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  �!�/ ا5دارة
  

 ر��/ �!�/ ا5دارة
 ���
�] C�+= ا��� � ا���+[إ��اه�
 ف
�آ� ا���+[ إ_Lان ��وس ب ��>- �

  
 (��a ر��/ �!�/ ا5دارة

�Jا�c$�ح  ا���� ���� ���Lد(�  ا��0
  ا���+� ا���م

  
 اe�ء �!�/ ا5دارة

 
(��Jا�c$�ح ا��0 ��fا �  ا���� ه�4

  (��a ا���+� ا���م �
gون ا�1���$
  


�ن�hر ا�L��� �� (��iر ��� ا�
  �+� ا���م �
gون ا����J�ت(��a ا��

  
�Jا��<�? ا�LJر+�) ?%L+ � ا���� ا��اه�


�آ� ��>- ���>c0�ت ا��$
 ا�i�ل ��$!�رة و Lز+1 ا��
  

      
  ا��J�%) و�4آ�j إ��اه����$a ا���دة 


�رون و���%LJن ��(L�)Lن( $��(  
=�����ت ا�
�آ� ��f 

  
  5%$�ذ ا�����) �i�د m��C ا��hا+�Jا


�رون و ����($�  )Lن ��(L�)Lن�
()L)�0ر ا��
$� ا��

  
  
   

 
 



  
  �ــ ا����ـــ� ا
 ا����ـ��

  

  ا������ ا����ي ����آ�
  

  ر"�� ! �� ا�دارةا���� آ���  -أ
  

  �efات ا���دة ا����ه��, ا���ام
  

o �و��آ Iا ��fور ����  ,,,,  ا��-م 
  
 أ*�(ل و.�(-(ت ا���آ� ��+��ة ! *��  ا��(�)ا����ي  ����م ! �� إدارة %�آ�$� ������#             *
!�AB )��C@� أ*�(ل ا���آ� و.�(-(<=( وإ. (زا<=( ��( >; ذ�9 ا�8�(.(ت , 31/12/2010و�5(��  1/1/2010

 د��H ا��Gآ�� ا���8) >; ا���آ� 2011وا��EF ا�����D�� ���8(م ا��(��� ��+� ا�+��ة * IJ�! و%�ح.  
  

  ,,,,,,,,  ا����ه��, ا._Lة
 ا���اث ا�M�N(د�� وا��; ا.D$� ا�Rه( *�OD! P� ا��E(*(ت ا�M�N(د�� >;  2010%=� ا�D(م           ! ��T$ا�

ا����$� ��( >; ذ�9 ا���(ط ا��"��; ����آ� وا�Xي �EN P�* ���D(ع ا�.�(ءات ، وذ�9 .�� � ���ا*�(ت ا�ز!� 
، !�( آ(ن �[ ا��R ا�آ�8 >;   2010و  D�2009(م وا]��� ا�Rه( >; ا 2008ا��(��� ا�D(���� وا��; ��أت >; *(م 

  .ا.F+(ض � � ا��D�8(ت
 ا��Oوف        ! �aا�� P�*و����)Dز!� ا��(��� ا��>�� ا]���ت ا���آ� >; ا�P�* H�D ا<F(ذ  ا��; >��b=( ا

e ا��$(��d و P�* �O<)G���+B ا��MG ا���N�� >; ا���ق ا���G; و!�(��D ا�]�اق ا�F(رJ�� و آ(>� ا��Jاءات 
(J(ت واذواق ا����=�$� و و<���E ا���� (ت ! ا�]Aك وا�$�ا�H وا��+(<�f وا��(ر�I ا�$=��("�� �<�8�� ا��

وا��X�Xب ا�G(د >; ا]D(ر ا���اد  ةوا�P�* H�D ا� (د ا���Gل ا���$(!�� ���اJ=� ا��Oوف ا�M�N(د�� ا���5��
9��[A8س و�8�8(ت ا�)Gا��   .ا�و��� !

  
  ,,,,,,,,  ا._Lة ا����ه��,   
  
            @ j�� م���)D� )  6,740,512( !�(ر.� ��j�8  د��)ر j�8!)6,550,189(  2010 (>; ���ق ا���(ه��

د��(ر �D(م 7,538,034) (د��(ر !�(ر.� ��j�8  5,299,380) (@(>; ا��D�8(ت !j��  j�8آ�(  . 2009*(م  د��(ر
2009.  q5�� داو����Jا��� ���N ���)Tت ا� �ك ا����اآA=�[�!�(ر.� د��)ر  D2010  j�8!)3,455,926((م ���D ا

� j�8�)3,653,677 ( م)* 2009د��(ر.   
          

 
 
 
 
  
  



  

  ,,,,,,,,  ا._Lة ا����ه��,
  :+qL) �!�/ ا5دارة ��� +�)

 . 24/4/2010*�� ا�����D ��(ر�s  ا��(دس<Aوة وN(") ا��J(ع ا�=��r ا�D(!� ا�D(دي  -
 .وا��EF ا������8�� ����آ� �����2010 ا��(���  Aوة و!�(��N <���� ! �� اtدارة< -
 . �����2010 ا��(��� ا��G(�(ت * ا�8�(.(ت ا��(���  ;<���� !��N ]�(ع -
-  ��N)�!;�)ا�� Iا���آ ��!)�Fت ا�)�)�Gا� )=��* �Nد)Mا���� ا��(���  وا�� *2010 .  
 N(.�ن  �G�189ود ا�$(م ا��(دة ، 2010* ا���� ا��(���  ةدارا� ! ��ر"�� وا*C(ء إ��اء ذ!�  -!

 .ا���آ(ت
-  uN�! ب)F�.ا���� ا��(��� ا�ا  .! �� ا�دارة �����Gه( <+��eاو  و<���G أ<=�)D� �G2011(�(ت *
� أ!�ر <���ح ا�=��r إدرا�J ;< )=Jول اt*�(ل و<�E. ;< HB(ق أ*�(ل ا���J(ع ا�D(دي *�P أن أ� -

Jن إدرا���� )= * H�� ����J(ع% 10!�ا>�� *�د ! ا���(ه�� ����Tن !( )� ��Tا��� �=[wا !. 

�آ� ���م  �� ���J0$�  2011ا�r<� ا��

ووb) ا�zEF ا�$+��� ��I(دة ا��N)E ا�.�(y��G> ��J و<�EB ���Eط اt.�(ج �$(>� اw@�(ف  .1
 .وe+B ا��$(��$D��� d� P�* ر�G�� ا���آ� ����آ�

2. �[wا �D�)�! ��و�wا���اد ا P�* ل�MG�� 9و ذ� اق ا�D(���� ����اد اwو��� وا�B�(ر أ>HC ا���رد�
 . ذات ا� �دة ا�D(��� و�}HN اD[w(ر و أ>HC ا��Dوض

3.  ;�Gو<���� ا���ق ا�� �ل آ(>� ا� =�د ���*�X� ��Nا��� �MGوز�(دة ا� ! ]>)J)�و<�8�� ا��
 . ا���� (ت ا� ���ة

4. A� �8[)ا��� zEFا��8ا!| إ*�اد ا� (bل وAB  داHB ا���آ� !��!)Dوا� ر<�(ء �����ى ا���{+�
ا���ر�8�� �$(>� ا�Nw(م وا��وا"�، ��( ��$D� P�* أداء ا���آ� وا���{+� *(!� و*�P !�� (ت 

 �@)B ا���آ�. 
 !�(��D ا���ق ا��DاN; ا�F(ص وا�D(م ��D ا.�=(ء ا��Oوف ا���(]�� ا��اه�� وا�N�> P�* H�D�) *��د .5

�@)Fوا� �!)Dا� ��!�$Gا� =(ت ا� (! ة���J . ��Jر)Fاق ا��[wا �D�)�! 9�Xوآ 
6.  ���E> |!).��  در ا����وعادارة)M! ERP System. 
7.  ��Dا���آ� ���اآ� ا��5��ات ا��(.�.�� وا����� ;< ���Bا��ا ��O.�ا�]���ار ��را]� و<y��G ا

 .ا�����*�
���F� ]J(�� ا��$� وا������ ����(ه�� ا�$�ام ��Cره�  و� ��) ا�� �� >; ا��F(م إ� أن        

�*C(ء ! �� ا�دارةود*�=� و��R=� ، و�(��$�  ��X�+دارة ا���� >�=( *�P �و وا�A�Dء  وا��!)Dا� (�� 
 ا�� (ح >; ! ��Iا�� u��G>  ����آ� دوام ا����م وا�زده(ر �!������! H�D�)� �=�.)+>و �ام أدا"=�*�ا

  .ا��(د!�
  

  ر"�� ! �� ا�دارة                                                                
                                                                 j�)Mا� �إ��اه� u�)< H���!  

  
 
  



  

  <���� ! �� اtدارة -ب
  

   s%�/ ا�
�آ�
  

           )*)�M�� ����Dا���آ� ا� q�[{> �Nن ا���آ(ت ر�.)N أ�$(م PC���� ��")��=$آ��آ� !�(ه��  ����1964 ) 12(ت ا�
 �Nر qG> ا���آ(ت ا���(ه�� H [ ;< وا�� (رة �*)�Mى وزارة ا��� q� [و ��@�MB)1167 ( sر�)��11/5/1983 .  

        sر�)�� H�D�)� ا���وع u� P�* ا���آ� q�M�14/6/1983 )$�w )�<ا���آ� و H� �> ��*وأ qNن ا���آ(ت ا����.)N م
 �N1(ر ( ����1989  �Nر qG>)1167 ( sر�)��4/6/1989   �Nم و)$�w )�<آ� !�(ه�� *(!� و�% Pا���آ� إ� H��G> ى�J

 �Nر qG> �!)Dا���آ(ت ا���(ه�� ا� H [ ;< )=�� �> �> y�� ،ن ا���آ(ت�.)N)228 ( sر�)��18/5/1993  u� P�* q�Mو�
 sر�)�� H�D�)� 8/9/1993ا���وع.  

  

<�وt ?q -أ   .1) �� :ا�
�آ� ا����

  
          �F��> ت ا���آ�)�)a ;<كA[wو @�(*� ��ازم ا��}]��(ت ا�$=��("�� وا Hاس  ا�$�ا��Jwت واA@وا��

  . ا�A8]��$��  وا���.$(ت وا���ا-) ا�$=��("�� وا���D وا���ا]��
  
  :ا�t�آ, ا�!�hا��C و�د ا��C ,�cuL) آ] ����  -ب
  

  *�د ا���{+�  ا���Dان  8�ــــــ(نا�
  3  3ط –%(رع زه�ان   299 –ا��وار ا��(�)   ا�دارة ا��"����

(�Mن  ا��)�*-  �N105  ا�����ة -��اء ا���  
 

)=Jر)B ا����$�  أو HBأي >�وع ����آ� دا �J�� �  و
  
  

� ا5%$>��ر ا��أ%���) -iـ !f  
د��(ر ارد.; وهXا ��HT � � ا�]��T(ر  )450,326,6(�آ� ا��"��� !j� j�8 � � ا�]��T(ر ا��أ]�(�; �E�.w ا���        

 HJwا H��-);bات و!8(.; وأرا�D!ت و�� (.  
 


�آ�ت  .2�� ?qا�$���� و ���Jwو �w�
���� و�!�5ت (� : 
� ���J %�آ(ت <(��D ����آ�                  

         �Gا�� P�* ���!ا���آ� أ!�ا�=( >; %�آ(ت ز ��T��> ;�)ا��: 
  -�D�8 ا�H�D و! (�ت ا���(ط  و@d ا���آ� ا�I!���  ا]� ا���آ�

����Dا���آ� ا�  
���M(*(ت 
  ا�$=��("��
  

  !���M%�آ� !�(ه�� *(!�  -
  %  ��49(ه�� >�=( ا�.��8  -
  !���ن �M! ]��Jي) N )6��� راس ا��(ل -
-  �=[�  .]=� 60000 *�د ا

  � ��ازم ا��}]��(ت ا�$=��("��@�(* -1
   ا�$�ا�H و A[wكا@�(*�  -2 
  ا�Jwاس وا���ا-) ا�$=��("��  @�(*�  -3
  

  %�آ� ا���8اء
�!)Dر��ات ا�����  

  

-  �@)B دا.��%�آ� !�(ه���[  
  %  38.5>�=(  ��(ه��ا�.��8  -
  دو�ر أ!��$; N300000��� راس ا��(ل  -
-  �=[�  ]=�  100*�د ا

1- (")C8آ(>� ا� ���M>ا]���اد و.  
 ."����) و%�اء آ(>� ا�C8(") ا�$=��( -2
  .ا�� (رة ا�D(!� وا��](-� ا�� (ر�� -3

 



  
 

, آ] ���� ��+��c أe�ء �!�/ ا.دارة و (xJة ر��/ و أ%��ء  -أ   .3. 
   

