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عمان – المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمجموعة الوطنية لصناعة الكلورين ،والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون
األول  ،2019وكل من قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة الوطنية
لصناعة الكلورين كما في  31كانون األول  ،2019وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
أساس الرأي
ً
ً
ً
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة الحقا في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة .نحن مستقلين عن المجموعة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد
السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات العالقة بأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات
األخالقية األخرى وفقا ً لهذه المتطلبات.
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقا ً لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية للفترة الحالية إن هذه األمور تم
وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا القوائم المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا حولها ،وليس لغرض إبداء رأيا ً منفصالً حول هذه األمور:
ممتلكات ومعدات
بلغ صافي الممتلكات والمعدات كما في  31كانون األول  2019ما مقداره  13 376 694دينار ،التي تتأثر بطبيعتها بتقديرات اإلدارة
لألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك لهذه األصول مما يستدعي التحقق من صحة احتساب مصروف االستهالك ومدى معقولية تقديرات
اإلدارة ،إن احتساب مصروف االستهالك هي أحد األمور التي تؤثر على نتائج المجموعة المعلنة باإلضافة إلى كونها تتطلب من اإلدارة
الدراسة واالجتهاد لتحديد األعمار اإلنتاجية لهذه الممتلكات والمعدات مما يجعلها من األمور الهامة في التدقيق.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها التحقق من مالئمة إيضاحات المجموعة حول درجة التقديرات المتعلقة للتوصل إلى نسب االستهالك
عالوة على قيامنا بفحص عينة من فواتير الشراء لممتلكات ومعدات المجموعة والتحقق من دقة حساب مصروف االستهالك وفقا ً لتاريخ
االقتناء بسجالت المجموعة.
كفاية مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
بلغ صافي الذمم المدينة كما في  31كانون األول  2019ما مقداره  1 250 002دينار ،إن كفاية المخصصات المرصودة للذمم المدينة تعتمد
بشكل رئيسي على تقديرات اإلدارة مما يجعلها من األمور الهامة في التدقيق.
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نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
تتضمن اجراءات التدقيق دراسة اجراءات الرقابة المستخدمة من إدارة المجموعة على عملية التحصيل للذمم بما في ذلك دراسة عينة من
النقد المتحصل خالل الفترة الالحقة لنهاية السنة المالية إضافة إلى الضمانات المتعلقة بتلك الذمم ودراسة كفاية مخصص خسائر ائتمانية
متوقعة المرصود مقابل هذه الذمم ،من خالل تقييم كفاية افصاحات المجموعة حول التقديرات المهمة للوصول لمخصص خسائر ائتمانية
متوقعة ومناقشة اإلدارة بأسس الفرضيات للتحقق من مدى كفاية المخصصات المرصودة آخذين باإلعتبار خبرتنا حول احتساب المخصصات
وفقا ً للفرضيات المعتمدة  ,والعوامل األساسية المؤثرة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي هي عرضة لدرجة كبيرة من االجتهاد.
معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى ،تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية
الموحدة وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،آخذين باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى
غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك
المعلومات األخرى أخطاء جوهرية .وفي حال استنتجنا بنا ًء على العمل الذي قمنا به بوجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى ،فإنه
يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة ،وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك ،عن األمور ذات
العالقة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل
واقعي غير ذلك.
إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن
االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائما ً اكتشاف
األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.
إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ،وقد تؤثر بشكل معقول على القرارات
االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،
باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءاتتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية
الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف المتعمد ،أو سوء
التمثيل ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداءرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كانهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا ً جوهريا حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة.
إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية
الموحدة ،وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم ،فإننا سنقوم بتعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تق رير التدقيق .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة المجموعة
على االستمرار.
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 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها اإلفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالتواألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي حول القوائمالمالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة .نحن نبقى وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول
التدقيق.
لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة) ،والتي هي من ضمن أمور أخرى( ،حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،وإبالغهم عن جميع
العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة
للفترة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة ،نقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون
اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جداً ،والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ،لوجود أثار سلبية متوقع أن
تفوق المنفعة العامة من تلك اإلفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها
من كافة النواحي الجوهرية ،ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 812

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
 13شباط 2020
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المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2019
الموجودات
موجودات غير متداولة
مشاريع تحت التنفيذ
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
أرصدة مدينة أخرى
مستودع قطع الغيار
تأمينات واعتمادات
بضاعة
ذمم مدينة
شيكات برسم التحصيل
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق ملكية
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة دخل
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2019
دينــار

إيضاحات

2018
دينــار

3
4

474 792
13 376 694
13 851 486

8 750
14 295 701
14 304 451
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252 139
1 672 836
637 428
973 111
1 250 002
000
3 800 771
8 586 287
22 437 773

114 114
1 549 514
415 246
1 047 165
1 039 753
119 899
1 963 321
6 249 012
20 553 463

20 000 000
1 458 894
4 334
)(272 599
21 190 629

20 000 000
1 264 287
4 334
()2 016 465
19 252 156

000
000

280
280

986 093
226 337
34 714
1 247 144
1 247 144
22 437 773

1 056 181
244 846
000
1 301 027
1 301 307
20 553 463

6
7
8

9

22
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إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  25تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاحات
11
12
13
14
15

المبيعات
كلفة المبيعات
مجمل الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية
مصاريف تمويل
مصاريف وإيرادات أخرى بالصافي
الربح السنة قبل الضريبة

16

مخصص ضريبة الدخل
الربح والدخل الشامل للسنة

20

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

17

2019
دينــار
11 996 365
()9 050 515
2 945 850
)(572 257
()603 300
000
211 940
1 982 233

2018
دينــار
9 608 321
)(7 616 225
1 992 096
)(626 548
()713 478
()106 949
68 455
613 576

)(43 760
1 938 473

000
613 576

 0.097دينار

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  25تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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 0.06دينار

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

 31كانون األول 2017
المحول لالحتياطي اإلجباري
الربح والدخل الشامل للسنة
زيادة راس المال
 31كانون األول 2018
المحول لالحتياطي اإلجباري
الربح والدخل الشامل للسنة
 31كانون األول 2019

رأس
المال
دينــار
9 000 000
000
000
11 000 000
20 000 000
000
000
20 000 000

احتياطي
إجباري
دينــار
1 202 929
61 358
000
000
1 264 287
194 607
000
1 458 894

احتياطي
اختياري
دينــار
4 334
000
000
000
4 334
000
000
4 334

خسائر
متراكمة
دينــار
()2 568 683
)(61 358
613 576
000
()2 016 465
)(194 607
1 938 473
)(272 599
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3
4

2019
دينــار
1 982 233

613 576

1 446 136
000
45 000
69 993
120 000
9 853

1 423 787
106 949
40 000
000
000
000

()147 071
()193 315
()222 182
()45 946
)(220 102
119 899
()70 088
()63 509
2 830 901

10 427
33 516
95 898
()409 488
337 926
100 063
12 786
()174 323
2 191 117

()466 042
()527 129
()993 171

()8 750
()393 391
)(402 141

000
000
000
()280
()280
1 837 450
1 963 321
3 800 771

11 000 000
()10 067 307
)(106 949
()706 650
119 094
1 908 070
55 251
1 963 321
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دينــار

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )1عــــــام

تأسست الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  9تشرين الثاني  1991وسجلت لدى و ازرة الصناعة والتجارة

األردنية تحت الرقم ( )212برأسمال  4 500 000دينار تم زيادته خالل السنوات الالحقة ليصبح  9 000 000دينار ،قررت الهيئة العامة
غير العادية المنعقدة بتاريخ  28نيسان  2018زيادة رأس المال من  9 000 000دينار إلى  20 000 000دينار عن طريق رسملة
الذمة الدائنة لعضو مجلس االدارة السيد محمود خليل ابو الرب وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم.
إن مركز التسجيل هو المملكة األردنية الهاشمية.

