






شركة حديد األردن المساهمة العامة المحدودة

عمان – األردن

تقرير مجلس اإلدارة )العشرون(

والقوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في

31 كانون األول 2013

مجموعة شركات حديد األردن
شركة حديد األردن المساهمة العامة المحدودة  •

شركة اإلئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب )م.خ(  •
شركة حديد األردن للصناعات الهندسية ذ.م.م  •

الشركة المتطورة للشبك الحديدي ذ.م.م  •
شركة عمون لتجارة الحديد والمعادن ذ.م.م  •





5التقرير السنوي 2013

أعضاء مجلس اإلدارة 
معالي السيد/ سالم محمد سالم مساعده  •
معالي السيد/ عوني فؤاد حسين المصري  •

اعتبارا من 2013/8/21  
خلفاً لمعالي د. »محمد سعيد« النابلسي  

رحمه الله الذي شغل هذا المنصب لغاية 2013/7/23  
السيد/ محمد عبد الغني درويش العمد  •

المهندس/ عوني زكي شاكر األسير  •
البنك األردني الكويتي  •

ممثاًل عنه السيد/ توفيق عبد القادر محمد المكحل  
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  •

ممثاًل عنها السيد/ خالد ابراهيم عليان الدعجة  
اعتباراً من 2013/5/15  

خلفا للسيد/ رسالن نوري رسالن ديرانية  
الذي شغل هذا المنصب لغاية 2013/4/30  

الشركة األردنية المتحدة لالستثمار  •
ممثاًل عنها السيد/ اسماعيل سطعان الحسن الردايدة  

اعتباراً من 2013/4/30  
خلفاً للسيد/ صالح موسى صالح الشنتير  

ممثاًل عن شركة السماحة العقارية لغاية 2013/4/30  
المهندس/ هاني ضمان ذيب أيوب  •

السيد/ عماد مضر محمد بدران  •

مدققو الحسابات
السادة / طالل أبو غزاله وشركاه

مجلس اإلدارة 
رئيس مجلس اإلدارة

دولة السيد/ مضر محمد عايش بدران  •
نائب رئيس مجلس اإلدارة

معالي السيد/ »محمد جواد« فؤاد حديد  •
اعتبارا من 2013/7/24 خلفاً لمعالي د. »محمد سعيد« النابلسي  

رحمه الله الذي شغل هذا المنصب لغاية 2013/7/23  
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كلمة رئيس مجلس االدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أرحب بكم باسمي وباسم أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وباسم موظفي مجموعة 
ش����������ركات حديد األردن، ويسعدني باألصالة عن نفس����������ي وبالنيابة عن مجلس االدارة أن أضع بين أيديكم 
التقرير السنوي العشرين لشركة حديد األردن المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة، شاكراً لكم تلبية 
دعوتنا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للش����������ركة لنستعرض س����������وياً التقرير السنوي العشرين والمتضمن 
البيانات المالية الموحدة عن الس����������نة المالية المنتهية ف����������ي 2013/12/31، باإلضافة الى أهم االنجازات 

خالل سنة 2013، وتطلعاتنا المستقبلية لعام 2014.

ال يس����������عني وأعضاء مجل����������س االدارة في بداية هذا االجتماع إال تذك���������ر المغف����������ور له بإذن الله معال������ي 
د. »محمد س����������عيد« النابلسي، الذي وافته المنية العام الماضي، بالحزن العميق، وان الشركة بوفاته فقدت 
شخصاً رافق مسيرتها ومراحل تطورها وكان له أثر كبير في تحقيق انجازاتها. وقد اعطى ما لديه من خبرات 
بكل صدق واخالص في س����������بيل انجاح الشركة واستمرار تقدمها، لذلك فان الخسارة التي لحقت بالشركة 
بفقدان معالي د. »محمد س����������عيد« النابلسي ال يمكن تعويضها، ولكن ايمانا بقضاء الله وقدره ال يسعني 
وإياكم إال ان نترحم على الفقيد ونحتس����������به عند الل����������ه عز وجل طالباً منكم الوقوف معي دقيقة حداد عليه 

وقراءة الفاتحه على روحه.

ونرحب باالعضاء الجدد الذين انضموا الى اسرة شركتنا وهم معالي م. عوني المصري، والسيد/ خالد 
الدعجة ممثل المؤسس����������ة العامة للضمان االجتماعي، والس����������يد/ اس����������ماعيل الردايدة ممثل الشركة االردنية 

المتحدة لالستثمار النضمامهم لعضوية مجلس االدارة.

يبدو جلياً استمرار تاثير تباطؤ النمو االقتصادي العالمي واالقليمي خالل السنة الماضية، وما يتركه من 
اثر على اقتصاد بلدنا العزيز الذي ما زال رازحا تحت العديد من الصعوبات التي لم تأخذ االهتمام الكافي 
لدى األوساط الرسمية، وكان لذلك أثر سلبي كبير على نتائج الشركة، وعلى الصناعة الوطنية بشكل عام، 
حي����������ث ان هذه الصناع����������ة ال تتمتع باي نوع من انواع الحماية، بل عل����������ى العكس فنحن نقف في مواجهة 
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ريح عاتية لمقاومة الحديد المس����������تورد من البلدان الخاضعة التفاقي����������ة التجارة الحرة العربية والتي تتمتع في 
بلدانها بمزايا عديدة تجعلها قادره على المنافسة، باالضافة الى عدم طرح مشاريع حكومية جديدة، وندرة 
المش����������اريع الكبيرة لدى القطاع الخاص االمر الذي ادى الى انخفاض الطلب على مادة حديد التس����������ليح 
حس����������ب تصريحات وزارة الصناعة والتجارة في الصحف اليومية بنس����������بة 40% عن السنة السابقة، هذا عدا 
عن االجراءات والمعوقات المفروضة من الجهات الرس����������مية على الخردة المس����������توردة، وزيادة المنافسة بين 
المصان����������ع العامل����������ة في البلد، ودخول مصانع جديدة للس����������وق االردني. هذا م����������ن جهة، ومن جهة اخرى، 
ازدادت المنافس����������ة على مادة الخردة مع ش����������ح الكميات المتوفرة وارتفاع اسعارها باالضافة الى الصعوبات 
التي ال تجد أذناً صاغية لدى حكومة المملكة االردنية الرش����������يدة والجهات الرسمية المعنية المختلفة االمر 
الذي يحرمنا كمصانع اردنية من ادخال كميات من الخردة الى البلد لتشغيل مصانعنا بكفاءة عالية تؤدي 
الى تحقيق االرباح. وفي ضوء اس����������تمرار هذه االوضاع الصعبة، باالضافة الى ارتفاع اس����������عار الطاقة والمياه 
والضرائب الخاصة فإن هذا يرفع كلف االنتاج ارتفاعا كبيرا. كل هذه العوامل مجتمعة ادت بنا الى تحقيق 
ارباح متواضعة نسبة الى حقوق المساهمين، وهذا بالطبع سيجعل من المتعذر توزيع ارباح لهذا العام، وانني 
ش����������خصيا واعضاء مجلس االدارة نجد من الصعب علينا تقبل هذه النتيجة التي جاءت وكما اسلفنا نتيجة 
حتمي����������ة للظروف المتكالبة ضد صناعة الحديد، لكن يحدونا االمل بتحس����������ن الوضع االقتصادي العالمي 
واالقليمي والمحلي، هذا من جهة، وما يعكف عليه مجلس االدارة واالدارة التنفيذية من رس����������م سياس����������ات 

واستراتيجيات جديدة للتغلب على الصعوبات الراهنة من جهة اخرى.

السادة المساهمين الكرام،

بالرغم مما تعانيه الشركة من تحديات صعبة خارجة عن ارادتها إال انني استمر متفائاًل بمستقبل افضل 
ولدي الثقة والحمد لله بقدرتنا على مواجهة التحديات واستئناف مسيرة النجاح في ُمقبل االيام.

ختاماً، اسمحوا لي أن اتقدم بجزيل الشكر لمجلس اإلدارة الموقر واالدارة التنفيذية، وللعاملين كافة في 
مجموعة شركات حديد االردن على الجهود المميزة في الصمود في وجه التحديات وتحقيق االستمرارية، 
كما أتقدم بالشكر الى جميع عمالئنا على ثقتهم التي منحونا إياها، والى عطوفة مراقب الشركات والسادة 

مدققي الحسابات لحضورهم هذا االجتماع.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
رئيس مجلس االدارة

مضر بدران
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تقرير مجلس اإلدارة العشرون

عن السنة المنتهية في 2013/12/31

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،
النشاط العام للشركة: 1. أ. 

بدأت الش����������ركة إنتاجها من حديد التس����������ليح عام )1996( ملبية بذلك حاجة الس����������وق من هذه المادة 
االستراتيجية بمختلف المقاسات وأعلى المواصفات العالمية. وتمكنت الشركة من خالل طاقتها اإلنتاجية 
وج����������ودة منتجاتها من تثبيت موقعها القيادي بين ش����������ركات الحديد األخ����������رى وتوجت ذلك بحصولها على 
ش����������هادة الجودة )ISO 9001:2008( لتكون أول ش����������ركة إلنتاج حديد التسليح تحصل على هذه الشهادة 

في المملكة.
في عام )2000( وإدراكاً من الش����������ركة بضرورة التطور والتنوع في منتجاتها لتلبية احتياجات الس����������وق 
المتنامية والمتنوعة بدأت الش����������ركة مرحلة أخرى من مس����������يرتها بإضافة منتج »حديد الحدادين« إلى قائمة 

منتجاتها وبمختلف المقاسات.
وفي نهاية عام )2003( تم تأسيس شركة حديد األردن للصناعات الهندسية ذ.م.م والمملوكة بالكامل 
لش����������ركة حديد األردن، وتقوم هذه الش����������ركة بعمليات القص والثني لقضبان حديد التس����������ليح تس����������هياًل على 

المقاولين وتوفيراً للجهد والوقت والكلفة في المشاريع اإلنشائية المختلفة.
اس����������تمرت الشركة في التوسع في نش����������اطاتها ومشاريعها االستراتيجية، فدخلت في نهاية عام )2005( 
كش����������ريك بنسبة )50%( في شركة االئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب )مصنع صهر الخرده(. وقد 
باش����������ر المصنع إنتاجه الفعلي في شهر تموز من عام )2007(. وفي خطوة هامة قرر مجلس إدارة الشركة 
ش����������راء حصة الش����������ريك البالغة )50%( في شركة االئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب لتصبح مملوكة 
بالكامل لش����������ركة حديد األردن، وقد تمت عملية الش����������راء في شهر كانون الثاني )يناير( من عام )2008(، 
لتكون الش����������ركة بهذه الخطوة االس����������تراتيجية قد وضعت أساس����������اً هاماً في طريق تكامل صناعات الحديد 
لديها واالعتماد على الذات وتقليل عمليات االس����������تيراد، إضافة إلى دعم تواجد منتجاتها في األسواق وفي 
مختلف الظروف. في منتصف عام2010 أكملت الش����������ركة )األم( عملية األس����������تحواذ على كامل اس����������هم 
الشركة المتطورة للشبك الحديدي ذ.م.م وبهذه الخطوة أصبحت جميع الشركات التابعة مملوكة بالكامل 

لمجموعة حديد األردن.
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تم انش����������اء ش����������ركة عمون لتجارة الحديد والمعادن ذ.م.م وقد بدأت بممارس����������ة نشاطها في نهاية العام 
المنص����������رم 2013 لتنضم الى مجموعة ش����������ركات حديد االردن في محاولة لتنويع وتحس����������ين مصادر دخل 

المجموعة.
أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها: 1.ب. 

شركة حديد األردن المساهمة العامة المحدودة: 1.ب.1 
تأسست الشركة وسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة في وزارة الصناعة والتجارة في عام )1993( 
تحت رقم )226(، رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع )35( مليون دينار أردني، ويتمثل نشاط 
الش����������ركة في انتاج الحديد والصلب بجميع اصنافه وأش����������كاله، ويبلغ عدد العاملين )206( ما بين موظف 

ومهندس وفني وعامل.
)اإلدارة العامة(:

تقع ش����������ركة حديد األردن م.ع.م )مكاتب اإلدارة العامة( ف����������ي العاصمة عمان - جبل عمان- الدوار 
الثاني - المملكة االردنية الهاشمية، ويبلغ عدد الموظفين في مكاتب االدارة العامة )32( ما بين موظف 

ومهندس ومستخدم.
00962 6 4619 380  : هاتف رقم 
00962 6 4619 384  : فاكس رقم 

ص.ب 35165 عمان 11180 االردن  : العنوان البريدي 
info@jordansteelplc.com  : البريد االلكتروني 

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

مصنع الدرفلة:
يقع مصنع ش����������ركة حديد األردن م.ع.م للدرفلة في منطقة الهاش����������مية - حي الفيحاء – خلف محطة 
الحس����������ين الحرارية /الزرقاء - المملكة االردنية الهاش����������مية، ويتمثل نشاط المصنع في إنتاج حديد التسليح 

وحديد الحدادين، ويبلغ عدد العاملين في المصنع )174( ما بين موظف ومهندس وفني وعامل.
00962 5 3811 870  : هاتف رقم 
00962 5 3811 871  : فاكس رقم 

ص.ب 35165 عمان 11180 االردن  : العنوان البريدي 
factoryinfo@jordansteelplc.com  : البريد االلكتروني 
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2. الشركات التابعة للشركة:
1/2 شركة اإلئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب م.خ

تأسس����������ت الشركة وسجلت كشركة مساهمة خاصة في وزارة الصناعة والتجارة في عام )2005( تحت 
رقم )78(، رأس المال الحالي )26( مليون دينار أردني مدفوع بالكامل، ويتمثل نش����������اط الشركة في صهر 
الحديد وصناعة حديد البليت وتدوير المعادن، وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة حديد األردن م.ع.م، 

ويبلغ عدد العاملين )252( ما بين موظف ومهندس وفني وعامل.
تقع شركة اإلئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب م0خ، في منطقة الهاشمية، حي الفيحاء، خلف 

محطة الحسين الحرارية /الزرقاء.
00962 5 3813 994  : هاتف رقم 
00962 5 3813 992  : فاكس رقم 

ص.ب 35165 عمان 11180 االردن  : العنوان البريدي 
info@cojsco.com  : البريد االلكتروني 

2/2 شركة حديد األردن للصناعات الهندسية ذ.م.م
تأسس����������ت الش����������ركة وسجلت كش����������ركة ذات مس����������ؤولية محدودة في وزارة الصناعة والتجارة لدى مراقب 
الش����������ركات في ع����������ام )2003( تحت رقم )7960( برأس����������مال )100( ألف دينار أردني ويتمثل نش����������اط 
الشركة بقص وثني قضبان حديد التسليح بما يتالئم ومتطلبات المشاريع اإلنشائية المختلفة، وهي مملوكة 

بالكامل من قبل شركة حديد األردن م.ع.م.