  
  �J�) ا*C(ء ! �� ا�دارة ! ا� ���� ا�رد.�� •
و>�( �����D+(ت ا��اردة �(�8(ب ا�ول ! د���N Hا*�  ��آ�� !���H و> H���! ��a� d��M> ا�*C(ء  •

  .ا���آ(ت ا���ر�J >; ��ر@� *�(ن  
•  j�� دارة�  AB2010ل ا�D(م  ا��J(*(ت) 7(*�د ا��J(*(ت ! �� ا

  
  
  
  
 

 Le �  ا%
  �!�/ ا5دارة

 y+ر� 
  ا���-د

ا�
��دة 
  ا������

  ���ن ا�$�rج
  

  ا��Jrات ا������

=+�C [�
�� �  ا���+[ ا��اه�
  ��>] �4آ� ا���+[ ��وس ب ف

  ارةر��/ �!�/ ا5د
)[0$��(  

1946  

  ����Lر+Lس
 ���إدارة 

         ا�!����
  رد(��5ا

 ر��/ �!�/ إدارة ا�
�آ� ا������ ا���������  -
 ر��/ �!�/ إدارة ا�K�J ا�$!�ري اtرد() -
ادارة ر��/ �!�/   -L�!��  ]+�ا��  

�J ا�c$�ح ���� ���Lد (�  ا��0
  (��a ر��/ �!�/ ا5دارة

  ا���+� ا���م
)[0$�� ��|(  

1954  
����Lر+Lس 

��(Lن  

��ن  - ���q �C�| Le  
-  Le ���$>��ي ا���+�� ا����� ����i  
  )%��0�(ر��/ �!�/ إدارة ا�
�آ�  - 
  (��a ر��/ �!�/ إدارة ا�
�آ�  -
�م ا�
�آ� ا������ ������ت ا��������� – �+��  

(��J ا�c$�ح ا��0 ��fا �  ه�4
Le �!�/ ا5دارة  

)[0$�� ��|(  
1959  

  ��Lر+Lس��
ه��%� 
K�)����  
��)�>+��  

  

  ����س C) %-ح ا�!L اtرد() -
(��a ا���+� ا���م �
gون ا�C 1���$) ا�
�آ�  -

�م  x�� ����ت ا������  .م  1995ا������ �����
  

�� ���Lر |�
�ن (��iر  
Le �!�/ ا5دارة   

  أ��, %� �!�/ ا5دارة
)[0$�� ��|(  

1959  

  ����Lر+Lس
  ه��%� ��(��

>+����)�  
  

  �4آ� ا��Lت وا����+� -
(��a ا���+� ا���م �
gون ا����J�ت C) ا�
�آ�  -

�م  x�� ����ت ا������  .م  1988ا������ �����

�Jا��<�? ا�LJر+�) ?%L+ �  ا��اه�
��>] �4آ� ا�i�ل ��$!�رة و Lز+1 

��>c0�ت ا��$
  ا��
Le �!�/ ا5دارة  

)[0$��(  

1957  

د��Lم �Lم 
 �����

��Cو���  
  

- ~� ������ل ��+� دا��ة  ���= ا��L0د وا���� ����
  ا�5$��ن C) ا�K�J ا5ه�) ا5رد()



  
  

, آ] ���� ا�$�x�c+�  ا5دارة ا�����أr4�ص  ور a  أ%��ء -ب ��c+��  ةxJ) و:  
  

  أ]�(ء ور<� أ%F(ص
 ا��D�( ا�دارة��X�+ا���  

 sر�)>
  ا���Aد

����Dا��=(دة ا�  
  !$(ن ا���Fج

  

  الخبرات العملية

  +�(ح ا����;!��G! ��Gد *�8ا�
  ا����� ا�D(م

  تم ذكره في أسماء اعضاء مجلس االدارة

  ا����;*�8 ا�+�(ح ه(%� ا��� 
  نائب المدير العام لشؤون التصنيع

        تم ذكره في أسماء اعضاء مجلس االدارة

 ��* ;")Jر ر�M�!ن)��a  
  نائب المدير العام لشؤون المبيعات

  تم ذكره في أسماء اعضاء مجلس االدارة

 
 ا� ���� ا�رد.��>�z  ا��D�( >; ا���آ�ا���+���X وه� ����Tن ا�دارة ! �=D��Jو.  

  
� ا����Lآ� ��] ���� إذا ���ن .4�%tد ا�� ا����رة �, �J] ا�
�آ� و�%tر ����) ا�Jء آ��%s�  jxه �آ�(

o$J�) �� [�
  .sCآ>� �0�ر(� �1 ا���� ا�����0%  5 ا������  
  

  
5. 1�Lا� K�xق ا����) ، وآL�
�آ� ��, �<�ع (
��w� وأ%Lا��� ا������� و�f$�� �, ا��� (�C��$ا� 

 :�f$�� �, اL%tاق ا�r�ر��i إن أ��,

تقـوم الشـركة ببيـع     ، حيث األردنصناعات الكهربائية داخل تعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجال ال      
 أن، حيـث   األجنبيـة منتجاتها في السوق المحلي والذي يشهد منافسة شديدة مع الشركات المحلية وبعض الشـركات  

ية  لمنتجاتنا الرئيسة وبخاصة الشركات السورية والصين المشابهة األجنبيةمنتجات الشركات  أمامالسوق المحلي مفتوح 
  .والتي تلقى قبوال من المستهلك وذلك النخفاض  أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية

يتم تحديدها من خالل البورصات العالمية فإن المنافسـة سـتكون مـن خـالل      األوليةونظرا ألن أسعار المواد       
 األخـرى المنافسة الحادة مع الشركات  لمواجهة اإلنتاجالحصول على الموردين المناسبين وبأقل األسعار لتقليل تكاليف 

وذلك بحصولها علـى شـهادة   للمنتجات وعلى الرغم من هذه المنافسة الشديدة فإن التزام الشركة بالجودة العالية .    
زيادة الطلب على المنتجات فـي السـوق    إلىأدى ذلك الشركة حصة جيدة في السوق المحلي و أعطىالجودة العالمية 

تشـكل  و . الخارجيـة   األسواق، حيث يعتبر سوق العراق من أهم الجيدةتتمتع فيها منتجاتنا بالسمعة الخارجية والتي 
  %.15 هما نسبتحصة الشركة من السوق المحلي 

  
wأ]�(ء آ8(ر !(�$; ا �=[  

.��8   اw]=� ا�����آ�
  ا���$��
2009  

  اw]=� ا�����آ�
  .��8 ا���$��
2010  31/12/2009  31/12/2010  

  17.14  1,028,646  17.14  1,028,646  ا����; *�8 ا�+�(ح !��G! ��Gد / ا����   2

  5.01  300,656  5.01  300,656  ا����; *�8ا�+�(ح ر�(ض !��Gد/ ا����   3

  -  -  �C�)�  612,541  10.21%�آ� ا�T(!� ا�  4

  10.59  635,338  10.71  642,329  ا��اه�� !��G! ��G *�ض/ا����   5



  

  
��-ء ر������,    أو/ در�i ا5$��د �~ �Lرد+, ����د+, و  .6)  ً���iو_�ر �ً����� (      [��
+ Kن ذ��Lل آ���f (ـ�C
)10 (%(���iآ>� �, إsC ت و�+�$
 .أو ا����J�ت أو ا.+�ادات �~ ا�$Lا�)/ ا��

 در�i ا5$��د �~ ا���-ء �
 

H��Dا� �ت  ا])D�8ا�� ;�)�Jإ   ا����8 !

 �!)Dد�+�( ����ر��ات ا�A�< ردن -%�آ�w87  ا  %���Gت ا��)D�8ا�� ;�)�Jإ !  

;Nا�Dص ا���ق ا�)F96  ا�  %��Jر)Fت ا�)D�8ا�� ;�)�Jإ !  
          

�~ ا��Lرد+,در�i ا5$��د  � 
  

  ا����8 ! إ�J(�; ا������(ت  ��� ا���رد  ا]� ا���رد
  ا��G(س! إ�J(�; !����(ت %  �M!  100  ا���آ� ا����Gة ���D(دن 

9��[A8ا� �*)�M� ���-د��  ا���آ� ا���Dت %  63   ا��)����! ;�)�Jإ !��$��[A� 8�8(ت�  
 �8�8(ت ��J��$��[A(�; !����(ت ! ا%  29  ا�ردن   ا�=�ف ���M(*(ت ا�A8]��$��%�آ� 
  

��� أو |��ه�او اي �, ��$!� �� �iL  5 أ+� ���L�f �+��f أو ا�$��زات  $�$1 ��� ا�
�آ�  -أ    .7)tا(�, واL0ا� aiL��. 
  .��f� ا�
�آ� ���� و�iL+ 5 أ+� ��اءات ا_$�اع أو L0fق ا�$��ز  -ب  

 
���]  ا���� وt ?��qي ����ارات ��q�درة ��, ا�������L أو    .8 ~�������ت ا��و����� أو |��ه��� ����� ا���� ����دي 

��� ، وا.�C�ح ,  <�J= ا�
�آ� ����+�� ا�!Lدة ا��و��� ا�
�آ� أو ��$!� �� أو ��ر ��C��$ا�. 
  

 أو !�� (<=( �=( أ�R !(دي *�H�* P ا���آ� او a��ه( � <��N �Jارات @(درة * ا�G$�!� أو أ�� !���O دو���  �
!���O ا�� (رة ا�D(���� أدى ذ�9 إ�P ز�(دة ��ة ا���(>�� !) ا���� (ت ا�Bwى ذات ا���D  و�$ !) د�Bل اwردن >;

�C+Fوا� �دة ا���. 
 ا� �دة آ(>�  ا��}آ� إ�Jاءات��q@�� ��� ;E5> y ا���آ� *�P ا�]���ار >; <D! u�8E(��� ا� �دة ا��و���  و �!

 Hا���ا���J)�.tت����� (ت  ا�!�(��D و <�ر�8=(  لا�����8 وا�P�* H�D ز�(دة آ+(ء<=( ! AB وا���Dات وا��N)E وا�
 ���)D�� )�<و )=T��G>آ� و���� ����Oت ا���)���Dا�� u�8E> ا��و��� ا� �دة �ا���آ� ��+(ه� (Nا�! Hآ ;< و<�*�� ا���{+�

  .ا��(!��ا� �دة  إدارة
  :و<9�X� )ً���G >�ن ا���آ� <��م �(�Jtاءات ا��(���

 >; ا���آ� >; ! (ل إدارة ا� �دة ا��(!����ر�<���� ا� ���!)D�� زمAا� �.  
 .!�ا�8N إ�Jاءات ا���u�N ا��اu�8E> P�* ;�B أ.��O إدارة ا� �دة >; ا���آ� �
 ا������ *�P أداء ا���آ� ���Gن ا��)�C� إدار�� �DJت !�ا)*)��Jا ��*. 
�   وا�����E ا���������Gا�� �C>  أه�اف ]���� *(!� ����آ� (bأداء ا���آ�و P�*. 

  
، وآ9�X %=(دة  1998>; *(م  1994 إ@�ار  ISO9002و��� ا]�q*)E ا���آ� ا��MGل *�P %=(دة ا� �دة             

 !�]�� ا���ا@+(ت وا���(���  1998وآ9�X %=(دة  *A!� ا� �دة اwرد.�� *(م  2004*(م    ISO9001ا� �دة ! 
         . اwرد.��
               G>و �!Aوا�� �r�8وط ا��% P�* �O<)Gا@�� ا� =�د >; ا���! P�* ور>) !���اه( >;  ا��=����ص ا���آ�

�!Aوا�� �r�88��=( ���وط ا�E>  ا��=��� وا��J �GM�) ا���(-(ت وذ�9 ! ABل ا���P�* u�N !�اN) ا���آ� وا��}آ� !