من أهم الغايات المجموعة إنشاء مصنع إلنتاج الكلورين والصودا الكاوية ومشتقاتهم وش ارء المواد األولية واآلالت واألدوات الالزمة لتحقيق
غاياتها ،باإلضافة إلى بيع وتسويق منتجات المجموعة وتوزيعها محلياً أو تصديرها خارجياً.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  13شباط  ،2020وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة

للمساهمين.

 )2أسس إعداد القوائم المالية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير

المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وفقاً للقوانين المحلية النافذة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018باستثناء أثر تطبيق
المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح (.)24
أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون

للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة ،ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما
بين الشركة األم والشركات التابعة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة

األم .إذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم

المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعلياً انتقال سيطرة الشركة

األم على الشركات التابعة .يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة التي يتم التخلص منها في قائمة الدخل الشامل الموحدة حتى التاريخ الذي
تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.

وفيما يلي عرض للشركة التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع الشركة األم:
النشاط
صناعي

الشركة الوطنية للصودا والكلورين
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رأس المال
500 000

نسبة التملك
%100

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
معلومات القطاعات

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك

المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتي تفيد بأنه يتم قياسها وفقاً للتقارير التي يتم استخدامها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي

للمجموعة.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات
تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصاريف المباشرة .وال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ والتي

سوف يتم استخدامها من قبل المجموعة عند االنتهاء من إنشاءها حتى تصبح جاهزة لالستخدام.
ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ،ويتم استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين بيع الممتلكات

والمعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الموحدة.

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات على صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن
استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحده.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من

الممتلكات والمعدات.

يتم استهالك الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التالية:
%
7
آالت ومعدات
4
مباني
15
سيارات
20-7
أخرى

البضاعة

يتم تسعير البضاعة بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.

يتم احتساب التكاليف المتكبدة إليصال كل صنف من أصناف البضاعة لوضعه الحالي كما يلي:
المواد الخام وقطع الغيار ،يتم تحديد الكلفة باستخدام متوسط سعر الكلفة المرجح.
المنتجات الجاهزة ،كلفة المواد الخام والمصاريف غير المباشرة األخرى بناء على مرحلة التصنيع (اإلنتاج) باستخدام طريقة متوسط الكلفة

المرجح.

تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة المقدرة إلتمام عملية اإلنتاج والكلف المقدرة إلتمام

عملية البيع.
ذمم مدينة

تسجل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل المبالغ المقدرة عدم تحصيلها ،يتم عمل تقدير للخسائر االئتمانية المتوقعة وتشطب الديون

المعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها.
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النقد وما في حكمه

يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلى مبالغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر

بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة.
ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.
التقاص

يتم إجارء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ بالصافي في القوائم المالية الموحدة عندما تتوفر الحقوق القانونية

الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
مخصصات

التزم (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة ا

بناء على آخر معلومات متوفرة لدى
قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه ،يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية الموحدة وتعديل قيمتها ً
المجموعة.
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم تسجيل التعويضات السنوية المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص ترك الخدمة عند دفعها ،وتؤخذ الزيادة في

التعويضات المدفوعة عن المخصص المستدرك في قائمة الدخل الشامل الموحده عند دفعها .ويتم أخذ مخصص االلتزامات المترتبة على
المجموعة من تعويض نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
مخصص إجازات الموظفين

يتم تسجيل مخصص إجازات للموظفين وفقاً لتعليمات المجموعة الداخلية ويتم تحويل المبالغ لهذا المخصص طبقاً لمبدأ االستحقاق.

تحقق اإلي اردات واالعتراف بالمصاريف

يتم احتساب إيراد المبيعات على أساس القيمة العادلة للبدل المقبوض أو المتوقع قبضه ،يتم تخفيض اإليرادات بمخصصات المردودات

والتنزيالت على المبيعات وأي مخصصات أخرى شبيهة.

بإيرد مبيعات البضاعة عند استيفاء جميع الشروط التالية:
ترف ا
يتم االع ا

عندما تقوم المجموعة بنقل المنافع والمخاطر الجوهرية المرتبطة بملكية البضاعة إلى المشتري.

عندما لم تعد المجموعة تحتفظ بملكية البضاعة كتدخل إداري مستمر وعندما ال تكون المجموعة في وضع تمارس فيه تحكم فعلي على هذه
البضاعة.

عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بعملية البيع.

عندما يكون من الممكن احتساب التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها بعملية البيع بشكل موثوق.

يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها ،ويتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها (إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين).

يتم االعتراف بالمصاريف على أساس االستحقاق.

جهات ذات عالقة

يتم تحديد واإلفصاح عن جهات ذات عالقة من قبل إدارة المجموعة وفقاً لتعريف جهات ذات عالقة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم ،24

ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع جهات ذات عالقة من قبل اإلدارة.
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قروض

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة ويضاف إليها التكاليف المباشرة المتعلقة بالقروض ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة

الفائدة الفعلية .يتم قيد الفوائد على القروض على أساس االستحقاق.
مصاريف االقتراض

مصاريف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاه اًز لالستخدام المستهدف أو للبيع،

تتم رسملتها كجزء من تكاليف ذلك األصل .إن مصاريف االقتراض األخرى تدرج كمصروف في السنة التي تكبدت فيها .تتكون مصاريف

االقت ارض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على تسهيالت.
ضريبة الدخل

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في

القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة
أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية.

إن الضرائب المؤجلة هي الضارئب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم

المالية والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم إحتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الض ارئب

المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية.
العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت ،يتم تحويل أرصدة

الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسيطة السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي والمعلنة من البنك المركزي
األردني.
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استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقدي ارت واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات
والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات

وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ

وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدي ارت في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة

على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تخ تلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في
المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

تعتقد إدارة المجموعة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:

تقوم اإلدارة بتكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة والتالف وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة حيث يتم مقارنة القيمة القابلة لالسترداد من

المخزون مع القيمة الدفترية لهذا المخزون وذلك لتحديد قيمة المخصص.

تقوم اإلدارة بتكوين مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة حيث يتم مقارنة القيمة القابلة لالسترداد من الذمم
المدينة مع القيمة الدفترية لهذه الذمم آخذين باالعتبار الضمانات والتسويات مقابل كل ذمة على حدى.

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية

اعتمادا على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ خسارة التدني في قائمة الدخل الشامل.

تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل الشامل

الموحده للسنة.

يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري المجموعة والتي بموجبها يتم
تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل عن أرباح السنة الحالية ،والتقدي ارت الضريبية المستحقة والمتوقعة عن السنة السابقة عن المخصص

المقتطع في حالة الوصول إلى تسوية نهائية مع دائرة الدخل عن السنة السابقة.

مستويات القيمة العادلة :يتوجب التحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل
قياسات القيمة العادلة كاملة وفقاً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .الفرق بين المستوى  2والمستوى  3لمقاييس القيمة

العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع

أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلت ازم.
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المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )3مشاريع تحت التنفيذ

يمثل هذا البند قيمة الدراسة الفنية لشركة الكهرباء االردنية الخاص بمشروع نظام الطاقة المتجددة.