تقع شركة حديد االردن للصناعات الهندسية في منطقة الهاشمية، حي الفيحاء، خلف محطة الحسين 
الحراري����������ة /الزرقاء، المملكة االردنية الهاش����������مية، ويبلغ عدد العاملي����������ن )28( ما بين موظف ومهندس وفني 

وعامل.
00962 5 3811 870  : هاتف رقم 
00962 5 3811 871  : فاكس رقم 

ص.ب 35165 عمان 11180 االردن  : العنوان البريدي 
jsei@jordansteelplc.com  : البريد االلكتروني 
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3/2 الشركة المتطورة للشبك الحديدي ذ.م.م
- تأسس����������ت الشركة وسجلت كشركة ذات مس����������ؤولية محدودة في وزارة الصناعة والتجارة لدى مراقب 
الش����������ركات في عام )2005( تحت رقم )10412( برأس����������مال )500( ألف دينار أردني ويتمثل نش����������اط 
الشركة بصناعة الش����������بك الحديدي بمختلف القياسات وهي مملوكة بنسبة )100%( لشركة حديد األردن 

م.ع.م.
- تقع الش����������ركة المتطورة للش����������بك الحديدي ذ.م.م في منطقة الهاش����������مية، حي الفيحاء، خلف محطة 
الحسين الحرارية، الزرقاء -المملكة االردنية الهاشمية، ويبلغ عدد العاملين )12( ما بين موظف ومهندس 

وفني وعامل.
00962 5 3811 870  : هاتف رقم 
00962 5 3811 871  : فاكس رقم 

ص.ب 35165 عمان 11180 االردن  : العنوان البريدي 
mwm@jordansteelplc.com  : البريد االلكتروني 

4/2 شركة عمون لتجارة الحديد والمعادن ذ.م.م
- تأسس����������ت الشركة وسجلت كشركة ذات مس����������ؤولية محدودة في وزارة الصناعة والتجارة لدى مراقب 
الشركات في عام )2011( تحت رقم )26606(، برأسمال )5000( دينار أردني ويتمثل نشاط الشركة 
بتجارة الحديد وتمثيل الشركات المحلية واالجنبية وتجارة مواد البناء وهي مملوكة بنسبة )100%( من قبل 
الشركة المتطورة للشبك الحديدي ذ.م.م. تقع في العاصمة عمان - جبل عمان- الدوار الثاني - المملكة 

االردنية الهاشمية.
00962 6 4619 380  : هاتف رقم 
00962 6 4619 384  : فاكس رقم 

ص.ب 35165 عمان 11180 االردن  : العنوان البريدي 
info@jordansteelplc.com  : البريد االلكتروني 
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3. أ. أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

الشهاداتالمنصباالسم
الخبرات العمليةالعلمية

دولة السيد/ مضر 
محمد عايش بدران

رئيس
مجلس اإلدارة 

)متفرغ(

ليسانس حقوق 
ودبلوم مالية 

واقتصاد

ش����������غل س����������ابقاً ع����������دة مناص����������ب هامة في 
الحكومة، آخرها رئيس وزراء.

معالي السيد/ »محمد 
جواد« فؤاد حديد

نائب الرئيس
اعتبارا من 

2013/7/24

بكالوريوس إدارة 
وشهادة إجازة 
مصرفية عليا

وزير تخطيط س����������ابق، وعض����������و في مجلس 
األعيان، ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة 

في البنك التجاري األردني.

معالي د. »محمد 
سعيد« حمدي 

النابلسي حتى تاريخ 
2013/7/23

نائب الرئيس
حتى تاريخ 

2013/7/23

دكتوراه في 
االقتصاد

ش����������غل س����������ابقاً عدة مناصب حكومية هامة 
منه����������ا وزير اقتصاد وآخره����������ا محافظ البنك 

المركزي.

معالي السيد/ سالم 
بكالوريوس عضومحمد سالم مساعده

حقوق

ش����������غل س����������ابقاً ع����������دة مناص����������ب هامة في 
الحكومة وآخرها وزي����������ر داخلية وعضو في 

مجلس االعيان.

السيد/ محمد عبد 
بكالوريوس علوم عضوالغني درويش العمد

سياسية واقتصاد

ش����������غل س����������ابقاً ع����������دة مناصب ف����������ي البنوك 
وغيرها من المؤسسات، وآخرها مدير عام 

المؤسسة الصحفية األردنية )الرأي(.

السيد/ عوني زكي 
بكالوريوس عضوشاكر األسير

مهندس ورجل أعمال، سعودي الجنسية.هندسة مدنية
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الشهاداتالمنصباالسم
الخبرات العمليةالعلمية

معالي السيد/ عوني 
فؤاد حسين المصري

اعتبارا من 
2013/8/21

عضو
ماجستير هندسه 

مدنيه

شغل سابقاً عدة مناصب هامة في الحكومة، 
وزير االشغال العامه وزير التخطيط، وعضو 
في المجلس الوطني االستش����������اري. ونقيب 
المهندسين، ورئيس مجلس ادارة العديد من 
الشركات والش����������ركات المساهمة منها شركة 
البت����������رول الوطنيه وش����������ركة الكهرب����������اء الوطنيه 
والش����������ركة االردنية لصناع����������ات البحر الميت 
ش����������ركة برومين األردن وشركة البوتاس العربية 
وآخرها ش����������ركة كهرباء المملكة، وعضو في 
هيئ����������ة تنظي����������م قطاع االتص����������االت ومجلس 
ادارة س����������لطة المياه والمجلس االستشاري 
االقتص����������ادي. وعض����������و ف����������ي العدي����������د من 

مؤسسات مجتمع المدني.

السادة/ المؤسسة 
العامة للضمان 

االجتماعي
ممثاًل عنها السيد/ 
خالد ابراهيم عليان 
الدعجة اعتبارا من 

 2013/5/15

ماجستير عضو
محاسبة 

يعم����������ل رئيس قس����������م ادارة العقارات – دائرة 
االس����������تثمارات العقارية/ صندوق اس����������تثمار 

اموال الضمان االجتماعي.

السادة/ المؤسسة 
العامة للضمان 

االجتماعي
ممثاًل عنها السيد/ 

رسالن نوري 
رسالن ديرانية لغاية 

2013/4/30

عضو

ماجستير 
محاسبة، 
وشهادة 

Orange في 

المالية والرقابة 
من جامعة 

ESCP

يعمل مدي����������راً تنفيذي����������اً للمالي����������ة لمجموعة 
االتصاالت األردنية.
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الشهاداتالمنصباالسم
الخبرات العمليةالعلمية

السادة/ البنك األردني 
الكويتي

ممثاًل عنه السيد/ 
توفيق عبد القادر 
محمد المكحل

بكالوريوس عضو
اقتصاد

شغل عدة مناصب هامة في البنوك المحلية 
والخارجية، ويعمل حالياً في البنك االردني 

الكويتي بوظيفة نائب المدير العام.

السيد/ هاني ضمان 
بكالوريوس عضوذيب أيوب

هندسة

عمل س����������ابقاً مهندساً في القوات المسلحة 
األردنية وهو حالياً صاحب شركات محلية 

وعالمية. 

السادة / الشركة 
االردنية المتحدة 

لالستثمار
ويمثلها السيد/ 

اسماعيل سطعان 
الحسن الردايدة

اعتبارا من 
2013/4/30

عضو

ليسانس في 
الحقوق، ودبلوم 
الدراسات العليا 
في االدارة من 
المعهد الدولي 
لإلدارة- باريس 

يعمل في حقل الس����������ياحة منذ 35 عاماً مع 
شركات دولية مثل الشيراتون، ترست هاوس 
فورت، واخيراً مجموعة فنادق االنتركونتننتال 

بوظيفة مدير عام منذ 25 عاماً.

السادة / شركة 
السماحة العقارية/

ويمثلها السيد/ صالح 
موسى صالح الشنتير 
لغاية 2013/4/30

بكالوريوس عضو
تجارة

عمل س����������ابقاً في البن����������ك المركزي األردني، 
وفي البنك اإلسالمي األردني بوظيفة نائب 
المدير الع����������ام وعضو مجلس إدارة في عدة 

شركات.

السيد/ عماد مضر 
محمد بدران

عضو
)الرئيس 
التنفيذي(

ماجستير اقتصاد 
وعالقات دولية

ش����������غل س����������ابقاً عدة مناصب ف����������ي القوات 
المس����������لحة االردني����������ة والحكوم����������ة، وعضو 
مجلس إدارة في عدة ش����������ركات مس����������اهمة، 
التنفيذي  الرئي����������س  منصب  ويش����������غل حالياً 

لمجموعة حديد االردن.
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3.ب. أسماء ورتب اإلدارة العليا التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

المؤهل العلميتاريخ التعيينتاريخ الميالدالمنصباالسم
سنة 

التخرج

1961/3/61993/1/1الرئيس التنفيذي عماد مضر بدران
ماجستير اقتصاد 
وعالقات دولية

1985

وليد محمد سعيد 
ابو عجمية

مدير عام شركة 
اإلئتالف األردني 

1961/12/161998/5/16
ماجستير هندسة 

ميكانيك
1985

موسى ابراهيم 
حيدر ياسين

1949/12/21998/9/5المدير المالي
بكالوريوس 

محاسبة
1972

عدنان حسين 
علي سرايجي

مدير التسويق 
والمبيعات

1961/1/62008/9/21
بكالوريوس 
هندسة مدنية

1985

جهاد محمود 
سليمان »سيد 

أحمد«

مدير ادارة 
الموارد البشرية 
والخدمات 
المساندة

1954/9/142007/10/21
بكالوريوس 

محاسبة
1977

أشرف »محمد 
طاهر« العمد

مدير التدقيق 
الداخلي

1975/6/251998/6/2
بكالوريوس 
محاسبة 
)JCPA(

1998

انتصار عقل 
عبدالكريم 
الجالودي

رئيس قسم 
المساهمين

1992دبلوم1973/9/191999/2/1

محمد حمدان 
عطية خطاب

أمين سر مجلس 
اإلدارة

1969/1/151999/5/8
بكالوريوس 

)CPA( محاسبة
1990
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4. أسماء كبار مالكي األسهم وعدد االسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع عام )2012(:

المساهم
عدد األسهم

كما في
2013/12/31

النسبة %
كما في

2013/12/31

عدد األسهم
كما في

2012/12/31

النسبة %
كما في

2012/12/31

المؤسسة 
العامة للضمان 

االجتماعي
23550716,728823550716,7288

حسان عبد الحليم 
13238123,782313238123,7823عايش بدران

الشركة االردنية 
12350003,52869959862,8457المتحدة لالستثمار

احمد مفلح صالح 
6250001,78575307511,5164الحوراني

عدنان محمد 
5144351,46986531571,8662عايش بدران

4734041,35264734041,3526البنك العربي
 Eaton Vance
 Parametric
 Structured
 Emerging

Markets Fund

4530911,29453782811,0808
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5. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:
إن منتجات الش����������ركة ال تتمتع بأي حماية من المنافس����������ة وال تتمتع بحق االحتكار أو االمتياز في مجال • 

نش����������اطاتها، لذا فإن منتجات الش����������ركة تخضع آللية العرض والطلب العام في السوق ويتأثر حجم نشاط 
أعماله����������ا بالظ����������روف االقتصادية المحلية واإلقليمي����������ة والعالمية. وهي رائدة في مجال نش����������اطاتها محلياً 

وتحصل عادًة على حصة معقولة من السوق مقارنة مع الشركات المنافسة لها.
تقوم الشركة ببيع منتجاتها للتجار المحليين والمقاولين ومشاريع االسكان باالضافة الى تصدير جزء من • 

االنتاج الى االس����������واق المجاورة. وتجدر االش����������ارة الى ان حصة الشركة من اجمالي السوق المحلي تبلغ 
حوالي 32%، بالرغم من وجود منافسة قوية من قبل حوالي عشر شركات تعمل في نفس القطاع. ناهيك 

عن كميات الحديد المستورد التي تدخل المملكة.

6. درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محلياً وخارجياً:

منذ مطلع عام )2008( اعتمدت شركة حديد األردن على شركتها التابعة لتلبية احتياجاتها من المواد 
الخام )البليت( وتضطر الس����������تكمال تلك االحتياجات إلى االس����������تيراد من الخ����������ارج من عدد من الموردين 
المعتمدين، ويشكل ذلك نسبة )10%( فأكثر من إجمالي المشتريات، حيث أن طبيعة العمل في مجال 
الحدي����������د تتطل����������ب التعامل مع موردين ذوي س����������معة جيدة وقادرين على تلبية حاجات الش����������ركة عند ارتفاع 
األس����������عار، كما أن الش����������ركة تعتمد على عدد آخر من العمالء الرئيسيين محلياً وخارجياً ويشكل ذلك نسبة 
)10%( فأكث����������ر م����������ن إجمالي المبيع����������ات أو االيرادات. من جهة أخرى فإن الش����������ركة تعتمد على الموردين 
المحليين لتوريد مادة الخردة الخام لمصنع الصهر إعتماداً كلياً، ولذلك فان مصنع الصهر يواجه صعوبات 
تقلب اسعار حديد الخردة، األمر الذي اضطره الى البحث عن مصادر خارجية الستكمال احتياجاته من 

حديد الخردة.
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الموردين الرئيس����������يين الذين يشكلون اكثر من 10% من اجمالي مشتريات المواد الخام للشركة مبينة كما • 
يلي:

نسبة التعامل من اجمالي المشترياتاسم المورد

52%شركة االئتالف االردني 

30%شركة الندى لتجارة الحديد

12%مؤسسة حديد العرب التجارية

العمالء الرئيسيين الذين يشكلون اكثر من 10% من اجمالي المبيعات مبينة كما يلي:• 

اسم العميل
نسبة التعامل من اجمالي المبيعات

او ايرادات الشركة

19%شركة محمد غازي ابو صوفة

15%شركة اعمار االردن لمواد البناء 

7. الحماية الحكومية او االمتيازات التي تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين واالنظمة.

ال يوج����������د اي حماي����������ة او امتياز تتمتع به الش����������ركة من قبل الحكومة او الهيئ����������ات الدولية، وهناك بعض 
القرارات الحكومية التي تؤثر على الشركة.

8. الق�������رارات الصادرة عن الحكوم�������ة او المنظمات الدولية او اي جهات اخرى لها تاثير مادي على 
عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، نوجزها بما يلي:

ص����������در قرار مجلس الوزراء رقم 445 تاريخ 2013/5/22 بالموافقة على فرض اجراء تدبير وقاية نهائي • 
على شكل رسم تعريفة نوعي يضاف الى الرسوم الجمركية المطبقة على كل طن مستورد من سلعة حديد 
التسليح، ولكن القرار استثنى الدول النامية وفقا الحكام المادة )9( من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

صدر قرار من رئاس����������ة ال����������وزراء بتاري����������خ 2012/12/23 بالموافقة على اعفاء حدي����������د الخردة المحلية • 
والمستوردة التي تشتريها مصانع الحديد من الضريبة العامة على المبيعات ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 

مطلع عام 2013.
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صدر قرار من رئاسة الوزراء بتاريخ 2012/4/24 بتطبيق نفس آلية استيراد خردة الحديد من العراق على • 

كاف����������ة المعابر والمراكز الجمركية الحدودية وفرض رس����������وم اضافية للبيئة )3,5( دينار/طن، باالضافة الى 

ان معاملة اذن االستيراد تتطلب موافقات متعددة من جهات حكومية مختلفة مما يعيق عملية االستيراد 

في الوقت المناس����������ب، وكذلك التعقيدات المبالغ فيها في انج����������از عملية المعاينة والتفتيش على المعابر 

الحدودية مما يجعل عملية االستيراد غير مجدية اقتصادياً، وما زالت ادارة الشركة تسعى جاهدة لتذليل 

العقبات المذكورة لدى الجهات الرسمية المعنية.

صدر قرار من رئاس����������ة الوزراء بتاريخ 2010/3/16 بتعديل آلية اس����������تيراد الخردة من العراق وفرض رسوم • 

اضافية للبيئة )35-50( دينار/طن، باالضافة الى مجموعة اخرى من الرس����������وم والتكاليف التي تتجاوز 

30 دينار/ط����������ن، وضرورة تقديم كفالة مالية تصل ال����������ى 100 الف دينار وتأمين آليات التحميل والتنزيل 

في منطقة الكرامة الحدودية، مما قلل من تنافسية السوق المحلي في استيراد الخردة من العراق وجعلها 

عملية غير مجدية اقتصادياً، وما زالت ادارة الشركة تسعى جاهدة لتخفيض هذه الرسوم وتذليل العقبات 

المذكورة لدى الجهات الرسمية المعنية.

صدر قرار من دائرة الجمارك بتخفيض نس����������بة الرس����������وم الجمركية إلى )3%( على الحديد الخام )البليت( • 

اعتبارا من 2002/5/10، تاله قرار بتخفيض النسبة المذكورة إلى )صفر( اعتبارا من 2003/3/2.

