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رؤيــانــا ورســالــتــنــا 
رؤيانا:

التي  العاملية  الشركات  من  نكون  ألن  نعمل 
على  باملنفعة  وتعود  زبائنها  إحتياجات  تلبي 

مساهميها.

رسالتنا:
نسعى ألن نكون من الشركات الرائدة في تعدين 
الفوسفات وصناعة منتجاته كاألسمدة وغيرها 
باملنفعة  لتعود  األرباح  لتعظيم  التكاليف  بأقل 

على املساهمني والعاملني واإلقتصاد الوطني.
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 مجلــس
االدارة
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رئيس مجلس اإلدارة املكّلف ونائب الرئيس      معالي الدكتور املهندس منذر حدادين      

إعتباراً من 2012/4/3       

ممثلو شركة كامل هولدنجز ليميتد: 
رئيس مجلس اإلدارة  السيد وليد الكردي    

تاريخ اإلستقالة : 2012/3/17        
عضو  احلاجة هارتيني بنت حاج عبداهلل   

عضو �السيد جنيدي مصري    

عضو املهندس طالل السعدي    

ممثال وزارة المالية االردنية:
نائب رئيس اجمللس إعتباراً من 2012/4/3 �معالي الدكتور املهندس منذر حدادين  

عضو إعتباراً من 2012/3/8        
عضو إعتباراً من 2012/3/8 �الدكتور صفوان طوقان    

نائب رئيس اجمللس لغاية 2012/3/8 �الدكتور احمد املشاقبة              

عضوإ عتباراً من 2011/11/1 ولغاية 2012/3/8 معالي الدكتور محمد ابو حمور   

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي:
عضو إعتباراً من 2011/12/15 �السيد سعيد شنان    

عضو لغايـة 2011/12/15 الدكتور املهندس عزالدين كتخدا   

ممثـــل دولــــة الكويــــت:
عضو السيد حمد العمر    

ممثـــل القطـــاع الخــــاص:
عضو الدكتور املهندس عبدالفتاح ابو حسان  

منذ تاريخ 2012/3/17 المقعد الشاغر    
عضو إعتباراً من 2012/4/3 ممثل املساهم شركة راما لإلدخار واإلستثمار 

الرئيـــس التنفيـــذي بالوكالــة:  
املهندس جنم حمادي                                            اعتباراً من 2012/1/5

مدققــــــو الحسابــــــات:
السـادة إرنسـت ويونـغ
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 رسالة
الى المساهمين..
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

حضرات املساهمني الكرام ،،،

يسر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة أن يرحب بكم في إجتماع 

الهيئة العامة العادي ملساهمي الشركة وأن يقدم حلضراتكم تقريره السنوي الثامن واخلمسني متضمناً 

خالصة أعمال الشركة ونشاطاتها وإجنازاتها خالل السنة املالية املنتهية في 2011/12/31 وخطة عملها 

املستقبلية.

والتصدير  املبيعات  وحجم  اإلنتاج  كميات  حيث  من  باهرة  جناحات  املاضي  العام  خالل  الشركة  حققت 

ومستوى األرباح، فقد بلغ إنتاج الفوسفات نحو )7.6( مليون طن وهو أعلى ما مت إنتاجه خالل عام واحد 

منذ تأسيس الشركة سنة 1953. أما إنتاج السماد فقد بلغ نحو )706( ألف طن.

وإرتفع تصدير الفوسفات إلى نحو )5.4( مليون طن وهو أعلى حجم تصدير منذ عام 1989 وجاء ذلك نتيجة 

لنجاح الشركة في تعزيز أسواقها التقليدية والدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا وشرق آسيا وأمريكا 

ودول الشرق األوسط. ومت خالل العام املاضي حتويل نحو )2( مليون طن من الفوسفات إلى منتجات سمادية 

منها )1.2( مليون طن في اجملمع الصناعي بالعقبة و)823( ألف طن من الفوسفات في مصانع الشركة 

