلىًالعمرًاإلنتاجيًالمتبقيًبعدًإعادةًالتقديرًاعتباراًمنًالسنةًالتيًتمًفيهاًإعادةًالتقدير.
الموجودات غير الملموسة
يتمًاالعتراف بالموجوداتًغيرًالملموسةًعندًالشراءًبالتكلفةًً،ويتمًاطفاءًالموجوداتًغيرًالملموسةًالتيًتكونًفترةًاالستفادةًمنهاًمحددةً
علىًمدىًفترةًاالستفادةًً،ويتمًقيدًاالطفاءًفيًقائمةًالدخلًالشاملًً،أماًالموجوداتًغيرًالملموسةًالتيًتكونًفترةًاالستفادةًمنهاًغيرً
محددةًفالًيتمًإطفاؤهاًبلًيتمًاجراءًاختبارًتدنيًلقيمتهاًبتاريخًالقوائمًالماليةً.
أنًاالعمارًاالنتاجيةًالمقدرةًللموجوداتًغيرًالملموسةًخاللًالسنةًهيًنفسهاًللسنةًالسابقةًكاالتيً:
انظمة الحاسوب

% 33 - 20

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
يتمًاثباتًالذممًالدائنةًوالمبالغًالمستحقةًالدفعًعندًاالستفادةًمنًالخدمةًمنًقبلًالشركةًسواءًتمتًالمطالبةًبهاًمنًقبل مؤديًالخدمةًاوًلمً
تتمً.
مخصص ضريبة الدخل
تحسبًمصاريفًالضرائبًالمستحقةًعلىًاساسًاالرباحًالخاضعةًللضريبةًوفقاًلقانونًضريبةًالدخلًرقمً 38لسنةًً، 2018وتختلفً
االرباحًالخاضعةًللضريبةًعنًاالرباحًالمعلنة فيًقائمةًالدخلًالشاملًالنًاالرباحًالمعلنةًتشملًايراداتًغيرًخاضعةًللضريبةًاوً
مصاريفًغيرًقابلةًللتنزيلًفيًالسنةًالماليةًوانماًفيًسنواتًالحقةًاوًالخسائرًالمتراكمةًالمقبولةًضريبياًاوًبنودًليستًخاضعةًاوًمقبولةً
التنزيلًالغراضًضريبيةً.
تحسبًالضرائبًبموجبًالنسبًالضرائبيةًالمقررةًبموجبًالقوانينًواالنظمةًوالتعليماتً.
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -4تابع  -التغيرات في السياسات المحاسبية
تحقق االيرادات
يتم االعترافًبإيرادًمبيعاتًالبضاعةًعندًإستيفاءًجميعًالشروطًالتاليةًً:
 عندماًتقومًالشركةًبنقلًالمنافعًوالمخاطرًالجوهريةًالمرتبطةًبملكيةًالبضاعةًالىًالمشتريً. عندماًلمًتعدًالشركةًتحتفظًبملكيةًالبضاعةًكتدخلًإداريًمستمر. عندماًالتكونًالشركةًفيًوضعًتمارسًفيهًتحكمًفعليًلهذهًالبضاعةً. عندماًيكونًمنًالمحتملًتدفقًالمنافعًاالقتصاديةًالمرتبطةًبعمليةًالبيعً. عندماًيكونًمنًالممكنًاحتسابًالتكاليفًالمتكبدةًأوًالتيًسيتمًتكبدهاًبعمليةًالبيعًبشكلًموثوق. عندماًيكونًمنًالممكنًقياسًااليراداتًالمرتبطةًبعمليةًالبيعً.يتمًتحققًااليراداتًاالخرىًوفقاًلمبدأًاالستحقاقً.
المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصاتًعندماًيكونًعلىًالشركةًالتزاماتًفيًتاريخًالموقفًالماليًناشئةًعنًاحداثًسابقةًوانًتسديدًااللتزاماتً
محتملًويمكنًقياسًقيمتهاًبشكلًيعتمدًعليهً.
تمثلًالمبالغًالمعترفًبهاًكمخصصاتًافضلًتقديرًللمبالغًالمطلوبةًلتسويةًااللتزامًكماًفيًتاريخًالقوائمًالمالية معًاالخذًبعينًاالعتبار
المخاطرًوعدمًالتيقنًالمرتبطًبااللتزامًً،عندماًيتمًتحديدًقيمةًالمخصصًعلىًاساسًالتدفقاتًالنقديةًالمقدرةًلتسويةًااللتزامًالحاليًفان
قيمتهًالدفتريةًتمثلًالقيمةًالحاليةًلهذهًالتدفقاتًالنقديةً.
عندماًيكونًمنًالمتوقعًانًيتمًاستردادًبعضًاوًكافةًالمنافعًاالقتصاديةًالمطلوبةًمنًاطرافًاخرىًلتسويةًالمخصصًً،يتمًاالعترافً
بالذمةًالمدينةًضمنًالموجوداتًاذاًكانًاستالمًالتعويضاتًفعلياًمؤكدًويمكنًقياسًقيمتهاًبشكلًيعتمدًعليه
تحويل العمالت االجنبية
يتمًتحويلًالعملياتًبالعمالتًاالجنبيةًالىًالدينارًاالردنيًحسبًاسعار الصرفًالسائدةًبتاريخًالعمليةًً،كماًتحولًالموجوداتً
والمطلوباتًالمثبتةًبالعمالتًاالجنبيةًالىًالدينارًاالردنيًحسبًاسعارًالصرفًالسائدةًبتاريخًالمركزًالماليًً،وتدرج كافةًالفروقاتً
الناتجةًمنًتحويلًالعمالتًاالجنبيةًضمنًنتائجًالسنةًفيًقائمةًالدخل.
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14