تتمتع بعض الشركات التابعة بإعفاء ما نسبته )50%( من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ • 

بدء اإلنتاج الفعلي، وإعفاء الموجودات الثابتة من الجمارك والرسوم لتلك الشركات.
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9.أ. الهيكل التنظيمي للشركة وشركاتها التابعة:

الهيكل التنظيمي

مجموعة حديد األردن

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

أمين سر المجلسمدير التدقيق الداخلي

توكيد الجودة

مدير مكتب

مسؤول التسويق 
والمبيعات مسؤول ائتمان مسؤول المشتريات

مدير عام شركة 
االئتالف األردني 
لصناعة الحديد 

والصلب

مدير  شركة
عمون لتجارة

الحديد والمعادن
مدير

مصنع الدرفلة
مدير مصنع حديد 
األردن للصناعات 

الهندسية
مدير مصنع المتطورة
للشبك الحديدي

مدير اإلدارة التجارية
مدير إدارة الموارد 
البشرية والخدمات 

المساندة
مدير اإلدارة المالية مدير

إدارة العمليات
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الهيكل التنظيمي

مصنع الدرفلة – شركة حديد االردن

مدير المصنع

مسؤول وردية مسائية أو ليليةسكرتيرة

قسم رقابة اإلنتاج وتوكيد 
الجودة

قسم الشؤون اإلدارية

مسؤول مبيعات متفرقة
)تابع لدائرة المبيعات(

مندوب تسليم
)تابع لدائرة المبيعات(

محاسب مصنع
)تابع للدائرة المالية(

أمين الصندوق
)تابع للدائرة المالية(

موارد بشرية
)تابع للموارد البشرية(

رقابة وتدقيق
)تابع للرقابة الداخلية(

موظف حاسوب
)تابع لقسم الحاسوب(

الدائرة الفنية دائرة اإلنتاج

قسم المشتريات المحلية 
والخارجية قسم المستودعات
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الهيكل التنظيمي

شركة اإلئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب م.خ

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المدير العام

التدقيق الداخلي

مستشار قانوني

أمين سر المجلس

لجنة توكيد الجودة

المالية المشترياتإدارة الموارد البشريةالمصنعالمبيعات

الجودة 
والرقابة الصيانة اإلنتاج معالجة 

الخردة

الصب 
المستمر

األفران

الرافعات

المقصات 
والمكابس

مشتريات المستودعات
الخردة

رئيس قسم 
اآلليات والنقلالمحاسبة

النقل 
الداخلي 
والمناوبة

الصيانة 
الكهربائية 
والتشغيل

أمين الصندوق

المحاسبة
المشتريات 

العامة

شؤون الموظفين

المختبر

الصيانة 
الميكانيكية

الشحن 
والتخليص

القبان
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الهيكل التنظيمي

شركة حديد األردن للصناعات الهندسية ذ.م.م

هيئة مديرين

الرئيس التنفيذي

مدير الشركة

أمين سر

التدقيق الداخلي

المستشار القانوني

لجنة توكيد الجودة

ضابط تحميل مهندس إنتاج مهندس مشاريع الشؤون اإلدارية والمالية

سائق شاحنة مشغل

عامل تحميل مساعد مشغل
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الهيكل التنظيمي

الشركة المتطورة للشبك الحديدي ذ.م.م

هيئة مديرين

الرئيس التنفيذي

مدير الشركة

أمين سر

التدقيق الداخلي

المستشار القانوني

لجنة توكيد الجودة

اإلنتاج والصيانة الشؤون اإلدارية والمالية

اإلنتاج مسؤول الشؤون اإلدارية

الصيانة مسؤول المالية
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الهيكل التنظيمي

شركة عمون لتجارة الحديد والمعادن ذ.م.م

هيئة المديرين

الرئيس التنفيذي

مدير الشركة

أمين سر

التدقيق الداخلي

المستشار القانوني

لجنة توكيد الجودة

المبيعات الشؤون اإلدارية والمالية
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9.ب. عدد موظفي شركة حديد األردن وشركاتها التابعة:
بلغ متوس����������ط عدد العاملين في شركة حديد االردن وشركاتها التابعة خالل عام 2013 )498( ما بين 

موظف ومهندس وفني وعامل، وبيانها كالتالي:

المؤهل 
وعالعلمي

جم
الم

شركة حديد األردن
شركة االئتالف 
األردني للصناعة 
الحديد والصلب

شركة حديد األردن 
للصناعات الهندسية

الشركة المتطورة 
للشبك الحديدي

-3111ماجستير
68372911بكالوريوس

67303511دبلوم
152528884ثانوية عامة
2088699176دون ذلك
اجمالي

4982062522812عدد العاملين

9.ج. برامج التاهيل والتدريب لموظفي الشركة:
فيما يلي جدواًل بأهم الدورات التي شاركت بها المجموعة لعام 2013:

إسم الدورة
عدد الموظفين المنتسبين

شركة االئتالف االردني لصناعة شركة حديد االردن 
الحديد والصلب

-1ادارة االنتاج وتخطيط االحتياجات
-1تخطيط الصيانة وجدولتها والتحكم بها
2-ضباط ارتباط الضمان االجتماعي 

2-تحليل وتوصيف الوظائف
1-اساليب ادارة الموارد البشرية

2-انظمة التحكم االشرافي والمراقبة المركزية
PLC 3-التحكم المنطقي المبرمج

210المجموع

10. المخاطر التي تتعرض لها الشركة:
المخاطر التس����������ويقية: يمكن أن تواجه الشركة منافسة في مجال تصنيع الحديد وتسويقه بجميع أشكاله • 

األمر الذي يخضع تسعير منتجاتنا لسعر السوق العادي.
مخاطر التذبذب الحاد في أسعار مواد الخام )الخردة والبليت(.• 
مخاطر التقلبات الحادة في أسعار الوقود )الطاقة(.• 
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مخاطر هبوط االسعار بتأثير تقلبات االسعاراالغراقية الناتجة عن مستوردات خارجية.• 
مخاطر صدور قرارات وانظمة وتعليمات ال تنسجم مع تشجيع الصناعة الوطنية التي تنادي بها الحكومة.• 
مخاطر عدم تطبيق القوانين واالنظمة لحماية منتجات الصناعات الوطنية من االغراق.• 

11. االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية 2013:

واجهت ش����������ركة اإلئت����������الف االردني لصناعة الحديد والصلب )مصن����������ع الصهر( خالل عام 2013   1-11
العديد من المشاكل والعقبات تلخصت في المنافسة الشديدة على شراء الخردة، حيث ان كميات 
الخردة المتوفرة في السوق المحلي ال تكفي احتياجات مصانع الصهر العاملة، باالضافة الى تعقيد 
اجراءات اس����������تيراد الخردة من قبل الجهات المعنية، وبالرغم من ذلك تمكنت الش����������ركة من استيراد 
كميات قليلة منها من الس����������وق الفلسطيني، وزاد من صعوبة الوضع لهذا العام ايضا منافسة البليت 
المستورد، باالضافة الى ارتفاع اسعار الكهرباء في منتصف شهر 2013/8 بنسبة 16%، وارتفاع 
اسعار الغاز بنسب متفاوته، في نفس الوقت الذي انخفضت به اسعار البليت المستورد، ورغم كل 

هذه الصعوبات والعقبات تمكنت الشركة من المحافظة على عملها بدون تحقيق خسائر.

واصلت ادارة الشركة في مصنع الدرفلة في هذا العام ما بدأت به العام الماضي من العمل على رفع   2-11
االنتاجية وتقليل التوقفات، والعمل على تلبية حاجة السوق من مختلف االقطار واالطوال.

اس����������تطاعت شركة حديد االردن للصناعات الهندس����������ية في عام 2013 بالرغم من هبوط معدالت   3-11
الطلب االس����������تمرار في تزويد خدماتها من قص وثني قضبان حديد التس����������ليح للمشاريع الكبرى في 
االردن، وتتطلع الش����������ركة في عام 2014 الى رفع االنتاجية واالس����������تمرار بتقديم خدماتها لعمالئها 
بصورة افضل حيث تش����������ير االشارات األوليه مع نهاية العام الى تحسن الطلب على الخدمات مع 

بدء التنفيذ لمشاريع كبرى في خالل العام 2014.

أما فيما يتعلق بالشركة المتطورة للشبك الحديدي فقد استطاعت الشركة توسيع قاعدة المنتجات   4-11
من خالل تصنيع شبك بمواصفات خاصة الستخدامات متخصصة لخدمة عمالء جدد، وشهدت 

مبيعات الشركه ارتفاعا ملحوظا بما نسبته حوالي 14% عن عام 2012.

ش����������ركة عمون لتجارة الحديد والمعادن، شركة جديدة انضمت الى مجموعة شركات حديد االردن   5-11
في محاولة لتنويع وتحسين مصادر الدخل للمجموعة وقد بدأت بممارسة نشاطها في نهاية العام 
المنصرم 2013، في محاولة لمواجهة المنافس����������ة غير العادلة من الحديد المس����������تورد من االسواق 

المجاورة والتي تتمتع باتفاقية التجارة العربية وال تنطبق عليها شروط حماية المنتج المحلي.
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أخذت الش����������ركة على عاتقها العمل على خدمة المجتمع المحلي في منطقة الهاش����������مية ومحافظة   6-11
الزرقاء، كجزء من التزام الش����������ركة بالمش����������اركة بتنمية المجتمع المحلي المحيط، وقد اخذت ادارة 
الش����������ركة عدة خطوات تنفيذية بهذا الصدد لعام 2013. ام����������ا فيما يتعلق بموضوع البيئة المحيطة 
فقد تم ابرام اتفاقية استشارات وخدمات بيئية، كما تم اجراء دراسة تدقيق بيئي حسب المتطلبات 
القانوني����������ة المعمول بها في المملكة، وتم اعتمادها رس����������مياً من وزارة البيئ����������ة، علما بانه تم تركيب 
المداخ����������ن والفالتر الجديدة في عام 2012 والتأك����������د من كفائتها العالية، للحد من التلوث البيئي 

والمحافظة على البيئة المحيطة بالمصنع.

أما على الصعيد الداخلي لمجموعة الش����������ركات فقد تم المحافظة على انجازات الش����������ركة وتطبيق   7-11
االنظمة وفق اعلى مستويات الدقة ومواكبة التطور في جميع شركات المجموعة.

12. االث�������ر المالي لعملي�������ات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل الس�������نة المالية وال تدخل ضمن 
نشاط الشركة الرئيسي:

ال يوجد أي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل الس����������نة المالية وال تدخل ضمن 
نشاط الشركة الرئيسي.
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13. السالس�������ل الزمنية للمبيعات واالرباح أو الخس�������ائر المتحققة واألرب�������اح الموزعة وصافي حقوق 
المساهمين وأسعار األوراق المالية:

13-1 السلسة الزمنية لتطور مبيعات الشركة لالعوام 2000 – 2013 كما يلي:

مليون دينار اردنيالسنة
200018,677
200128,811
200228,623
200324,318
200437,766
200553,568
200661,446
200772,932
2008106,351
200973,056
201082,840
2011118,543
201297,871
201394,579
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13-2 السلسلة الزمنية لألرباح أو )الخسائر( المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين 
وأسعار األوراق المالية:

لقد حققت الش����������ركة نمواً مضطرداً في حجم األرباح وبذلك انعكست النتائج على ارتفاع سعر السهم 
في الس����������وق المالي خالل األعوام الس����������ابقة. أما في عام )2008( فقد شهد السهم انخفاضاً حاداً لُيقفل 
على )1,49( دينار في نهاية العام بس����������بب ما خلفته األزمة المالية من آثار سلبية على شركتنا حالها حال 
شركات أخرى كثيرة، ثم عاود الصعود بثبات ليقفل على )2,39( دينار في نهاية العام 2009، لينخفض 
ويقفل على )2,18( دينار في نهاية عام )2010( وفي نهاية عام )2011( فقد ارتفع سعر السهم ليقفل 
عل����������ى )2,19( دينار، وفي عام )2012( اقفل على انخفاض )1,32( دينار، اما في عام )2013( فقد 

كان سعر السهم هو االدنى خالل العشرة اعوام االخيرة حيث اقفل على )1,31( دينار.

السنة 
المالية

صافي الربح
)الخسارة(

دينار
توزيعات نقدية

دينار
حقوق المساهمين

دينار
رأس المال

دينار
القيمة 
الدفترية
دينار

20002,099,6121,800,00018,738,37415,000,0001,25
20013,481,2792,700,00020,145,02715,000,0001,34
20025,027,7563,000,00021,877,53315,000,0001,46
20034,742,3493,300,00022,809,11115,000,0001,52

 20045,879,6223,750,00024,539,47715,000,0001,64
20053,193,0183,750,00023,617,93315,000,0001,57
20064,359,5053,922,75045,524,60323,075,0001,97

 20076,297,0885,076,50047,084,56623,075,0002,04
2008)9,975,385(2,450,00044,287,67535,000,0001,27
20096,136,5075,250,00047,974,18235,000,0001,37
20103,635,5913,500,00046,397,91035,000,0001,33
20115,703,1844,200,00048,601,09435,000,0001,39
201228,6621,925,00044,429,75635,000,0001,27
2013216,000-42,720,75635,000,0001,22



التقرير السنوي 2013 32

الجدول أدناه يوضح مخطط معدل س����������عر الس����������هم المتداول في السوق النظامي للسنوات )2001 - 
:)2013

دينارالسنةدينارالسنة
20012,0220081,49
20021,8520092,39
20033,5520102,18
20045,1520112,19
20055,7820121,32
20063,2620131,31
20073,85--

مخطط معدل سعر السهم المتداول )بالدينار( من عام )2001( ولغاية )2013(:
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14. تحليل المركز المالي للش�������ركة ونتائج أعمالها خالل الس�������نة المالية 2013 مقارنة مع الس�������نة 
السابقة 2012:

المؤشرات المالية:• 
)2012()2013(البيان

1,311,32القيمة السوقية لسهم الشركة كما في نهاية العام )دينار(
0,0060,001عائد السهم الواحد )دينار(

< 100%0%األرباح الموزعة إلى عائد السهم
4,17%0%األرباح الموزعة إلى القيمة السوقية 

480,6673,959,636رأس المال العامل )دينار( 
30,57%35,34%معدل دوران السهم

0,03%0,26%العائد على االستثمار
0,06%0,51%العائد إلى حقوق المساهمين

5,5%0%األرباح الموزعة إلى رأس المال المدفوع
0,03%0,23%العائد إلى المبيعات

48,51%51,29%نسبة الملكية
99,08%98,87%الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين

212,271611,89القيمة السوقية إلى العائد )مرة(
1,071,04القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية )مرة(

47,62%48,71%معدل المديونية
109,08%101,18%نسبة التداول

106,85%113,56%المبيعات إلى مجموع الموجودات
220,28%221,39%المبيعات إلى حقوق المساهمين

24,00-السعر السوقي إلى التوزيعات )مرة(
0,27 %0,65%األرباح )الخسائر( قبل الضريبة إلى القيمة السوقية

0,08%0,62%العائد إلى رأس المال المدفوع
0,13%0,32%صافي األرباح )الخسائر( قبل الضريبة إلى المبيعات

98,16%94,96%المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين
51,49%48,71%المطلوبات للغير إلى مجموع الموجودات

14-1. المبيعات:

بلغت قيمة مبيعات حديد التسليح وحديد الحدادين ومبيعات متنوعة أخرى، لعام )2013( بعد تنزيل 
ضريبة المبيعات 94,579 مليون دينار بالمقارنة مع )97,871 مليون دينار عام 2012( أي بانخفاض 

في المبيعات بنسبة )3,36%(، كما ان حجم المبيعات قد انخفض بنسبة )%2,60(.
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14-2 تحليل الميزانية العمومية:

14-1/2 الممتلكات واآلالت والمعدات:

بلغ����������ت قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة كما في 2013/12/31 مبلغ 78,766 مليون 
دينار بالمقارنة مع )77,458 مليون دينار عام 2012( بصافي زيادة مقدارها 1,308 مليون دينار والتي 
تمثل الفرق بين اإلضافات واالس����������تبعادات التي تمت خالل العام، وأهمها اإلضافات على آالت ومعدات 
وخطوط انتاج المصنع، وتتمثل اإلضافات األخرى في شراء اآلالت والمعدات وفي التحويالت التي تمت 
من المستودعات على خطوط اإلنتاج، واإلضافات على المباني واإلنشاءات والخزانات، وشبكة الكهرباء 
واالتصاالت، وشراء أجهزة كمبيوتر وآالت وأجهزة مكتبية ووسائط النقل وأثاث ومفروشات، ومشاريع قيد 
التنفيذ علماً االس����������تبعادات كانت لهذه الس����������نة في آالت ومعدات خطوط انتاج المصنع، وس����������ائط النقل، 

اثاث، اجهزة مكتبية، اراضي، مباني وانشاءات وخزانات.