فيما يلي الحركة التي تمت على حساب مشاريع تحت التنفيذ:

2019
دينــار
8 750
466 042
474 792

الرصيد بداية السنة
إضافات
الرصيد نهاية السنة

2018
دينــار
000
8 750
8 750

 )4ممتلكات ومعدات
أرض
دينــار

آالت ومعدات
دينــار

مباني
دينــار

سيارات
دينــار

أخرى
دينار

المجموع
دينــار

الكلفة
 31كانون األول 2018
إضافات
 31كانون األول 2019

81 473
000
81 473

28 977 411
375 099
29 352 510

5 786 565
4 500
5 791 065

822 732
143 280
966 012

807 951
4 250
812 201

36 476 132
527 129
37 003 261

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2018
استهالك السنة
 31كانون األول 2019

000
000
000

18 596 338
1 079 324
19 675 662

2 292 290
221 875
2 514 165

602 513
57 928
660 441

689 290
87 009
776 299

22 180 431
1 446 136
23 626 567

القيمة الدفترية
 31كانون األول 2018
 31كانون األول 2019

81 473
81 473

10 381 073
9 676 848

3 494 275
3 276 900

220 219
305 571

118 661
35 902

14 295 701
13 376 694

 )5أرصدة مدينة أخرى
2019
دينــار
91 898
35 017
90 367
000
33 207
1 650
252 139

مصاريف مدفوعة مقدما ً
أمانات ضريبة الدخل
ذمم موظفين
طوابع واردات
قضايا حقوقية
أخرى
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2018
دينــار
67 464
34 786
10 754
1 110
000
000
114 114

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )6بضاعة
مواد أولية وكيماوية
بضاعة جاهزة
مخصص تدني

2019
دينــار
128 370
1 052 932
1 181 302
()208 191
973 111

2018
دينــار
106 544
1 028 812
1 135 356
()88 191
1 047 165

2019
دينــار
1 447 901
()197 899
1 250 002

2018
دينــار
1 227 799
)(188 046
1 039 753

 )7ذمم مدينة
ذمم تجارية

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة ائتمانيا باالضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان مناسبا ،وذلك من اجل تخفيض خطر

الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات .وتقوم الشركة بأخذ مخصص مقابل الذمم التي ال يتم تحصيلها ألكثر من  365يوم في

حال عدم وجود حركة سداد عليها.

ان تفاصيل اعمار الذمم هي كما يلي:
2019
دينــار
696 009
170 561
53 234
528 097
1 447 901

من  30 - 1يوم
من  60 - 31يوم
من  90 - 61يوم
أكثر من  91يوم

2018
دينــار
761 730
186 245
72 925
206 899
1 227 799

فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
2019
دينــار
188 046
000
9 853
197 899

رصيد بداية السنة
مخصص انتفت الحاجة اليه
إضافات
رصيد نهاية السنة

2018
دينــار
203 822
()15 776
000
188 046

 )8نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
2019
دينــار
39 078
359 946
3 401 747
3 800 771

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع ألجل *

* ودائع ألجل بالدينار األردني باستحقاق شهري بمعدل فائدة  %5سنويا.
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2018
دينــار
3 607
170 690
1 789 024
1 963 321

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )9حقوق الملكية
رأس المال

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع  20 000 000دينار مقسم إلى  20 000 000سهم بقيمة اسمية دينار للسهم.
تم دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد إجتماع بتاريخ  28نيسان  2018وتم أخذ موافقة الهيئة العامة على زيادة أرس مال الشركة المصرح به

والمكتتب ليصبح  20مليون دينار بدالً من  9ماليين دينار عن طريق اكتتاب خاص للسيد محمود خليل أبو الرب بمقدار  11مليون سهم
بقيمة اسمية دينار واحد للسهم تسدد من حسابه الجاري ،وصدرت الموافقة من هيئة األوراق المالية بتاريخ  19تشرين الثاني  2018على

تسجيل أسهم زيادة ارس المال بقيمة  11 000 000سهم من حساب مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة وتخصيص هذه األسهم للمساهم

محمود خليل ابو الرب بسعر اصدار  1دينار شريطة حظر التصرف بهذه االسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال اجراءات االصدار لدى الهيئة.
احتياطي إجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية قبل الضرائب خالل السنة والسنوات السابقة وال يجوز

وقفه قبل أن يبلغ حساب االحتياطي اإلجباري المتجمع ما يعادل  %25من رأس مال المجموعة المصرح به إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة

للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال المجموعة المصرح به وهو غير قابل

للتوزيع على المساهمين ،للهيئة العامة وبعد استنفاذ االحتياطيات األخرى أن تقرر في اجتماع هيئة عامة غير عادية إطفاء الخسائر المت اركمة
من المبالغ المتجمعة في حساب االحتياطي اإلجباري على أن يعاد بناؤه وفقاً ألحكام القانون.
احتياطي اختياري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية الصافية بنسبة ال تزيد عن  %20خالل السنة والسنوات السابقة.

يستخدم االحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على

المساهمين.
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المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )10أرصدة دائنة أخرى
2019
دينــار
125 464
18 484
45 000
000
17 406
18 297
1 583
103
226 337

أمانات مساهمين
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص مكافأة أعضاء مجلس االدارة
مصاريف مستحقة
أمانات ضريبة المبيعات
أمانات الضمان اإلجتماعي
ذمم موظفين
أخرى

2018
دينــار
125 653
11 469
40 000
7 121
37 998
20 348
2 015
242
244 846

 )11المبيعات
الجغرفي:
ا
يتركز النشاط الرئيسي للمجموعة في إنتاج الكلورين والصودا الكاوية ،يلخص الجدول أدناه ملخص مبيعات المجموعة حسب التوزيع
2019
دينــار
8 814 732
3 181 633
11 996 365

مبيعات محلية
مبيعات خارجية

2018
دينــار
7 531 552
2 076 769
9 608 321

 )12كلفة المبيعات
2019
دينــار
1 382 644
820 597
6 383 523
96 938
110 883
74 364
102 204
56 082
6 487
8 540
8 253
9 050 515

استهالكات
رواتب وأجور وملحقاتها
مواد أولية مستخدمة في اإلنتاج
نقل موظفين
مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي
تأمين
أجور نضح مياه عادمة
صيانة
إقامات
لوازم
أخرى

2018
دينــار
1 377 827
834 172
4 916 992
114 103
109 351
73 805
117 000
34 557
8 031
10 917
19 470
7 616 225

 )13بيان عناصر مجمل الربح
المبيعات
كلفة المبيعات
مجمل الربح

مبيعات محلية
دينــار
8 814 732
()6 650 170
2 164 562
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مبيعات خارجية
دينــار
3 181 633
()2 400 345
781 288

المجموع
دينــار
11 996 365
()9 050 515
2 945 850

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )14مصاريف بيع وتوزيع
2019
دينــار
283 933
175 597
48 664
37 917
17 625
3 974
3 192
1 355
572 257

مصاريف عقود البيع
سيارات
استهالكات
رواتب وأجور وملحقاتها
أخرى
مساهمة المجموعة في الضمان اإلجتماعي
تأمين
صيانة

2018
دينــار
307 024
216 995
32 657
46 316
18 707
3 574
1 275
000
626 548

 )15مصاريف إدارية
2019
دينــار
282 409
54 000
45 000
38 500
31 262
28 480
17 906
17 530
16 910
15 292
14 829
12 547
8 844
8 551
4 399
3 989
2 852
603 300

رواتب وأجور وملحقاتها
تنقالت ومكافات لجان مجلس اإلدارة
مكافات أعضاء مجلس االداره
مساهمة المجموعة في الضمان اإلجتماعي
أخرى
قضايا
تنقالت
أتعاب مهنية
تبرعات
رسوم ورخص
استهالكات
صيانة
تامين
ضيافة
قرطاسية ومطبوعات
بريد وهاتف
دعاية وإعالن

2018
دينــار
355 404
40 335
40 000
41 852
13 306
9 187
24 227
18 374
15 238
103 092
13 303
11 066
9 265
7 977
4 009
5 700
1 143
713 478

 )16مصاريف وايرادات أخرى بالصافي
2019
دينــار
70 927
()9 580
18 055
132 538
211 940

مبيعات متفرقة
مصاريف أخرى
إيرادات (مصاريف) سنوات سابقة
إيرادات فوائد بنكية

2018
دينــار
66 060
)(2 941
)(13 698
19 034
68 455

 )17الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
2019
دينــار
1 938 473
20 000 000
 0.097دينار

الربح والدخل الشامل للسنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
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2018
دينــار
613 576
10 265 753
 0.06دينار

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )18إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على خسارة المجموعة أو القيمة العادلة لألدوات المالية .وحيث أن

معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة ،فإن حساسية خسارة المجموعة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة
يعتبر غير جوهري.

