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رسالتنا
نسعى ألن نكون من الشركات الرائدة في تعدين الفوسفات

وصناعة منتجاته كاألسمدة وغيرها بأقل التكاليف
لتعظيم األرباح لتعود بالمنفعة على المساهمين والعاملين واإلقتصاد الوطني.

رؤيانا
و رسالتنا 

رؤيانا
نعمل ألن نكون من الشركات العالمية التي تلبي إحتياجات زبائنها

وتعود بالمنفعة على مساهميها.



صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه اهللا ورعاه



صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد



شركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م
تقرير مجلس االدارة السنوي

السـادس والخمسـون
والبيانات المالية لسنة ٢٠٠٩



ممثلو كامل هولدنجز ليميتد: 
السيد وليد الكردي

الدكتور حاج محمد امين عبداهللا
السيد جنيدي مصري

المهندس طالل السعـدي

ممثال وزارة المالية االردنية:
الدكتور احمد المشاقبة
الدكتور محمد ابو حمور

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي: 
الدكتور المهندس عزالدين كتخدا

ممثـــل دولــــة الكويــــت:
السيد حمد سليمان العمر

ممثـــل القطـــاع الخــــاص:
الدكتور المهندس عبدالفتاح ابو حسان

مدققــــــو الحسابــــــات: 
السـادة إرنسـت ويونـغ
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التقرير السنوي السادس والخمسون



كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

تحية طيبة وبعد،،،

الفوسفات  مناجم  شركة  إدارة  مجلس  واسم  بإسمي  يسرني 
األردنية المساهمة العامة أن أحييكم أطيب تحية وأن أرحب بكم 
للشركة  العامة  للهيئة  العادي  االجتماع  هذا  في  ترحيب  أجمل 
ألعرض لكم نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها خالل العام ٢٠٠٩.

فبالرغم من التحديات الكبيرة التي شكلها عام ٢٠٠٩ على جميع 
العالم والمتمثلة بشح السيولة  قطاعات اإلنتاج في جميع أنحاء 
وانحسار الطلب وتراجع األسعار نتيجة لألزمة المالية العالمية ، 
نحـو  بلغــت  صافيــة  أربــاح  تحقيق  الشركـة  استطاعـت  فقد 
(٩٣) مليون دينار وبلغ اجمالي مبيعاتها من الفوسفات الخام عام 
٢٠٠٩ نحو ٥,٢ مليون طن مقابل ٥,٩ مليون طن عام ٢٠٠٨. 
وقد بلغ اجمالي مبيعاتها من السمـاد عام ٢٠٠٩ نحو ٦٤١ ألف 

طن مقابل ٦١٢ ألف طن عام ٢٠٠٨.

المنتجين  كبار  حققه  بما  مقارنة  جدًا  جيدة  النتائج  هذه  وتعد 
والمصدرين اآلخرين في العالم، وتعزى األسباب في تحقيق هذه 
النتائج إلى المصداقية العالية التي تتحلى بها الشركة والعالقات 
المتينة التي تربطها بزبائنها التقليديين، إضافة للجهود المكثفة 
التي بذلتها إدارة الشركة خالل العام الماضي والتي أثمرت عن 

استقطاب زبائن جدد في األسواق االقليمية والعالمية.

األسمدة  لمصنع  األساس  حجر  وضع   ٢٠٠٩ عام  شهد  وقد 
شـركــة  مع  المشتــرك  المشــروع  الشيــديـة  في   JIFCO
حامض  من  سنويًا  طن  ألف   (٤٧٥) إلنتاج  الهندية   IFFCO
 ٢ بحوالي  المـشـروع  بتزويد  الشركة  وستقوم  الفوسفوريك 
مليون طن من الفوسفات سنويًا. ويعد هذا المشروع األكبر في 
تاريخ الشركة من حيث الطاقة اإلنتاجية ورأس المال والمصانع 

المساندة، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه في عام ٢٠١٣.

المجمع  تأهيل  إعادة  على   ٢٠٠٩ العام  خالل  التركيز  وجرى 
طاقته  وزيادة  األسمدة  مصنع  وتحديث  العقبة  في  الصناعي 
العمل  جرى  كما  مليون طن سنويًا،  إلى  بها  للوصول  اإلنتاجية 
على إعادة تأهيل وحدات معالجة الغازات وأبراج االمتصاص في 

المجمع الصناعي لخفض انبعاث الغازات لتصل لحدودها الدنيا 
وضع  أيضًا  تم  كما  النافذة.  البيئية  المعايير  أحدث  مع  لتتوافق 
الفوسفوريك  حامض  مصنعي  تأهيل  إلعادة  تفصيلية  برامج 
وزيادة  أدائها  تحسين  بهدف  الصناعي  المجمع  في  والكبريتيك 
طاقتها وضمان استمرارية تشغيلها ضمن افضل الظروف الفنية 

واالقتصادية.

التقرير السنوي السادس والخمسونشركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص ١٠) بسم  اهللا الرحمن الرحيم

إستطاعت الشركة تحقيق 
نحو  بلغت  صافية  ارباح 
(٩٣) مـليــون دينــار، على 
التـحـديـــات  الــرغـــم من 
الكـبـيـرة نتيـجــة لألزمــة 
المالية العالمية التي أثرت 
على جميع قطاعات اإلنتاج 

في العالم.

ان  على  الشركة  وحرصت 
التنموية  خططهــا  تشتمل 
برامج ومشروعـات وأنشطة 
على  بالمحافـظــة  تتـعـلـق 
البيئـة وعمـلـت علـى زيــادة 
الخضراء  الرقعــة  مسـاحــة 
بتشجير مساحات واسعة في 
المناطق المحيطة بالمناجم.



وقد حرصت الشركة أيضًا على أن تشتمل خططها التنموية على 
برامج ومشروعات وأنشطة لتنمية الموارد المختلفة وللمحافظة 
على البيئة؛ فقد استمر العمل بشكل مكثف على مراقبة األوضاع 
البيئية في المناجم وتحسينها تلبية لمتطلبات حماية البيئة. وقد 
جرى في هذا اإلطار تشجيع برامج الطاقة النظيفة والمتجددة، 
تم  كما  للبيئة.  الصديقة  الطاقة  إلنتاج  ثانويًا  مصدرًا  لتكون 
تطبيق برامج مختلفة لمكافحة التصحر تمثلت بتشجير مساحات 
مساحة  زيادة  بهدف  بالمناجم  المحيطة  المناطق  في  واسعة 

الرقعة الخضراء فيها.

وتقديرًا من إدارة الشركة للجهود التي يبذلها العاملون في جميع 
البناء  مسيرة  تعزيز  سبيل  في  واإلدارية  االنتاجية  المواقع 
الشركة  نتائج  تنعكس  أن  على  اإلدارة  حرصت  فقد  واإلنجاز، 
الطيبة على تحسين أوضاعهم من خالل زيادة الرواتب والمزايا 
ومهارات  قدرات  وتطوير  كفاءة  رفع  برامج  وتكثيف  األخرى 
الموارد البشرية لديها. كما وتم في العام ٢٠٠٩ زيادة عدد المنح 
الدراسية ألبناء العاملين سعيًا من الشركة في تأمين مستقبل 

تعليمي أفضل ألبنائها.

عام  خالل  الشركة  فتسعى  المستقبلية،  للخطط  بالنسبة  أما 
٢٠١٠ على الحفاظ على مستوى اإلنتاج والمبيعات الذي وصلت 
إليه خالل األعوام الخمس الماضية رغم التقلبات المتوقعه في 
والمنتجات  األولية  المواد  أسعار  تذبذب  في  والمتمثلة  السوق 
أسواق  كافة  على  العالمية  المالية  األزمة  تأثير  استمرار  بسبب 
بالعمل  الشركة  تستمر  فسوف  المشاريع  صعيد  وعلى  السلع. 
مثل  االستراتيجي  الطابع  ذات  المشتركة  المشاريع  تنفيذ  على 
إقامته  اتفاقية  توقيع  تم  الذي  األردني  األندونيسي  المشروع 
ميناء  إنشاء  على  العمل  ومواصلة   ،٢٠١٠ الحالي  العام  أوائل 
الميناء  وتحديث   (BOT أساس  (على  الجديد  الفوسفات  تحميل 
العربية،  البوتاس  شركة  مع  باالشتراك  بالعقبة  الصناعي 
واالستمرار في تنفيذ المشاريع المشتركة األخرى حسب البرامج 

المعتمدة.

المالية  الشركة  أوضاع  عن  العرض  هذا  لكم  أقدم  إذ  وإنني 
شكري  عميق  عن  ألعرب  المستقبلية  وخططها  وانتاجها 
بأن  مؤكدًا  ومساندتكم،  دعمكم  على  جميعًا  لكم  وتقديري 
بالمنفعة  الشركة ماضية في تنفيذ مشروعات طموحة ستعود 
على الشركة ومساهميها ومستخدميها لتبقى على الدوام صرحًا 
اقتصاديًا ورافدًا قويًا من روافد االقتصاد الوطني يعتز به جميع 
الجاللة  صاحب  راية  ظل  في  فيها  والعاملين  المساهمين 

الهاشمية الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا ورعاه.

التقرير السنوي السادس والخمسون شركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص١٢)

 ٢٠١٠ عام  خالل  الشركة  ستسعى 
اإلنتاج  مستوى  على  الحفاظ  الى 
خالل  إليه  وصلت  الذي  والمبيعــات 
رغم  المــاضية  الخمــس  األعــوام 
إستمرار  جراء  المتوقعــه  التقلبــات 
على  العالمية  المالية  األزمة  تأثير 

أسواق كافة السلع.

وليـــد الكـــردي
رئيـس مجلـس االدارة



التقرير السنوي السادس والخمسون

حضرات المساهمين الكرام،،،

عمًال بأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ 
والمعايير  المصدرة  الشركات  إفصاح  لتعليمات  وتنفيذًا  وتعديالته 
المادة  أحكام  مع  وانسجامًا  لسنة ٢٠٠٤  التدقيق  ومعايير  المحاسبية 
شركة  إدارة  مجلس  لكم  يقدم  للشركة،  األساسي  النظام  من   (٦٢)
مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة تقريره السادس 
السنة  خالل  وإنجازاتها  الشركة  أعمال  خالصة  متضمنًا  والخمسون 
المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وخطة عملها المستقبلية، ويبين 
المالية  البيانات  تظهرها  والتي  المالي  ووضعها  الشركة  أعمال  نتائج 
المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل 

وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية. 

وفيما يلي عرضًا لبرامج ونشاطات الشركة خالل عام 
.٢٠٠٩

تقــرير
مجلــس
اإلدارة
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بلغ إنتاج الفوسفات هذا العام (٥,٢٨٠,٦٩٣) طن بإنخفاض نسبته (١٥,٧٪) عن العام ٢٠٠٨ موزعة على النحو التالي:

كميات إنتاج الفوسفات الجاف من مناجم الشركة لألعوام ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩:
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التقرير السنوي السادس والخمسون شركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص١٦)

ب- مجمع األسمدة الصناعي 
بلغت كميات اإلنتاج في مجمع األسمدة الصناعي

عام ٢٠٠٩ كما يلي:

الكمية
٦٢٣,٣٢٠

٣٠٦,٠٠٠

٩١٨,٠٠٢

٨,٨٧٦

كميات منتجات مجمع االسمدة الصناعي لالعوام ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩:
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وجود  األبيض  والوادي  الحسا  منجمي  في  التنقيب  ألعمال  األولية  الدراسات  بينت 
مناطق واعدة في المنجمين وسيتم خالل عام ٢٠١٠ تكثيف اعمال التنقيب في هذه 

المناطق لتحديد كمياتها ونوعياتها.

الكميات  لتحديد  مناطق  التنقيب في عدة  أعمال  تركزت  الشيدية فقد  أما في منجم 
بعمليات  المباشرة  وكذلك  التعدين،  بعمليات  المباشرة  قبل  دقيق  بشكل  والنوعيات 
خام  فيها  يتوفر  التي  الشيدية  في  الجديدة  المناطق  لتحديد  العام  اإلستكشاف 

الفوسفات بكميات إقتصادية.

كافة  في   ٢٠٠٩ عام  نهاية  حتى  والمحتمل  والممكن  المثبت  اإلحتياطي  بلغ  وقد 
المناجم ١٣٨٦ مليون طن موزعة على النحو التالي:
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بلغت كميات الفوسفات المنقولة من مناجم الشركة بواسطة السيارات الشاحنه والقطارات (٥,١٥١,١٨٤) طنًا موزعة كما يلي:

حيث تم نقل (٢,٠٦٢,٣٤٨) طنًا بواسطة قطارات مؤسسة سكة حديد العقبة و(٣,٠٨٨,٨٣٦) طنًا بواسطة السيارات الشاحنة.

كميات الفوسفات المنقولة والمفرغة من المناجم حسب وسائط النقل للسنوات ٢٠٠٥-٢٠٠٩:
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تأثر ميزان العرض والطلب للمواد االساسية والمنتجـات مع استمـرار وتعمق االزمـة المـاليـة العـالميـة خـالل 
صناعة  ذلك  في  بما  العالم  في  والصناعية  التعدينية  القطاعات  كافة  اداء  على  انعكس  مما   ٢٠٠٩ عام 
الفوسفات واالسمدة حيث جرى خفض لالنتاج وايقاف عدد من المصانع كنتيجة للتراجع الحاد في الطلب بسبب 
محدودية قدرة التجار والمستوردين ومستخدمي االسمدة من توفير السيولة الالزمة لمشترياتهم من ناحية 
واالسمدة  الفوسفات  بيع  اسعار  انخفاض  الى  ادى  مما  اخرى  ناحية  من  الغذائية  المنتجات  اسعار  وانخفاض 

والكميات المنتجة والمصدرة.

قامت الشركة من طرفها بمتابعة حثيثة لهذه التطورات من خالل الزيارات المكثفة للزبائن وحضور مؤتمرات 
االسمدة العالمية واالطالع على النشرات والدوريات المتخصصة ودراسات المستشارين العالميين باإلضافة الى 
هذه  ظل  في  االفضل  تحقيق  من  للتمكن  االسواق  عن  والمستجدات  والمعطيات  المعلومات  وتحليل  جمع 

التغييرات غير المسبوقة.

وبذلك فقد تمكنت الشركة خالل عام ٢٠٠٩ من تصدير كمية (٣,٢٥) مليون طن من الفوسفات الخام مقارنة 
مع كمية (٣,٩٧) مليون طن خالل عام ٢٠٠٨، وزيادة صادراتها من سماد الداب حيث بلغت الكميات المصدرة 

(٦٣٢) الف طن.

السنــــة
المصدر للخارج
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مبيعات المجمع الصناعي لألعوام ٢٠٠٥ – ٢٠٠٩: 

المنتــــج
DAP سماد

حامض الفوسفوريك

حامض الكبريتيك

فلوريد األلمنيوم

المصدر للخارج

االستهالك المحلي

مبيعات الشركة من الفوسفات الخام لالعوام ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩:



الشــركات
الحليفة

(IJC) أ - الشركة الهندية االردنية للكيماويات

تأسست الشركة الهندية االردنية للكيماويات (IJC) عام ١٩٩٢ برأس مال 
قدره ٦٣,٤ مليون دوالر تساهم شركة الفوسفات بما نسبته ٣٤,٨٪ وتنتج 
بلغ  الف طن سنويًا حيث  تبلغ ٢٢٤  انتاجية  الفوسفوريك بطاقة  حامض 
بياناتها  وتشير  طن  الف   (١٦٤,٧) مجموعه  ما   ٢٠٠٩ عام  خالل  انتاجها 
انها حققت خسارة مقدارها (٣٠,٤) مليون دوالر لعام ٢٠٠٩  المالية الى 

علمًا بأنها حققت مليون دوالر ربح خالل عام ٢٠٠٨.

(NJFC) ب- شركة االسمدة اليابانية االردنية

تأسست شركة االسمدة اليابانية االردنية (NJFC) عام ١٩٩٢ برأس مال 
وتنتج   ٪٢٠ نسبته  بما  الفوسفات  شركة  تساهم  دوالر  مليون   ٢٤ قدره 
االسمدة المركبة بطاقة انتاجية تبلغ ٣٠٠ الف طن سنويًا وقد بلغ انتاجها 
خالل عام ٢٠٠٩ ما مجموعه (٩٧,٦) الف طن منها (٤٧,١) الف طن سماد 
انها  الى  المالية  بياناتها  وتشير   NPK الف طن من سماد   (٥٠,٥) و   DAP
مـع  مقــارنـة   ٢٠٠٩ لعــام  دوالر  مليـون   (١٠,٤) مقــداره  ربحـًا  حققت 

١١,٤ مليون دوالر ربح عام ٢٠٠٨. 

ج- شركة مناجم لتطوير التعدين

تأسست شركة مناجم لتطوير التعدين عام ٢٠٠٧ برأس مال قدره مليون 
تعدين  باعمال  وتقوم   ٪٢٦ نسبته  بما  الفوسفات  شركة  تساهم  دينار 
حقـقـت  انها  الى  المالـيـة  بياناتهـا  وتشير  الشيدية  منجم  في  الفوسفات 

ربحًا من تاريخ تأسيسها ما مقداره (٣٤,٧) مليـون دينار .

التقرير السنوي السادس والخمسون شركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص٢٠)



التقرير السنوي السادس والخمسون شركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص٢٢)

خالل  من  وذلك  الجودة  لموضوع  كبيرة  أهمية  الشركة  تولي 
بأحدث  المزودة  ومختبراتها  المؤهلة  وكوادرها  الفنّية  أجهزتها 
لنوعيات  الالزمة  واإلختبارات  التحاليل  إلجراء  العلمية  األجهزة 
اإلنتاج وذلك  المختلفة خالل كافة مراحل  الفوسفات واألسمدة 
ومنتجاتها وإلستمرار  الشركة على تطوير عملياتها  حرصًا من 
كما  العالمية،  األسواق  في  وتواجدها  سمعتها  على  الحفاظ 
وتقوم الشركة بتقديم الخدمات الفنّية للشركات والمستوردين 

لمنتجاتها وكذلك للمؤسسات العلمية والجامعات.

تحرص الشركة على تطبيق األنظمة الخاصة بالبيئة والسالمة 
وذلك  دوليًا  المعتمدة  المعايير  مع  يتالئم  بما  المهنية  والصحة 
الشركة  مواقع  داخل  المختلفة  البيئة  عناصر  على  للمحافظة 
وفي المناطق المحيطة بها والمحافظة على المصادر الطبيعية 
لهذه  األمثل  واإلستخدام  وغيرها  وجوفية  سطحية  مياه  من 
كالجمعية  العالقة  ذات  المؤسسات  مع  باإلستعانة  المصادر 
العلمية الملكية والجامعات األردنية وبما يتوافق مع التشريعات 

األردنية الخاصة.

وأنشطة  ومشروعات  برامج  التنموية  الشركة  خطط  وتتضمن 
مكافحة  منها  البيئة  على  والمحافظة  الموارد  بتنمية  تتعلق 
الخضراء من خالل  الرقعة  زيادة مساحة  على  والعمل  التصحر 
منجم  في  شجرة   ١١٠٠٠) والزيتون  الحرجية  األشجار  زراعة 
تم  كذلك  االبيض)  الوادي  منجم  في  شجرة  و٢٥٠٠  الشيدية 
إقامة سد  المعدنة من خالل تنفيذ  المواقع  إعادة تأهيل بعض 
لتجميع المياه الناتجة عن عمليات غسيل الفوسفات ضمن إطار 
المائية  الموارد  على  بالمحافظة  المتمثلة  الشركة  منهجية 
واستغاللهما  الترابي  والغطاء  التدوير  وإعادة  المائي)  (الحصاد 

إلدامة وإطالة قدرتها اإلنتاجية.

وقد تبنت شركة الفوسفات عدة توجهات للمحافظة على البيئة 
ومن  البيئي  التلوث  من  للحد  النظيفة  التنمية  آلية  إطار  في 
المناخية  التغيرات  على  السلبي  وأثرها  الدفيئة  الغازات  انبعاث 
وحدتي  في  األمونيا  إمتصاص  ابراج  تأهيل  إعادة  يتم  حيث 
السماد لخفض انبعاثات الغاز للحدود الدنيا وذلك تبعًا للمعايير 
في  الطاقة  توليد  وحدات  تحويل  إلى  إضافة  الجديدة،  البيئية 
المجمع الصناعي للعمل باستخدام الغاز الطبيعي بدًال من زيت 
الطاقة  لمصادر  األمثل  االستخدام  لتعزيز  الثقيل  الوقود 
ويتم  كما  اإلنتاج  لعملية  المرافقة  البيئية  التأثيرات  لتخفيض 
لتكون  والمتجددة  النظيفة  الطاقة  برامج  وتشجيع  استحداث 

مصدرًا ثانويًا إلنتاج الطاقة الصديقة للبيئة األكثر إقتصادي.

األبحاث 
والجودة
والبيئة     

أحد مشاريع تجميع المياه



القوى العاملة والخدمات المقدمة لهم
بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام ٢٠٠٩ ما مجموعه (٣٨١١) موظفًا موزعين وفقًا لمؤهالتهم ومواقع عملهم على النحو التالي:
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وحرصًا من إدارة الشركة على تقديم الدعم المتواصل والكامل إيمانًا منها بأهمية دور العاملين الريادي في مختلف مواقعهم اإلنتاجية فقد قامت 
الشركة بتقديم عشرين منحة جامعية اضافية للمنح التي تقوم بتقديمها سنويًا ألبناء العاملين في الشركة لديها مشاركة منها للعاملين في تأمين 
وبناء أفضل لمستقبل تعليمي البنائهم، كما وتقوم الشركة سنويًا بتسيير بعثة ألداء مناسك العمرة لمائتين وخمسين شخصًا من العاملين وعائالتهم، 
كذلك قامت الشركة بإعادة تأهيل وصيانة نادي المنارة في العقبة والذي يعتبر ملتقى إلقامة النشاطات الثقافية والرياضية واالجتماعية لموظفي 

المجمع الصناعي وعائالتهم.

التقرير السنوي السادس والخمسون شركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص٢٤)

كما وتقوم الشركة بتدريب (٥٠) طالبًا ضمن اتفاقية التدريب الموقعة مع مؤسسة التدريب المهني وتدريب (٣٦) مهندس وجيولوجي في مواقع 
الشركة المختلفة ضمن اإلتفاقية الموقعة مع نقابتي المهندسين والجيولوجيين األردنيين، إضافة إلى تدريب (١٢) طالب من خالل منظمة اإليستا 

العالمية و(٣١) طالب من طلبة الجامعات وكليات المجتمع ضمن تخصصهم األكاديمي.

قروض االسكان
بلغ اجمالي قروض االسكان الممنوحة للموظفين منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام ٢٠٠٩ ما مقداره (١٤,٦٨٣,٦٠٠) دينار اردني استفاد منها 
(١٠٩٥) موظفًا من مختلف مواقع الشركة منهم ٩٢ موظفًا تم منحهم قروض إسكان بمبلغ اجمالي (١,٦٨٣,٦٠٠) دينار خالل عام ٢٠٠٩، كذلك 
وافق مجلس ادارة الشركة على تقديم قرض لصندوق االسكان في عام ٢٠١٠ بمبلغ (١) مليون دينار للمساهمة في زيادة عدد المستفيدين من 

القروض الممنوحة.