14-2/2 مشاريع قيد التنفيذ:

وهي مجموعة من المش����������اريع هدفها التوس����������ع والتطوير وتحديث أنظمة الشركة الداخلية، وقد تم اعادة 
تبويبها ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات حتى إكمالها وتحويل المشروع الذي يكتمل منها الى البند 
الخاص به ومن ثم وضعه في االستعمال لغايات اإلعتراف بمصروف استهالكه حسب المعايير المحاسبية 

الدولية.

14-3/2 االستثمار في أراضي وشقق سكنية معدة للبيع:
تبلغ القيمة العادلة لالستثمار في األرض التي استملكتها الشركة خالل شهر أيلول 2000 )234( ألف • 

دينار كما في شهر آب 2011.
تبلغ القيمة العادلة لالس����������تثمار في األرض التي استملكتها الشركة خالل شهر كانون أول 2013 مقابل • 

تحصيل ديون لذمم مدينة أكبر من قيمتها الدفترية.
تبلغ القيمة العادلة للش����������قق الس����������كنية المعدة للبيع والتي استملكتها الش����������ركة خالل عام 2013 مقابل • 

تحصي����������ل ديون لذمم مدينة أكبر من قيمتها الدفترية، وتخططط الش����������ركة لبيع تلك الش����������قق خالل عام 
.2014
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14-4/2 المخزون:
أدناه بيان تفصيلي لمحتويات مخزون الشركة لعام )2013( مقارنة بعام )2012(:

)2012()2013(التفاصيل
46%51%البضاعة الجاهزة

23%27%قطع غيار ولوازم

15%13%مواد خام

10%9%مواد مضافة وزيوت وشحوم ومحروقات

6%0%اعتمادات مستندية

100%100%المجموع

من المالحظ بأن نسبة البضاعة الجاهزة قد ارتفعت في نهاية عام )2013( مقارنة بنسبتها عام )2012(، 
ويع����������ود ذلك الى ضعف الطل����������ب العام على منتجات الحديد خالل الربع األخير من نفس العام. كذلك الحال 

بالنسبة لقطع الغيار واللوازم، اما بقية البنود االخرى فقد انخفضت النسبة عنها في عام )2012(.
14-5/2 الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى:

بلغ رصيد الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى كما في نهاية عام )2013( 12,428 مليون دينار 
بالمقارنة مع )12,562 مليون دينار عام 2012( منها:

ذمم تجارية بالصافي 6,725 مليون دينار )5,141 مليون دينار عام 2012(. يالحظ ارتفاع رصيد . 1
الذمم التجارية بالصافي مقارنة بعام 2012، ويعود السبب في ذلك الى تنشيط المبيعات ومنح بعض 
العمالء تس����������هيالت خاصة بالدفع مع المحافظة على السقف الممنوح للذمم التجارية وبما يتناسب 

مع ظروف السوق.
ش����������يكات برس����������م التحصيل في الصندوق 423 ألف دينار )122 ألف دينار عام 2012(. وتمثل . 2

قيمة الشيكات التي قبضت في آخر يوم عمل من السنة ولم تتمكن الشركة من إيداعها في البنك.
أمانات ضريبة المبيعات 3,732 مليون دينار )5,964 مليون دينار عام 2012(. كان لصدور قرار . 3

من رئاس����������ة الوزراء باعفاء حديد الخردة المحلية والمستوردة التي تشتريها مصانع الحديد من الضريبة 
العامة على المبيعات األثر االكبر في تخفيض رصيد ضريبة المبيعات المتراكم لدى الدائرة خالل عام 

2013، وسيؤدي استمرار العمل بموجبه الى تصفية ذلك الرصيد خالل العامين القادمين.
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تأمينات مستردة 786 ألف دينار )791 ألف دينار عام 2012(.. 4
مدفوع مقدماً لموردين 27 ألف دينار )201 ألف دينار عام 2012(. قامت الشركة بالحصول على . 5

خصومات جيدة مقابل الدفع مقدماً بشكل جزئي او كلي أحياناً ومقابل كفاالت دفع احياناً اخرى.
ذمم موظفين 221 ألف دينار )173 ألف دينار عام 2012(. يتم منح القروض والسلف لموظفي . 6

المجموعة حسب النظام بشروط ميسرة وبدون فائدة.
مطالبات الضمان االجتماعي 71 ألف دينار )56 ألف دينار عام 2012(. تتناسب هذه القيم مع . 7

تكاليف حاالت إصابات العمل المقدمة للضمان بانتظار تعويضها.
مصاريف مدفوعة مقدماً 40 ألف دينار )40 ألف دينار عام 2012(.. 8
دفع����������ات مقدمة لضريبة الدخل 176 ألف دينار )35 ألف دينار عام 2012(. المبالغ تمثل موجود . 9

ضريبي ينتهي بانتهاء األثر المالي الذي من أجله تمت تسوية القيود.
اخرى صفر دينار )32 ألف دينار عام 2012(.. 10
سلف عمل 4 آالف دينار )4 آالف دينار عام 2012(.. 11
تأمينات نقدية مقابل كفاالت 223 ألف دينار )3 آالف دينار عام 2012(. تباينت الكفاالت التي . 12

من اجلها تم حجز التامينات النقدية ما بين كفاالت دفع وحسن تنفيذ وغيرها.

14-6/2 التسهيالت االئتمانية والقروض:
حصلت الش����������ركة على تس����������هيالت ائتمانية بالدوالر األمريكي لتمويل رأس المال العامل للش����������ركة ولشراء • 

المواد الخام بسعر الفائدة السائد على حسابات الدوالر األمريكي مضافاً إليه هامش الربح المتفق عليه 
بما يحقق أهداف الخطة اإلنتاجية والبيعية.

حصلت الش����������ركة على قرض تجمع بنكي بقيمة )25( مليون دوالر أمريكي بفائدة وش����������روط ميسرة، وقد تم • 
اس����������تعمال المبلغ في اس����������تكمال تغطية قيمة ال )50%( الباقية والتي تمثل حصة الش����������ريك اآلخر في شركة 
االئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب لتصبح مملوكة بالكامل من قبل ش����������ركة حديد األردن المساهمة 
العامة المحدودة، علماً بأن رصيد القرض المذكور بتاريخ 2013/12/31 بلغ )5( مليون دوالر امريكي.

14-7/2 النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنوك:

بلغ رصيد النقد والش����������يكات في الصندوق ولدى البنوك كما في نهاية العام 414 ألف دينار بالمقارنة 
مع )1,896 مليون دينار عام 2012( منها:

نقد لدى البنوك 414 ألف دينار )1,864 مليون دينار عام 2012(.• 
نقد في الصندوق صفر دينار )32 ألف دينار عام 2012(، تحرص ادارة الش����������ركة على عدم االحتفاظ • 

بالنقد والشيكات في الصندوق ما امكن ذلك.
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14-8/2 األرباح والخسائر:
بلغت المبيعات الصافية عام )2013( 94,579 مليون دينار مقابل )97,871 مليون دينار عام 2012(.أ. 
بلغت تكلفة المبيعات عام )2013( 91,370 مليون دينار مقابل )95,017 مليون دينار عام 2012(.ب. 
بلغ إجمالي المصاريف واالس����������تهالكات اإلدارية وتكاليف التمويل وخسارة التدني في المخزون )بليت ج. 

وحديد جاهز( 2,969 مليون دينار مقابل )3,498 مليون دينار عام 2012(، وبيانها كما يلي:
مصاريف إدارية 1,238 مليون دينار )1,396 مليون دينار عام 2012(، بالرغم من ارتفاع معدل • 

التضخ����������م، يالحظ انخفاض في المصاريف االدارية ع����������ام 2013 مقارنة بعام 2012، ويعود ذلك 
الى توجه ادارة الشركة لخفض النفقات والمصاريف االدارية قدر المستطاع. ومن الجدير بالذكر ان 

اغلب بنود المصاريف االدارية قد طالها انخفاض بالقيم وبنسب متفاوتة.
مالحظ����������ة: تم ادراج مبلغ )173( ألف دينار ضم����������ن المصاريف االدارية عام 2013 والمبلغ يمثل • 

ضريبة مبيعات عن سنوات سابقة. وال يوجد ما يقابله في عام 2012.
تكاليف تمويل 1,283 مليون دينار )1,259 مليون دينار عام 2012(، ارتفعت نس����������بة تكاليف • 

التمويل 1,91% الضطرار الش����������ركة الى زيادة اس����������تيراد المواد الخام )البلي����������ت( لتامين حاجة مصنع 
الدرفلة من هذه المادة في الوقت الذي لم يتمكن مصنع الصهر من تامينها.

خس����������ارة تدن����������ي في قيمة المخزون 84 أل����������ف دينار )642 ألف دينار ع����������ام 2012(، نتجت هذه • 
الخسارة عن تدني سعر البيع في السوق المحلي عن تكلفة المخزون )بليت وحديد جاهز( بسبب 

عدم استقرار اسواق بنود ذلك المخزون وارتفاع اسعار بعض مدخالت االنتاج.
مصاريف مبيعات 150 ألف دينار )148 ألف دينار عام 2012(.• 
ذمم مش����������كوك في تحصيلها صفر دينار ) صفر دينار عام 2012(. ترى ادارة الش����������ركة ان الرصيد • 

المخصص للذمم المشكوك في تحصيلها والبالغ 600,000 دينار اردني والمنقول من عام 2012 
يعتبر كافياً وال داعي لزيادته.

استهالكات ادارية 41 ألف دينار )53 ألف دينار عام 2012(، نالحظ )في المتوسط( انخفاض • 
قيم االس����������تهالكات االدارية بسبب توقف استهالك بعض االصول النتهاء المدد المقررة لالستهالك 

رغم استمرار صالحيتها للعمل والتشغيل.
بلغ صافي اإليرادات األخرى 59 ألف دينار مقابل )768 ألف دينار عام 2012(، وبيانها:د. 

ايراد فرق عملة 43 ألف دينار )خسارة فرق عملة ألف دينار عام 2012(.. 1
إيرادات أخرى 35 ألف دينار ) 217 ألف دينار عام 2012(.. 2
فوائد دائنة 8 آالف دينار )26 ألف دينار عام 2012(.. 3
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مبيعات خردة صفر دينار )525 ألف دينار عام 2012(.. 4
خسارة بيع أو االستغناء عن ممتلكات وآالت ومعدات 27 ألف دينار )صفر دينار عام 2012(.. 5

يالحظ عدم وجود مبيعات خردة بس����������بب اعتماد سياس����������ة اعادة تصنيعها بيليت وعدم بيعها للغير وهو 
األفضل، أما بالنس����������بة للفوائد الدائنة فقد انخفضت بس����������بب استغالل كامل السيولة المتوفرة للتشغيل، كما 
انخفضت نس����������بة االيرادات االخرى ايضاً. اما خس����������ارة بيع أو االس����������تغناء عن ممتلكات وآالت ومعدات 
فنتجت عن اتالف بعض اآلالت والمعدات المستهلكة والملحقات المشطوبة وغير صالحة لالستعمال.

14-9/2 األرباح قبل التخصيص:

بلغ صافي الربح الموحد لشركة حديد االردن )الشركة األم( وشركاتها التابعة بعد مخصص ضريبة الدخل مضافاً 
اليه األرباح المحتفظ بها من السنة الماضية وقبل التخصيص 216,622 ألف دينار، موزعة على النحو التالي:

التفاصيل
)2013(
دينار أردني

)2012(
دينار أردني

54,47941,663احتياطي إجباري بواقع %10

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لشركة حديد االردن 
وشركة اإلئتالف االردني )شركة تابعة(

--

أرباح مقترح توزيعها على المساهمين بنسبة صفر % 
)5,5 % عام 2012(

-1,925,000

162,143622أرباح )خسائر( محتفظ بها مدورة للعام القادم

216,6221,967,285مجموع مساهمي الشركة )األم(

علماً بأن رصيد االحتياطي االختياري والبالغ 1,040,622 دينار قد تم تحويله الى االرباح المحتفظ 
بها لغايات التوزبع عن العام المالي 2012.

14-10/2 حقوق األقلية:

ال يوجد حقوق اقلية بعد تاريخ 4 تموز 2010، حيث قامت الشركة باالستحواذ على كامل ملكيات 
الشركات التابعة.
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14-11/2 حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:

بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للمجموعة مع نهاية عام )2013( 44,240 مليون دينار )44,020 
مليون دينار أردني عام 2012(.

15. التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة وشركاتها التابعة:
15-1: المجال الفني:

العمل على تحسين الكفاءة والطاقة اإلنتاجية وتقليل الكلف لمصنع الصهر من مادة البليت لتلبية حاجة • 
مصنع الدرفلة.

العمل على تحسين الكفاءة والطاقة اإلنتاجية لمصنع الدرفلة ومصانع الشركات التابعة األخرى.• 
العمل على زيادة حجم المبيعات المحلية وتدعيم األسواق الخارجية.• 
العمل على زيادة كفاءة العملية االنتاجية وذلك بتحديث وتطوير انظمة التشغيل.• 

15-2: المجال اإلداري والموارد البشرية:
استمرت الشركة بتحس����������ين أوضاع موظفي المجموعة في تطوير وتأهيل العاملين في مجموعة شركات 

حديد االردن من مختلف الدرجات والفئات لرفع مستوى أدائهم وانتمائهم للشركة.
16. مقدار أتعاب التدقيق لمجموعة شركات حديد االردن ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى:

بلغت أتعاب مدققي الحسابات السادة طالل أبو غزاله، لشركة حديد األردن م.ع.م لعام 2013   1-16
)7,500( دينار.

بلغت أتعاب مدققي الحس����������ابات السادة خطاب وشركاه لشركة االئتالف األردني لصناعة الحديد   2-16
والصلب م.خ لعام 2013 )6,000( دينار.

بلغت أتعاب مدققي الحسابات السادة خطاب وشركاه، لشركة حديد األردن للصناعات الهندسية   3-16
ذ.م.م لعام 2013 )2,750( دينار.

بلغت أتعاب مدققي الحسابات السادة خطاب وشركاه للشركة المتطورة للشبك الحديدي ذ.م.م   4-16
لعام 2013 )2,000( دينار.

بلغت أتعاب مدققي الحس����������ابات السادة خطاب وشركاه لش����������ركة عمون لتجارة الحديد والمعادن   5-16
ذ.م.م لعام 2013 )300( دينار.

بلغت االتعاب القانونية لمجموعة شركات حديد االردن لعام 2013 )8,500( دينار.  6-16
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بلغت اتعاب االستش����������ارات المالية لمجموعة ش����������ركات حديد االردن لع����������ام 2013 )18,000(   7-16
دينار.

بلغت اتعاب االستش����������ارات الخاصة لمجموعة ش����������ركات حديد االردن لعام 2013 )22,950(   6-16
دينار.