مخاطر تقلب أسعار العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية .حيث إن معظم تعامالت المجموعة

هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ،فإن األرصدة في الدوالر
األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وان حساسية خسارة المجموعة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف العمالت

األجنبية يعتبر غير جوهري.
مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة مالية بالتزاماته

التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الذمم التجارية.

تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية

الموحدة كما يلي:

2019
دينــار
3 761 693
000
1 275 214
252 139
5 289 046

أرصدة لدى البنوك
شيكات برسم التحصيل
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى

2018
دينــار
1 971 581
119 899
1 039 753
46 650
3 177 883

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن إدارة المجموعة للسيولة
تكمن في التأكد قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية

واالضط اررية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة وال يوجد تأثير مادي لهذا النوع من المخاطر على

المجموعة وذلك بأن المجموعة تحافظ على وجود تسهيالت ائتمانية.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في  31كانون األول على أساس السنة المتبقية لالستحقاق التعاقدي

وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

أقل من سنة
دينــار
 31كانون األول 2018
ذمم دائنة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
أرصدة دائنة أخرى
 31كانون األول 2019
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى

1 056 181
000
244 846
1 301 027
986 093
226 337
1 212 430
20

أكثر من سنة
دينــار
000
280
000
280
000
000
000

المجموع
دينــار
1 056 181
280
244 846
1 301 307
986 093
226 337
1 212 430

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )19القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وشيكات برسم التحصيل والذمم المدينة وبعض األرصدة المدينة األخرى،

تتكون المطلوبات المالية من تسهيالت ائتمانية ومبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة والذمم الدائنة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
 )20ضريبة الدخل
الوضع الضريبي للشركة األم

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ()38

لسنة .2018

تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة لنشاط الشركة في األردن  %15مضافا اليها  %1مساهمة وطنية.

تم تسوية الوضع الضريبي لغاية سنة .2018
الوضع الضريبي للشركة التابعة

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019وفقاً لقانون ضريبة الدخل

رقم ( )38لسنة .2018

تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة لنشاط الشركة في األردن بمعدل  %15مضافا اليها  %1مساهمة وطنية.

تم تسوية الوضع الضريبي لغاية سنة .2018

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل للمجموعة هي كما يلي:
2019
دينــار
2 182 079
)(1 908 575
273 504
16%
43 760

االرباح الصافية المعلنة
خسارة مدورة
الدخل الخاضع للضريبة
معدل نسبة الضريبة
ضريبة الدخل
 )21التزامات محتملة

على المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتمل أن تط أر تتمثل باآلتي:
2019
دينــار
468 026
000
453 099
921 125

كفاالت بنكية
قضايا عمالية
اعتمادات مستندية وسحوبات
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2018
دينــار
310 098
17 751
000
327 849

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )22معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثل المعامالت مع جهات ذات العالقة المعامالت التي تمت مع المساهمين وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة.
فيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

محمود خليل أبو الرب

طبيعة التعامل
عضو مجلس إدارة

2019
دينــار
000

2018
دينــار
280

منافع اإلدارة التنفيذية العليا
2019
دينــار
140 557

رواتب ومنافع أخرى

2018
دينــار
211 694

 )23إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس مال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة

ويعظم حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم المجموعة بأية تعديالت

على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  26اذار  2018زيادة رأس المال من  9 000 000دينار إلى  20 000 000دينار.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري والخسائر المتراكمة والبالغ

مجموعها  21 190 629دينار كما في  31كانون األول  19 252 156 :2018( 2019دينار).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )24تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (" )3اندماج االعمال"
توضيح هذه التعديالت تعريف االعمال حيث نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية" المعدل .يشمل
االعترف والعرض واالفصاح.
ا
ذلك التعريفات المعدلة للموجودات والمطلوبات باإلضافة الى إرشادات جديدة بشأن القياس والغاء

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،الى جانب االطار المفاهيمي المعدل ،تعديالت على المراجع الخاصة باالطار المفاهيمي في المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ،حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )14 ،6 ،3 ،2والمعايير

المحاسبية الدولية أرقام ( )38 ،37 ،34 ،8 ، 1وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( )19 ،12وتفسير ( )22 ، 20وتفسير
اللجنة الدائمة لتفسير المعيار رقم ( )32من اجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اطار العمل او لإلشارة الى ما

تشير اليه من نسخة مختلفة من االطار المفاهيمي.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)9ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشرط

أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلي المستحق (نموذج العمل وتحليل التدفقات

النقدية التعاقدية  )SPPIوأن يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التنصنيف.

توضح تعديالت معايير التقارير المالية الدولي رقم ) (9ان الموجودات المالية ينطبق عليها نموذج  SPPIبغض النظر عن الحدث أو الظرف

الذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضاَ بسبب اإللغاء المبكر للعقد.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )17عقود التأمين" (يبدأ من اول كانون الثاني )2022

ويوفر منهج قياس وعرض أكثر اتساقا لجميع عقود التأمين .وتهدف هذه المتطلبات الى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة ،القائمة على المبادئ

لعقود التأمين .ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )4عقود التأمين".
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (“ )10القوائم المالية " ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" )28االستثمارات في

المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة (( ")2011تم تأجيل تاريخ السريان الى اجل غير مسمى .وما يزال التطبيق مسموحا به)
تتعلق هذه التعديالت بمعاملة بيع او مساهمة الموجودات من المستثمر في المنشأة الحليفة او المشروع المشترك.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق االولي.

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16عقود االيجار"

يقدم المعيار نموذجا شامال لتحديد ترتيبات االيجار ومعالجتها في القوائم المالية لكل من المؤجرين والمستأجرين .كما سيحل محل معيار

المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود االيجار" والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد األول من

كانون الثاني .2019

قامت الشركة بحسب ما تجيزه االحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16بعدم إعادة ادراج ارقام المقارنة ،وتم

االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في تاريخ االنتقال في األرصدة االفتتاحية لألرصدة ذات العالقة.
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ال يوجد اختالف جوهري للمعالجة المحاسبية في سجالت المؤجر ما بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16والمعيار المحاسبي الدولي

رقم (.)17

يتعلق التغيير في تعريف عقد االيجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة .ويميز المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ( )16بين عقود

اإليجارات وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان العميل يتحكم في استخدام أصل محدد ويعتبر عنصر التحكم موجودا اذا كان لدى العميل:
•
•

الحق في الحصول على قدر كبير من جميع الفوائد االقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات محددة؛ و

الحق في توجيه استخدام هذا األصل.