-

-

األراضي

927,462

927,462

927,462

927,462

ديناراردني

المباني

1,347,589

1,273,342

1,199,162

74,247

1,124,915

2,472,504

2,472,504

ديناراردني

1,645,611

1,511,280

5,497,167

205,771

5,291,396

7,008,447

0

71,440

6,937,007

ديناراردني

آالت و معدات
و قطع غيار

2,958

16,994

288,986

6,095

282,891

305,980

20,132

285,848

ديناراردني

عدد انتاج
و فنية

105,788

98,386

325,670

)(56,004

36,571

345,103

424,056

)(56,006

29,171

450,891

ديناراردني

المركبات

10,418

9,565

139,832

3,318

136,514

149,397

2,465

146,932

ديناراردني

اجهزة
الحاسوب

14,497

13,066

123,384

2,221

121,163

136,450

790

135,660

ديناراردني

االثاث و
المفروشات

ب .تبلغ تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل  5,088,926دينار كما في  31كانون االول ( 2019عام  5,272,023 2018دينار اردني ).

القيمة الدفترية كما في  31كانون
االول 2018

القيمة الدفترية كما في  31كانون
االول 2019

الرصيد في  31كانون االول 2019

حذوفات السنة

اضافات استهالكات

الرصيد في  1كانون الثاني 2019

االستهالك المتراكم

الرصيد في  31كانون االول 2019

حذوفات السنة

اضافات السنة

الرصيد في  1كانون الثاني 2019

التكلفة

أ .يتألف هذا البند مما يلي :

 -5الممتلكات والمعدات  -بالصافي

ايضاحات حول القوائم المالية

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

849

5,155

26,840

)(2,879

914

4,055,172

3,851,650

7,601,041

15

7,330,787

11,452,691

)(58,883

2,341

329,137

28,805

31,995

)(3,600

)(59,606

11,385,958

ديناراردني

126,339

29,654

ديناراردني

االجهزة
المكتبية

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

 -6موجودات غير ملموسة
يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

التكلفة
الرصيد في  1كانون الثاني 2019
اضافات السنة
الرصيد في  31كانون االول 2019

196,962
ــ

196,962
ــ

196,962

196,962

االطفاء المتراكم
الرصيد في  1كانون الثاني 2019

196,360

195,119

اضافات السنة

578

1,241

الرصيد في  31كانون االول 2019

196,938

196,360

القيمة الدفترية

24

602

 -7مشاريع تحت التنفيذ
يتألف هذا البند مما يلي :

الرصيد في  1كانون الثاني 2019

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

ــ

المدفوع على مشاريع تحت التنفيذ

137,987

المحول الى الممتلكات واالالت والمصانع
الرصيد في نهاية السنة

ــ
137,987
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59,139
ــ
)(59,139
ــ

16

الحسابات المشمولة

50,267
94,870

-

44,603

دينار أردني

رصيد بداية
السنة

الرصيد في نهاية السنة

استبعادات السنة

الرصيد في بداية السنة
اضافات السنة

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

مخصص اجازات الموظفين
المجموع

تدني المخزون
مخصص تعويض نهاية الخدمة

أ .يتألف هذا البند ممايلي:

