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صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه

صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبداهلل الثاني المعظم ولي العهد

شركة اسمنت الشمالية المساهمه العامه المحدودة

تعترب �شركة ا�سمنت ال�شمالية من ال�شركات الرائدة يف اململكة االردنية الها�شمية يف �صناعة اال�سمنت باف�ضل املوا�صفات
وتطبيق معايري اجلودة العاملية واملحلية.
�شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة �شركة اردنية ا�س�ست مبقت�ضى قانون ال�شركات االردين عام  2007حتت الرقم
( )464بر�أ�س مال بلغ خم�س وخم�سون مليون دينار �أردين .
وقد حتولت �صفة ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية خا�صة الى �شركة م�ساهمه عامة بتاريخ . 2010/07/01
ادرجت يف �سوق عمان املايل بتاريخ  2011/03/07وهي �ضمن ال�سوق االول ح�سب ت�صنيف بور�صة عمان
وتبلغ الطاقة االنتاجية حوايل مليون طن من اال�سمنت �سنويا»
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رؤيتنا

ان تكون ال�شركة من �أكرب ال�شركات الرائدة يف �صناعة اال�سمنت وتلبية احتياجات كافة القطاعات االن�شائية من خمتلف
انواع اال�سمنت املطابق للموا�صفات الفنية القيا�سية العاملية و�ضمن �أعلى معايري اجلودة ملا يعود باخلري على اقت�صادنا
الوطني .
رسالتنا

دعم قطاع االن�شاءات واملقاولني بتقدمي اف�ضل املنتجات والتميز يف تقدمي خدمات ما بعد البيع.
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انشطة الشركة الرئيسية

 �صناعة اال�سمنت والكلنكر وطحنها وانتاج اال�سمنت بكافة انواعه وا�شكاله . �صيانة امل�شاريع ال�صناعية ل�صناعة اال�سمنت وجتهيز اخللطات اخلر�سانية واال�سمنتية اجلاهزة على اختالف انواعها. ا�سترياد وت�صدير اال�سمنت والكلنكر وبيعها واالجتار بها .االماكن الجفرافية للشركة

�أ  -امل�صنع  :اململكة االردنية الها�شمية /املوقر بالقرب من مدينة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني التدريبية
هاتف  0096279650777 - :فاك�س 00962796696620- :
ب-

االدارة  :اململكة االردنية الها�شمية  -عمان -جبل اللويبدة � -شارع ال�شريف احل�سني بن علي  -عمارة رقم 64

هاتف / 0096265650777-:فاك�س� /0096265662638 -:ص.ب  961186عمان  11196االردن.
حجم االستثمار الراسمالي

1

بلغت كلفة ا�صول ال�شركة التي تقوم ال�شركة بحيازتها من خالل اال�ستثمار الرا�سمايل مبلغا وقدره ( )54106714دينار
�أردين كما يف  31كانون االول 2017
وبلغ اال�ستهالك املرتاكم مبلغا وقدره ( )20475849دينار �أردين كما يف  31كانون االول  2017وبلغت �صايف القيمة
الدفرتية كما يف  31كانون االول  2017مبلغا وقدره ( )33630865دينار �أردين.
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غايات الشركة
تهدف ال�شركة الى حتقيق الغايات التالية:
� - 1صناعة اال�سمنت والكلنكر وطحنها وانتاج اال�سمنت بكافة �أنواعه و�أ�شكاله ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة
ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
 - 2متلُّك و�/أو �إدارة و�/أو ت�شغيل و�/أو �صيانة امل�شاريع ال�صناعية ل�صناعة اال�سمنت و�/أو اخللطات اخلر�سانية اجلاهزة و�/أو
اخللطات اال�سمنتية اجلاهزة واالعمال املتعلقة بها ل�صالح ال�شركة ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب
القوانني واالنظمة املرعية.
 - 3ا�سرياد وت�صدير اال�سمنت والكلنكر وبيعها واالجتار بها
 - 4التعدين ومتلُّك املقالع واملحاجر واحل�صول على رخ�ص التعدين واملقالع واملحاجر الالزمة وذلك بعد احل�صول على املوافقات
الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
 - 5متلُّك ال�شركات وامل�ساهمة فيها وامل�شاركة بت�أ�سي�سها واال�ستثمار بها ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب
القوانني واالنظمة املرعية.
� - 6صناعة وجتهيز اخللطات اخلر�سانية اجلاهزة واخللطات اال�سمنتية على اختالف انواعها وا�ستعماالتها و�أ�شكالها ،وذلك بعد
احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
� - 7صناعة املنتجات اال�سمنتية على اختالف انواعها وا�ستعماالتها و�أ�شكالها ،و�صناعة الطوب اال�سمنتي بجميع �أ�شكاله و�أنواعه
وا�ستعماالته ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
 - 8ت�شغيل الك�سارات و�إنتاج ركام املقالع على اختالف �أنواعه و�أ�شكاله وا�ستخداماته ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية
الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
 - 9جتهيز املواد الكيماوية واملواد امل�ضافة الالزمة ل�صناعة اخللطات اخلر�سانية ب�أنواعها املختلفة ،وذلك بعد احل�صول على
املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
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 -10ا�ستئجار وت�أجري الآالت واملعدات واالدوات وو�سائط النقل واملناولة الالزمة لتحقيق غايات ال�شركة،مبا يف ذلك النقل وذلك بعد
احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
 -11ا�سترياد املواد والآالت والأدوات والعدد و�أجهزة املختربات الالزمة لتحقيق غايات ال�شركة ،واملتاجرة بها داخل االردن وخارجه،
وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
 -12التعاون الفني مع ال�شركات املحلية والعاملية يف جمال عمل ال�شركة واحل�صول على االمتيازات والرتاخي�ص الالزمة لتحقيق
غايات ال�شركة ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
 -13اال�ستثمار يف كافة املجاالت االقت�صادية �سوا ًء املالية �أو ال�صناعية �أو العقارية �أو ال�سياحية �أو التجارية �أو الزراعية �أو اخلدمية،
وذلك عن طريق ت�أ�سي�س امل�شاريع اال�ستثمارية �أو امل�شاركة بت�أ�سي�س ال�شركات و�/أو امل�ساهمة و�/أو امل�شاركة يف ر�ؤو�س �أموالها �أو
�إدارة و�/أو متلك �أية �شركة �أو م�شروع �أو م�ؤ�س�سة مهما كان نوعها �أو غايتها ،ولل�شركة �أن تقوم بذلك �إما منفردة �أو بالتعاون مع �أي
�شخ�ص طبيعي �أو معنوي وذلك باال�سلوب والكيفية املنا�سبة مل�صلحة ال�شركة ،كما لها اال�ستثمار يف اال�سهم وال�سندات واالوراق
املالية املتداولة يف �سوق عمان املايل واال�سواق العاملية ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني
واالنظمة املرعية.
 -14يحق لل�شركة عند قيامها ب�أعمالها �أن تقوم ب�أي �أعمال �أو ت�صرفات ل�ضمان ح�سن �سري �أعمالها وحتقيق غاياتها مبا يتفق مع
القوانني واالنظمة والتعليمات املعمول بها ولها القيام مبا يلي:
1
�أ � -شراء وبيع وا�ستبدال و�إجارة �أي �أموال منقولة �أو غري منقولة ،كاالرا�ضي واالبنية والعقارات �أو �أي حقوق �أو امتيازات اخرتاع
�أو رخ�ص �أو ماكينات �أو �آالت و�أي �أمور حتتاجها ال�شركة لتنفيذ غاياتها ،على �أن ال يكون �شراء العقارت بق�صد االجتار بها،
وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
ب -اقرتا�ض االموال الالزمة للقيام ب�أعمالها و�/أو لتنفيذ غاياتها واحل�صول على هذه االموال �أو �أي ت�سهيالت مالية �أخرى
من داخل االردن وخارجه ،كما �أن لها رهن االموال املنقولة وغري املنقولة اململوكة لها لأي غاية تراها منا�سبة مبا يف ذلك
احل�صول على الت�سهيالت والقرو�ض ،واحل�صول على �أي حقوق �أو امتيازات �أو رخ�ص �أو عالمات جتارية �سوا ًء عن طريق
ال�شراء �أو التملك �أو عن طريق ا�ستئجارها �أو ا�ستثمارها� ،أو عن طريق اال�ستخدام مقابل بدل حمدد لهذه الغاية وذلك بعد
احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
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جـ-فتح االعتمادات وا�صدار الكفاالت والت�أمينات وال�ضمانات املتعلقة ب�أعمالها ،و�إدارة وت�سويق وتنمية وبيع وا�ستبدال وت�أجري
ورهن والتعامل والت�صرف ب�أي جزء من موجوداتها �أو �أموالها لقاء البدل النقدي الذي تراه منا�سب ًا ولها �أن تقوم بكافة
انواع الت�صرفات بكل او بجزء من ممتلكاتها ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة
املرعية.
د �	-أن تربم االتفاقيات والعقود املتعلقة بامل�شاريع التي تنوي القام بها او التي تقوم بدرا�ستها �أو باال�شراف على تنفيذها و�/أو
ادارتها عن طريق طرح العطاءات الدولية �أو املحلية و�/أو التعاقد ب�شكل مبا�شر عن طريق التلزمي مع �أي �شركة او هيئة او
�شخ�ص للقيام باي من االعمال التي ت�ساعدها على بلوغ غاياتها ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب
القوانني واالنظمة املرعية.
هـ -ت�أ�سي�س او اال�شرتاك او امل�ساهمة يف �أي �شركة او م�شروع او م�ؤ�س�سة ترى ان لها فائدة يف ت�أ�سي�سه او اال�شرتاك فيه و�/أو
ادارته ،وكذلك االندماج مع �أي �شركة اخرى تت�شابه معها يف الغايات �سوا ًء عن طريق البيع او ال�شراء او غري ذلك ،وذلك
بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
و  -ا�ستثمار اموالها بايداعها يف البنوك واي وجه �آخر والت�صرف باموالها املنقولة وغري املنقولة بالكيفية التي تراها من حني
لآخر ،كما ولها ان متار�س كافة االعمال التي تراها الزمة لتحقيق غاياتها وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية
الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
ز  -االقرتا�ض من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية وا�ستدانة االموال الالزمة لتحقيق غاياتها وبراجمها وم�شاريعها بال�شكل الذي تراه
منا�سب ًا وذلك من �أية جهة كانت داخل اململكة او خارجها ولها ان تقوم برهن ما يلزم من اموالها املنقولة وغري املنقولة
�ضمان ًا لديونها والتزاماتها ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
حـ -ان ت�شرتي او تتملك او تدير او ت�ست�أجر او تبادل او ت�ؤجر او ترتهن اية اموال منقولة وغري منقولة او اية حقوق او امتيازات او
تراخي�ص تراها الزمة لغايات ال�شركة �شريطة ان ال يكون متلك االموال غري املنقولة بهدف االجتار بها ،وذلك بعد احل�صول
على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
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ط-ان تقوم بتمثيل ال�شركات واالفراد وامل�ؤ�س�سات يف �أي عمل من االعمال الداخلة �ضمن غاياتها مبا يف ذلك القيام باعمال
الوكاالت والو�ساطات التجارية ومتثيل ال�شركات املحلية واالجنبية وان تقوم با�سترياد الب�ضائع وت�سويقها وان تقوم بت�صدير
وت�سويق املنتجات االردنية للخارج وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
ي -و�ضع اخلطط التمويلية وجمع املعلومات وعمل درا�سات اجلدوى االقت�صادية والدرا�سات الت�سويقية واملالية للم�شاريع
وال�شركات املرتبطة بغاياته والتي ترغب يف التعاون معها او اال�شرتاك يف ت�أ�سي�سها او متلكها او �شراء موجوداتها وذلك بعد
احل�صول على املوافقات الر�سمية الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
ك -ان تقب�ض ارباح ا�ستثماراتها و�أثمان اية حقوق باعتها او ت�صرفت بها ب�أي وجه وب�أي مقابل مهما كان نوعه نقد ًا او اق�ساط ًا
او بالعني يف اية �شركة او هيئة م�سجلة مدفوعة قيمتها كلي ًا او جزئي ًا �سواء بحقوق م�ؤجلة او ممتازة او بدونها او باية �سندات
ماليى الي �شركة او هيئة م�سجلة او مقابل �آخر ح�سب ال�شروط التي اقررها ال�شركة و�أن متتلك وتتعامل على وجه �آخر بتلك
اال�سهم او ال�سندات املالية او املقابل التي ح�صلت عليه على الوجه املذكور ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية
الالزمة ح�سب القوانني واالنظمة املرعية.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�سرنا واع�ضاء جمل�س االدارة ان اقدم لكم التقرير ال�سنوي لل�شركة للعام  2017مت�ضمنا» اعمال
ال�شركة واجنازاتها خالل العام  2017مبا فيها البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات لل�سنةاملنتهية
كما يف  2017/12/31والتي حققت فيها ال�شركة العديد من االجنازات واهمها املحافظة على مكانتها
يف ال�سوق االردين .
ا�ستطاعت ال�شركة حتقيق ارباح �صافية بعد اقتطاع �ضريبة الدخل واالحتياطي بلغت ( 9,147,166دينار �أردين) مقارنة بعام
 2016والتي بلغت ( )11,137,272دينار والتي �أظهرت انخفا�ض االرباح .
وبالرغم من جميع التحديات االقت�صادية واملناف�سة يف ال�سوق االردين ا�ستطاعت ال�شركة املحافظة على مكانتها بني ال�شركات
ال�صناعية الكربى و�شركات اال�سمنت ب�شكل خا�ص .
وقد حر�صت ال�شركة على تنفيذ بع�ض امل�شاريع �أهمها تنظيف خزانات اال�سمنت باال�ضافة الى �سيا�سة ا�ستكمال تطوير اداء كافة
معدات امل�صنع .
واال�ستمرار يف دعم املجتمع املحلي من االمور التي حتر�ص عليها ال�شركة من خالل تقدمي الدعم املادي والعيني للم�ؤ�س�سات
الر�سمية واخلا�صة وتقدمي الدعم لطالب اجلامعات من ابناء اهل املنطقة وغريها من املجاالت الكثرية.
وقد ن�سب جمل�س ادارة ال�شركة بتوزيع مبلغ ( 9,075,000دينار اردين) �أي ما ن�سبته ( )%16,50من ر�أ�س مال ال�شركة على
امل�ساهمني للعام  2017وذلك بعد اقتطاع خم�ص�ص �ضريبة الدخل واالحتياطي االجباري .
اننا كمجل�س ادارة ال�شركة وادارتها العليا نتطلع الى م�ستقبل يحمل التفا�ؤل للفرتة القادمة من حتقيق اجنازات �ستعود على ال�شركة
وم�ساهميها باخلري والفائدة باذن اهلل .
اتوجه بال�شكر اجلزيل مل�ساهمي ال�شركة عللى الثقة التي منحونا اياها والع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة العليا يف ال�شركة على اجلهود
امل�ستمرة يف خدمة ال�شركة وموا�صلة النجاح خلدمة االقت�صاد االردين يف ظل �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
رئي�س جمل�س االدارة
ال�شيخ �سليمان بن �سليم احلربي
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الخطط والرؤيا المستقبلية

 احلر�ص على انتاج الطاقة االنتاجية لل�شركة والتي تبلغ (مليون طن �سنويا). املحافظة على بيع كامل االنتاج. املحافظة على اال�سواق الت�صديرية ورفدها مبادة اال�سمنت . املحافظة على جودة منتجنا على الدوام امل�ساهمة وب�شكل م�ستمر يف خدمة املجتمع املحلي . رفع كفاءة املوظفني العاملني يف ال�شركة من خالل الربامج التدريبية بعدف حت�سني ادا�ؤهم الوظيفي . -البدء يف م�شروع الطاقة ال�شم�سية.