هذا وتعتقد إدارة الشركة بأن أثر التطبيق للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16غير مادي ولن يتم عكس أثره على القوائم المالية
للشركة كونه ال يوجد في الشركة عقود ايجار بصفتها مستأجرة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )" (28اإلستثمار في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة"
تتعلق هذه التعديالت بالحصص طويلة األجل في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة ،وتوضح هذه التعديالت أن المنشأة تقوم بتطبيق

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية" للحصص طويلة األجل في منشأة حليفة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءا

من صافي اإلستثمار في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق الملكية بشانها.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (")19منافع الموظفين"

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

 )25أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2018لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما في

 31كانون األول  2019ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح وحقوق الملكية الموحدة لسنة .2018
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Independent Auditor’s Report
TO THE SHAREHOLDER OF NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
Public Shareholding Company
Amman - Jordan
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of National Chlorine Industries group public shareholding
company, which comprise the consolidated statement of the financial position as of 31 December 2019, the
consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated
statement cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
information.
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial
position of National Chlorine Industries as of 31 December 2019, and its consolidated financial performance and its
consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the consolidated financial statements section of our
report. We are independent of the company in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the other ethical requirements in
Jordan that are relevant to our audit of the group’s consolidated financial statements, and we have fulfilled our other
ethical responsibilities.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the
consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the
consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate
opinion on these matters:
Property and equipment
At 31 December 2019, total Property and equipment balance amounted JD 13 376 694 which Affected by management
estimates for useful life and depreciation method, for these assets which include verifying the calculation of the
deprecation and reasonable of estimate, the calculation of depreciation expense is one of the factors affecting the
Group results, as well as depending on management estimate to determine the useful life of these property and
equipment making them important in the audit.
Scope of Audit to Address Risks
Audit Procedures includes verifying the appropriateness of the Group's explanations to reach of estimates for attaining
depreciation rates in addition, we have examined a sample of the purchase invoices for the Group's property and
equipment and verified the accuracy of the depreciation expense according to the date Acquisition of Group records.
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Adequacy of Provision for expected credit loss
The provision of expected credit loss is considered a key audit matter for our audit. It requires the Group's management
to use assumptions to assess the collectability of accounts receivable based on the customers' financial conditions and
related credit risks. The balance of net accounts receivable amounted to JD 1 250 002 as of 31 December, 2019. This
requires making assumptions and using estimates to take the provision for the expected credit loss in those receivables.
Scope of Audit to Address Risks
The followed audit procedures Included understanding accounts receivable and testing the adopted internal control
system in following up on and monitoring credit risks. The procedures also included reviewing the internal control
procedures relating to calculating the expected credit loss for accounts receivable. As such, we have studied and
understood the Company’s adopted policy for calculating the provision, evaluated the factors affecting the calculation,
as well as discussed, those factors with Executive Management. We also selected a sample of those receivables after
taking into consideration the risks related to payment and guarantees. In addition, we discussed with management
some receivables with regard to the customer's expected cash flows and the adequacy of guarantees. Furthermore, we
recalculated the provisions to be taken and reviewed the aging of receivables and related disclosure, key drivers of
expected credit loss are subject to a high level of judgment.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises of the information stated in the
Annual Report and does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The Annual
Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report. Our opinion on the consolidated
financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion
thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information
when it becomes available to us and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group financial reporting process
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
International Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if they, individually or in the aggregate, could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial
statements.
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As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omission, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group
internal control
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and based on the
audit evidenced obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Group ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the
Group to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the consolidated financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are
responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit and we remain solely responsible for
our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any material deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most
significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit
matters. We describe these matters in our auditor's report unless law and regulations preclude public disclosure about
the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest
benefits of such communication.
Report on other legal and regulatory requirements
The company maintains proper accounting records, duly organized and in line with the accompanying consolidated
financial statements, and we recommend that they be approved by the General Assembly shareholders
Amman – Jordan
13 February 2020
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019

Assets
Non - Current Assets
Projects under constructions
Property, plant and equipment
Total Non - Current Assets
Current Assets
Other debit balances
Spare parts
Cash margins and letters of credit
Inventory
Accounts receivable
Checks under collection
Cash and cash equivalents
Total Current Assets
Total Assets
Equity and liabilities
Equity
Share capital
Statutory reserve
Voluntary reserve
Accumulated losses
Total Equity
Liabilities
Non - Current Liabilities
Due to related parties
Total Non - Current Liabilities
Current Liabilities
Accounts payable
Other credit balances
Income tax provision
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Equity and liabilities

Notes

2019
JD

2018
JD

3
4

474 792
13 376 694
13 851 486

8 750
14 295 701
14 304 451

5

252 139
1 672 836
637 428
973 111
1 250 002
3 800 771
8 586 287
22 437 773

114 114
1 549 514
415 246
1 047 165
1 039 753
119 899
1 963 321
6 249 012
20 553 463

20 000 000
1 458 894
4 334
(272 599)
21 190 629

20 000 000
1 264 287
4 334
)2 016 465(
19 252 156

-

280
280

986 093
226 337
34 714
1 247 144
1 247 144
22 437 773

1 056 181
244 846
1 301 027
1 301 307
20 553 463

6
7
8

9

22

10

The accompanying notes from 1 to 25 are an integral part of these consolidated financial statements and should be read with them.
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
31 DECEMBER 2019

NOTES
11
12
13
14
15

Sales
Cost of sales
Gross profit
Selling and distribution expenses
Administrative expenses
Financing expenses
Other expenses, revenues net
profit for the year before income tax

16

2019
JD
11 996 365
(9 050 515)
2 945 850
(572 257)
(603 300)
211 940
1 982 233

2018
JD
9 608 321
(7 616 225)
1 992 096
(626 548)
)713 478(
)106 949(
68 455
613 576

Income tax
Total comprehensive profit for the year

20

(43 760)
1 938 473

613 576

Basic and diluted earnings profit per share

17

JD 0.097

JD 0.06

The accompanying notes from 1 to 25 are an integral part of these consolidated financial statements and should be read with them.
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
31 DECEMBER 2019

31 December 2017
Statutory reserve
Total comprehensive profit for the year
Increase in Share capital
31 December 2018
Statutory reserve
Total comprehensive profit for the year
31 December 2019

Share
capital
JD
9 000 000
11 000 000
20 000 000
20 000 000

Statutory
reserve
JD
1 202 929
61 358
1 264 287
194 607
1 458 894

Voluntary
reserve
JD
4 334
4 334
4 334

Accumulated
Losses
JD
(2 568 683)
(61 358)
613 576
)2 016 465(
(194 607)
1 938 473
(272 599)

Total
JD
7 638 580
613 576
11 000 000
19 252 156
1 938 473
21 190 629

The accompanying notes from 1 to 25 are an integral part of these consolidated financial statements and should be read with them.
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
31 DECEMBER 2019

Operating activities
profit for the year before income tax
Adjustments for:
Depreciation
Financing expenses
Board of directors’ remuneration
Amortization in Spare parts inventory’s
impairment Raw and chemical materials inventory’s
expected credit loss provision
Changes in operating assets and liabilities
Other debit balances
Spare parts
Cash margins and letters of credit
Inventory
Accounts receivable
Checks under collection
Accounts payable
Other credit balances
Net cash from operating activities
Investing activities
Projects under constructions
Purchase of property, plant and equipment
Net cash used in investing activities
Financing activities
Increase in Share capital
Banks facilities
Paid financing expenses
Due to related parties
Net cash (used in) from financing activities
Net change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January
Cash and cash equivalents at 31 December