 -8موجودات ضريبية مؤجلة

)(4,155
)(22,676

0

)(18,521

دينار أردني

المبالغ
المحررة

ايضاحات حول القوائم المالية

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

16,829
16,829

ــ

2018

4,451

)(1,134

4,743
842

4,743

)(7,605

11,884
464

ديناراردني

ديناراردني

2,513
4,743

-

2019

3,147
4,451

-

1,304

2,230

دينار أردني

دينار أردني

17

الضريبة المؤجلة الضريبة المؤجلة

2019

2018

62,941
89,023

0

0

دينار أردني

رصيد نهاية
السنة

26,082

دينار أردني

المبالغ
المضافة

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

 -9استثمارات في شركات تابعة
يتألف هذا البند مما يلي :
نسبة الملكية

بلد التاسيس

داخل االردن
الشركات محدودة المسؤولية  -غير مدرجة
الشركة العربية لصناعة مواسير المضخات
المجموع

100%

االردن

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

176,248
176,248

176,248
176,248

تمًبموجب اجتماعًالهيئةًالعامةًالغيرًعاديًالمنعقدً 22كانونًالثانيً 2018للشركةًأتخاذًقرارًبتصفيتهاًتصفيةًاختياريةً
وعليهًلمًيتمًتوحيدًقوائمهاًالماليةًضمنًالقوائمًالماليةًللشركةًوذلكًلتحققًشرطًعدمًتوحيدًالقوائمًالماليةًللشركةًالتابعةً
(ًالشركةًالعربيةًلصناعةًمواسيرًالمضخاتً)ًوفقاًللمعيارًالتقاريرًالماليةًرقمً(ًً) 10القوائمًالماليةًالموحدةًكونهً
اليوجدًسيطرةًعليهاًكماًتسيرًاعمالًالشركةًحالياًمنًقبلًمصفيًمستقلً.

 -10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

الرصيد في بداية السنة

714,118

851,842

التغير في القيمة العادلة ( إيضاح ) 16
الرصيد في نهاية السنة

76,142
790,260

)(137,724
714,118

تتضمنًقيمةًالموجوداتًالماليةًبالقيمةًالعادلةًمنًخاللًالدخلًالشاملًاالخرً 5,000سهمًمنًأسهمًشركةًاالمينً
لالستثمارً محجوزةًمقابلًعضويةًمجلسًادارةًفيًتلكًالشركةًً،حيثًبلغتًالقيمةًالعادلةًلهذهًاالسهمًالمحجوزةًكمافيً
 31كانونًاالولً 2019مبلغً 5,050دينارًاردنيً.

 -11النقد والنقد المعادل
يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

نقد في الصندوق

7,000

36,490

حسابات جارية لدى البنك

447,624

758,244

حساب وديعة لدى البنك
المجموع

60,000
514,624

400,000
1,194,734
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -12الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل  -بالصافي
أ .يتألف هذا البند مما يلي :
2019
ديناراردني

2018
ديناراردني

شيكات برسم التحصيل (ايضاح  12ب)

466,945

401,447

ذمم عطاءات

2,064,075

1,712,844

ذمم تصدير

817,641

292,405

ذمم تجارية

232,514

85,209

ذمم مدينة أخرى و دفعات مقدمة على حساب مشتريات

114,869

422,356

المجموع

3,696,044

2,914,261

ينزل  :مخصص مخاطر ائتمانية متوقعة (إيضاح  12ج)
الصافي

()530,450
3,165,594

()684,154
2,230,107

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

رصيد بداية السنة
أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( 9ايضاح ) 4
المردود من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

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

2018
ديناراردني
684,154
ــ

2018
ديناراردني
175,000
509,154

()153,704
530,450

ــ
684,154

2019
ديناراردني

2018
ديناراردني

مواد اولية

2,608,305

2,509,429

بضاعة جاهزة

5,376,337

4,913,863

مستلزمات وعدد انتاج

923,040

981,171

المجموع

8,907,682

8,404,463

()173,182
8,734,500

()203,044
8,201,419

مخصص بضاعة بطيئة الحركة
الصافي

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

 -14الحسابات المدينة المتنوعة
يتألف هذا البند مما يلي :
2019
ديناراردني
مصاريف مدفوعة مقدما ً
تأمينات كفاالت
تأمينات مستردة
ذمم موظفين
امانات ضريبة دخل
المجموع