م و إدارةو ��ر�� ا��
	��� ���  آ�ا�D(!� و ا��}آ� ! J(ه��I أ.��O اX.tار و اt-+(ء داHB ا������ ������� ا���!��� ا� �

 .�(]���ارا��=��� ا�%$�� وا�#"�� 



  

�آ� ا����] -أ    .9�� (���   :ا�$�

  
  

 . و�C�ت �gه- ��  ) ا�
�آ� �د �cuL  -ب           
 .!�{d) 105(م  j��2010 *�د !�{+; ا���آ� >; .=(�� *(م  •

 :ة فئات مؤهالت موظفي الشرك  •
 

  إجمالي عدد الموظفين  دون الثانوية العامة  الثانوية العامة  دبلوم  بكالوريوس  البيان

  105  29  38  18  20  عدد الموظفين
 : ��ا�� ا�$sه�] وا�$�ر+cuL�� a) ا�
�آ�   -iـ  

   �MNى ���ر�� و<���E ا���ى ا�D(!��� ����=( وذ��9 ���$�� آ�H !�      أو����  إ*E(ء<�ا@H ا���آ�            �! d�}
   ]�>)N)- ��<)ل آA5�[ا ���J)�.tا           #Xه� u���Gا����آ� و�� H�Bز!�� داA��8ات ا�Fن <��>�� ا�$+�(ءات وا�)��Cه��اف و�wا  

     , ]��� آ�H  <��م ا���آ� ��b) ��ا!| <}ه�H و<�ر�� ����{+� ا� �د وا���ا!P >; ��ا�� ��D! ;��!ز H����> ��bو
H�Dت ا�)J)و� �[)��� .MMFذ�9 ا��ورات ا��� Pف إ�)Cو�      ��M�Fا���]��(ت وا����آ(ت ا�� )�=�* ��D> ;وا�� �

  .، و>��( ��; �Jو� ��fb ا��ورات ا��; <� إ�Jا"=( ABل ا����   ا����ABل 
  

  ا]� ا��ورة
 *�د ا���{+�
  ا����+���

  O�� ��+��D>  20(م ا��Iودورة 
  15  دورة ا�]D(>(ت ا�و��� 
 ا� �د��!)D10  ر>) اداء ا�  

  2  (��� ا�]��ا<� �دورة ا�دارة ا��
  1  دورة ادارة %�ون ا���{+�

  1  دورة ادارة ا��D�8(ت

/ ر��/ �!�
  ا5دارة

 ا���+� ا���م

 ا��ا��ة ا5دار+� ا��ا��ة ا������ دا��ة ا����J�ت ��+� ا����1

 ا���$Lد�ت دا��ة ا����(� دا��ة ا�!Lدة ادارة ا5($�ج

 %�a ا����س ا�K�$%-J ا�$!��1 ا��Lا%�� ا��Lا�]

=��
�ر ا�L)�0() �!�� ا�$�$� ا��



  

 :و�w�r��� ?q ا�$)  $��ض ا�
�آ� ��� .10
             نشاطات الشركة تجعلها عرضة لمخاطر مالية متعددة تتضمن التغيرات في أسعار العمالت األجنبية وأسـعار   إن

إلى تخفيض اآلثار السلبية المحتملة على األداء المـالي للشـركة ومـن هـذه     اإلئتمان وتسعى االدارة جاهدة  الفائدة و
  :المخاطر

جيد وضمن سـقف إئتمـان    يتقوم الشركة بالتأكد من أن مبيعاتها تتم لعمالء يتمتعون بتاريخ إئتمان: مخاطر اإلئتمان �

وز القيمة الدفترية لـذلك  واضح ومحدد ، وكذلك فإن مخاطر اإلئتمان لكل اصل في الميزانية العمومية ال يتجا
 .ذات مالئة مالية وسمعة جيدة بنوك ىومن ناحية أخرى فإن الشركة تحتفظ باألرصدة النقدية لد .األصل

المالية في الميزانية العمومية غير خاضعة لمخاطر أسعار الفوائـد باسـتثناء    األدواتمعظم  إن :مخاطر أسعار الفوائد �

الممنوحة للشركة ، إن أثر مخاطر أسعار الفوائد غير جوهري على  الئتمانيةاالودائع لدى البنوك والتسهيالت 
 .البيانات المالية

إن سياسة الشركة تتمثل بتوفير السيولة النقدية المناسبة فـي الوقـت المناسـب أو الحصـول علـى       :مخاطر السيولة �

 .ات الشركةالمالئمة لتوفير السيولة السريعة لسداد بعض التزام االئتمانيةالتسهيالت 

معظم تعامالت الشركة تتم من خالل الدينار األردني والدوالر األمريكـي   إن :األجنبيةالعمالت  أسعارمخاطر تقلبات  �

) دينـار لكـل دوالر   0.71(وكما هو محدد لدى البنك المركزي فإن سعر صرف الدينار مربوط مع الدوالر 
 .هري على البيانات الماليةوبالتالي فإن مخاطر هذه التقلبات ال تؤثر بشكل جو

، ) النحاس والبالسـتيك ( المواد الخام  أسعارالمستمر في  التذبذبوالذي يتمثل في  :المواد الخام أسعار تذبذبمخاطر  �

األسعار بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة ، وهذا أدى إلى زيادة حاجة الشركة للسـيولة النقديـة    تذبذبتحيث 
 . األسعارحصول على الكميات المناسبة وبأقل لسداد قيمة هذه المواد وال

تتأثر الشركة بالعوامل السياسية واالقتصـادية المرتبطـة     :واالقتصادية السياسية المتعلقة باالعتبارات مخاطر ال �

 .باألردن وبالقوانين واألنظمة المعمول بها وكذلك يتأثر االقتصاد بالتطورات السياسية واالقتصادية المحيطة 
الرئيسة للشركة ونتيجة للظروف السياسية الراهنة فإن السـوق   األسواقيعتبر السوق العراقي من أهم  و         

في العراق ومدى مقدرة الشـركة   األمنيالعراقي يتميز بالتذبذب من فترة ألخرى ، ويعتمد ذلك على الوضع 
   والعراق األردندود الجمركية بين المنتجات إلى التجار العراقيين وكذلك سهولة الحركة على الح إيصالعلى 

في تحقيق الربح ومدى استمرارية الشركة  اًمؤثر هذا العامل يعتبر عامالًحيث أن  :اإلنتاجتكاليف  ارتفاع مخاطر �

ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة قد ينتج عن العوامل التالية وهي  وإن :  
قامت  في أسعارها في اآلونة األخيرة ولذلك حادة باتتقلوالتي شهدت ،  اإلنتاجالمواد األولية الداخلة في  .1

  .تقلباتال هذه لحماية نفسها من األوليةالموردين للمواد بعض مع  باالتفاقالمدى القصير وعلى الشركة 
 . أجور العاملين ، ويعتبر هذا البند شبه ثابت وينمو بصورة طبيعية حسب الهيكل التنظيمي للشركة  .2

أدى الي  الواضح سعاراألالعوامل حيث أن ارتفاع ر المباشرة ، ويعتبر من أهم هذه المصاريف الصناعية غي .3
 . زيادة واضحة في مختلف بنود هذه المصاريف 



  

يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي  :مخاطر ادارة راس المال �
زاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة الشركة وضمان إستمرارية الشركة والوفاء بإلت

 .بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة
تحدث هذه المخاطر عند حدوث انتهاك واضح للقوانين واالنظمة الداخلية والخارجية التي تلتزم  : المخاطر القانونية �

نشطة الشركة بشكل واضح، وتقوم الشركة بمراجعة ناتجة عن ابها الشركة او عند عدم تحديد الحقوق وااللتزمات ال
كافة االمور المتعلقة بالقضايا القانونية مع المستشار القانوني للشركة للوقوف على مدى تاثير المخاطر القانونية على 

 .الشركة
،تقوم  ا المختلفةوالتي تنتج عند تكوين راي عام سلبي في الشركة نتيجة عدم قدرتها الوفاء بالتزاماته :مخاطر السمعة  �

بدراسة كافة االمور المتعلقة بسمعة الشركة ويقوم باصدار التعليمات واالنظمة المتعلقة بموضوع السمعة  الشركة
 .وتقع مسؤولية سمعة الشركة على كافة العاملين في الشركة


��آ�  00f$��� ا�
��آ� ����� ��tر���م ، وو��f�� ?ٌ�qاث ا������ ا�$�) ���ت ��~ ا           ا.(!�زات ا�$�)   .11�
 .ا���� ا������ _-ل
  ا.($�ج : أو5 

                 q5�� ��J)�.إ �N)- ل�D�� م)Dال ا��- (�Mا�� H�* ���)60 %(  . Hك وا�$�ا�A[wا P�* )8M�! ج)�.tآ(ن ا �Nو
  .�(ر�I ا�$=��("��wوا���D ا�A8]��$�� وا��+(<�f و ا وا���.$(تا�$=��("�� �(bt(>� ����ا]��

  ا����J�ت: ��(�� 
• 5��q  ���Gت ا��)D�8ا�� j�8!)1,517,963 ( �.ر)�! ;.د��(ر أردj�8�� )197010,2, ( م)D� 2009د��(ر  
• q5�� ��Jر)Fت ا�)D�8ا�� j�8! )3,814,781 (�.ر)�! ;.د��(ر أرد  j�8��)5,558,138 (  م)D� 2009د��(ر. 

  .ا��J�(�ت ا������ ��
�آ�: ���>� 
 )2,421,519( د����(ر،  >��; ���� ��q��5 ا�������E(ت ا����او����  )  5,262,484(�او���� ��N q��5����� ا������Jدات ا���  �

 د��(ر ) 2 ,965,840(، أ!( راس ا��(ل ا�D(!j�� ��< H ) 2.17:1( د��(ر ، و�=Xا ��q5 .��8 ا���اول 
� ��)Tدات ا��Jا��� ���N q5���   �Dك�A=�[�  .د��(ر ) 455,9263,(ا����اآ�  ا
�  .د��(ر ���=� ا��ا�� ) 1.09(د��)ر أي q5�� )189,550,6 ( ���ق ا���(ه��

 
 .�� ��� *�P ا���آ� ا�� ا��اث ه(!� ABل ا���� ا��(��� -

ا�������� و5  ���_] ����,  �����) ��������ت ذات �����Jw |���� �$����رة ����f� _��-ل ا���������iL+ 5 أي ا����    .12

�آ��� (� . ا��
�ط ا����

   
��� ا������ ��ر��ح أو  .13������ ا� ا�rه��, وأ%���ر     ا�������00 واtر��ح ا��Lز� و�C�qـ) L�0fق ا��

ا����رة �, �J] ا�
�آ� ، وذ�K ���ة 5  0] , _�/ %��Lات أو ���s  x%��/ ا�
��آ�      اtوراق ا������
 .أ�] و �>���� ���(�ً� +���أ
           

 
 

2006  2007 2008 2009 2010  

 (182,209) 235,436 319,051 483,707  462,082  ا�����G )ا��F("� ( حاwر�(
 6,450  255,675 - - -  ا���ز*� اwر�(ح
 189,550,6 6,740,512 6,831,000 6,528,426 6,691,336 ا���(ه�� ���ق@(>; 

 0.49  0.61 0.65  1.22  1.20  أ]D(ر اwوراق ا��(���
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 1201 أ����� _-ل ا���� ا������ ا����) ��
�آ� و($���  ���] ����آ� .14
  

  2009  2010  ا����8 ا��(���
 fا��� H� ! �8�.  7 %  11 %  

  % 3.49  %.)2,78(  ا�P�* �")D ���ق ا���$��
  د��(ر 0.039  د��(ر)  (0.030  *("� ا��=� ا��ا��

  د��(ر 1.13  د��(ر 1.09  ا����� ا��>���� ���=� ا��ا��
  �D!��.��  27%  31.49%ل ا���

  % 68.51  % 73,01  .��8 ا���$��
�Dة1:1.13  !�ة 1:1.30  .��8 ا������ ا�����!  

  !�ة 1:2.08  !�ة 1:2.17  .��8 ا���اول
  

 L%����ت أو �
���و�ت �i+���ة، وا�r<��� ا��������J0$    ا�$<��Lرات ا��������J0$ ا������� ����� ��Cـ) ذ���K أي    .15
���تL و [�tا ~���د��  ��� : .دارة ��$��� أ��ل ا�
�آ��!�/ ا ��
�آ� �

          
ا��P .���� .�*��� >�;      ىدأ  2010ا�*��ام ا���RAT ا���(��� وا��D(م     ان ا�EB �<)bط ا�.�(ج ا� ���ة وا�Xي <� ABل                

� وآ��( و<���م   ! ا��(ر�I وا��+�(<�f ا�$=��("��  (b(>� ا@�(ف ���Jة ���� (<=( ا���آ� � y��q!)N ا��N)E ا�.�(J�� ����آ� 
  .ا�$8��ة ! ا�]Aك ا�$=��("�� ا���(](ت  �(��( ��را]� ا.�(ج

  

�آ� ���م  �� ���J0$�  2011ا�r<� ا��

ووb) ا�zEF ا�$+��� ��I(دة ا��N)E ا�.�(J�� ����آ� وe+B ا��$(��y��G> d و<�EB ���Eط اt.�(ج �$(>� اw@�(ف  .1
 .���$D� P�* ر�G�� ا���آ�

2. Dاق ا��[wا �D�)�! ���)Dو��� ذات ا� �دة ا�wا���اد ا P�* ل�MG�� 9و ذ� (���� ����اد اwو��� وا�B�(ر أ>HC ا���رد�
 . و�}HN اD[w(ر و أ>HC ا��Dوض

3.  ;�Gو<���� ا���ق ا�� �ل آ(>� ا� =�د ���*�X� ��Nا��� �MGا���� (ت ا� ���ةوز�(دة ا� ! ]>)J)�و<�8�� ا�� . 
 داHB ا���آ� ! ABل وb) ا��8ا!| ا���ر�8�� �$(>� ا�Nw(م  إ*�اد ا�zEF ا���(]A� �8ر<�(ء .4��!)Dوا� �����ى ا���{+�

 �@)B ت ا���آ�) ��! P�*و �!)*  .وا��وا"�، ��( ��$D� P�* أداء ا���آ� وا���{+�
!) ا� =(ت  !�(��D ا���ق ا��DاN; ا�F(ص وا�D(م ��D ا.�=(ء ا��Oوف ا���(]�� ا��اه�� وا�N�> P�* H�D�) *��د ���Jة .5

�@)Fوا� �!)Dا� ��!�$Gا� . ��Jر)Fاق ا��[wا �D�)�! 9�Xوآ 
6. ��J)�.� .ERP Systemا���(ر�) !M(در ! ABل ��ا!| ادارة .<y��G و<���E ا�.��O ا��G(]8�� و ا���D�(ت ا

 .����*�ا�]���ار ��را]� و<y��G ا�.��O ا��ا�B�� >; ا���آ� ���اآ� ا��5��ات ا��(.�.�� وا�����D�� ا� .7
  
���ت �!�/ ا5دارة ��$��� أ��ل ا�
�آ� _-ل ا���م  L 2011  

  :*�P آ(>� ا���ا�; ! ا����ات ا��(���  أ>HC<$�ن ا���� ا��(د!�  أن���N) ! �� ا�دارة             
  

�  ��J)�.tا �N)Eا� : (N��� y�آ�  .�� �  أن����� ��J)�.tا �N)Eا� ��I>�<)bط  إ�EBج)�.tط ا� ��� ا�EB y��G>ة و
 داHB ا���آ�  ا������ اt.�(ج��!)Dو ز�(دة آ+(ءة ا�. 