Notes

4

3
4

2019
JD
1 982 233

2018
JD
613 576

1 446 136
45 000
69 993
120 000
9 853

1 423 787
106 949
40 000
-

(147 071)
(193 315)
(222 182)
(45 946)
(220 102)
119 899
(70 088)
(63 509)
2 830 901

10 427
33 516
95 898
(409 488)
337 926
100 063
12 786
(174 323)
2 191 117

(466 042)
(527 129)
(993 171)

(8 750)
(393 391)
(402 141)

(280)
(280)
1 837 450
1 963 321
3 800 771

11 000 000
(10 067 307)
(106 949)
(706 650)
119 094
1 908 070
55 251
1 963 321

The accompanying notes from 1 to 25 are an integral part of these consolidated financial statements and should be read with them.
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
1. General
The company was registered at the Ministry of Industry and Trade as a Jordanian public shareholding limited company
under No. )212( during 1991. The company’s share capital is JD 9 000 000، The Extraordinary General Assembly held a
meeting on April 28, 2018. The approval of the General Assembly have been issued to increase the capital to JD
20 000 000 instead of JD 9 000 000.
The Company's main activities is manufacturing chlorine, soda and related products.
The accompanying consolidated financial statements were approved by the Board of Directors in its meeting on
13 February 2020 and are subject to the approval of the General Assembly of Shareholders.
2. Significant Accounting Policies
Basis of preparation of the consolidated financial statements
The accompanying consolidated financial statements have been prepared in Accordance with International Financial
Reporting Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and their related interpretations
issued by IASB.
The consolidated financial statements are prepared using the historical cost principle.
The consolidated financial statements are presented in Jordanian Dinars, which is the functional currency of the Group.
The accounting policies adopted for the current year are consistent with those applied in the year ended 31 December
2018 except for what is stated in note )24( to the financial statements.
Principles of consolidation
The consolidated financial statements comprise of the financial statements of the Company and its subsidiaries where
the Company has the power to govern the financial and operating policies of the subsidiaries to obtain benefits from
their activities. The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting year as the Company
using consistent accounting policies. All balances, transactions, income, and expenses between the Company and its
subsidiaries are eliminated.
Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control,
and continue to be consolidated until the date that such control ceases.
The results of operations of the subsidiaries are consolidated in the income statements from the acquisition date, which
is the date on which control over subsidiaries is transferred to the Company. The results of operation of the disposed
subsidiaries are consolidated in the income statement to the disposal date, which is the date on which the Company
loses control over the subsidiaries
The following subsidiaries have been consolidated:
Share
capital
JD
500 000

National Soda and Chlorine Company

10

Nature of
Activity

Ownership
percentage

Industrial

%100

NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Segment reporting
Business segments represent distinguishable components of the Group that are engaged in providing products or
services which are subject to risks and rewards that are different from those of other segments and are measured based
on the reports sent to the chief operating decision maker.
Geographical segments are associated to products and services provided within a particular economic environment,
which are subject to risks and rewards that are different from those of other economic environments.
Projects under construction
Projects in progress are stated at cost, which represents cost of constructions, equipment and direct costs. Projects in
progress are not depreciated until they become ready for use where it is transferred to property and equipment or
investment properties.
Property, plant and equipment
Property and equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and any impairment loss in its value,
Moreover Property and Equipment (except for land) are depreciated according to the straight- line method over the
estimated useful lives when ready for use of these assets using the following annual rates.
%
Machines and equipment’s
7
Buildings
4
Vehicles
15
Others
7-20
When the carrying amount of property and equipment exceeds their recoverable value, assets are written down and
impairment loss is recorded in the consolidated statement of comprehensive income.
The useful lives of property and equipment are reviewed at the end of each year, in case the expected useful life is
different from what was determined before the change in estimate is recorded in the following years being a change in
estimates.
Property and equipment are derecognized when disposed or when there is no expected future benefit from their use.
Inventory
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.
The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labor, other direct costs and related
production overheads determined by weighted average.
Accounts Receivable
Accounts receivable are stated at net realizable value after deducting a provision for doubtful debts.
A provision for doubtful debts is booked when there is objective evidence that the Group will not be able to recover
whole or part of the due amounts at the end of the year. When the Group collects previously written-off debts, it
recognizes the collected amounts in other revenues in the consolidated statement of income and comprehensive
Income. Furthermore, revenue and commission from doubtful debts are suspended and recognized as revenue upon
collection.
Moreover, debts are written-off when they become uncollectible or are derecognized
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash on, and balances at banks and deposits at banks maturing within three months,
less bank overdrafts and restricted balances.
Trade payables and accruals
Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business
from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they
are presented as non-current liabilities.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset, the net amount is presented in the consolidated statement of financial
position only when there is a legal right to offset the recognized amounts, and the group intends to either settle them
on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Provisions
Provisions are recognized when the group has an obligation as of the date of the consolidated financial statements as a
result of past events, the obligation is likely to be settled, and a reliable estimate can be made of the amount of the
obligation.
Provision for employees’ end-of-service indemnity
The required provision for end-of-service indemnity for the year is recorded in the consolidated statement of income
while payments to departing employees are deducted from the provision amount, Indemnities paid in excess of the
provision is taken to the consolidated statement of income upon payment while the required provision for end-ofservice indemnities for the year is recorded in the consolidated statement of income.
Employees Benefits
The pension obligation is measured at the present value of estimated future cash flows using a discount rate that is
similar to the interest rate on government bonds.
The Group records the accrued benefits which mature during the year after the date of the consolidated financial
statements within current liabilities and records the accrued benefits which mature after one year of the date of the
consolidated financial statements within non-current liabilities.
Revenue recognition and expenses realization
Revenue is recognized when contracts are signed and handing over the lands and apartments to the buyer and all the
following conditions are satisfied:
The entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the Goods, the entity retains
regardless continuing administrative involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control
over the goods sold, the amount of revenue can be measured reliably, and It is probable that the economic benefits
associated with the transaction will flow to the entity.
The costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably Project income is recognized
on a percentage-of-completion basis Moreover plus a percentage of cost, in particular with respect to the timing of
recognition of profit and the amount of recognized profit Dividend revenue from investments is recognized when the
shareholder's right to receive payment is established Expenses are recognized on an accrual basis.
Related parties
Transactions with related parties represent transfer of resources, services, or obligations between related parties. Terms
and conditions relating to related party transactions are approved by management
Loans
All term loans are initially recognized at the fair value of the consideration received less directly attributable transaction
costs. After initial recognition, interest bearing loans and bonds are subsequently measured at amortized cost using the
effective interest method.
Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a
substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the respective
assets. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other
costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds .
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Income taxes
Income tax expenses represent current and deferred taxes for the year.
Income tax expense is measured based on taxable income. Taxable income differs from income reported in the financial
statements, as the latter includes non-taxable revenue, tax expenses not deductible in the current year but deductible
in subsequent years, accumulated losses approved by tax authorities and items not accepted for tax purposes or subject
to tax.
Taxes are calculated based on the enacted tax rates according to the prevailing laws, regulations and instructions of The
Hashemite Kingdom of Jordan.
Deferred taxes are Taxes expected to be incurred or recovered as a result of temporary timing differences between the
value of the assets and liabilities in the financial statements and their respective tax basis. Deferred taxes are calculated
based on the liability method, and according to the rates expected to be enacted when it is anticipated that the liability
will be settled or when tax assets are recognized.
Foreign currency
Transactions in foreign currencies during the year are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the
transaction.
Financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies are translated at the average exchange rates
prevailing on the balance sheet date and declared by the Central Bank of Jordan
Accounting estimates
Preparation of the consolidated financial statements and the application of the accounting policies requires the
management to perform assessments and assumptions that affect the amounts of financial assets, financial liabilities,
and fair value reserve and to disclose contingent liabilities. Moreover, these assessments and assumptions affect
revenues, expenses, provisions, and changes in the fair value shown in the statement of other comprehensive income
and owners’ equity. In particular, this requires the Group’s management to issue significant judgments and assumptions
to assess future cash flow amounts and their timing. Moreover, the said assessments are necessarily based on
assumptions and factors with varying degrees of consideration and uncertainty. In addition, actual results may differ
from assessments due to the changes resulting from the conditions and circumstances of those assessments in the
future.
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
3. Projects under constructions