49,449
46,183
25,480
63,586
24,533
209,231

2018
ديناراردني
45,759
30,748
25,480
49,574
18,465
170,026

 -15حقوق الملكية
رأس المال
ُ
يبلغًراسًالمال المصرحًبهًوالمدفوعً 9,000,000دينارًاردنيًموزعاًعلىً 9,000,000سهمًً،قيمةًالسهمًاالسميةً
دينارًاردنيًواحدً.
احتياطي اجباري
يتمًتكوينًاالحتياطيًاالجباريًباقتطاعًماًنسبتهًً%10منًارباحًالسنةًوالسنواتًالسابقةًً،ويتوقف االقتطاعًمتىًبلغ
االحتياطيًاالجباريًربعًراسًمالًالشركةًً،وهوًغيرًقابلًللتوزيعًعلىًالمساهمينًويجوزًاستخدامهًفيًإطفاءًالخسائرً
المتراكمةًبعدًاستنفاذًالمخصصاتًاالخرىًعلىًانًيتمًبناؤهًحسبًالقانونً.
احتياطي اختياري
تمثلًالمبالغًالمجمعةًفيًهذاًالحسابًماًتمًتحويلهًمنًاالرباح السنويةًقبلًالضرائبًوبنسبةًاقتطاعًالتزيدًعنًً% 20
خاللًالسنةًويستخدمًفيًاالغراضًالتيًيقررهاًمجلسًاالدارةًويحقًللهيئةًالعامةًتوزيعهًبالكاملًأوًجزءًمنهًعلىً
المساهمينً.
 -16احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
يتألف هذا البند مما يلي :
2019
ديناراردني
الرصيد في بداية السنة
صافي التغير في القيمة العادلة
الرصيد في نهاية السنة
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)(50,889
76,142
25,253

2018
ديناراردني
86,835
)(137,724
)(50,889

20

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

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

الرصيد في بداية السنة
أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( 9ايضاح  12ج)

2019
ديناراردني

2018
ديناراردني

1,013,759

1,678,300
()509,154

ــ

ضريبة دخل سنوات سابقة

()17,500

الرصيد االفتتاحي المعدل

996,259

1,162,609

ربح السنة بعد الضريبة

219,592

391,150

()450,000
765,851

()540,000
1,013,759

ارباح موزعة على المساهمين (ايضاح  17ب)
الرصيد في نهاية السنة

()6,537

ب .قررت الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  26آذار  2019الموافقة على توزيع ارباح نقدية
على المساهمين بنسبة  %5من رأس المال و بقيمة  450,000دينار .

 -18أوراق دفع مرابحة
يمثل هذا البند قيمة الكمبياالت المصدرة لصالح البنك االسالمي االردني (مساهم رئيسي لدى الشركة) مقابل مشتريات
مواد خام ،جميع هذه الكمبياالت مأخوذة بضمان اسم الشركة ،و يمتد استحقاق هذه الكمبياالت حتى تاريخ  20تشرين
ثاني . 2021
 -19المعامالت مع اطراف ذات عالقة
تمثل االطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين والشركات الزميلة والشركات التابعة واعضاء مجلس االدارة والشركات
التي هم فيها مالك رئيسين  ،يتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل ادارة الشركة .
أ .فيما يلي ملخص االرصدة الظاهرة في قائمة المركز المالي الطراف ذات عالقة :

الشركة العربية لصناعة مواسير المضخات
المجموع

نوع العالقة

طبيعة التعامل

شركة تابعة

مشتريات و
مبيعات

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

269,211
269,211

299,211
299,211

21
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

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

رواتب ومنافع اخرى

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

273,189

263,667

 -20ضريبة الدخل
أ .تتلخص الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل فيما يلي :
2019
ديناراردني
رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل للسنة (ايضاح  20ج)
ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة
امانات ضريبة دخل مدفوعة خالل السنة
رصيد نهاية السنة (يحول للحسابات المدينة المتنوعة)

()15,969
4,746
()10,786
()22,009

2018
ديناراردني
11,714
14,617
()42,300
ــ
()15,969

ب - .تم تسوية الوضع لضريبة الدخل لغاية  31كانون االول  2017لملف هيئة اإلستثمار ملف رقم . 300001525
 تم تقديم إقرار ضريبة الدخل لسنة  2018لهيئة اإلستثمار ولم يتم مراجعتها لغاية تاريخه من قبل دائرة ضريبةالدخل والمبيعات .
 تم تسوية الوضع لضريبة الدخل للملف االعتيادي القديم لغاية  31كانون االول  2018ما عدا سنة  ، 2017فقد تمتقديم اإلقرار ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت لغاية تاريخه وتم تقديم طلب إلغاء لرقم
ضريبة الدخل القديم والموضوع قيد المعالجة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
 الشركة تلتزم بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات في ملف اإلستثمار في موعدها القانوني . -الدفعة المقدمة بنسبة  %40من ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية تدفع قبل . 30/1/2020
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