وز�(دة ا���E ا��P�* ;�G اt.�(ج ���Eر >; �EBط �<N ��I��� ا��D�8(ت .�� �  أن ا�� �� ���N) :ا��D�8(ت   �
ت .�� � ا����D ز�(دة ا���E ا�F(رP�* ;J ا���� ( ا�$=��("�� .�� � ا���Eر ا���Dا.; داHB ا����$� و ا��}]��(ت
 .ا� ��ة �=( 

 .N�(م ا���آ� ��I(دة ا��MG ا����G! ��N�( و�yG ا��H8 ا�$+��� >; >�f اw]�اق ا�F(رd��F! ;< ��J ا��ول  �
  



  


�آ� وا�
�آ�ت .16�� =��أو / ا�$����، و��0ار أي أ ��ب , _���ت أ_�ى  �0�ه� ا����= و ��0ار أ ��ب ا�$�
o� �0�$��.  

  
                   �q5�                       )=�* ����> ا���آ� وإ@�ار أ�Jر أ<D(ب ا����G< P�* u�N ا�8�(.(ت ا��(��� ا����!� !

و�  .N��� اD>w(ب !% 16ا��8��C ا�P�* �!)D ا��D�8(ت وا�A!)%  �5�)8 ارد.; � a�� �د��) 7500(!5�8ً( !��ار# 
  .أو !��uN��� /]� ��G و ا���J أ�� أ<D(ب أو أ�Jر * �B!(ت أ�Bى <��(ه( 

  
�د اtوراق ا������  ا����Lآ� -أ  .17 [J� .�!�/ ا.دارة أe�ء ر��/ و �, 

 

 أ]�(ء أ*C(ء ! �� اtدارة
�Mا���  

  ا� ����
�=[wد ا�*  

2010 2009 

  %�آ� ا�j�)M إ�Bان ��وس ب ف
)=�T��  

  ه������
  

20000  20000  

j�)Mا� �إ��اه� u�)< H���!  
  ارةر"�� ! �� ا�د

  44576  44576  أرد.��

  ;ا����*�8ا�+�(ح !��G! ��Gد 
  .("� ر"�� ! �� ا�دارة

  ا����� ا�D(م
 1028646 1028646 أرد.��

  ا����; *�8ا�+�(ح  ا���ه(%� 
  *�C ! �� ا�دارة

  
  أرد.��
  

150800  150800  

��* ;")Jر ر�M�! 5��(نا�  
  *�C ! �� ا�دارة

 21960 21960 أرد.��

   (رة و<�ز�) ا�����(ت ا��+E��اJ�(ل ���%�آ� 
)=�T��  

  ارد.��
  

20000  20000  

  ا��اه�� ��]d *�8ا��d�E ا��8ر��;
�C* دارة�  ! �� ا

  

  أرد.��
  

-  -  

  
 H8N ر"�� وا*C(ء ! �� ا�دارة و<�(ه� >; را]�(ل ا���آ� -! )=��* �E��! ا�� %�آ� �J�� �  .و
  :  دارة ا������cuL) ا.�د اtوراق ا������ ا����Lآ� �, �J]  - ب 
  

 !�{+; ا�دارة ا��D�(أ]�(ء 
�Mا���  

  ا� ����
�=[wد ا�*  

2010 2009 
  !��G! ��Gد *�8ا�+�(ح ا����;

  ا����� ا�D(م
  1028646  1028646  ارد.��

  ا����; *�8ا�+�(ح  ا���ه(%� 
(��Mم ���ون ا��)Dا����� ا� �").  

 150800 150800 ارد.��

��* ;")Jر ر�M�! ن)��a  
  � ا����� ا�D(م ���ون ا��D�8(ت.("

 21960 21960 ارد.��



  
- �=�8N ! )=��* �E��! ا�� %�آ� �J�� �  .و
��رب أe�ء �!�/ ا.دارة وأ��رب �cuL) ا.دارة ا����� -iـ t آ�Lوراق ا������ ا����tد ا�    )�0C ��0و5د ا�tوا �iا��و(. 
  

  ا� ����  ا���M  اNw(رب أ]�(ء 
�=[wد ا�*  

2010 2009 

 
  ���G(تا�]�(ء .��D دHB ا
 �Jزو  

  ر�M�! ��* ;")Jر a��(ن
  )*�C ! �� ا�دارة(

  
  أرد.��
  

3443  3443  

  
 - ! �� ا�دارة وآ9�X ���{+; اtدارة ا��D�( ����$�ن أ]=�( >; ا���آ� a�� ا��Xآ�ر أ*A# ��"�� وا*C(ءو� ���J أN(رب      

! )=��* �E��! ا�� %�آ� �J�� � �8N=�و.  
  

 وا�����Cت ا�$) +$�$1 ��� آ] �, ر��/ وأe�ء �!�/ ا.دارة  ا���ا+� -أ  .18
 

  أ]�(ء أ*C(ء ! �� اtدارة
 ;�)�Jإ
  ا��وا<� 

  ��ل
  <��Aت  

إ�J(�; ا��Iا�( 
  ا������

 u�)< H���! ��إ��اهj�)Mا�  
  2400  2400  -  ر"�� ! �� اtدارة 

 ا����;  *�8 ا�+�(ح  !��G! ��Gد
  67300  2400  64900  ا����� ا�D(م/! �� اtدارة  ر"��.("� 

  ا����; *�8ا�+�(ح  ه(%� ا���
  *�C ! �� ا�دارة

31077 2400  33477  

��* ;")Jر ر�M�! 5��(نا�  
  *�C ! �� ا�دارة

32998  2400  35398  

  ا��اه�� ��]d *�8ا��d�E ا��8ر��;
  2400  2400  -  ة*�C ! �� ا�دار 

  
  أr4�ص ا5دارة ا����� ) +$�$1 ���وا�����Cت ا�$ ا���ا+� -ب
  

  أ%F(ص ا�دارة ا��D�(أ]�(ء 
 ;�)�Jإ
  ا��وا<� 

  ��ل
  <��Aت  

إ�J(�; ا��Iا�( 
  ا������

  ��G! ��G!  64900  2400  67300د *�8ا�+�(ح ا����;

  33477  2400  31077  ا����; *�8ا�+�(ح  ه(%� ا���

��* ;")Jر ر�M�! ن)��a  32998  2400  35398  

 
 �� ا����� ا�D(م ���Iة و{�+�� <��HT >; ]�(رة !�9 ����آ�����) ا�� -
 .����) ا���� .("� ا����� ا�D(م ���ون ا���M�) ���Iة و{�+�� <��HT >; ]�(رة !�9 ����آ� -
 
 



  

19. ��$�Cا�$) د mت وا�����J$��� ا������ ���ن ���  .ا�
�آ� _-ل ا�
 

 ا���8*(ت ��=�r(ت              ! ���Dا���آ� ا� q!�N  م)Dل ا�AB �MBت ا���)�D� وا� ����Fا��(�;ا� �Gا�� P�* ��M+!:  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
���1 ا�
���آ�ت ا�$������ أو ا�
���0�0 أو ا�������c أو   ���iL  5 أ+��� L��0د أو �
���ر+1 أو ار ��w�J�ت ���0 �� ا�
���آ� ا������رة    .20

 . أ��ر��� ا.دارة أو أe�ء ا��!�/ أو ا���+� ا���م أو أي �C ?uLـ) ا�
�آ� أو ر��/ �!�/
                

��ه�� ا�
�آ� Cـ) �f�+� ا����J و _��� ا��!$�1 ا����)  .21�. 
 ABل G! �RAR(ور ر"��� <�! ا���آ�  ! ��*)��J�  :�(����و��� ا

����cuL� j�!  ��$��L� و ا��$�����, ����: أو5  �.  
 .��=�;  و<�{�+=� داHB ا���آ� <��م ا���آ� ���ر�� ا��=��]� ���T; ا���Fج و-��8 !�اآI ا���ر�� ا �
� ��GMا� �ت ا���{+�)� �8Nو!�ا �G+� ا���آ� ;< ;!�� H$�� ��8- د�J�� م ا���آ�I��>. 
 ا��A!� وا��GM ا��=��� ���) و�Nع ا�@(�(ت  �*  .<�Gص ا���آ� *�P *�� ا��ورات ا���ر�8�� ����{+�
�  �8[)�! H�. H")[�9 ��) ا<�>� ا���آ� و�X� �MMFا���آ� ا��� (! �N)Dل ا��AB ! �+}���. 
 >; %=� ر!C(ن ا��8(رك ���!)Dا� (�� �  ���)! f�! ف�M� و <��م ا���آ� Gbwا ��*P ا��8(رك. 

��j�!  ��$��L ا��!1�$: ��(�� �  
�  ���! ��!)��D�8 ا����. j���8>و ، ����Eه��(�; ا���w H���D<����م �����>�� >���ص ا��45( = % (!)��Dد ا����* ;�)���Jا ��! ;��< ��

 ا���آ�
 ]���(<��م ا���آ� ����O� ��Aت ����8ع �(��م داHB ا���آ� ����{+� �(��D(ون !) ��9 ا��م ا��-�;  �
� )���[ �J)�Gاء وا����+�� ����Dم ا���آ� ا���8*(ت ا������ وا���> 
� ��E<�8*(ت *���� ��8(ء ا��� � >; ا��� �ا���آ� ����� q!)N. 

�<���:���Jا� j�!  ��$��L��� 
 .Iرا*� ا�% (ر ا�J�G�� ��ل ا���M) ���م ا���آ� < �
�  ;< �Bا���آ� ا��� (��> .<�ا�J ا���{+� ا��D(ل وا!(آ ا!(آ
�        ا���F(-�    ا <��>�� و]�("H  و<��Iم ا���آ� ���>�� و]�("H ا���A!� وا��G�M ا��=���� �����{+��! ���)N�� �T!  ا�$=���(ء H

 .ا�C(رة وا�b(ءة  وا�b�C(ء وا��Gارة وا��8ودة وا�%D(*(ت
�  �r�8ا� ��)�G� ��$ا��� H")[ا�� Hا���آ� ���>�� آ q!)N س)Gا�� �G[ (�M! ء)�� ��*. 
�   �r�8ا� P�* ظ)+G�� �!زAا�  .<��Iم ا����}ة ��u�8E ا���ا.�
 ا���F+��(ت  ���! ��F�8 وا����("�� ا�������Mا� ��Fوا���� )��=D�� �� ������[ ������E� )��=�!   ) ا�����آ(ت��! ���N(Dل ا��A��B ��!

�MMFا*(دة <�و��ه(او  ا��� 

 ا��j�8 ا� =� ا����+��ة 

 400  وا���ارس ��+��اء<�8*(ت .����  1

2  ��D�JPE[100  ا�8(د�� ا��  

  D�J  100�� ]��ات ]�H ��8(ن  3

4   1000  را��E ا�$�(ب ا�رد.��

5 ���Gا�� ;�* ��G! P+���! ء)N�@500  � �� ا  

6 �<)�Tم وا���D�� ��)! ��D�J 400  

  2500 إN ;�)�J��� ا���8*(ت 



  

  *C(ء ! �� ا�دارةأر"�� و إ�Nارات -هـ 
  
��Dم و�Jد أ�� أ!�ر �Jه��� P�* �R�> �N ا]����ار��  �� ! �� إدارة ا���آ� ُ�  -1

  .ا���آ� ABل ا���� ا��(��� ا��(���
ر��O.  ����)N(م ������و���[ *�� إ*���اد ا�8�(.��(ت ا��(����� و<���>��   ���� ! ���� اtدارة ُ� -2

 .>; ا���آ� >D(ل
  
  

  .("� ر"�� ! �� ا�دارة                                                                                             ر"�� ! �� ا�دارة           
       Mا� �إ��اه� u�)< H���!                                              j�)                                   ;��د *�8ا�+�(ح ا����G! ��G!  

  
  
  
  

*�C ! �� ا�دارة                                                                 *�C ! �� ا�دارة                                                                                     
                ر�M�! ��* ;")Jر ا�5��(ن                                                                                           ��� *�8ا�+�(ح ا����;اه(%�         

   
  
  
  

  *�C ! �� ا�دارة                                                                 
  ا��اه�� ��]d *�8ا��d�E ا��8ر��;                                                         

                      

  
  

 ا�����DNن أد.�(# ��G�M و       -3G. ��.ُ      ت وا�8�(.�(ت ا���اردة)�!��Dواآ���(ل ا�� ��Nد
  .>; ا������ ا����ي ����آ�

  

     
  !��ول ا��ا"�ة ا��(���                                             ���� ا�D(ما�                                        ر"�� ! �� اtدارة                 

                  j�)Mا� �ا��اه� u�)< H���!                                              ;��د *�8ا�+�(ح ا����G! ��G!               �G<AEا� ;�* f�)@ ��G!  
  