1
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 ال�شيخ �سليمان بن �سليم احلربي(رئي�س جمل�س الإدارة)
(ممثل عن �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
* رئي�س جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة اعتبارا» من تاريخ 2010/08/30

* ي�شغل حاليا رئي�س جمل�س ادارة ال�شركات التالية يف اململكة العربية ال�سعودية -:
 �شركة عرب اململكة للمقاوالت� ،شركة عرب اململكة لال�ستثمار� ،شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية� ،شركة حديد اجلنوب،�شركة �سناف العقارية� ،شركة هيبو ل�صناعة االنابيب� ،شركة نقل التخ�ص�صية� ،شركة عرب اململكة للطاقة� ،شركة العليبي
(�أدنك).
* يحمل درجة بكالوريو�س ادارة اعمال.
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 ال�سيد فار�س عيد القطارنة(نائب رئي�س جمل�س الإدارة /ممثل عن �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
* نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا من 2011/05/09
* �شغل املنا�صب التالية -:
 وزير دولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء /اململكة االردنية الها�شمية �سفري/مدير ادارة املرا�سم وزارة اخلارجية/اململكة االردنية الها�شمية م�ساعدرئي�س الت�شريفات امللكية /الديوان امللكي الها�شمي* يحمل درجة املاج�ستري يف القانون/قانون احلماية الفكرية
* يحمل درجة البكالوريو�س يف احلقوق
 املهند�س �سعود بن �سعد العريفي(ع�ضو  /ممثل عن �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا من تاريخ 2010/08/30
* ي�شغل حاليا ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركات التالية يف اململكة العربية ال�سعودية -:
 �شركة عرب اململكة للمقاوالت � ،شركة عرب اململكة لال�ستثمار �،شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية� ،شركةحديد اجلنوب� ،شركة �سناف العقارية� ،شركة هيبو ل�صناعة االنابيب� ،شركة نقل التخ�ص�صية� ،شركة
عرب اململكة للطاقة.
1
* يحمل درجة البكالوريو�س يف هند�سة التخطيط والت�صميم العمراين.
 املهند�س رائد بن ابراهيم املديهيم(ع�ضو  /ممثل عن �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية)
* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا من تاريخ 2010/08/30
* ي�شغل رئي�س جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت البادية (�سوريا)
* ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركات التالية -:
 �شركة حديد اليمامة (ال�سعودية)� ،شركة ا�سمنت ال�سوي�س(م�صر)� ،شركة ال�سعودية للربجميات.* يحمل درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية
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 املهند�س حممد بن فايز الدرجم(ع�ضو  /ممثل عن �شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته)
* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا من تاريخ 2010/08/30

* ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركات التالية يف اململكة العربية ال�سعودية -:
 �شركة عرب اململكة للمقاوالت � ،شركة عرب اململكة لال�ستثمار� ،شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية� ،شركةحديد اجلنوب � ،شركة �سناف العقارية � ،شركة هيبو ل�صناعة االنابيب �،شركة نقل التخ�ص�صية� ،شركة
عرب اململكة للطاقة .
* يحمل درجة املاج�ستري يف الهند�سة يف التخطيط والت�صميم العمراين
 ال�سيد با�سم جويد ظبيان(ع�ضو  /ممثل عن �شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء املحدودة)
* رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين م�ساهمة خا�صة حمدودة لغاية .2015/12/29
* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة املحدودة
* مدير عام ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة
* �شغل من�صب مدير عام ال�شركة احلديثة ل�صناعة �أكيا�س الورق ذ.م.م
* �شغل من�صب مدير عام �شركة عمان فران�شاك �/سلطنة عمان
* �شغل من�صب مدير �أقليمي ل�شركة موندي باكيجنج /النم�سا.
* �شغل من�صب مدير ت�صدير �شركة الكوثر لال�ستثمار م  .ع .م
* ع�ضو جمل�س كلية طالل ابو غزالة للدرا�سات العليا يف ادارة االعمال
* يحمل درجة البكالويو�س يف املحا�سبة واالقت�صاد واالح�صاء

من تاريخ 2015/1/1

املحدودة من تاريخ  2008/4/5ولغاية 2014/12/31
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 ال�سيد حممد بن �سليم طري�س ال�صاعدي(ع�ضو  /ممثل عن �شركة عرب ال�شمال لال�سمنت ومواد البناء) اعتباراً من تاريخ 2017/12/01
* رئي�س جمل�س ادارة �شركة الفا للنقل املحدودة
* رئي�س جمل�س ادارة �شركة جال للتنمية املحدودة لغاية 2017/07/23
* رئي�س جمل�س ادارة �شركة احلياة لال�ستثمار والتطوير العقاري لغاية 2017/03/23
* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا» من تاريخ 2017/12/01
* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية /ال�سعودية
* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة هيبكو ال�سعودية لغاية تاريخ 2017/03/23
* ع�ضو جمل�س ادارة م�صنع اركان لالعمال اخل�شبية واملعدنية لغاية تاريخ 2017/03/22
* املدير العام ل�شركة الطري�س ال�سعودية لغاية تاريخ 2017/03/23

 ال�سيد �سلطان بن �سلمان بن �سليم ال�صاعدي(ع�ضو  /ممثل عن �شركة عرب ال�شمال لال�سمنت ومواد البناء) لغاية تاريخ 2017/12/1
* رئي�س جمل�س ادارة �شركة دار ال�سالم العاملية ذات م�س�ؤولية حمدودة
* رئي�س جمل�س ادارة ركة زياد بن حجاب بن نحيت و�شريكه ذات م�س�ؤولية حمدودة

1

* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة املحدودة لغاية تاريخ . 2017/11/30
* املدير العام مل�ؤ�س�سة �سلطان بن �سلمان ال�صاعدي .
* نائب املدير العام ل�شركة الطري�س ال�سعودية للتجارة وال�صناعة واملقاوالت ذات م�س�ؤولية حمدودة
* يحمل درجة البكالوريو�س يف ادارة االعمال .
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اعضاء االدارة العليا

 ال�سيد �سليمان نعيم ملح�س* املدير العام ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة املحدودة من تاريخ 2015/01/01

* م�ساعد مدير عام �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة املحدودة من تاريخ .2014/12/31
* ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين م�ساهمة خا�صة حمدودة لغاية . 2015/12/29
* نائب املدير العام ل�شركة امل�صنع ال�سوداين املاليزي /اخلرطوم .
* مدير جتاري يف ال�شركة العربية ل�صناعة اال�سمنت االبي�ض ملدة � 16سنة .
* مالزم �أول /حما�سب الدائرة املالية يف القوات امل�سلحة االردنية.
* يحمل درجة البكالوريو�س االقت�صاد واالح�صاء واملحا�سبة.
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اعضاء االدارة العليا

 ال�سيد نائل ح�سني مكاوي* املدير املايل ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة املحدودة .
* مدير مايل ومدقق ح�سابات ملدة � 25سنة.
* يحمل درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة.

 املهند�س عدنان حممد ح�سني*
*
*
*
*

مدير م�صنع يف �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة املحدودة.
مدير م�صنع يف �شركة الكربونات االردنية .
مدير م�صنع يف �شركة امل�صنع ال�سوداين املاليزي /اخلرطوم .
مدير ال�صيانة يف �شركة ا�سمنت عطربة
يحمل �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من الواليات املتحدة االمريكية .

1
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حضرات المساهمين الكرام ،،،،

عمال» ب�أحكام املادة ( )171من قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة  1997وتعديالته وتنفيذا» لتعليمات اف�صاح ال�شركات
امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ل�سنة  2004يقدم لكم جمل�س ادارة جمل�س �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة
العامة املحدودة تقريره ال�سنوي مت�ضمنا» خال�صة �أعمال ال�شركة واجنازاتها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  2017/12/31وخطة
العمل امل�ستقبلية ونتائج اعمال ال�شركة وو�ضعها املايل متمثلة يف القوائم املالية يف قائمة املركز املايل  ،قائمة الدخل ال�شامل ،
قائمة التغريات يف حقوق امللكية  ،قائمة التدفقات النقدية املوحدة.
المبيعات

تعمل �شركة �إ�سمنت ال�شمالية باملحافظة الدائمة على تنفيذ اخلطة الت�سويقية ال�سنوية واملعدة بناءا على درا�سات �شاملة
لو�ضع الأ�سواق الداخلية واخلارجية مما يحقق �ضمان �سري العملية الإنتاجية على مدار العام مبا يتالئم مع متطلبات ال�سوق رغم
الظروف االقت�صادية و�شدة املناف�سة يف قطاع الإ�سمنت وما يحافظ على احل�صة ال�سوقية لل�شركة.
أنواع المنتجات
 ا�سمنت بروتالندي عادي �صنف قوة (CEM I )52.5 N ا�سمنت بروتالندي عادي �صنف قوة (CEM I )42.5 N�صنف قوة (CEM II A-P )42.5 N

 ا�سمنت بروتالندي بوزوالين ا�سمنت بروتالندي بوزوالين �صنف قوة ()32.5 R ا�سمنت بروتالندي بوزوالين �صنف قوة ()42.5 N		
 مالط ق�صارة ناعمة ( )Finish Coat			
 -مالط ر�شة خ�شنة ()Render

22

CEM II B-P
CEM II B-P
 مالط ر�شة م�سمار ()Rush Coat -مالط بناء طوب ()Block Mortar

المساهمة في المجتمع المحلي

�شركة �إ�سمنت ال�شمالية من �أوائل ال�شركات التي حتر�ص وبا�ستمرار على دعم املجتمع املحلي من خالل عدة قنوات من
اهمها دعم التعليم اجلامعي من خالل تقدمي الدعم املادي لطالب اجلامعات من ابناء املنطقة وغريهم وفق ا�س�س�س
ثابتة باال�ضافة الى تقدمي الدعم املادي والعيني للم�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة وت�أمني مادة اال�سمنت من خالل امل�ساعدة يف بناء
املدار�س وامل�ساجد  .وال تغفل ال�شركة عن تكثيف اجلهود خالل �شهر رم�ضان املبارك من خالل ت�أمني التربعات املادية والعينية
من طرود اخلري والتي توزع على اهايل املنطقة املحتاجني مع احلر�ص على االجتماع وبا�ستمرار مع وجهاء املنطقة للو�صول
الف�ضل الو�سائل للتعاون وتقدمي الدعم للمجتمع املحلي.
مت عمل دورة داخلية ملوظفي امل�صنع بعنوان «�أعرا�ض الإدمان وطرق الوقاية منها» من قبل �إدارة مكافحة املخدرات .وعلى
�صعيد تدريب �أبناء املنطقة وبالتن�سيق مع جمعية منتجي الإ�سمنت مت تدريب جمموعة من �أهايل املنطقة داخل �أق�سام ال�صيانة
الكهربائية وامليكانكية لإكت�ساب اخلربة للعمل يف امل�صانع كفنيني م�ؤهلني مما ي�ساهم يف احلد من البطالة يف املنطقة املحيطة
للم�صنع .
االنتاج

1

ا�ستمرت ادارة ال�شركة بانتاج الطاقة الت�صميمية واملحافظة على النوعية وجودة املنتجات وفق املوا�صفات القيا�سية
واالردنية .
 العمل على خف�ض كلف االنتاج من خالل عمل اجراءات ل�ضبط اال�ستهالكات وخا�صة اال�ستهالكات املتعلقة بالطاقة الكهربائية احلر�ص على املراقبة امل�ستمرة مل�ستودعات املواد اخلام املوردة من �شركات التعدين واال�سمنت للمحافظة على اعلى معايرياجلودة .
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الموردين والعمالء الرئيسين

حر�صت ال�شركة على التعاون مع عدد من املوردين والعمالء املحليني واخلارجيني لتوريد ما حتتاجه من مواد مثل مادة
الكلنكر ،اجلب�صني ،البوزوالنا ،قطع الغيار ،الأكيا�س الورقية وب�أعلى املوا�صفات ل�ضمان توفرها ب�شكل م�ستمر
 ال�شركة احلديثة لال�سمنت والتعدين �شركة �أكيا�س الورق االردنية �شركة  /CBPاملانيا �شركة  /VENTOMATICايطاليا م�ؤ�س�سة �شاكر الطالب �شركة ال�شعبية ال�صناعية  /الكويت� -شركة مكائن لل�صناعات واملعدات الهند�سية.

 مدى االعتماد على موردين �أو عمالء رئي�سني : �شركة املعا�صرون للحديد واال�سمنت		
 م�ؤ�س�سة الزهريي ل�صناعة الباطون اجلاهز �شركة طارق الدويك واخوانه			
 �شركة عمان للباطون اجلاهز� -شركة املتقدمة للباطون اجلاهز
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االمتيازات والحمايات واالعفاءات

ال يوجد ايه حمايات حكومية النتاج مادة اال�سمنت.
تتمتع ال�شركة بامتيازات واعفاءات �ضريبية ح�سب قوانني ت�شجيع اال�ستثمار يف االردن.
العقود والمشاريع واالرتباطات

امل�شاريع املنفذة
 نقل وحتديث وزيادة القدرة التوزينية لقبان املواد الأولية. تنظيف و�إعادة ت�أهيل خزانات املواد اجلاهزة. �إفتتاح منجم البوزوالنا اخلا�ص بال�شركة يف منطقة الأزرق والبدء بالتوريد منه من خالل مقاول حملي.العقود

 عقد �شاكر الطالب لتوريد مادة اجلب�ص. -ال�شركة احلديثة للإ�سمنت والتعدين لتوريد مادة الكلنكر.

1
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الهيكل التنظيمي العام لشركة إسمنت الشمالية
جمل�س الإدارة
جلنة
التدقيق

جلنة
الرت�شيحات
التدقيق
الداخلي

المدير العام
امل�ست�شار
القانوين
�شعبة
اجلودة

ال�سكرتري
التنفيذي

م�ساعد
المدير العام
�شعبة الحا�سوب
وتكنولوجيا المعلومات

�شعبة
الم�ساهمين

الدائرة
الإدارية

الدائرة
المالية

الديوان

ال�صندوق

مدخل
بيانات
�شعبة
الموارد
الب�شرية

الدائرة
التجارية
م�ساعد
المدير التجاري

�شعبة
الم�شتريات
الخارجية

�شعبة
الم�شتريات
المحلية

�شعبة
الم�ستودعات
واللوازم
�شعبة الخدمات
والعالقات العامة
والأمن

دائرة
الم�شتريات

الدائرة
الفنية

�شعبة
الح�سابات
والتكاليف

�شعبة الدعم
اللوج�ستي

�شعبة
المبيعات

من�سق
�إداري

�شعبة مختبر
الخر�سانة الجاهزة

م�ساعد
مدير الم�صنع

�شعبة
الت�سويق

وحدة ال�سالمة
العامة

�شعبة
الرعاية
ال�صحية

مراقب
ال�صيانة

مدخل
بيانات

مفت�ش
�صيانة

�سائق

ق�سم الإنتاج
و�ضبط العمليات

ق�سم المختبرات
و�ضبط الجودة
مدخل
بيانات

�شعبة الإنتاج
والتعبئة
وحدة نقل
المواد الأولية

وحدة
الك�سارة

وحدة
الطاحونة

وحدة
التعبئة

�شعبة م�شغل
الميكانيك

�شعبة �ضبط الجودة
وتوكيد النوعية

وحدة
المياه

م�شرف
المواد الأولية
المختبر
الفيريائي
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ق�سم ال�صيانة
الميكانيكية

المختبر
الكيميائي

مختبر
الأ�شعة

�شعبة الكراج
والحركة

ق�سم ال�صيانة
الكهربائية
�شعبة م�شغل
الكهرباء

�شعبة الآالت
الدقيقة

الموظفين

فئات الموظفين
مهند�سون
فنيون
�إداريون
محا�سبون
فني نتو�سط
�سائق
المجموع

الجامعيون

دبلوم

الثانوية العامة �أو ما يعادلها

المجموع

4

19

31

54

26

6

15

47

3

1

0

4

0

0

21

21

0

0

12

12

49

26

79

154

16

0

0

16

1

المخاطر

يواجه قطاع اال�سمنت عدة حتديات اهمها ارتفاع ا�سعار الكهرباء.
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التدريب

مت عقد العديد من الدورات وور�ش العمل الداخلية منها واخلارجية لتحقيق �أهداف ال�شركة التدريبية والتي ميكن تلخي�صها
مبا يلي:
 �ضمان تطوير كفاءة الكوادر لدى ال�شركة و�إطالعهم على �أية تطورات جديدة يف عامل �صناعة الإ�سمنت. من باب امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة تدريب املهند�سني والفنيني حديثي التخرج لإعطائهم اخلربة الكافية للإلتحاق ب�سوقالعمل املحلي واخلارجي.
 تدريب كوادر عمالء ال�شركة على الطرق العلمية ال�صحيحة واملطابقة للموا�صفات القيا�سية العاملية لفح�ص الإ�سمنتواخللطات الإ�سمنتية من خالل خمتربات ال�شركة .
 تدريب كادر ال�شركة على معايري ال�سالمة العامة. كيفية التعامل مع الأدوات واملاكنات داخل امل�صنع وذلك بعقد دورات وحما�ضرات داخالمل�صنع من قبل ق�سم ال�سالمة العامة. كيفية الت�صرف بالأزمات وذلك بعقد دورات تدريبية بالتعاون مع مديرية الدفاع املدين. امل�شاركة يف اعداد نظام للتدريب تابع جلمعية منتجي اال�سمنت يهدف الى تدريب ابناء املجتمع على الوظائف الفنية متهيدا»لت�أهيلهم للمناف�سة علىالوظائف ال�شاغرة يف ال�سوق قطاع اال�سمنت وال�صناعة امل�شابهه.
 يتم يف بداية كل عام حتديد الإحتياجات التدريبية والتو�صية بعقد الدورات وور�ش العمل بالتعاون ما بني دوائر ال�شركةوالدائرة الإدارية لو�ضع اخلطة املنا�سبة للتدريب الداخلي واخلارجي لتحقيق الأهداف املذكورة �أعاله.
اتعاب التدقيق

 بلغت اتعاب التدقيق ملدقق احل�سابات اخلارجي لعام  )13000( 2017دينار -بلغت اتعاب التدقيق للمدقق الداخلي لعام  )8500( 2017دينار
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االرباح
اظهرت النتائج المالية لعام � 2017صافي الربح قبل ال�ضريبة ( )11032304دينار مقارنة مع عام 2016

( )13418400دينار وان القوائم المالية موحدة حيث بلغت ح�صة االقلية (�صفر) دينار
الن�سب المئوية لل�شركة :
1
2
3
4
5
6
7
8