ج .ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي :
يتألف هذا البند مما يلي :
2019
ديناراردني
الربح المحاسبي
ارباح غير خاضعة للضريبة
المقبول ضريبيا ً من المخصصات المدفوعة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا ً
الربح الضريبي
نسبة ضريبة الدخل القانونية
ضريبة الدخل المستحقة للسنة
حساب المساهمة الوطنية %1
مجموع ضريبة الدخل وحساب المساهمة الوطنية
المسترد من الموجودات الضريبية المؤجلة (ايضاح  8ب)
ضريبة دخل السنة

224,630
()20,351
()183,566
58,392
79,105
5%
3,955
791
4,746
292
5,038

2018
ديناراردني
412,907
()72,175
()224,643
176,260
292,349
5%
14,617
ــ
14,617
7,140
21,757

 -21الحسابات الدائنة المتنوعة
يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

أمانات ضريبة المبيعات

49,853

20,241

مخصص إجازات موظفين

62,941

50,267

مخصص مكافأت اعضاء مجلس االدارة

24,272

34,329

أمانات المساهمين

24,453

27,969

أمانات الضمان االجتماعي

18,618

17,193

مصاريف مستحقة

6,999

4,386

مخصص مكافأت الموظفين

85,630

39,912

الصندوق الصحي واللجنة االجتماعية

34,220

33,189

امانات ضريبة الدخل

1,901

1,358

اخرى
المجموع

10,271
319,158

16,019
244,863

23
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -22المبيعات
أ .يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

مبيعات محلية

2,131,458

2,407,739

مبيعات تصدير

4,849,236

1,354,866

مبيعات عطاءات
المجموع

3,066,079
10,046,773

3,084,009
6,846,614

ب .بلغت نسبة المبيعات التصديرية

49.20%

19.79%

 -23تكلفة المبيعات
يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

مواد خام اول المدة

2,509,429

2,126,565

مشتريات مواد خام

7,313,914

5,217,364

)(2,608,305

)(2,509,429

مواد خام مستخدمة في االنتاج

7,215,038

4,834,500

مواد خام اخر المدة ( ايضاح ) 13
مصاريف صناعية ( ايضاح ) 24

2,181,800

1,958,759

تكلفة البضاعة المصنعة

9,396,838

6,793,259

بضاعة جاهزة اول المدة

4,913,863

3,907,429

)(5,376,337
8,934,364

)(4,913,863
5,786,825

بضاعة جاهزة اخر المدة ( ايضاح ) 13
تكلفة المبيعات

24
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -24المصاريف الصناعية
يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

رواتب واجور ومكافات

958,025

928,081

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

115,207

110,079

تأمينات واشتراكات

10,571

11,684

مصاريف تامين صحي وسالمة عامة

65,543

43,883

استهالكات واطفاءات

307,066

298,481

مصاريف ضيافة ونظافة

2,604

2,522

مصاريف كهرباء ومياه

462,304

344,000

مصاريف االمن والحماية

18,144

21,672

مصاريف الصيانة العامة وقطع الغيار

65,083

45,587

مصاريف مستلزمات وعدد وادوات

123,021

89,305

مصايف سيارات واليات وروافع

52,068

61,192

مصاريف قرطاسية واجهزة مكتبية

1,792

1,208

مصاريف فحص عينات وفحص جودة
المجموع

372
2,181,800

1,065
1,958,759
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -25المصاريف االدارية والعمومية
يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

رواتب واجور ومكافات

261,004

255,196

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

28,224

27,859

استهالكات واطفاءات

18,539

19,911

تنقالت اعضاء مجلس االدارة وحضور جلسات

39,190

37,080

سفر واقامة ومياومات ومعارض

104

1,968

استشارات واتعاب مهنية

19,323

15,500

رسوم واشتراكات

12,949

12,284

مصاريف سيارات

6,922

6,528

ضيافة ومصاريف الهيئة العامة

7,051

6,899

تامينات عامة وتامين صحي

4,348

4,341

بريد برق هاتف وانترنت

8,038

6,977

امن وحماية

3,456

4,128

قرطاسية ومطبوعات وصحف ومجالت

3,747

2,004

مصاريف نظافة ومحروقات وتدفئة

628

4,827

مصاريف عموالت وكفاالت بنكية

1,146

1,946

تبرعات

1,020

1,479

صيانة اجهزة مكتبية ومباني

3,316

3,703

طوابع ورسوم حكومية

415

2,011

دعاية واعالن
المجموع

2,336
421,756

484
415,125
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 -26مصاريف البيع والتوزيع
يتألف هذا البند مما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