  

 
 
 
 
 



  

  >; ا���آ� د���N Hا*� ا��Gآ��
ا���ر�J >; ��ر@� ا]��(دا ����H ��آ�� ا���آ(ت ان ه�$H د��H ��آ�� ا���آ� وا�Xي q!)N ا���آ� �(*�اد#     

  .ا���(ء�� وا��Dا�� وا��+(>�� وا����و������م *�P .*�(ن
�ا*� ا�ر%(د�� ��( ��+u ا�!�ة وا�D(!� آ�( وا.=( !��I!� �(��و<��Iم ا���آ� � ��) ���د د���N Hا*� ��آ�� ا���آ(ت     

ا��; �� <��Iم �=( ا���آ� !8��� <(��( و]�8  ا�ر%(د��!) -�D�8 ا���(ط وو>�( �w$(م ا���ا.� .(>Xة ا��+�Dل وان ا���ا*� 
  :*�م ا���Iام �=(

 ��ر
 ��Jا�  

�م ا�$<�J=  ا�0��ة aJ%  

  ���م و��gو���ت �!�/ ا5دارة: ا��c] ا5ول
���� وا�$���= ا��ا_�)  �Lن +$� ا(
�ء و�fة _�  12��� �q

���$�� ا�$sآ� �, ا�5$�ام �$<�J= أ�f�م ا�$
�+��ت ا���xCة 
و�$<�J�ت ا�!��ت ا������� وا5(��� ا��ا_��� وا����%�ت 

  .وا�r<� و ا�i5اءات ا�$) +��e� �!�/ ا5دارة

 a�>$+ 5 آ��

�ط و����ت ا�) �!f ان
��= ا��ا_�) و�$�� �q�_ ة�fء و�
 �رس ا(

 -J0$�ا�
�آ� ا(
�ء و�fة ا�$���= ا��ا_�) �
��� �q�rا� ���  .��� و�1 ا5(

  ا��!�ن ا�$) +
���� ا��!�/: ا��c] ا�>�()

�] �!�/ ا5دارة �!�� دا���  ��~ �!�� ا�$���4�ت   ب/1+

  .وا�����Cت
  )وآ] �� +$��= ��� �, �4وط و ���م و�f-q�ت(

 jxا��!�� 5ن ���م ه jxه [�
  �ا��!�� +L0م �
و���$���= �1  ��� �!�/ ا5دارة �J��4ة

  .ا���+� ا���م
�ت ا����� ا�����: ا�J�ب ا�>��; ��$iا  

+oiL �!�/ ا5دارة ا��Lة ا�~ آ] ���ه� ��Leر   3
اi$��ع ا����� ا����� ����J+� ا��5$�و() ا�r�ص 

���ه����.  

�  o�iL ا��Lات �����ه��, ا�� ����� او $+
�!] ����J+� ا�� ، L�C ()ا��5$�و �+�Jا�� ا�

|�� �<J= ���م وLiد ��و+, ا��$�و(�� 
��ه�) ا�
�آ�� ��J��h� 

� ا�5$�ام ���م إدراج أ+� �Lا���i 1+�ة C) اi5$��ع   4$+
�~ �iول أ��ل ا�����  ا����� ا���%]  �iر�� ��|

0� �����ه��,��% .  

��(Lن  9/أ/171 �$�م ا�
�آ� �����دة  ,�
ت وا�xي +��م ا�
�آ� ��دراج ��� C) ا�
�آ�

 m�$+ ���ع ا����� ا����$iل ا���iول ا
 �0CاL� �>+�4 1ا��L� �+ه��, ادراج ا�����

  .�, ا�%5� ا���>�� �-i$��ع 10
� و���ن �0 اi$��ع ا����� ا�����   6L� ,� ا5-ن $+

 ~�C) �-ث ���L+ ?�q ����� و��� �, �~ ا5�] و
�1 ا$��5Lآ�ا���
  �و() ��

 (C ن-%��ا �f5�م ��(Lن ا�
�آ�ت +$� ا5
[�  .��L+ ,�$c��q$�, و�� �, �~ ا5

 /��rب ا��Jا� :��C�c
  ا�C5�ح وا�
4   ��J4 ~����� ا��5$�و() L� ام�r$%�� آ��
 L0م ا�

  ا5($�(� �$��+� ا�C5�ح وا�
��C�c و ��CL ا�����L�ت
�1 ا��5$�و() Lام ا���r$%ا �$+ 5�+�hا� jx��  

  
 ا�8�(.(ت ا��(��� ����آ� ! �F�. P�* ل�MGآ�+�� ا�.  

  .و��ر@� *�(ن! ABل ا���N) ا��$��و.; �=��r ا�وراق ا��(���  -
-  ! �*�8E! �F��� �!)Dا� �r�=ون ا��CG� �Xا�   . ا������ ا����ي ����آ�]��� <Iو�� ا���(ه��
  .ا��(��� ا��=� �(����8  ا��$��و.; �(!$(ن ا���(ه�� -�� ار](ل ا�8�(.(ت  -
�<M(ل ه(<+�ً( *�P ا��ا"�ة ا��(���  -)� �F��� �و��هI> ��-  .�(!$(ن ا���(ه��
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ا������ ������ت ا���������ا�
�آ� 
  �4آ� ���ه�� ��� ���ودة

  ا5ردن –��ن 
  

[0$�  ا�L0ا�� ا������ و �0+� ا����%a ا�L)�0() ا��
  2010ول آ�(Lن ا5 31

  
  



  
  المحاسب القانوني المستقل تقرير

 
01   10   190  

  الى المساهمين في 
  الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة

  المملكة االردنية الهاشمية- عمان
  

   Lf �+�0ل ا�L0ا�� ا������
�$=��("�� ا���(ه�� ا�D(!� ا���Gودة وا��; u�N��� )��N ا���ا"� ا��(��� ا���>�� ����آ� ا��M�� ����D(*(ت ا

وN("�� ا��HB ا��(!H وN("�� ا��5��ات >;  2010آ(.�ن ا�ول  N H��>31("�� ا���آI ا��(�; آ�( >; 
N8�� ا�=(!� (���ق ا���$�� و[)Gت ا��)[)���� )MF�!و sا���>�(ت ا������ ����� ا����=�� >; ذ�9 ا��(ر� ��"

  .وا�C(�(ت <+����� ا�Bى
  

�gو��� ا5دارة , ا�L0ا�� ا�������  
ان ا�دارة !��و�� * ا*�اد هX# ا���ا"� ا��(��� و*��M� )=bرة *(د�� و>�( ���D(��� ا��و��� �*�اد 
�*�اد و*�ض ا���ا"�  ���Bدا ��)N�� ظ)+���ا���(ر�� ا��(��� ، و<��H هX# ا����و��� ا���M�� وا��u�8E وا

! ��F> رة *(د���M� ���)ا�� H��>و ،{EB ا���(ل او * �r%). q.)ء ا� �ه��� ، ]�اء أآ)EB� ا
  .!��و��� ا�دارة أ�C( ا�B�(ر وا<8(ع ]�(](ت !����D! ��8[)G ��� ا��Oوف

 
()L)�0ا� a%�و��� ا���g��:  

D(��� ان !��و����( ه; ا��اء رأي ��ل هX# ا���ا"� ا��(��� ا]��(دا ا�N�> P���( ، وN��� )��N �N���( و>�( ���
��م ��z�EF وا�Jاء .���� ���8�E(ت �Nا*� ا����ك ا��=�; وأن .ا��و��� ����u�N ، و<���E <�9 ا��D(��� ان 

 u�Nه����ا����J ء)EBأ ! ���)B �"ا���ا #Xه q.)ل >��( اذا آ��D! ��آ{> P�* ل�MG�.  
 ا���u�N ا���(م �(�Jاءات ���MGل *�P أد�� <�j�)8��� u�N وا�>M(�(ت �C�� ����> ، ���)ا�� �ا���ا" ;<

ا��Jاءات ا���F(رة ا�P <���� ا��G(]� ا��(.�.;، ��( ذ����> 9� F!(-� ا�EB(ء ا� �ه��� >; ا���ا"� 
{EB  ا���(ل او ** �r%). q.)ا��(.�.; . ا��(��� ، ]�اء آ �[)Gا�� XB{� �-)F<�9 ا�� �و*�� ا���(م �����

�Bا��ا ��)Nاءات ا���J8(ر ا�*��*�اد وا��Dض ا�D(دل ����ا"� >; ا)� ���Dوذ�9 .ا��(����� ����آ� وا���
���Bا��ا ��)Nا�� ���)D< اء رأي ��ل���  .���M�� ا�Jاءات <�u�N !�(]�8 ��� ا��Oوف ، و��� �Cو��

،  ا���u�N آ���> 9�X� A!ء!� ا���(](ت ا��G(]8�� ا����D8،و!���D�� ا������ات ا��G(]8�� ا���Dة ! ا�دارة
  .وآ9�X <���� ا��Dض ا��J(�; ����ا"� ا��(���

  
u�N���)� ص)Fآ(>�� و!�(]�8 ���>� أ](]( ��أ��( ا� )=��* )��M� ;ا�� u�Nأن اد�� ا��� ���D..  

  
 
 
 
  



  

  :ا��أي 

�آ� ا������ ��أ��( ان ا���ا"� ا��(��� <�Dض ��Dا�� ! �J�) ا���ا�; ا� �ه��� ا���آI ا��(�; ��

وأداءه( ا��(�; و<�>�(<=(  2010 آ(.�ن ا�ول 31آ�( >;  ���� ا����ه�� ا����� ا����ودة������ت ا�����
  .ا������ ����� ا����=�� >; ذ�9 ا��(ر�s ، و>�( ���D(��� ا��و��� �*�اد ا���(ر�� ا��(���

  
��)L)�0ت ا��J�>$ل ا��Lf �+�0   

 �Nرد.; ر���ا.� ا��P�* )��M� ��< ،]� ���D وا� A�*)22 ( ����1997 �}�$(م N(.�ن ا���آ(ت ا
 ��8[)G! تA [ا���آ� ����د و �+�G> )داء !=���( ، آ�w ور���b )ت ا��; رأ��(ه)�)C��ا����D!(ت وا
!��M� ��Oرة أ@���� وأن ا���ا"� ا��(��� ا���>�� وا���ا"� ا��(��� ا��(��� ا��اردة >; <���� ! �� ا�دارة 

 )=D! ��+�!.  
  
  

 Pا��(��� ا���>��ا]��(دا ا� �ا���ا" P�* �Nد)Mا�� �!)Dا� �r�=م >(.�( .�@; ا���> )! Hآ  
  
  
  

  
  

  2011 شباط 6عمان في 
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 قائمة المركز المالي
 

  
  )تشكل جزءاً من هذه القائمة  27حتى  1االيضاحات المرفقة من رقم (

  
  
  
 
 

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردنيايضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

43,455,9263,653,677ممتلكات ومعدات بعد االستهالك المتراكم

52,0693,060اصول غير ملموسة 

6251,229256,381استثمارات في شركات زميلة

3,709,2243,913,118مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

82,123,8692,685,488بضاعة 

-1,326مصاريف اعتمادات مستندية 

91,619,2531,654,289ذمم مدينة بالصافي 

76,0307,189استثمارات في موجودات مالية (مخصصة من خالل الربح والخسارة)

111,380,1871,457,953شيكات برسم التحصيل 

1079,610117,683موجودات أخرى

1252,2092,412نقد ونقد معادل

5,262,4845,925,014مجموع الموجودات المتداولة

8,971,7089,838,132مجموع الموجودات
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 تابع قائمة المركز المالي            

  
  
  

  )تشكل جزءاً من هذه القائمة  27حتى  1ت المرفقة من رقم االيضاحا(
  
  

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردنيايضاح

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

136,000,0006,000,000رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل

13273,566273,566احتياطي اجباري

14276,623466,946ارباح مدورة

6,550,1896,740,512مجموع حقوق الملكية

242,977   -    15قروض طويلة االجل

المطلوبات 

المطلوبات المتداولة

16341,682475,548ذمم دائنة

15676,643641,374بنــوك دائنة

15508,646582,191قروض قصيرة االجل

17768,200898,150اوراق دفع - كمبياالت

1834,42248,495مخصصات مقابل التزامات قصيرة االجل

1991,926208,885مطلوبات اخرى

2,421,5192,854,643مجموع المطلوبات المتداولة

8,971,7089,838,132مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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  الشاملقائمة الدخل                                                         

  )تشكل جزءاً من هذه القائمة  27حتى  1رقم االيضاحات المرفقة من (                                                                                                
 
 
  

للسنة المنتهية في 31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردنيايضاح

5,299,3807,538,034صافي المبيعات

(6,709,560)(4,950,044)20تكلفة المبيعات

349,336828,474مجمل الربح

(8,225)(6,781)استهالكات واطفاءات

(10,537)   -    ديون مشكوك في تحصيلها

   -       -    هبوط قيمة المواد االولية

(88,814)(68,969)22مصاريف بيع وتوزيع

(274,597)(294,046)21مصاريف ادارية وعمومية

446,301(20,460)الربح التشغيلي

41,66750,000ايرادات اخرى

(6,020)(1,160)تعديالت القيمة العادلة لألسهم

(13,583)(5,152)الحصة في خسارة الشركات الزميلة

(3,257)(663)فروقات عملة

(219,065)(196,441)مصاريف تمويل

254,376(182,209)ربح السنة قبل ضريبة الدخل والمخصصات

(2,544)   -    مخصص البحث العلمي

(2,544)   -    مخصص رسوم الجامعات االردنية

(2,239)   -    صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني

247,049(182,209)ربح السنة قبل ضريبة الدخل والمخصصات

(11,613)   -    18ضريبة الدخل

   -       -    بنود الدخل الشامل

235,436(182,209)الربح والدخل الشامل للسنة

0.039(0.030)25ربحية السهم (دينار اردني/سهم)



  

25 
 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية                                
  

  )تشكل جزءاً من هذه القائمة  27حتى  1االيضاحات المرفقة من رقم (                                              
                   
                    

 
 
 

رأس المال
احتياطي 

اجباري

تعديالت

 القيمة العادلة
االجمالياجماليمتحققةغير متحققة

دينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردني

466,946466,9466,740,512   -       -    6,000,000273,566رصيد 1 كانون الثاني 2010

(8,114)(8,114)(8,114)   -       -       -    تعديالت سنوات سابقة

458,832458,8326,732,398   -       -    6,000,000273,566الرصيد المعدل 

الدخل الشامل:

(182,209)(182,209)(182,209)   -       -       -    خسارة السنة 

(182,209)(182,209)(182,209)   -       -       -       -    الدخل الشامل 

المعامالت مع المالكين:
    -       -       -       -       -       -       -   

276,623276,6236,550,189   -       -    6,000,000273,566رصيد 31 كانون األول 2010

4,746578,126582,8726,831,000   -    6,000,000248,128رصيد 1 كانون الثاني 2009

(25,924)(25,924)(25,924)   -       -       -       -    تعديالت سنوات سابقة

4,746552,202556,9486,805,076   -    6,000,000248,128الرصيد المعدل 

الدخل الشامل:

240,182235,436235,436(4,746)   -       -    ربح السنة 

240,182235,436235,436(4,746)   -       -       -    الدخل الشامل 

   -    المعامالت مع المالكين:

(300,000)(300,000)(300,000)توزيعات ارباح

   -    (25,438)(25,438)   -    25,438   -    المحول لالحتياطي االجباري 

    -   25,438    -       -   (25,438)(325,438)(300,000)

766,946466,9466,740,512   -       -    6,000,000273,566رصيد 31 كانون االول 2009

االرباح المـــــدورة 
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 التدفقات النقديةقائمة 

      
  )تشكل جزءاً من هذه القائمة  27حتى  1االيضاحات المرفقة من رقم (             

 
 
 
 
 
 
 

2,0102009

د�!�ر ارد'&د�!�ر ارد'&
�ت ا�!���� �� ا,'(+� ا�*()������ا�*�

 ��235,436(182,209) ر23 ا�#!� 1�0 ا�/.�
� &�� ���6ل آ�


ا�7 ���!��196,441219,066
��3�(25,924)(8,114)���6"ت 8!
ات 8

����%$� &�010,537د�
ن �(:
ك 
�7= ا���ل ا�(.آ�ت ا�>����*' &�5,15213,583ا�$%� 

252,638278,260ا8*�"آ�ت وا?��ءات
��6�1,1596,020"ت ا����@ ا�6�د��

�  ا
	��ل  ��� ا
����  �� ا
	����دات  وا
	�����ت ��
265,067736,978ا
(337,036)77,766ا�*)�. �& ا�(�:�ت A8.3 ا�*0�%$

(233,659)35,036ا�*)�. �& ا�A�B ا����!�
 ���/�561,619533,128ا�*)�. �& ا�

�ت ا,�*��دات ا��#*!���!��Cو� Dر��%� &�67,251(1,326)ا�*)�. 

دات ا,F.ىG
38,0732,270ا�*)�. �& ا��

(591,463)(133,865)ا�*)�. �& ا�A�B ا��ا7!�
�ت%%H��ى وا.F,ت ا�3
64,694(131,032)ا�*)�. �& ا��+�

 �������
�  ا��711,338242,163ا
���&  ا
%$�ي  "! ا �

ا�7 ���!��(196,441)(219,066)

 �������
�  ا��514,89723,097'��� ا
���&  ا
%$�ي  "! ا �
�ت ا�!���� �� ا,'(+� ا,8* ��ر����ا�*�

I(53,896)(131,344).اء ��*�:�ت و��6ات
(21,308)-ا8* ��رات �& I.آ�ت ز����

�8
��� .�K ل
Lت ��� ا��
���-(1,573)
 ��  ا +�*	�ر)��(154,225)(53,896)'��� ا
���&  ا
%$�ي  "! ا �

����
�ت ا�!���� �� ا,'(+� ا�*���ا�*�

ك ا��ا7!�!�(269,082)35,268ا�

M�415,350(129,950)اوراق د
(255,675)ار3�ح �
ز��

(201,375)(316,522)1.وض 
 ���(�	�
�  ا��(310,782)(411,204)'��� ا
���&  ا
%$�ي  "! ا �

 �$%
(441,910)49,797'��� ا
����  �� ر'�� ا

ك اول ا�#!�!��& ا�%!�وق و��ى ا� ��'2,412444,322

 �%�,
52,2092,412�$� �� ا
1%�وق  و
�ى ا
�%�ك  ا-�ا


ن ا,ول'���#!� ا��!*��� �& 31 آ
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  ايضاحات حول القوائم المالية 

  

 تأسيس الشركة .1

مساهمة خصوصية كشركة  1964لسنة ) 12(بمقتضى احكام قانون الشركات رقم  العربية للصناعات الكهربائية الشركة تأسست
وحصلت  ، 1983ايار  11 بتاريخ) 1167( الرقم تحت العامة المساهمة الشركات سجل فيى وزارة الصناعة والتجارة دل وسجلت

لسنة ) 1(واعيد تسجيل الشركة وفقا الحكام قانون الشركات المؤقت رقم  1983حزيران  14على حق الشروع بالعمل بتاريخ 
, كام قانون الشركات حالى ان جرى تحويلها الى شركة مساهمة عامة وفقا ال 1989حزيران  4خ بتاري) 1167(تحت رقم  1989

وصلت على حق الشروع بالعمل  1993ايار  18بتاريخ ) 228(حيث تم تسجيلها في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم 
   1993ايلول  8بتاريخ 

  .ئية واستيرادها باالضافة الى الغايات المنصوص عليها في عقد التأسيسمن غايات الشركة صناعة لوازم التمديدات الكهربا

  ... .ه المنعقدة بتاريخ 

 أساس اعداد القوائم المالية .2

 عـــام .1.2

 عنه الصادرة والتفسيرات الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة الدولية المالية التقارير لمعايير وفقاً المالية القوائم إعداد تم
  .العادلة بالقيمة تظهر والتي المالية والمطلوبات الموجودات باستثناء التاريخية الكلفة لمبدأ ووفقاً

  .تظهر القوائم المالية بالدينار االردني وتقرب المبالغ القرب دينار، وهي العملة الوظيفية للشركة

  استخدام التقديرات .2.2

 القيام الشركة ادارة من يتطلب المحاسبية السياسات وتطبيق التقارير المالية المالية وفقاً للمعايير الدولية العداد القوائم اعداد ان
 التقديرات وهذه المحتملة، االلتزامات عن واالفصاح والمطلوبات الموجودات مبالغ على تؤثر واجتهادات بتقديرات واحكام

 باحكام القيام الشركة بشكل خاص رةادا من والمخصصات، كما يتطلب والمصاريف االيرادات على أيضا تؤثر واالجتهادات
  .المستقبل في التقديرات تلك وظروف أوضاع عن الناجمة وأوقاتها المستقبلية النقدية التدفقات واوقات مبالغ لتقدير هامة واجتهادات

 النتائج وان نالتيق وعدم التقدير من متفاوتة درجات لها متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية المذكورة التقديرات ان
  .المخصصات تلك وظروف أوضاع في المستقبل في التغيرات نتيجة وذلك التقديرات عن تختلف قد الفعلية

ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر من قبل االدارة ويتم معالجة التعديالت في التقديرات المحاسبية بتطبيقها 
  .لفترة التي يتم فيها التعديل والفترات المستقبلية التي يمكن ان تتأثر بهذا التعديلواالعتراف بالفروقات الناجمة عنها في ا

  التغيرات في السياسات المحاسبية .3.2

بدأت الشركة بتطبيق التعديالت على المعايير الدولية العداد التقارير المالية والتي اصبحت سارية  2009كانون الثاني  1بداية من 
: 1، وتتلخص التعديالت التي تنطبق على الشركة بتطبيق التعديالت على معيار المحاسبي الدولي رقم المفعول منذ ذلك التاريخ

  ".عرض القوائم المالية"

 كما القوائم، تلك في البنود بعض عرض وطريقة الرئيسة المالية القوائم ويناوعن شكل على تغيرات احدث المعيار هذا تطبيق ان
 وايراداتها ومطلوباتها الشركة بموجودات واالعتراف القياس على يؤثر لم التعديل وهذا اضافية، افصاحات اضافت أنها

 اصبح الملكية حقوق في مباشرة بها االعتراف يتم كان التي البنود بعض ان اال تغييرات، اي عليها تحدث لم والتي ومصاريفها
  .الشامل الدخل ضمن بها االعتراف يتم اآلن

 الدخل قائمة" مسمى تحت قائمة واستحدث الملكية حقوق في التغيرات عرض على 1 رقم الدولي محاسبةال معيار تعديل أثر لقد
 في تعرض كانت والتي المعدلة والمصاريف لاليرادات مستقلة قائمة باعداد تقوم ال المنشأة فإن المعدل للمعيار ووفقاً ،"الشامل
 في التغيرات قائمة اعداد المطلوب من واصبح" المعدلة والمصاريف داتااليرا قائمة" مسمى تحت 2008 لعام المالية البيانات
 .رئيسية كقائمة الملكية حقوق
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  أرقام المقارنة .4.2

  .لتتالئم مع ارقام السنة الحالية –حيث لزم  –تم اعادة تبويب ارقام سنة المقارنة 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

طبقة عند اعداد هذه القوائم المالية، وقد تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية على جميع فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة الم
السنوات الظاهرة في القوائم المالية اال اذا تمت االشارة الى غير ذلك، وهذه السياسات المحاسبية متماثلة مع السياسات المحاسبية 

  :اعاله 3.2شار الية في التي تم اتباعها في السنة السابقة باستثناء التغيير الم

 الممتلكات والمعدات .1.3

 جاهزة تكون عندما) األراضي باستثناء( استهالكها ويتم المتراكم، االستهالك تنزيل بعد بالتكلفة واآلالت والمعدات الممتلكات تظهر
  :ليةالتا السنوية النسب باستخدام لها المتوقع اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط بطريقة لإلستخدام

  %20  العدد الصناعية  %15  السيارات  %4  المباني والهناجر

  %15  محوالت الطاقة  %15  االثاث  %15-1  االالت والقوالب

  

 إلى قيمتها تخفيض يتم فإنه الدفترية قيمتها صافي عن واآلالت والمعدات الممتلكات من ألي استرداده الممكن المبلغ يقل عندما
  الدخل بيان في التدني قيمة لوتسج استردادها الممكن القيمة

 عما المتوقع اإلنتاجي العمر إختالف حال وفي عام، كل نهاية في واآلالت والمعدات للممتلكات المتوقع االنتاجي العمر مراجعة يتم
 إعادة فيها تم التي السنة من اعتبارا التقدير إعادة بعد اإلنتاجي العمر على المتبقية الدفترية القيمة إستهالك يتم سابقا، تقديره تم

  .التقدير

  ستخدامهاايتم استبعاد الموجودات الثابتة عند التخلص منها او عندما ال يعود اية منافع مستقبلية متوقعة من 

  الموجودات المالية المتاحة للبيع 2.3

 بالقيمة المالية البيانات تاريخ في يمهاتقي ويعاد االقتناء، مصاريف اليها مضافاً العادلة بالقيمة الشراء عند الموجودات تلك إثبات يتم
 أو منها جزء أو الموجودات هذه بيع حال في. الملكية حقوق ضمن مستقل بند في العادلة القيمة في التغير إثبات يتم. العادلة
 ضمن سابقاً دةالمقي المبالغ ذلك في بما الدخل بيان في ذلك عن الناتجة الخسائر أو األرباح تسجيل يتم قيمتها في تدني حصول
  .الملكية حقوق

  بضــاعةال 3.3

  المخزون وقطع الغيار

 المباشرة التصنيع كلفة الكلفة وتتضمن, اقل ايهما البيعية القيمة صافي او الكلفة بسعر التصنيع وتحت الجاهزة البضاعة تسعير يتم
  .المباشرة غير التصنيع مصاريف من جزء تحميل مع