عائد ال�سهم
العائد على اال�ستثمار
العائد على حقوق الم�ساهمين
العائد على را�س المال
العائد على المبيعات
را�س المال العامل
را�س المال العامل الى حقوق الم�ساهمين
ن�سبة ال�سيولة

2017

2016

2015

2014

18.63%

22,7%

28%

33%

11.61%

11,5%

13%

19%

13.80%

16,56%

20.30%

23.90%

18.63%

22,7%

28%

33.80%

20.88%

19,69%

21.40%

24.90%

39172536

39008766

39016398

38360420

52.77%

51,69%

50.80%

49%

378.00%

220%

189%

293%
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1

عوائد الحكومة

ال�سنة

�ضريبة المبيعات

�ضريبة الدخل

االجمالي

2011

6,524,200

905,116

7,429,316

2012

5,397,121

1,010,720

6,407,841

2013

1,988,802

332,516

2,321,318

2014

1,525,203

460,328

1,985,531

2015

997,567

1,076,341

2,073,908

2016

2,895,167

1,062,012

3,957,179

2017

6,435,643

881,285

7,316,928

العوائد الحكومية
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2017

2016

2015

2014

ضريبة الدخل

30

2013
ضريبة املبيعات

2012

2011

0

السلسلة الزمنية لالرباح واالرباح الموزعة

االثر املايل ذات الطبيعة غري املتكررة
ال يوجد �أثر ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي
ال�سنة

�صافي االرباح قبل ال�ضريبة

االرباح الموزعة

ن�سبة التوزيع

�صافي حقوق الم�ساهمين

�سعر ال�سهم

2011

12,547,353

9,900,000

%18

68,258,170

3.3

2012

4,819,818

4,359,847

%7.90

62,845,342

3.17

2013

6,587,533

5,448,701

%9.90

64,612,009

3

2014

20,009,611

16,500,000

%30

77,752,333

3,38

2015

16,684,081

13,750,000

%25

76,753,726

3,02

2016

13,418,400

11,465,335

%20,84

75,452,977

3,03

2017

11,032,304

9,075,000

%16.50

74,238,038

2.88

السلسلة الزمنية لالرباح واالرباح املوزعه

1

25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000

2017

2016

2015
االرباح املوزعة

2014

2013

2012

2011

0

صافي االرباح قبل الضريبة
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التبرعات والمنح المدفوعه خالل السنة المالية للعام 2017

			

البيان
جمعيات خيرية
دعم مجتمع محلي
�صندوق الملك عبداهلل للتنمية
المجموع

التبرعات
21923
60519
50000
132442

التوسعات والمشاريع المستقبلية

بتاريخ  09/02/2017قرر جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة املحدودة  2017املوافقة على الدخول يف �شراكة
جديدة لت�أ�سي�س �شركة عراقية حمدودة امل�س�ؤولية غاياتها تنفيذ عقد ت�أهيل و ت�شغيل وامل�شاركة يف االنتاج ملعمل ا�سمنت الب�صرة وذلك
بن�سبة ( )20%من ر�أ�س مال ال�شركة املنوي ت�أ�سي�سها يف جمهورية العراق و البالغ ( 3,000,000,000دينار عراقي) �أي ما يعادل
( 1,638,000دينار اردين) علما �أن اال�سم املقرتح لل�شركة اجلديدة هو (�شركة �أم ق�صر ال�شمالية ل�صناعة اال�سمنت املحدودة).
وكما قرر جمل�س االدارة بتاريخ املوافقة على متلك ما ن�سبته ( ) 50%من ر�أ�سمال �شركة �صرح زمزم لال�ستثمار وت�أهيل امل�شاريع
ال�صناعية ذ.م.م /معفاه /اردنية وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت رقم ( )2116بتاريخ  2016 /14/11وغايتها تنفيذ
عقد ت�أهيل وت�شغيل وامل�شاركة باالنتاج ملعمل �سمنت الب�صرة  .و�سيتم هذا التملك عن طريق رفع ر�أ�سمال �شركة �صرح زمزم لال�ستثمار
وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية ذ.م.م من ( 50,000دينار اردين) الى ( 100,000دينار اردين ) ومتلك كامل الزيادة يف ر�أ�سمال
ال�شركة والبالغ ( 50,000دينار اردين).
بتاريخ  22/06/2017مت ا�ستكمال اجراءات متلك �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمه العامه املحدودة بـ ـ ( )50%من را�سمال
�شركة �صرح زمزم لال�ستثمار وت�أهيل امل�شاريع ال�صناعية ذ.م.م/معفاه /اردنية من ( 50,000دينار اردين) الى ( 100,000دينار
اردين) وذلك عن طريق رفع را�سمال �شركة �صرح زمزم لال�ستثمار وت�أهيل امل�شاريع ومتلك كامل الزيادة يف را�سمال ال�شركة والبالغ
( 50,000دينار �أردين ) .
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كبار المساهمين

كبار الم�ساهمين والذي ي�شكلون  %5او اكثر:
امل�ساهم

اجلن�سية عدد اال�سهم كما يف عدد اال�سهم كما يف عدد اال�سهم كما يف عدد اال�سهم كما يف

�شركة ا�سمنت
املنطقة ال�شمالية

�سعودية

�شركة عرب ال�شمال
لال�سمنت وم�شتقاته
ومواد البناء املحدودة

اماراتية

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

46,100,000

46,100,000

46,100,000

46,100,000

% 83.82

% 83.82

% 83.82

% 83.82

3,849,000

3,849,000

3,849,000

3,849,000

7%

7%

7%

7%

بن�سبة

بن�سبة

بن�سبة

بن�سبة

من ر�أ�سمال ال�شركة من ر�أ�سمال ال�شركة من ر�أ�سمال ال�شركة من ر�أ�سمال ال�شركة
بن�سبة

بن�سبة

بن�سبة

بن�سبة

من ر�أ�سمال ال�شركة من ر�أ�سمال ال�شركة من ر�أ�سمال ال�شركة من ر�أ�سمال ال�شركة
1

الشركات التابعة

ال يوجد �أية �شركات تابعة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية الم�ساهمة العامة المحدودة خالل عام .٢٠١٧
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بيان بعدد االوراق المالية المصدرة والشركات المسيطر عليها
من قبل أشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية

البيان

املن�صب

اجلن�سية

عدد اال�سهم
كما يف

عدد اال�سهم
كما يف

عدد اال�سهم
كما يف

عدد اال�سهم
كما يف

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

ال�سيد �سليمان نعيم
ملح�س

املدير العام

اردنية

-

-

-

-

ال�سيد نائل ح�سني
مكاوي

املدير املايل

اردنية

-

-

-

-

املهند�س عدنان
حممد ح�سني

مدير امل�صنع

اردنية

-

-

-

-

* ال يوجد الع�ضاء االدارة العليا واقاربهم �أي ملكية يف �أ�سهم ال�شركة.
* جميع ا�شخا�ص االدارة العليا التنفيذية يف ال�شركة يحملون اجلن�سية االردنية.
* ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أ�شخا�ص االدارة العليا �أو �أقاربهم يف ال�شركة.
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عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اقارب ممثلي أعضاء مجلس االدارة

البيان

املن�صب

اجلن�سية عدد اال�سهم
كما يف

عدد اال�سهم
كما يف

عدد اال�سهم
كما يف

عدد اال�سهم
كما يف

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

ال�سيدة مواهب حممود زوجة ع�ضو
جمل�س االدارة
احلم�صي

اردنية

271

271

271

271

ال�سيد احمد با�سم
جويد ظبيان

ابن ع�ضو
جمل�س االدارة

اردنية

271

176

176

176

ال�سيد منيب با�سم
جويد ظبيان

ابن ع�ضو
جمل�س االدارة

اردنية

271

176

176

176

* ال ميلك �أقارب ممثلي �أع�ضاء جمل�س االدارة �أية �أوراق مالية بال�شركة با�ستثناء املعلومات الواردة يف اجلدول �أعاله .

المزايا والمكافآت التي تمتع بها أشخاص االدارة العليا

الرواتب ال�سنوية املكاف�آت ال�سنوية

ا�سم املوظف

املن�صب

�سليمان ملح�س

املدير العام

120000

عدنان ح�سني

مدير امل�صنع

60189

7015

نائل مكاوي

املدير املايل

57862

6370

1

مياومات

املجموع

2180

122180

-

67204

-

64232
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ملكية أعضاء مجلس االدارة
اع�ضاء جمل�س االدارة ممثلني اع�ضاء جمل�س عدد اال�سهم كما يف
31/12/2017
االدارة
ميثلها:
�شركة ا�سمنت املنطقة
 �سعادة ال�شيخ �سليمانال�شمالية
بن �سليم احلربي
 املهند�س رائد بنابراهيم املديهيم
 معايل ال�سيد فار�سعيد القطارنة
 املهند�س �سعود بن �سعدالعريفي

46,100,000

ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد

عدد اال�سهم كما يف

عدد اال�سهم كما يف

عدد اال�سهم كما يف

46,100,000

46,100,000

46,100,000

31/12/2016

ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد

31/12/2015

ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية /ال
يوجد

31/12/2014

ب�صفته ال�شخ�صية/
ال يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية/
ال يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية/
ال يوجد
ب�صفته ال�شخ�صية/
ال يوجد

�شركة احلزم لتجارة
اال�سمنت وم�شتقاته

ميثلها:
 املهند�س حممد بن ب�صفته ال�شخ�صية /ال ب�صفته ال�شخ�صية /ال ب�صفته ال�شخ�صية /ال ب�صفته ال�شخ�صية/فايز الدرجم
ال يوجد
يوجد
يوجد
يوجد

�شركة �شمال اخلليج
لتجارة اال�سمنت ومواد
البناء املحدودة

ميثلها:
 ال�سيد با�سم جويدب�صفته
ظبيان
ال�شخ�صية105,767/

3,849,000

50,000

3,849,000

3,849,000

3,849,000

50,000

50,000

50,000

ب�صفته
ال�شخ�صية105,767/

ب�صفته
ال�شخ�صية105,767/

ب�صفته
ال�شخ�صية5,767/

ميثلها:
�شركة عرب ال�شمال
1,000
1,000
1,000
1,000
لال�سمنت ومواد البناء  -ال�سيد �سلطان بن �سليم ب�صفته ال�شخ�صية /ال ب�صفته ال�شخ�صية /ال ب�صفته ال�شخ�صية /ال ب�صفته ال�شخ�صية/
ال�صاعدي
ال يوجد
يوجد
يوجد
يوجد

* ال ميلك ممثلي �أع�ضاء جمل�س االدارة �أية �أوراق مالية بال�شركة با�ستثناء املعلومات الواردة يف اجلدول �أعاله .
* ال توجد �أ�سهم م�سيطر عليها تعود ملكيتها لأقارب �أع�ضاء جمل�س االدارة.
* ال يوجد �أية مزايا �أو مكاف�آت متتع بها ممثلي �أع�ضاء جمل�س االدارة خالل عام 2017
* ال يوجد بدل تنقالت ملمثلي �أع�ضاء جمل�س االدارة خالل عام 2017
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ال�سيد محمد بن �سليم طري�س ال�صاعدي
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تقرير الحوكمة 2017

تقرير الحوكمة

وفقا» لاللتزام يتعمليمات حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة  2017ال�صادرة عن هيئة االوراق املالية وادراكا» من
جمل�س ادارة ال�شركة الهمية تعليمات احلوكمة وااللتزام بجميع ما ورد يف بنود التعليمات تقوم ال�شركة بااللتزام بكافة بنود
تعليمات احلوكمة ويتبنى جمل�س االدارة نظاما» داخليا» يحدد �صالحيات وم�س�ؤوليات رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة
كما تلتزم ال�شركة بقانون مراقبة ال�شركات وتعليمات هيئة االوراق املالية بهذا اخل�صو�ص ويتم التحديث عليه كلما اقت�ضت
احلاجة الى ذلك كما �أقر جمل�س االدارة تعليمات احلوكمة ملراعاة تطبيق قواعد احلوكمة الر�شيدة .

(اللجان املنبثقة عن املجل�س )
جلنة التدقيق ( خالل عام  ) 2017تتالف -:
 املهند�س رائد بن ابراهيم املديهيم (رئي�س اللجنة)* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا» من تاريخ 2010/08/30
* ي�شغل رئي�س جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت البادية (�سوريا)
* ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركات التالية -:
 �شركة حديد اليمامة (ال�سعودية)� ،شركة ا�سمنت ال�سوي�س(م�صر)� ،شركة ال�سعودية للربجميات .* يحمل درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية
 املهند�س حممد بن فايز الدرجم ( ع�ضو)* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا» من تاريخ 2010/08/30
* ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركات التالية يف اململكة العربية ال�سعودية -:
 �شركة عرب اململكة للمقاوالت � ،شركة عرب اململكة لال�ستثمار �،شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية � ،شركة حديد اجلنوب ،�شركة �سناف العقارية � ،شركة هيبو ل�صناعة االنابيب �،شركة نقل التخ�ص�صية � ،شركة عرب اململكة للطاقة .
* يحمل درجة املاج�ستري يف الهند�سة يف التخطيط والت�صميم العمراين
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 املهند�س �سعود بن �سعد العريفي (ع�ضو)* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا» من تاريخ 2010/08/30
* ي�شغل حاليا» ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركات التالية يف اململكة العربية ال�سعودية -:
 �شركة عرب اململكة للمقاوالت � ،شركة عرب اململكة لال�ستثمار �،شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية� ،شركة حديد اجلنوب،�شركة �سناف العقارية � ،شركة هيبو ل�صناعة االنابيب �،شركة نقل التخ�ص�صية� ،شركة عرب اململكة للطاقة .
* يحمل درجة البكالوريو�س يف هند�سة التخطيط والت�صميم العمراين .
* يتم تنفيذ كامل مهام جلان التدقيق امل�شار اليها وفق احكام القانون
* يتم متابعة تقيد ال�شركة بتطبيق �أحكام الت�شريعات النافذة ومتطلبات اجلهات الرقابية وتقييم اجراءات الرقابية على
كفاية انظمة ال�ضبط والتدقيق الداخلي
* يتم درا�سة التقارير املالية وال�سنوية والدورية ال�صادرة عن مدقق احل�سابات اخلارجي قبل عر�ضها على جمل�س االدارة
وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها .
* مت عقد  4اجتماعات خالل عام  2017بح�ضور جميع االع�ضاء
* اجتمعت جلنة التدقيق مع مدقق احل�سابات

اخلارجي مرة واحدة خالل العام 2017
1

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (خالل عام  )2017تتالف-:

 ال�شيخ �سليمان بن �سليم احلربي ( رئي�س اللجنة )* رئي�س جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة اعتبارا» من تاريخ 2010/08/30
* ي�شغل حاليا» رئي�س جمل�س ادارة ال�شركات التالية يف اململكة العربية ال�سعودية -:
 �شركة عرب اململكة للمقاوالت � ،شركة عرب اململكة لال�ستثمار �،شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية � ،شركة حديد اجلنوب،�شركة �سناف العقارية� ،شركة هيبو ل�صناعة االنابيب� ،شركة نقل التخ�ص�صية� ،شركة عرب اململكة للطاقة� ،شركة
العليبي (�أدنك).
* يحمل درجة بكالوريو�س ادارة اعمال

41

 ال�سيد فار�س عيد القطارنة ( ع�ضو )* نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية اعتبارا» من 2011/05/09
* �شغل املنا�صب التالية -:
 وزير دولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء /اململكة االردنية الها�شمية �سفري/مدير ادارة املرا�سم وزارة اخلارجية/اململكة االردنية الها�شمية م�ساعدرئي�س الت�شريفات امللكية /الديوان امللكي الها�شمي* يحمل درجة املاج�ستري يف القانون/قانون احلماية الفكرية
* يحمل درجة البكالوريو�س يف احلقوق
 ال�سيد با�سم جويد ظبيان ( ع�ضو )* رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة الفنية ال�ستثمارات التعدين م�ساهمة خا�صة حمدودة لغاية . 2015/12/29
* ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة املحدودة من تاريخ 2015/1/1
* مدير عام ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة املحدودة من تاريخ  2008/4/5ولغاية 2014/12/31
* �شغل من�صب مدير عام ال�شركة احلديثة ل�صناعة �أكيا�س الورق ذ.م.م
* �شغل من�صب مدير عام �شركة عمان فران�شاك �/سلطنة عمان
* �شغل من�صب مدير �أقليمي ل�شركة موندي باكيجنج /النم�سا.
* �شغل من�صب مدير ت�صدير �شركة الكوثر لال�ستثمار م  .ع .م
* ع�ضو جمل�س كلية طالل ابو غزالة للدرا�سات العليا يف ادارة االعمال
* يحمل درجة البكالويو�س يف املحا�سبة واالقت�صاد واالح�صاء
* تتولى اللجنة م�س�ؤولية اعداد ال�سيا�سة اخلا�صة مبنح املكاف�آت واملزايا واحلوافز والرواتب يف ال�شركة ومراجعتها ب�شكل �سنوي
وحتديد احتياجات ال�شركة من الكفاءات على م�ستوى االدارة التنفيذية العليا وا�س�س اختيارهم واعداد ال�سيا�سة اخلا�صة
باملوارد الب�شرية والتدريب يف ال�شركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها الى جانب التن�سيب للمجل�س بالزيادة ال�سنوية واملكاف�آت .
* اجتمعت اللجنة اجتماعني خالل عام  2017وح�ضر جميع �أع�ضائها.
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بتاريخ  2018/02/21و التزاما» بتعليمات احلوكمة لل�شركات امل�ساهمه العامه قام جمل�س االدارة باعادة ت�شكيل اللجان على
النحو التايل:

�أوال -:جلنة التدقيق تت�ألف من -:

 ال�سيد حممد ين فايز الدرجم (رئي�س اللجنة ) املهند�س �سعود بن �سعد العريفي ( ع�ضو ) ال�سيد با�سم جويد ظبيان ( ع�ضو ) -مل جتتمع اللجنة لغاية اعداد التقرير ال�سنوي .

