
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة حديد ا�ردن
 وشركاتھا التابعة
 محدودة شركة مساھمة عامة

 المملكة ا�ردنية الھاشمية –عَمان 
 
 
 

 الموحدة القوائم المالية
 مستقلمدقق الالوتقرير 
 ٢٠١١ كانون ا�ول ٣١للسنة المنتھية في 

 
 
 







 شركة حديد ا�ردن
 وشركاتھا التابعة

 مة عامة محدودةشركة مساھ
 المملكة ا�ردنية الھاشمية –عَمان 

 

� 

 ٢٠١١ كانون ا�ول ٣١كما في  الموحدة قائمة المركز المالي
 

٢٠١١٢٠١٠ايضاحاتالموجودات

دينار أردنيدينار أردنيالموجودات غير المتداولة

عدات ٣٤٢,٧٢١,٧٤٧٤٤,٨١٥,٠٨٨ممتلكات وآFت وم

٩٦,٥٢٥١٩٧,٤٦٢أراضي إستثمارية

٤٢,٨١٨,٢٧٢٤٥,٠١٢,٥٥٠مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

٤٢٣,٠٩٦,٤٧١٢٦,٤٣١,٣٦٣مخزون

٥١٢,٢٨١,٤٧٩١٠,٩٢٨,٦٥٤ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٦,٢٨٧,٨٨٢٦,١٩٤,١٣٨نقد ونقد معادل

٤١,٦٦٥,٨٣٢٤٣,٥٥٤,١٥٥مجموع الموجودات المتداولة

٨٤,٤٨٤,١٠٤٨٨,٥٦٦,٧٠٥مجموع الموجودات
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة حديد ا�ردن
 وشركاتھا التابعة

 مة عامة محدودةشركة مساھ
 المملكة ا�ردنية الھاشمية –عَمان 

 

� 

 ٢٠١١كانون ا�ول  ٣١كما في الموحدة قائمة المركز المالي 
 

٢٠١١٢٠١٠ايضاحاتحقوق الملكية والمطلوبات

دينار أردنيدينار أردنيحقوق الملكية

٣٥,٠٠٠,٠٠٠٣٥,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع 

١,٥٠٩,٣٢٠١,٥٠٩,٣٢٠عJوة إصدار

٥,٩٥٣,١٥١٥,٣٢٩,٩٥٦إحتياطي إجباري

١,٠٤٠,٦٢٢١,٠٤٠,٦٢٢إحتياطي إختياري

٦٥,٠٩٨,٠٠١٣,٥١٨,٠١٢أرباح محتفظ بھا 

٤٨,٦٠١,٠٩٤٤٦,٣٩٧,٩١٠مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

٧٧,١٠٠,٠٠٠١٠,٦٥٠,٠٠٠قرض طويل ا�جل

المطلوبات المتداولة

٨٧٥,٠٠٠٧٤,٧٥٠مخصصات أخرى

٩٣٦٩,٧٨٧٣٧٤,٠٢٢مخصص ضريبة دخل

ساھمين ١,٣٧٢,٩٧٢١,٢٨٤,٧٠٠أمانات م

١٠٨,٨٧٨,٩٥٨٨,١١٢,١٩٨ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

١١١٤,٥٣٦,٢٩٣١٨,١٢٣,١٢٥بنوك دائنة

٧٣,٥٥٠,٠٠٠٣,٥٥٠,٠٠٠قرض - الجزء الجاري

٢٨,٧٨٣,٠١٠٣١,٥١٨,٧٩٥مجموع المطلوبات المتداولة

٣٥,٨٨٣,٠١٠٤٢,١٦٨,٧٩٥مجموع المطلوبات 

٨٤,٤٨٤,١٠٤٨٨,٥٦٦,٧٠٥مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 



 شركة حديد ا�ردن
 وشركاتھا التابعة

 مة عامة محدودةشركة مساھ
 المملكة ا�ردنية الھاشمية –عَمان 

 

� 

 

 ٢٠١١ كانون ا�ول ٣١للسنة المنتھية في الموحدة  الدخل الشامل قائمة

 

٢٠١١٢٠١٠ايضاحات

دينار أردنيدينار أردني

١١٨,٥٤٣,٨٧٨٨٢,٨٤٠,١٤٦المبيعات

(٧٦,٨٩٠,٦٤٠)(١١٠,٣٠١,٧٣٠)١٢تكلفة المبيعات 

٨,٢٤٢,١٤٨٥,٩٤٩,٥٠٦مجمل الربح 

١٣٨٠٩,٧١٩٥٦٦,٣٥١إيرادات أخرى

(٣٦٢,٧٣٤)(٢١٤,٢٢٧)مصاريف مبيعات

(١,١٥٢,١٤٥)(١,٤٧٩,٠٦٧)١٤مصاريف إدارية

(١٠٠,٠٠٠)(٣٠٠,٠٠٠)ذمم مشكوك في تحصيلھا

(١٤٤,٧٥٠)(٧٥,٠٠٠)١٥مصاريف أخرى

(٨٧١,٦١٠)(٨٤٤,٣٨٩)تكاليف تمويل

٦,١٣٩,١٨٤٣,٨٨٤,٦١٨الربح قبل الضريبة

(٢٤٩,٠٢٧)(٤٣٦,٠٠٠)ضريبة الدخل

٥,٧٠٣,١٨٤٣,٦٣٥,٥٩١الربح 

١٠٤/- دينار أردني١٦٣/- دينار أردنيحصة السھم من الربح العائد لمالكي أسھم الشركة ا�م

 
 