التدريب والتطوير 
تسعى الشركة لرفع كفاءة وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية لديها حيث تم ايفاد (٨٨٣) موظفًا من مختلف مواقع الشركة للمشاركة في 
(١٣٩) برنامج تدريبي عقدت داخل وخارج المملكة وفي المراكز التدريبية التابعة للشركة، كما أولت الشركة اهتمامًا خاصًا بتشجيع ونشر ثقافة 

التعلم والتواصل االلكتروني بين العاملين باستخدام تقنيات مدعمة بتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
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دورات إدارية
ومحاسبية

ومالية

دورات فنية
متخصصة بطبيعة

عمل الشركة

دورات
سالمة

عامة وبيئة

محاضرات
وندوات

ومؤتمرات
المجموع

٦٦٠

١٨٠

٤٣

٨٨٣

عدد
الموظفين

رة
عم

ك ال
اس

من
اء 

ألد
ية 

نو
س

ة ال
رك

ش
ة ال

عث
ب

مركز التدريب في المجمع الصناعي / العقبة



الخدمات الطبية والصحية

تقدم الشركة الرعاية الصحية والخدمات الطبية المميزة والشاملة لكافة العاملين في الشركة وعائالتهم والمتقاعدين وزوجاتهم وفق افضل 

المستويات من خالل تقديم الخدمة االفضل واعتماد شبكة طبية واسعة ومميزة (مستشفيات ، اطباء ، صيدليات ، مختبرات ، مراكز اشعة ، ادوية 

وعالجات ... الخ) منتشرة في انحاء المملكة كما تم تجديد وتحديث عيادات المواقع في المجمع الصناعي ، منجم الحسا ومنجم الوادي االبيض 

لتكون الئقة بالشركة والعاملين بها.

التقرير السنوي السادس والخمسون شركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص٢٦)

تكاليف معالجة العاملين وعائالتهم في الشركة خالل السنوات ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ (باأللف دينار):

التأمين الصحي لما بعد التقاعد

تقدم الشركة التأمين الصحي لموظفي الشركة المتقاعدين بموجب نظام معتمد لهذه الغاية.

وقد بلغت نفقات التأمين الصحي لما بعد التقاعد خالل السنوات ٢٠٠٥-٢٠٠٩ بالدينار كما يلي:

البيــــــــان
أ - تكاليف معالجة العاملين في الشركة

ب- تكاليف معالجة عائالت العاملين في الشركة

المجموع الكلي( أ + ب)

٢٠٠٩
١٩٨٦

٢٤٠٤

٤٣٩٠

٢٠٠٨
٢٠٨١

٢١٩٢

٤٢٧٣

٢٠٠٧
 ١٩١٢

٢٤١٧

٤٣٢٩

٢٠٠٦
٢٣٦١

٢٣٢٢

٤٦٨٣

٢٠٠٥
٢١٥٥

٢٢١٩

٤٣٧٤

البيــــــــان

المبالغ المدفوعة من صندوق
التأمين الصحي لما بعد التقاعد

المبالغ المدفوعة من الشركة
كمساهمة في صندوق التأمين

الصحي لما بعد التقاعد

عدد المنتفعين

٢٠٠٩

٢,٣٣٩,٤٦٢

١,١٠٢,٧٥٢

٤١٢٤

٢٠٠٨

١,٥٦٤,٩٥٤

١,٣٦١,٧٠٢

٤٠٩١

٢٠٠٧

١,٨٥٩,٩٧٦

٣٧٥,٨٨٥

٤٠٦٥

٢٠٠٦

١,٨٧٨,٥٧٢

٣١٧,٧٥٥

٣٥٨٤

٢٠٠٥

١,٢٩٨,٧٤٨

٢٣٠,٠٠٤

٣٦٩٣



          الخطط
المستقبلية

الى مواكبة تطورات سوق األسمدة  المستقبلية  االستراتيجية ومشاريعها  الشركة في خططها  تهدف 
التعدين  بين  عامودي  وبتكامل  الطلب  في  والتنوع  بالنمو  يتعلق  فيما  جديدة  آفاق  لفتح  العالمي 
اإلقتصاد  وعلى  مباشر  بشكل  للشركة  المالي  األداء  على  إيجابيًا  ينعكس  بما  والمشتقات  والصناعة 
المدفوعات  ميزان  وتحسين  االجنبي  االستثمار  وجلب  المضافة  القيمة  زيادة  حيث  من  العام  الوطني 
المشاريع  ان هذه  المملكة فضًال عن  في  االخرى  االقتصادية  النشاطات  من  العديد  وتحريك  الوطني 

ستوفر اآلالف من فرص العمل المرحلية خالل إنشائها والدائمة في مراحل التشغيل واالنتاج.

وفي اطار خطط الشركة الرامية لزيادة انتاجها من حامض الفوسفوريك وزيادة انتاج االسمدة، باشرت 
الشركة في بداية العام ٢٠٠٩ إعادة تأهيل وتحديث مصنع االسمدة وزيادة طاقته اإلنتاجية في المجمع 
الصناعي للوصول بها إلى مليون طن سنويًا، وإعادة تأهيل وحدات معالجة الغازات وابراج االمتصاص 
البرامج  وضع  ايضًا  تم  كما  الجديدة.  البيئية  للمعايير  وتبعًا  الدنيا  للحدود  الغاز  انبعاثات  لخفض 
التفصيلية إلعادة تأهيل مصنعي حامض الفوسفوريك والكبريتيك بهدف تحسين أدائها وزيادة طاقتها 
وضمان إستمرارية تشغيلها بظروف فنية وإقتصادية سليمة. كما سيتم ايضًا تحديث وتطوير المنظومة 
الكهربائية في المجمع الصناعي للوصول الى االكتفاء الذاتي من الطاقة وتصدير الفائض منها للشبكة 

الوطنية.

وتنفيذًا للقرار الحكومي بنقل الموانىء الحالية الى المنطقة الصناعية جنوب مدينة العقبة، وادراكًا من 
الشركة أهمية واستراتيجية اقامة ميناء جديد للفوسفات تم طرح عطاء لتصميم وتنفيذ وتشغيل ميناء 
جـديـد للـفـوسـفـــات (على أســاس BOT) بكلفـة تبلـغ (٢٢٠) ملـيــون دوالر امريكـي يـضــاف اليـهــا 
العقبة  تطوير  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  تم  كما   ، تحوطيه  مخصصات   ٪١٠ يقارب  ما 
لشركتي  المستقبلية  المتطلبات  ليواكب  الصناعي  الميناء  وتطوير  لتحديث  العربية  البوتاس  وشركة 

الفوسفات والبوتاس.

اما في مجال المشاريع المشتركة فقد استمر العمل في المشروع المشترك مع شركة IFFCO الهندية 
النتــاج (٤٧٥) الف طن من حامض الفوسفوريك حيث تم وضع حجر االساس للمصنع برعاية صاحب 
الجاللة الملك عبداهللا الثاني في الثالث من شهر تشرين االول ٢٠٠٩ في منطقة الشيدية. كذلك تجرى 
والكيماويات  لالسمدة  االبيض  شركة  البحريني/  االردني  المشترك  للمشروع  واإلنشاء  البناء  أعمال 
االردنية (JAFCO) لتصنيع كبريتات البوتاسيوم والسماد الفوسفاتي، ومن المتوقع ان يباشر االنتاج في 

النصف الثاني من عام ٢٠١٠.

وفي شهر كانون الثاني من العام ٢٠١٠ تم تأسيس شركة اندونيسية اردنية القامة مشروع مشترك 
النتـــاج (٢٠٠) الف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك وسوف تقوم الشركة بتزويد المشروع بكامل 
احتياجاته من الفوسفات البالغة حوالي مليون طن سنويًا، ويتوقع المباشرة بأعمال تنفيذ المشروع في 

النصف الثاني من العام الحالي.

كذلك تم في عام ٢٠٠٩ توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الزامل السعودية وذلك لدراسة جدوى إقامة 
منطقة  في  سنويًا  طن  ألف   (٣٠) بطاقة  الفلور  ومنتجات  األلمنيوم  فلوريد  إلنتاج  مشترك  مشروع 

الشيدية.

التقرير السنوي السادس والخمسون شركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص ٢٨)



مجلس 
مفوضي 

هيئة 
االوراق 
المالية

البيانات 
المتعلقة 
بتعليمات 
االفصاح 
الصادرة عن 
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التقرير السنوي السادس والخمسون شــركــــة مــنـــاجـــــــم الــفـــوســفـــــــــات األردنــــيــــــــــة  ٩ ٠ ٠ ٢

فيما يلي بعض المعلومات المتعلقة بتعليمات االفصاح:

أ - معلومات عامة: 
المملكة والمتمثلة في مناجم الحسا والوادي االبيض والرصيفة  المختلفة في  - حصلت شركة مناجم الفوسفات االردنية على حق تعدين الفوسفات في مواقع االنتاج 
والشيدية وبموجب قرارات رسمية صادرة عن سلطة المصادر الطبيعية وفقًا لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨ (حقوق تعدين رقم ١، ٢ في 
الحسا والشيدية) وعقد ايجار التعدين لمنجم الرصيفة الموقع مع حكومة المملكة االردنية الهاشمية/ وزارة االقتصاد الوطني في ذلك التاريخ. وقد قرر مجلس الوزراء 

بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٣ تجديد العقد الخاص بحق التعدين في منجمي الحسا والوادي االبيض لمدة عشرين سنة.

- قرر مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠١/١١/٢٠ الموافقة على تخفيض رسوم التعدين المستوفاة على مبيعات الشركة من الفوسفات الى ١,٤٢ دينار للطن الواحد بدًال من 
خمسة دنانير وذلك اعتبارًا من ٢٠٠١/١/١.

 (Lloyd's Register Quality Assurance) الصادرة عن (OHSAS) حصل المجمع الصناعي في العقبة على شهادة نظام ادارة البيئة رقم ١٤٠٠١ وشهادة نظام الصحية والسالمة العامة -
كما وحصل المجمع الصناعي ودائرة التصدير في العقبة على شهادة نظام ادارة الجودة العالمية االيزو ٩٠٠١ و٩٠٠٢.

- تم تسجيل شركة مناجم الفوسفات االردنية كمؤسسة مسجلة ومرخص لها بممارسة األنشطة االقتصادية/ صناعي لدى سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في 
عام ٢٠٠١ ويتمتع المجمع الصناعي في ضوء ذلك باالمتيازات واالعفاءات التي يشتمل عليها قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

- تم اعادة تسجيل شركة مناجم الفوسفات االردنية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحت رقم ٤٩٩١٨ اعتبارًا من تاريخ ٢٠٠١/١/١.

ب- أتعاب التدقيق الخارجي السادة إرنست ويونغ/ مدققي حسابات الشركة: 

دينـارالبيــــــان

األتعاب السنوية

ضريبة مبيعات ١٦٪

المجموع

٧٠,٠٠٠

١١,٢٠٠

٨١,٢٠٠

جـ - بيان العمالء الرئيسيين لمبيعات الشركة لعام ٢٠٠٩:

الدولـــــة
مبيعات الفوسفات

النسبة من
إجمالي المبيعات (٪)

النسبة من
إجمالي التصدير (٪)

مبيعات األسمدة
نسبة المتاجرة

بالمواد االولية (٪) النسبة من
إجمالي المبيعات (٪)

النسبة من
إجمالي التصدير (٪)

٤,٣٢٨

٦٢,٠٤٦

٢٢,٨٥٤

٢٢١,٤٩٤

١٦٠,١٦٤

١٠,٧١٦

٤٨١,٦٠٢

د - بيان أنشطة الشـركة حسب المواقع الجغرافية وحجم اإلستثمار الرأسمالي في كل منها لعام ٢٠٠٩: 

هـ- بيان المتعهدين والموردين الرئيسيين للمشتريات المحلية للشركة لعام ٢٠٠٩:

و- مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا في رأس مال الشركة خالل عام ٢٠٠٩:

 (مليون دينار)

حجم اإلستثمار الرأسمالينوع النشاطالموقـع

منجم الرصيفة

منجم الحسا

منجم الوادي األبيض

منجم الشيدية

المجمع الصناعي/ العقبة

مواقع أخرى

المجمــــــــــوع

إعادة كربلة المخزون

إنتاج فوسفات عادي ومغسول

إنتاج فوسفات عادي ومغسول

إنتاج فوسفات عادي ومغسول ومعوم

إنتاج أسمدة وحامض فوسفوريك وفلوريد األلمنيوم

٤٥,٩

١٣,٦

١٢,٨

٤,٢

٣,٠

٢,٥

٥١١٧

المبلغ (مليون دينار)البيــــــان
النسبة من

إجمالي المشتريات (٪)

متعهدي حفريات الفوسفات

متعهدي نقل الفوسفات

شركة مصفاة البترول األردنية

شركات الكهرباء 

مؤسسة الموانيء/ العقبة

سلطة المياه ومياه العقبة

١١١,٤١٢

٣٣,٢٧٣

٣١,٣٦٣

١٠,١٦٩

٧,٤٤٢

٦,٠١٣

سهـــــماســـــم العضـــــو

-  أعضاء مجلس اإلدارة:

الدكتور المهندس عبدالفتاح محمود ابو حسان/ عضو مجلس االدارة عن القطاع الخاص

 ز – العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع رئيس مجلس االدارة او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف او اقاربهم.
يوجد عقد حفر آبار سبرية تنقيبية في منجم الشيدية موّقع مع المركز العربي للدراسات الهندسية المشارك فيه عطوفة عضو مجلس اإلدارة الدكتور عز الدين كتخدا ، 
وعدا ذلك ال يوجد لدى شركة مناجم الفوسفات االردنية أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات مع رئيس مجلس االدارة/ الرئيس التنفيذي أو أعضاء المجلس أو أي موظف من 

الشركة أو أقاربهم.

الهند
اندونيسيا

اليابان
اثيوبيا
العراق
تايوان
ايران
نيبال
كوريا

سنغافوره
دبي

شركة األسمدة اليابانية األردنية
الشركة الهندية األردنية للكيماويات

مبيعات للسوق المحلي

٤٧,٧
٢٤,٠
٨,٩

-
-

٥,٩
٠,٥

-
١,٩

-
-
-

٨,١
-

٥٢,١
٢٦,١
٩,٧

-
-

٦,٤
٠,٥

-
٢,١

-
-
-
-
-

٦٢,٤
-
-

١٠,٤
٦,١

-
١,٢
١,٦

-
٢,٨
٢,١
٨,٧

-
٢,١

٧٠,٠
-
-

١١,٧
٦,٩

-
١,٤
١,٨

-
٣,١
٢,٤

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

٧٧
-
-

(ص ٣٢)
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حـ- مساهمة الشركة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي:

في اطار تجسيد مبادئ التنمية المستدامة اتجهت شركة مناجم الفوسفات األردنية 
االنتاجية  لمناطقها  الجغرافي  االطار  الواقعة ضمن  المحلية  المجتمعات  نحو تطوير 
من خالل تعظيم االستفادة من الموارد المتاحة وابتكار تقنيات تهدف بشكل رئيسي 
الواقع  لتطوير  المحلية  المجتمعات  دور  وتحفيز  إنتاجية  نسبة  أعلى  تحقيق  إلى 
االجتماعي والمحلي من خالل التوظيف المباشر في أعمال ومشاريع وشركات الشركة 
باإلضافة لتنفيذ حزمة من المشاريع أبرزها التبرع بإسكان الشيدية المقام في مدينة 
معان لجامعة الحسين بن طالل الذي يضم مائة وحدة سكنية مجهزة بكافة المرافق 
والبنية التحتية ليصار إلى استخدامها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، 
إيمانًا منها بأهمية االستثمار في مجال التعليم. كما وتم إعادة تأهيل وترميم أربعة 
والطالب  للمعلمين  بيئة مدرسية مميزة وصحية  لتوفير  الحسا  مدارس في منطقة 
الدعم  تقديم  الى  باالضافة  والثقافية  والرياضية  التعليمية  كفاءاتهم  ورفع  لتعزيز 

اللوجستي والمادي للبلديات والجمعيات الخيرية الواقعة في الجنوب.

وقد بلغت قيمة التبرعات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خالل عام ٢٠٠٩ ما 
دفعتها  التي  التبرعات  تفاصيل  أدناه  الجدول  ويبين  دينار.   (١,٠٣١,٧٣٣) مجموعه 

الشركة خالل عام ٢٠٠٩.

مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي ودعم األنشطة المختلفة خالل العام ٢٠٠٩ :

دينــــار

٠٠٠ر١٥٠

٠٠٠ر٢٠

٩٦,٠٩١

٩,٠٠٠

٨,٠٠٠

٨٩,١١٦

٦٣,٢٥٠

٢٨,٩٦١

٣٤٤,٣٣٥

٤,٠٠٠

١٩٨,٩٨٣

١٩,٩٩٧

١,٠٣١,٧٣٣

البيـــــــــــان

الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية

مبرة أم الحسين

دعم المدارس والمعاهد العلمية والجامعات األردنية

دعم جمعيات حماية البيئة

دعم النشاطات الرياضية

دعم النشاطات الدينية والثقافية والسياحية

دعم النشاطات الطبية والصحية

دعم المؤسسات العامة والنقابات

برنامج التأهيل المجتمعي لمحافظات الجنوب

دعم البلديات

منح دراسية 

جيوب الفقر

المجموع الكلي

القيمة/دينار

٢٠٠٩

١,٠٣١,٧٣٣

٢٠٠٨

٦,٩٠٢,١٧٩

٢٠٠٧

٩١٢,٨٦٩

٢٠٠٦

٩٢,٩١٤

٢٠٠٥

١,٨٣٩

المدينة السكنية في محافظة معان التي تم التبرع بها لجامعة الحسين بن طالل

احدى مدارس الحسا
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ط – اعضاء مجلس االدارة :

ممثلو كامل هولدنجز ليميتد:
- السيد وليد الكردي: بكالوريوس اقتصاد ، رئيس مجلس االدارة / الرئيس التنفيذي.

رجل أعمال في القطاع الخاص.
شغل سابقًا : رئيس مجلس ادارة الملكية االردنية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات االردنية. 

تاريخ التعيين: ٢٠٠٦/٣/٣٠.
تاريخ الميالد: ١٩٤٦/١/١.

. Management ماجستير في ،Corporate Finance الدكتور حاج محمد امين عبداهللا: دكتوراه في -
 .Brunei Investment Agency يشغل وظيفة مدير عام في

تاريخ التعيين: ٢٠٠٦/٤/٢٩.
تاريخ الميالد: ١٩٦٢/١٢/٢١. 

. Computer & Management Sciences السيد جنيدي مصري: بكالوريوس في -
 . Brunei Investment Agency يشغل وظيفة نائب المدير العام

تاريخ التعيين: ٢٠٠٦/٣/٣٠.
تاريخ الميالد: ١٩٦٣/٧/١٤. 

- المهندس طالل السعدي: ماجستير هندسة معادن، ماجستير في علم المعادن الصناعية. 
يشغل وظيفة مدير عام الشركة العربية للتعدين. 

تاريخ التعيين: ٢٠٠٦/٣/٣٠.
تاريخ الميالد: ١٩٤٣/١/١. 

ممثال وزارة المالية االردنية:
– الدكتور احمد المشاقبة: دكتوراه في االقتصاد. 

نائب رئيس مجلس االدارة وذلك اعتبارًا من تاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠.
يشغل وظيفة مدير عام دائرة اللوازم العامة.

تاريخ التعيين: ٢٠٠٤/٦/٢٠.
تاريخ الميالد: ١٩٥٩/٥/٣١.

  
- معالي الدكتور محمد ابو حمور: دكتوراه في االقتصاد. 

شغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية.
تاريخ التعيين: ٢٠٠٦/٦/٢٠.

تاريخ الميالد: ١٩٦١/١٢/٢٠.
انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٤ لتعيينه وزيرًا للمالية. 

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي:
- الدكتور المهندس عزالدين كتخدا: دكتوراه في هندسة المواد والتخطيط البيئي. 

يشغل وظيفة مدير وشريك/ المركز العربي للدراسات الهندسية. 
تاريخ التعيين: ٢٠٠٧/١٠/١.

تاريخ الميالد: ١٩٤٥/١/١.

ممثل حكومة دولة الكويت:
- السيد حمد سليمان العمر: بكالوريوس في إدارة األعمال. 

يشغل وظيفة نائب المدير العام/ الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. 
تاريخ التعيين: ٢٠٠٨/٤/١٩.
تاريخ الميالد: ١٩٥٦/١/١٣.

ممثل القطاع الخاص:
- الدكتور المهندس عبدالفتاح ابو حسان: دكتوراه في هندسة المناجم.

شغل سابقًا مستشار اللجنة التنفيذية لالستثمار/ شركة مناجم الفوسفات االردنية، مدير عام بالوكالة/ شركة مناجم الفوسفات االردنية. 
تاريخ التعيين: ٢٠٠٤/٤/٢٢.

تاريخ الميالد: ١٩٤٢.

ي- بيانات اشخاص االدارة العليا:

تاريخ التعيينالوظيفـــــةاألســـم

المهندس محمد سليم بدرخان

المهندس نجم حمادي

السيد سهيل مصلح

السيد سعد الكردي

المهندس فيصل دودين

الدكتور المهندس اياد العزب

السيد خالد الفناطسة

االستاذ احمد الزعبي

١٩٧٥/١١/٢٥

٢٠٠٦/٤/١٦

٢٠٠٦/٤/٢٣

٢٠٠٧/١٢/١

١٩٨٠/١٢/١

١٩٨٦/١٢/١

١٩٩٥/٤/١

٢٠٠٦/١٠/١

٢٠٠٦/٨/٣١

٢٠٠٦/٤/٣٠

٢٠٠٦/٤/٣٠

٢٠٠٨/٤/٢٢

٢٠١٠/١/٢٨

٢٠٠٨/٨/٢٠

٢٠٠٧/٧/٩

٢٠٠٥/١/١

٢٠٠٧/٧/٩

٢٠٠٨/١٠/١

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

ماجستير

بكالوريوس

دكتوراه

ثانوي

ماجستير

ماجستير

هندسه ميكانيكية

هندسه كيماوية

اقتصاد

دراسات الشرق االوسط

هندسه كيماوية

هندسة تصنيع

_____

قانون االقتصاد الدولي

قانون التجارة الدولي

التخصصتاريخ الوظيفة
المؤهل
العلمي

نائب الرئيس التنفيذي للمالية واالدارية

نائب الرئيس التنفيذي لالنتاج

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير االعمال والمشاريع

مستشار رئيس مجلس االدارة للشؤون الفنية

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية

مستشار رئيس مجلس االدارة للعمليات /

المدير التنفيذي للتزويد والمشتريات

مستشار رئيس مجلس االدارة للشؤون العمالية

المستشار القانوني لرئيس مجلس االدارة /

الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

أمانة سر مجلس اإلدارة
لجان مجلس اإلدارة

مدير التدقيق والرقابة الداخلية

المستشار القانوني

المدير التنفيذي
للتزويد والمشتريات

نائب الرئيس التنفيذي
لتطوير األعمال والمشاريع

المدير التنفيذي
للمجمع الصناعي

نائب الرئيس التنفيذي
للتسويق

نائب الرئيس التنفيذي
لالنتاج

نائب الرئيس التنفيذي
للمالية واإلدارية

مستشار رئيس المجلس للشؤون الفنية
مستشار رئيس المجلس للعمليات

مستشار رئيس المجلس للشؤون العمالية

(ص ٣٦)
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اســـم المساهــــم

أ - ذمم مبيعات المنتجات الجاهزة (٣٤,٣ مليون دينار): 

بلغت ذمم المبيعات ما قيمته ٣٤,٣ مليون دينار (٦٥,٣ مليون دينار عام ٢٠٠٨) منها ٣٠,٨ مليون دينار ذمم مبيعات الفوسفات و٣,٥ مليون دينار ذمم مبيعات األسمدة 
المصنعة، وقد شكلت الذمم القديمة المستحقة وغير المدفوعة والتي تكونت خالل الفترة من عام ١٩٨٦ الى عام ٢٠٠٢ مبلغ ١٨,١ مليون دينار تمثل منها ذمم يوغسالفيا 

مبلغ ١٥,٧ مليون دينار اما بالنسبة للرصيد المتبقي والبالغ ١٦,٢ مليون دينار سدد خالل الربع االول من عام ٢٠١٠.

ب- ذمم الشركات الحليفة (٢٠,٣ مليون دينار):  

بلغت ذمم الشركات الحليفة ما قيمته ٢٠,٣ مليون دينار منها مبلغ ١٥,٦ مليون دينار ذمة الشركة الهندية األردنية للكيماويات تمثل أثمان فوسفات وخدمات تستحق خالل 
الربع األول من عام ٢٠١٠، ومبلغ ٣,٥ مليون دينار ذمة شركة األسمدة اليابانية األردنية تمثل أثمان أمونيا وحامض فوسفوريك وكبريتيك وخدمات تستحق خالل شهري 
كانون الثاني وشباط من عام ٢٠١٠ ومبلغ ١,١ مليون دينار ذمة الشركة االردنية الهندية لالسمدة، وقد سدد من اجمالي ذمم الشركات الحليفة خالل الربع االول من عام 

٢٠١٠ ما مجموعه (٣,٥) مليون دينار.