ثانيا  -:جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت تت�ألف من :

 ال�سيد حممد ين فايز الدرجم (رئي�س اللجنة ) املهند�س �سعود بن �سعد العريفي ( ع�ضو ) ال�سيد با�سم جويد ظبيان ( ع�ضو ) -مل جتتمع اللجنة لغاية اعداد التقرير ال�سنوي .

ثالثا  -:جلنة احلوكمة تت�ألف من -:

 ال�سيد حممد ين فايز الدرجم (رئي�س اللجنة ) املهند�س �سعود بن �سعد العريفي ( ع�ضو ) ال�سيد با�سم جويد ظبيان ( ع�ضو ) -مل جتتمع اللجنة لغاية اعداد التقرير ال�سنوي .

1

رابعا-:جلنة ادارة املخاطر تت�ألف من -:

 ال�سيد حممد ين فايز الدرجم (رئي�س اللجنة ) املهند�س �سعود بن �سعد العريفي ( ع�ضو ) ال�سيد با�سم جويد ظبيان ( ع�ضو ) -مل جتتمع اللجنة لغاية اعداد التقرير ال�سنوي .
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 اجتماعات جمل�س الإدارة:عقد جمل�س االدارة ثمانية اجتماعات على النحو التايل -:
�أع�ضاء جمل�س االدارة

اجتماع اجتماع اجتماع اجتماع اجتماع اجتماع اجتماع اجتماع
()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
(� 4أع�ضاء )

ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته
( ع�ضو واحد )

ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد
البناء املحدودة
(ع�ضو واحد )

ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر

�شركة عرب ال�شمال لال�سمنت ومواد البناء
( ع�ضو واحد )

ح�ضر ح�ضر ح�ضر ح�ضر

مل
مل
ح�ضر مل
يح�ضر يح�ضر يح�ضر

* الي�شغل اع�ضاء جمل�س االدارة يف ال�شركة اي ع�ضويات يف جمال�س االدارة يف ال�شركات امل�ساهمة العامه يف
االردن .
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* ا�سماء ممثلي �أع�ضاء جمل�س االدارة وممثليهم خالل عام

2017

 مت بتاريخ  2017/12/1تقدمي ا�ستقالة ال�سيد �سلطان بن �سلمان بن �سليم ال�صاعدي كممثل عن �شركة عرب ال�شمال لال�سمنتومواد البناء
 تعيني ال�سيد حممد بن �سليم طري�س ال�صاعدي كممثل عن �شركة عرب ال�شمال لال�سمنت ومواد البناء اعتبارا من تاريخ. 2017/12/01

اع�ضاء جمل�س االدارة وممثليهم

تنفيذي

غري تنفيذي

م�ستقل

غري م�ستقل

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
( اربعة �أع�ضاء ) ميثلها -:
ال�سيد �سليمان بن �سليم احلربيال�سيد رائد بن ابراهيم املديهيمال�سيد فار�س عيد القطارنة-ال�سيد �سعود بن �سعد العريفي

-

غري تنفيذي

-

غري م�ستقل

-

غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي

-

غري م�ستقل
غري م�ستقل
غري م�ستقل
غري م�ستقل

-

غري تنفيذي

م�ستقل

-

-

غري تنفيذي

م�ستقل

-

-

غري تنفيذي

-

غري م�ستقل

-

غري تنفيذي

-

غري م�ستقل

-

غري تنفيذي

م�ستقل

-

-

غري تنفيذي

م�ستقل

-

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته
( ع�ضو واحد ) ميثلها
ال�سيد حممد بن فايز الدرجم�شركة عرب ال�شمال لتجارة اال�سمنت
( ع�ضو واحد ) ميثلها -:
ال�سيد حممد بن �سليم طري�س ال�صاعدي�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء
( ع�ضو واحد )ميثلها -:
-ال�سيد با�سم جويد ظبيان

1
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*ا�سماء اع�ضاء جمل�س االدارة احلاليني خالل عام

2017

اع�ضاء جمل�س االدارة وممثليهم

تنفيذي

غري تنفيذي

م�ستقل

غري م�ستقل

�شركة ا�سمنت املنطقة ال�شمالية
(�أع�ضاء )

-

-

-

غري م�ستقل

�شركة احلزم لتجارة اال�سمنت وم�شتقاته
( ع�ضو واحد )

-

-

م�ستقل

-

�شركة عرب ال�شمال لتجارة اال�سمنت
( ع�ضو واحد )

-

-

-

غري م�ستقل

�شركة عرب ال�شمال لال�سمنت ومواد البناء
( ع�ضو واحد )

-

-

�شركة �شمال اخلليج لتجارة اال�سمنت ومواد البناء
( ع�ضو واحد )

-

غري م�ستقل
م�ستقل

غري م�ستقل

* املنا�صب التنفيذية يف ال�شركة -:

 املدير العام وي�شغلها ال�سيد �سليمان نعيم ملح�س -املدير املايل وي�شغلها ال�سيد نائل ح�سني مكاوي

* �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�شركة ال�سيدة منال علي البواية /رئي�س �شعبة امل�ساهمني.
رئي�س جمل�س االدارة
ال�شيخ �سليمان بن �سليم احلربي

46

شركة إسمنت الشمالية
(شركة مساهمة عامة)
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
القوائم المالية
 31كانون األول 2017
مع
تقرير مدقق الحسابات المستقل
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

الى ال�سادة الهيئة العامة املحرتمني
�شركة ا�سمنت ال�شمالية (م.ع)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
الـــر�أي
لقد دققنا القوائم املالية املرفقة ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة العامة والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف 31
كانون الأول  2017وقائمة االرباح او اخل�سائر والدخل ال�شامل االخر وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.
يف ر�أينا ،ف�إن القوائم املالية ُتظهر بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ل�شركة ا�سمنت ال�شمالية امل�ساهمة
العامة كما يف  31كانون الأول  2017و�أدا�ؤها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية العداد
التقارير املالية.
�أ�سا�س الر�أي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،ان م�س�ؤوليتنا وفقا لهذه املعايري مف�صلة اكرث �ضمن بند م�س�ؤولية مدقق
احل�سابات حول تدقيق القوائم املالية من تقريرنا.
نحن م�ستقلون عن ال�شركة وفقا لقواعد ال�سلوك املهني للمحا�سبني املهنيني ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك
املهني للمحا�سبني باال�ضافة الى متطلبات ال�سلوك املهني االخرى لتدقيق القوائم املالية يف االردن ،حيث مت االلتزام بهذه
املتطلبات لل�سلوك املهني ومتطلبات املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني ،نعتقد �أن بينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها
كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.
1
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�أمور التدقيق املهمة
ان امور التدقيق املهمة هي تلك االمور التي وفقا الجتهادنا املهني كانت االكرث اهمية خالل تدقيق القوائم املالية لل�سنة
احلالية.
لقد متت درا�سة هذه االمور �ضمن االطار الكلي لتدقيق القوائم املالية البداء ر�أينا حول هذه القوائم ونحن ال نبدي ر�أيا
منف�صال حول هذه االمور.
�أوال :املخزون وامل�ستودعات

حول �أمر التدقيق املهم
بلغت قيمة املخزون وامل�ستودعات كما يف  31كانون االول  )42,077,607( 2017دينار �أردين )57,549,326 :2016(,

دينار اردين ،وهي عبارة عن :مواد خام و ب�ضاعة تامة ال�صنع و م�ستودع قطع الغيار و م�ستودع التعبئة و التغليف و اخرى.

كيف مت درا�سة �أمر التدقيق املهم
قمنا باجراءات التدقيق املتعلقة ببند املخزون وامل�ستودعات وفقا ملتطلبات معايري التدقيق الدولية مبا فيها ح�ضور جرد
امل�ستودعات واحل�صول على �شهادات موثقة من قبل ال�شركة باالر�صدة.اما بالن�سبة جلرد املواد اخلام فقد قامت ال�شركة بتنفيذ
عملية اجلرد عن طريق خرباء يف جرد الكميات وح�صلنا على التقرير اخلا�ص بعملية اجلرد ،كما قمنا بالتحقق من اجراءات
الرقابة املتعلقة ببند املخزون وامل�ستودعات ،والتحقق من عدم وجود ا�صناف راكدة او بطيئة احلركة او منتهية ال�صالحية ،كما
قمنا بالتحقق من العر�ض واالف�صاح وفقا ملتطلبات املعايري الدولية العداد التقارير املالية.
املعلومات االخرى
االدارة هي امل�س�ؤولة عن املعلومات االخرى والتي تتكون من املعلومات غري املحتواه يف البيانات املالية وتقرير مدقق
احل�سابات.
فيما يخ�ص تدقيقنا للبيانات املالية فان م�س�ؤوليتنا قراءة املعلومات االخرى وعملنا هذا ي�أخذ بعني االعتبار فيما اذا كانت
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املعلومات االخرى غري متفقة من ناحية جوهرية مع القوائم املالية او معرفتنا التي ح�صلنا عليها خالل تدقيقنا او التي من ناحية
اخرى مت بيانها جوهريا ب�شكل خاطئ.
اعتمادا على االجراءات التي قمنا بها ،اذا تو�صلنا الى ان هناك خط�أ جوهري يف املعلومات االخرى ،ف�سيكون املطلوب منا
التقرير عن هذه احلقيقة .ال يوجد �شيء ميكن الكتابة عنه يف تقريرنا هذا فيما يخ�ص االمور االخرى.
م�س�ؤولية الإدارة وامل�س�ؤولني عن احلوكمة عن القوائم املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا للمعايري الدولية العداد التقارير املالية،
بالإ�ضافة الى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�ضروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال
�أو عن خط�أ.
خالل �إعدادها للقوائم املالية  ،ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم ال�شركة ال�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية واالف�صاح ،كما تراه
مالئم ًا  ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية مبا يف ذلك ا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة� ،إال �إذا نوت الإدارة ت�صفية
ال�شركة �أو �إيقاف عملياتها �أو عدم وجود �أي بديل واقعي �آخر عدا عن القيام بذلك.
�إن امل�س�ؤولني عن احلوكمة م�س�ؤولون عن الرقابة على عملية �إعداد التقارير والقوائم املالية لل�شركة.
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية
�إن �أهدافنا تتمثل باحل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن القوائم املالية ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن
�إحتيال �أو عن خط�أ و�إ�صدار تقرير التدقيق الذي يت�ضمن ر�أينا.
الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد عايل امل�ستوى ولكنه ال يعترب �ضمان �إن التدقيق الذي جرى وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية �سيعمل
دائم ًا على اكت�شاف اخلط�أ اجلوهري عند حدوثه� .إن الأخطاء قد تنتج عن االحتيال �أو اخلط�أ ويتم اعتبارها جوهرية �إذا كانت،
منفرد ًة �أو جمتمع ًة ،من املمكن التوقع وب�شكل معقول �أن ت�ؤثر يف القرارات االقت�صادية املتخذة من قبل امل�ستخدمني على �أ�سا�س
هذه القوائم املالية.
1
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كجزء من التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية ،نقوم مبمار�سة االجتهاد املهني واملحافظة على ال�شك املهني خالل التدقيق،
بالإ�ضافة الى:
حتديد وتقييم خماطر االخطاء اجلوهرية للقوائم املالية ،الناجتة عن احتيال او خط�أ ،ت�صميم وتنفيذ اجراءات تدقيق
ت�ستجيب لهذه املخاطر واحل�صول على ادلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتكون ا�سا�س ًا لر�أينا .ان خماطر عدم اكت�شاف خط�أ جوهري
ناجت عن احتيال هي اكرب من تلك الناجتة عن خط�أ ،ملا قد يت�ضمنه االحتيال من تواط�ؤ او تزوير �أو حذف متعمد او متثيالت غري
�صحيحة او جتاوز لنظام الرقابة الداخلي.
احل�صول على فهم لنظام الرقابة الداخلي لت�صميم اجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�س بهدف ابداء ر�أي حول مدى
فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�شركة.
تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية واالف�صاحات ذات العالقة التي قامت بها
االدارة.
التو�صل الى نتيجة حول مالءمة ا�ستخدام االدارة ملبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة ،وبناءا على ادلة التدقيق التي ح�صلنا
عليها ،فيما اذا كان هناك �شك جوهري مرتبط ب�أحداث او ظروف والتي قد تبعث ب�شك على قدر هام حول قدرة ال�شركة
لال�ستمرار وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية .اذا ا�ستنتجنا ان هناك �شك جوهري ،فعلينا اال�شارة يف تقرير التدقيق الى االي�ضاحات ذات
العالقة يف القوائم املالية او تعديل ر�أينا ان كانت هذه االي�ضاحات غري كافية .ان ا�ستنتاجاتنا مبنية على ادلة التدقيق التي
ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فان االحداث او الظروف امل�ستقبلية قد ت�ؤدي الى توقف ا�ستمرارية ال�شركة
كوحدة م�ستمرة.
تقييم العر�ض العام وبنية وحمتوى القوائم املالية مبا فيها االي�ضاحات وفيما اذا كانت القوائم املالية متثل احلركات
واالحداث ب�شكل يحقق االظهار العادل.
نتوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق (باال�ضافة الى امور اخرى) بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ونتائج
التدقيق املهمة والتي تت�ضمن اي نقاط �ضعف مهمة لنظام الرقابة الداخلي التي يتم حتديدها من قبلنا خالل التدقيق .باال�ضافة
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الى ذلك نقوم بتزويد امل�س�ؤولني عن احلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني املتعلقة باال�ستقالل واالف�صاح للم�س�ؤولني
عن احلوكمة حول كل العالقات واالمور االخرى التي من املعقول ان ت�أخذ باحل�سبان كمظاهر ت�ؤثر
على اال�ستقالل وحيثما كان مت�صال باالمور التي حت�صنه .من تلك االمور التي يتم التوا�صل بها مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة،
نقوم بتحديد االمور االكرث اهمية على تدقيق القوائم املالية للفرتة احلالية وبالتايل هي امور التدقيق املهمة.نقوم ب�شرح هذه
االمور يف تقرير التدقيق اال اذا منع القانون او تعليمات االف�صاح العام عن ذلك االمر ،او يف احلاالت النادرة جدا والتي نقرر
بها عدم االف�صاح عن ذلك االمر يف تقريرنا وذلك عندما يكون من املعقول التوقع ان العواقب ال�سلبية لالف�صاح قد تفوق املنفعة
العامة لهذا االف�صاح.
تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية ،و�أن القوائم املالية متفقة معها ونو�صي بامل�صادقة عليها.
عن IPB

					
جمموعة كري�ستون الدولية
						
د .رمي الأعرج
اجازة رقم ()820

عمان  -اململكة االردنية الها�شمية
 20كانون الثاين 2018
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�شركة �إ�سمنت ال�شمالية
(�شركة م�ساهمة عامة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة المركز المالي (بالدينار األردني)
كما يف  31كانون الأول

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد ونقد معادل
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة جتارية
ذمم مدينة �أخرى
خمزون وم�ستودعات
طلبيات وب�ضاعة بالطريق
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات ومعدات (بال�صايف)
م�شاريع حتت التنفيذ
ا�ستثمار يف �شركات حليفة
جمموع املوجودات غري املتداولة
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�إي�ضاح

2017

2016

8

626,870

1,637,081

9

4,824,868

6,010,727

4,253,642

4,436,786

10

175,335

239,187

11

42,077,607

57,549,326

-

29,736

12

401,265

470,106

13

853,668

884,031

53,213,255

71,256,980

14

33,679,163

34,825,313

15

673,979

1,618,898

16

701,564

-

35,054,706

36,444,211

جمموع املوجودات
املطلوبات
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة جتارية
مطلوب لأطراف ذات عالقة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�أمانات م�ساهمني
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال امل�صرح به
احتياطي اجباري
عنا�صر الدخل ال�شامل االخر
ارباح مدورة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

17

18

88,267,961

107,701,191

2,406,248

1,113,994

8,338,667

27,779,356

781,908

939,288

39,058

41,592

2,474,838

2,373,984

14,040,719

32,248,214

14,040,719

32,248,214

19
55,000,000

55,000,000

10,090,872

8,987,642

)(10,796

-

9,147,166

1 11,465,335

74,227,242

75,452,977

88,267,961

107,701,191
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�شركة �إ�سمنت ال�شمالية
(�شركة م�ساهمة عامة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر (بالدينار األردني)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