الرواتب واالجور وملحقاتها

42,331

43,389

مصاريف عطاءات

20,943

18,772

مصاريف واجور نقل عطاءات ومحلي

17,575

19,615

صيانة ومحروقات سيارات وتنقالت

7,527

8,439

مصاريف كفاالت وعموالت عطاءات

9,477

9,102

دعاية واعالن ومعارض

13,077

7,843

ضيافة

698

2,612

مصاريف سفر ومياومات

1,844

7,996

شحن وتخليص

4,392

2,712

اجور نقل

377,357

72,374

مصاريف بيع خارجي

18,142

6,033

عينات وفحص عطاءات

830

2,498

استهالكات

4,110

3,066

طوابع ورسوم حكومية

5,778

2,443

اجور ونشات واخشاب للعطاءات
المجموع

822
524,903

1,141
208,035

 -27ايرادات اخرى
يتألف هذا البند مما يلي :

ارباح محافظ استثمارية

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

13,490

29,851

ارباح موزعة

27,135

33,960

ارباح بيع ممتلكات ومعدات ومصانع

13,791

اخرى
المجموع

ــ
54,416

ــ
1,510
65,321
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 -28حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح السنة
يتألف هذا البند مما يلي :

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

2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

219,592

391,150

9,000,000
0.024

9,000,000
0.043

ان الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة االساسية للسهم من ربح السنة .
 -29االلتزامات المحتملة
على الشركة بتاريخ المركز المالي التزامات محتملة تتمثل فيما يلي :
2019

2018

ديناراردني

ديناراردني

كفاالت بنكية

461,833

307,476

اعتمادات مستندية
المجموع

1,006,197
1,468,030

983,305
1,290,781

 -30احداث الحقة
قررًمجلسًإدارةًالشركةًبتاريخً 8كانونًالثاني  2018تصفيةًالشركةًالتابعةً"الشركةًالعربيةًلصناعةًمواسيرً
المضخات"ً تصفيةًاختياريةًوماًزالًالعملًجاريًعلىًالتصفيةً.
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شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية

 -31التصنيف القطاعي
منًاهدافًالشركةًالرئيسةًصناعةًالمواسير علىًاختالفًانواعهاًوانتاجًاالعمدةًالكهربائيةًواالبراجًالحديديةًولوازمًشبكاتًتمديدً
الكهرباءًوعزلًالمواسيرًبكافةًطرقًالعزلًً،وفيماًيليًمعلوماتًعنًقطاعاتًاألعمال.
2019
البيـــــــــــــــان

االجمالي

اخرى

النشاط الرئيسي

دينارأردني

دينارأردني

دينارأردني

صافي المبيعات

10,284,755

الموجودات والمطلوبات
الموجودات

17,584,569

المطلوبات

4,481,962

237,982
966,508
ــ

10,046,773
16,618,061
4,481,962

معلومات القطاعات االخرى
المصروفات الراسمالية

126,339

ــ

126,339

االستهالكات

329,137

ــ

329,137
2018

البيـــــــــــــــان

االجمالي
دينارأردني

اخرى
دينارأردني

النشاط الرئيسي
دينارأردني

صافي المبيعات

6,984,802

138,188

6,846,614

الموجودات والمطلوبات
الموجودات

16,747,169

المطلوبات

3,472,796

890,366
ــ

15,856,803
3,472,796

معلومات القطاعات االخرى
المصروفات الراسمالية

402,798

ــ

402,798

االستهالكات

320,217

ــ

320,217

29
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 -32تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا ً للفترة المتوقعة الستردادها او تسويتها
2019
الموجودات