٤- المخزون (٧٠ مليون دينار): 

بلغت قيمة المخزون ٧٠ مليون دينار مفصلة كما يلي:

٥- القروض الدائنة (١٨,٢ مليون دينار) :

بلغ رصيد القروض الدائنة ١٨,٢ مليون دينار وقد تم إظهارها في الميزانية على أساس قروض طويلة األجل بمبلغ ١١,٨ مليون دينار وقروض قصيرة األجل تستحق الدفع 
خالل عام ٢٠١٠ بمبلغ ٦,٤ مليون دينار. وتجدر اإلشارة إلى أن شركة الفوسفات قامت خالل عام ٢٠٠٩ بتسديد مبلغ ١٤,٨ مليون دينار على القروض الممنوحة للشركة 

منها مبلغ ١٣,٢ مليون دينار أقساط ومبلغ ١,٦ مليون دينار فوائد.

الوضع المالي كما هو بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١

١- رأس مال الشركة (٧٥ مليون سهم/ دينار):
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع ٧٥ مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد موزعة كما هو مبين في الجدول التالي:

المساهمون ونسبة مساهمتهم في الشركة:

٢- ممتلكات ومعدات (٤٨٢,٣ مليون دينار بالكلفة و٩٢,٣ مليون دينار بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم):
بلغت قيمة ممتلكات ومعدات ٤٨٢,٣ مليون دينار (٤٥١ مليون دينار عام ٢٠٠٨) وذلك بزيادة مقدارها ٣١,٣ مليون دينار عن عام ٢٠٠٨، حيث تم إضافة ابنية وآالت 

ومعدات وسيارات بقيمة ٣٣,٥ مليون دينار، وفي المقابل تم استبعاد ابنية وانشاءات وسيارات وآالت ومعدات اخرى بقيمة ٢,٢ مليون دينار.

٣- الذمم المدينة قبل تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (٦٠,٢ مليون دينار): 
بلغ رصيد الذمم المدينة ٦٠,٢ مليون دينار وبلغ رصيد هذه الذمم بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ ٢٣,٣ مليون دينار ما قيمته ٣٦,٩ مليون 
دينار شكلت منها الذمم الناجمة عن نشاط صناعة الفوسفات مبلغ ٣٢,٧ مليون دينار، والذمم الناجمة عن نشاط صناعة األسمدة ٤,٢ مليون دينار. ويبين الجدول التالي 

تفاصيل الذمم المدينة:

نسبــة المساهمـــةعـــدد األسهــم

KAMIL HOLDINGS LIMITED

وزارة المالية االردنية

المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

حكومة دولة الكويت

Passport Global Master Fund SPC Ltd

البنك االسالمي االردني

مساهمين غير ُأردنيين

باقي مساهمي الشركة

المجمــــــــوع

٢٧,٧٥٠,٠٠٠

١٩,٦٩٥,٤٣٦

١١,٩٧٦,٣٦٠

٧,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٩٢,٦١٩

١,٢٨٦,١٦٨

٢,١٢٦,٩٨٩

٣,٥٧٢,٤٢٨

٧٥,٠٠٠,٠٠٠

المبلــــغ/ دينـــارالبيــــــــــــان

ذمم تجارية

ذمم الشركات الحليفة

الذمم المدينة األخرى

المجمــــــوع

ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

الذمم المدينة بعد المخصص

٪٣٧,٠٠٠

٪٢٦,٢٦١

٪١٥,٩٦٨

٪٩,٣٣٣

٪٢,١٢٣

٪١,٧١٥

٪٢,٨٣٦

٪٤,٧٦٤

٪ ١٠٠ 

أ- مخزون المنتجات الجاهزة

المخزون الجاهز من الفوسفات

المخزون الجاهز من األسمدة

إجمالي قيمة المخزون من المنتجات الجاهزة

ب-مخزون المنتجات غير الجاهزة (تحت التشغيل)

المخزون غير الجاهز من الفوسفات

المخزون غير الجاهز من األسمدة

إجمالي قيمة المخزون من المنتجات غير الجاهزة

جـ- المواد الخـام

المجموع الكلي (أ + ب+ج)

٣٤,٢٩٣,٩٣٣

٢٠,٣٥٢,٥٩٣

٥,٥٣٢,٦٤٠

٦٠,١٧٩,١٦٦

٢٣,٢٦١,٠١٦

٣٦,٩١٨,١٥٠

المبلغ/ دينـار

١٨,٥٠٤,٩٤٨

١٠,٨٠٦,٢٨٨

٢٩,٣١١,٢٣٦

المبلغ/ دينـار

٢٣,٧١٣,٩٨٣

١,٤١١,٥٤٨

٢٥,١٢٥,٥٣١

١٥,٥٨٠,٧٩٥

٧٠,٠١٧,٥٦٢

(ص ٣٨)
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٧- الوضع المالي:
- بلغت قيمة صافي المبيعات ٤٥٨,٣ مليون دينار (٢٨٥,٩ مليون دينار مبيعات الفوسفات و١٦٧,٤ مليون دينار مبيعات االسمدة و٥ مليون دينار المتاجرة بالمواد االولية) 

مقابل  ٨٤٦,٩ مليون دينار عام ٢٠٠٨ (٤٣٥ مليون دينار مبيعات الفوسفات و٣٩٢,٣ مليون دينار مبيعات االسمدة و١٩,٦ مليون دينار المتاجرة بالمواد االولية).
- بلغت االيرادات االخرى ٦,٥ مليون دينار (٤ مليون دينار لوحدة الفوسفات و٢,٥ مليون دينار لوحدة االسمدة) مقابل ٩,٤ مليون دينار عام ٢٠٠٨ (٥,٦ مليون دينار لوحدة 

الفوسفات و٣,٨ مليون دينار لوحدة االسمدة).
- بلغت قيمة المصاريف االجمالية ٣٥٦,٤ مليون دينار (٢٠٣,٩ مليون دينار لوحدة الفوسفات و١٤٨ مليون دينار لوحدة االسمدة و٤,٥ مليون دينار كلفة المتاجرة بالمواد 
االولية) مقابل ٥٧٦,٢ مليون دينار عام ٢٠٠٨ (٢١٩,٣ مليون دينار لوحدة الفوسفات و٣٣٧,٧ مليون دينار لوحدة االسمدة و١٩,٢ مليون دينار كلفة المتاجرة بالمواد 

االولية).
- بلغ صافي مخصص ضريبة الدخل والتوزيعات ١٥,٥ مليون دينار مقابل ٤١,٥ مليون دينار عام ٢٠٠٨.

- بلغت قيمة صافي االرباح بعد ضريبة الدخل والتوزيعات ٩٢,٩ مليون دينار في عام ٢٠٠٩ مقابل ٢٣٨,٦ مليون دينار صافي ربح عام ٢٠٠٨.

- بلغ مجموع حقوق الملكبة ٤٧٢,٤ مليون دينار في عام ٢٠٠٩ (٤١٧,١ مليون دينار في عام ٢٠٠٨) أي بزيادة نسبتها ١٣,٣٪ عن عام ٢٠٠٨.

٨ - بعض المعلومات والمؤشرات المالية :
أ-  تفاصيل أهم المؤشرات المالية للسنوات ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ ٠

٦- الرواتب واألجور وملحقاتها (٥٥,٤) مليون دينار: 
التالي  الجدول  ويبين   .(٢٠٠٨ عام  دينار  مليون   ٤٩,٤) دينار  مليون   ٥٥,٤ مبلغ   ٢٠٠٩ عام  خالل  الشركـة  لمستخدمي  الممنوحة  والمزايا  واألجور  الرواتب  قيمة  بلغت 

تفاصيلها:

الرواتب واألجور والمزايا الممنوحة لمستخدمي الشركة : 
أ - الرواتب والعالوات واألجور:

البيــــــــــــان

البيــــــــــــان
٢٠٠٩

المبلــــغ/ دينـــار

 الرواتب والعالوات

أجور عمال المياومة والمقاولة

رواتب التلمذة الصناعية

المجمــــوع ( أ )

٢٠٠٩
المبلــــغ/ دينـــار

ب- مساهمة الشركة في المزايا الممنوحة للمستخدمين:

صندوق التوفير

الضمان اإلجتماعي

نفقات معالجة المستخدمين

تغطية نفقات التأمين الصحي لعائالت المستخدمين

مساهمة الشركة في صندوق التأمين الصحي/ تقاعد

دعم وجبات الطعام

صندوق التعويض ونهاية الخدمة

نفقات تعويض نهاية الخدمة المدفوعة

المجموع ( ب )

المجموع الكلي ( أ + ب )

 (باأللف دينار)

اإليرادات/ المبيعات

اإليرادات األخرى

اإليرادات الكلية

صافي األرباح (الخسائر)

فوائد قروض 

فوائد اسناد القرض

صافي الموجودات الثابتة 

الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

صافي حقوق الملكية

القروض الدائنة طويلة األجل

إسناد قرض 

المطلوبات المتداولة

النسب المالية :

نسبة المديونية

نسبة خدمة الدين/ مرة 

نسبة التداول/ مرة

حصة السهم من صافي الربح/ دينار

سعر االغالق للسهم (دينار)

٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥التفاصيــــــل

٤٥٨,٢٤٦

٦,٤٨٧

٤٦٤,٧٣٣

٩٢,٨٧٨

١,٦٦٢

-

٩٢,٣١٥

٣٥٧,٨٤٥

٥٧٤,٢٨٤

٤٧٢,٤٢٤

١١,٧٧٩

-

٧٠,٤٣١

٩٦:٤

٨,١

٥,١

١,٢٣٨

١٨,٠

٨٤٦,٨٩٢

٩,٣٩٢

٨٥٦,٢٨٤

٢٣٨,٦٢٢

٢,٤٣٩

-

٧٢,٤٠٤

٣٧٠,٤١٩

٥٥١,٠٩٨

٤١٧,١١٤

١٩,٣٨٠

-

٨٦,٧١٦

٩٣:٧

١٨,٣٨

٤,٢٦

٣,١٨٢

١٩,٥٠

٣٥٤,٨٢٨

٤,٩٦٤

٣٥٩,٧٩٢

٤٦,١١٠

٣,١٦٨

٠,٤٠٥

٧٦,٤٠٦

١٥٩,٧٧٢

٣١٨,٢٩٥

١٩٣,٥٣١

٣١,٨١٢

-

٥٧,٨٩٣

٨١:١٩

٤,٣٤

٢,٧٥

٠,٦١٥

١٢,٠١

٢٨٩,٨٢٤

٧,٢١٥

٢٩٧,٠٣٩

١٦,٠٧١

١,٩٠٠

٣,٣٧٨

٦٩,٦٤٨

١٦٠,٢٠٨

٣٢٠,٧٧٠

١٥٥,٠٦٥

٢٣,١٠٠

٥٧,٠٠١

٤٨,٣٦١

٦٥:٣٥

٣,٥٨

١,٥٢

٠,٢١٤

٣,٢٠٠

٢٨١,٠٤٦

٦,٦٢٩

٢٨٧,٦٧٥

١٠,٣٦٩

٢,١٦٠

٢,٨٧٩

٨٠,٨٨٨

١٢٨,٠٣٤

٣١٧,٦٨٠

١٣٩,٣٦٧

٢٦,٣٩٤

٥٧,٠٠١

٥٦,٦٤٢

٦١:٣٩

٢,٩

٢,٢

٠,١٣٨

٤,٢٨٠

٤١,٢٩١,٤٦٠

٤٥١,٥٠٤

٧,٩٠٩

٤١,٧٥٠,٨٧٣

١,٩٠٣,٧٥٢

٣,٨٥٣,٧٧٧

١,٩٨٥,٨٦٣

٢,٤٠٤,١٠٦

١,١٠٤,٣٣٧

٧٤٨,٩٣١

١,٣٢٢,٤٦٣

٣٤٢,٢٣٦

١٣,٦٦٥,٤٦٥

٥٥,٤١٦,٣٣٨

(ص ٤٠)



التقرير السنوي السادس والخمسون شــركــــة مــنـــاجـــــــم الــفـــوســفـــــــــات األردنــــيــــــــــة  ٩ ٠ ٠ ٢

د - ملخص بأهم البيانات عن وضع الشركة للسنوات ٢٠٠٥ – ٢٠٠٩:

:(IFC) هـ- قرض المؤسسة الدولية للتمويل

قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٦ بتوقيع اتفاقية قرض بمبلغ ١١٠ مليون دوالر امريكي مع المؤسسة الدولية للتمويل (IFC)/ البنك الدولي مقسمًا إلى قرض (A) بقيمة 
٥٠ مليون دوالر امريكي ممول من (IFC) وقرض (B) بقيمة ٦٠ مليون دوالر امريكي ممول من مجموعة البنك العربي األوروبي بإشراف المؤسسة الدولية للتمويل، وذلك 
إلنشاء ميناء الفوسفات الجديد في العقبة على اساس (BOT) والذي تقدر تكلفته بحوالي (٢٢٠ مليون دوالر أمريكي يضاف اليها ما يقارب ١٠٪ مخصصات تحوطيه) تبلغ 

مدة القرض تسع سنوات بسعر فائدة (٣,٥٪ + LIBOR) وسيتم تمويل الرصيد المتبقي من كلفة المشروع أعاله من مصادر الشركة الذاتية.

و- المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

ال زالت الشركة تعاني من ارتفاع اسعار المحروقات واسعار بعض المواد الخام (االمونيا، الكبريت وهيدروكسيد االلمنيوم) الداخلة في صناعة االسمدة والتي تؤدي الى 
ارتفاع الكلف التشغيلية للشركة اضافة الى محدودية قطاع النقل البري الذي يؤثر على خططها التسويقية وتواجه الشركة منافسة في تسويق منتجاتها في بعض االسواق 

العالمية نتيجة الرتفاع كلف االنتاج.

ز – تأثيــرت :

ال توجد عمليات ذات طبيعة غير متكررة لها اثر مادي وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة حدثت خالل السنة المالية ٢٠٠٩.

ح – اقرار من مجلس االدارة:

يقر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات االردنية المساهمة العامة المحدودة مسؤوليته الكاملة عن اعداد البيانات المالية المرفقة في هذا التقرير ويؤكد المجلس حسب 
علمه واعتقاده عدم وجود اية امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة بأداء فعال خالل السنة المالية التالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

كما يقر رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات االردنية/ الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالدارية والمدير التنفيذي للمالية بصحة ودقة 
واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩.

ب- األرباح (الخسائر) المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية المصدرة للسنوات ٢٠٠٥ – ٢٠٠٩: 

السنة

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

األرباح
(الخسائر)

األرباح
الموزعة

١٥,٠٠٠

٣٧,٥٠٠

١٥,٠٠٠

٧,٥٠٠

-

صافي
حقوق الملكية

السنة

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

-

-

-

٥,٠٠٠

٥,٠٠٠

-

-

-

٥,٠٠٠

٥,٠٠٠

البيـــــــان
٢٠٠٩

 (باأللف دينار) (باأللف دينار)

 (باأللف دينار)

٩٢,٨٧٨

٢٣٨,٦٢٢

٤٦,١١٠

١٦,٠٧١

١٠,٣٦٩

أسعار األوراق المالية المصدرة
سندات قرض/دوالرأسهم وسندات قرض/ دينار

جـ- المدفوعات الى الخزينة والمؤسسات العامة خالل عامي ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨: 

٢٠٠٨
المبلــــــغ

٧,١٦٢
١,٣١٣
٩,٨٢٧
٢,٨٠١
٢,٤٣٣
٢,٢٦٩
٠,٢٣٤

٢٧,٤٥٨
٠,٥٧٩
٤,١٩٩
٢,٢٠٠

١١,٤٢٦
٧,٧٩١
٠,٧٣٧
٥,١٩٥

١٠,٢٨٩
٠,٦٨٥
٠,٢٠٥
٠,٤٠٨
٠,٠٤٢

٩٧,٢٥٣

٨,٥٢١
١,٢٦٥
٤,٢٩٩
٠,٤٧٢
٠,٤٦٨
٠,٢٢٨
٠,١٦٥

١٠,٥٣٢
٠,٤٣٥
٣,٣٥٨
١,٧٥٩

١٤,١٩٩
٨,٣٣٨
٠,٧٢٩
٥,٦٢٧

١٠,٣٥٣
٣,٧٨٦
٠,٢٥٩
٠,٤٠٧
٠,٠٣١

٧٥,٢٣١

السنة
إجمالي

الموجودات
(مليون دينار)

رأس المال
االسمي

(مليون دينار)

مجموع 
حقوق

الملكية
(مليون دينار)

صافي األرباح
(الخسائر)

سماد داب(مليون دينار)

المبيعات
(مليون طن)

فوسفات سماد داب

اإلنتاج
(مليون طن)

فوسفات

نسبة
األرباح

الموزعة (٪)

عدد
العاملين

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٥٧٤,٢٨٤

٥٥١,٠٩٨

٣١٨,٢٩٥

٣٢٠,٧٧٠

٣١٧,٦٨٠

٧٥,٠٠٠

٧٥,٠٠٠

٧٥,٠٠٠

٧٥,٠٠٠

٧٥,٠٠٠

٤٧٢,٤٢٤

٤١٧,١١٤

١٩٣,٥٣١

١٥٥,٠٦٥

١٣٩,٣٦٧

٩٢,٨٧٨

٢٣٨,٦٢٢

٤٦,١١٠

١٦,٠٧١

١٠,٣٦٩

٥,٢٨١

٦,٢٦٦

٥,٥٥٢

٥,٨٠٥

٦,٣٧٤

٠,٦٢٣

٠,٦٣٦

٠,٦٤٤

٠,٦٥١

٠,٥٦٧

٥,١٩١

٥,٩٢٤

٥,٦٢٥

٥,٥٩٥

٦,٢٨٨

٠,٦٤١

٠,٦١٢

٠,٦٤٢

٠,٦٤٣

٠,٥٦٦

٢٠

٥٠

٢٠

١٠

-

٣٨١١

٣٨١٦

٣٨٧٠

٤٠١٩

٤٢٠٠

سناء قراعين 

المدير التنفيذي للمالية

المهندس محمد سليم بدرخان

 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالدارية 

وليـــد الكـــردي

رئيس مجلس االدارة/الرئيس التنفيذي

وزارة المالية:
رسوم عائدات التعدين

رسوم الجمارك

االرباح الموزعة

رسوم الجامعات

مخصص صندوق دعم البحث العلمي 

رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني

دائرة االراضي والمساحة

ضريبة الدخل على المدفوعات الخارجية والمبيعات

ضريبة الدخل والخدمات اإلجتماعية المقتطعة من رواتب المستخدمين

مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي

مساهمة المستخدمين في الضمان اإلجتماعي

مؤسسة سكة حديد العقبة

مؤسسة الموانيء

مديرية األمن العام/ بدل حراسات مواقع اإلنتاج

سلطة المياه

شركات الكهرباء

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة/ بدل إيجار أراضي وضريبة دخل

شركة اإلتصاالت األردنية

المؤسسة اإلقتصادية واإلجتماعية للمتقاعدين العسكريين/ اجور حراسات 

سلطة المصادر الطبيعية/ رسوم تعدين

المجموع

٤٧٢,٤٢٤

٤١٧,١١٤

١٩٣,٥٣١

١٥٥,٠٦٥

١٣٩,٣٦٧

(ص ٤٢)





التقرير السنوي السادس والخمسونشركة مناجم الفوسفات األردنية م.ع.م (ص ٤٦)

تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
إلى مساهمي شركة مناجم الفوسفات األردنية 

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية
 

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة مناجم الفوسفات األردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ 
المحاسبية  السياسات  ألهم  وملخص  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  وقائمة  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وقائمة  الشامل  والدخل  الدخل  وقائمة 

واإليضاحات األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. تشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والمحافظة 
على نظام رقابة داخلي ذى صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ ، وكذلك اختيار وتطبيق 

السياسات المحاسبية المالئمة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد 
السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على ادلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. إن اختيار تلك اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما 
في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن اإلحتيال او الخطأ . عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة 
الداخلي للشركة ذى الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام 
الرقابة الداخلي للشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، اضافة الى تقييم 

العرض العام للقوائم المالية.
  

في اعتقادنا أن ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر اساسًا إلبداء الرأي.

الـــرأي

في رأينا ، إن القوائم المالية ُتظهر بعدالة ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركــز المالي لشركــة مناجـم الفوسفــات األردنية المســاهمة العــامــة المحــدودة كمــا في 
٣١ كانون األول ٢٠٠٩ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة اصولية ، وان القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها ونوصي المصادقة عليها.