اي�ضاح
مبيعات
تكلفة املبيعات
اجمايل الربح
ايرادات اخرى
م�صاريف بيع وتوزيع
م�صاريف ادارية وعمومية
ارباح بيع ممتلكات ومعدات
خ�سائر تدين يف قيمة اال�ستثمار
ح�صة ال�شركة من ارباح (خ�سائر) اال�ستثمارات يف �شركات حليفة
الربح قبل ال�ضريبة
م�صروف �ضريبة الدخل
الربح من العمليات امل�ستمرة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
ح�صة ال�شركة من الدخل ال�شامل االخر ل�شركات حليفة
جمموع الدخل ال�شامل الآخر
املعدل املرجح للأ�سهم
عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض
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2017

2016

49,072,285

63,366,846

)(36,118,617

)(46,891,471

12,953,668

16,475,375

8,735

17,313

21

)(711,317

)(1,214,338

22

)(1,540,342

)(1,870,308

-

16,605

-

)(6,247

321,560

-

11,032,304

13,418,400

)(781,908

)(939,288

10,250,396

12,479,112

-

-

20

16

)(10,796
10,239,600

12,479,112

55,000,000

55,000,000

0.186

0.227

�شركة �إ�سمنت ال�شمالية
(�شركة م�ساهمة عامة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية (بالدينار األردني)

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017

ر�أ�س املال

احتياطي
اجباري

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2017

55,000,000

8,987,642

الدخل ال�شامل
ربح ال�سنة
ح�صة ال�شركة من الدخل ال�شامل االخر ل�شركات
حليفة
جمموع الدخل ال�شامل ال�سنة
التعامالت مع املالك
توزيعات االرباح
جمموع التعامالت مع املالك
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2017

-

1,103,230

عنا�صر الدخل
ال�شامل االخر

-

�أرباح مدورة

املجموع

11,465,335

75,452,977

9,147,166

)(10,796

10,250,396
)(10,796

-

1,103,230

)(10,796

9,147,166

10,239,600

-

-

-

)(11,465,335

1
)(11,465,335

-

-

-

)(11,465,335

)(11,465,335

55,000,000

10,090,872

)(10,796

9,147,166

74,227,242
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�شركة �إ�سمنت ال�شمالية
(�شركة م�ساهمة عامة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية (بالدينار األردني)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016
الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2016

ر�أ�س املال
55,000,000

احتياطي اجباري حقوق غري امل�سيطرين
7,645,802

29,861

�أرباح مدورة

املجموع

14,078,063

76,753,726

الدخل ال�شامل
ربح ال�سنة

-

1,341,840

-

11,137,272

12,479,112

جمموع الدخل ال�شامل ال�سنة

-

1,341,840

-

11,137,272

12,479,112

التعامالت مع املالك
توزيعات االرباح

-

-

حقوق غري امل�سيطرين

-

-

)(29,861

جمموع التعامالت مع املالك

-

-

الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2016
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55,000,000

8,987,642

-

)(13,750,000

)(13,750,000

-

)(29,861

)(29,861

)(13,750,000

)(13,779,861

-

11,465,335

75,452,977

�شركة �إ�سمنت ال�شمالية
(�شركة م�ساهمة عامة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التدفقات النقدية (بالدينار األردني)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

التدفق النقدي من الن�شاط الت�شغيلي
ربح ال�سنة بعد ال�ضريبة
تعديالت
خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات
ا�ستهالكات
ح�صة ال�شركة من )ارباح( اال�ستثمارات يف �شركات حليفة
م�صروف �ضريبة الدخل
التغري يف
ذمم مدينة جتارية
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم مدينة �أخرى
خمزون وم�ستودعات
طلبيات وب�ضاعة يف الطريق
م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة جتارية
مطلوب لأطراف ذات عالقة

2017

2016

10,250,396

12,479,112

-

)(16,605

2,614,258

2,621,253

)(321,560

-

781,908

939,288

183,144

2,542,254

1,185,859

4,537,089

63,852

606,579

15,471,719

843,142

29,736

1,916,527

50,906

)(149,455

1,292,254

)(549,418

)(19,440,689

)(11,632,662

59

1

امانات امل�ساهمني
�أر�صدة دائنة اخرى
�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف التدفق النقدي من الن�شاط الت�شغيلي
التدفق النقدي من الن�شاط اال�ستثماري
�شراء ممتلكات ومعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
املتح�صل النقدي وا�ستبعادات من ممتلكات ومعدات
ا�ستثمار يف �شركة حليفة
�صايف التدفق النقدي من الن�شاط اال�ستثماري
التدفق النقدي من عمليات التمويل
توزيعات ارباح
�صايف التدفق النقدي من عمليات التمويل
�صايف (النق�ص) يف النقد
النقد والنقد املعادل بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل نهاية ال�سنة

60

)(2,534

11,731

100,854

1,186,971

)(939,288

)(1,182,688

11,320,815

14,153,118

)(1,419,810

)(625,974

944,919

)(1,097,813

-

412,256

)(390,800

-

)(865,691

)(1,311,531

)(11,465,335

)(13,750,000

)(11,465,335

)(13,750,000

)(1,010,211

)(908,413

1,637,081

2,545,494

626,870

1,637,081

�شركة �إ�سمنت ال�شمالية
(�شركة م�ساهمة عامة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
إيضاحات حول البيانات المالية

 - 1معلومات عن ال�شركة
ت�أ�س�ست �شركة ا�سمنت ال�شمالية (امل�ساهمة العامة) يف االردن حتت رقم الت�سجيل ( )464وبر�أ�س مال مقداره ()55,000,000

دينار �أردين واملقر الرئي�سي الدارة ال�شركة هو عمان  -الدوار الثالث ويقع م�صنع ال�شركة يف منطقة املوقر ومن اهم غايات
ال�شركة التي ت�أ�س�ست من اجلها �صناعة الكلنكر وطحنه � ,صناعة الإ�سمنت ،تنفيذ م�شاريع �صناعية� ،شراء الأرا�ضي
الالزمة لتنفيذ غايات ال�شركة ،ت�أ�سي�س ال�شركات واقرتا�ض الأموال الالزمة لها من البنوك باال�ضافة الى اي غايات اخرى
واردة يف �سجل ال�شركة .
 -2معايري التقارير الدولية اجلديدة واملعدلة وال�صادرة غري �سارية املفعول:

�أ  -التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )7واملتعلقة باالف�صاح

املالية
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )7املتعلقة باالف�صاح تتطلب اف�صاحات متكن امل�ستخدمني للقوائم
1
من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة عن الن�شاطات املالية مبا فيها التدفقات النقدية وغري النقدية و�ستكون
�سارية املفعول على الفرتات التي تبد�أ يف او بعد  1كانون الثاين  2017وي�سمح بالتطبيق املبكر.

ب  -التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12واملتعلقة باالعرتاف باال�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة للخ�سائر
غري املتحققة

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12تو�ضح طريقة املحا�سبة عن اال�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة للخ�سائر غري
املتحققة على �أدوات الدين والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة و�ستكون �سارية املفعول على الفرتات التي تبد�أ يف او بعد
 1كانون الثاين  2017وي�سمح بالتطبيق املبكر.
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جـ  -التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15اخلا�ص بااليرادات من العقود مع العمالء

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15اخلا�ص بايرادات العقود مع العمالء ي�ؤ�س�س �إطار �شامل لتحديد متى يتم
الأعرتاف بااليراد وب�أي قيمة ويحل هذا املعيار حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )18اخلا�ص باالعرتاف بااليراد
وحمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )11اخلا�ص بعقود االن�شاءات و�سيكون �ساري املفعول على الفرتات التي تبد�أ يف
او بعد  1كانون الثاين  2018وي�سمح بالتطبيق املبكر وي�شمل هذا املعيار مايلي:

مبيعات الب�ضائع

يتم الأعرتاف بايراد املبيعات عند ت�سليم الب�ضائع الى العمالء يف �أماكنهم وهي النقطة التي يقبل فيها العميل الب�ضائع
وما يتبعها من انتقال املخاطر واملنافع عند نقل ملكيتها .االيرادات املعرتف بها عند هذه النقطة هي االيرادات التي
ميكن قيا�س العائد منها وتكلفتها ب�شكل موثوق وتكون احتمالية امتام عملية البيع عالية باال�ضافة الى عدم ا�ستمرار
�سيطرة االدارة على هذه الب�ضائع.

تقدمي اخلدمات

�إذا ما مت تقدمي اخلدمات املتعلقة بنف�س الرتتيب التعاقدي يف فرتات مالية خمتلفة فانه يجب ان ن�أخذ باالعتبار ان يتم
توزيعها على خمتلف اخلدمات على ا�سا�س القيمة العادلة ويتم الأعرتاف بالأيراد با�ستخدام ن�سبة االجناز وفقا للمعيار
الدويل للتقارير املالية رقم ( .)15ان قيمة عقد اخلدمات �سيتم توزيعه على جميع اخلدمات املقدمة طبقا لأ�سعار بيعها
ب�شكل منفرد والتي يتم حتديدها ح�سب قائمة الأ�سعار لل�شركة التي تقوم ببيع اخلدمات بعمليات منف�صلة.

عقود االن�شاءات

ت�شمل �إيرادات عقود االن�شاءات املبلغ املبدئي املتفق عليه يف العقد م�ضافا اليه �أية تعديالت يف العمل و�أية مطالبات
وحوافز الى احلد الذي ميكن ان ينتج عنها ايراد ميكن قيا�سه ب�صورة موثوقة .وعندما يتم الأعرتاف باملطالبات
والتعديالت يتم اعادة قيا�س ايرادات عقود االن�شاءات ويتم اعادة تقييم و�ضع العقد كما يف تاريخ اعداد البيانات
املالية .وطبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15فان التعديالت واملطالبات �سيتم �شمولها يف ايراد العقد عند
املوافقة عليها.
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د  -املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واخلا�ص بالأدوات املالية
يحتوي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9على طريقة جديدة لت�صنيف وقيا�س الأ�صول املالية والتي تعك�س منوذج
الأعمال والذي يتم من خالله ادارة الأ�صول وخ�صائ�ص تدفقاتها النقدية .كما يحتوي املعيار على ثالثة جمموعات
رئي�سية للأ�صول املالية وهي تلك املقا�سة بالتكلفة املطف�أة وتلك املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر
او من خالل االرباح اواخل�سائر ويلغي هذا املعيار ما جاء يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39حول اال�صول املالية
املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق وكذلك القرو�ض والذمم املدينة واملوجودات املالية املتوفرة للبيع.
يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9إف�صاحات جديدة مكثفة يف حما�سبة التحوط وخماطر االئتمان
وخ�سائر االئتمان املتوقعة و �سيكون �ساري املفعول على الفرتات التي تبد�أ يف او بعد  1كانون الثاين  2018وي�سمح
بالتطبيق املبكر.

هـ  -املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16واملتعلق بااليجار
يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16منوذجا حما�سبيا مفردا يتم ا�ستخدامه من قبل امل�ؤجر حيث يقوم امل�ؤجر
باالعرتاف بحق ا�ستخدام اال�صل ,ميثل احلق يف ا�ستخدامه .والتزام االيجار ميثل الدفعات مقابل هذا االيجار وهناك
ا�ستثناء اختياري لاليجار ق�صري االجل وااليجار لال�صول ذات القيمة املنخف�ضة ويف دفاتر امل�ست�أجر تبقى املعاجلة
1
املحا�سبية كما هي واردة يف املعايري احلالية من حيث اال�ستمرار يف ت�صنيف االيجار ك�أيجار متويلي او ايجار ت�شغيلي.
يحل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16حمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم  17املتعلق بااليجار وحمل املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  4واملتعلق بتحديد فيما اذا ت�ضمنت الرتتيبات التعاقدية ايجار و�سيكون �ساري املفعول على الفرتات
التي تبد�أ يف او بعد  1كانون الثاين  2019وي�سمح بالتطبيق املبكر.
�	- 2أ�س�س اعداد القوائم املالية

لقد مت اعداد القوائم املالية مبا يتالئم مع املعايري الدولية العداد التقارير املالية ولقد مت اعتمادها لال�صدار من قبل ادارة
ال�شركة بتاريخ 2018/01/25
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لقد مت �إعداد هذه القوائم املالية على �أ�سا�س �أن املن�ش�أة م�ستمرة بالعمل يف امل�ستقبل املنظور ووفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية
ب�إ�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ومن خالل الدخل ال�شامل االخر واية بنود اخرى تظهر بالقيمة
العادلة بتاريخ القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية.
لقد مت اعداد هذه القوائم املالية على �أ�سا�س الإ�ستحقاق املحا�سبي والذي يتم مبوجبه الإعرتاف ب�أثر العمليات املالية
والأحداث الأخرى عند وقوعها بغ�ض النظر عن دفع �أو �إ�ستالم النقدية وبالتايل يتم قيدها بال�سجالت املحا�سبية عن
الفرتات التي تخ�صها (فيما عدا قائمة التدفقات النقدية).
 - 3العملة الوظيفية

لقد مت عر�ض القوائم املالية بالدينار االردين والذي يعترب العملة الوظيفية لل�شركة وجميع املبالغ الواردة يف القوائم املالية
مت تقريبها الى اقرب دينار اردين اال اذا مت اال�شارة الى غري ذلك.
�	- 4إ�ستخدام الأحكام والتقديرات

عند اعداد هذه القوائم املالية ت�ستخدم �إدارة ال�شركة الأحكام والتقديرات والفر�ضيات التي ت�ؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية حول املبالغ امل�سجلة للأ�صول والألتزامات والدخل وامل�صاريف .قد تختلف النتائج الفعلية عن النتائج املقدرة.
يتم مراجعة التقديرات والفر�ضيات ب�شكل م�ستمر و يتم الأعرتاف بالتغري يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتات امل�ستقبلية.
 - 5ال�سيا�سات املحا�سبية

قامت ال�شركة بتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التالية ب�شكل ثابت جلميع الفرتات التي مت عر�ضها يف هذه القوائم املالية:

�أ  -العمالت االجنبية
املعامالت بالعمالت االجنبية
املعامالت بالعمالت االجنبية يتم ترجمتها الى العملة الوظيفية لل�شركة با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف تاريخ العمليات.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية با�ستخدام �سعر ال�صرف بتاريخ اعداد
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التقارير املالية .املوجودات واملطلوبات غري املالية املقا�سة بالقيمة العادلة بالعملة االجنبية يتم حتويلها الى العملة
الوظيفية با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة .البنود غري املالية املقا�سة بالتكلفة التاريخية
بالعملة االجنبية يتم حتويلها الى العملة الوظيفية با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف تاريخ املعامالت واالعرتاف بفروقات
ا�سعار ال�صرف يف قائمة االرباح اواخل�سائر فيما عدا اال�ستثمارات يف حقوق امللكية املحتفظ بها للبيع وااللتزامات.
املالية امل�صنفة كتحوط مقابل اال�ستثمار يف عمليات اجنبية الى احلد الذي يكون فيه هذا التحوط فعال وحتوط التدفق
النقدي الى احلد الذي يكون فيه هذا التحوط فعال حيث يتم االعرتاف بفروقات اال�سعار يف قائمة الدخل ال�شامل.

العمليات االجنبية
اال�صول وااللتزامات يف العمليات االجنبية مت�ضمنة ال�شهرة وتعديالت القيمة العادلة الناجتة عن اال�ستحواذ يتم
ترجمتها الى العملة الوظيفية با�ستخدام �سعر ال�صرف بتاريخ اعداد التقارير املالية .الدخل وامل�صروفات التي تخ�ص
العمليات االجنبية يتم ترجمتها الى العملة الوظيفية با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ العمليات.
يتم االعرتاف بفروقات ترجمة العمالت يف قائمة الدخل ال�شامل االخر ويتم جتميعها يف احتياطي ترجمة العمالت
با�ستثناء الفروقات التي مت تخ�صي�صها م�سبق ًا يف قائمة االرباح اواخل�سائر.
عندما يتم ا�ستبعاد العمليات االجنبية كليا او جزئيا ب�سبب فقدان ال�سيطرة او الت�أثري الهام او ال�سيطرة امل�شرتكة
1
يتم حتويل القيمة املجمعة يف احتياطي الرتجمة اخلا�ص والعائد الى العمليات االجنبية الى قائمة االرباح اواخل�سائر
كجزء من خ�سائر او ارباح اال�ستبعاد .اذا تخل�صت ال�شركة من جزء من م�صاحلها يف �شركة تابعة مع االحتفاظ
بال�سيطرة عليها بالتايل فان اجلزء من مبالغ العملية االجنبية يتم حتويله الى الدخل ال�شامل وعندما يتم التخل�ص
من جزء من ال�شركة احلليفة �أو التابعة �أو امل�شروع امل�شرتك فان املبلغ املجمع اخلا�ص بهذا اجلزء يعاد ت�صنيفه الى
الأرباح او اخل�سائر.
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ب  -العمليات املتوقفة
هي متثل جزء من اعمال ال�شركة والذي ميكن متييز العمليات الت�شغيلية والتدفقات النقدية اخلا�صة به ب�شكل وا�ضح
عن باقي اعمال ال�شركة باال�ضافة الى انها:
متثل جزء هام منف�صل من االعمال او املنطقة اجلغرافية
تعترب جزء من خطة من�سقة للتخل�ص من جزء معني من الأعمال �أو املناطق اجلغرافية للعمليات.
ت�شكل �شركة تابعة يتم الأ�ستحواذ عليها ح�صرا من �أجل اعادة البيع.
يتم الت�صنيف كعمليات متوقفة عندما يتم ا�ستبعاد جزء من االعمال او اعادة ت�صنيفه على انه حمتفظ به للبيع.