17-أ. عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:

سيةالمنصباالسم
جن

عدد األسهم كما فيال
31 كانون اول

الشركات 
المسيطر 

عليها 20132012
دولة السيد/ مضر محمد عايش 

بدران
رئيس 
-129278100000أردنيالمجلس

معالي السيد / »محمد جواد« فؤاد 
حديد

نائب 
-109175109175أردنيالرئيس

معالي المرحوم د. »محمد 
سعيد« حمدي النابلسي لغاية 

2013/7/23
نائب 
-5000155500أردنيالرئيس

معالي السيد/ سالم محمد سالم 
-1026710267أردنيعضومساعده

السيد/ محمد عبد الغني درويش 
-180000305000أردنيعضوالعمد

معالي السيد/ عوني فؤاد حسين 
-5500055000أردنيعضوالمصري اعتبارا من 2013/8/21

-338665338665أردنيعضوالسادة / البنك األردني الكويتي
المؤسسة العامة للضمان 

-23550712355071أردنيعضواالجتماعي

السادة /الشركة االردنية 
المتحدة لالستثمار اعتبارا من 

2013/4/30
-1235000995986أردنيعضو

السادة/ شركة السماحة العقارية 
-50005000أردنيعضولغاية 2013/4/30

-304041304041أردنيعضوالسيد/هاني ضمان ذيب أيوب
-227518227518سعوديعضوالسيد/عوني زكي شاكر االسير 

السيد/ عماد مضر محمد بدران 
عضو

)الرئيس 
التنفيذي(

-400000400000أردني
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17.أ. عدد األوراق المالية المملوكة من قبل ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة:

الجنسيةالمنصباالسم
عدد األسهم كما في

31 كانون اول
20132012

السيد/ توفيق عبد القادر محمد 
--أردنيعضو المكحل

--أردنيعضو السيد/ خالد ابراهيم عليان الدعجة 
السيد/ اسماعيل سطعان الحسن 

1500020000أردنيعضو الردايدة

17.ب. عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

سيةالمنصباالسم
جن

عدد األسهم كما فيال
الشركات 31 كانون األول

المسيطر عليها 20132012
-35253525أردنيمدير عام شركة اإلئتالف األردني وليد محمد سعيد ابو عجمية
---أردنيالمدير الماليموسى ابراهيم حيدر ياسين
---أردنيمدير التسويق والمبيعاتعدنان حسين علي سرايجي

جهاد محمود سليمان »سيد 
أحمد«

مدير ادارة الموارد البشرية 
---أردنيوالخدمات المساندة

---أردنيمدير التدقيق الداخليأشرف »محمد طاهر« العمد
انتصار عقل عبدالكريم 

---أردنيرئيس قسم المساهمينالجالودي

---أردنيأمين سر مجلس اإلدارةمحمد حمدان عطية خطاب

17.ج.1 عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة:

عدد األسهم كما في 31 كانون اول الصلةالمنصباالسم
20132012

زوجتهرئيس المجلسدولة السيد/ مضر محمد عايش بدران
151275151275مؤمنة حسين على سرايجي

السيد/ محمد عبد الغني 
زوجتهعضودرويش العمد

2465610000مطيعة ملك محمد عايش بدران

السيد/ عماد مضر محمد 
بدران

عضو
)الرئيس 
التنفيذي(

زوجته وأوالده
عاليه عبد اللطيف امين 

مرعي وابنه غازي
4054346002

زوجتهعضوالسيد/ هاني ضمان ذيب أيوب
-39345رابحة يعقوب سلطي االيوب



التقرير السنوي 2013 42

17.ج.2 عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

سيةالصلةاالسم
جن

عدد األسهم كما فيال
31 كانون األول

20132012

زوجتهعدنان حسين علي سرايجي
316316أردنيةجهان اكرم سعيد النجار

18.أ. بلغت المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لش�������ركة حديد 
االردن والشركات التابعة لعام 2013 )165,375( دينار مبينة كما يلي:

باالسم
نص

الرواتب الم
السنوية 
االجمالية

دينار اردني

بدل 
التنقالت 
السنوية

دينار اردني

المكافآت 
السنوية

دينار اردني

نفقات 
السفر 
السنوية

دينار اردني

اجمالي 
المزايا 
السنوية

دينار اردني

المزايا 
العينية

دينار اردني

دولة السيد/ مضر محمد 
عايش بدران

رئيس 
المجلس
)متفرغ(

99,0007,800--106,800-

معالي د. »محمد سعيد« 
حمدي النابلسي لغاية 

2013/7/23
نائب 
-10,550-4,5506,000-الرئيس

معالي السيد »محمد 
جواد« فؤاد حديد

نائب 
-5,700--5,700-الرئيس

معالي السيد/ سالم 
-4,200--4,200-عضومحمد سالم مساعده

السيد/ محمد عبد الغني 
-7,800--7,800-عضودرويش العمد

معالي السيد/ عوني فؤاد 
حسين المصري اعتبارا 

من 2013/8/21
-1,525--1,525-عضو

السادة / البنك األردني 
-4,200--4,200-عضوالكويتي

المؤسسة العامة للضمان 
-4,200--4,200-عضواالجتماعي

السادة /الشركة 
االردنية المتحدة 

لالستثمار اعتبارا من 
2013/4/30

-2,800--2,800-عضو
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السادة/ شركة 
السماحة العقارية لغاية 

2013/4/30
-1,400--1,400-عضو 

السيد/ هاني ضمان 
-4,200--4,200-عضوذيب أيوب

السيد/ عوني زكي شاكر 
-4,200--4,200-عضواالسير 

السيد/ عماد مضر 
محمد بدران 

عضو
)الرئيس 
التنفيذي(

-7,800--7,800-

-165,375-99,00060,3756,000المجموع

بلغت نفقات السفر داخل المملكة وخارجها خالل العام المالي 2013 )6,081( دينار )13,797 
دينار عام 2012( أنفقت لتطوير أعمال الش����������ركة اإلنتاجية والتس����������ويقية واإلدارية شملت بعض الموظفين 

اإلداريين والمهندسين والفنيين.
18.ب. بلغ�������ت المزايا والمكاف�������آت والرواتب التي يتمتع بها أش�������خاص اإلدارة العليا التنفيذية لعام 

2013 )510,099( دينار مبينة كما يلي:

المنصباالسم
الرواتب 
السنوية 
االجمالية

دينار اردني

بدل 
التنقالت 
السنوية

دينار اردني

المكافآت 
السنوية

دينار اردني

نفقات 
السفر 
السنوية
دينار اردني

اجمالي 
المزايا 
السنوية

دينار اردني

المزايا 
العينية

دينار اردني

-187,000---187,000الرئيس التنفيذيعماد مضر محمد بدران
وليد محمد سعيد ابو 

عجمية
مدير عام شركة 

-89,368---89,368اإلئتالف األردني 

موسى ابراهيم حيدر 
-58,050---58,050المدير الماليياسين

عدنان حسين علي 
سرايجي

مدير التسويق 
-69,300---69,300والمبيعات

جهاد محمود سليمان 
»سيد أحمد«

مدير ادارة الموارد 
البشرية والخدمات 

المساندة
39,300---39,300-

أشرف »محمد طاهر« 
العمد

مدير التدقيق 
-53,670---53,670الداخلي

انتصار عقل عبدالكريم 
الجالودي

رئيس قسم 
-12,211---12,211المساهمين

محمد حمدان عطية 
خطاب

أمين سر مجلس 
-1,200--1,200-اإلدارة

-510,099--508,8991,200المجموع
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19. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:

اسم الجهة المتبرع لها
)2013(
دينار اردني

)2012(
دينار اردني

7,385-تبرعات لمقاصد دينية )خيرية( 
1,815-تبرعات لجهات حكومية

2451000تبرعات / اندية رياضية وجمعيات خيرية 
2,4604,308تبرعات للمجتمع المحلي )منطقة الهاشمية(

--تبرعات عينية 
2,70514,508إجمالي التبرعات

20. العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو 
الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الش�������ركة 

أو أقاربهم:

ال يوجد أي عقود أو مش����������اريع أو ارتباطات عقدتها الش����������ركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة 
أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الش����������ركة أو 

أقاربهم.

21. مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي وحماية البيئة:

ومما يجدر ذكره أن الشركة تساهم في مشاريع خدمة البيئة والمجتمع المحلي في منطقة الهاشمية من 
خالل تقديم الدعم المالي والفني والمش����������اركة االجتماعية في الدوائر والمؤسسات المختلفة مثل الجامعة 
الهاش����������مية وغرفة صناعة الزرقاء وبلدية الهاش����������مية، ووزارة التنمية االجتماعية لم����������د يد العون البناء منطقة 
الهاشمية، ويعتبر البعد البيئي من اولويات ادارة الشركة، حيث تعمل على تطوير المداخن لتقليل نسبة تلوث 
الهواء حرصاً على صحة البيئة والمجتمع. وتعمل الش����������ركة على مكافحة التصحر من خالل زراعة األراضي 
المحيطة بأش����������جار الزيتون. كما س����������اهمت الش����������ركة في تدريب عدد كبير من طالب الجامعات والمراكز 

المهنية، ويأتي كل هذا كجزء من رسالة الشركة ودورها في خدمة المجتمع الذي تنتمي إليه.



45التقرير السنوي 2013

22. النظام الداخلي لمجلس اإلدارة وقواعد حوكمة الشركة:

ت����������م اقرار النظ����������ام الداخلي لمجلس االدارة وقواعد حوكمة الش����������ركة بموجب ق����������رار مجلس االدارة رقم 
2009/7/3 بتاري����������خ 2009/10/26، وق����������د تضمن النظام أحكام جديدة تتعلق بحوكمة الش����������ركة وفقاً 

لألحكام العامة الموصى بها من هيئة األوراق المالية.

23. التوصيات:

تطبيقاً للقانون ونظام الش����������ركة ف����������إن مجلس اإلدارة يوصي هيئتكم الموق����������رة بالموافقة على ما يلي بعد 
االطالع والمناقشة:

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2013/4/30.  1-23

تقرير مجلس اإلدارة العشرون لعام 2013 والخطة المستقبلية، والمصادقة عليه.  2-23

تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2013.  3-23

القوائم المالية الموحدة للش����������ركة وش����������ركاتها التابعة المكونة من: قائمة المركز المالي الموحدة كما   4-23
في 31 كانون اول 2013، وقائمة الدخل الش����������امل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية 

الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والمصادقة عليها.

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2013.  5-23

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة   6-23
بتحديدها.

انتخاب عضو مجلس ادارة جديد خلفاً لمعالي د. »محمد سعيد« حمدي النابلسي )رحمه الله(   7-23
الذي وافته المنية بتاريخ 2013/7/23.

أي����������ة أمور أخرى تقترح الهيئ����������ة العامة إدراجها في جدول األعمال على أن يقترن إدراج هذا االقتراح   8-23
بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن )10%( من األسهم الممثلة في االجتماع.
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االقرارات
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شركة حديد األردن

وشركاتها التابعة
شركة مساهمة عامة محدودة

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

القوائم المالية الموحدة

وتقرير المدقق المستقل

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013
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تقرير المدقق المستقل
السادة المساهمين المحترمين

شركة حديد األردن
شركة مساهمة عامة محدودة

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية الموحدة

لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة حديد األردن )شركة مساهمة عامة محدودة( وشركاتها التابعة 
والمكونة من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2013 وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة 
التغي����������رات في حقوق الملكي����������ة الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للس����������نة المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً 

للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة مس����������ؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت 

بسبب الغش أو الخطأ.
مسؤولية المدقق

إن مس����������ؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه القوائم المالية الموحدة اس����������تناداً إلى تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفقاً 
للمعايير الدولية للتدقيق. إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط وننفذ التدقيق 

بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.
إن عملي����������ة التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدل����������ة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في 
القوائ����������م المالي����������ة الموحدة. تعتمد تل����������ك اإلجراءات على حكم المدقق بما في ذل����������ك تقدير مخاطر وجود أخطاء 
جوهرية في القوائم المالية الموحدة س����������واًء كانت بس����������بب الغش أو الخطأ. عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق 
بعي����������ن االعتبار الرقاب����������ة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة ع����������رض القوائم المالية الموحدة للمنش����������أة وذلك لتصميم 

105180413



التقرير السنوي 2013 52

إجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة، 
كما يش����������مل التدقيق تقييما لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية 

التي قامت بها اإلدارة وكذلك تقييما عاما لعرض القوائم المالية الموحدة.
في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

الرأي
برأينا إن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لش����������ركة حديد 
األردن )شركة مساهمة عامة محدودة( وشركاتها التابعة كما في 31 كانون األول 2013 وأداءها المالي وتدفقاتها 

النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أمور أخرى

نود اإلشارة إلى إيضاح )3( الخاص بتعديل سياسة إستهالك خط الصهر في إحدى الشركات التابعة.
بدون التحفظ في رأينا، فقد بلغت خسائر شركة حديد األردن للصناعات الهندسية – شركة تابعة بتاريخ قائمة 
المركز المالي مبلغ 81,795 دينار أردني أي ما نس����������بته 81 % من رأس����������مال الشركة، وتشير المادة رقم )75( من 
قانون الش����������ركات رقم )22( لس����������نة 1997 على أنه )إذا بلغت خسائر الش����������ركة ثالثة أرباع قيمة رأسمالها، فيجب 
تصفية الش����������ركة، إال إذا قررت الهيئة العامة في إجتماع غير عادي زيادة رأس����������مال الشركة لمعالجة وضع الخسائر أو 
إطفائها بما يتفق مع معايير المحاس����������بة والتدقيق الدولية المعتمدة على أن ال يزيد مجمل الخس����������ائر المتبقية على 

نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين(، ولم يتم إجتماع الهيئة العامة لغاية تاريخه للنظر في وضع الشركة.
إن القوائم المالية للشركات التابعة المبينة في اإليضاح رقم )18( وهي شركة اإلئتالف األردني لصناعة الحديد 
والصلب )مس����������اهمة خاصة( وشركة حديد األردن للصناعات الهندسية )ذات مسؤولية محدودة( والشركة المتطورة 
للشبك الحديدي )ذات مسؤولية محدودة( وشركة عمون لتجارة الحديد والمعادن )ذات مسؤولية محدودة( مدققة 
من قبل محاسب قانوني آخر، وقد أصدر تقاريره عليها بدون تحفظ بتاريخ 26 كانون الثاني، 4 شباط، 4 شباط 

و4 شباط 2014 على التوالي.
المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منتظمة بصورة أصولية، وإن القوائم المالية المدققة والبيانات المالية 
الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

ستيف كرادشه
)إجازة رقم 756(

عّمان في 10 شباط 2014
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شركة حديد األردن
شركة مساهمة عامة محدودة

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2013

إيضاحاتالموجودات
20132012

دينار أردنيدينار أردني

الموجودات غير المتداولة

43,923,595 42,117,064 3ممتلكات وآالت ومعدات

96,525 123,025 4أراضي إستثمارية

44,020,120 42,240,089 مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

33,115,607 27,445,596 5مخزون

 - 760,000 6شقق سكنية معدة للبيع

7,298,445 5,279,992 7أرصدة مدينة أخرى

5,263,424 7,148,144 8ذمم تجارية مدينة

1,896,302 414,097 نقد ونقد معادل

47,573,778 41,047,829 مجموع الموجودات المتداولة

91,593,898 83,287,918 مجموع الموجودات
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شركة حديد األردن
شركة مساهمة عامة محدودة

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2013

إيضاحاتحقوق الملكية والمطلوبات
20132012

دينار أردنيدينار أردني
حقوق الملكية

35,000,000 35,000,000 رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع 
1,509,320 1,509,320 عالوة إصدار

5,994,814 6,049,293 إحتياطي إجباري
1,040,622  - إحتياطي إختياري
885,000 162,143 أرباح محتفظ بها 

44,429,756 42,720,756 مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
3,550,000  - 9قرض

المطلوبات المتداولة
1,447,632 1,507,922 أمانات مساهمين
4,841,695 2,904,969 10أرصدة دائنة أخرى
3,572,553 3,310,875 ذمم تجارية دائنة

3,550,000 3,550,000 9قرض - الجزء المتداول
30,202,262 29,293,396 11بنوك دائنة

43,614,142 40,567,162 مجموع المطلوبات المتداولة
47,164,142 40,567,162 مجموع المطلوبات 

91,593,898 83,287,918 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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شركة حديد األردن
شركة مساهمة عامة محدودة