لغاية سنة

المجموع

اكثر من سنة

الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والمعدات  -بالصافي

ــ

3,851,650

الموجودات غير الملموسة  -بالصافي

ــ

24

24

137,987

137,987

مشاريع تحت التنفيذ

3,851,650

ــ

4,451

4,451

االستثمار في شركة تابعة

ــ

176,248

176,248

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ــ

790,260

مجموع الموجودات غير المتداولة

ــ

الموجودات الضريبية المؤجلة

4,960,620

790,260
4,960,620

الموجودات المتداولة
النقد و النقد المعادل

514,624

ــ

514,624

الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل  -بالصافي

3,165,594

ــ

3,165,594

البضاعة في المستودعات

8,734,500

ــ

8,734,500

الحسابات المدينة المتنوعة

209,231

ــ

209,231

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

12,623,949
12,623,949

ــ
4,960,620

12,623,949
17,584,569

المطلوبات المتداولة
أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل

3,396,274

الذمم الدائنة

395,793

101,526
ــ

3,497,800
395,793

ذمم ألطراف ذات عالقة

269,211

ــ

269,211

الحسابات الدائنة المتنوعة

319,158

ــ

319,158

مجموع المطلوبات المتداولة
الصافي

4,380,436
8,243,513

101,526
4,859,094

4,481,962
13,102,607
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 -32تابع  -تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
2018
الموجودات

لغاية سنة

المجموع

اكثر من سنة

الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والمعدات  -بالصافي

ــ

4,055,172

4,055,172

الموجودات غير الملموسة  -بالصافي

ــ

مشاريع تحت التنفيذ

ــ

602
ــ

602
ــ

الموجودات الضريبية المؤجلة

ــ

4,743

4,743

االستثمار في شركة تابعة

ــ

176,248

176,248

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ــ

714,118

714,118

مجموع الموجودات غير المتداولة

ــ

4,950,883

4,950,883

الموجودات المتداولة
النقد و النقد المعادل

1,194,734

ــ

1,194,734

الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل  -بالصافي

2,230,107

ــ

2,230,107

البضاعة في المستودعات

8,201,419

ــ

8,201,419

ــ

170,026

الحسابات المدينة المتنوعة
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

170,026
11,796,286
11,796,286

ــ
4,950,883

11,796,286
16,747,169

المطلوبات المتداولة
أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل

2,083,587

الذمم الدائنة

633,612

ذمم ألطراف ذات عالقة

299,211

الحسابات الدائنة المتنوعة
مجموع المطلوبات المتداولة
الصافي

244,863
3,261,273
8,535,013

211,523
ــ

2,295,110
633,612

ــ

299,211

ــ

244,863

ــ
4,950,883

3,472,796
13,274,373
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 -33االدوات المالية
تتألفًاألدواتًالماليةًمنًالموجوداتًالماليةًوالمطلوباتًالماليةً.تتضمنًالموجوداتًالماليةًاألرصدةًلدىًالبنوكًوالنقدًفيًالصندوقًوالذممً
المدينةًوالشيكاتًمؤجلةًالدفع ً.وتتضمنًالمطلوباتًالماليةًالذممًالدائنة.

القيمة العادلة
انًالقيمةًالعادلةًللموجوداتًوالمطلوباتًالماليةًالتختلف جوهرياًعنًقيمتهاًالدفتريةًحيثًانًمعظمًاالدواتًالماليةًاماًقصيرةًاالجلً
بطبيعتهاًاوًيتمًاعادةًتسعيرهاًباستمرار.

مخاطر االئتمان
مخاطرًاالئتمانًهيًالمخاطرًالتيًقدًتنجمًعنًعدمًقدرةًأوًعجزًالطرفًاآلخرًلألداةًالماليةًعنًالوفاءًبالتزاماتهًتجاهًالشركةًمماًقدًيؤديً
إلىًحدوثًخسائرً.تتمثلًمخاطرًائتمانًالشركةًبشكلًأساسيًفيًالودائعًلدىًالبنوكًوالذممًالمدينةًالتجاريةً،حيثًتعملًالشركةًعلىًالحدً
منًالمخاطرًاالئتمانيةًعنًطريقًالتعاملًمعًالبنوكًالتيًتتمتعًبسمعةًجيدةًووضعًحدودًائتمانيةًلعمالئهاًمعًمراقبةًالديونًغيرًالمسددةً.
يتمثلًالحدًاألقصىًللمخاطرًاالئتمانيةًفيًالقيمةًالمدرجةًللموجوداتًالماليةًفيًالقوائمًالمالية.