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
١٠ آذار ٢٠١٠

إرنسـت ويونـغ/ األردن
وضاح عصـام برقـاوي

ترخيص رقم ٥٩١

إرنسـت ويونـغ

   تقرير
مدققي الحسابات

    المستقلين



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخـل للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

الموجودات
موجودات غير متداولة

ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ

شهرة شراء وحدة األسمدة
استثمارات في شركات حليفة

قروض إسكان الموظفين
موجودات مالية متوفرة للبيع

المدفوع على الردم التحضيري
قطع غيار ولوازم استراتيجية

موجودات متداولة
المخزون

قطع غيار ولوازم
ذمم مدينة

أرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

قروض مدينة
نقد في الصندوق ولدى البنوك

مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حق ملكية حملة األسهم

رأس المال المدفوع
احتياطي إجباري

احتياطي اختياري
احتياطي خاص

التغير المتراكم في القيمة العادلة
أرباح مدورة

مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل

مخصصات صندوق التعويض ونهاية الخدمة
التزامات التقاعد المبكر

مطلوبات ضريبية مؤجلة

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة

مصاريف مستحقة
أرصدة دائنة أخرى

بنوك دائنة
أقساط قروض تستحق الدفع خالل عام

مخصص ضريبة الدخل

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٢٠٠٩      
     دينــــــار

٠٧٤ر٣١٥ر٩٢
٢٤٩ر٩٣١ر٢٢
٠٠٠ر٨٠٤ر٢١
٥٨٣ر٤٩٣ر٤١

٤٣٠ر٤١٢ر٣
٥٣٩ر٨١٤ر٦

٤٠٢ر٧٥٩
٥٥١ر٩٠٨ر٢٦

٨٢٨ر٤٣٨ر٢١٦

٥٦٢ر٠١٧ر٧٠
٨٤٥ر١٩١ر٣١
١٥٠ر٩١٨ر٣٦
٤٣٨ر١٥٤ر٣٣

٢١٥ر٢٣٣
-            

١٠٩ر٣٣٠ر١٨٦
٣١٩ر٨٤٥ر٣٥٧
١٤٧ر٢٨٤ر٥٧٤

٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥
٠٠٠ر٠٣٤ر٦٧
٠٠٠ر١٦٨ر٥٧
٠٠٠ر٣١٣ر٤٨

(٠١١ر٢٧) 
٤٥٨ر٩٣٦ر٢٢٤
٤٤٧ر٤٢٤ر٤٧٢

٣٥٦ر٧٧٩ر١١
٠٦٧ر٨٥٥ر١١

٢٤٠ر٧٩٤ر٧
-            

٦٦٣ر٤٢٨ر٣١

٨٧٥ر٨٠٨ر١٩
٢٩٣ر٥٥٨ر١٦
٠٤٢ر٨١١ر١٤

١٠٩ر٦٧٤
٦٩٦ر٤٦١ر٦

٠٢٢ر١١٧ر١٢
٠٣٧ر٤٣١ر٧٠

٧٠٠ر٨٥٩ر١٠١
١٤٧ر٢٨٤ر٥٧٤

إيضاحات

٣
٤
٥
٦
٧
٨

٩

١٠
٩

١١
١٢

١٣

١٤

٨

١٦
١٧
١٨

١٩
٢٠
٢١
٢٢
١٦
٢٣

٢٠٠٨      
     دينــــــار

٠٥٥ر٤٠٤ر٧٢
٠٤٨ر٢٢٧ر١٧
٠٠٠ر٨٠٤ر٢١
٣٢٦ر٤٧٠ر٤٠

٩٢٤ر٥٠٥ر٢
٥٨٨ر١٩٨ر٥
٢٥٨ر٦٨٢ر٢

٣٢١ر٣٨٦ر١٨
٥٢٠ر٦٧٨ر١٨٠

٧٦٤ر٣٩٣ر٥١
٩٩٢ر٩٠٦ر٢٥
١٨١ر٤٧٢ر٩٠
٣٦٣ر٥٢٣ر٢٨

٧٠٠ر٢٥٧
٠٠٠ر٠٦٢ر١

٢٩١ر٨٠٣ر١٧٢
٢٩١ر٤١٩ر٣٧٠
٨١١ر٠٩٧ر٥٥١

٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥
٠٠٠ر٦٠٤ر٦١
٠٠٠ر٣٠٨ر٤٦
٠٠٠ر٤٥٣ر٣٧

٢٢٧ر٤٠
٣٦٦ر٧٠٨ر١٩٦
٥٩٣ر١١٣ر٤١٧

٥٣٠ر٣٧٩ر١٩
٣٢٣ر٤٩٠ر١٥
٨٤١ر٣٩٦ر١٢

٥٦٧ر١
٢٦١ر٢٦٨ر٤٧

٠٠٥ر٨٠٥ر١٦
٩٤٤ر٣٩٠ر١٠
٥٣٦ر٠٢٢ر١٧

٠٤٤ر٨٢٩ر٤
٨١٦ر٣٣٩ر١٢
٦١٢ر٣٢٨ر٢٥
٩٥٧ر٧١٥ر٨٦

٢١٨ر٩٨٤ر١٣٣
٨١١ر٠٩٧ر٥٥١

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٢ جزءًا من هذه القوائم الماليةتعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٢ جزءًا من هذه القوائم المالية

صافي المبيعات

كلفة المبيعات

الربح اإلجمالي

مصاريف بيع وتسويق

رسوم ميناء العقبة

أجور نقل

مصاريف إدارية

مصاريف منجم الرصيفة

رسوم التعدين

مخصص قطع غيار بطيئة الحركة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

فروقات العملة

ايراد (مصروف) التقاعد

صافي إيرادات أخرى

الربح التشغيلي

تكاليف التمويل

إيراد التمويل

حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة

خسائر إعادة تقييم موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة

من خالل قائمة الدخل

رسوم مختلفة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

مصروف ضريبة الدخل

ربح السنة

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

٢٠٠٩         

       دينــــــار

٦٦٠ر٢٤٥ر٤٥٨

(٦٥٥ر٧٥٥ر٢٩٣)

٠٠٥ر٤٩٠ر١٦٤

(٩٦٠ر٨٩١ر١٠)

(٩٠٩ر٧٦٢ر٦)

(١٠٧ر٦٢٥ر٢٣)

(١٦٤ر٠٦٣ر١٥)

(٠٢٣ر٨٦٧ر٢)

(٢٨٢ر٦٣٠ر٥)

-          

(٠٠٠ر٥٠٠)

٠٥٧ر٣١٢

٢٤٢ر٩٥٠ر١

٤٠٩ر١٥٠ر٤

٢٦٨ر٥٦٢ر١٠٥

(٣١٩ر٧٢٤ر٢)

٢٤٣ر٥٤٤ر٣

٥٧٤ر٠٤٩ر٢

(٤٨٥ر٢٤)

(٤٦٠ر٠٥١ر٣)

(٠٠٠ر٤٥)

٨٢١ر٣١٠ر١٠٥

(٧٢٩ر٤٣٢ر١٢)

٠٩٢ر٨٧٨ر٩٢

فلس/دينــــار

٢٣٨ر١

إيضاحات

     

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٩

١١

١٨

٣١

٢٩

٣٠

٦

٣٢

٣٣

٢٠٠٨        

       دينــــــار

٨٩٥ر٨٩١ر٨٤٦

(٨٦٤ر٧٣٩ر٤٨٣)

٠٣١ر١٥٢ر٣٦٣

(٠٧٧ر٤٦٩ر١٥)

(٣٢٨ر١٠٩ر٨)

(٥٥٤ر٥٧٥ر٣١)

(٥٨٨ر٥٨٦ر١٩)

(٣٧٥ر١٦٥ر٢)

(٩٤٩ر٧٨٩ر٦)

(٥٨٧ر٩٠٢ر٣)

(٠٠٠ر٣٩٠)

(٣٩٠ر٦)

(٥٦١ر٥٨٧ر١)

٦٥٣ر٥٨٧ر٧

٢٧٥ر١٥٧ر٢٨١

(٣٠٥ر٥٣١ر٣)

٥٦٣ر٦٦٥

٦٣٢ر٨٣٤ر١

(٢١٩ر٣٠)

(٠٥٨ر٥٠٣ر٧)

(٠٠٠ر٤٥)

٨٨٨ر٥٤٧ر٢٧٢

(٠٠٠ر٩٢٦ر٣٣)

٨٨٨ر٦٢١ر٢٣٨

فلس/دينــــار

١٨٢ر٣

(ص ٤٨)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكيـة للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٢ جزءًا من هذه القوائم الماليةتعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٢ جزءًا من هذه القوائم المالية

رأس المــال
المدفوع

دينــــار

اإلحــــــــتــــــــــيـــــــــــاطـــــــــيــــــــات

إجبـــاري
دينــــار

إختيـاري
دينــــار

خـــاص
دينــــار

التغير
المتراكم في
القيمة العادلة

أربــــاح
مـــدورة

مجموع
حقوق

الملكيــــة

دينــــاردينــــاردينــــار

ربح السنة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالصافي

مجموع الدخل الشامل للسنــة

٢٠٠٩      

     دينــــــار

٠٩٢ر٨٧٨ر٩٢

(٢٣٨ر٦٧)

٨٥٤ر٨١٠ر٩٢

٢٠٠٨      

     دينــــــار

٨٨٨ر٦٢١ر٢٣٨

(٢٠٩ر٣٩)

٦٧٩ر٥٨٢ر٢٣٨

الرصيد كما في
أول كانون الثاني ٢٠٠٩

مجموع الدخل الشامل للسنة

أرباح موزعة (إيضاح ١٥)

التحويالت

الرصيد كما في
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

الرصيد كما في
أول كانون الثاني ٢٠٠٨

مجموع الدخل الشامل للسنة

أرباح موزعة (إيضاح ١٥)

التحويالت

الرصيد كما في
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥

-

-

-

٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥

٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥

-

-

-

٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥

٠٠٠ر٦٠٤ر٦١

-

-

٠٠٠ر٤٣٠ر٥

٠٠٠ر٠٣٤ر٦٧

٠٠٠ر٥٩٩ر٤٧

-

-

٠٠٠ر٠٠٥ر١٤

٠٠٠ر٦٠٤ر٦١

٠٠٠ر٣٠٨ر٤٦

-

-

٠٠٠ر٨٦٠ر١٠

٠٠٠ر١٦٨ر٥٧

٠٠٠ر٢٩٨ر١٨

-

-

٠٠٠ر٠١٠ر٢٨

٠٠٠ر٣٠٨ر٤٦

٠٠٠ر٤٥٣ر٣٧

-

-

٠٠٠ر٨٦٠ر١٠

٠٠٠ر٣١٣ر٤٨

٠٠٠ر٤٤٣ر٩

-

-

٠٠٠ر٠١٠ر٢٨

٠٠٠ر٤٥٣ر٣٧

٢٢٧ر٤٠

(٢٣٨ر٦٧)

-

-

(٠١١ر٢٧)

٤٣٦ر٧٩

(٢٠٩ر٣٩)

-

-

٢٢٧ر٤٠

٣٦٦ر٧٠٨ر١٩٦

٠٩٢ر٨٧٨ر٩٢

(٠٠٠ر٥٠٠ر٣٧)

(٠٠٠ر١٥٠ر٢٧)

٤٥٨ر٩٣٦ر٢٢٤

٤٧٨ر١١١ر٤٣

٨٨٨ر٦٢١ر٢٣٨

(٠٠٠ر٠٠٠ر١٥)

(٠٠٠ر٠٢٥ر٧٠)

٣٦٦ر٧٠٨ر١٩٦

٥٩٣ر١١٣ر٤١٧

٨٥٤ر٨١٠ر٩٢

(٠٠٠ر٥٠٠ر٣٧)

-

٤٤٧ر٤٢٤ر٤٧٢

٩١٤ر٥٣٠ر١٩٣

٦٧٩ر٥٨٢ر٢٣٨

(٠٠٠ر٠٠٠ر١٥)

-

٥٩٣ر١١٣ر٤١٧

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت
استهالكات

بنود غير نقدية أخرى

تغيرات رأس المال العامل:
النقص (الزيادة) في ذمم مدينة

الزيادة في قروض إسكان الموظفين
الزيادة في األرصدة المدينة األخرى

الزيادة في المخزون
الزيادة في قطع الغيار واللوازم

الزيادة  في الذمم الدائنة
الزيادة (النقص) في المصاريف المستحقة

(النقص) الزيادة في األرصدة الدائنة األخرى
المدفوع على الردم التحضيري

صندوق التعويض ونهاية الخدمة المدفوع
رسوم تعدين مدفوعة

مدفوعات التقاعد المبكر
ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ  بالصافي
النقص (الزيادة) في قروض مدينة

استثمار في شركة حليفة
توزيعات أرباح شركة حليفة

فوائد مقبوضة
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
تسديدات قروض دائنة

أرباح موزعة
فوائد تمويل مدفوعة

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون األول

٢٠٠٨        
      دينــــــار

٨٨٨ر٥٤٧ر٢٧٢

٩٥٤ر٠٣٤ر١٣
٩٧٩ر٢٣٢ر١٩

(٩٨٢ر٢٣٧ر٦٠)
-            

(٦١٥ر٢٢٣ر١)
(١٤٢ر٠٤٢ر١٨)

(٦٩٧ر٥٥١ر٤)
٨٦٤ر٠٦٥ر٦

(٩٤٥ر٨٠١ر٥)
٨٧٤ر٢٩٤ر٦

(٩٤٥ر٩١٩ر٤)
(٥٢٦ر٠٧٣ر٦)
(٤٧٨ر٥٢١ر٨)
(٨٧١ر٤٣٣ر٤)
(٢٠٩ر٧٨٦ر٨)

١٤٩ر٥٨٤ر١٩٤

(٧٥٦ر٣٨٤ر٤)
(٢١٠ر٣٨٦ر٢٣)

(٠٠٠ر٠٦٢ر١)
(٠٠٠ر٩٧٦ر٨)

١٧٨ر٩٩٧ر١
٥٦٣ر٦٦٥

(٢٢٥ر١٤٦ر٣٥)

(٨٣٦ر٢٢١ر١٣)
(٤٠٦ر٨٦١ر١٤)

(٧٥٣ر٢٣٢ر٣)
(٩٩٥ر٣١٥ر٣١)
٩٢٩ر١٢١ر١٢٨

٣١٨ر٨٥٢ر٣٩
٢٤٧ر٩٧٤ر١٦٧

٢٠٠٩        
      دينــــــار

٨٢١ر٣١٠ر١٠٥

٨٤٧ر٠٣٩ر١٣
٨١٥ر٣١٤ر٧

٠٣١ر٠٥٤ر٥٣
(٠٠٠ر٥٠٠ر١)
(٠٧٥ر٦٣١ر٤)

(٧٩٨ر٦٢٣ر١٨)
(٠٨٣ر٨٠٧ر١٣)

٨٧٠ر٠٠٣ر٣
٦١٥ر٩٣٢ر٥

(٠٨٧ر٥٢٠ر٢)
(٩١٢ر٧٤١)

(٩٩٩ر٣٩٨ر٥)
(٨٩٥ر١٦١ر٧)
(٣٥٩ر٦٥٢ر٢)

(٩٧٥ر٦٤٣ر٢٥)
٨١٦ر٩٧٤ر١٠٤

(٧٥٦ر٦٨٤ر١)
(٢٧٤ر٧١٩ر٣٨)

٠٠٠ر٠٦٢ر١
(٠٠٠ر٢٥٠)

٣١٧ر٢٧٦ر١
٢٤٣ر٥٤٤ر٣

(٤٧٠ر٧٧١ر٣٤)

(٥١٣ر١٧٨ر١٣)
(٧٧٦ر٢٤١ر٣٧)

(٣٠٤ر١٠١ر٢)
(٥٩٣ر٥٢١ر٥٢)

٧٥٣ر٦٨١ر١٧
٢٤٧ر٩٧٤ر١٦٧
٠٠٠ر٦٥٦ر١٨٥

إيضاحات

١٣

(ص ٥٠)



التقرير السنوي السادس والخمسون 
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(١) عـــام
تأسست شركة مناجم الفوسفات األردنية كشركة مساهمة خالل عام ١٩٤٩ تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة خالل عام ١٩٥٣، ومن غاياتها القيام بالتنقيب وتعدين وتسويق 
الفوسفات وصناعة األسمدة والمساهمة في إنشاء صناعات ذات عالقة. يقع مركز الشركة في مدينة عمان. يتم إنتاج األسمدة الكيماوية في المجمع الصناعي في العقبة، ويتم 

استخراج الفوسفات بشكل رئيسي من مناجم الشيدية والوادي األبيض والحسا وبشكل أقل من منجم الرصيفة.
تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠آذار٢٠١٠ وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

(٢-١) أسس إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر 

بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

إن الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

(٢-٢) التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة بإستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير 

معايير التقارير المالية الدولية  والتعديالت على معايير المحاسبة الدولية التالية ابتداًء من أول كانون الثاني ٢٠٠٩:

معيار المحاسبة الدولي رقم ١ عرض القوائم المالية - معدل
يفصل هذا المعيار بين التغيرات في حقوق ملكية حملة األسهم عن التغيرات األخرى في حقوق الملكية. بحيث تشمل قائمة التغيرات في حقوق الملكية تفاصيل المعامالت مع حملة 
األسهم، فيما يتم عرض جميع التغيرات األخرى في حقوق الملكية في بند واحد منفصل باإلضافة إلى ذلك، اضاف هذا المعيار قائمة الدخل الشامل التي تعرض كافة بنود اإليرادات 

والمصروفات التي تم اإلعتراف بها إما في قائمة واحدة أو في قائمتين مترابطتين. قامت الشركة بإعداد قائمتين للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ٢ – معدل – الدفع على اساس االسهم
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم ٢ لتوضيح تعريف شروط إستحقاق أدوات حقوق الملكية الممنوحة والمعالجة المحاسبية 

للمنح التي تم إلغاؤها . 
لم ينتج عن هذا التعديل أثر على المركز المالي أو االداء المالي للشركة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ٨ – القطاعات التشغيلية
حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٤ "تقديم التقارير حول القطاعات". ال تختلف القطاعات التشغيلية حسب المعيار الجديد عن قطاعات األعمال المعرفة سابقًا 

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ١٤.

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٣ – تكاليف االقتراض - معدل
يتطلب المعيار المعدل رسملة تكاليف اإلقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل.

لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أثر على المركز المالي أو االداء المالي للشركة.

(٢-٣) معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات غير نافذة التطبيق
تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية حتى ٣١ كانون األول ٢٠٠٩، اال انها غير ملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل الشركة:

معيار التقارير المالية الدولي رقم ٣ – اندماج االعمال- معدل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ القوائم المالية الموحدة والمنفصلة – معدل

تم اصدار المعايير المعدلة في شهر كانون الثاني ٢٠٠٨ وينبغي تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في أول تموز ٢٠٠٩ أو بعد ذلك.
ان معيار التقارير المالية الدولي رقم ٣- معدل يتضمن عددًا من التغييرات التي تؤثر على السياسة المحاسبية لعمليات إندماج األعمال (بعد التاريخ المشار إليه أعاله) و بالتالي على 

المبلغ المعترف به كشهرة ونتائج األعمال خالل الفترة التي تمت فيها عملية اإلندماج ونتائج األعمال الالحقة.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧-معدل عدم زيادة الشهرة أو اإلعتراف بربح أو خسارة نتيجة تغير نسبة الملكية في شركة تابعة مما ال ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم 
تسجيل االثر في حقوق الملكية. باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المعيار المعدل قام بتغيير السياسة المحاسبية المتعلقة في الخسائر المتحققة من قبل الشركة التابعة والسياسة 

المحاسبية المتعلقة بفقدان السيطرة على الشركة التابعة.

ترتب على هذه التغيرات تعديالت في معايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم ٧ - قائمة التدفقات النقدية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢- ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم ٢١ - أثر التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ - المحاسبة عن اإلستثمارات في الشركــات الحليفـة ومعيـار المحاسبـة الدولـي 
رقم ٣١ - الحصص في المشاريع المشتركة. إن التغيرات في معيار التقارير المالية الدولي رقم ٣ و معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ سوف تؤثر على السياسة المحاسبية لعمليات 

إندماج األعمال، حاالت فقدان السيطرة على شركات تابعة والمعامالت مع مالكي حقوق األقلية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ – االدوات المالية
تم اصدار المرحلة االولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ خالل شهر تشرين الثاني ٢٠٠٩. سيحل هذا المعيار عند اكتماله محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩. تتضمن 
هذه المرحلة ارشادات حول تصنيف وقياس االدوات المالية، ومن المتوقع ان ينتج عن تطبيقها تغييرات جوهرية على تصنيف وقياس االدوات المالية. ينبغي تطبيق هذا المعيار على 

السنوات المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني ٢٠١٣ وما بعد، ويسمح بتطبيقه مبكرًا. 
هذا ولم تقرر ادارة الشركة بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار.

معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ االدوات المالية االعتراف والقياس- بنود التحوط المؤهلة
تم إصدار التعديالت على معيار المحاسبة  الدولي رقم ٣٩ خالل شهر آب ٢٠٠٨ وينبغي تطبيقها للسنوات المالية التي تبدأ في أول تموز ٢٠٠٩ أو بعد ذلك.

يتطرق هذا التعديل إلى معامالت التحوط لجانب واحد من مخاطر البند المتحوط له وتحديد بند التضخم أو جزء منها في حاالت معينة كمخاطر متحوط لها. يوضح هذا التعديل بأنه 
يسمح للمنشأة بتحديد جزء من التغير في القيمة العادلة أو التنوع في التدفق النقدي لألداة المالية كبند متحوط له.

ان تطبيق هذا التعديل لن ينتج عنه أي اثر على المركز المالي أو االداء المالي للشركة، حيث انه لم يتم الدخول في مثل أدوات التحوط هذه.
تم إصدار التفسير التالي حتى ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ إال أنه غير ملزم ولم يطبق حتى اآلن من قبل الشركة:

تفسير رقم ١٧ الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية – توزيعات الموجودات غير النقدية على المالك.

لن ينتج عن تطبيق هذا التفسير أثر على المركز المالي أو االداء المالي للشركة.

(٢-٤) استخدام التقديرات
االلتزامات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  على  تؤثر  واجتهادات  بتقديرات  القيام  الشركة  إدارة  من  يتطلب  المحاسبية  السياسات  وتطبيق  المالية  القوائم  إعداد  إن 
المحتملة.  إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ 
وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.  إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها 

درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

(٢-٥) ملخص السياسات المحاسبية الهامة

الممتلكات والمعدات
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيم وال يتم استهالك األراضي.

يحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع باستخدام النسب التالية:

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

يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات.

األبنية واإلنشاءات
الطرق والساحات
اآلالت والمعدات 

شبكات المياه
شبكات الكهرباء

األثاث واألجهزة المكتبية
األجهزة الطبية والمخبرية

أجهزة اإلتصاالت
الحاسب اآللي

المركبات  
قطع الغيار االحتياطية

األنظمة البرمجية

٪
٢-٨
٢٥

٧-٢٠
٥
٥
٩

١٠
١٢
١٢
١٥
١٠
٢٠
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التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

المشاريع تحت التنفيذ

تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصاريف المباشرة.

الشهـــــرة

يتم تسجيل الشهرة بالكلفة التي تمثل الزيادة في تكلفة تملك أو شراء االستثمار في الشركة الحليفة او التابعة عن حصة الشركة في القيمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة 
بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة، أما الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات حليفة فتظهر 

كجزء من حساب االستثمار في الشركة الحليفة ويتم الحقًا تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدني في قيمة االستثمار.

يتم توزيع الشهرة على وحدة/ وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.

يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك مؤشرات على أن قيمة الشهرة قد تدنت وذلك في حال كانت القيمة القابلة 
لالسترداد المقدرة لوحدة/ وحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة المسجلة في الدفاتر لوحدة/ وحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل.

استثمارات في شركات حليفة 

الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمارس فيها الشركة تأثيرًا فعاًال على القرارات المتعلقة بالسياســات المــالية والتشغيليــة والتي تمتــلك الشركــة نسـبــة تتــراوح بين 
٢٠٪ الى ٥٠٪ من حقوق التصويت، وتظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.

ال يتم تسجيل أية خسائر تزيد عن حصة الشركة في رأسمال الشركة الحليفة باستثناء حصتها في التزامات الشركة الحليفة.

موجودات مالية متوفرة للبيع

يتم تسجيل الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مضافًا اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في 
بند مستقل ضمن حقوق الملكية. وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل بما في 

ذلك المبالغ المقيدة سابقًا في حقوق الملكية والتي تخص هذه الموجودات.  وال يمكن استرجاع خسائر التدني في أسهم الشركات.

تظهر الموجودات المالية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالكلفة ويتم تسجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

المصاريف المدفوعة على الردم التحضيري

يتم تأجيل المصاريف المدفوعة على الردم التحضيري بحيث يتم تحميل هذه المصاريف على كلفة االنتاج بناًء على تقديرات للكميات المتوقع انتاجها من كل موقع.

المخزون وقطع الغيار 

يتم تسعير المخزون وقطع الغيار واللوازم بالكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أقل.

يتم احتساب التكاليف المتكبدة اليصال كل صنف من اصناف المخزون لوضعه الحالي كما يلي:

تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة المقدرة التمام عملية االنتاج والكلف المقدرة المتعلقة بعملية البيع.

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بقيمة الفاتورة الصادرة أو قيمة البضاعة المشحونة بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتم تسجيلها عند الشراء بالقيمة العادلة. ويتم تسجيل التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل في نفس فترة حدوث التغير بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتجة 

عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية.

النقد وما في حكمه
يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة.

ألغراض قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق ولدى البنوك كما هو معرف أعاله بعد تنزيل البنوك الدائنة.

تدني الموجودات
تقوم الشركة بتاريخ القوائم المالية بتقييم وجود أية مؤشرات على انخفاض الموجودات. وفي حال وجود مثل تلك المؤشرات أو عند القيام بفحص التدني السنوي للموجودات، 

تقوم الشركة بتقدير القيمة االستردادية.

تمثل القيمة االستردادية للموجودات، القيمة العادلة للموجودات/وحدة توليد النقد بعد تنزيل مصاريف البيع أو القيمة المستخدمة أيهما أعلى.

في حال زيادة القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية يتم تنزيل قيمة الموجودات/وحدة توليد النقد إلى القيمة االستردادية، ولتحديد القيمة المستخدمة فإنه يتم خصم التدفقات 
النقدية المتوقعة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بتلك الموجودات. ويتم تسجيل خسائر 

التدني في قائمة الدخل.

التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة للموجودات المالية في تاريخ الميزانية لتحديد فيما اذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها إفراديًا أو على شكل مجموعة، وفي 

حالة وجود مثل هذه المؤشرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

-تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأة: بناًء على تقدير التدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي االصلي.

-تدني الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة العادلة.

-تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة: بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر السوق الحالي للعائدات على موجودات مالية مشابهة.

يتم تسجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل كما يتم تسجيل اي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في الموجودات المالية في قائمة الدخل باستثناء أسهم الشركات 
المتوفرة للبيع.

يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. 

يتم تسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل.

يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في القيمة العادلة.

القروض طويلة األجل
يتم تسجيل القروض بصافي القيمة المستلمة ويتم قيد الفوائد على القروض باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

يتم قيد الفوائد على القروض طويلة األجل خالل السنة التي استحقت بها، اما الفوائد على القروض طويلة األجل لتمويل المشاريع تحت التنفيذ فيتم رسملتها كجزء من مصاريف 
هذه المشاريع.

كلفة الشراء باستخدام طريقة متوسط الكلفة المرجح .

كلفة المواد الخام والمصاريف غير المباشرة األخرى بناء على مرحلة التصنيع (االنتاج)

بإستخدام طريقة متوسط الكلفة المرجح .

كلفة الشراء بإستخدام طريقة متوسط الكلفة المرجح .

المواد الخام (األولية)

المخزون الجاهز وتحت التصنيع

قطع الغيار واللوازم

(ص ٥٤)
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منافع الموظفين 
تمنح الشركة موظفيها خططًا للتقاعد المبكر، ويتم تحديد اإللتزام المترتب على هذه الخطة من قبل خبير إكتواري. يتم أخذ مخصص لإللتزام وتكاليف التقاعد على أساس طريقة 
الوحدة اإلضافية التقديرية. إن طريقة الوحدة اإلضافية التقديرية تعتبر أن كل فترة خدمة للموظف تؤدي الى زيادة اإللتزام ويتم تحديد كل وحدة بشكل منفصل للوصول الى قيمة 

اإللتزام النهائي.

يتم تحميل كلفة الخدمة السابقة بإستخدام طريقة القسط الثابت وعلى أساس معدل الفترة التي تتحقق خاللها هذه المنافع. يتم تحقيق أرباح وخسائر تسويات منافع الموظفين 
عند حدوثها. يتم إطفاء األرباح والخسائر اإلكتوارية على أساس فترة الخدمة المتوقعة للموظفين. يتم تحقيق ارباح وخسائر تعديالت أو تسديدات منافع التقاعد بتاريخ حدوثها.

يتم تسجيل إلتزام التقاعد المبكر على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية بإستخدام معدل فائدة يماثل معدالت الفائدة على السندات الحكومية.

اضافة الى خطة التقاعد المبكر المبينة أعاله، تقوم الشركة بمنح موظفيها تعويض على اساس مدة الخدمة التراكمية منذ ١ حزيران ٢٠٠٠ لكل موظف بتاريخ القوائم المالية 
وبشرط استكمال الحد االدنى للخدمة وفقًا لألنظمة الداخلية بحيث يشارك كل من الشركة والموظفين في هذه الخطة كل بنسبة مساهمته المحددة، يتم تحميل التكاليف المتوقعة 

لهذه المكافآت على مدة الخدمة ويتم االعتراف بمساهمة الشركة خالل السنة التي تمت بها.

ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة سواء تمت او لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزامات في تاريخ القوائم المالية ناشئة عن أحداث سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد 

عليه.

اإليرادات
يتم إثبات إيرادات المبيعات عند شحن البضاعة وإصدار الفاتورة للعميل.

يتم إثبات إيرادات الفوائد على اساس االستحقاق.

يتم إثبات توزيعات ارباح االستثمارات عند اقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.

يتم إثبات االيرادات االخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.

رسوم التعدين
يتم تحميل رسوم التعدين على الفوسفات المستخدم من قبل وحدة األسمدة على كلفة اإلنتاج، اما رسـوم التعدين على الفوسفات المصدر الى الخارج فيتم اظهارها كبند منفصل 

في قائمة الدخل.

عقود التأجير
اإليجار  فترة  التشغيلي كمصروف خالل  باإليجار  المتعلقة  الدفعات  قيمة  قيد  ويتم  كإيجار تشغيلي.  للمؤجر  وعوائدها  تعود جميع مخاطرها  التي  الموجودات  إيجار  يتم تصنيف 

بإستخدام طريقة القسط الثابت.

ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس االرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف االرباح الخاضعة للضريبة عن االرباح المعلنة في القوائم المالية الن االرباح المعلنة تشمل 
ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل 

الغراض ضريبية.

تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب 
الربح الضريبي على اساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بالميزانية وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية 

االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيًا او كليًا.

العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. 

يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ القوائم المالية والمعلنة من البنك المركزي األردني.

القيمة العادلة
ان أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في اسواق نشطة تمثل القيمة العادلة للموجودات المالية التي لها اسعار سوقية.

في حال عدم توفر أسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات المالية او عدم وجود سوق نشط يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

- مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.

- تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.

-نماذج تسعير الخيارات.

تهدف طرق التقييم الى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الموجودات المالية، وفي 
حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات إعمال أخرى والتي 

يتم قياسها وفقًا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى الشركة.

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

التقــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على 

أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

(ص ٥٦)
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٣) ممتلكات ومعدات

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار دينـــــار

١٢٦ر٢١٩ر٦٥

٦٩٠ر٠٢٠ر٥

٩٠٥ر٧٦٩ر٢٥

(٦٧٢ر٥٢٦)

٠٤٩ر٤٨٣ر٩٥

١٥٢ر٦٤٥ر٤٤

٠٠٩ر١١٧ر١

(٢١٩ر٦)

٩٤٢ر٧٥٥ر٤٥

١٠٧ر٧٢٧ر٤٩

دينـــــار

٨٥٨ر٥٢٠ر٦

-

٢٣٠ر٨

-

٠٨٨ر٥٢٩ر٦

٥٠٩ر٤٥٤ر٥

٠٣٣ر١٢٩

-

٥٤٢ر٥٨٣ر٥

٥٤٦ر٩٤٥

دينـــــار

٢٧٨ر١٧٥ر٣١٤

٥٧٩ر٧٤٩ر١

٤٢٣ر٨

(٨٣٨ر٧٦٥)

٤٤٢ر١٦٧ر٣١٥

٠٥١ر٤٠٠ر٢٨٣

٢٦٦ر٩٨٦ر٨

(٤٦١ر٧٦٠)

٨٥٦ر٦٢٥ر٢٩١

٥٨٦ر٥٤١ر٢٣

دينـــــار

٥٤٥ر٥٣٥ر٢٢

٧٥١ر١٠٧

-

-

٢٩٦ر٦٤٣ر٢٢

٢٠٤ر٠٩٣ر١٥

٦٣٩ر٩٥٠

-

٨٤٣ر٠٤٣ر١٦

٤٥٣ر٥٩٩ر٦

دينـــــار

٤٩٤ر٤٢٧ر١٠

(٧١٥ر٤١٠)

٨٠٠ر٦

(١١٨ر٣)

٤٦١ر٠٢٠ر١٠

٣٥٤ر٠٣٠ر٩

٠٠٢ر١٣٢

(١١٧ر٣)

٢٣٩ر١٥٩ر٩

٢٢٢ر٨٦١

دينـــــار

٨٨٨ر٨٤٠ر٣

٣٨٠ر٢٦٩

٣٧٠ر٥٢

(٩٥٣ر٢٩٥)

٦٨٥ر٨٦٦ر٣

٧٢٢ر٤٩٠ر٢

٩١٦ر١٥٧

(٠٦٩ر٢٤٨)

٥٦٩ر٤٠٠ر٢

١١٦ر٤٦٦ر١

٦٨٧ر٨١١

٨٣٣ر٤١

٠٨٦ر٥

(١٧٣ر٢١)

٤٣٣ر٨٣٧

٣٤١ر٧٣٥

١٦٧ر١١

(٥١٢ر٨)

٩٩٦ر٧٣٧

٤٣٧ر٩٩

٧١٣ر٣٨٠ر١

٥٥٩ر١٥

٠١٩ر٢

(٦٦٣ر٤٥)

٦٢٨ر٣٥٢ر١

٣٦١ر٣٠٧ر١

٨٧٣ر١٦

(٣٣٥ر٤٤)

٨٩٩ر٢٧٩ر١

٧٢٩ر٧٢

٧٣٧ر٧٩٣ر٢

٠٦٧ر١٣٣

٦٨٠ر١٤

(٠١٠ر١٥٣)

٤٧٤ر٧٨٨ر٢

٣٥٦ر٨١٢ر١

٦٦٣ر٢٨٣

(٦٢٢ر١٤٦)

٣٩٧ر٩٤٩ر١

٠٧٧ر٨٣٩

٢٤٦ر٧٤٥ر٩

١٩٢ر٥٠٥

٠٠٠ر٣

(٥٠١ر٤٠٠)

٩٣٧ر٨٥٢ر٩

٦٦٤ر٨٥٢ر٥

٤٦٠ر٤٧٣

(٤٨٩ر٤٠٠)

٦٣٥ر٩٢٥ر٥

٣٠٢ر٩٢٧ر٣

٥٠٦ر٠٨٣ر١١

١٢١ر٢٤٢

-

-

٦٢٧ر٣٢٥ر١١

٥٩٢ر٢٩٢ر٨

٥٩٢ر٤٥٦

-

١٨٤ر٧٤٩ر٨

٤٤٣ر٥٧٦ر٢

١٠٤ر٩١٣ر١

-

-

-

١٠٤ر٩١٣ر١

٢٧٦ر٤٧٨

٢٢٧ر٣٢٥

-

٥٠٣ر٨٠٣

٦٠١ر١٠٩ر١

٦٣٧ر٩٩٦ر٤٥٠

٤٥٧ر٦٧٤ر٧

٥١٣ر٨٧٠ر٢٥

(٩٢٨ر٢١١ر٢)

٦٧٩ر٣٢٩ر٤٨٢

٥٨٢ر٥٩٢ر٣٧٨

٨٤٧ر٠٣٩ر١٣

(٨٢٤ر٦١٧ر١)

٦٠٥ر٠١٤ر٣٩٠

٠٧٤ر٣١٥ر٩٢

٤٥٥ر٥٤٩

-

-

-

٤٥٥ر٥٤٩

-

-

-

-

٤٥٥ر٥٤٩

األراضـي
االجهزة الطبية

والمخبرية
اجهزة

االتصاالت
الحاسب

اآللي
المركبات

قطع الغيار
االحتياطية

االنظمة
البرمجية

المجموع
األبنيـــة

واإلنشاءات
الطرق

والساحـات
اآلالت

والمعدات
شبكات
المياه

شبكات
الكهرباء

االثاث
واألجهزة المكتبة

٢٠٠٩

الــــكـــــــــلــــــــفــــــــــــــة

الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٩

إضافات وتعديالت 

تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

استبعـادات

الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

 االستهالك المتراكم

الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٩

استهالك السنة

ما يخص االستبعادات 

الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

صافي القيمة الدفترية
كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(ص ٥٨)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار دينـــــار

٥٥٦ر٨٢٣ر٦٣

٨٢١ر٦٧٢ر٢

٨٥٦ر٩٧٦ر٢

(١٠٧ر٢٥٤ر٤)

١٢٦ر٢١٩ر٦٥

٨٦٤ر٩١٧ر٤٣

٧٦٤ر١٢٥ر١

(٤٧٦ر٣٩٨)

١٥٢ر٦٤٥ر٤٤

٩٧٤ر٥٧٣ر٢٠

دينـــــار

٦٥٥ر٢٦٠ر٦

١٠٨ر٥٧٤

٥٨٠ر١٨١

(٤٨٥ر٤٩٥)

٨٥٨ر٥٢٠ر٦

٢٥٩ر٨١٠ر٥

٢٣٤ر١٣٩

(٩٨٤ر٤٩٤)

٥٠٩ر٤٥٤ر٥

٣٤٩ر٠٦٦ر١

دينـــــار

١٨٨ر٦٦٨ر٣١٢

٢٧٨ر٥٩٤

٦٨٠ر١٨٤ر١

(٨٦٨ر٢٧١)

٢٧٨ر١٧٥ر٣١٤

٢٢٧ر٦٨٦ر٢٧٤

٢٤٥ر٩٨٣ر٨

(٤٢١ر٢٦٩)

٠٥١ر٤٠٠ر٢٨٣

٢٢٧ر٧٧٥ر٣٠

دينـــــار

٣١٩ر٩٥٧ر٢٢

٥٥٨

-

(٣٣٢ر٤٢٢)

٥٤٥ر٥٣٥ر٢٢

٤٠٠ر٢٢٦ر١٤

١٠٨ر٩٦٧

(٣٠٤ر١٠٠)

٢٠٤ر٠٩٣ر١٥

٣٤١ر٤٤٢ر٧

دينـــــار

١٣٣ر١١٦ر١٠

٧٨٥ر٤

٠٠٠ر٤٢٥

(٤٢٤ر١١٨)

٤٩٤ر٤٢٧ر١٠

٦٢٣ر٩٢٢ر٨

٨٥٧ر١٣٥

(١٢٦ر٢٨)

٣٥٤ر٠٣٠ر٩

١٤٠ر٣٩٧ر١

دينـــــار

١٣٦ر٤٢٤ر٣

٨٢٦ر٥٥٤

٣٦٥ر١٧٢

(٤٣٩ر٣١٠)

٨٨٨ر٨٤٠ر٣

٣٦٢ر٥٣٩ر٢

٥٠٢ر٢٠٨

(١٤٢ر٢٥٧)

٧٢٢ر٤٩٠ر٢

١٦٦ر٣٥٠ر١

٤٩٥ر٧٧١

٠٢٢ر٤٤

-

(٨٣٠ر٣)

٦٨٧ر٨١١

٧٠٣ر٧٢٦

٤٣٤ر١٢

(٧٩٦ر٣)

٣٤١ر٧٣٥

٣٤٦ر٧٦

٣١٢ر٣٩١ر١

١٥٩ر٢٩

-

(٧٥٨ر٣٩)

٧١٣ر٣٨٠ر١

٦٨٦ر٣١٥ر١

٨١٨ر٢٤

(١٤٣ر٣٣)

٣٦١ر٣٠٧ر١

٣٥٢ر٧٣

٦٩٤ر٤٧٩ر٢

٠٤٣ر١٥١

٦٣٢ر٢٨٣

(٦٣٢ر١٢٠)

٧٣٧ر٧٩٣ر٢

٣٣٤ر٦٩٠ر١

٢٨٢ر٢٣٣

(٢٦٠ر١١١)

٣٥٦ر٨١٢ر١

٣٨١ر٩٨١

٨٢٣ر٠٣١ر٧

٤٨٣ر٢٨٨ر٣

-

(٠٦٠ر٥٧٥)

٢٤٦ر٧٤٥ر٩

٦٢٠ر٦٢٧ر٥

٣٠٥ر٧١٢

(٢٦١ر٤٨٧)

٦٦٤ر٨٥٢ر٥

٥٨٢ر٨٩٢ر٣

٣٩١ر٣٣١ر١٠

٤٢١ر٧٥٢

-

(٣٠٦)

٥٠٦ر٠٨٣ر١١

٥٣٠ر٧٥٣ر٧

٣٦٨ر٥٣٩

(٣٠٦)

٥٩٢ر٢٩٢ر٨

٩١٤ر٧٩٠ر٢

١٠٤ر٩١٣ر١

-

-

-

١٠٤ر٩١٣ر١

٦٥٥ر٩٥

٦٢١ر٣٨٢

-

٢٧٦ر٤٧٨

٨٢٨ر٤٣٤ر١

٢٦١ر٧١٨ر٤٤٣

٥٠٤ر٦٦٦ر٨

١١٣ر٢٢٤ر٥

(٢٤١ر٦١٢ر٦)

٦٣٧ر٩٩٦ر٤٥٠

٢٦٣ر٣١٢ر٣٦٧

٥٣٨ر٤٦٤ر١٣

(٢١٩ر١٨٤ر٢)

٥٨٢ر٥٩٢ر٣٧٨

٠٥٥ر٤٠٤ر٧٢

٤٥٥ر٥٤٩

-

-

-

٤٥٥ر٥٤٩

-

-

-

-

٤٥٥ر٥٤٩

األراضـي
االجهزة الطبية

والمخبرية
اجهزة

االتصاالت
الحاسب

اآللي
المركبات

قطع الغيار
االحتياطية

االنظمة
البرمجية

المجموع
األبنيـــة

واإلنشاءات
الطرق

والساحـات
اآلالت

والمعدات
شبكات
المياه

شبكات
الكهرباء

االثاث
واألجهزة المكتبة

٢٠٠٨

الــــكـــــــــلــــــــفــــــــــــــة

الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٨

إضـــــــافــــــــات

تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

إسـتبــعــــــادات

الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

 االستهالك المتراكم

الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٨

استهالك السنة

ما يخص اإلسـتــبــعــــــادات

الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

صافي القيمة الدفترية
كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

(ص ٦٠)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(٤) مشاريع تحت التنفيذ

- تقدر الكلفة المتبقية إلنجاز المشاريع تحت التنفيذ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ بمبلغ ٠٣٩ر٣٣٨ر٢٣ دينار تقريبًا.

(٥) شهرة شراء وحدة األسمدة
قامت الشركة خالل عام ١٩٨٦ بشراء شركة صناعة األسمدة األردنية بموجب قرار لجنة األمن اإلقتصادي رقم ٨٦/١٦ تاريخ ١٥ حزيران ١٩٨٦، حيث انتقلت كافة موجودات وبعض 

مطلوبات شركة صناعة األسمدة األردنية إلى الشركة.

تمثل شهرة شراء وحدة األسمدة الزيادة في كلفة الشراء عن حصة الشركة في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة صناعة األسمدة األردنية والتي تم تسجيلها خالل عام ١٩٩٦.

اختبار تدني الشهرة:
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدة األسمدة على أساس القيمة المستخدمة من خالل التدفقات النقدية المتوقعة على أساس الموازنة التقديرية والتدفقات النقدية المتوقعة 
التي أعدت من قبل الشركة. تم استخدام معدل خصم ١٢,٨٪ وتم إعداد التدفقات النقدية على أساس الطاقة اإلنتاجية الحالية وباستخدام توقعات أسعار بيع المنتجات الجاهزة 
وأسعار شراء المواد الخام الصادرة عن مؤسسات دولية متخصصة، بناًء على نتائج اختبار تدني الشهرة فقد تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد بأعلى من القيمة الدفترية وعليه لم 

يتم تسجيل أي تدني.

االفتراضات األساسية:
إن االفتراضات األساسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة لوحدة األسمدة والتي اعتمدت عليها اإلدارة في إعداد التدفقات النقدية المتوقعة لفحص التدني في قيمة 

الشهرة هي كما يلي:

المبيعات المتوقعة: تم استخدام كميات المبيعات التي حققتها الشركة خالل عام ٢٠٠٩ لبناء توقعات المبيعات للسنوات القادمة.

التكاليف المتوقعة: تم استخدام معدالت التكاليف التي تحملتها الشركة (باستثناء أسعار المواد الخام) خالل عام ٢٠٠٩ لبناء توقعات التكاليف للسنوات القادمه.

معدل الخصم: تم استخدام معدل خصم يأخذ في االعتبار التقديرات السوقية الحالية للمخاطر المتعلقة بالصناعة لتحديد المعدل المرجح لكلفة رأس المال. 

أسعار المبيعات وأسعار المواد الخام: تم استخدام معدالت أسعار المبيعات وأسعار المواد الخام المتوقعة وفقًا للنشرات الصادرة عن مؤسسات دولية ذات عالقة بالصناعة.

الحساسية للتغيرات في االفتراضات األساسية:
تعتقد إدارة الشركة بعدم وجود تغيرات متوقعة على اإلفتراضات األساسية في تحديد القيمة المستخدمة من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة 

الدفترية لوحدة األسمدة.

مشاريع اإلدارة العامة ومنجمي األبيض والحسا

مشاريع منجم الشيدية

مشاريع المجمع الصناعي - العقبة

 الرصيد كما في
 أول كانون الثاني

٢٠٠٩
اإلضافــات

المحول الى
الممتلكات
والمعدات

المحمـل على
ذمـم مدينـة

الرصيد كما في
٣١ كانون األول

٢٠٠٩

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار دينـــــار

٤٧٣ر٣٠٥

٠٠٠ر٤٠

٥٧٥ر٨٨١ر١٦

٠٤٨ر٢٢٧ر١٧

٣٦٢ر٥٣٨

٢٨٦ر٥٨٩ر١

٧٧٧ر٧٧٥ر٢٩

٤٢٥ر٩٠٣ر٣١

-

-

(٥١٣ر٨٧٠ر٢٥)

(٥١٣ر٨٧٠ر٢٥)

-

-

(٧١١ر٣٢٨)

(٧١١ر٣٢٨)

٨٣٥ر٨٤٣

٢٨٦ر٦٢٩ر١

١٢٨ر٤٥٨ر٢٠

٢٤٩ر٩٣١ر٢٢

٤٧٣ر٣٠٥

٠٠٠ر٤٠

٥٧٥ر٨٨١ر١٦

٠٤٨ر٢٢٧ر١٧

الرصيد كما في
٣١ كانون األول

٢٠٠٨

(٦) استثمارات في شركات حليفة

األردن

األردن

األردن

األردن

األردن

إنتاج حامض الفوسفوريك

NPK إنتاج سماد

خدمات تعدين

إنتاج حامض الفوسفوريك

خدمات شحن

٨ر٣٤

٢٠

٢٦

٤٨

٥٠

٪

٨٩٣ر٢٠٦ر١٨

٩٤٨ر٩٢٢ر٦

٤٠٧ر٦٣٦ر٧

٣٣٥ر٤٧٧ر٨

٠٠٠ر٢٥٠

٥٨٣ر٤٩٣ر٤١

٠٨٦ر٧١١ر٢٥

٢٤٠ر٥٢٣ر٥

٠٠٠ر٢٦٠

٠٠٠ر٩٧٦ر٨

-

٣٢٦ر٤٧٠ر٤٠

٢٠٠٩٢٠٠٨نسبة الملكيةطبيعة النشاطالدولـــة

دينـــــاردينـــــار

٣٢٦ر٤٧٠ر٤٠

٥٧٤ر٠٤٩ر٢

-

٠٠٠ر٢٥٠

(٣١٧ر٢٧٦ر١)

٥٨٣ر٤٩٣ر٤١

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٩٤٩ر٧٢٠ر٣٨

٥٧٤ر٠٤٩ر٢

٥٣٩ر٠٦٧ر٧٨

٦٣٢ر٨٣٤ر١

 اإليرادات

ربح السنة

٨٧٢ر٦٥٦ر٣١

٦٣٢ر٨٣٤ر١

٠٠٠ر٩٧٦ر٨

-

(١٧٨ر٩٩٧ر١)

٣٢٦ر٤٧٠ر٤٠

الرصيد كما في أول كانون الثاني

حصة الشركة من أرباح السنة

االستثمار في الشركة األردنية الهندية لالسمدة

االستثمار في شركة الموانئ الصناعية

توزيعـات أربـاح

الرصيد كما في ٣١ كانون األول

إن تفاصيل الحركة على حساب استثمارات في شركات حليفة هي كما يلي:

حصة الشركة من قائمة المركز المالي الشركات الحليفة:

حصة الشركة من إيرادات ونتائج أعمال الشركات الحليفة:

الشركة الهندية األردنية للكيماويات

شركة األسمدة اليابانية األردنية

شركة مناجم لتطوير التعدين

الشركة األردنية الهندية لألسمدة*

شركة الموانئ الصناعية*

* شركات تحت التأسيس

شركة االسمدة اليابانية األردنيـةالشركة الهندية االردنية للكيماويات

٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

٨٥٦ر١٣٤ر٧

٨٨١ر٠٠٠ر١٨

(٨٤٤ر٩٢٨ر٦)

٨٩٣ر٢٠٦ر١٨

٢٢٣ر١٩٠ر١٧

٩١١ر٧٧٠ر١٩

(٠٤٨ر٢٥٠ر١١)

٠٨٦ر٧١١ر٢٥

٠٠٥ر٨٦٩ر٤

٣٥٥ر٠٣٣ر٣

(٤١٢ر٩٧٩)

٩٤٨ر٩٢٢ر٦

موجودات متداولة

موجودات غير متداولة

مطلوبات

صافي الموجودات

٢٠٠٩

٧٩٣ر٥٦١ر٥

٤٩٩ر٤٦٣ر٣

(٠٥٢ر٥٠٢ر٣)