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

إيضاحات
20132012

دينار أردنيدينار أردني

97,870,965 94,578,854 المبيعات

)95,017,448()91,370,173(12تكلفة المبيعات 

2,853,517 3,208,681 مجمل الربح 

767,134 59,586 13إيرادات أخرى بالصافي

)148,072()150,534(مصاريف مبيعات

)1,449,545()1,451,643(14مصاريف إدارية

)641,723()83,964(5خسارة تدني في قيمة المخزون

)1,258,789()1,282,825(تكاليف تمويل

122,522 299,301 الربح قبل الضريبة

)64,827( - ضريبة دخل

)29,033()83,301(ضريبة دخل مدفوعة عن سنوات سابقة

28,662 216,000 الربح 

001/- دينار أردني006/- دينار أردنيحصة السهم األساسية من الربح
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ي 31 كانون األول 2013
هية ف

سنة المنت
ق الملكية الموحدة لل

ي حقو
قائمة التغيرات ف

رأس المال
عالوة اإلصدار

إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري

أرباح محتفظ بها
اإلجمالي

دينار أردني
دينار أردني

دينار أردني
دينار أردني

دينار أردني
دينار أردني

رصيد 1 كانون الثاني 2012
 35,000,000

 1,509,320
 5,953,151

 1,040,622
 5,098,001

 48,601,094
أرباح موزعة

-
-

-
-

)4,200,000(
)4,200,000(

الربح
-

-
-

-
 28,662 

 28,662
إحتياطي إجباري

-
-

 41,663 
-

)41,663(
-

رصيد 31 كانون األول 
2012

 35,000,000
 1,509,320

 5,994,814
 1,040,622

 885,000
 44,429,756

أرباح موزعة
-

-
-

)1,040,622(
)884,378(

)1,925,000(
الربح

-
-

-
-

 216,000
 216,000

إحتياطي إجباري
-

-
 54,479

-
)54,479(

-
رصيد 31 كانون األول 

2013
 35,000,000

 1,509,320
 6,049,293

-
 162,143

 42,720,756

شركة حديد األردن
شركة مساهمة عامة محدودة

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية
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شركة حديد األردن
شركة مساهمة عامة محدودة

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

20132012التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
دينار أردنيدينار أردني

122,522 299,301 الربح قبل الضريبة
تعديالت ل�:
3,230,408 3,153,534 إستهالكات

-26,753 خسارة بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 641,723 83,964 خسارة تدني في قيمة المخزون

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
)10,660,859(5,586,047 مخزون

)1,250,438(2,018,453 أرصدة مدينة أخرى
970,048 )2,582,969(ذمم تجارية مدينة

)75,000(-مخصصات
74,660 60,290 أمانات مساهمين

923,240 )1,899,638(أرصدة دائنة أخرى 
)1,546,088()261,678(ذمم تجارية دائنة

 6,484,057)7,569,784(
)305,509()208,640(ضريبة دخل مدفوعة

)7,875,293(6,275,417 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)4,432,256()1,391,683(شراء ممتلكات وآالت ومعدات
-17,927 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)4,432,256()1,373,756(صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)4,200,000()1,925,000(أرباح موزعة 
)3,550,000()3,550,000(قرض

15,665,969 )908,866(بنوك دائنة
7,915,969 )6,383,866(صافي النقد من األنشطة التمويلية

)4,391,580()1,482,205(صافي التغير في النقد والنقد المعادل
6,287,882 1,896,302 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

1,896,302 414,097 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

معلومات عن نشاط غير نقدي
-786,500 حيازة شقق سكنية معدة للبيع وأراضي إستثمارية مقابل ذمم مدينة
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شركة حديد األردن
شركة مساهمة عامة محدودة

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

1. الوضع القانوني والنشاط
فيما يلي بيان الوضع القانوني والنشاط للشركة األم والشركات التابعة:

الصفة القانونيةاسم الشركة

ية%
ملك

ة ال
تاريخ التسجيل لدىنسب

 وزارة الصناعة 
والتجارة

رقم 
غايات الشركة الرئيسيةالسجل

مساهمة عامة حديد األردن 
إنتاج الحديد والصلب 29226 آذار 1993-محدودة

بجميع أصنافه وأشكاله
شركة حديد األردن 
للصناعات الهندسية

ذات مسؤولية 
إنتاج الحديد والصلب 97960 حزيران 1002003محدودة

بجميع أصنافه وأشكاله
شركة اإلئتالف األردني 

لصناعة الحديد 
والصلب

مساهمة خاصة 
إنتاج الحديد والصلب 278 آذار 1002005محدودة

بجميع أصنافه وأشكاله

الشركة المتطورة للشبك 
الحديدي 

ذات مسؤولية 
إنتاج الحديد والصلب 1310412 تموز 1002005محدودة

بجميع أصنافه وأشكاله
شركة عمون لتجارة 
الحديد والمعادن

ذات مسؤولية 
31 تشرين األول 100محدودة

تجارة الحديد ومواد 201126606
البناء

تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم )1( المنعقد بتاريخ 5 شباط 2014 • 
وتتطلب موافقة الهيئة العامة للمساهمين عليها.

2. أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة
اإلطار العام إلعداد القوائم المالية

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية اس����������تنادا إلى طريقة التكلفة التاريخية باس����������تثناء بعض البنود التي تم قياس����������ها 
باستخدام طرق أخرى غير طريقة التكلفة التأريخية.
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العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمنشأة.

إستخدام التقديرات
عن����������د إعداد القوائم المالية تق����������وم اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر في تطبيق السياس����������ات • 

المحاس����������بية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف، وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن 
هذه التقديرات.

يتم اإلعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات القادمة • 
التي تتأثر بذلك التغيير.

إن األمثلة حول إس����������تخدام التقديرات هي الديون المش����������كوك في تحصيلها والمعدومة، تقادم المخزون، • 
األعم����������ار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات القابلة لإلس����������تهالك، المخصص����������ات، وأية قضايا مقامة ضد 

المنشأة.

أسس توحيد القوائم المالية
يفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة األم بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة، • 

أكثر من نصف مجموع حقوق التصويت في منشأة.
يتم اس����������تبعاد األرصدة والمعامالت والدخل والمصاريف الداخلية بين المجموعة )الشركة األم والشركات • 

التابعة( بالكامل.

الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم اإلعتراف مبدئياً بالممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التي تمثل س����������عر الش����������راء مضافاً إليه أي • 

تكاليف أخرى تم تحميلها على نقل الممتلكات واآلالت والمعدات إلى الموقع وتحقيق الشروط الالزمة 
لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها اإلدارة.

بعد اإلعتراف المبدئي, يتم تس����������جيل الممتل����������كات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة • 
مطروحاً منها اإلستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة، أما األراضي فال تستهلك.

يتم اإلعتراف باإلستهالك في كل فترة كمصروف. ويتم احتساب اإلستهالك على أساس القسط الثابت • 
لجمي����������ع بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، والذي يتوقع إس����������تهالك المنافع االقتصادية المس����������تقبلية 

المتوقعة لهذه الموجودات خالل العمر اإلنتاجي لها باستخدام النسب السنوية التالية:
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الفئة
نسبة اإلستهالك

%

5-15آالت ومعدات وخطوط إنتاج 

2-10مباني وإنشاءات وخزانات

5-12شبكة الكهرباء واإلتصاالت 

15وسائط نقل 

10-40أجهزة كمبيوتر 

9-25أثاث وأجهزة مكتبية 

10-20عدد وأدوات

يس����������تثنى من سياس����������ة اإلستهالك أعاله إس����������تهالك خط إنتاج الصهر حيث يتم إعتماد سياسة جديدة 
إبت����������داءاً من 1 كانون الثاني 2013 تعتمد على الس����������اعات اإلنتاجية الفعلية لآلالت في المصنع بداًل من 

سياسة القسط الثابت المتبعة في السنوات السابقة.
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل س����������نة، وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات • 

الالحقة.
يت����������م إجراء اختبار لتدني القيمة التي تظهر به����������ا الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي • 

عند ظهور أي أحداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة لالسترداد. في حال ظهور 
أي مؤشر لتدني القيمة, يتم احتساب خسائر تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.

عند أي اس����������تبعاد الحق للممتل����������كات أو اآلالت أو المعدات فإنه يتم اإلعتراف بقيمة المكاس����������ب أو • 
الخسارة الناتجة، التي تمثل الفرق ما بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة التي تظهر بها هذه الممتلكات 

أو اآلالت أو المعدات في قائمة المركز المالي، ضمن الربح أو الخسارة.

الممتلكات االستثمارية
الممتلكات االستثمارية هي ممتلكات )أراضي أو مباني- أو جزء من مبنى- أو كليهما(:• 

محتفظ بها من الشركة إلكتساب إيرادات إيجارية،	 
إرتفاع قيمتها الرأسمالية،	 
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أو كالهما، وليس الستخدامها في اإلنتاج أو لتزويد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية, أو للبيع 	 
من خالل عمليات التشغيل اإلعتيادية.

تقاس الممتلكات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة المتضمنة تكاليف المعامالت.• 
بعد اإلعتراف المبدئي, يتم تس����������جيل الممتلكات االستثمارية في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحاً • 

منها االستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة، وال يتم استهالك األراضي.
يتم اإلعتراف باس����������تهالك المباني في كل فترة كمصروف. ويحتس����������ب االس����������تهالك على أساس القسط • 

الثابت والذي يتوقع ان تس����������تهلك به المنش����������أة المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة من المباني خالل 
األعمار اإلنتاجية للمباني المقدرة بخمسين سنة.

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل س����������نة، وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات • 
الالحقة.

يتم إجراء اختبار لتدني القيمة التي تظهر بها الممتلكات اإلستثمارية في قائمة المركز المالي عند ظهور • 
أي أحداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة لالسترداد. في حال ظهور أي مؤشر 

لتدني القيمة, يتم إحتساب خسائر تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.
عند أي استبعاد الحق للممتلكات اإلستثمارية فانه يتم اإلعتراف بقيمة المكاسب أو الخسارة الناتجة، • 

التي تمثل الفرق ما بين صافي عوائد االس����������تبعاد والقيمة التي تظهر بها هذه الممتلكات اإلستثمارية في 
قائمة المركز المالي، ضمن الربح أو الخسارة.

المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.• 
تش����������مل تكلفة المخزون كافة تكاليف الش����������راء، تكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل • 

جلب المخزون إلى مكانه ووضعه الحالي.
يتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح.• 
تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق الس����������عر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحاً منه التكاليف • 

المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية المقدرة التمام عملية البيع.

شقق سكنية معدة للبيع
يتم اإلعتراف بالشقق السكنية المعدة للبيع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.• 
تشمل تكلفة الشقق السكنية المعدة للبيع كافة تكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل • 

حيازة الشقق السكنية من قبل المنشأة.
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تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق الس����������عر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحاً منه التكاليف • 
المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية المقدرة إلتمام عملية البيع.

األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودا ماليا لمنشأة والتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.• 
الموجودات المالية	 
الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن:• 

نقد، أوأ. 
أدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى، أوب. 
حق تعاقدي إلستالم نقد أو موجود مالي أخر من منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أوالمطلوبات ج. 

المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إيجابية للمنشأة، أو
عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.د. 

يت����������م قي����������اس الموجودات المالية مبدئياً بالقيم����������ة العادلة مضافاً إليها, في حال����������ة الموجودات المالية غير • 
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة, تكاليف المعامالت التي تنسب مباشرة إلى امتالك 

الموجود المالي.
بع����������د اإلعت����������راف المبدئي, يتم قياس جميع الموجودات المالية بالتكلف����������ة المطفأة أو القيمة العادلة على • 

أساس كل مما يلي:

نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية؛ وأ. 

خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجود المالي.ب. 
يتم قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذ تحقق الشرطان التاليان:• 

ت����������م اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف منه اإلحتفاظ بالموجودات من أ. 
أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

ينتج عن الش����������روط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات ب. 
للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى الحقاً بالقيمة العادلة.• 
يتم اإلعتراف بالربح أو الخس����������ارة من الموجود المالي المقاس بالقيمة العادلة والذي ال يكون جزءاً من • 

عالق����������ة تحوط من ضمن الربح أو الخس����������ارة م����������ا لم يعتبر الموجود المالي إس����������تثمار في أداة حق ملكية 
واختارت المنشأة عرض أرباح وخسائر اإلستثمار ضمن الدخل الشامل االخر.
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النقد والنقد المعادل	 
تشمل النقدية النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائع تحت الطلب لدى البنوك.• 
النقد المعادل هو إس����������تثمارات قصيرة األجل عالية السيولة الجاهزة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النقد, • 

والتي ال تكون معرضة لمخاطر هامة من تغير القيمة.
الذمم التجارية المدينة	 
الذمم التجارية المدينة هي الموجودات المالية غير المش����������تقة ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي لم • 

يتم تسعيرها في سوق نشط.
تظه����������ر الذم����������م التجارية المدينة بقيمة الفواتير مطروحاً منها أي مخصص للذمم المدينة المش����������كوك في • 

تحصيلها والذي يمثل تدني القيمة القابلة للتحصيل للذمم.
تدني قيمة الموجودات المالية	 
يت����������م تقيي����������م الموجودات المالي����������ة, خارج إطار الموج����������ودات المالية بالقيمة العادلة م����������ن خالل الربح أو • 

الخسارة، بالبحث عن مؤشرات انخفاض القيمة في كل تاريخ نهاية سنة.
تخف����������ض القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز المالي بقيمة خس����������ائر التدني مباش����������رة لجميع • 

الموجودات المالية.

المطلوبات المالية
المطلوب المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن:• 

إلتزام تعاقدي لتسليم نقد أو موجود مالي أخر إلى منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أوالمطلوبات أ. 
المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية للمنشأة، أو

عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.ب. 
يت����������م اإلعتراف مبدئياً بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضاف����������اً إليها تكاليف المعامالت التي تحمل • 

مباشرة على إمتالك أو إصدار هذه المطلوبات, باستثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة والتي تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة.

بعد اإلعتراف المبدئي، تقوم المنشأة بقياس جميع المطلوبات المالية حسب التكلفة المطفأة باستخدام • 
طريقة الفائدة الفعالة, باس����������تثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
والتي تقاس بالقيمة العادلة وبعض المطلوبات المالية األخرى المحددة والتي ال تقاس حس����������ب التكلفة 

المطفأة.
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يت����������م اإلعتراف بالمطلوب����������ات المالية ضمن هذه الفئ����������ة بالقيمة العادلة، ويتم اإلعتراف بالمكاس����������ب أو • 
الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

الذمم التجارية الدائنة والمستحقات	 
الذمم التجارية الدائنة والمس����������تحقات هي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم إستالمها • 

أو التزود بها سواء تم تقديم فواتير أو تم اإلتفاق رسمياً بشأنها مع المورد أم ال.

تدني قيمة الموجودات
في تاريخ كل قائمة مركز مالي, تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التي تظهر بها الموجودات في قائمة المركز • 

المالي, لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على تدني قيمة هذه الموجودات.
في حالة ظهور أي مؤشرات تدني, يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات لتحديد مدى خسارة • 

التدني, وهي القيمة التي تتجاوز بها القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز المالي قيمته القابلة 
لالس����������ترداد. وتمثل القيمة القابلة لالس����������ترداد قيمة الموجود العادلة مطروحاً منه����������ا تكاليف البيع أوقيمة 
المنفع����������ة في الموجود أيهما أكبر. القيمة العادلة للموج����������ود هي القيمة التي من الممكن تبادل الموجود 
عنده����������ا ما بين أطراف على علم وراغبة بالتفاوض على أس����������اس تجاري. وقيمة المنفعة في الموجود هي 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تولدها من الموجود.
يتم اإلعتراف بخسارة التدني مباشرة من ضمن الخسائر.• 
عند عكس خسارة تدني القيمة في فترة الحقة, يتم زيادة القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز • 

المالي بالقيمة المعّدلة التقديرية للقيمة القابلة لالسترداد بحيث ال تزيد قيمة الزيادة نتيجة عكس خسارة 
التدني عن قيمة التكلفة التاريخية المستهلكة في حالة عدم اإلعتراف بالتدني في السنوات السابقة. ويتم 

اإلعتراف بعكس خسارة التدني مباشرة من ضمن الربح.