  الخام المواد

  .الوارد اوال صادر اوال لطريقة وفقاً التكلفة وتحدد بالتكلفة، الغيار وقطع ألوليةا الخام المواد تظهر

  التشغيل تحت االنتاج

  . التشغيل تحت تزال ال التي االنتاج الوامر الفعلية بالكلفة التشغيل تحت االنتاج يظهر

  المدينـــون 4.3

تحصيلها بمقدار التدني المتوقع بالمبالغ  في المشكوك الديون مخصص أخذ وبعد لالسترداد القابلة العادلة بالقيمة المدينة الذمم تظهر
 .التي يصبح لدى االدارة ادلة تشير الى شك في تحصيلها

  



  

29 
 

  استثمارات في موجودات مالية مخصصة من خالل الربح والخسارة 5.3

ها تصنيفها ضمن هذا البند، وتظهر هذه تضم الموجودات المالية التي يتم تملكها الغراض المتاجرة او تقرر االدارة عند تملك
  .االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغير في قيمتها العادلة كربح او خسارة في قائمة الدخل

  شركات زميلةاستثمارات في  6.3

وال (ياسات المالية والتشغيلية الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس فيها الشركة تاثيرا فعاال على القرارات المتعلقة بالس
من حقوق التصويت ، وتظهر االستثمارات في الشركات الزميلة % 50-20وتمتلك فيها نسبة تتراوح بين ) تسيطر عليها الشركة

  حسب طريقة حقوق المكلية

  النقد وما في حكمه 7.3

 شهور ثالثة فترة خالل تسييلها يمكن التي العالية لةالسيو ذات واالستثمارات الطلب تحت والودائع النقد حكمه في وما النقد يتضمن
  .أقل أو

  القيمة العادلة 8.3

 نشط تداول وجود عدم أو معلنة أسعار توفر عدم حال في. المالية للموجودات العادلة القيمة نشطة أسواق في اإلغالق أسعار تمثل
 خالل من أو مشابهة مالية ألداة العادلة بالقيمة مقارنتها لخال من العادلة قيمتها تقدير يتم فإنه المالية الموجودات بعض على

 يعتمد بشكل المالية للموجودات العادلة القيمة قياس تعذر حال في. بها المتعلقة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة احتساب
  .قيمتها في تدني أي تنزيل بعد بالتكلفة إظهارها يتم فإنه عليه

  المالية الموجودات قيمة في التدني 9.3

 هنالك كانت اذا فيما لتحديد المالية القوائم تاريخ في الشركة سجالت في المثبتة المالية الموجودات قيمة بمراجعة الشركة تقوم
 من تللموجودا ستردادلإل القابلة القيمة تقدير يتم فانه المؤشرات هذه مثل وجود حالة في. قيمتها في تدني وجود على تدل مؤشرات

 يتم الشركة، سجالت في المثبتة الدفترية القيمة صافي عن اددلإلستر القابلة القيمة انخفاض حال في. التدني خسارة تحديد اجل
  .الدخل قائمة في اإلنخفاض قيمة إثبات

  جبارياالحتياطي اال 10.3

 بالمائة 10 بنسبة إجباري احتياطي بتكوين ركةالش تقوم للشركة، األساسي والنظام المملكة في الشركات قانون متطلبات مع تمشياً
 العامة الهيئة بموافقة النسبة هذه اقتطاع في االستمرار ويجوز الشركة رأسمال ربع االحتياطي هذا يبلغ حتى الصافي الربح من

  .به المصرح الشركة رأسمال مقدار يعادل ما االحتياطي هذا يبلغ أن إلى للشركة

  غ المستحقةالدائنـــون والمبال 11.3

 المورد قبل من بها المطالبة تمت سواء الشركة قبل من والخدمات البضائع استالم عند الدفع مستحقة والمبالغ الدائنة الذمم إثبات يتم
  .تتم لم أو

  المخصصات 12.3

 المحتمل من ويكون سابقة ألحداث نتيجة متوقعة التزامات أو قانونية التزامات الشركة على يترتب عندما المخصصات تسجيل يتم
 آخر على بناء قيمتها وتعدل المقتطعة المخصصات مراجعة المالية البيانات بتاريخ ويتم االلتزامات، هذه لتسديد نقدية مبالغ تدفع ان

  .االدارة لدى المتوفرة المعلومات

  ضريبة الدخل 13.3

 المملكة في الدخل ضريبة دائرة عن الصادرة عليماتوالت الالحقة وتعديالته ساري المفعول الدخل ضريبة لقانون الشركة تخضع
. المعدل الربح صافي أساس على الضريبة مخصص احتساب يتم االستحقاق، لمبدأ وفقا لها االستدراك يتم و ، الهاشمية األردنية
 القيمة بين فروقاتال عن ناتجة مؤجلة ضريبية موجودات للشركة يترتب قد فإنه) 12( رقم الدولي المحاسبي للمعيار وتطبيقاً

 المالية القوائم ضمن الموجودات تلك إظهار يتم ولم هذا بالمخصصات، والمتعلقة والمطلوبات للموجودات والضريبية المحاسبية
 .محددة زمنية فترة خالل المنافع هذه من االستفادة امكانية من التثبت عدم بسبب المرفقة
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   واالعتراف بالمصاريف تحقق المبيعات 14.3

 لقاء الصادرة الفواتير قيمة المبيعات وتمثل للعميل، البضاعة وتسليم الفاتورة إصدار عند المبيعات من باإليرادات االعتراف يتم
  .الحالية المالية السنة خالل الشركة لعمالء المباعة البضاعة

  يتم االعتراف بالمصاريف على مبدا االستحقاق

  توزيعات االرباح 15.3

 التوزيعات هذه اقرار فيها يتم التي المالية الفترة في المطلوبات ضمن كااللتزام المساهمين على االرباح توزيعاتب االعتراف يتم
   للشركة العامة الهيئة قبل من

  االصول غير الملموسة 16.3

  برامج الحاسوب

  سنويا% 20تظهر برامج الحاسوب بالتكلفة عند الشراء ويتم اطفاء قيمتها بنسبة 

 معداتممتلكات و .4

 

  

  

اراضي 
هناجر ومباني 
وانشاءات

اآلالت 
والمعدات 
وقوالب 
صناعية 

سيارات
اثاث 

وديكورات
محول طاقة 
كهربائية

المجموع

دينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردني

الكلفة  :

179,784931,8954,899,379150,953211,19129,8266,403,028الرصيد كما في   1 كانون الثاني   2010

47,299   -    39,2661,0956,938   -    إضافات  

   -       -       -       -       -       -       -    حذوفات

179,784931,8954,938,645152,048218,12929,8266,450,327الرصيد كما في 31 كانون االول 2010

االستهالك المتراكم :

107,0622,353,90884,080196,66011,1972,752,907   -    الرصيد كما في   1 كانون الثاني   2010

37,276185,16518,2976,2814,474251,493   -    استهالك السنة 

   -       -       -       -       -       -       -    استبعادات  

144,3382,539,073102,377202,94115,6713,004,400   -    الرصيد كما في 31 كانون االول 2010

10,000   -       -       -       -       -       -    موجودات تحت التنفيذ  

179,784787,5572,399,57249,67115,18814,1553,455,926صافي القيمة الدفترية كما في  31 كانون االول 2010

الكلفة  :

179,784930,1224,802,994149,678200,48029,8266,292,884الرصيد كما في   1 كانون الثاني   2009

138,968   -    1,77396,38530,09910,711   -    إضافات  

( 28,824)    -       -    ( 28,824)    -       -       -    حذوفات

179,784931,8954,899,379150,953211,19129,8266,403,028الرصيد كما في 31 كانون االول 2009

   -    االستهالك المتراكم :

69,8002,141,00786,797188,8746,7232,493,201   -    الرصيد كما في   1 كانون الثاني   2009

37,262212,90114,9257,7864,474277,348   -    استهالك السنة 

( 17,642)    -       -    ( 17,642)    -       -       -    استبعادات  

107,0622,353,90884,080196,66011,1972,752,907   -    الرصيد كما في 31 كانون االول 2009

3,556   -       -       -       -       -       -    موجودات تحت التنفيذ  

179,784824,8332,545,47166,87314,53118,6293,653,677صافي القيمة الدفترية كما في  31 كانون األول 2009
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 اصول غير ملموسة .5

  

 في شركات زميلة استثمارات .6

  

يمثل هذا االستثمار قيمة حصة الشركة في راس مال الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المصرية والتي يبلغ  )1(

ا على اجتماع مجلس االدارة وبناء .سهم 29,400سهم تمتلك الشركة منها  6,000مليون جنية مصري موزع على  6راسمالها 

تم ايقاف العمل في الشركة وتأجير الموقع واستغالل عوائد االيجار لتسديد مديونية الشركة المصرية للشركة  25/9/2010بتاريخ 
 فيتهاعلما بان الشركة ال تزال قائمة في مصر ولم تتم تص .االم في االردن ومن ثم استرداد االستثمار من عوائد االيجار او البيع

 مقرها المسؤولية محدودة خاصة شركة وهي العامة للتوريدات البتراء شركة راسمال في الشركة حصة قيمة االستثمار هذا يمثل )2(

 دوالر 3,000 الحصة قيمة امريكي دوالر 300,000 اجمالية بقيمة حصة 100 المسجل راسمالها ويتكون السودان جمهورية في

 .حصة لكل

 والشركة اردني دينار 82,005 تعادل امريكي دوالر 115,500 أي%  38.5 الكهربائية للصناعات بيةالعر الشركة حصة وتبلغ
  . 2007 عام بداية في الفعلي العمل بدات

 

 استثمارات مخصصة من خالل الربح والخسارة .7

برامج كمبيوتر

20102009

دينار اردنيدينار اردني

التكلفة:

5,5734,000رصيد  1 كانون الثاني

1551,573اضافات 

5,7285,573رصيد  31 كانون االول

االطفاء المتراكم:

2,5131,602رصيد  1 كانون الثاني

1,146911مصاريف اطفاء 

3,6592,513رصيد  31 كانون االول

2,0693,060القيمة الدفترية

31 كانون 

االول 2010

31 كانون 

االول 2009

دينار اردنيدينار اردنينسبة الملكيةالجنسية

49.00213,407213,407%مصريةالعربية للصناعات الكهربائية  (1)

38.5037,82242,974%سودانيةشركة البتراء للتوريدات العامة (2)

251,229256,381

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردنيعدد االسهم

1,6661,5991,249شركة الموارد للتنمية واالستثمار

13,0005,59011,960شركة المستثمرون العرب المتحدون

7,18913,209

(6,020)(1,159)تعديالت القيمة العادلة

6,0307,189القيمة الدفترية آخر المدة
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 بضاعـــة .8

  

 بالصافي - ذمم مدينـــة .9

  

 الموجودات االخرى .10

  

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

528,718564,280ذمم وكالء

664,075660,675ذمم تصديرية مدينة 

64,37527,617ذمم تجارية اخرى

1,257,1681,252,572االجمالي

(10,537)(10,537)مخصص تدني الديون  (مقابل الديون المشكوك فيها)

1,246,6311,242,035الصافي

372,622412,253ذمم شركات زميلة 

1,619,2531,654,289

تفاصيل الحركه على المخصص  :

10,53725,072رصيد اول المدة  

10,537   -    االضافات 

(25,072)   -    الحذوفات

10,53710,537رصيد اخر المدة

10,02811,028تأمين كفاالت

10,91112,322مصاريف مدفوعة مقدما

14,89014,771تأمينات مستردة

2,3203,089ذمم موظفين

16,93637,061خصم كمبياالت واوراق دفع

24,52539,412تأمينات نقدية مقابل اعتمادات

79,610117,683

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

465,220668,128مواد أولية وقطع معدينة

928,0141,198,410بضاعة جاهزة 

1,393,2341,866,538اجمالي

(100,000)(100,000)مخصص هبوط بضاعة راكدة 

1,293,2341,766,538الصافي

830,635918,950بضاعة تحت التشغيل

2,123,8692,685,488القيمة الدفترية آخر المدة
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 شيكات برسم التحصيل .11

  

 لنقد المعادلالنقد وا .12

  

 حقوق الملكية .13

  رأس المال

 أردني دينار بقيمة إسمية سهم مليون) 6( إلى مقسم أردني دينار مليون) 6( المدفوع و به المكتتب و المصرح المال رأس يبلغ
  .للسهم واحد

  جبارياالحتياطي اال

 السابقة السنوات السنة و خالل% 10 بنسبة الضريبة قبل السنوية األرباح من تحويله تم ما الحساب هذا في المتجمعه المبالغ تمثل
 .المساهمين على للتوزيع قابل غير هو و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

399,049583,703شيكات تستحق خالل ثالثة اشهر

981,138874,250شيكات تستحق بعد ثالثة اشهر ولغاية سنة

1,380,1871,457,953

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

1,229903الصناديق

33,775274نقد لدى البنوك بالعملة المحلية

17,2051,235نقد لدى البنوك بالعملة االجنبية 

52,2092,412
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 االرباح المدورة .14

  