٢٤٠ر٥٢٣ر٥

شركـة مناجـم لتطويـر التعديــن

٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٠٨٢ر٤٢٣ر٧

١١٢ر٧٥٣ر١

(٧٨٧ر٥٣٩ر١)

٤٠٧ر٦٣٦ر٧

٢٠٠٩

٠٠٠ر٢٦٠

-

-

٠٠٠ر٢٦٠

(ص ٦٢)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(٧) قروض اسكان الموظفين

(٨) موجودات مالية متوفرة للبيع

فيما يلي ملخص الحركة على التغير المتراكم في القيمة العادلة :

(٩) قطع غيار ولوازم إستراتيجية

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني

صافي الحركة خالل السنة

خصم القيمة الحالية

الرصيد كما في ٣١ كانون األول

٩٢٧ر٥٨٩ر٢

٣٠٠ر١١٨ر١

(٣٠٣ر٢٠٢ر١)

٩٢٤ر٥٠٥ر٢

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

قطع غيار*

محروقات وزيوت

متفجرات

مواد بناء

أخـرى

٨٩٩ر٨٣٨ر١٣

٦٨١ر٩٧٨ر٥

٧٦٢ر٧٤٤

٥٩٣ر٧٣١ر٢

٠٥٧ر٦١٣ر٢

٩٩٢ر٩٠٦ر٢٥

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

أسهم شركات - مدرجة

أسهم شركات - غير مدرجة

٩٧٩ر٤٤٢

٦٠٩ر٧٥٥ر٤

٥٨٨ر١٩٨ر٥

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

الرصيد كما في اول كانون الثاني

صافي الخسائر غير المتحققة

الرصيد كما في ٣١ كانون االول

٤٣٦ر٧٩

(٢٠٩ر٣٩)

٢٢٧ر٤٠

٩٢٤ر٥٠٥ر٢

٨٢٠ر٦٧٤ر١

(٣١٤ر٧٦٨)

٤٣٠ر٤١٢ر٣

٦٤٣ر٦٧٩ر١٦

٩١٤ر٣٧٦ر٧

٣٤٦ر٢٦٠ر١

٩٨٧ر٧٢٠ر٢

٩٥٥ر١٥٣ر٣  

٨٤٥ر١٩١ر٣١

٧٤١ر٣٧٥

٧٩٨ر٤٣٨ر٦

٥٣٩ر٨١٤ر٦

٢٢٧ر٤٠

(٢٣٨ر٦٧)

(٠١١ر٢٧)

* تم تصنيف حساب قطع غيار ولوازم كما يلي :

** ان تفاصيل الحركة على حساب مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة الحركة هي كما يلي :

(١٠) المخزون

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــار

٥٩٨ر٣٥٥ر٥٥

(٨٩٩ر٨٣٨ر١٣)

٦٩٩ر٥١٦ر٤١

(٣٧٨ر١٣٠ر٢٣)

٣٢١ر٣٨٦ر١٨

دينـــــار

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

منتجات جاهزة - صافي

منتجات تحت التصنيع (ايضاح ٣٥)

مواد خام

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني

المخصص خالل السنة

المحول إلى قطع غيار احتياطية ضمن بند الممتلكات والمعدات

الرصيد كما في ٣١ كانون األول

٢١٥ر٣٢٢ر١٩

٥٨٧ر٩٠٢ر٣

(٤٢٤ر٩٤)

٣٧٨ر١٣٠ر٢٣

مجموع قطع غيار ولوازم في نهاية العام

ينزل ٢٥٪ منها متوقع استخدامه خالل عام

مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة الحركة **

مخزون قطع غيار ولوازم استراتيجي متوقع استخدامه بعد أكثر من عام

٩٧٧ر٢٨٥ر٣٦

٣٠٤ر٨٥٥ر٦

٤٨٣ر٢٥٢ر٨

٧٦٤ر٣٩٣ر٥١

٣٧٨ر١٣٠ر٢٣

-

- 

٣٧٨ر١٣٠ر٢٣

٥٧٢ر٧١٨ر٦٦

(٦٤٣ر٦٧٩ر١٦)

٩٢٩ر٠٣٨ر٥٠

(٣٧٨ر١٣٠ر٢٣)

٥٥١ر٩٠٨ر٢٦

٢٣٦ر٣١١ر٢٩

٥٣١ر١٢٥ر٢٥

٧٩٥ر٥٨٠ر١٥

٥٦٢ر٠١٧ر٧٠

(ص ٦٤)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(١١) ذمم مدينة

ان تفاصيل الحركة على حساب مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها هي كما يلي :

في تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل .

بلغ إجمالي قيمة الذمم المشكوك في تحصيلها ٠١٦ر٢٦١ر٢٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ مقابل ٠١٦ر٧٦١ر٢٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ والتي 
تم عمل مخصص بما يعادل ١٠٠٪ من قيمتها.

فيما يتعلق بالذمم التجارية وذمم الشركات الحليفة فإن سياسة التحصيل الممنوحة تنص على منح هذه الشركات فترة تحصيل ال تزيد عن ٩٠ يومًا.

فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها كما في ٣١ كانون األول:

دينـــــاردينـــــار

٩٢٩ر٢٥٦ر٦٥

٥٥٥ر٥٠١ر٤١

٧١٣ر٤٧٤ر٦

١٩٧ر٢٣٣ر١١٣

(٠١٦ر٧٦١ر٢٢)

١٨١ر٤٧٢ر٩٠

دينـــــاردينـــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني

المخصص خالل العام

الرصيد كما في ٣١ كانون االول

٠١٦ر٣٧١ر٢٢

٠٠٠ر٣٩٠

٠١٦ر٧٦١ر٢٢

ذمم تجارية 

ذمم شركات حليفة  

أخرى  

  

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها  

المجموعأكثر من ٩٠ يوم

دينـــــار دينـــــاردينـــــار

٨٩٠ر٦١٦ر٦

٤٤٨ر٩٦٨ر١

٢٦٠ر٣٠١ر٣٠

٧٣٣ر٥٠٣ر٨٨

١٥٠ر٩١٨ر٣٦

١٨١ر٤٧٢ر٩٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٩٢٠٠٨

٢٠٠٩٢٠٠٨

الذمم غير المستحقة

وغير المشكوك في تحصيلها

الذمم المستحقة

وغير المشكوك في تحصيلها

٩٣٣ر٢٩٣ر٣٤

٥٩٣ر٣٥٢ر٢٠

٦٤٠ر٥٣٢ر٥

١٦٦ر١٧٩ر٦٠

(٠١٦ر٢٦١ر٢٣)

١٥٠ر٩١٨ر٣٦

٠١٦ر٧٦١ر٢٢

٠٠٠ر٥٠٠

٠١٦ر٢٦١ر٢٣

(١٢) أرصدة مدينة اخرى

(١٣) نقد في الصندوق ولدى البنوك

يتضمن النقد لدى البنوك حسابات جارية بالدوالر االمريكي بنسبة فائدة تتراوح بين ٢٥ر٠٪ و ٥ر٠٪ (٢٠٠٨ : بين ٢٥ر٠٪ و ٥ر١٪).
يتضمن النقد لدى البنوك حسابات ودائع بالدينار األردني بنسبة فائدة تتراوح بين ٢٥ر٤٪ و ٢٥ر٧٪ (٢٠٠٨ : ٢٥ر٧٪).

يتضمن النقد لدى البنوك أرصدة بعمالت أجنبية اخرى بما يعادل ٩٥١ر٩٦٨ر٨٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ (٢٠٠٨: ٩٩٠ر٣٤٧ر١٦٣ دينار).

(١٤) حق ملكية حملة األسهم
رأس المال المدفوع -

يبلغ رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع ٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.
االحتياطي اإلجباري -

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ١٠٪ خالل السنوات وفقًا لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على 
المساهمين. ال يجوز وقف التحويل لالحتياطي اإلجباري قبل أن يبلغ رصيده ٢٥٪ من رأس المال المصرح به. إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في 

التحويل الى أن يبلغ رصيد االحتياطي االجباري رأس مال الشركة المصرح به.
االحتياطي االختياري -

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن ٢٠٪ وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
االحتياطي الخاص -

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن ٢٠٪ وهو قابل للتوزيع على المساهمين.

(١٥) األرباح الموزعة
قررت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠٠٩ توزيع أرباح نقدية بقيمة ٠/٥٠ دينار للسهم بمجموع ٠٠٠ر٥٠٠ر٣٧ دينار.
قررت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٠٨ توزيع أرباح نقدية بقيمة ٠/٢٠ دينار للسهم بمجموع ٠٠٠ر٠٠٠ر١٥ دينار.

دينـــــار

٨٧١ر١٤٠ر١٥

٧٠٦ر٣٦٢ر٩

٧٨٦ر٠١٩ر٤ 

٣٦٣ر٥٢٣ر٢٨

دينـــــار

مدفوعات على االعتمادات المستندية

دفعات على حساب ضريبة المبيعات

أخــــرى

دينـــــار دينـــــار

نقد لدى البنوك

نقد في الصندوق

البنوك الدائنة التي تستحق خالل ثالثة أشهر

٤٧٢ر٢٩٨ر١٨٦

٦٣٧ر٣١

١٠٩ر٣٣٠ر١٨٦

(١٠٩ر٦٧٤)

٠٠٠ر٦٥٦ر١٨٥

٣٦٤ر٧٥٦ر١٧٢

٩٢٧ر٤٦

٢٩١ر٨٠٣ر١٧٢

(٠٤٤ر٨٢٩ر٤)

٢٤٧ر٩٧٤ر١٦٧

٢٠٠٩٢٠٠٨

٢٠٠٩٢٠٠٨

٠٧٧ر٣٠٩ر١٢

٧١٦ر٥٠٤ر١٣

٦٤٥ر٣٤٠ر٧

٤٣٨ر١٥٤ر٣٣

أقل من ٩٠ يوم

(ص ٦٦)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(١٦) قـروض

القرض النمساوي (بنك كريدت انشتالت) -
تم بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ١٩٨٨ توقيع اتفاقية قرض بين الشركة وبنك كريديت انشتالت النمساوي من خالل حكومة المملكة األردنية الهاشمية حيث تم بموجبها منح 
قرض بمبلغ ٤٢٨ر٠٣١ر٤٢ شلن نمساوي بفائدة سنوية مقدارها ٥ر٤٪ هذا وتبلغ مدة القرض ٢٢ سنة منها سبع سنوات فترة سماح تدفع خاللها الفوائد فقط.  يسدد 

القرض على ٣٠ قسط نصف سنوي متساوي استحق القسط األول بتاريخ ٣١ كانون األول ١٩٩٥ والقسط األخير بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠١٠.

قرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي رقم (٢٢٤) -
تم بتاريخ ٢ تشرين الثاني ١٩٨٩ توقيع اتفاقية إعادة إقراض بين الشركة ووزارة التخطيط لقرض الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي رقم ٢٢٤ والبالغ 
٠٠٠ر٠٠٠ر٨ دينار كويتي بفائدة سنوية ٦٪ تبلغ مدة القرض ٢٣ سنة منها ست سنوات فترة سماح تدفع خاللها الفوائد فقط، ويسدد القرض على ٣٥ قسط نصف سنوي 

استحق القسط األول بتاريخ أول أيلول ١٩٩٥ والقسط االخير بتاريخ اول ايلول ٢٠١٢.

قرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي رقم (٢٣٩) -
تم بتاريخ ١٧ ايار ١٩٩٠ توقيع اتفاقية إعادة إقراض بين الشركة ووزارة التخطيط لقرض الصندوق العـــربي لإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتمـــاعي رقم ٢٣٩ والبــالــغ 
٠٠٠ر٧٥٠ر٤ دينار كويتي بفائدة سنوية ٥ر٤٪ تبلغ مدة القرض ٢٣ سنة منها ست سنوات فترة سماح تدفع خاللها الفوائد فقط وقد استحق القسط األول من القرض 

بتاريخ أول نيسان ١٩٩٦ والقسط االخير بتاريخ اول نيسان ٢٠١٣.

قرض بنك االستثمار األوروبي -
تم بتاريخ ١٠ أيار ١٩٩٩ توقيع اتفاقية قرض بين الشركة وبنك االستثمار األوروبي بكفالة حكومة المملكة األردنية الهاشمية تم بموجبها الموافقة على منح الشركـة 
قرضًا بمبلغ ٠٠٠ر٠٠٠ر٦٠ يورو يمنح للشركة على جزئين يكون الجزء األول بمبلغ ٠٠٠ر٠٠٠ر٣٠ يورو بتاريخ التوقيع وذلك لتمويل مشروع منجم  الشيدية / المرحلة 
الثانية بفائدة حددت حسب معدل سعر اإلقراض لمثل هذه القروض لدى البنك بتاريخ السحب والتي بلغت ٤٥ر٧٪ هذا وقد تم االتفاق على تثبيت إجمالي قيمة القرض 
مقابل الدوالر األمريكي بتاريخ المنح.  تبلغ مدة القرض ١٥ سنة من ضمنها فترة سماح مدتها أربع سنوات ويسدد هذا القرض على ٢٢ قسطًا نصف سنوي.  وقد تم توقيع 
اتفاقية منح الجزء الثاني بنفس المبلغ بتـــاريخ ٢٥ أيار ٢٠٠٠، وتم سحب الجزء األول من القـــرض بمبلغ ٠٠٠ر٠٠٠ر٣٠ يورو (بما يعادله بالدوالر األمريكـــي) بتاريـــخ 
٣ نيسان ٢٠٠٠، هذا وقد قامت الشركة خالل عام ٢٠٠٣ بالطلب من بنك االستثمار األوروبي بإلغاء الجزء غير المسحوب من القرض، وقد حصلت الشركة على موافقة 

بنك االستثمار األوروبي على هذا الطلب. استحق القسط األول من القرض خالل شهر تشرين األول ٢٠٠٣ والقسط األخير خالل شهر نيسان ٢٠١٤.

قرض البنك األردني الكويتي -
تم بتاريخ ٦ شباط ٢٠٠٧ توقيع اتفاقية قرض بين الشركة والبنك األردني الكويتي وتم بموجبها الموافقة على منح الشركة قرضًا بمبلغ ٠٠٠ر٢٠٠ر٤٠ دوالر وذلك 
الستخدامه في تسديد ٥٠٪ من قيمة أسناد القرض، وذلك بسعر فائدة معدل سعر اإلقراض في أسواق لندن لثالثة شهور مضافًا إليها ٤٥ر١٪ يتم سداد القرض وفوائده 

بشكل ربع سنوي ولغاية ثالث سنوات، استحق القسط األول بتاريخ ٦ أيار ٢٠٠٧ والقسط األخير بتاريخ ٦ شباط ٢٠١٠.

 تستحق خالل عامعملة القرض

دينـــــار

 القرض النمساوي (بنك كريدت انشتالت)

قرض الصندوق العربي (٢٢٤)

قرض الصندوق العربي (٢٣٩)

قرض بنك االستثمار األوروبي

قرض البنك االردني الكويتي

طويلة األجل

أقساط قروض

٢٠٠٩

طويلة األجل تستحق خالل عام

أقساط قروض

٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــاردينـــــار

 شلن نمساوي

 دينار كويتي

 دينار كويتي

 يــورو

 دوالر امريكي

٩٩٠ر١٠٤

١٧٩ر٩٨٩

٧٢٩ر٦٨٢

٩٩٨ر٣١٢ر٢

٨٠٠ر٣٧١ر٢

٦٩٦ ر٤٦١ر٦

-

٣٥٩ر٩٧٨ر١

٥٠٣ر٧٠٥ر١

٤٩٤ر٠٩٥ر٨

-

٣٥٦ر٧٧٩ر١١

١٥٥ر٢٠٦

٦٠٦ر٠٢٦ر١

٨٨٤ر٦٩٤

٩٧١ر٩٢٤

٢٠٠ر٤٨٧ر٩ 

٨١٦ر٣٣٩ر١٢

٠٦٣ر٩٩

٨١٨ر٠٧٩ر٣

٥٧١ر٤٦٢ر٢

٢٧٨ر٣٦٦ر١١

٨٠٠ر٣٧١ر٢

٥٣٠ر٣٧٩ر١٩

جدول دفعات القروض
إن مبلغ الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض طويلة األجل هي كما يلي:

تتضمن بعض اتفاقيات القروض شروطًا تتعلق بنسب مالية ذات عالقة بالقوائم المالية للشركة إضافة الى شروط اخرى تتعلق باالقتراض االضافي للشركة، هذا وتعطي 
بعض هذه االتفاقيات المقرض الحق في المطالبة بكامل رصيد القروض في حال عدم التزام الشركة بتلك الشروط.

تتطلب اتفاقيات القروض الموقعة مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي أن تقوم الشركة بالحصول على موافقة الصندوق المسبقة القتراض أية مبالغ تزيد 
عن ٠٠٠ر٠٠٠ر٣ دينار أردني والمحافظة على نسبة خدمة الدين ونسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة ألي سنة مالية بحيث ال تقل عن مرة ونصف لكال 

النسبتين ونسبة المديونية الناشئة عن قروض يزيد أجلها عن عام بما ال يزيد عن مرة ونصف من مجموع رأسمال الشركة والفوائض.  
تتطلب اتفاقية قرض بنك االستثمار االوروبي أن ال تقوم الشركة بإقتراض أية مبالغ لمدة تزيد عن سنة بمبلغ٠٠٠ر٠٠٠ر١٠ دوالر امريكي أو اكثر دون الحصول على 

موافقة البنك المسبقة وكذلك المحافظة على نسبة محددة لخدمة الدين ونسبة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة.  
هذا وقد التزمت الشركة بتلك الشروط كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩.

(١٧) مخصصات صندوق التعويض ونهاية الخدمة
إن تفاصيل الحركة على مخصصات صندوق التعويض ونهاية الخدمة هي كما يلي:

* اكتسب جميع العاملين في الشركة اعتبارًا من أول كانون الثاني ١٩٨١ الحق بالمساهمة في صندوق تعويض الموظفين بمبلغ ٤٠٠ دينار سنويًا، وتبلغ حصة الشركة 
من تلك المساهمة ٢٦٠ دينار ويساهم الموظف بمبلغ ١٤٠ دينار تم تعديلها اعتبارًا من أول آب ١٩٩٩ لتصبح ٤٥٠ دينار سنويًا وتبلغ حصة الشركة من تلك المساهمة 

٣١٠ دينار ويساهم الموظف بمبلغ ١٤٠ دينار.

يمثــل الرصيــد الحــالــي للصنــدوق المبالــغ المتجمــعــة لبعض العامــلين منذ أول حــزيران ٢٠٠٠ حيث كــانت الشــركة قد دفعت جــزء من رصيــد الصندوق كمـــا في 
٣١ كانون األول ٢٠٠٩ إلى الموظفين. هذا ويتم تسجيل مساهمة الشركة في الصندوق شهريًا كجزء من المصاريف اإلدارية.

** يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة عن الفترة التي سبقت تطبيق قانون الضمان اإلجتماعي ولغايـة ٣٠ نيسان ١٩٨٠ بعد أن أصبح قانون الضمان اإلجتماعي 
ساري المفعول اعتبارًا من أول أيار ١٩٨٠ ويتم احتساب هذا المخصص للموظفين الذين ال يزالون على رأس عملهم في الشركة استنادًا إلى قــانــون العمــل رقــم (٨) 

لعام ١٩٩٦ المعمول به اعتبارًا من ١٦ حزيران ١٩٩٦ ويتم دفعه في حالة استقالة الموظف أو إنهاء خدمته.

*** قامت الشركة خالل عام ١٩٩٩ باحتساب مخصص فرق عالوة االختصاص للمهندسين وذلك بناًء على قرار محكمة التمييز والذي تضمن إصدار حكم لصالح أحد 
موظفي الشركة السابقين  يقضي بإلزام الشركة بدفـع فرق عالوة االختصاص للموظفين كجزء من تعويض نهاية الخدمة.

دينـــــارالسنــــة

٢٠١١

٢٠١٢

ما بعد ٢٠١٢

٤٣٢ر٩٨٥ر٣

٤٣٢ر٩٨٥ر٣

٤٩٢ر٨٠٨ر٣

٣٥٦ر٧٧٩ر١١

الرصيد كما في أول كانون الثاني

المخصص خالل السنة

المدفوع خالل السنة

الرصيد كما في ٣١ كانون األول

٥٥٨ر٨١٢ر١٩

٢٩١ر٧٥١ر١

(٥٢٦ر٠٧٣ر٦)

٣٢٣ر٤٩٠ر١٥

 صنـــدوق   

 تعويض الموظفين *

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــار

 تعويــض  

 نهاية الخدمة **

دينـــــار

 عالوة االختصاص 

 للمهندسيـن ***

دينـــــار

 المجمــــوع

دينـــــاردينـــــار

٣٠٦ر٤٠١ر١٥

٣٥٣ر٧٥٠ر١

(٩٩٩ر٣٩٨ر٥)

٦٦٠ر٧٥٢ر١١

٥٤٣ر٧٠

٣٩٠ر١٣

-

٩٣٣ر٨٣

٤٧٤ر١٨

-  

-

٤٧٤ر١٨

٣٢٣ر٤٩٠ر١٥

٧٤٣ر٧٦٣ر١

(٩٩٩ ر٣٩٨ر٥)

٠٦٧ر٨٥٥ر١١

(ص ٦٨)
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إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(١٨) التزامات التقاعد المبكر

قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٩ شباط ٢٠٠٠ إقرار نظام الحوافز واألسس المتعلقة بالتقاعد المبكر لموظفـي الشركة والذي يشتمل على منح الموظف الذي يطلب 
اإلحالة الى التقاعد المبكر االمتيازات التالية:

أ  ) االستفادة من نظام التأمين الصحي لما بعد التقاعد لموظفي الشركة.

ب) منح مكافأة تعادل الفرق بين إجمالي الراتب الذي تدفعه الشركة والخاضع للضمان االجتماعي وإجمالي الراتب التقاعدي الممنوح من قبل مؤسسة الضمان االجتماعي 
طوال المدة الزمنية التي تنتهي عند الحصول على تقاعد الشيخوخة. ويراعى عند احتساب هذا الفرق تطبيق أحكام المادة (٤٤) من قانون الضمان االجتماعي المعمول به 

حاليًا.

ج ) منح مكافأة تعادل راتب ستة اشهر.

د  ) منح مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة للفترة المتبقية ما بين تاريخ اإلحالة وتاريخ تقاعد الشيخوخة.

هـ) مساهمة الشركة بما نسبته ٥٠٪ من كلفة شراء سنوات لغايات تحسين الراتب التقاعدي ولمدة أقصاها خمس سنوات.

تكتسب منافع الموظفين على أساس سنوات الخدمة ويتم تحديد اإللتزام على أساس القيمة الحالية لقيمة اإللتزام اإلجمالية بتاريخ القوائم المالية بعد تنزيل كلفة الخدمة 
السابقة غير المتحققة.

يتم تحديد قيمة التزامات الشركة الناشئة عن خطة التقاعد المبكر باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية التقديرية.

قرر مجلس إدارة الشركة الموافقـة على إلغاء العمـل بنظام التقاعـد المبكر لموظفي الشركـة اعتبارًا من تاريـخ ٣١ كانون األول ٢٠٠١، هذا وكان على الشركة قضايا 
متعلقة بنظام التقاعد المبكر بلغت قيمتها حسب الئحة االدعاء حوالي ٩٦٤ر٣٣٣ر٥١ دينار  قبل اجراء تسوية ومصالحة مع المتقاعدين فقد قامت الشركـة بدفع مبلـغ 

٧٨٧ر٥١٥ر٢ دينار مقابل هذه الدعاوي لتصبح قيمة الدعاوي المقامة ضد الشركة ٨٦٦ر٦٥٩ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ (٢٠٠٨: ٩٩٢ر٠٥٤ر١دينار). 

علمًا بأن المبلغ المعروض للمصالحة حوالي ٠٠٠ر٢٥ دينار.