مخاطر السيولة
تتمثلًمخاطرًالسيولةًفيًعدمًقدرةًالشركةًعلىًتوفيرًالتمويلًالالزمًلتأديةًالتزاماتهاًفيًتواريخًاستحقاقهاًولتجنبًهذهًالمخاطرًتقومً
الشركةًبتنويعًمصادرًالتمويلًوإدارةًالموجوداتًوالمطلوباتًوموائمةًآجالهاًواالحتفاظًبرصيدًكافًمنًالنقدًوالنقدًالمعادلً

اقل من ثالث
شهور

2019
من ثالث شهور
الى  12شهر

أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل

ــ

3,396,274

3,396,274

الذمم الدائنة

ــ

395,793

395,793

ذمم ألطراف ذات عالقة

ــ

269,211

269,211

الحسابات الدائنة المتنوعة
المجموع

ــ

319,158
4,380,436

319,158
4,380,436

ــ

المجموع
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اقل من ثالث
شهور

2018
من ثالث شهور
الى  12شهر

ــ

2,083,587

الذمم الدائنة

أوراق دفع مرابحة  -قصيرة االجل

المجموع
2,083,587

ــ

633,612

633,612

ذمم ألطراف ذات عالقة

ــ

299,211

299,211

الحسابات الدائنة المتنوعة
المجموع

ــ

244,863
3,261,273

244,863
3,261,273

ــ

مخاطر اسعار العائد
تنتجًمخاطرًاسعارًالعائدًمنًاحتمالًتاثيرًالتغيراتًفيًاسعارًالعائدًعلىًربح الشركةًاوًالقيمةًالعادلةًلالدواتًالماليةًً،وحيثًانًمعظمً
االدواتًالماليةًتحملًسعرًعائدًثابتًً،فانًحساسيةًارباحًالشركةًوحقوقًالملكيةًللتغيرًفيًاسعارًالعائدًيعتبرًغيرًجوهريً.

مخاطر اسعار العمالت االجنبية
تتمثلًمخاطرًالعمالت فيًالخطرًمنًتذبذبًقيمةًاالدواتًالماليةًبسببًتقلباتًاسعارًالعمالتًاالجنبيةًً،حيثًانًمعظمًتعامالتًالشركةًهيً
بالدينارًاالردنيًوالدوالرًاالمريكيًوحيثًانًسعرًصرفًالدينارًمربوطًبسعرًثابتًمعًالدوالرًاالمريكيًً،فانًاالرصدةًفيًالدوالرً
االمريكيًالتمثلًمخاطرًهامةًلتقلباتًالعمالتًاالجنبيةًوانًحساسيةًارباحًالشركةًوحقوقًالملكيةًللتغيرًفيًاسعارًصرف العمالتًاالجنبيةً
يعتبرًغيرًجوهريً.

 -34ادارة رأس المال
يتمثل الهدفًالرئيسيًفيماًيتعلقًبادارةًراسًمالًالشركةًبالتاكدًمنًالمحافظةًعلىًنسبًراسًمالًمالئمةًبشكلًيدعمًنشاط الشركةًويعظمً
حقوقًالملكيةً.
تقومًالشركةًبادارةًهيكلةًراسًالمالًواجراءًالتعديالتًالالزمةًعليهاًفيًضوءًتغيراتًظروفًالعملًً،هذاًولمًتقمًالشركةًباية تعديالتً
علىًاالهدافًوالسياساتًواالجراءاتًالمتعلقةًبهيكلةًراسًالمالًخاللًالسنةًالماليةًالحاليةً.
انًالبنودًالمتضمنةًفيًهيكلةًراسًالمالًتتمثلًفيًراسًالمالًالدفوعًواالحتياطيًاالجباريًواالرباحًالمدورةًوالبالغًمجموعهاً
 12,102,607دينارًاردنيًفيً 31كانونًاالولً 2019مقابلً 13,274,373دينارًاردنيًكماًفيً 31كانونًاالولً. 2018

 -35القضايا
 يوجدًقضيةًعمالية مقامةًعلىًالشركةًللمطالبةًببدلًفصلًمنًالعملًومازالتًمنظورةًامامًالقضاءًً،وتمًأخذًمخصصًبقيمةً 19,000دينارًاردنيًمقابلًهذهًالقضيةً.
 يوجدًقضاياًمقامةًمنًالشركةًعلىًالغيرًبقيمةً 481,348دينارًوصدرًفيًبعضهاًقرارًاالًانهًلمًيتمًتنفيذًاالدعاءبعدًً،وتمًتوجيهًانذاراتًعدليةًباالخرىً.

 -36األرقام المقارنة
تمًاعادةًتصنيفًوتبويبًبعضًارقامًالمقارنةًليتالءمًوتصنيفًوتبويبًارقامًالسنةًالماليةًالحاليةً .
33
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