المخصصات
المخصصات هي إلتزامات حالية )قانونية أو إستنتاجية( ناتجة عن أحداث سابقة, ومن المحتمل تسوية • 

هذه اإللتزامات وتقدير مبالغها بطريقة موثوقة. وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل قيمة محتملة 
والزمة من النفقات لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ قائمة المركز المالي.

تراجع المخصصات وتعدل في تاريخ كل قائمة مركز مالي. إذا انعدمت إمكانية حصول تدفقات خارجية • 
لتسوية المخصصات، يتم عكس المخصصات وتسجيلها كدخل.
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اإلحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري	 

الشركة المساهمة العامة )الشركة األم(  
يتم تكوين اإلحتياطي اإلجباري وفقاً ألحكام قانون الشركات األردني باستقطاع نسبة 10% من صافي   
ربح الس����������نة، ويتوقف هذا اإلقتطاع متى بلغ اإلحتياطي ربع رأس����������مال الش����������ركة المصرح به. إال أنه يجوز 
بموافقة الهيئة العامة للش����������ركة اإلستمرار في إقتطاع هذه النس����������بة السنوية إلى أن يبلغ هذا اإلحتياطي ما 

يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.
الشركات المساهمة الخاصة  

يت����������م تكوين اإلحتياطي اإلجباري وفقاً ألحكام قانون الش����������ركات األردني باس����������تقطاع نس����������بة 10% من   
صافي ربح الس����������نة، ويتوقف هذا اإلقتطاع متى بلغ اإلحتياطي ربع رأسمال الشركة المكتتب به. إن هذا 

اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة  

يتم تكوين اإلحتياطي اإلجباري وفقاً ألحكام قانون الشركات األردني باستقطاع نسبة 10% من صافي   
ربح الس����������نة، ويتوقف هذا اإلقتطاع متى بلغ اإلحتياطي رأس����������مال الش����������ركة. إن هذا اإلحتياطي غير قابل 

للتوزيع.
االحتياطي اإلختياري  

يتم تكوين اإلحتياطي اإلختياري وفقاً ألحكام قانون الش����������ركات باس����������تقطاع نسبة ال تزيد عن 20% من   
صافي أرباح السنة.

ضريبة الدخل
تحتسب ضريبة الدخل وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.• 

اإلعتراف باإليرادات
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المالي المستلم أو المستحق القبض.• 
تخفض اإليرادات بمبلغ الخصومات التجارية أو الكمية التي تسمح بها المنشأة.• 

بيع البضائع

يتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة من بيع البضائع عندما تستوفى الشروط التالية:
قيام المنشأة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع ملكية البضائع إلى المشتري.• 
عدم احتفاظ المنش����������أة بعالقة إدارية مس����������تمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكية وال بالرقابة الفعالة • 

على البضائع المباعة.
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إمكانية قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة.• 
احتمالية تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المنشأة.• 
إمكانية قياس التكاليف التي تكبدت أو سيتم تكبدها في العملية بصورة موثوقة.• 

إيرادات الفوائد
يس����������تحق إي����������راد الفائدة على أس����������اس الزمن وبالرجوع إلى المبل����������غ األصلي القائم وس����������عر الفائدة الفعال • 

المستخدم.
تكاليف اإلقتراض

تكاليف اإلقتراض هي الفائدة والتكاليف األخرى التي تكبدتها المنشأة عند إقتراض األموال.• 
يتم اعتبار تكاليف اإلقتراض كمصروفات في الفترة التي تم تكبدها.• 

حصة السهم األساسية من األرباح
تحتس����������ب حصة الس����������هم األساس����������ية من األرباح عن طريق تقسيم الربح أو الخس����������ارة المخصصة, على • 

المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة.
العمالت األجنبية

عن����������د إع����������داد القوائم المالية, تحول التعامالت التي تتم بعمالت أخ����������رى غير العملة الوظيفية )العمالت • 
األجنبية( بحسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث التعامالت. وفي تاريخ كل قائمة مركز مالي 
يتم تحويل البنود النقدية المس����������جلة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية حس����������ب أسعار الصرف بتاريخ 
القائمة )س����������عر اإلغالق(. أما البنود غير النقدية المقاس����������ة حسب التكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فيتم 
تحويلها باس����������تخدام أسعار الصرف السائده في تاريخ حدوث التعامالت. يتم تحويل البنود غير النقدية 
المقاسة بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد 

القيمة العادلة.
يتم اإلعتراف بفروقات أس����������عار الصرف الناتجة من تس����������وية البنود النقدية أو تحويل بنود نقدية كانت قد • 

اس����������تخدمت أسعار صرف تختلف عن تلك التي استخدمت عند اإلعتراف المبدئي بها خالل الفترة أو 
في قوائم مالية سابقة من ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي ظهرت خاللها.

اإللتزامات الطارئة
اإللتزامات الطارئة هي إلتزامات محتملة تعتمد على إحتمالية ظهور أحداث مستقبلية غير مؤكدة, أو هي • 

إلتزامات حالية بدون إحتمال حدوث دفعات أو عدم إمكانية قياسها بطريقة موثوقة.
ال يتم اإلعتراف باإللتزامات الطارئة في القوائم المالية.• 
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3. ممتلكات وآالت ومعدات
2013 الكلفة

ت
ت ومعدا

آال
وخطوط إنتاج

أراضي ومباني 
ت 

وإنشاءا
ت

وخزانا

شبكة
الكهرباء 

ت
واإلتصاال

وسائط النقل
أجهزة كمبيوتر

ث 
أثا

وأجهزة مكتبية
ت

عدد وأدوا
مشاريع

قيد التنفيذ
المجموع

دينار أردني
دينار أردني

دينار أردني
دينار أردني

دينار أردني
دينار أردني

دينار أردني
دينار أردني

دينار أردني
رصيد بداية السنة

 62,122,446
 10,757,955

 720,846
 1,534,026

 272,970
 866,325

 1,019,659
 163,628

 77,457,855
إضافات

 801,574
 355,745

 325 
 209,012 

 1,885 
 12,991

 - 
 10,151

 1,391,683
تحويالت

 23,576
 146,043

 - 
 - 

 - 
 785 

 - 
)170,404( 

 - 
إستبعادات 

)47,050( 
)6,799( 

 - 
)23,000( 

 - 
)6,843( 

 - 
 - 

)83,692( 
رصيد نهاية السنة

 62,900,546
 11,252,944

 721,171
 1,720,038

 274,855
 873,258

 1,019,659
 3,375

 78,765,846
اإلستهالك المتراكم
رصيد بداية السنة

 28,394,162
 2,239,362

 486,729
 967,562

 243,756
 448,276

 754,413
 - 

 33,534,260
إستهالكات )	(

 2,328,093
 306,757

 5,691
 192,012

 21,985
 78,758

 220,238
 - 

 3,153,534
إستبعادات 

)24,142( 
)433( 

 - 
)9,206( 

 - 
)5,231( 

 - 
 - 

)39,012( 
رصيد نهاية السنة

 30,698,113
 2,545,686

 492,420
 1,150,368

 265,741
 521,803

 974,651
 - 

 36,648,782
الصافي

 32,202,433
 8,707,258

 228,751
 569,670

 9,114
 351,455

 45,008
 3,375 

 42,117,064
2012 الكلفة

رصيد بداية السنة
 57,215,586

 10,586,901
 645,846

 1,511,911
 260,872

 780,369
 1,016,086

 1,008,260
 73,025,831

إضافات
 564,780

 90,054
 - 

 22,115
 12,330

 85,956
 3,573

 3,653,448
 4,432,256

تحويالت
 4,342,080

 81,000
 75,000

 - 
 - 

 - 
 - 

 
)4,498,080(

 - 

إستبعادات 
 - 

 - 
 - 

 - 
)232( 

 - 
 - 

 - 
)232( 

رصيد نهاية السنة
 62,122,446

 10,757,955
 720,846

 1,534,026
 272,970

 866,325
 1,019,659

 163,628
 77,457,855

اإلستهالك المتراكم
رصيد بداية السنة

 25,786,692
 2,027,232

 463,186
 865,075

 213,461
 400,250

 548,188
 - 

 30,304,084
إستهالكات )	(

 2,607,470
 212,130

 23,543
 102,487

 30,527
 48,026

 206,225
 - 

 3,230,408
إستبعادات 

 - 
 - 

 - 
 - 

)232( 
 - 

 - 
 - 

)232( 
رصيد نهاية السنة

 28,394,162
 2,239,362

 486,729
 967,562

 243,756
 448,276

 754,413
 - 

 33,534,260
الصافي

 33,728,284
 8,518,593

 234,117
 566,464

 29,214
 418,049

 265,246
 163,628

 43,923,595
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فيما يلي توزيع مصروف اإلستهالك على قائمة الدخل الشامل الموحدة:  )	(

20132012
دينار أردنيدينار أردني

3,176,755 3,112,715 تكلفة المبيعات
53,653 40,819 مصاريف إدارية

3,230,408 3,153,534 المجموع
قامت ش����������ركة اإلئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب بتطبيق سياس����������ة إستهالك جديدة لخط إنتاج • 

الصه����������ر إبتداًء من 1 كانون الثاني 2013 تعتمد على الس����������اعات اإلنتاجية الفعلية لآلالت في المصنع 
بداًل من سياس����������ة القس����������ط الثابت المتبعة في السنوات السابقة، حيث أن إس����������تخدام طريقة اإلستهالك 

الجديدة تؤدي إلى الحصول على قوائم مالية تقدم معلومات أكثر مالئمة لعمل المصنع.

4. أراضي إستثمارية

يتضمن هذا البند أرض إستثمارية بكلفة 26,500 دينار أردني مسجلة بموجب وكالة غير قابلة للعزل، 
والتي تم الحصول عليها مقابل تحصيل لذمم مدينة.

5. مخزون

20132012
دينار أردنيدينار أردني

15,328,294 14,038,970 بضاعة جاهزة )	(
7,443,183 7,358,770 قطع غيار ولوازم

4,807,918 3,591,609 مواد خام
م����������واد مضافة وزيوت وش����������حوم 

ومحروقات
 2,373,320 3,438,010

2,098,202 82,927 إعتمادات مستندية
33,115,607 27,445,596 المجموع

)	( تم احتساب خسارة تدني على البضاعة الجاهزة بقيمة 83,964 دينار أردني خالل عام 2013 )641,723 دينار أردني خالل عام 2012(.
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6. شقق سكنية معدة للبيع

إن جميع الش����������قق الس����������كنية الواردة أعاله مسجلة بموجب وكاالت غير قابلة للعزل، كما يتضمن شقق 
سكنية بكلفة 540,000 دينار أردني موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي تم الحصول عليها 

مقابل تحصيل لذمم مدينة.

7. أرصدة مدينة أخرى

20132012
دينار أردنيدينار أردني

5,964,179 3,731,880 أمانات ضريبة المبيعات
794,612 1,008,921 تأمينات

172,861 220,993 ذمم موظفين 
34,893 176,143 دفعات مقدمة لضريبة الدخل 
55,720 70,531 مطالبات الضمان االجتماعي

40,124 40,224 مصاريف مدفوعة مقدمًا
200,544 27,425 مدفوع مقدماً لموردين

 35,512  3,875 أخرى
7,298,445 5,279,992 المجموع

8. ذمم تجارية مدينة

20132012
دينار أردنيدينار أردني

5,741,027 7,324,857 ذمم تجارية )	(
 122,397  423,287 شيكات برسم التحصيل وفي الصندوق

)600,000()600,000(يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
5,263,424 7,148,144 الصافي 
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)	( فيما يلي أعمار الذمم التجارية حسب الفواتير المصدرة:
20132012

دينار أردنيدينار أردني
3,529,540 5,927,303 1 - 60 يوم

466,205 312,946 61 - 90 يوم
1,745,282 1,084,608 91 يوم فما فوق

5,741,027 7,324,857 المجموع
تم إستالم شيكات من العمالء بقيمة 2,149,885 دينار أردني كضمان لتحصيل الذمم المترتبة عليهم.• 

9. قرض
يمثل هذا البند قيمة التس����������هيالت اإلئتمانية الممنوحة إلى الشركة على شكل قرض تجمع بنكي بحيث • 

يسدد القرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بمبلغ 1,775,000 دينار أردني، إستحق القسط 
األول بتاريخ 1 كانون الثاني 2010 والقسط األخير يستحق بتاريخ 1 تموز 2014.

تم منح القرض بضمان المالءة المالية والتدفقات النقدية للشركة.• 
10. أرصدة دائنة أخرى

20132012
دينار أردنيدينار أردني

3,971,249 1,987,344 مقبوض مقدماً من عمالء
 -  359,838 شيكات آجلة

296,780 281,944 مصاريف مستحقة
131,442 115,101 أمانات أخرى

72,288 59,957 أمانات الضمان اإلجتماعي وضريبة الدخل
47,284 47,126 ذمم قضايا عمالية وبيئية

158,138 32,799 مخصص ضريبة دخل )	(
159,825 18,560 أمانات صندوق إدخار الموظفين

4,689 1,639 ذمم موظفين 
 -  661 ذمم مختلفة 

4,841,695 2,904,969 المجموع
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فيما يلي بيان حركة مخصص ضريبة الدخل خالل السنة:  )	(

20132012
دينار أردنيدينار أردني

369,787 158,138 الرصيد في بداية السنة
256,001 المكون خالل السنة عن سنوات سابقة

 64,827  - المكون خالل السنة
)276,476()381,340(المدفوع خالل السنة

158,138 32,799 الرصيد في نهاية السنة

لم يتم االنتهاء من تس����������وية الوضع الضريبي الخاص بضريبة الدخل والمبيعات للش����������ركة األم والشركات 
التابعة وكانت على النحو التالي:

اسم الشركة
األعوام التي لم يتم اإلنتهاء من تسوية الوضع 

الضريبي لها
2012حديد األردن 

2012شركة حديد األردن للصناعات الهندسية
2012شركة اإلئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب

2007، 2010، 2011 و2012الشركة المتطورة للشبك الحديدي 

وبرأي المستشار الضريبي للشركة فإن مخصص ضريبة الدخل كما في 31 كانون األول 2012 كاٍف.