Balance at beginning of the year
Additions
Balance at end of the year

2019
JD
8 750
466 042
474 792

2018
JD

Others
JD

Total
JD

8 750
8 750

4. Property, Plant and equipment
Machines and
equipment’s
JD

Land
JD
Cost
31 December 2018
Additions
31 December 2019
Accumulated depreciation
31 December 2018
Depreciation
31 December 2019
Net book value
31 December 2018
31 December 2019

Buildings
JD

Vehicles
JD

81 473
81 473

28 977 411
375 099
29 352 510

5 786 565
4 500
5 791 065

822 732
143 280
966 012

807 951
4 250
812 201

36 476 132
527 129
37 003 261

-

18 596 338
1 079 324
19 675 662

2 292 290
221 875
2 514 165

602 513
57 928
660 441

689 290
87 009
776 299

22 180 431
1 446 136
23 626 567

81 473
81 473

10 381 073
9 676 848

3 494 275
3 276 900

220 219
305 571

118 661
35 902

14 295 701
13 376 694

5. Other debit balances

Prepaid expenses
Income tax deposit
Employee’s receivable
Stamps and fees
cases
Others

2019
JD
91 898
35 017
90 367
33 207
1 650
252 139

2018
JD
67 464
34 786
10 754
1 110
114 114

2019
JD
128 370
1 052 932
1 181 302
(208 191)
973 111

2018
JD
106 544
1 028 812
1 135 356
(88 191)
1 047 165

6. Inventory

Raw and chemical materials
Finished goods
Impairment provision
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
7. Accounts receivable
2019
JD
1 447 901
(197 899)
1 250 002

Trade receivable
Less: expected credit loss provision

2018
JD
1 227 799
(188 046)
1 039 753

The company can adopts the policy of dealing with creditworthy parties in addition to obtaining sufficient guarantees
(where appropriate) to mitigate the financial losses resulted from the inability to settle their obligations. The company
books a provision against uncollected debts of a period exceeding 365 days in case there are no settlement movement.
2019
JD
696 009
170 561
53 234
528 097
1 447 901

1-30 Day
31-60 Day
61-90 Day
More than 91

2018
JD
761 730
186 245
72 925
206 899
1 227 799

The movement of the expected credit loss provision was as follow:

Balance at beginning of the year
Returned from provision
Provision for the year
Balance at ending of the year

2019
JD
188 046
9 853
197 899

2018
JD
203 822
(15 776)
188 046

2019
JD
39 078
359 946
3 401 747
3 800 771

2018
JD
3 607
170 690
1 789 024
1 963 321

8. Cash and cash equivalents

Cash on hand
Current accounts at bank
Bank deposit*

* Bank deposits in Jordanian Dinars Monthly maturity at interest rate of 5% annually.
9. Equity
Capital
The authorized and share capital of the Company is JD 20 000 000 divided into 20 000 000 shares at JD 1 per share.
The Extraordinary General Assembly held a meeting on April 28, 2018. The approval of the General Assembly have been
issued to increase the capital to JD 20 000 000 instead of JD 9 000 000 through a special subscription to Mr. Mahmoud
Khalil Abu-Rub by 11 000 000 shares with a par value of JD 1 per share, The approval of the Securities Commission have
been issued on November 19, 2018 on the registration of shares capital increase of 11 000 000 shares from the due to
related parties account of these shares to the shareholder Mahmoud Khalil Abu Al-Rub at a price of JD 1 provided that
the prohibition of the disposal of these shares for one year from Date of completion For the issuance procedures of the
Commission.
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Statutory reserve
Statutory reserve is allocated according to the Jordanian Companies Law by deducting 10% of the annual net profit until
the reserve equals 25% of the Company's subscribed capital However, the Company may, with the approval of the
General Assembly, continue to deduct this annual ratio until this reserve equals the subscribed capital of the Company
in full. Such reserve is not available for dividends distribution. The General Authority may, after depletion the other
reserves, decide at an extraordinary meeting to resolve the accumulated losses from the amounts collected in the
statutory reserve account, provided that they are rebuilt in accordance with the provisions of the Law.
Voluntary Reserve
This account represents cumulative appropriations not exceeding 20% of the annual profit before taxation per year.
This reserve is available for distribution to shareholders.
10. Other credit balances

Shareholders’ deposits
Provision for staff indemnity
Board of directors’ remuneration
Accrued expenses
sales tax deposit
Social Security payable
Employee payable
Others

2019
JD
125 464
18 484
45 000
17 406
18 297
1 583
103
226 337

2018
JD
125 653
11 469
40 000
7 121
37 998
20 348
2 015
242
244 846

2019
JD
8 814 732
3 181 633
11 996 365

2018
JD
7 531 552
2 076 769
9 608 321

2019
JD
1 382 644
820 597
6 383 523
96 938
110 883
74 364
102 204
56 082
6 487
8 540
8 253
9 050 515

2018
JD
1 377 827
834 172
4 916 992
114 103
109 351
73 805
117 000
34 557
8 031
10 917
19 470
7 616 225

11. Sales

Local sales
Export sales

12. Cost of sales

Depreciation
Salaries and related benefits
Raw materials used in production
Transportation
Group contribution in Social security
Insurance
Waste water
Maintenance
Foreign labor residence
Supplies
Others

13. Elements of gross profit

Sales
Cost of sales
Gross profit

Local sales
JD
8 814 732
(6 650 170)
2 164 562
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Export sales
JD
3 181 633
(2 400 345)
781 288

Total
JD
11 996 365
(9 050 515)
2 945 850

NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
14. Selling and distribution expenses

Vehicles
Selling contracts expenses
Salaries and wages
Others
Depreciation
Group contribution in Social security
Insurance
Maintenance

2019
JD
175 597
283 933
37 917
17 625
48 664
3 974
3 192
1 355
572 257

2018
JD
216 995
307 024
46 316
18 707
32 657
3 574
1 275
626 548

2019
JD
282 409
38 500
28 480
54 000
45 000
17 906
17 530
31 262
15 292
16 910
14 829
8 551
12 547
8 844
3 989
4 399
2 852
603 300

2018
JD
355 404
41 852
9 187
40 335
40 000
24 227
18 374
13 306
103 092
15 238
13 303
7 977
11 066
9 265
5 700
4 009
1 143
713 478

2019
JD
70 927
(9 580)
18 055
132 538
211 940

2018
JD
66 060
(2 941)
(13 698)
19 034
68 455

2019
JD
1 938 473
20 000 000
JD 0.097

2018
JD
613 576
10 265 753
JD 0.060

15. Administrative expenses

Salaries and related benefits
Group contribution in Social security
Legal expense and fees
Board of director's transportation allowance
Board of directors’ remuneration
Transportation and travel
Professional fees
Others
licenses and fees
Donations
Depreciation
Hospitality
Maintenance
Insurance
Telephone and post
Stationary
Advertising