الهندية األردنية وشركة األبيض مما يرفع إجمالي مبيعات الشركة من الفوسفات إلى )7.4( مليون طن 

مقابل )6.5( مليون طن عام 2010، بلغت صافي أرباح الشركة خالل عام 2011 نحو )145.3( مليون دينار مقارنة 

بـ )80.2( مليون دينار حتققت خالل عام 2010. وإرتفع مجموع املوجودات إلى نحو )911.7( مليون دينار وهو رقم 
قياسي ايضاً مقابل )659.3( مليون دينار عام 2010. وارتفعت حقوق امللكية الى نحو )677( مليون دينار مقارنة 

بـ )537.7( مليون دينار عام 2010.

إن هذه النتائج املميزة قد جاءت بفضل جهود العاملني بالشركة وإدارتها في كافة مواقع العمل. وكان 

والعالوات، ومنح  واألجور  الرواتب  زيادة  الشركة من حيث  العاملني في  إيجابي على  النتائج مردود  لهذه 

مكافأة نهاية اخلدمة ومزايا أخرى عديدة.

كما زادت الشركة مساهمتها في تطوير اجملتمع احمللي من خالل دعم املؤسسات اخملتلفة واجلمعيات اخليرية 

والنشاطات اإلجتماعية حيث بلغ إجمالي اإلنفاق في هذا اجملال خالل العام املاضي نحو )8.6( مليون دينار 

مقارنة مع )1.04( مليون دينار عام 2010.

ومتويل  املالي  وضعها  تعزيز  في  الشركة  بإستراتيجية  العمل  إستمر  فقد  املالية  باإلدارة  يتعلق  وفيما 

على  واحلفاظ  التمويلي  والهيكل  النقدي  الوضع  وحتسني  اخلاصة  مصادرها  من  التشغيلية  العمليات 

املؤشرات املالية ضمن احلدود اآلمنة.

أما فيما يتعلق باخلطة املستقبلية فإن الشركة تهدف خالل عام 2012 إلى احلفاظ على مستوى إنتاج 

الفوسفات واالسمدة الذي حتقق في السنوات السابقة وتتضمن اخلطة االستمرار في تنفيذ املشاريع التي 

باشرت الشركة العمل بها لتحديث اجملمع الصناعي في العقبة وانشاء ميناء جديد لتصدير الفوسفات 

في  لزيادة  متكاملة  استراتيجية  اطار  في  وخارجها،  اململكة  في  املشتركة  املشاريع  اقامة  واستكمال 
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مجالي تعدين الفوسفات وصناعة املنتجات السمادية وضمان تسويقها على املديني املتوسط والبعيد.

حضرات املساهمني الكرام،،،

إحدى  الفوسفات  مناجم  شركة  تصبح  أن  إستراتيجي  وكهدف  عينيه  نصب  اإلدارة  مجلس  وضع  لقد 

أؤكد  أن  اليوم  ويسرني  ومشتقاتها،  األسمدة  وصناعة  التعدين  مجال  في  الرائدة  العاملية  الشركات 

ودولياً في مجال  حلضراتكم أن الشركة قد جنحت في سعيها نحو هذا الهدف بتعزيز تواجدها إقليمياً 

إنتاج وتسويق الفوسفات واألسمدة.

وختاماً ال يسع مجلس اإلدارة إال أن يتقدم بوافر الشكر واإلمتنان ملساهمي الشركة لدعمهم املستمر، 

داعياً املولى عز وجل أن تبقى إجنازات الشركة ونتائج أعمالها عند حسن ظنكم دائماً، كما يقدم اجمللس 

اإلقتصاد  في  بارزاً  لتبقى صرحاً  في خدمتها  إلخالصهم  الشركة  في  العاملني  والتقدير جلميع  الشكر 

الوطني في ظل ورعاية صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني إبن احلسني حفظه اهلل ورعاه.