فيما يلي تفاصيل التزامات خطة التقاعد المبكر وااللتزام الذي تم تسجيله في المركز المالي:

دينـــــاردينـــــار

القيمة الحالية لاللتزامات غير الممولة

تعديالت أو تسديدات منافع التقاعد

االلتزام كما هو ظاهر في المركز المالي

٨٤١ر٣٩٦ر١٢

(٦٠١ر٦٠٢ر٤)

٢٤٠ر٧٩٤ر٧

١٥١ر٢٤٣ر١٥

(٣١٠ر٨٤٦ر٢)

٨٤١ر٣٩٦ر١٢

دينـــــاردينـــــار

مصروف التقاعد

وفر التقاعد المبكر

وفر(مصروف) التقاعد

(١١٤ر٦٥٨)

٣٥٦ر٦٠٨ر٢

٢٤٢ر٩٥٠ر١

(٥٦١ر٥٨٧ر١)

-

(٥٦١ر٥٨٧ر١)

إن تفاصيل وفر( مصروف) التقاعد هي كما يلي:

٢٠٠٩٢٠٠٨

٢٠٠٩٢٠٠٨

إن تفاصيل الحركة على حساب إلتزام التقاعد المبكر هي كما يلي:

إن االفتراضات اإلكتوارية األساسية المستخدمة لتحديد إلتزامات التقاعد هي كما يلي:

(١٩) ذمم دائنة

٢٠٠٩٢٠٠٨
دينـــــاردينـــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
مصروف التقاعد

وفر التقاعد المبكر
المكافآت وفروقات الرواتب المدفوعة خالل السنة

االلتزام كما هو ظاهر في المركز المالي

١٥١ر٢٤٣ر١٥
٥٦١ر٥٨٧ر١

-
(٨٧١ر٤٣٣ر٤ )
٨٤١ر٣٩٦ر١٢

٢٠٠٩٢٠٠٨
دينـــــاردينـــــار

ذمم شركات حليفة
متعهدو المشاريع والحفريات

موردون خارجيون
موردون محليون

أخـــرى

٤٩٢ر٣٩٢ر٥
٢٣٧ر٠٠٨ر٣
٢١٧ر٠٠٧ر٦

٠٠٩ر٤١
٠٥٠ر٣٥٦ر٢  
٠٠٥ر٨٠٥ر١٦

(٢٠) مصاريف مستحقة

٢٠٠٩٢٠٠٨
دينـــــاردينـــــار

رسوم تعدين
فوائد قروض وأسناد قرض

عمولة وكالء البيع
أجور شحن ونقل

مصاريف تأخير تحميل وتفريغ البواخر
مسموحات المبيعات 

مصاريف الميناء
مصاريف محروقات وكهرباء ومياه

تكاليف مواد أولية
مصاريف طبية

أخـــرى

٢٦٢ر٥٣٣
٠٧٠ر٤٨٣
٧٤١ر٧٩١

٠٠١ر٣٢٩ر١
٢٢٤ر٦٩٨

٥٢٧ر٤٠٩ر١
٤٨٩ر٤٥٢
٦٠٦ر٩٣٤

-
٠٠٠ر٦٥٢

٠٢٤ر١٠٧ر٣ 
٩٤٤ر٣٩٠ر١٠

٢٠٠٩٢٠٠٨
دينـــــاردينـــــار

معدل الخصم

معدل زيادة التكاليف الطبية

٪٥

٪٥

٪٧

٪٧

٨٤١ر٣٩٦ر١٢
١١٤ر٦٥٨

(٣٥٦ر٦٠٨ر٢)
(٣٥٩ر٦٥٢ر٢)
٢٤٠ر٧٩٤ر٧

٢٤٩ر٧٤٢
٨١٦ر٥٠٨
٩٩٢ر٨٩٣

٢٥٤ر١٧٨ر١
٢٤٦ر٢١٤

٥٩٦ر٩٠٤ر١
٦٠١ر٨٥٦

٩٤٧ر٥٩٦ر١
٦٠١ر٧٦٣ر٥

٥٠٠ر٣٠٢
٤٩١ر٥٩٦ر٢  
٢٩٣ر٥٥٨ر١٦

٤٥٢ر٠٨٢ر٧
٠١٩ر٥٣٧ر٤
٧٩٩ر٥٤٣ر٤
٩٤٢ر٣٤٧ر٢
٦٦٣ر٢٩٧ر١  
٨٧٥ر٨٠٨ر١٩

(ص ٧٠)
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شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(٢١) أرصدة دائنة أخرى

(٢٢) بنوك دائنة
يمثل هذا المبلغ الجزء المستغـل من التسهيـالت االئتمـــانية المتمثلـة في حسابـات جــاري مدين منحـت للشــركــة مـن قبل بنـــوك محلـيـة بسقف ٠٠٠ر٩٥٥ر٢٦ دينار 
و ٠٠٠ر٢٠٠ر٢٣ دوالر أمريكي كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ وبمعدل فائدة يتراوح ما بين ٦ر٧٪ و ٥ر٨٪ للدينـار خالل عام ٢٠٠٩ (٥ر٧٪ و ١٥ر٨٪ خالل عام ٢٠٠٨) 

ومعدل سعر االقراض فـي أسـواق لنـدن مضافــًا إليه هامش ما بين ١٪ و ٤٪ للدوالر األمريكي.

(٢٣) ضريبة الدخل
أ- مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

أمانات ومخصصات مختلفة

محتجزات متعهدين

حسابات معلقة على كفاالت صادرة 

أخـــرى

٢٧٢ر٦٠٥ر٨

٦٤٧ر٢١٦ر٢

٣٣٠ر٣٥٧ر٢

٧٩٣ر٦٣١ر١

٠٤٢ر٨١١ر١٤

٦٢١ر٤٨١ر١١

٦٤٧ر٢١٦ر٢

٣٣٠ر٣٥٧ر٢

٩٣٨ر٩٦٦

٥٣٦ر٠٢٢ر١٧

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني

مصروف ضريبة الدخل للعام الحالي

المستخدم من موجودات ضريبية مؤجلة خالل العام

ينزل:

ضريبة الدخل المدفوعة والتعديالت

الرصيد كما في ٣١ كانون األول

٦١٢ر٣٢٨ر٢٥

٧٢٩ر٤٣٢ر١٢

-

٣٤١ر٧٦١ر٣٧

(٣١٩ر٦٤٤ر٢٥)

٠٢٢ر١١٧ر١٢

٢٩٥ر١٤٢ر٢

٠٠٠ر٩٢٦ر٣٣

(٤٧٤ر٩٥٣ر١)

٨٢١ر١١٤ر٣٤

(٢٠٩ر٧٨٦ر٨ )

٦١٢ر٣٢٨ر٢٥

ب- ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
إن تفاصيل ضريبة الدخل المحتسبة هي كما يلي:

وحدة الفوسفات -

قامت الشركة بالحصول على تسوية  نهائية من دائرة ضريبة الدخل عن وحدة الفوسفات حتى عام  ٢٠٠٨.

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتدوير خسائر بمبلغ ٥٣١ر٠٨٤ر٢٤ دينار لوحدة الفوسفات عن األعوام  من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٧.

وحدة األسمدة -

لم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بمراجعة سجالت الشركة – وحدة األسمدة لعام ٢٠٠٨. 

قامت الشركة بالتوصل إلى تسوية  نهائية مع دائرة ضريبة الدخل / سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة عن وحدة األسمدة حتى عام ٢٠٠٧.

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

إجمـالــيأسمـــدةفوسفـــاتإجمـالــيأسمـــدةفوسفـــات

دينـــــار

٢٠٠٩٢٠٠٨

٨٨٨ر٥٤٧ر٢٧٢

-

(٦٤٥ر٩٨٧ر١٣)

٥٥٩ر٩٩١ر٥

٨٠٢ر٥٥١ر٢٦٤

٠٠٠ر٩٢٦ر٣٣

٤ر١٢٪

٢٩٢ر٦٧٣ر٢١٥

٪١٥

(٢٣٤ر٢٩٥ر١٢)

٣٩٢ر٦٥٧ر٤

٤٥٠ر٠٣٥ر٢٠٨

٠٠٠ر١٠٠ر٣١

٤ر١٤٪

٥٩٦ر٨٧٤ر٥٦

٪٥

(٤١١ر٦٩٢ر١)

١٦٧ر٣٣٤ر١

٣٥٢ر٥١٦ر٥٦

٠٠٠ر٨٢٦ر٢

٠ر٥٪

الربح قبل الضريبة

نسبة ضريبة الدخل حسب القانون

المخفض من الربح قبل الضريبة

المردود إلى الربح قبل الضريبة

الدخل الخاضع للضريبة

مخصص الضريبة المستحق

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

٧٢٨ر٥١٠ر٨٣

٪١٥

(٠٠٩ر٧٨٨ر١٠)

٥٤٤ر٦٩٦ر٣

٢٦٣ر٤١٩ر٧٦

٨٨٩ر٤٦٢ر١١

٧ر١٣٪

٠٩٣ر٨٠٠ر٢١

٪٥

(٧٥٤ر٢٧٦ر٣)

٤٦٤ر٨٧٣

٨٠٣ر٣٩٦ر١٩

٨٤٠ر٩٦٩

٤ر٤٪

٨٢١ر٣١٠ر١٠٥

-

(٧٦٣ر٠٦٤ر١٤)

٠٠٨ر٥٧٠ر٤

٠٦٦ر٨١٦ر٩٥

٧٢٩ر٤٣٢ر١٢

٨ر١١٪

(ص ٧٢)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

ج- الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة:

قامت الشركة باحتساب موجودات ضريبية مؤجلة مقابل الخسائر المدورة المعترف بها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على وحدة الفوسفات خــالل عــام ٢٠٠٧. 
هذا و قد قامت الشركة بإطفاء كامل رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في عام ٢٠٠٨. ولم تقم الشركة بتسجيل ضرائب مؤجلة خالل عامي  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ العتقاد 

االدارة بعدم وجود تأثير مادي لها على القوائم المالية.

(٢٤) كلفة المبيعات

يتضمن بند كلفة اإلنتاج قيمة رسوم التعدين المتحققة على الفوسفات الخام المستخدم في إنتاج وحدة األسمـدة لعامـي ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ والبالغــة ٦٠٠ر٧٤٠ر١ دينـــار 
و ٤٦٢ر٦٢٣ر١ دينار على التوالي (ايضاح ٢٨).

(٢٥) مصاريف بيع وتسويق

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٨٦٢ر٥٦٩ر١٨

٩٧٩ر٤٥٥ر٥٠١

(٩٧٧ر٢٨٥ر٣٦)

٨٦٤ر٧٣٩ر٤٨٣

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٠٤٣ر٣٩٦ر٤

٥٤٥ر٣٦٨ر١

٠٥١ر٣٤٠

٣٥٤ر٥٤٥ر١

٢٤٥ر٩٠٤ر٢

٨٣٩ر٩١٤ر٤

٠٧٧ر٤٦٩ر١٥

عمولة المبيعات

مصاريف دائرة التصدير

مواد التعبئة

ضريبة دخل على اجور الشحن

مصاريف تأخير تحميل البواخر

مصاريف بيع وتسويق أخرى

المنتجات الجاهزة كما في أول كانون الثاني

كلفة اإلنتاج (إيضاح ٣٥)

المنتجات الجاهزة كما في ٣١ كانون األول

٩٧٧ر٢٨٥ر٣٦

٩١٤ر٧٨٠ر٢٨٦

(٢٣٦ر٣١١ر٢٩)

٦٥٥ر٧٥٥ر٢٩٣

٦٧٢ر٢٧٠ر٤

٠٥٧ر٤٩٣ر١

٤٦٤ر٥٥٦

٤٦٧ر٩٦٧

١٣٥ر٣١٥

١٦٥ر٢٨٩ر٣

٩٦٠ر٨٩١ر١٠

(٢٦) مصاريف إدارية

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار
٦٤٤ر٤٢٦ر٤

٧١٦ر٢٨٢ر١

٠٧٥ر٥١

٥٨٢ر١٤٧

٧٠٣ر٣٦١ر١

٢٥٢ر٢٢٣

١٧٠ر٢٨٢

٨٤٨ر٣٢٩

٥٩٦ر٧٧٩

٦٥٦ر٧٣٣

٤١٢ر٢٩٥

١٦٨ر٠١٧ر١

٣٧٥ر٤٤٦

٧٥٦ر٧٢

٠٦٧ر١٦

٩٥٥ر١١٣

٥٩٩ر٩١

٠٤٩ر١٠٨

٦٠١ر٩٨

٩٢٣ر٢٠٧ر٤

٨٥٢ر٢٣٩ر١

٤١٠ر١٢٧

٢٨٤ر٢٢٤

٧٦٨ر٣٠٩

٠٧٩ر٥٨

٥٤٧ر٦٠٣

١٥٤ر١٥١

٠٢٨ر٩٠

٣١٩ر٦٩٦

٥٨٨ر٥٨٦ر١٩

رواتب واجور

مساهمة الشركة في صندوق التعويض ونهاية الخدمة

االجازات المدفوعة وتعويض نهاية الخدمة

المساهمة في صندوق ادخار الموظفين

المساهمة في التأمين الصحي لما بعد التقاعد

المساهمة في صندوق التأمين الصحي

المساهمة في الضمان االجتماعي

مصاريف المعالجة الطبية

نفقات السفر والمياومات

إستهالكات

البريد، الهاتف، التلكس والفاكس

رسوم االشتراكات والمعارض

اتعاب محاماه

قضايا مدفوعة

االيجـــارات

الدعاية واالعالن

القرطاسية والمطبوعات

المياه، الكهرباء والتدفئة

مصاريف الضيافة

المساهمة في تنمية المجتمع المحلي

التبرعـــات

الزيوت والمحروقات

مصاريف الصيانة وقطع الغيار

مصاريف البحث العلمي

مصاريف برامج الحاسب اآللي

الرسوم والضرائب وطوابع الواردات

رسوم التأمين

دراسات وأبحاث

أخــــرى

٢٩٩ر٥١٥ر٤

٤٦٤ر٣٢٢ر١

٦٥٩ر٧

٦٥٤ر٢١٥

٣٣٨ر١٠٤ر١

٤٢٢ر٢٧٧

٦٢٥ر٣٢٧

٩٢٤ر٣١٦

٧٠٥ر٥٧٦

٢١٣ر٨٤٨

٢٠٩ر٢٦٥

٤٢٤ر١٥١

١١٩ر٣٠٤

٤٦٤ر٣٢٣ر١

٠٨٧ر١٩

٣٧٢ر١١٧

٠٦٣ر١٣٦

٩٨٣ر١٠٥

٦٣٢ر١١٥

-

٩٤٤ر٥٨١

٦٧٨ر٧٧

٢١٢ر١٢٠

٦٧٨ر٦٥٨

٠٢٢ر٧٨

٠٥٩ر٦٤

١٧٠ر٥١

٤٥٣ر١٨٠

٢٩٢ر٢٠٠ر١

١٦٤ر٠٦٣ر١٥

تم توزيع المصاريف اإلدارية - باستثناء مساهمة الشركة في صندوق التعويض ونهاية الخدمة - بين وحدتي الفوسفات واألسمدة بنسبة ٧٥٪ و ٢٥٪ على التوالي.

(ص ٧٤)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

 (٢٧) مصاريف منجم الرصيفة

(٢٩) تكاليف التمويل

(٢٨) رسوم التعدين
تقوم حكومة المملكة األردنية الهاشمية باستيفاء رسوم تعدين عن كل طن فوسفات يباع في المملكة أو يصدر منها أو يستغل في المشاريع الصناعية لشركة مناجم 
الفوسفات.  تم خالل عام ٢٠٠١ تعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات بموجب قرار مجلس الوزراء بحيث أصبحت الحكومة تستوفي مبلغ دينار وأربعمائة وعشرين فلسًا 

عن كل طن فوسفات وذلك اعتبارًا من أول كانون الثاني ٢٠٠١ بدًال من خمسة دنانير خالل األعوام ما قبل ٢٠٠١.

إن تفاصيل رسوم التعدين المتحققة عن عامي ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ هي كما يلي:

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٧٥٥ر٢٤٣ر١

٣٠٦ر١٣٢

٠٠٩ر٦٤

٢٤٨ر٦٠

١٢٥ر٨٧

١٥٤ر٣٤

٨٨٣ر٣٠

٣٠٦ر٤٥٤

٥٨٩ر٥٨

٣٧٥ر١٦٥ر٢

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٩٤٩ر٧٨٩ر٦

٤٦٢ر٦٢٣ر١

٤١١ر٤١٣ر٨

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٣٢٠ر٤٣٩ر٢

٠٠٧ر٦٩٩

٩٧٨ر٣٩٢

٣٠٥ر٥٣١ر٣

رواتب وأجور  

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

مساهمة الشركة في صندوق ادخار الموظفين

مساهمة الشركة في صندوق التأمين الصحي

مصاريف المعالجة الطبية

قطع غيار ولوازم مستهلكة

المحروقات والزيوت

مصاريف البحث العلمي

أخــــرى

رسوم التعدين المتحققة على الفوسفات المصدر

المورد الى وحدة األسمدة (ايضاح ٢٤)

فوائد قروض

فوائد بنكية

أخرى

٥١٧ر٤٤٩ر١

٨٩٩ر١٣٩

٧٣٧ر٧٤

٧٣٢ر٨٩

٨٩٢ر٦٥

٦٦٥ر٤٥

٠٦١ر٨

٤٨٧ر٨٢٩

٠٣٣ر١٦٤

٠٢٣ر٨٦٧ر٢

٢٨٢ر٦٣٠ر٥

٦٠٠ر٧٤٠ر١

٨٨٢ر٣٧٠ر٧

٩٥٣ر٦٦١ر١

٠٩٧ر٤٦٥

٢٦٩ر٥٩٧

٣١٩ر٧٢٤ر٢

(٣٠) إيراد التمويل

(٣١) صافي إيرادات أخرى

(٣٢) رسوم مختلفة

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

رسوم الجامعات األردنية

رسوم صندوق دعم البحث العلمي

رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٥٥٤ر٦٤٨

٠٠٩ر١٧ 

٥٦٣ر٦٦٥

فوائد على الحسابات البنكية الجارية والودائع

فوائد على الذمم المدينة

ايرادات مناولة من شركات حليفة

إيرادات سرعة تحميل البواخر

صافي أرباح استثمارات في أسهم الشركات

صافي ربح بيع لوازم وكهرباء ومياه

إيجار السكن والمحالت التجارية

خدمات مقدمة لجهات خارجية

تسوية مطالبات التأمين

أخـــــرى

٩٠٧ر١٧٦ر١

٨٤٤ر٧٦٨

٦٧٨ر١٣٢

٨٦٠ر٢٧٣ر٣

٠٤٥ر١٦٩

٦٣٨ر٦

٢٣١ر٥١٧

٤٥٠ر٥٤٢ر١

٦٥٣ر٥٨٧ر٧

٩٦٠ر٨٠٠ر٢

٢٤٠ر٤٣٣ر٢

٨٥٨ر٢٦٨ر٢

٠٥٨ر٥٠٣ر٧

٩٥٨ر٥٢١ر٣

٢٨٥ر٢٢

٢٤٣ر٥٤٤ر٣

٤٦٤ر٠٣٢ر١

٨١٦ر٥٥٧

٤٤٤ر٢٧١

٢٩٠ر٨٩٤

٦٣٧ر١٤٦

٢٢٩ر٣٨

٧٣٥ر٧١٨

٧٩٤ر٤٩٠

٤٠٩ر١٥٠ر٤

٠٧٣ر٠٨٤ر١

٠٧٣ر٠٨٤ر١

٣١٤ر٨٨٣

٤٦٠ر٠٥١ر٣

(ص ٧٦)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(٣٣) حصة السهم من الربح

* إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم منه.

(٣٤) التصنيف القطاعي
إن هذه  القطاعات.  تلك  باالختالف في منتجات  تتأثر بشكل جوهري  بالشركة  المتعلقة  والمنافع  المخاطر  أن  أساس  الرئيسية على  القطاعات  أسلوب عرض  تم تحديد 
القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير التي يتم استعمالها من 

قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى الشركة.

تقوم وحدة الفوسفات باستخراج وتعدين وبيع الفوسفات في األسواق المحلية والعالمية وللشركات الحليفة.

األسواق  وبيعها في  األلمنيوم  وفلوريد  والكبريتيك  الفوسفوريك  األسمدة وحامض  واستخدامه في تصنيع  الفوسفات  الفوسفات من وحدة  األسمدة بشراء  تقوم وحدة 
العالمية والمحلية وللشركات الحليفة.

تقوم وحدة المتاجرة بالمواد األولية بشراء المواد األولية والمتفجرات واستخدامها في التعدين وصناعة األسمدة كما تقوم ببيعها في األسواق العالمية والمحلية وللشركات 
الحليفة.

فيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال: 

٢٠٠٩٢٠٠٨

٨٨٨ر٦٢١ر٢٣٨

٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥

فلس/دينــــار

٣/١٨٢

ربح السنة (دينار)

المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة (سهم)

الحصة  األساسية*

وحدة األسمدةوحدة الفوسفات

دينـــــاردينـــــار

المتاجرة بالمواد األوليــة

دينـــــار

تسوية الحسابات الجارية

دينـــــار

االجمــالي

دينـــــار ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

اإليرادات

مبيعات خارجية

مبيعات داخلية ما بين وحدتي االنتاج

كلفة المبيعات

الربح االجمالي

نتائج األعمال

الربح قبل الضريبة وتكاليف ودخل التمويل وفرق العملة

صافي ايراد (تكاليف) التمويل وفرق العملة 

الربح قبل ضريبة الدخل

ربح السنة

حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة 

معلومات القطاعات األخرى

المصاريف الرأسمالية

اإلستهالكات

٢٠٠ر٨٥٦ر٢٨٥

٩٤٧ر٧١٣ر٣٤

١٤٧ر٥٧٠ر٣٢٠

(٥٥٩ر٩٧٣ر١٤٩)

٥٨٨ر٥٩٦ر١٧٠

٣٠٧ر٣٠٤ر٨٢

٥٦٥ر١٨٣ر١

٨٧٢ر٤٨٧ر٨٣

٩٨٤ر٠٢٤ر٧٢

٥٧٤ر٠٤٩ر٢

٦٧٦ر٧٤١ر٢

٨٢٣ر٦٩٨ر١١

٣٥٨ر٤١٤ر١٦٧

-

٣٥٨ر٤١٤ر١٦٧

(٤١٥ر٣١٤ر١٣٩)

٩٤٣ر٠٩٩ر٢٨

١١٢ر٣٦٧ر٢١

(٥٨٤ر٥١)

٥٢٨ر٣١٥ر٢١

٦٨٧ر٣٤٥ر٢٠

-

٥٩٨ر٩٧٧ر٣٥

٠٢٤ر٣٤١ر١

١٠٢ر٩٧٥ر٤

-

١٠٢ر٩٧٥ر٤

(٦٨١ر٤٦٧ر٤)

٤٢١ر٥٠٧

٤٢١ر٥٠٧

-

٤٢١ر٥٠٧

٤٢١ر٥٠٧

-

-

-

-

(٩٤٧ر٧١٣ر٣٤)

(٩٤٧ر٧١٣ر٣٤)

-

(٩٤٧ر٧١٣ر٣٤)

-

-

-

-

-

-

-

٦٦٠ر٢٤٥ر٤٥٨

-

٦٦٠ر٢٤٥ر٤٥٨

(٦٥٥ر٧٥٥ر٢٩٣)

٠٠٥ر٤٩٠ر١٦٤

٨٤٠ر١٧٨ر١٠٤

٩٨١ر١٣١ر١

٨٢١ر٣١٠ر١٠٥

٠٩٢ر٨٧٨ر٩٢

٥٧٤ر٠٤٩ر٢

٢٧٤ر٧١٩ر٣٨

٨٤٧ر٠٣٩ر١٣

وحدة األسمدةوحدة الفوسفات

دينـــــاردينـــــار

المتاجرة بالمواد األوليــة

دينـــــار

تسوية الحسابات الجارية

دينـــــار

االجمــالي

دينـــــار ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

اإليرادات

مبيعات خارجية

مبيعات داخلية ما بين وحدتي االنتاج

كلفة المبيعات

الربح االجمالي

نتائج األعمال

الربح قبل الضريبة وتكاليف ودخل التمويل وفرق العملة

صافي تكاليف التمويل وفرق العملة

الربح قبل ضريبة الدخل

ربح السنة

حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة 

معلومات القطاعات األخرى

المصاريف الرأسمالية

اإلستهالكات

٤٧٢ر٠٢٩ر٤٣٥

٧٧٩ر٣٧٧ر٣٢

٢٥١ر٤٠٧ر٤٦٧

(٨١١ر٥٩٥ر١٣٦)

٤٤٠ر٨١١ر٣٣٠

١٦٥ر٠٧١ر٢١٨

(٨٢٢ر٦٧٣ر٢)

٣٤٣ر٣٩٧ر٢١٥

٣٤٣ر٢٩٧ر١٨٤

٦٣٢ر٨٣٤ر١

٥٧٠ر٦١٥

٨٧٣ر٧٤٢ر١١

٧٩٠ر٣٠٤ر٣٩٢

-

٧٩٠ر٣٠٤ر٣٩٢

(٣٣٩ر٩٦٦ر٣٢٧)

٤٥١ر٣٣٨ر٦٤

٩٣٦ر٩٦٨ر٥٦

(٣١٠ر١٩٨)

٦٢٦ر٧٧٠ر٥٦

٦٢٦ر٩٤٤ر٥٣

-

٦٤٠ر٧٧٠ر٢٢

٠٨١ر٢٩٢ر١

٦٣٣ر٥٥٧ر١٩

-

٦٣٣ر٥٥٧ر١٩

(٧١٤ر١٧٧ر١٩)

٩١٩ر٣٧٩

٩١٩ر٣٧٩

-

٩١٩ر٣٧٩

٩١٩ر٣٧٩

-

-

-

-

(٧٧٩ر٣٧٧ر٣٢)

(٧٧٩ر٣٧٧ر٣٢)

(٧٧٩ر٣٧٧ر٣٢)

-

-

-

-

-

-

-

٨٩٥ر٨٩١ر٨٤٦

-

٨٩٥ر٨٩١ر٨٤٦

(٨٦٤ر٧٣٩ر٤٨٣)

٠٣١ر١٥٢ر٣٦٣

٠٢٠ر٤٢٠ر٢٧٥

(١٣٢ر٨٧٢ر٢)

٨٨٨ر٥٤٧ر٢٧٢

٨٨٨ر٦٢١ر٢٣٨

٦٣٢ر٨٣٤ر١

٢١٠ر٣٨٦ر٢٣

٩٥٤ر٠٣٤ر١٣

٢٣٧ر٧٤٣ر٤٣٢

٦٧٣ر٨٠٣ر٧٥

٥٨٣ر٤٩٣ر٤١

٩٣٨ر١٤٨ر٤٥٤

٥٣٠ر٦٤٧ر١٠٩

٣٢٦ر٤٧٠ر٤٠

٩١٠ر٥٤٠ر١٤١

٠٢٧ر٠٥٦ر٢٦

-

٨٧٣ر٩٤٨ر٩٦

٦٨٨ر٣٣٦ر٢٤

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١٤٧ر٢٨٤ر٥٧٤

٧٠٠ر٨٥٩ر١٠١

٥٨٣ر٤٩٣ر٤١

٨١١ر٠٩٧ر٥٥١

٢١٨ر٩٨٤ر١٣٣

٣٢٦ر٤٧٠ر٤٠

٠٩٢ر٨٧٨ر٩٢

٠٠٠ر٠٠٠ر٧٥

فلس/دينــــار

١/٢٣٨

دينـــــار دينـــــار

الموجودات والمطلوبات كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

الموجودات

المطلوبات

استثمار في شركات حليفة

الموجودات والمطلوبات كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

الموجودات

المطلوبات

استثمار في شركات حليفة

(ص ٧٨)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

وحدة األسمدةوحدة الفوسفات

التوزيع الجغرافي :

إن تفاصيل المبيعات حسب المناطق الجغرافية هي كما يلي :

تمارس الشركة نشاطها داخل المملكة األردنية الهاشمية وبالتالي فإن جميع موجوداتها ومطلوباتها تقع ضمن المملكة األردنية الهاشمية.

(٣٥) كلفة اإلنتاج

٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨
ألف دينـــــارألف دينـــــارألف دينـــــارألف دينـــــار

٨٦٩ر٣٨
٩٩٠ر٣٣١

-
٨٩٢ر٥٩
٢٧٨ر٤

٠٢٩ر٤٣٥

-
٩٤٣ر٣٣٩

-
٥٧٧ر٤٥
٧٨٥ر٦

٣٠٥ر٣٩٢

أوروبا
آسيا

أفريقيا
الشركات الحليفة / المشاريع المشتركة في األردن

أخرى

١٨٠ر٣
٨٩١ر٢٥٨

-
٢٧٤ر٢٣

٥١١
٨٥٦ر٢٨٥

-
٥٣٩ر١٢٩
٧٥٥ر١٩
٤٩٢ر١٤
٦٢٨ر٣

٤١٤ر١٦٧

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٧٣٧ر١٠٥ر٣

٨٢٧ر٩٢٦ر٢٦١

٧١٤ر١٧٧ر١٩

٧٧٥ر٨٢٤ر٨٩

٨٨٣ر٧٦٨ر٣٦

٨١٦ر٥٠٣ر٣١

٨٨٩ر٥٠٣ر١٥

٨٥٧ر٦٠٦ر٢٢

٨٤٦ر٢٦٦ر١٢

٩٣٩ر٦٢٥ر١٥ 

(٣٠٤ر٨٥٥ر٦)

٩٧٩ر٤٥٥ر٥٠١

(٣٦) الرواتب واألجور ومنافع الموظفين 

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

١٤٠ر١٨٠ر٣٧

٧١٥ر٢٨٢ر١

٢٤١ر٦٩٠

٢٧٨ر٣٤٨ر٣

٤٣٨ر٤٩٣ر١

٥٥٠ر٠٨١ر٢

١٦١ر١٩٠ر٢

٧٠٢ر٣٦١

٤٩٦ر٧٨٩ 

٧٢١ر٤١٧ر٤٩

٣٠٤ر٨٥٥ر٦

٣٥٠ر٠٦٦ر٦٠

٦٨١ر٤٦٧ر٤

٩٩٨ر٢٩٥ر١١١

٢٩٣ر٤٨٨ر٤١

١٧١ر٥٠٦ر٢٣

٥٦٦ر١٤٣ر١٥

٤٥٢ر٧٥٩ر٢١

٤٣٦ر١٤٥ر١٢

١٩٤ر١٧٨ر١٥

(٥٣١ر١٢٥ر٢٥)

٩١٤ر٧٨٠ر٢٨٦

٨٧٣ر٧٥٠ر٤١

٤٦٣ر٣٢٢ر١

٢٣٦ر٣٤٢

٧٧٧ر٨٥٣ر٣

٧٥٢ر٩٠٣ر١

٨٦٣ر٩٨٥ر١

١٠٦ر٤٠٤ر٢

٣٣٧ر١٠٤ر١

٩٣١ر٧٤٨

٣٣٨ر٤١٦ر٥٥

منتجات تحت التصنيع أول المدة

يضاف:

مواد خام

كلفة شراء مواد أولية

متعهدو الردم والتعدين

رواتب وأجور ومنافع أخرى

محروقات وزيوت

مياه وكهرباء

قطع غيار ولوازم

استهالكات

أخرى

ينزل:

منتجات تحت التصنيع آخر المدة

رواتب وعالوات

صندوق التعويض ونهاية الخدمة

تعويض نهاية الخدمة المدفوع

الضمان االجتماعي

صندوق التوفير

نفقات معالجة المستخدمين

تغطية نفقات التأمين الصحي لعائالت المستخدمين

مساهمة الشركة في التأمين الصحي/ تقاعد

دعم وجبات الطعام

(٣٧) التزامات محتملة

الكفاالت واالعتمادات
على الشركة بتاريخ القوائم الماليـة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثـل في اعتمادات مستنديـة وكفاالت صادرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ بقيمة ٨٢٦ر٧٥٤ر٢٧ دينار 

و ٠٤٥ر٨٧٢ر٢ دينار على التوالي (٢٠٠٨: ٩٤٩ر٩٣٠ر٣٢ دينار و ٢٠٠ر٥٤٧ دينار)

اإليجار التشغيلي
قامت الشركة خالل عام ١٩٧٨ باستئجار األرض المقام عليها المجمع الصناعي في العقبة والبالغة مساحتها ٤٤٧ر٣ دونم من حكومة المملكة األردنية الهاشمية ولمدة 
٢٥ عاما انتهت خالل عام ٢٠٠٣.  تبلغ قيمـة اإليجـار السنوي ٧٨٠ر٤٣ دينار. هذا وقد تم تجديد استئجـار األرض مع شركـة تـطــوير العـقـبــة بمسـاحـة ٠٤٣ر٣ دونم 

في عام ٢٠٠٨ ولمدة ٤٩ عام ويبلغ اإليجار السنوي ١٩٤ر٥٧٠ دينار.

القضايا المقامة ضد الشركة
على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في قضايا مقامة ضد الشركة وتتعلق بنظام التقاعد المبكر.  بلغت قيمتها حسب الئحة االدعاء حوالي 
٩٦٤ر٣٣٣ر٥١ دينار قبل اجراء تسوية ومصالحة مع المتقاعدين في نهاية عام ٢٠٠٧ فقد قامت الشركة بدفع مبلغ ٧٨٧ر٥١٥ر٢ دينار مقابل بعض هذه الدعاوي لتصبح 

قيمة الدعاوي المقامة ضد الشركة ٨٦٦ر٦٥٩ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ (٢٠٠٨: ٩٩٢ر٠٥٤ر١دينار). 

علمًا بان المبلغ المعروض للمصالحة حوالي ٠٠٠ر٢٥ دينار.

هناك قضايا مقامة ضد الشركة ضمن النشاط الطبيعي بمبلغ ٣٩٠ر٧٩٠ دينار تقريبًا.  وترى إدارة الشركة أنه لن يترتب عليها أية التزامات جوهرية لقاء هذه القضايا.

قامت الشركة خالل عام ١٩٩٩ بمصادرة كفاالت لشركة (KHD) األلمانية المقاول الرئيسي لمشروع أجهزة التعويم ورفع النسبة في منجم الشيدية - المرحلة األولى، نتيجة 
لعدم التزام شركة (KHD) بشروط اإلتفاقية. هذا وقد قامت شركة (KHD) خالل شهر كانون الثاني ٢٠٠٠ برفع دعوى ضد الشركة لمنع مطالبتها بقيمة الكفاالت.  وعلى 
أثر ذلك قدمت الشركة ادعاًء متقابًال خالل شهر شبــاط ٢٠٠٠ في الدعوى التي أقامتهــا شركة (KHD) أمام محكمة بداية عمان كمــا باشـرت شركة (KHD) خالل شهــر 
آذار ٢٠٠٠ بإجراءات التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية.  هذا وقد أصدرت محكمة التمييز األردنية قرارًا قضت بموجبه بأن شركة (KHD) قد تنازلت عن شرط التحكيم أمام 
غرفة التجارة الدولية بباريس، وبذلك تكون المحاكم األردنية هي الجهة القضائية المختصة للنظر في الخالف القائم فيما بين شركة مناجم الفوسفات األردنية وشركة 

(KHD) األلمانية وال تزال القضية منظورة أمام المحاكم األردنية.

أقامت شركة (KHD) خالل شهر تشرين االول ٢٠٠٤ دعوى قضائية ضد شركة مناجم الفوسفات ادعت فيها باستحقاقها لمبالغ عديدة من شركة مناجم الفوسفات ترتبت 
بموجب العقد الذي أبرم فيما بين الطرفين إلنشاء مشروع أجهزة التعويم ورفع النسبة في منجم الشيدية.

بلغ مجموع قيمة المطالبات المتعلقة بهذه الدعاوي ٥٦٠ر٥٦٣ر١٢ دينار، وقد قامت الشركة بتقديم الئحة ادعاء متقابل تضمن مطالبات عديدة لشركة مناجم الفوسفات بلغ 
مجموعها ٤٢٩ر٦٥٩ر٢٧ دينار وهي عبارة عن التكاليف التي تكبدتها شركة مناجم الفوسفات في سبيل إصالح األخطاء التي قامت بها شركة (KHD) عند إنشاءها للمشروع.

(ص ٨٠)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

(٣٨) معامالت مع جهات ذات عالقة
تشمل المعامالت مع جهات ذات عالقة الشركات الحليفة وحكومة المملكة األردنية الهاشمية.

فيما يلي الشركات الحليفة ونسبة الملكية فيها:

قامت الشركة بالدخول في معامالت مع الشركات الحليفة ومع حكومة المملكة األردنية الهاشمية ضمن النشاطات االعتيادية للشركة وباستخدام االسعار التجارية.  

فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل العام:

لهــذه  النقــدية  المدفوعــات  مجـــمــــوع  بلغ  وقد  الهاشمية،  األردنية  المملكة  لحكومة  مملوكة  شركات/مؤسسات  من  ومنتجات  خدمات  على  بالحصول  الشركة  تقوم 
الشركات/ المؤسسات ٥٠٧ر١١٣ر٨٦ دينار و ٠٠٠ر٢٣١ر٧٥ دينار للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ على التوالي.

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للشركة:

نسبة الملكيةاســم الشركــة

الشركة الهندية األردنية للكيماويات

شركة األسمدة اليابانية األردنية

شركة مناجم لتطوير التعدين 

الشركة األردنية الهندية لألسمدة 

شركة الموانئ الصناعية

٣٤,٨

٢٠

٢٦

٤٨

٥٠

٢٠٠٩٢٠٠٨

٪٪

٣٤,٨

٢٠

٢٦

٤٨

-

المجمــــــــوعالجهــة ذات العــالقة

٢٠٠٩٢٠٠٨حكومة المملكة األردنية الهاشميةالشركات الحليفة
دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

٥٩٣ر٣٥٢ر٢٠
٤٥٢ر٠٨٢ر٧

-

٦٥٣ر٥٨٢ر٤١
٣٤٦ر٣٥١ر٩٧

-
-

٥٢٤ر٥٣٠ر١١
-

-
-

٢٢٠ر٥٥٤ر١٠

-
-

٨٨٢ر٣٧٠ر٧
٩٠٩ر٧٦٢ر٦

-
٨٤٦ر٨٢٧

٥٩٣ر٣٥٢ر٢٠
٤٥٢ر٠٨٢ر٧

٢٢٠ر٥٥٤ر١٠

٦٥٣ر٥٨٢ر٤١
٣٤٦ر٣٥١ر٩٧
٨٨٢ر٣٧٠ر٧
٩٠٩ر٧٦٢ر٦

٥٢٤ر٥٣٠ر١١
٨٤٦ر٨٢٧

٥٥٥ر٥٠١ر٤١
٤٩٢ر٣٩٢ر٥

٤٦٧ر٥٩٦ر١٢

٩٣٢ر٣٥٠ر١١٦
٩١٠ر٣٤١ر١١١

٤١١ر٤١٣ر٨
٣٢٨ر١٠٩ر٨

٠٩٦ر١٣٠ر١٢
٨٤٨ر٧٦٨

بنود داخل قائمة المركز المالي :
ذمم مدينة 

ذمم دائنة
بنود خارج قائمة المركز المالي :

قروض مكفولة
عناصر قائمة الدخل :

مبيعات 
مشتريات

رسوم تعدين
رسوم الميناء
إيرادات أخرى
إيجار أراضي

٢٠٠٩٢٠٠٨

دينـــــاردينـــــار

٥٠٧ر٤٩٦٧٦٧ر٠٢٧ر١رواتب ومكافآت

إن طبيعة المعامالت مع جهات ذات عالقة تتمثل فيما يلي:
-تقوم الشركة بتوريد الفوسفات الخام وبكمية ٠٠٠ر٨٥٠ طن سنويًا تقريبًا إلى الشركة الهندية األردنية للكيماويات وذلك بموجب اتفاقية التوريد الموقعة بين الشركتين 
والتي تم بموجبها تحديد كيفية احتساب أسعار الفوسفات المورد الى الشركة الهندية األردنية. علمًا بأنه يتم تحديد سعر بيع الفوسفات بناًء على األسعار العالمية للبيع 
لألسواق الهندية على اساس توريد فوب العقبة معدلة لتعكس تكاليف التجفيف وأجور النقل ورسوم الميناء ومصاريف دائرة التصدير ليصبح السعر أرض المنجم. كذلك 

تقوم الشركة بتزويد الشركة الهندية األردنية بالمواد األولية وببعض الخدمات األساسية مثل السكن، المياه والكهرباء وذلك بموجب اتفاقيات موقعة بين الشركتين.
-تقوم الشركة بشراء كميات من حامض الفوسفوريك من الشركة الهندية األردنية للكيماويات، وذلك الستخدامه في المتاجرة وفي صناعة األسمدة.

-تقوم الشركة بتوريد حامض الفوسفوريك وحامض الكبريتيك الى شركة األسمدة اليابانية األردنية بكمية٠٠٠ر٨٥ طن و ٠٠٠ر٥٠ طن على التوالي. وذلك بموجب 
اتفاقية التوريد الموقعة بين الشركتين والتي تم بموجبها تحديد كيفية احتساب أسعار األحماض المباعة الى شركة األسمدة اليابانية األردنية. كذلك تقوم الشركة بتوريد 

مادة األمونيا وبعض الخدمات األساسيـة مثل المياه والكهرباء والبخار وذلك بموجب اتفاقيات موقعة بين الشركتين.
-تقوم الشركة بدفع رسوم حكومية ورسوم تعدين للحكومة األردنية وعلى أساس مبالغ تحددها الحكومة من وقت آلخر.

-بعض قروض الشركة مكفولة من قبل أو تم الحصول عليها بواسطة الحكومة األردنية مع المقرضين الدوليين وبنسب فوائد تفضيلية في بعض األحيان.
-قامت الشركة باستئجار األرض المقام عليها المجمع الصناعي من شركة تطوير العقبة / سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

(٣٩) القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تمثل  حين  في  الموظفين،  إسكان  وقروض  االخرى  المدينة  األرصدة  وبعض  واالستثمارات  المدينة  والذمم  البنوك  ولدى  الصندوق  في  النقد  المالية  الموجودات  تمثل 
المطلوبات المالية البنوك الدائنة والذمم الدائنة وبعض األرصدة الدائنة األخرى والقروض وأسناد القرض.

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

(٤٠) ادارة المخاطر 
مخاطر أسعار الفائدة

إن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والبنوك الدائنة والقروض.
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.

تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشركة لسنة واحدة، ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل 
سعر فائدة متغيرًا كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩.

الزيادة بسعر الفائدة األثر على ربح السنةالعملـــة

دينـــــار٪

دينار أردني

دوالر أمريكي

يورو

دينار كويتي

١

١

١

١

٥٢٤ر٩١٩

٢٧١ر٧٣١

(٠٢٩ر١)

(٥٥٨ر٥٣)

 ٢٠٠٩

الزيادة بسعر الفائدة األثر على ربح السنةالعملـــة

دينـــــار٪

دينار أردني

دوالر أمريكي

يورو

دينار كويتي

١

١

١

١

(٨٣٤ر٧٢)

٠١٧ر٣٩٠ر١

(٠٩٢ر١)

(٦٣٩ر٧٢)

 ٢٠٠٨

في حال انخفاض سعر الفائدة بمقدار ١٪ فإنـه سيكون له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة.

(ص ٨٢)



التقرير السنوي السادس والخمسون
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

التغير في المؤشر األثر على ربح السنةالمؤشر

دينـــــار٪

٦٦١ر٥١١بورصة عمان

األثر على حقوق الملكية

دينـــــار

٧٨٧ر١٨

٢٠٠٩

التغير في المؤشر األثر على ربح السنةالمؤشر

دينـــــار٪

٨٨٥ر٥١٢بورصة عمان

األثر على حقوق الملكية

دينـــــار

١٤٩ر٢٢

٢٠٠٨

من ٣ شهور إلى ١٢ شهرأقل من ٣ شهور

دينـــــاردينـــــار

من سنة حتى ٥ سنوات

دينـــــار

المجموع

دينـــــار

٣١ كانون األول ٢٠٠٩

بنوك دائنة

ذمم دائنة 

قروض 

المجموع

٣٢٥ر١٤

٨٧٥ر٨٠٨ر١٩

٦١١ر١٣٢ر٣

٨١١ر٩٥٥ر٢٢

-

-

٩٣١ر٨٥٥ر١٣

٩٣١ر٨٥٥ر١٣

٤٠٩ر٧٣١

٨٧٥ر٨٠٨ر١٩

٥٥٠ر٢٧٤ر٢١

٨٣٤ر٨١٤ر٤١

٠٨٤ر٧١٧

-

٠٠٨ر٢٨٦ر٤

٠٩٢ر٠٠٣ر٥

من ٣ شهور إلى ١٢ شهرأقل من ٣ شهور

دينـــــاردينـــــار

من سنة حتى ٥ سنوات

دينـــــار

المجموع

دينـــــار

٣١ كانون األول ٢٠٠٨

بنوك دائنة

ذمم دائنة 

قروض 

المجموع

٧٤٩ر٦١

٠٠٥ر٨٠٥ر١٦

٨١٨ر٩٤١ر٢

٥٧٣ر٨٠٨ر١٩

-

-

٦٨١ر٦٩٩ر٢٤

٦٨١ر٦٩٩ر٢٤

٧٩٣ر٨٩٠ر٤

٠٠٥ر٨٠٥ر١٦

٤٧٨ر٣٢٣ر٣٨

٢٧٦ر٠١٩ر٦٠

٠٤٤ر٨٢٩ر٤

-

٩٧٩ر٦٨١ر١٠

٠٢٣ر٥١١ر١٥

مخاطر التغير بأسعار األسهم
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل (للموجودات المالية للمتاجرة) والتغير المتراكم في القيمة العادلة (للموجودات المالية المتوفرة للبيع) نتيجة للتغيرات الممكنة 

المعقولة على أسعار األسهم، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:

في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساويًا للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة.

القائمة بشكل مستمر. كما تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى  الذمم  ائتماني للعمالء مع مراقبة  تسعى الشركة إلى الحد من مخاطر االئتمان وذلك بوضع سقف 
مؤسسات مصرفية مليئة. هذا وتتم غالبية مبيعات الشركة عن طريق اعتمادات مستندية.

تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العمالء، هذا و يمثل أكبر ٨ عمالء ما نسبته ٤١٪ من الذمم المدينة كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ (٢٠٠٨: أكبر ٨ عمالء ٦٩٪).

مخاطر السيولة
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة 
السوقية الحالية:

الزيادة في سعر صرف العملة

مقابل الدينار األردني العملـــة

األثر على الربح

قبل الضريبة

دينـــــار٪

يورو

دينار كويتي

١

١

(٠٢٩ر١)

(٥٥٨ر٥٣)

٢٠٠٩

الزيادة في سعر صرف العملة

مقابل الدينار األردني العملـــة

األثر على الربح

قبل الضريبة

دينـــــار٪

يورو

دينار كويتي

١

١

(٠٧٥ر١)

(٦٣٩ر٧٢)

٢٠٠٨

مخاطر العمالت
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.

في حال انخفاض سعر صرف العمالت بمقدار ١٪ فإنـه سيكون له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة.

(٤١) إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية.

بأية تعديالت على األهداف والسياسات  الشركة  العمل. هذا ولم تقم  الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف  التعديالت  المال وإجراء  بإدارة هيكلة رأس  الشركة  تقوم 
واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري واالحتياطي الخاص واألرباح المدورة والبالغ مجموعها 
٤٥٨ر٤٥١ر٤٧٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ مقابل ٣٦٦ر٠٧٣ر٤١٧ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٠٨.

(٤٢) أرقام المقارنة
تم اعادة تصنيف بعض أرقام ٢٠٠٨ لتتناسب مع تصنيف أرقام ٢٠٠٩ هذا ولم ينتج عن اعادة التصنيف أي أثر على المركز المالي للشركة أو أدائها المالي.

(ص ٨٤)
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