 شركة حديد ا�ردن
 وشركاتھا التابعة

 شركة مساھمة عامة محدودة
 المملكة ا�ردنية الھاشمية –عَمان 

 

٤ 

 ٢٠١١ كانون ا�ول ٣١للسنة المنتھية في الموحدة التغيرات في حقوق الملكية  قائمة

 

حقوق

ا.جماليغير مسيطرةالمجموعأرباح محتفظ بھاإحتياطي إختياريإحتياطي إجباريع:وة ا.صداررأس المال

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

٣٥,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٩,٣٢٠٤,٩١٩,٥٣٠١,٠٤٠,٦٢٢٥,٥٠٤,٧١٠٤٧,٩٧٤,١٨٢٢٣٨,١٣٧٤٨,٢١٢,٣١٩رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٠

(٥,٢٥٠,٠٠٠)                   -(٥,٢٥٠,٠٠٠)(٥,٢٥٠,٠٠٠)                   -                  -                  -                  -أرباح موزعة

٣,٦٣٥,٥٩١                   -٣,٦٣٥,٥٩١     ٣,٦٣٥,٥٩١                   -                  -                  -                  -الربح

(٢٠٠,٠٠٠)(٢٣٨,١٣٧)٢٤,٨٦٠٣٨,١٣٧                   -         ١٣,٢٧٧                  -                  -شراء الحصص غير المسيطرة

                      -                   -                      -(٣٩٧,١٤٩)                   -٣٩٧,١٤٩                  -                  -إحتياطي إجباري

٤٦,٣٩٧,٩١٠                      -٣٥,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٩,٣٢٠٥,٣٢٩,٩٥٦١,٠٤٠,٦٢٢٣,٥١٨,٠١٢٤٦,٣٩٧,٩١٠رصيد ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٠  

(٣,٥٠٠,٠٠٠)                   -(٣,٥٠٠,٠٠٠)(٣,٥٠٠,٠٠٠)                   -                  -                  -                  -أرباح موزعة

٥,٧٠٣,١٨٤                      -٥,٧٠٣,١٨٤٥,٧٠٣,١٨٤                   -                  -                  -                  -الربح

                      -                   -                      -(٦٢٣,١٩٥)                   -٦٢٣,١٩٥                  -                  -إحتياطي إجباري

٤٨,٦٠١,٠٩٤                      -٣٥,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٩,٣٢٠٥,٩٥٣,١٥١١,٠٤٠,٦٢٢٥,٠٩٨,٠٠١٤٨,٦٠١,٠٩٤رصيد ٣١ كانون ا�ول ٢٠١١
 

 



 شركة حديد ا�ردن
 وشركاتھا التابعة

 شركة مساھمة عامة محدودة
 لكة ا�ردنية الھاشميةالمم –عَمان 

 

٥ 

 ٢٠١١ كانون ا�ول ٣١للسنة المنتھية في  الموحدة التدفقات النقدية قائمة

 

٢٠١١٢٠١٠

دينار أردنيدينار أردنيالتدفقات النقدية من ا�نشطة التشغيلية

٦,١٣٩,١٨٤٣,٨٨٤,٦١٨الربح قبل الضريبة

تعدي:ت لـ :

٥,٦٧٤,١٨٢٤,٩١٨,٤٧٧إستھJكات

                     -(١١٩,٠٦٤)أرباح بيع أرض إستثمارية

٣٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠ذمم مشكوك في تحصيلھا

٧٥,٠٠٠١٤٤,٧٥٠مخصصات أخرى

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(٧,٣٥٩,٧١٨)٣,٣٣٤,٨٩٢مخزون

(١,٦٤١,٢٩٨)(١,٦٥٢,٨٢٥)ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

(٢٣٣,٧٥٦)(٧٤,٧٥٠)مخصصات أخرى

ساھمين ٨٨,٢٧٢١٠,٩٧٦أمانات م

٧٦٦,٧٦٠٣,٢٥٦,٠٢٩ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

١٤,٥٣١,٦٥١٣,٠٨٠,٠٧٨

(١٠٥,٥٦٠)(٤٤٠,٢٣٥)ضريبة دخل مدفوعة

١٤,٠٩١,٤١٦٢,٩٧٤,٥١٨صافي النقد من ا�نشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من ا�نشطة اIستثمارية

عدات (١,٤٠٦,٠١٩)(٣,٥٨٠,٨٤١)شراء ممتلكات وآFت وم

                     -         ٢٢٠,٠٠١المتحصل من بيع أراضي إستثمارية

(٢٧٠,٠٠٠)                     -شراء باقي الحصص في شركة تابعة

(١,٦٧٦,٠١٩)(٣,٣٦٠,٨٤٠)صافي النقد من ا�نشطة ا.ستثمارية

التدفقات النقدية من ا�نشطة التمويلية

(٥,٢٥٠,٠٠٠)(٣,٥٠٠,٠٠٠)أرباح موزعة 

٥,٥١١,٦٢١(٣,٥٨٦,٨٣٢)بنوك دائنة

(١,٧٧٥,٠٠٠)(٣,٥٥٠,٠٠٠)قرض

(١,٥١٣,٣٧٩)(١٠,٦٣٦,٨٣٢)صافي النقد من ا�نشطة التمويلية

(٢١٤,٨٨٠)٩٣,٧٤٤صافي التغير في النقد والنقد المعادل

٦,١٩٤,١٣٨٦,٤٠٩,٠١٨النقد والنقد المعادل في بداية السنة

٦,٢٨٧,٨٨٢٦,١٩٤,١٣٨النقد والنقد المعادل في نھاية السنة 
 