الدكتور املهندس منذر حدادين

نائب رئيـس مجلـس االدارة

رئيـس اجمللـس املكّلـف
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حضرات املساهمني الكرام،،،

عمالً بأحكام املادة )171( من قانون الشركات األردني رقم )22( لسنة 1997 وتعديالته وتنفيذاً  لتعليمات إفصاح الشركات املصدرة واملعايير احملاسبية ومعايير التدقيق 

لسنة 2004 وانسجاماً مع أحكام املادة )62( من النظام األساسي للشركة، يقدم لكم مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة تقريره 

الشركة  أعمال  نتائج  ويبني  املستقبلية،  عملها  وخطة   2011/12/31 في  املنتهية  املالية  السنة  خالل  وإجنازاتها  الشركة  أعمال  خالصة  متضمناً  واخلمسني  الثامن 

ووضعها املالي والتي تظهرها القوائم املالية املتمثلة في قائمة املركز املالي املوحدة وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة وقائمة التغيرات في حقوق 

امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة. 

وفيما يلي عرضًا لبرامج ونشاطات الشركة خالل عام 2011:

 تقــرير
مجلــس اإلدارة..



حضرات املساهمني الكرام،،،
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االنتـــــــاج:

أ- الفوسفــات: 

بلغ إنتاج الفوسفات اجلاف عام 2011 من مناجم الشركة )7593901( طن وهي اعلى كمية انتاج حتققها الشركة منذ تأسيسها، وبزيادة مقدارها )1,1( مليون طن عن 

ما مت انتاجه في العام 2010 وبزيادة نسبتها )16.3%( موزعة على النحو التالي:

             )طن(

الكميةاملنجــــــم

149ر882احلسا

149ر864ر1الوادي األبيض

603ر847ر4الشيدية

901ر593ر7 اجملموع

كميات إنتاج الفوسفات اجلاف من مناجم الشركة لألعوام 2007 - 2011:   
                             )باملليون طن(

2007 2008 2009 2010 2011 املنجـــــــم

1.192 1.203 0.492 0.634 0.882  احلسا

1.210 1.197 1.372 1.666 1.864 الوادي األبيض

3.100 3.821 3.417 4.229  4.848 الشيدية

0.050 0.044 - - - الرصيفة

5.552 6.265 5.281 6.529 اجملموع 7.594

كميات إنتاج الفوسفات اجلاهز بالطن حسب املناجم لعام 2011:

%12

%25

%63
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ب- مجمـع األسمـدة الصناعـي:
بلغت كميات اإلنتاج في مجمع األسمدة الصناعي عام 2011 كما يلي:

           )طن(

الكمية املنتــــج

DAP 633ر705سماد

000ر309 حامض الفوسفوريك

078ر929 حامض الكبريتيك

000ر11فلوريد األملنيوم

كميات منتجات مجمع االسمدة الصناعي لالعوام 2007 - 2011:
                             )بااللف طن(

20112010200920082007املنتــج

DAP سماد
706732623636644

حامض الفوسفوريك
 309344306300330

92910499189331022 حامض الكبريتيك

فلوريد األملنيوم
1199911



15 شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة

التنقيـــب:
بّينت الدراسات االولية العمال التنقيب في منجمي احلسا والشيدية وجود مناطق واعدة في املنجمني وسيتم خالل عام 2012 تكثيف اعمال التنقيب في هذه املناطق 

لتحديد كمياتها ونوعياتها.

اما في منجم الوادي االبيض فقد تركزت اعمال التنقيب في عدة مناطق لتحديد الكميات والنوعيات بشكل دقيق قبل املباشرة بعمليات التعدين، وكذلك املباشرة 

بعمليات االستكشاف العام لتحديد املناطق اجلديدة في االبيض التي يتوفر فيها خام الفوسفات بكميات اقتصادية حيث مت اكتشاف مليوني طن من الفوسفات.