جـ  -الأيرادات
االيرادات من بيع الب�ضائع
يتم الأعرتاف بااليرادات عندما يتم حتويل املخاطر واملنافع الهامة املتعلقة بامللكية الى العميل وهناك احتمالية عالية
المتام عملية البيع وميكن قيا�س التكلفة ومردودات املبيعات املرتبطة بالب�ضائع ب�شكل موثوق وال يكون هناك ا�ستمرار
يف ال�سيطرة االدارية على هذه الب�ضائع وميكن قيا�س االيراد ب�شكل موثوق ويتم قيا�س االيرادات بال�صايف بعد طرح
مردودات املبيعات واخل�صومات التجارية.

�إيراد تقدمي اخلدمات
اذا ما مت تقدمي اخلدمات يف فرتات خمتلفة للتقارير املالية ف�إنه يتم تخ�صي�صها على ا�سا�س القيمة العادلة للخدمات
املقدمة كما يتم االعرتاف بايرادات تقدمي اخلدمات املقدمة با�ستخدام ن�سبة االجناز كما يف تاريخ التقارير املقدمة
ويتم تقدير ن�سبة االجناز بناءا على م�سح العمل الذي مت اجنازه.

العموالت
�إذا قامت ال�شركة بدور الوكيل بدال من ان تكون طرفا رئي�سيا يف العملية فان االيراد املعرتف به ميثل �صايف مبلغ
العمولة الذي مت حتقيقه من قبل ال�شركة.
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�إيراد عقود االن�شاءات

االيراد من عقود االن�شاءات ي�شمل املبلغ االويل املتفق عليه يف العقد م�ضافا اليه االيراد من التعديالت واية مطالبات
او حوافز الى احلد الذي يحتمل معه حتققها وميكن قيا�سها ب�صورة موثوقة.
اذا كان من املمكن تقدير ايرادات عقد االن�شاءات ب�شكل موثوق به فانه يتم االعرتاف بايرادات العقد يف قائمة االرباح
اواخل�سائر ووفقا لن�سبة االجناز .يتم تقدير ن�سبة االجناز باالعتماد على م�سوحات العمل الذي مت ت�أديته ويف ما عدا
ذلك يتم االعرتاف بايرادات العقد الى حد التكاليف املتكبدة على هذا العقد والتي من املحتمل ا�ستعادتها.
يتم االعرتاف مب�صاريف العقد حال تكبدها اال اذا ن�ش�أ عنها ا�صل يتعلق بن�شاطات م�ستقبلية فان اخل�سائر املتوقعة
للعقد يتم االعرتاف بها يف قائمة االرباح اواخل�سائر مبا�شرة.

دخل ايجار اال�ستثمارات العقارية

يتم الأعرتاف بدخل االيجار يف اال�ستثمارات العقارية كايراد با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى عمر العقد.
احلوافز املتعلقة بايجار اال�ستثمارات العقارية يتم االعرتاف بها كجزء من اجمايل الدخل االيجاري وعلى مدة العقد.
اما دخل االيجار املت�أتي من املمتلكات الأخرى يتم االعرتاف به كدخل اخر.

د  -منافع املوظفني

مقابل
منافع املوظفني هي جميع ا�شكال العو�ض النقدي التي تقدمها املن�ش�أة مقابل اخلدمة التي يقدمها املوظفون او
1
نهاية اخلدمة ويتم التمييز بني منافع املوظفني ق�صرية الأجل وهي التي من املتوقع ان يتم ت�سويتها قبل � 12شهر من
فرتة اعداد التقارير ال�سنوية ومنافع املوظفني طويلة االجل وهي جميع منافع املوظفني عدا املنافع ق�صرية االجل
ومنافع ما بعد التوظيف ومنافع نهاية اخلدمة.

هـ  -املنح احلكومية

ال يتم االعرتاف باملنح احلكومية مبا فيها املنح غري النقدية بالقيمة العادلة اال اذا توفر ت�أكيد معقول ب�أن:
 ال�شركة �ستقوم بااللتزام بال�شروط املرتبطة باملنحة� -سوف يتم ا�ستالم املنحة
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يتم االعرتاف باملنح احلكومية كدخل خالل املدة الزمنية الالزمة ملقابلتها مع التكاليف املتعلقة ل�شروط بالوفاء
ب�شروط املنحة وعلى ا�سا�س منتظم ويجب ان ال ت�ضاف املنح مبا�شرة حلقوق امل�ساهمني.

و � -ضريبة الدخل

ميثل م�صروف �ضريبة الدخل ال�ضريبة الواجبة الدفع والتي تخ�ص ال�سنة املالية ويح�سب م�صروف ال�ضريبة على
�أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة وقد تختلف هذه االرباح عن االرباح املعلنة يف القوائم املالية والتي قد ت�شتمل على
ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�صاريف غري قابله للتنزيل يف نف�س ال�سنه املالية او غري مقبولة �ضريبي ًا ويتم
احت�ساب م�صروف ال�ضريبة وفق ًا للقوانني �سارية املفعول.

الو�ضع ال�ضريبي لل�شركة

ت�صنف �شركة �إ�سمنت ال�شمالية لدى دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات �ضمن ال�شركات ال�صناعية حيث �أن ن�شاطها
الرئي�سي ينح�صر يف �صناعة الإ�سمنت وبالتايل فهي تخ�ضع ل�ضريبة دخل بن�سبة  %14من الدخل ال�ضريبي بعد تنزيل
امل�صاريف املقبولة ح�سب قانون �ضريبة الدخل �ساري املفعول وال�شركة م�سجلة يف دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتت
رقم �ضريبة دخل ( )16602820ورقم �ضريبة مبيعات (.)16602820

الإعفاءات ال�ضريبية

ا�ستناد ًا للمادة ( )22من قانون ت�شجيع اال�ستثمار رقم ( )16ل�سنة  1995واملادة ( )8من قانون اال�ستثمار رقم ()68

ل�سنة  2003عقدت جلنة احلوافز اال�ستثمارية جل�ستها رقم
 2008/05/11وقررت املوافقة على ما يلي:
 منح �شركة �إ�سمنت ال�شمالية الإعفاءات من الر�سوم وال�ضرائب مبقت�ضى �أحكام قانون ت�شجيع اال�ستثمار رقم ()16ل�سنة  1995واملادة ( )25من قانون اال�ستثمار رقم ( )68ل�سنة .2003
 منح هذا امل�شروع الإعفاءات املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )6,7من قانون ت�شجيع اال�ستثمار رقم ( )16ل�سنة 1995واملتعلق ب�إعفاء املمتلكات واملعدات (الآالت ،الأجهزة ،املعدات ،الآليات ،اللوازم والعدد املخ�ص�صة ال�ستخدامها
()89
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وجل�سة الإعفاءات رقم ( )2008/5/285بتاريخ

ح�صرا يف امل�شروع) و�إعفاء ( )%15من قطع الغيار للآالت والأجهزة والآليات امل�ستوردة من كافة الر�سوم وال�ضرائب
(ر�سوم اال�سترياد ،الر�سوم اجلمركية والر�سوم وال�ضرائب الأخرى املقررة مبوجب الت�شريعات ال�سارية املفعول على
�أ�صناف املمتلكات واملعدات) و�إعفاء مان�سبته ( )%50من �ضريبة الدخل ملدة ع�شر �سنوات تبداء من تاريخ بدء العمل
�أو الإنتاج الفعلي للم�شروع على �أن التتجاوز مدة تنفيذ امل�شروع ثالث �سنوات من تاريخ قرار موافقة جلنة ت�شجيع
اال�ستثمار على قوائم املمتلكات واملعدات للم�شروع على ان ت�سري هذه الإعفاءات من تاريخ �إجراء املطابقة الفعلية
للم�ستوردات مبقت�ضى �أحكام املادة )�/6أ/ب ( واملادة (.)25
	�إعفاء الآالت والأجهزة والآليات والعدد وقطع الغيار بقيمة ( )52,837,631دينار �أردين من كافة الر�سوم وال�ضرائبواجلمارك.

ز  -املخزون

يتم تقييم املخزون يف امل�ستودعات بالتكلفة او �صايف القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل.
ت�شمل تكلفة املخزون كافة تكاليف ال�شراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى املتكبدة يف �سبيل جلبه و و�ضعه يف
حالته ومكانه احلاليني وتقوم ال�شركة با�ستخدام طريقة الوارد اجلرد امل�ستمر يف ت�سجيل خمزونها.

حـ  -املمتلكات وامل�صانع واملعدات

1

تقا�س عنا�صر املمتلكات وامل�صانع واملعدات بالتكلفة والتي ت�شمل جميع التكاليف التي مت تكبدها لو�ضع اال�صل يف حالة
الت�شغيل بحيث ي�صبح جاهز ّا لال�ستخدام املق�صود باال�ضافة الى تكاليف االقرتا�ض امل�ؤهلة للر�سملة مطروحا منها
اال�ستهالك املرتاكم واي خ�سائر تدين يف القيمة.
اذا كان هناك عمر انتاجي خمتلف جلزء هام من احد عنا�صر املمتلكات وامل�صانع واملعدات فانه يتم اعتباره عن�صر
منف�صل من املمتلكات وامل�صانع واملعدات.
يتم االعرتاف باملكا�سب واخل�سائر الناجتة عن ا�ستبعاد احد عنا�صر املمتلكات وامل�صانع واملعدات يف قائمة االرباح او
اخل�سائر.
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امل�صاريف الالحقة يتم ر�سملتها فقط اذا كان من املتوقع تدفق املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املرتبطة بها الى ال�شركة.
يتم احت�ساب اال�ستهالك لتخفي�ض تكلفة املمتلكات وامل�صانع واملعدات مطروحا منها القيمة املتبقية يف نهاية فرتة
حياتها الأنتاجية وبا�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها االنتاجي وب�شكل عام يتم االعرتاف يف اال�ستهالك
يف قائمة االرباح اواخل�سائر .يتم ا�ستهالك اال�صول امل�ست�أجرة متويلي ًا على مدى عمرها االنتاجي او مدة العقد ايهما
اقل اال اذا كان من امل�ؤكد �أن ملكية هذه اال�صول �ست�ؤول الى ال�شركة فيتم ا�ستهالكها على مدى العمر االنتاجي .وال يتم
ا�ستهالك االرا�ضي .
تقوم ال�شركة با�ستهالك ممتلكاتها ومعداتها با�ستخدام الن�سب املئوية التالية:
مباين و�ساحات وطرق ()%4
ماكنات ومعدات وعدد ()%8
�سيارات واليات متحركة ()%15
اثاث وديكورات واجهزة ()%15
تقوم ال�شركة مبراجعة طرق اال�ستهالك والعمر االنتاجي والقيم املتبقية للممتلكات واملعدات يف تاريخ اعداد البيانات
املالية وتقوم باجراء التعديالت اذا لزم االمر.
عندما تقوم ال�شركة باعادة ت�صنيف عقار يتم ا�ستخدامه من قبلها الى عقار ا�ستثماري فانها تقوم با�ستخدام الكلفة
لتحويله حيث �أن ا�ستخدام القيمة العادلة غري م�سموح بة وفق ًا للت�شريعات املحلية.

ط  -اال�صول غري امللمو�سة

يتم االعرتاف مب�صاريف البحث يف قائمة االرباح او اخل�سائر عندما يتم تكبدها.
م�صاريف التطوير تر�سمل فقط اذا كان من املمكن قيا�سها ب�شكل موثوق به ،واذا كانت الدرا�سة الفنية واالقت�صادية
جمدية ومن املتوقع تدفق املنافع االقت�صادية الى ال�شركة وتتوفر النية واملوارد الكافية لدى ال�شركة المتام عملية
التطوير من اجل ا�ستخدام اال�صل او بيعه وفيما عدا ذلك يتم االعرتاف بها يف قائمة االرباح واخل�سائر.
الحقا لالعرتاف املبد�أي يتم قيا�س م�صاريف التطوير بالكلفة مطروحا منها االطفاء املرتاكم واي خ�سائر تدين
مرتاكمة يف القيمة.
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اال�صول غري امللمو�سة االخرى مبا فيها العالقات مع العمالء والعالمات التجارية اململوكة من قبل ال�شركة والتي لها
اعمار انتاجية حمددة تقا�س بالكلفة مطروحا منها االطفاء املرتاكم واي خ�سائر تدين مرتاكمة يف القيمة.
يتم ر�سملة امل�صروفات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية لال�صل والتي مت تكبدها من اجله
ويتم االعرتاف بامل�صاريف االخرى مبا فيها ال�شهرة املولدة داخليا والعالقات التجارية املولدة داخليا مبا�شرة يف
قائمة االرباح واخل�سائر عندما يتم تكبدها.
يتم احت�ساب االطفاء لتخفي�ض كلفة اال�صول غري امللمو�سة مطروحا منها القيمة املتبقية بعد انتهاء عمرها االنتاجي
وبا�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االنتاجي ويتم االعرتاف مب�صاريف االطفاء يف قائمة االرباح
اواخل�سائر.
يتم مراجعة طريقة احت�ساب االطفاء والعمر االنتاجي والقيم املتبقية يف تاريخ اعداد القوائم املالية وتقوم ال�شركة
باجراء التعديالت الالزمة اذا تطلب االمر.

ي  -العقارات اال�ستثمارية

تت�ضمن العقارات اال�ستثمارية العقارات غري امل�شغولة من قبل املالك ويتم االحتفاظ بها لتحقيق العائد من ت�أجريها
او حتقيق املكا�سب من بيعها.
يتم االعرتاف باال�ستثمارات العقارية مبد�أيا بالكلفة ا�ضافة الى اية تكاليف ميكن ان تن�سب مبا�شرة بهذه اال�ستثمارات.
1
تدين
بعد االعرتاف املبد�أي يتم ت�سجيل اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة مطروحا منها اال�ستهالك املرتاكم واي خ�سائر
مرتاكمة يف القيمة.

ك  -اال�صول غري املتداولة املحتفظ بها للبيع

ت�صنف اال�صول غري املتداولة ب�أنها حمتفظ بها للبيع اذا كان من املحتمل ا�سرتداد قيمتها من خالل عملية بيعها ولي�س
من خالل اال�ستمرار يف ا�ستخدامها.
يتم االعرتاف بهذه اال�صول بالقيمة امل�سجلة او القيمة العادلة مطروحا منها كلفة امتام البيع ايهما اقل وخ�سائر تدين
عند الت�صنيف املبد�أي ك�أ�صل غري متداول حمتفظ به للبيع واملكا�سب واخل�سائر الناجتة عن القيا�س يتم االعرتاف بها
يف قائمة االرباح واخل�سائر.
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اال�صول غري املتداولة املحتفظ بها للبيع ال يتم ا�ستهالكها ويتم التوقف عن ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف املحا�سبة
عن اال�ستثمار امل�ستخدم فيه طريقة حقوق امللكية.

ل-االدوات املالية

يتم ت�صنيف املوجودات املالية الى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح اواخل�سائر وموجودات مالية
حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق باال�ضافة الى الذمم املدينة والقرو�ض املمنوحة للغري واملوجودات املالية املحتفظ
بها للبيع.
يتم ت�صنيف االلتزامات املالية الى التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخل�سائر وااللتزامات املالية
االخرى.
يتم االعرتاف مبد�أيا بالقرو�ض املمنوحة للغري والذمم املدينة وادوات الدين بتاريخ ان�شاءها ويتم االعرتاف باملوجودات
واملطلوبات املالية االخرى مبدئيا بقيمتها عندما ا�صبحت املن�ش�أة طرف يف االتفاق التعاقدي.
يتم الغاء االعرتاف باال�صل املايل عندما ينتهي حق املن�ش�أة بالتدفقات النقدية الناجمة عن االتفاق التعاقدي او اذا مت
حتويل حق ا�ستالم التدفقات النقدية الناجمة عن االتفاق التعاقدي حيث مت انتقال املنافع واملخاطر املتعلقة بالأ�صل املايل
يتم الغاء االعرتاف باملطلوب املايل عندما يتم الغاء االلتزامات التعاقدية املرتتبة على املن�ش�أة او انتهاءها.
اليجوز عمل مقا�صة بني املوجودات املالية وااللتزامات املالية و عر�ضها ب�صايف االقيمة بعد التقا�ص يف املركز املايل اال
اذا كان هناك حق قانوين لل�شركة يجربها على اجراء هذا التقا�ص.
ت�صنف املوجودات املالية على انها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخل�سائر اذا مت ت�صنيفها
ب�أنها حمتفظ بها للمتاجرة عند االعرتاف املبد�أي ويتم االعرتاف بالتكاليف املتكبدة لهذه العملية من خالل االرباح
واخل�سائر .املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخل�سائر تقا�س بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف
بالتغريات يف القيمة العادلة واية فوائد او توزيعات ارباح يف قائمة االرباح اواخل�سائر.
يتم قيا�س املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق مبد�أيا بالقيمة العادلة م�ضافا اليها اي تكاليف مت
تكبدها مبا�شرة .والحقا لالعرتاف املبد�أي يتم قيا�س املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق بالتكلفة
املطف�أه وبا�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
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يتم قيا�س املوجودات املالية املحتفظ بها للبيع مبد�أيا بالقيمة العادلة م�ضافا اليها اية تكاليف يتم تكبدها مبا�شرة
والحقا لالعرتاف املبد�أي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف بالتغريات النقدية يف القيمة العادلة ماعدا
خ�سائر التدين وفروقات العملة االجنبية مع ادوات الدين يف الدخل ال�شامل االخر ومرتاكم التغري يف القيمة العادلة
وعندما يتم الغاء االعرتاف بهذه اال�صول يتم حتويل املكا�سب واخل�سائر املعرتف بها يف حقوق امللكية الى االرباح
اواخل�سائر .واذا مت ت�صنيف اال�صل ب�أنه حمتفظ به للمتاجرة عند االعرتاف االويل فان التكاليف التي �سيتم تكبدها
مبا�شرة يتم االعرتاف بها يف قائمة االرباح او اخل�سائر ويتم قيا�س االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح
اواخل�سائر ويتم االعرتاف بالفروقات يف االرباح اواخل�سائر.