11. بنوك دائنة

يمث����������ل بند البنوك الدائنة رصيد التس����������هيالت اإلئتمانية التي حصلت عليها الش����������ركة بالدوالر األمريكي 
لتمويل رأس����������مال الش����������ركة العامل ولشراء مواد خام بسعر الفائدة الس����������ائد على حسابات الدوالر األمريكي 

مضافاً إليه هامش الربح المتفق عليه وتدفع الفائدة شهرياً.
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12. تكلفة المبيعات
20132012

دينار أردنيدينار أردني
76,198,039 63,033,315 مواد خام مستهلكة

27,363,224 27,131,498 مصاريف صناعية )	(
103,561,263 90,164,813 مجموع تكلفة اإلنتاج

7,426,202 15,328,294 بضاعة جاهزة في بداية السنة
)15,970,017()14,122,934(يطرح: بضاعة جاهزة في نهاية السنة

95,017,448 91,370,173 الصافي
يتألف بند المصاريف الصناعية مما يلي:  )	(

20132012
دينار أردنيدينار أردني

9,102,408 9,346,921 محروقات ومياه وكهرباء
9,360,451 9,178,632 قطع غيار ولوازم وصيانة وزيوت ومواد كيماوية

4,553,097 4,518,485 رواتب وأجور وتوابعها
3,176,755 3,112,715 إستهالكات

512,457 458,482 مصاريف سيارات وآليات ومعدات
154,859 141,633 تأمين صحي وعالجات

119,776 105,784 سفر وتنقالت
83,607 81,254 رسوم ورخص
59,140 54,190 وجبات طعام 

27,957 35,647 تأمين ممتلكات وآالت ومعدات
31,010 27,720 متفرقة

31,817 20,102 قرطاسية ومطبوعات
23,017 16,628 إتصاالت

10,483 13,070 نظافة
95,094 10,669 نقل وتركيب وتجليس حديد

11,765 6,724 ضيافة
2,340 2,792 فحص عينات
7,191 50 بحث وتطوير

27,363,224 27,131,498 المجموع
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13. إيرادات أخرى بالصافي
20132012

دينار أردنيدينار أردني
)1,013(43,301 إيراد )مصروف( فرق عملة

217,295 34,615 أخرى
26,296 8,423 فوائد دائنة

524,556  - مبيعات خرده
 - )26,753(خسارة بيع ممتلكات وآالت ومعدات

767,134 59,586 المجموع

14. مصاريف إدارية
20132012

دينار أردنيدينار أردني
830,384 796,422 رواتب وأجور ومزايا أخرى

 - 172,700 ضريبة مبيعات عن سنوات سابقة
145,108 76,238 أتعاب مهنية وقضائية

75,816 68,934 مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي
60,600 66,375 تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

51,490 45,423 رسوم واشتراكات وطوابع
53,653 40,819 إستهالكات

33,104 32,623 مساهمة الشركة في صندوق االدخار
16,981 27,633 تأمين صحي 

21,591 20,947 مصاريف سيارات
22,204 15,671 إتصاالت

19,401 11,522 مصاريف إجتماع الهيئة العامة وأتعاب مراقب الشركات
10,901 10,212 كهرباء ومياه ومحروقات

13,038 9,270 مصاريف كمبيوتر
7,427 8,255 مصاريف بنكية

10,586 7,373 قرطاسية ومطبوعات
 15,218 6,479 متفرقة
13,797 6,081 سفر
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5,980 3,942 ضيافة
350 3,687 تطوير أنظمة ودراسات 

921 3,671 بحث وتطوير
2,713 3,498 صيانة المبنى واألجهزة المكتبية

6,870 3,391 تأمين حريق وضد السرقة 
14,508 2,705 تبرعات

5,286 2,475 تنقالت داخلية
1,400 2,260 دعاية وإعالن وتسويق

9,018 1,837 نظافة
1,200 1,200 أتعاب أمانة السر

1,449,545 1,451,643 المجموع

15. القضايا

كما جاء في كتاب المحامي، يوجد قضايا مرفوعة من الش����������ركة على الغير بتاريخ قائمة المركز المالي 
بمبلغ 142,014 ديناراً أردنياً وقضايا مرفوعة من الغير على الش����������ركة بقيمة 363,570 ديناراً أردنياً، وال 

زالت تلك القضايا منظورة لدى المحاكم المختصة.

16. إلتزامات طارئة

مبلغ اإللتزام بالصافي

دينار أردني

8,506,439 إعتمادات مستندية قائمة

993,047 كفاالت بنكية

17. إدارة المخاطر

أ. مخاطرة رأس المال
يتم مراجعة مكونات رأس المال بش����������كل منتظم ويتم األخذ بعين االعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر • 

المرتبطة فيه, كما يتم التحكم برأس المال لضمان اس����������تمرارية األعمال وزيادة العوائد من خالل تحقيق 
التوازن األمثل بين حقوق الملكية والديون.
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ب. مخاطرة سعر الصرف
هي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير • 

في سعر الصرف األجنبي.
تنش����������أ مخاطرة س����������عر الصرف نتيجة لتنفي����������ذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبي����������ة مما يفرض نوعاً من • 

المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت خالل السنة.
تتم إدارة هذه المخاطر عن طريق إجراءات خاصة بأسعار الصرف األجنبي.• 
فيما يلي مخاطر تعرض العمالت األجنبية كما في 31 كانون األول 2013:• 

سعر الصرف مقابل العملةالبيان
الدينار األردني

المبلغ بالعملة 
األجنبية

المبلغ بالعملة 
المحلية )دينار 

أردني(
70831,23622,115/-دوالر أمريكيحسابات جارية لدى البنوك
778510179/-فرنك سويسريحساب جاري لدى البنك
9326654,0803,975/-يورو أوروبيحساب وديعة لدى البنك

7105,000,0003,550,000/-دوالر أمريكيقرض

ج. مخاطرة سعر الفائدة
ه����������ي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المس����������تقبلية ألداة مالية بس����������بب • 

التغيرات في سعر الفائدة في السوق.
تنش����������أ مخاطرة سعر الفائدة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية الناتجة عن عمليات • 

اإلقتراض أو اإليداع في البنوك.
تتم إدارة المخاطر عن طريق المحافظة على الجمع ما بين أرصدة أسعار الفائدة المتقلبة والثابتة خالل • 

السنة المالية بطريقة مالئمة.
يوضح الجدول التالي حساسية الربح أو الخسارة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفوائد التي تتقاضاها • 

المنشأة على ودائعها لدى البنوك وعلى أسعار الفوائد التي تدفعها المنشأة على اقتراضها من البنوك:

كما في 31 كانون األول 2013
التغير في 
الفائدة %

األثر على الربح )الخسارة( وحقوق الملكية
دينار أردني

± 0,54,308الودائع لدى البنوك
± 0,5164,217التسهيالت البنكية ) شاملة القروض(



التقرير السنوي 2013 76

د. مخاطرة السعر األخرى
ه����������ي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المس����������تقبلية ألداة مالية بس����������بب • 

التغيرات في أس����������عار السوق )باس����������تثناء تلك الناتجة عن مخاطرة سعر الفائدة أو مخاطرة سعر الصرف( 
س����������واء تس����������بب في هذه التغيرات عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها، أو عوامل 

تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
تنشأ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالية نتيجة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.• 
إن الشركة غير خاضعة لمخاطرة السعر األخرى.• 

ه. مخاطر االئتمان
هي المخاطرة الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ إلتزاماته.• 
يتم تقييم االئتمان بصورة مستمرة من ناحية األوضاع والظروف االقتصادية للجهة المدينة.• 
تمثل القيم التي تظهر بها الموجودات المالية في القوائم المالية الحد األقصى من نسب التعرض لمخاطر • 

االئتمان, بدون األخذ بعين االعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.

و. مخاطر السيولة
هي مخاطرة عدم القدرة على س����������داد اإللتزامات المالية التي تمت تس����������ويتها من خالل تس����������ليم نقد أو • 

موجود مالي آخر.
تت����������م إدارة مخاطرة الس����������يولة ع����������ن طريق الرقابة على التدفق����������ات النقدية ومقارنتها مع تواريخ اس����������تحقاق • 

الموجودات والمطلوبات المالية.
يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في 31 كانون أول:• 

الوصف 
سنة واحدة فاكثرأقل من سنة

2013201220132012
دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

الموجودات المالية:
--5,212,3437,057,777أرصدة مدينة أخرى
--7,148,1445,263,424ذمم تجارية مدينة
--414,0971,896,302نقد ونقد معادل

--12,774,58414,217,503المجموع 
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المطلوبات المالية:
--1,507,9221,447,632أمانات المساهمين
--884,826712,308أرصدة دائنة أخرى
--3,310,8753,572,553ذمم تجارية دائنة

3,550,000-3,550,0003,550,000قرض
--29,293,39630,202,262بنوك دائنة
3,550,000-38,547,01939,484,755المجموع 

18. قوائم الشركات التابعة

تش����������مل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركات التابعة كما في 31 كانون األول 2013 وهي 
على النحو التالي:

رأس المال اسم الشركة
المدفوع

كية
لمل

ة ا
سب

ن

مجموع 
الموجودات

مجموع 
المطلوبات

األرباح 
المحتفظ 

بها )خسائر 
متراكمة( 

 ربح )خسارة( 
السنة

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني%دينار أردني
األردني  اإلئتالف  ش����������ركة 

540,697 172,460 26,000,00010046,141,9942,859,210لصناعة الحديد والصلب

األردن  حدي����������د  ش����������ركة 
)75,384()81,795(100,0001003,691,4073,573,202للصناعات الهندسية

للشبك  المتطورة  الش����������ركة 
4,085 500,0001001,346,035760,67244,774الحديدي

شركة عمون لتجارة الحديد 
)601()1,311(5,000100635,424631,735والمعادن
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19. معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد

لغاية تاريخ القوائم المالية، تم إصدار المعايير والتفس����������يرات التالية من قبل مجلس معايير المحاس����������بة 
الدولية والتي لم تصبح سارية المفعول بعد:

تاريخ النفاذالبيانرقم المعيار أو التفسير
المعايي����������ر الدولية إلعداد التقارير المالية 
)10 و12( ومعيار المحاس����������بة الدولي 

)27( - تعديالت

1 كانون ثاني 2014المنشآت اإلستثمارية
أو بعد

معي����������ار المحاس����������بة الدول����������ي )32( - 
تعديالت

»األدوات المالية: العرض« – 
تقاص الموجودات والمطلوبات 

المالية.

1 كانون ثاني 2014
أو بعد

معي����������ار المحاس����������بة الدول����������ي )36( - 
تعديالت 

» التدن����������ي ف����������ي الموجودات« 
– اإلفص����������اح عن القيمة القابلة 
لالس����������ترداد للموج����������ودات غير 

المالية

1 كانون ثاني 2014
أو بعد

معي����������ار المحاس����������بة الدول����������ي )39( - 
تعديالت

اإلعتراف  المالي����������ة:  »األدوات 
والقياس« - تجديد المشتقات 

وإستمرار محاسبة التحوط

1 كانون ثاني 2014
أو بعد

تفس����������ير لجنة معايير التقارير )21( - 
جديد

1 كانون ثاني 2014إستيفاء الرسوم
أو بعد

وباعتقاد اإلدارة ال يمكن أن يكون لتبني هذه المعايير وتفس����������يراتها في الفترات الحالية أو المس����������تقبلية 
أثر جوهري على القوائم المالية.

20. إعادة التصنيف

تم إعادة تصنيف أرصدة 2012 لجعلها تتطابق مع التصنيف المستخدم في 2013.



Jordan Steel Company
And Its Subsidiaries

Public Shareholding Company
Amman-The Hashemite Kingdom of Jordan

Consolidated statement of cash flows
for the year ended December 31, 2013

2013 2012
JD JD

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before tax 299,301 122,522 
Adjustments for:
Depreciation 3,153,534 3,230,408 
Loss from sale of property, plant and equipment 26,753  - 
Loss from impairment of inventories 83,964  641,723 
Changes in operating assets and liabilities:
Inventories 5,586,047 (10,660,859)
Other debit balances 2,018,453 (1,250,438)
Trade receivables (2,582,969) 970,048 
Provisions  - (75,000)
Due to shareholders 60,290 74,660 
Other credit balances (1,899,638) 923,240 
Trade payables (261,678) (1,546,088)

6,484,057 (7,569,784)
Income tax paid (208,640) (305,509)
Net cash from operating activities 6,275,417 (7,875,293)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property, plant and equipment (1,391,683) (4,432,256)
Proceeds from sale of property, plant and equipment  17,927  - 
Net cash from investing activities (1,373,756) (4,432,256)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Distributed dividends (1,925,000) (4,200,000)
Loan (3,550,000) (3,550,000)
Due to banks (908,866) 15,665,969 
Net cash from financing activities (6,383,866) 7,915,969 
Net change in cash and cash equivalents (1,482,205) (4,391,580)
Cash and cash equivalents- beginning of year 1,896,302 6,287,882 
Cash and cash equivalents- end of year 414,097 1,896,302 

INFORMATION ABOUT NON-CASH TRANSACTION
Possession of apartments available for sale and 
investment lands in lieu of trade receivables 786,500  - 
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Jordan Steel Company
And Its Subsidiaries

Public Shareholding Company
Amman-The Hashemite Kingdom of Jordan

Consolidated statement of comprehensive income
for the year ended December 31, 2013

2013 2012

JD JD

Sales 94,578,854 97,870,965 

Cost of sales (91,370,173) (95,017,448)

Gross profit 3,208,681 2,853,517 

Other revenues 59,586 767,134 

Selling expenses (150,534) (148,072)

Administrative expenses (1,451,643) (1,449,545)

Loss from impairment of inventories (83,964) (641,723)

Finance cost (1,282,825) (1,258,789)

Profit before tax 299,301 122,522 

Income tax  - (64,827)

Prior years income tax paid (83,301) (29,033)

Profit 216,000 28,662 

Earnings per share  JD -/006  JD -/001
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Jordan Steel Company
And Its Subsidiaries

Public Shareholding Company
Amman-The Hashemite Kingdom of Jordan

Consolidated statement of financial position
as at December 31, 2013

EQUITY AND LIABILITIES
2013 2012
JD JD

Equity
Authorized, issued and paid-in capital 35,000,000 35,000,000 
Issuance premium 1,509,320 1,509,320 
Statutory reserve 6,049,293 5,994,814 
Voluntary reserve  - 1,040,622 
Retained earnings 162,143 885,000 
Total Equity 42,720,756 44,429,756 

Non-Current Liabilities 
Loan  - 3,550,000 
Current Liabilities
Due to shareholders 1,507,922 1,447,632 
Other credit balances 2,904,969 4,841,695 
Trade payables 3,310,875 3,572,553 
Loan - current 3,550,000 3,550,000 
Due to banks 29,293,396 30,202,262 
Total Current Liabilities 40,567,162 43,614,142 
Total Liabilities 40,567,162 47,164,142 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 83,287,918 91,593,898 
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Jordan Steel Company
And Its Subsidiaries

Public Shareholding Company
Amman-The Hashemite Kingdom of Jordan

Consolidated statement of financial position
as at December 31, 2013

ASSETS
2013 2012

JD JD

Non-Current Assets

Property, plant and equipment 42,117,064 43,923,595 

Investment lands 123,025 96,525 

Total Non-Current Assets 42,240,089 44,020,120 

Current Assets

Inventories 27,445,596 33,115,607 

Apartments available for sale 760,000  - 

Other debit balances 5,279,992 7,298,445 

Trade receivables 7,148,144 5,263,424 

Cash and cash equivalents 414,097 1,896,302 

Total Current Assets 41,047,829 47,573,778 

TOTAL ASSETS 83,287,918 91,593,898 
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by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated 
financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate 
to provide a basis for our audit opinion.
Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material 
respects, the consolidated financial position of Jordan Steel Company (Public 
Shareholding Company) and its subsidiaries, as at December 31, 2013, and of its 
consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then 
ended in accordance with International Financial Reporting Standards.
Other Matters

We draw attention to Note (3) regarding changing of depreciation method related 
to smelting line machinery which is owned by a subsidiary.

Without qualifying our opinion, Jordan Steel Engineering Industries Company 
–a subsidiary - has accumulated losses as at the statement of financial position date 
amounted to JD 81,795 which represents 81% of the Company’s capital. Article No. 
75 of the Companies’ Law No. 22 for the year 1997 and its amendments states that 
[Should the Company’s losses amount to three quarters of its capital, the Company 
shall be liquidated unless the General Assembly decides in an extraordinary meeting 
to increase the Company’s capital to deal with the losses or quench the losses in 
accordance with the accredited international accounting and auditing standards, 
provided that the total of the remaining losses does not exceed half of the Company’s 
capital in both cases].

The General Assembly meeting was not held up to date to discuss the Company’s 
status.

The financial statements of the subsidiaries; Consolidated Jordanian Company 
for Steel Industry (Private Shareholding Co.), Jordan Steel Engineering Industries 
(Limited Liability Company), Modern Wire Mesh Company (Limited Liability 
Company) and Ammoun Company for Steel Trading (Limited Liability Company) 
were audited by another certified public accountant who issued unqualified reports 
over them on January 26, February 4, February 4 and February 4, 2014 respectively.
Legal Requirements

The Company maintains proper accounting records, and the audited financial 
statements and the financial information stated in the report of Board of Directors are 
consistent with these records. Accordingly, we recommend the general assembly to 
approve them.

Talal Abu-Ghazaleh & Co. International

Steve Karadsheh
(License #756)

Amman – February 10, 20



Independent Auditor’s Report
To The Shareholders Of
Jordan Steel Company
Public Shareholding Company
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan
Report on Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Jordan 
Steel Company (Public Shareholding Company) and its subsidiaries, which comprise 
the consolidated statement of financial position as at December 31, 2013, and the 
related consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of 
changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, 
and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Management’s Responsibility for the Consolidated 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 consolidated financial statements that are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial 
statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with 
International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the 
amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures 
selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks 
of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to 
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal 
control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements 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 entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness 
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made 
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