16. Other expenses and revenues

Scrap
Others
Prior years revenue (expenses)
Interest revenues

17. Basic and diluted earnings profit per share

Total comprehensive profit for the year
Weighted average number of shares
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NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
18. Risk management
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.
Moreover, the Group manages interest rate risks through applying the sensitivity analysis of interest rate instruments
in a manner that does not material affect net interest income.
The Group also manages its Interest rate risk regularly by evaluating the different alternatives such as funding and
renewing current positions and alternative funding.
Currency risks
The Group’s main operations are in Jordanian Dinar. Moreover, currency risk relates to the risk of changes in currency
rates that relate to payments denominated in foreign currencies. As for transactions in US Dollars, management believes
that the foreign currency risk relating to the US Dollar is immaterial as the Jordanian Dinar (the functional currency) is
pegged to the US Dollar.
Credit risk
Credit risk relates to the other party’s inability to meet its contractual obligations leading to the incurrence of losses by
the Group. Moreover, the Group adopts a policy of dealing with creditworthy parties in order to mitigate the financial
losses arising from the Group’s default on its liabilities.
The carrying amount of the financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure to credit
risk at the reporting date was as follows:
2019
2018
JD
JD
Current accounts at bank
3 761 693
1 971 581
Checks under collection
119 899
Accounts receivable
1 275 214
1 039 753
Other debit balances
252 139
46 650
5 289 046
3 177 883
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial
liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.
The Group approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to
meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or
risking damage to the Group reputation.
The following are the contracted maturities of financial liabilities:
Maturing
during the
year
2018
JD
Accounts payable
1 056 181
Due to related parties
Other credit balances
244 846
1 301 027
2019
Accounts payable
986 093
Other credit balances
226 337
1 212 430
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Maturing
during more
than a year
JD
280
280

Total
JD
1 056 181
280
244 846
1 301 307

-

986 093
226 337
1 212 430

NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
19. Fair value of financial instruments
Financial instruments comprise of financial assets and financial liabilities.
Financial assets consist of cash and cash equivalents, checks under collection, accounts receivable, cash margins and
letters of credit, and other debit balances. Financial liabilities consist of accounts payable, due to related parties and
other credit balances.
The fair values of financial instruments are not materially different from their carrying values.
20. Income tax
National Chlorine Industries Group
The income tax was calculated for the year 2019 accordance with Jordanian Income Tax Law No. (38) Of 2018.
The income tax rate in Jordan is 15% + 1% national contribution tax.
The Company has reached to a final settlement with the Income and Sales Tax Department up to the end of the
year 2018.
National Soda and Chlorine Company
The income tax expenses for the year ended 2019 are calculated in accordance with the Income Tax Law No. (38) of
2018.
The income tax rate in Jordan is 15% + 1% national contribution tax.
The Company has reached to a final settlement with the Income and Sales Tax Department up to the end of the
year 2018.
The movement of the income tax provision was as follow:
2019
JD
2 182 079
(1 908 575)
273 504
16%
43 760

Net profit
Accumulated losses
Taxable income
income tax rate
Income tax
21. Contingent liabilities
At the date of the statement of financial position, the company was responsible for:
2019
JD
468 026
453 099
921 125

Letters of guarantee
labor lawsuit
Letters of credit
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2018
JD
310 098
17 751
327 849

NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
22. Related parties’ transactions
Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the Group, and entities
controlled or significantly influenced by such parties. Pricing policies and terms of these transactions are approved by
the Group's management. Balances with related parties included in the consolidated financial statements are as follows:
Due to related parties

Mahmoud Khalil Abu Al- rub

Natural of
Relationship
Member of board of directors

2019
JD
-

2018
JD
280

Compensation of key management personnel of the company is as follows:
2019
JD
140 577

Salaries and other benefit

2018
JD
211 694

23. Capital Management
The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it maintains capital ratios in order to support
it business and maximize shareholder value.
The Group manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in business conditions.
No changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended 31 December 2019 and 2018.
The Extraordinary General Assembly held a meeting on April 28, 2018. The approval of the General Assembly have
been issued to increase the capital to JD 20 000 000 instead of JD 9 000 000.
Capital comprises share capital, reserves and accumulated losses, and is measured at, JD 21 190 629 as at 31 December
2019 )2018: JD 19 252 156(
24. Adoption of New and Revised International Financial Reporting Standards (IFRSs)
Amendment to IFRS 3 “Business Combinations” )Effective form on January 1, 2020)
These amendments clarify the definition of business as the International Accounting Standards Board published the
conceptual Financial Reporting Framework. This includes revised definitions of assets and liabilities as well as new
guidance on measurement, derecognition, presentation and disclosure.
In addition to the amended conceptual framework, the IASB issued amendments to the guidelines on the conceptual
framework in the IFRS Standards, which contain amendments to IFRS 2, 3, 6 and 14 and IAS 1 ,34, 37 and 38 and IFRIC
12, Interpretation 19, Interpretation 20 and 22 and Interpretation of the Standing Committee for the Interpretation of
Standards No. 32 in order to update those statements with regard to references and quotations from the framework or
to refer to a reference to Different from the conceptual framework.
Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation
Under IFRS 9, a debt instrument can be measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive
income, provided that the contractual cash flows are 'solely payments of principal and interest on the principal amount
outstanding' (the SPPI criterion) and the instrument is held within the appropriate business model for that classification.
The amendments to IFRS 9 clarify that a financial asset passes the SPPI criterion regardless of the event or circumstance
that causes the early termination of the contract and irrespective of which party pays or receives reasonable
compensation for the early termination of the contract.
IFRS 17 “Insurance Contracts” )Effective form on January 1, 2022)
It provides a more consistent measurement and presentation approach to all insurance contracts. These requirements
are aimed at achieving a consistent, principled accounting objective for insurance contracts. IFRS 17 replaces IFRS 4
Insurance Contracts.
IFRS 17 requires measurement of insurance liabilities at the present value of the liability.
Amendments to IFRS 10 Financial Statements and IAS 28 “Investment in Associates and Joint Ventures )2011)”
(Effective date deferred indefinitely. Adoption is still permitted)
Management expects to apply these new standards, interpretations and amendments to the financial statements
of the Company when they are applicable and the adoption of these new standards, interpretations and
amendments may have no material impact on the financial statements of the Company in the initial period of
application except for the effect of the adoption of IFRS 16, Shown below:
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PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Effect of Application of IFRS 16 “Leases”
The Standard provides a comprehensive model for determining and treating lease arrangements in the financial
statements of both lessors and lessees. It will also replace IAS 17 “Leases” and related interpretations when it
becomes effective for the financial periods beginning on or after January 1, 2019.
As permitted by the transitional provisions of IFRS 16, the Company will not restate the comparative figures. Any
changes in the carrying amount of assets and liabilities at the date of transition are recognized in the opening balances
of the related balances.
There is no material difference between the accounting treatment in the lessor’s books between IFRS 16 and IAS 17.
The change in the definition of the lease relates mainly to the concept of control. IFRS 16 distinguishes between
leases and service contracts on the basis of whether the customer controls the use of a specific asset and the
control is present if the customer has:
• The right to a substantial degree of all economic benefits arising from the use of specific assets; and
• The right to direct the use of these assets.
The management of the Company believes that the impact of application of IFRS 16 is immaterial and will not be
reversed on the Company's financial statements since there is no leases contract
Amendments to IAS )28) "Investment in Associates and Joint Ventures”
These amendments relate to long-term shares in allied enterprises and joint ventures.
These amendments clarify that an entity applies IFRS (9) "Financial Instruments" to long-term interests in an associate
or joint venture that forms part of the net investment in an associate or joint venture if the equity method has not been
applied to it.
Amendments to IAS (19) "Employee Benefits"
These amendments relate to adjustments to plans, reductions, or settlements.
25. Comparative Figures
Some of the comparative figures for the year 2018 have been reclassified to correspond with the year ended 31
December 2019 presentation and it did not result in any change to the last year's operating results or equity.
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