م  -التدين يف القيمة
املوجودات املالية:
اال�صول املالية غري املعرتف بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخل�سائر مبا فيها الفائدة على ا�ستثمار يتم املحا�سبة
عنه بطريقة حقوق امللكية ،يتم تقييمها بتاريخ اعداد القوائم املالية لتحديد فيما اذا كان هناك اي ادله مو�ضوعية على
تدين قيمتها مثل امل�ؤ�شرات حول اعالن االفال�س من قبل طرف مدين او اختفاء ال�سوق الن�شط لال�صل املايل ب�سبب
وجود �صعوبات مالية.
1

املوجودات غري املالية

تقوم املن�ش�أة بتاريخ اعداد القوائم املالية مبراجعة القيم امل�سجلة لأ�صولها غري املتداولة (فيما عدا اال�صول البيولوجية
واملخزون واال�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة) لتحديد فيما اذا كان هناك اي م�ؤ�شرات حول تدين قيمتها واذا ما وجدت مثل
هذه امل�ؤ�شرات فانه يجب تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد اال�صل ويتم اجراء فح�ص التدين لل�شهرة ب�شكل �سنوي.
القيمة القابلة لال�سرتداد لال�صل هي قيمة ا�ستخدام اال�صل او القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع ايهما اعلى
قيمة ا�ستخدام اال�صل تعتمد على القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة با�ستخدام معامل اخل�صم
بعد ال�ضريبة والذي يعك�س تقديرات ال�سوق اجلارية للقيمة الزمنية للنقود باال�ضافة الى املخاطر املرتبطة باال�صل.
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يتم االعرتاف بخ�سائر التدين اذا كانت القيمة امل�سجلة لال�صل تزيد عن القيمة القابلة لال�سرتداد ويتم االعرتاف
بخ�سائر التدين من خالل االرباح واخل�سائر.
ال يتم ا�سرتداد خ�سائر التدين املتعلقة بال�شهرة ،ويتم ا�سرتداد خ�سائر التدين االخرى الى احلد الذي ال تزيد فيه قيمة
اال�صل فيما لو ان خ�سائر التدين مل ت�سجل يف اال�صل.

ن  -عقود االيجار

ي�صنف عقد االيجار على انه عقد ايجار متويلي اذا كان عقد االيجار يحول ب�شكل جوهري كافة املخاطر واملنافع
املتعلقة مبلكية اال�صل للم�ستاجر وقد يتم او ال يتم حتويل امللكيه يف نهاية العقد وعقود االيجار االخرى ت�صنف على
انها عقود ايجار ت�شغيلية.
العائد االيجاري من عقد االيجار الت�شغيلي يتم االعرتاف به با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى عمر العقد.
اال�صول امل�ستاجرة متويليا يتم االعرتاف بها بالقيمة العادلة يف تاريخ ابرام العقد او اذا كانت �أقل من ذلك مبقدار
القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات االيجار ويتم االعرتاف باملطلوبات املتعلقة بعقد االيجار بقائمة املركز املايل
كالتزام مقابل ا�صول م�ست�أجرة متويلي ًا.
يتم تق�سيم الدفعات مقابل عقد االيجار التمويلي بني تكلفة التمويل وتخفي�ض االلتزام القائم ويتم االعرتاف مب�صروف
الفائدة مبا�شرة يف قائمة االرباح �أو اخل�سائر اال اذا كان من املمكن ر�سملتها يف ا�صل م�ؤهل للر�سملة.

�س -املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون هناك التزام حايل (قانوين او ا�ستناجي) على ال�شركة نتيجة احداث �سابقة
ومن املحتمل ان تقوم املن�ش�أة بتحمل هذا االلتزام والذي يتطلب تدفق �صادر للموارد وميكن عمل تقدير موثوق به ملبلغ
االلتزام.
القيمة التي يتم االعرتاف بها كمخ�ص�ص متثل �أف�ضل التقديرات لاللتزامات التي من املمكن �أن تتحملها املن�ش�أة يف
تاريخ التقرير مع الأخذ بعني االعتبار املخاطر وعدم التيقن املرتبط بااللتزام.
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ع  -الربح الت�شغيلي

هو الربح الناجت عن العمليات الت�شغيلية اال�سا�سية املولدة لاليرادات باال�ضافة الى الدخل االخر وامل�صاريف املتعلقة
بالن�شاطات الت�شغيلية وي�ستثنى من الربح الت�شغيلي �صايف كلفة التمويل واحل�صة من االرباح يف اال�ستثمار يف �شركات
حليفة و�ضرائب الدخل.

ف  -قيا�س القيمة العادلة

القيمة العادلة متثل ال�سعر الذي مت ا�ستالمه عند بيع ا�صل او يتم دفعه لتحويل التزام معني من خالل عملية منظمة
بني االطراف الراغبة وامل�شاركة يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س ويف حال غياب هذا ال�سوق فانها متثل ال�سعر يف ال�سوق
االكرث ربحا لال�صل او االلتزام والذي ميكن للمن�ش�أة امل�شاركة فيه يف تاريخ القيا�س القيمة العادلة لاللتزام تعك�س
خماطر عدم االداء.
هناك بع�ض ال�سيا�سات املحا�سبية التي ت�ستخدمها املن�ش�أة يف اعداد بياناتها املالية وبع�ض االف�صاحات تتطلب قيا�س
القيمة العادلة لال�صول وااللتزامات املالية وغري املالية.
تقوم ال�شركة بقيا�س القيمة العادلة لالدوات املالية با�ستخدام ال�سعر املتداول يف ال�سوق الن�شط يف حال توفره ويعترب
ال�سوق ن�شط اذا حددت املعامالت اخلا�صة باال�صول وااللتزامات بحجم وتكرار مالئم وب�صورة دورية من اجل توفري
معلومات عن ال�سعر ب�شكل م�ستمر.
التقيم
اذا مل يتوفر �سعر متداول يف �سوق ن�شط تقوم املن�ش�أة با�ستخدام منهجيات التقييم املختلفة بحيث تزيد ا�ساليب
1
امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة من ا�ستخدام املدخالت امللحوظة ذات ال�صلة وتقلل من ا�ستخدام املدخالت غري
امللحوظة .ان منهجية التقييم امل�ستخدمة يجب ان ت�أخذ بعني االعتبار جميع العوامل امل�ؤثرة يف ال�سعر.
اذا توفر لال�صل او االلتزام املقا�س بالقيمة العادلة �سعر �شراء تقوم ال�شركة بت�سعري اال�صول يف املدى الطويل با�ستخدام
�سعر العر�ض وت�سعري االلتزامات يف املدى الق�صري با�ستخدام �سعر الطلب.

�ص -تكاليف االقرتا�ض

ميكن للمن�ش�أة ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املن�سوبة مبا�شرة الى ا�ستمالك او ان�شاء او انتاج اال�صل امل�ؤهل كجزء من
تكلفة ذلك اال�صل.
تعرتف املن�ش�أه بتكاليف االقرتا�ض االخرى كم�صروفات يف الفرتة التي تتكبدها فيها.
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ق  -االطراف ذات العالقة

الطرف ذو العالقة هو �شخ�ص او من�ش�أة ذات عالقة باملن�ش�أة التي تقوم باعداد بياناتها املالية يكون ال�شخ�ص ذو
عالقة اذا امتلك �سيطرة او ت�أثري جوهري على املن�ش�أة معدة التقرير او كان ع�ضوا يف االدارة الرئي�سية للمن�ش�أة وتكون
املن�ش�أة ذات عالقة اذا كانت املن�ش�أة واملن�ش�أة املعدة للتقرير اع�ضاء يف نف�س املجموعة ك�أن تكون �شركة �أم او �شركة
تابعة او ان تكون احدى املن�شات �شركة زميلة او م�شروع م�شرتك للمن�ش�أة االخرى او تكون كال املن�شاتان م�شروعا
م�شرتكا لطرف ثالث واملن�ش�أة االخرى �شركة زميلة لطرف ثالث او ان تكون املن�ش�أة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة من قبل
ال�شخ�ص ذو العالقة.
املعاملة مع طرف ذو عالقة هي حتويل املوارد او اخلدمات او االلتزامات بني املن�ش�أة معدة التقرير وطرف ذو عالقة
بغ�ض النظر عما اذا مت حتميل ال�سعر.
افراد االدارة الرئي�سني هم اال�شخا�ص املفو�ضني وامل�س�ؤولني عن التخطيط واالدارة ولهم �سيطرة مبا�شرة او غري
مبا�شرة على العمليات الت�شغيلية للمن�ش�أة مبا فيهم مدير املن�ش�أة.

ر  -االحداث بعد فرتة اعداد التقارير

االحداث بعد فرتة اعداد التقرير هي تلك االحداث املرغوبة او غري املرغوبة التي تقع بني فرتة اعداد التقرير وتاريخ
امل�صادقة على ا�صدار بيانات املالية وهناك نوعني من احداث بعد فرتة اعداد التقارير :
تلك االحداث التي توفر دليال يف الظروف التي �سادت بفرتة اعداد تقرير وتعترب احداث معدلة وعليه يجب ان تقوم
املن�شـ�أة باالعرتاف ب�أثر هذه االحداث بتاريخ اعداد القوائم املالية.
تلك االحداث التي ت�شري الى ظروف ن�ش�أت بعد فرتة اعداد التقرير وتعترب احداث غري معدلة وعليه ال تقوم املن�ش�أة
باالعرتاف ب�أثر هذه االحداث يف تاريخ اعداد القوائم املالية مع وجوب االف�صاح عنها.

�ش -االلتزامات املحتملة

االلتزامات املحتملة هي االلتزامات التي ميكن تنجم عن احداث �سابقة و�سيتم ت�أكيد وجودها فقط بوقوع او عدم وقوع
حدث م�ستقبلي غري م�ؤكد ولي�س �ضمن �سيطرة ال�شركة وال يتم االعرتاف به يف ال�سجالت النه لي�س من املحتمل تدفق
�صادر للمنافع االقت�صادية لت�سديد االلتزام وال ميكن قيا�س مبلغ االلتزام ب�صورة موثوقة.
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ت  -اال�ستثمار يف �شركات تابعة

اذا امتلكت ال�شركة ال�سيطرة على �شركة م�ستثمر بها فانه يتم ت�صنيف ال�شركة امل�ستثمر بها على انها �شركة تابعة
ومتتلك ال�شركة ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر بها عندما تتعر�ض للعوائد املتغرية الناجتة من �شراكتها مع اجلهة
امل�ستثمر بها او يكون لها حقوق يف هذه العوائد وتكون قادرة على الت�أثري على هذه العوائد من خالل �سلطتها على اجلهة
امل�ستثمر بها ويتم اعادة تقييم ال�سيطرة اذا ن�ش�أت �أي ظروف ت�شري الى تغيري يف �أي عن�صر من عنا�صر ال�سيطرة.

ث  -اال�ستثمار يف �شركات زميلة

ال�شركة الزميلة هي من�ش�أة ميار�س عليها امل�ستثمر ت�أثريا هاما وغري م�صنفة كمن�ش�أة تابعة او ا�ستثمارات م�شرتكة .
الت�أثري الهام يكون من خالل الت�أثري على قرارات ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للمن�ش�أة امل�ستثمر بها ولكن ال تعترب
�سيطرة او ا�ستثمار م�شرتك.
يتم االعرتاف باال�ستثمار يف املن�ش�أة الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم تعديل التكلفة بح�صة ال�شركة من �صايف
�أ�صول املن�ش�أة امل�ستثمر بها بعد تاريخ التملك وب�أي خ�سائر تدين يف قيمة اال�ستثمار وبا�ستخدام طريقة حقوق امللكية
اال اذا مت ت�صنيف اال�ستثمار على انه ا�ستثمار متاح للبيع وفقا ملعيار اعداد التقارير الدولية رقم ( )5اخلا�ص باال�صول
غري املتداولة املتاحة للبيع والعمليات املتوقفة .

خ  -اندماج االعمال

1

اندماج االعمال يتم با�ستخدام طريقة اال�ستمالك بالقيم العادلة لال�صول وااللتزامات وادوات حقوق امللكية التي يتم
ا�صدارها للح�صول على ال�سيطرة يف املن�ش�أة امل�ستملكة يف تاريخ اال�ستمالك والتكاليف املتكبدة يف اال�ستمالك يتم
االعرتاف بها مبا�شرة يف قائمة االرباح او اخل�سائر يف تاريخ اال�ستمالك.

ق  -العائد على ال�سهم

تقوم ال�شركة بعر�ض عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لأ�سهمها العادية ويتم احت�ساب العائد الأ�سا�سي بن�سبة الربح
حلاملي الأ�سهم العادية على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة ومن �أجل احت�ساب ح�صة ال�سهم من
الأرباح املخف�ضة ويجب على املن�ش�أة تعديل الربح �أو اخل�سارة حلملة الأ�سهم العادية واملعدل املوزون ملعدل الأ�سهم
العادية املتداولة جلميع ت�أثريات التخفي�ض املحتملة على الأ�سهم.
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ذ  -ادارة را�س املال

تعمل �سيا�سة ال�شركة على املحافظة على ر�أ�س مال قوي للحفاظ على امل�ستثمر واملقر�ض وثقة ال�سوق واحلفاظ على
تطور االعمال يف امل�ستقبل.
تقوم ال�شركة مبراقبة العائد على ر�أ�س املال كما انها تعمل على مراقبة م�ستوى التوزيعات على امل�ساهمني.
يقوم جمل�س االدارة باملحافظة على التوازن بني اعلى عائد والذي ميكن حتقيقه من اعلى م�ستوى ممكن من االقرا�ض
وذلك للحفاظ على مركز مايل قوي لل�شركة.
تقوم ال�شركة مبراقبة ر�أ�س املال با�ستخدام ن�سبة �صايف الديون املعدلة الى حقوق امللكية املعدلة ومن اجل حتقيق هذا
الهدف ميكن تعريف �صايف الدين املعدل على انه جمموع االلتزامات �شاملة القرو�ض ذات الفائدة وااللتزامات مقابل
عقود اال�ستئجار التمويلي مطروحا منها النقد والنقد املعادل وت�شمل حقوق امللكية املعدلة جميع عنا�صر حقوق امللكية
با�ستثناء املبالغ املجمعة يف احتياطيات التحوط ان وجدت.

�ض -ادارة املخاطر املالية

تتعر�ض ال�شركة للمخاطر التالية الناجتة عن االدوات املالية:
 خماطر االئتمان خماطر ال�سيولة خماطر ال�سوق اطار ادارة املخاطريتحمل جمل�س االدارة م�س�ؤولية ت�أ�سي�س ومراقبة اطار ادارة خماطر ال�شركة.
يتم و�ضع �سيا�سات من اجل حتديد وحتليل املخاطر التي تواجهها ال�شركة وذلك من اجل حتديد حدود املخاطر
واجراءات الرقابة على هذه املخاطر .لاللتزام باحلدود املو�ضوعة يتم مراجعة �سيا�سات نظام ادارة املخاطر ب�شكل
دوري بحيث تعك�س التغريات يف احوال ال�سوق ون�شاطات ال�شركة.
تهدف ال�شركة من خالل التدريب واالجراءات واملعايري االدارية الى املحافظة على بيئة رقابية منظمة والتي من
خاللها يتفهم املوظفون واجباتهم والتزاماتهم.
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املخاطر االئتمانية

املخاطر االئتمانية هي خماطر ان تواجه ال�شركة خ�سائر مالية نتيجة عجز املدينني واالطراف التعاقدية يف االدوات
املالية عن ت�سديد التزاماتهم التعاقدية ,تنتج هذه املخاطر يف معظمها من الذمم املدينة لدى ال�شركة وادوات الدين
امل�ستثمر فيها .ان تعر�ض ال�شركة للمخاطر االئتمانية الناجمة عن الذمم املدينة التجارية والأخرى يعتمد على
خ�صائ�ص العمالء وت�أخذ االدارة بعني االعتبار العوامل التي قد ت�ؤثر على املخاطر االئتمانية فيما يخ�ص قاعدة
عمالئها مبايف ذلك خماطر التعرث املرتبطة بال�صناعة والبلد التي يعمل فيها العميل  .تقوم ال�شركة بتقليل تعر�ضها
ملخاطر االئتمان الناجمة عن الذمم املدينة التجارية من خالل حتديد فرتات ائتمانية حمدودة ترتاوح بني  30يوم و
 180يوم .وتقوم ال�شركة بال�سيطرة على املخاطر االئتمانية الناجمة عن النقد والنقد املعادل عن طريق التعامل مع
بنوك ح�سنة ال�سمعة.
يتمثل احلد االق�صى للمخاطر االئتمانية يف القيم املدرجة للموجودات املالية كما يف تاريخ اعداد البيانات املالية.

خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي املخاطر الناجمة عن احتمال مواجهة ال�شركة ال�صعوبة يف ت�سديد التزاماتها املرتبطة باملطلوبات
املالية عند تواريخ ا�ستحقاقها بحيث يتطلب �سدادها تدفق النقد او اي ا�صل مايل اخر الى خارج املن�ش�أة.
اوقات
من اجل ادارة خماطر ال�سيولة تقوم ال�شركة اذا امكنها ،باالحتفاظ ب�سيولة كافية ل�سداد التزاماتها يف
1
ا�ستحقاقها يف الظروف العادية ويف الظروف الع�صيبة دون ان ت�ضطر ال�شركة لتحمل اي خ�سائر غري مقبولة او حتمل
خماطر تدمري �سمعة ال�شركة.

خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق تتمثل يف خماطر تقلبات اال�سعار ال�سوقية وتت�ضمن التقلبات يف ا�سعار �صرف العمالت وا�سعار الفائدة
وا�سعار تداول اال�سهم والتي �ست�ؤثر على دخل ال�شركة او قيمة االدوات املالية التي حتتفظ بها والهدف من ادارة خماطر
ال�سوق هو ادارة ومراقبة ال�شركة ملخاطر ال�سوق من خالل م�ؤ�شرات مقبولة وتعظيم العائد وتتمثل �أهم خماطر ال�سوق
يف املخاطر التالية:
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خماطر العملة
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر العملة الى احلد الذي ال يوجد معه توافق بني العمالت امل�ستخدمة يف املبيعات وامل�شرتيات
واالقرتا�ض والعملة الوظيفية لل�شركة وتقوم ال�شركة مبراقبة التذبذب يف ا�سعار �صرف العمالت وتدرك انها تتعر�ض
ملخاطر العمالت من خالل تعامالتها بالعمالت االجنبية فيما عدا الدوالر االمريكي كون الدينار االردين هو العملة
الوظيفية لل�شركة وهو مربوط بالدوالر االمريكي وبالتايل ال ميثل التذبذب يف �سعر الدوالر االمريكي اي خماطر لها.

خماطر �سعر الفائدة
تنتج خماطر ا�سعار الفائدة من احتمال ت�أثري التغريات يف ا�سعار الفائدة على القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات
املالية والتدفقات النقدية امل�ستقبلية.

خماطر اخرى
قد تتعر�ض ال�شركة الى خماطر اخرى مثل خماطر تذبذب ا�سعار ادوات حقوق امللكية التي تن�ش�أ من امكانية �شراء وبيع
ال�شركة للأوراق املالية والأ�ستثمارات املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر والدخل ال�شامل االخر.
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 - 8نقد ونقد معادل
2017

2016

دينار اردين

دينار اردين

ال�صندوق العام

195,554

214,259

ال�سلف النرثية

55,978

29,952

البنك العربي  -جاري

30,272

46,999

البنك العربي الإ�سالمي الدويل  -دوالر

83,090

128,983

البنك العربي الإ�سالمي الدويل  -دينار

260,618

1,033,261

البنك العربي الإ�سالمي الدويل  -يورو

496

496

بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  -دينار

-

3,061

بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  -دوالر

862

180,070

626,870

1,637,081

املجموع

1

� -9شيكات بر�سم التح�صيل
2017

2016

دينار اردين

دينار اردين

البنك العربي اال�سالمي الدويل

4,824,868

6,010,727

املجموع

4,824,868

6,010,727
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 -10ذمم مدينة �أخرى
2017

2016

دينار اردين

دينار اردين

دفعات مقدمة لذمم دائنة

59,714

132,394

ذمم موظفني

83,747

74,919

اخرى

31,874

31,874

املجموع

175,335

239,187

 -11خمزون وم�ستودعات
2017

2016

دينار اردين

دينار اردين

36,858,950

51,875,371

ب�ضاعة تامة ال�صنع

837,447

1,144,280

م�ستودع التعبئة والتغليف

179,097

407,745

4,199,605

4,119,432

2,508

2,498

42,077,607

57,549,326

مواد خام

م�ستودع قطع الغيار وال�صيانة
م�ستودعات الزيوت وال�شحوم واملياه
املجموع
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 - 12م�صاريف مدفوعة مقدما
2017

2016

دينار اردين

دينار اردين

ت�أمني امل�صنع
ا�ست�شارات وا�شرتاكات
�أتعاب حماماة
ت�أمني �صحي
تربعات

30,525

30,435

39,205

70,706

9,371

208

160,313

157,213

26,698

14,200

�صيانة

63,302

88,020

�صيانة الطاحونة

56,138

92,934

�إيجارات

10,569

11,875

مواد م�ستهلكة

5,144

4,515

401,265

470,106

املجموع

� - 13أر�صدة مدينة �أخرى

1

2017

2016

دينار اردين

دينار اردين

ت�أمينات م�سرتدة

102,074

102,074

ت�أمينات كفاالت

713,836

713,252

-

35,506

مطالبات ال�ضمان االجتماعي واخرى

37,758

33,199

املجموع

853,668

884,031

�أمانات �ضريبة الدخل
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 -14ممتلكات وم�صانع ومعدات
2017

التكلفة
ر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ر�صيد نهاية ال�سنة
الإ�ستهالك املرتاكم
ر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ر�صيد نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية
2016

التكلفة
ر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
ر�صيد نهاية ال�سنة
الإ�ستهالك املرتاكم
ر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
ر�صيد نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية
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�أرا�ضي

املجموع

دينار �أردين

مباين و�ساحات
وطرق
دينار �أردين

ماكنات ومعدات
واجهزة وعدد
دينار �أردين

�سيارات واليات
متحركة
دينار �أردين

اثاث وديكورات
واجهزة
دينار �أردين

دينار �أردين

915,683

13,880,366

36,084,868

1,200,168

605,819

52,686,904

-

289,792

1,118,738

-

59,578

1,468,108

915,683

14,170,158

37,203,606

1,200,168

665,397

54,155,012

-

4,343,171

12,123,440

973,398

421,582

17,861,591

-

680,863

1,811,238

49,115

73,042

2,614,258

-

5,024,034

13,934,678

1,022,513

494,624

20,475,849

915,683

9,146,124

23,268,928

177,655

170,773

33,679,163

�أرا�ضي
دينار �أردين

مباين و�ساحات
وطرق
دينار �أردين

ماكنات ومعدات
واجهزة وعدد
دينار �أردين

�سيارات واليات
متحركة
دينار �أردين

اثاث وديكورات
واجهزة
دينار �أردين

املجموع
دينار �أردين

750,968

13,823,104

36,291,982

1,275,288

577,711

52,719,053

164,715

59,381

259,232

105,759

36,887

625,974

)(2,119

)(466,346

)(180,879

)(8,779

)(658,123

915,683

13,880,366

36,084,868

1,200,168

605,819

52,686,904

-

3,675,145

10,467,252

993,327

367,086

15,502,810

-

669,091

1,755,066

135,514

61,582

2,621,253

-

)(1,065

)(98,878

)(155,443

)(7,086

)(262,472

-

4,343,171

12,123,440

973,398

421,582

17,861,591

915,683

9,537,195

23,961,428

226,770

184,237

34,825,313

 -15م�شاريع حتت التنفيذ

ميثل هذا البند دفعات العادة ت�أهيل مباين امل�صنع وجتهيز ال�ساحات اخلارجية لل�شاحنات واعمال تركيب خط تغليف
بجميع انواعه باال�ضافة الى �شراء وتركيب مكائن للم�صنع .
2017

ر�صيد اول املدة
ا�ضافات
ا�ستبعادات الى املمتلكات واملعدات
املجموع

2016

دينار اردين

دينار اردين

1,618,898

521085

-

1,097,813

)(944,919

-

673,979

1,618,898

 - 16ا�ستثمار يف �شركات حليفة
البيان
ن�سبة امل�ساهمة
ر�صيد اال�ستثمار
ح�صة ال�شركة من الأرباح او (اخل�سائر)
ح�صة ال�شركة من الدخل ال�شامل االخر ل�شركات حليفة
ر�صيد اال�ستثمار 31/12/2017

ام ق�صر ل�صناعة اال�سمنت
 -العراق

�شركة �صرح زمزم لال�ستثمار
وت�أهيل امل�شاريع ذ.م.م

20%

50%

340,800

50,000

322,005

)(445

1

)(10,796
652,009

49,555

* ميثل اال�ستثمار يف �شركة ام الق�صر ل�صناعة اال�سمنت -العراق ا�ستثمار �شركة ا�سمنت ال�شمالية بن�سبة  %20من را�س مال ال�شركة,
و حيث ان �شركة ا�سمنت ال�شمالية ال متتلك ال�سيطرة على �شركة ام الق�صر ل�صناعة اال�سمنت
* العراق وان لها ت�أثري هام على القرارات فيها فقد مت ت�صنيف اال�ستثمار ك�إ�ستثمار يف �شركة حليفة .
* ميثل اال�ستثمار يف �شركة �صرح زمزم لال�ستثمار وت�أهيل امل�شاريع  -االردن ا�ستثمار �شركة ا�سمنت ال�شمالية بن�سبة  %50من را�س
مال ال�شركة ,و حيث ان �شركة ا�سمنت ال�شمالية ال متتلك ال�سيطرة على �شركة �صرح زمزم لال�ستثمار وت�أهيل امل�شاريع  -االردن وان
لها ت�أثري هام على القرارات فيها فقد مت ت�صنيف اال�ستثمار ك�إ�ستثمار يف �شركة حليفة.
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 -17مطلوب لأطراف ذات عالقة
2017

�إ�سمنت املنطقة ال�شمالية -ال�سعودية
�صرح زمزم لال�ستثمار وت�أهيل امل�شاريع
ام الق�صر ل�صناعة اال�سمنت
املجموع

2016

دينار اردين

دينار اردين

7,948,573

27,779,356ر

49,294

-

340,800

-

8,338,667

27,779,356

طبيعة العالقة

نوع املعاملة

ال�شركة االم
�شركة حليفة
�شركة حليفة

متويلية
متويلية
متويلية

� -18أر�صدة دائنة �أخرى
2017

م�صاريف م�ستحقة
�أمانات �ضريبة دخل املوظفني واال�ست�شاريني
�أمانات ال�ضمان االجتماعي
ذمم وامانات اخرى
�أمانات �ضريبة املبيعات
خم�ص�ص مكافاة نهاية اخلدمة
امانات �ضريبة الدخل
املجموع
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2016

دينار اردين

دينار اردين

32,662

127,667

4,434

11,525

41,736

38,423

30,025

19,451

1,163,011

1,269,734

1,180,474

907,184

22,496

-

2,474,838

2,373,984

 -19حقوق امللكية

ر�أ�س املال

ت�أ�س�ست �شركة �إ�سمنت ال�شمالية
دينار �أردين.

و�سجلت ك�شركة م�ساهمة عامة بتاريخ  2010/07/01بر�أ�س مال مقداره 55,000,000

احتياطي اجباري

ميثل مبلغ الإحتياطي الإجباري مامت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضريبة بن�سبة  %10لهذه ال�سنة ال�سنوات ال�سابقة
مبوجب املادة رقم ( )186من قانون ال�شركات الأردين وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

الأرباح املدورة

ميثل هذا البند الأرباح املرحلة لل�سنة املالية  2017بعد اقتطاع ال�ضرائب واالحتياطيات .
 -20تكلفة مبيعات
اي�ضاح
املواد امل�ستخدمة يف الإنتاج
م�صاريف �صناعية
ا�ستهالكات
تكلفة الإنتاج
ب�ضاعة تامة ال�صنع اول املدة
الب�ضاعة املعدة للبيع
ب�ضاعة تامة ال�صنع �آخر املدة
املجموع

20 -1

2017

2016

دينار اردين

دينار اردين

26,225,822

37,200,205

7,031,412

7,712,150

2,554,550

2,549,853

35,811,784

47,462,208

1,144,280

573,543

36,956,064

48,035,751

)(837,447

)(1,144,280

36,118,617

46,891,471

1
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 -20م�صاريف �صناعية
2017

رواتب و �أجور
م�ساهمة ال�شركة يف ال�ضمان االجتماعي
ماء وكهرباء
�صيانة و �إ�صالحات
حمروقات
بريد وهاتف
ت�أمني �صحي عالجات
قرطا�سية ومطبوعات
م�صاريف �سيارات
عدد و�أدوات م�ستهلكة
اجور نقل موظفني
�أمن وحماية
�ضيافة
حتليل عينات
متفرقة
مالب�س مهنية
نظافة
ايجار
�سفر و اقامة
م�صاريف اليات
مواد م�ساعدة
تامني امل�صنع
زيوت و�شحوم
مكافاة نهاية اخلدمة
املجموع
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2016

دينار اردين

دينار اردين

1,619,083

1,726,225

210,561

192,178

3,444,576

4,058,491

535,384

567,006

77,440

47,630

177,868

170,356

4,431

3,511

22,542

18,567

112,433

111,405

54,300

47,070

31,941

37,181

8,986

3,747

9,135

6,023

15,039
72,421
32,751
171,968
2,500
1,365
132,399
18,771
39,901
20,581

23,718
39,475
27,414
177,935
5,316
1,760
90,982
40,958
40,080
34,755

7,031,412

7,712,150

220,424

234,979

 -21م�صاريف بيع و توزيع
2017

رواتب و �أجور
م�ساهمة ال�شركة يف ال�ضمان االجتماعي
م�صاريف �سيارات
م�صاريف معار�ض
متفرقة
بريد وهاتف
�ضيافة
ت�أمني �صحي
قرطا�سية و مطبوعات
دعاية واعالن
�سفر
تربعات
نقل حملي وخارجي و�شحن
م�صاريف كمبيوتر
م�صاريف �ضريبة غري قابلة للخ�صم
م�صاريف بيعية
مكاف�أة نهاية اخلدمة
املجموع

2016

دينار اردين

دينار اردين

129,703

130,597

14,823

14,372

4,869

2,463

1,629

6,536

2,730

6,999

3,129

4,320

8,786

12,530

14,731

16,369

458

1,143

117,726

116,894

5,112

14,162

-

5,866

346,683

720,815

532

1,093

3,261

24,186

46,072

130,305

11,073

5,688

711,317

1,214,338

1
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 - 22امل�صاريف االدارية والعمومية
2017

رواتب ومكاف�آت
م�ساهمة ال�شركة يف ال�ضمان االجتماعي
مياه وكهرباء وهاتف
قرطا�سية
م�صاريف �سيارات
معار�ض وم�ؤمترات
�سفر
دعاية و �إعالن
�إيجارات
�أتعاب مهنية و ق�ضايا
�ضيافة
ت�أمني �صحي
م�صاريف �صيانة
ر�سوم ورخ�ص
م�صاريف بنكية
ت�أمني
م�صاريف كمبيوتر
نظافة
تربعات

2016

دينار اردين

دينار اردين

707,839

832,813

79,994

78,685

23,334

25,189

6,090

9,386

29,340

25,305

8,107

13,378

31,051

38,811

16,111

7,336

50,000

46,333

80,318

123,960

10,775

20,963

35,691

36,815

6,109

12,804

9,925

12,389

426

440

1,793

700

10,448

6,916

23,366

22,145

132,442

140,774

ع�ضوية وا�شرتاكات

111,200

142,773

متفرقة
مكاف�أة نهاية اخلدمة
ا�ستهالكات
املجموع

26,839

51,001

79,434

149,992

59,710

71,400

1,540,342

1,870,308
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 -23االلتزامات املحتملة

االلتزامات املحتملة هي االلتزامات التي ميكن تنجم عن احداث �سابقة و�سيتم ت�أكيد وجودها فقط بوقوع او عدم وقوع
حدث م�ستقبلي غري م�ؤكد ولي�س �ضمن �سيطرة ال�شركة وال يتم االعرتاف به يف ال�سجالت النه لي�س من املحتمل تدفق �صادر
للمنافع االقت�صادية لت�سديد االلتزام وال ميكن قيا�س مبلغ االلتزام ب�صورة موثوقة.
كفاالت بنكية (بال�صايف)

72,889

ق�ضايا مقامة �ضد ال�شركة

672,057

1
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الفهرس

نبذة عن ال�شركة
ر�ؤيتنا /ر�سالتنا
�أن�شطة ال�شركة الرئي�سية
غايات ال�شركة
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
اخلطط والر�ؤيا امل�ستقبلية
نبذة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
نبذة عن �أع�ضاء الإدارة العليا
املبيعات
الإنتاج
املوردين والعمالء الرئي�سني
العقود وامل�شاريع واالرتباطات
الهيكل التنظيمي  +املوظفني
التدريب
الأرباح
عوائد احلكومة
ال�سل�سلة الزمنية لالرباح
كبار امل�ساهمني
اقرارات
تقرير احلوكمة
القوائم املالية /31كانون الأول  + 2017تقرير مدقق احل�سابات
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