  االرباح الموزعة

من راس المال % 5توزيع ارباح نقدية على المساهمين وبواقع  2/5/2009قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
  .2010حتى عام دينار اردني  262,426دينار اردني على ان تسدد على دفعات وقد تم دفع  300,000ادل المدفوع اي ما يع

  

 وقروض بنوك دائنــة .15

  

يمتل هذا البند التسهيالت البنكية الممنوحة من قبل بعض البنوك المحلية وذلك بضمان رهونات عقارية من الدرجة االولى  )1(

دينار اردني وتجيير وثيقة تأمين االصول الثابتة المملوكة للشركة لصالح  1722000غ على قطع اراض مملوكة للشركة بمبل
 .البنك

 

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

676,642641,374(1)الحسابات الجارية المدينة

القروض

242,977   -    الجزء طويل االجل

508,646582,191الجزء قصير االجل

508,646825,168(2)االجمالي

دينار اردني

466,946رصيد  1 كانون الثاني 2010

(8,115)تعديالت سنوات سابقة

(176,859)ارباح السنة

-     تعديالت الحصة في الشركات الزميلة    

-     احتياطيات قانونية مقتطعة    

281,972رصيد  31 كانون االول 2008

582,872رصيد  1 كانون الثاني 2009

(25,924)تعديالت سنوات سابقة

235,436ارباح السنة

(300,000)ارباح موزعة

(25,438)احتياطيات قانونية مقتطعة

466,946رصيد  31 كانون االول 2009
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 :القروض التالية تتثمل بما حصلت علية الشركة من )2(

دينار  250000ليستخدم منة % 1وعمولة ) PLR+0.25(من بنك محلي بسقف مليون دينار اردني بفائدة  متناقصقرض  -

وهذا , قسطا  59وتسدد هذة القروض على , الباقي لتمويل اعتمادات مستندية لشراء مواد اردني لتمويل بناء هناجر و

 .وتجيير بوليصة تأمين على معدات المصنع % 125القرض مضمون بضمانات شخصية وضمانات عقارية بنسبة 

نويا س%  5دينار بفائدة   518300على قرض من بنك محلي بمبلغ  2009نيسان  29حصلت الشركة بتاريخ  -
وقد تم تسديد اصل القرض حتى  لغايات تسديد اعتمادات مستندية مستحقة لمدة تسعة شهور باقساط غير متساوية

  .اعداد هذه القوائم المالية

دينار يستخدم حصرا لسداد اثمان بضائع  250,000حصلت الشركة على قرض متجدد من بنك محلي بمبلغ  -

على % 1وعمولة % )  PLR  +0.25(ت لدى البنك بسعر فائدة او حواال/مشتراة من خالل فتح اعتمادات و
  ان يتم تسديد أي سحبة خالل مدة اقصاها ثالث اشهر وقيد الفائدة على حساب الجاري مدين شهريا

 ذمم دائنة .16

  

 كمبياالت/اوراق دفع  .17

يل استيراد سلع بتمويل مشترياتها من المواد الخام عن طريق توقيع اتفاقية تمو 2006عام  منذقامت الشركة 
والمتضمن شروط سداد لقيمة السندات , سعودية مع بنك الصادرات والتمويل نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية 

كمبياالت عن / شهر من التاريخ الذي يدفع فية الصندوق قيمة االعتماد للمورد وذلك باصدار اوراق دفع  12بعد 
قات االعتمادات المستندية الصادرة لصالحها وبشروط ائتمانية طريق بنك المال االردني كضمان لتحويل مستح

 .دينار اردني 768,200مبلغ  2010كانون االول  31ميسرة ، حيث كان صافي الرصيد كما في 
  

 خصصات مقابل التزامات قصيرة االجلم .18

  

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

16,05016,050مخصص رسوم الجامعات

18,19618,196مخصص البحث العلمي والتدريب المهني 

2,239   -    صندوق التدريب التقني والمهني

17612,010مخصص ضريبة الدخل (*)

34,42248,495

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

202,356183,454ذمم تجارية

1,34760,339ذمم تصدير

137,980231,755سحوبات مؤجلة الدفع

341,683475,548
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  وتتلخص الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي(*) 

  

  للشركة الضريبي الوضع

 .2007 للعام الدخل ضريبة دائرة من ذمة براءة على شركةال حصلت

  

 مطلوبات اخرى .19

 

  

  

 

 

 

 

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

12,01020,124الرصيد في 1 كانون الثاني

-     مخصص مقتطع خالل السنة    11,613

(19,727)(11,834)المدفوع خالل السنة

17612,010

31 كانون االول31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

19,51144,920اقساط قروض مستحقة

37,57444,325أرباح مستحقة للمساهمين

41,667   -    ايجارات مقبوضة مقدما

12,00526,168امانات ضريبة مبيعات

2,51920,000شيكات مؤجلة الدفع

15,28611,761ذمم اعضاء مجلس االدارة

9,710   -    مصاريف مستحقة

5,310   -    امانات ضمان اجتماعي

2,7132,714امانات ذمم عمالء وموردين دائنة

2,0621,303ذمم موظفين

2561,007امانات ضريبة دخل

91,926208,885
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 تكلفة المبيعات .20

  

  :مصاريف صناعية  -أ 

  
    

للسنة المنتهية في 31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

668,1281,000,059مواد أولية أول المدة 

3,556,1625,346,281مشتريات مواد أولية 

(668,129)(465,220)مواد أولية أخر المدة 

3,759,0705,678,211تكلفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج 

318,746324,430رواتب واجور وملحقاتها

245,857270,035استهالكات

214,265224,621مصاريف غير مباشرة

4,537,9386,497,297مجموع تكاليف الفترة الصناعية

918,9511,151,837بضاعة تحت التشغيل اول المدة

(918,951)(830,635)بضاعة تحت التشغيل اخر المدة

4,626,2546,730,183تكلفة البضاعة المصنعة

1,198,4101,166,722بضاعة جاهزة اول المدة

53,39511,065مشتريات بضاعة جاهزة

5,878,0597,907,970تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

(1,198,410)(928,015)بضاعة جاهزة آخر المدة

4,950,0446,709,560تكلفة البضاعة المباعة

للسنة المنتهية في 31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

نفقات الموظفين:

290,719292,133رواتب و أجور 

26,04027,717ضمان إجتماعي 

1,9874,580عالجات وادوية 

318,746324,430

مصاريف صناعية أخرى:

40,57726,783مصاريف سيارات

29,40030,323صيانة عامة وعدد مستهلكة

72,73672,245كهرباء المصنع

4,7683,494مصاريف مياه 

13,39215,386نقليات صناعية

9,1315,196طباعة ودهان صناعية

1,6905,430فحص عينات صناعية

4,0214,039تأمينات صناعية

724351محروقات وتدفئة صناعية

1,5351,720نظافة صناعية

4,310   -    ترخيص وتأمين سيارات صناعية

17,6557,460لوازم صناعية

18,63647,884كهرباء قسم السحب والجدل

214,265224,621

533,011549,051
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 ادارية وعموميةمصاريف  .21

  

 مصاريف البيع والتوزيع .22
للسنة المنتهية في 31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

36,27632,676نفقات موظفين

9,53120,094مصاريف تصدير

5,43013,747دعاية واعالن

700   -    رسوم واشتراكات

11,80317,046مصاريف سفر

170242مصاريف عينات

4,7734,309عموالت بيع

   -    986ضيافة واستقبال

68,96988,814

للسنة المنتهية في 31 كانون االول

20102009

دينار اردنيدينار اردني

145,536149,635نفقات موظفين

27,4429,720مصاريف سفر

21,02934,154رسوم واشتراكات

4,2623,051قرطاسية ومطبوعات

18,74914,204بريد وبرق وهاتف

12,00012,000تنقالت اعضاء مجلس االدارة

8,5407,122ايجارات

3,8209,795ضيافة واستقبال

9,47511,860اتعاب مهنية

-     1,695دعاية واعالن    

6,1383,680مصاريف صيانة

1,3531,705كهرباء ومياه

4,8775,236لوازم وخدمات ادارية

2,5005,690تبرعات

1,794366مصاريف كفاالت بنكية

7,5014,669مواصالت

-     متفرقة    1,710

-     4,720مصاريف اجتماع الهيئة العامة    

-     3,325مصاريف بطاقة االئتمان    

-     9,290مكافأة ومزايا موظفين    

294,046274,597
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 طراف ذات عالقة المعامالت مع .23

 مقابل مبلغ  2009دينار اردني لعام    98,088غ لتنفيذية في الشركة مبلاتب والمكافآت المدفوعة لالدارة ابلغت الرو
  .2010ار اردني لعام ندي128,975

  وال توجد اية معامالت مع اعضاء مجلس االدارة او االدارة العليا او كبار المساهمين

  

  ادارة المخاطر المالية .24

  عوامل المخاطر المالية .1.24

 :ى المخاطر التاليةتتعرض الشركة نتيجة لالدوات المالية التي تستخدمها ال
 مخاطر السوق •

 مخاطر تحويل العمالت �

ان معظم تعامالت الشركة بالدينار االردني وتقتصر التعامالت االجنبية على الدوالر االمريكي وسعر صرفه 
  .ثابت مقابل الدينار االردني مما يجعل اثر مخاطر تحويل العمالت غير جوهري على القوائم المالية

 دةمخاطر اسعار الفائ �

يمكن ان تتعرض الشركة لمخاطر اسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فائدة مثل البنوك 
ونظرا الن البنوك الدائنة قصيرة االجل فإن المخاطر التي تتعرض لها الشركة نتيجة التغيرات في , الدائنة 

  .اسعار الفائدة غير جوهرية

  :مخاطر ائتمانية •

التي قد , عن التعامل بالنقد والنقد المعادل والودائع البنكية مع المؤسسات المالية والذمم المدينة تنشأ هذه المخاطر 
 .ينجم عن تخلف او عجز المدينون واالطراف االخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة

  .اما بالنسبة للتعامالت مع المؤسسات المالية فان الشركة تتعامل مع مؤسسات مالية مليئة

اما بالنسبة للتعامالت مع العمالء فإن الشركة تتعامل معهم بسقوف ائتمانية محددة وتتم متابعة الذمم القائمة بشكل 
 وتعتقد ادارة الشركة بأنها غير معرضة بدرجة كبيرة الى مخاطر االئتمان , مستمر 

 :مخاطر السيولة •

راقبة هذه التدفقات من قبل االدارة واالدارة المالية بشكل تقوم ادارة الشركة بتخطيط التدفقات النقدية للشركة وتتم م
مستمر للتأكد من توفر السيولة الالزمة والكافية لتسيير االنشطة التشغيلية والتأكد في ذات الوقت من عدم مخالفة او 

 .تجاوز حدود او شروط اي تسهيالت بنكية

  ادارة رأس المال .2.24

رأس المال فإنها تهدف الى ضمان استمرارية الشركة بما يضمن تحقيق العوائد ان ادارة الشركة وهي تقوم بإدارة 
  .للمساهمين وبما يضمن المحافظة على هيكل رأسمال مناسب وكاف لتخفيض كلفة رأس المال

ولغرض المحافظة على هيكل رأس المال فان االدارة تقوم باجراء التعديالت الالزمة على هيكل راس المال في ضوء 
هذا ولم تقم ادارة الشركة بأية تعديالت جوهرية على االهداف والسياسات واالجراءات , رات في ظروف العمل التغي

 .المتعلقة بهيكل رأس المال خالل السنة الحالية وال السنة السابقة
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  :القيمة العادلة لالدوات المالية .3.24

وتتكون الموجودات المالية للشركة من النقد والنقد , المطلوبات المالية تتمثل االدوات المالية في الموجودات المالية و           
المعادل والذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل والموجودات المالية المخصصة من خالل الربح والخسارة والموجودات المالية من 

  .الذمم الدائنة والبنوك الدائنة وبعض االرصدة الدائنة من المطلوبات األخرى 

  .ان القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه االدوات         

 ربحية السهم .25

 لالسهم المرجح العدد على مقسومة العادية االسهم لحملة العائدة القابلة االرباح على تعتمد االساسية السهم ربحية احتساب ان         
  . الفترة لخال والمصدرة المدرجة

 بعد التوزيعات واثر اسهم اصدار التاحة تعديلها يتم والتي االساسية السهم ربحية على فتعتمد المخفضة السهم ربحية اما          
  . المخفضة العادية واالسهم المخفضة الخيارات لجميع المفترضة التحويالت على الدخل ضريبة

  : السهم ربحية احتساب في المستخدم المرجح سهماال وعدد لالرباح بيان يلي فيما          

  

 االلتزامات المحتملة .26

  :على الشركة كما بتاريخ المركز المالي االلتزامات المحتملة التالية

 .دينار اردني مقابل كفاالت بنكية 110,000مبلغ  -

 .مقابل اعتمادات مستندية 231,755مبلغ  -

  القضايا المقامة على الشركة .27

  .تلتزم االحتياط لها 31/12/2010تاريخ  يا مقامة على الشركة كماد اية قضاال يوج

دينار اردنيدينار اردني

235,436(182,209)ربح السنة

6,000,0006,000,000عدد االسهم المرجح

0.039(0.030)ربحية السهم