وقد بلغ االحتياطي املثبت واملمكن واحملتمل حتى نهاية عام 2011 في كافة املناجم موزعة على النحو التالي:
                            )باملليون طن(

اجملموع مخزون معدن احملتمـل املمكـن املثبت املنجـــــم

64ر33 - - 64ر33 - الوادي االبيض

64ر27 - - 64ر27 - احلســــا

0ر1258 40 350 120  748 الشيديـــة

28ر1319 40  350 120 28ر809 اجملمـــوع
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النقــل:
بلغت كميات الفوسفات املنقولة من مناجم الشركة بواسطة السيارات الشاحنه والقطارات )208ر529ر7( طناً موزعة كما يلي:

                         )طن(

نسبة 
املشاركة )%(

اجملمـــــوع
االبيض 

للكيماويات
الشركة الهندية 

االردنية
اجملمــع 

الصناعـي
التصديــر املنجـم

601ر782ر4 63 - 760ر789 406ر664 435ر328ر3 الشيدية

146ر878 12  - - 297ر59 849ر818 احلسا

 25 461ر868ر1 632ر490 - 108ر33 721ر344ر1 الوادي االبيض

100 208ر529ر7 108ر33 760ر789 335ر214ر1 005ر492ر5 اجملموع

حيث مت نقل )021ر045ر2( طناً بواسطة قطارات مؤسسة سكة حديد العقبة و)187ر484ر5( طناً بواسطة السيارات الشاحنة.

شركة الرؤيا للنقل البري للبضائع

استمرت شركة الرؤيا للنقل البري للبضائع )وهي مملوكة لشركة مناجم الفوسفات االردنية( في دعم واسناد عملية النقل وكانت رديف حقيقي للشركات الناقلة في 

مواجهة الظروف التي مرت بها عملية النقل خالل العام 2011 وذلك بتشغيل اسطول سياراتها العاملة على نقل الفوسفات من مواقع التحميل الى مواقع التفريغ.

كميات الفوسفات املنقولة واملفرغة من املناجم حسب وسائط النقل للسنوات 2007 - 2011:

                )باملليون طن(

2007 2008 2009 2010 2011 واسطـة النقـل

332ر2 573ر2 062ر2 103ر2 045ر2 سكة احلديد

272ر3 505ر3 089ر3 337ر4 484ر5 السيارات الشاحنة

604ر5 078ر6 151ر5 440ر6 529ر7 اجملموع
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التسويق: 
شهد عام 2011 تطورات وتغيرات كبيرة في اسواق صناعة الفوسفات واالسمدة الفوسفاتية بجميع انواعها وذلك نتيجة االحداث السياسية التي مرت بها املنطقة 

والعالم ولعدم استقرار اسعار النفط واملواد الغذائية الرئيسية عاملياً، وانعكس هذا االمر  على اسعار املواد االولية الداخلة في هذه الصناعة والتي اثرت على العرض 

والطلب في سوق االسمدة العاملي.

تابعت الشركة هذه التطورات ومت التركيز بشكل كبير على زيادة صادرات الشركة من الفوسفات حيث زادت بواقع )1.1( مليون طن وبنسبة 25.7% عن الكميات املصدرة 

في عام 2010، كما عملت الشركة على احملافظة على اسواقها التقليدية وتعزيز تواجدها في اسواق اخرى مثل املكسيك وبلغاريا والفلبني وتركيا.

كما متكنت الشركة من تسويق كمية )646( الف طن من سماد DAP بالرغم من انخفاض الطلب العاملي على ذلك السماد خالل الربع االخير من عام 2011، اال ان 

الشركة استمرت بتأمني احتياجات الشركات احمللية والشركات احلليفة بالفوسفات واالسمدة الكيماوية.

استمراراً للتحسن في ميزان العرض والطلب العاملي على االسمدة مدعوماً بإرتفاع اسعار احلبوب عاملياً، بدأت االسعار العاملية في االرتفاع التدريجي خالل الربع االول من 

عام 2011 واستمر االرتفاع في االسعار وخصوصاً بعد ان توقفت عدة دول عربية عن انتاج الفوسفات مثل مصر، تونس وسوريا وانخفاض االنتاج في اجلزائر. والذي ادى في 

مجمله الى انخفاض كبير في الكميات املعروضة في عدة دول مما ساعد على دخول الشركة الى اسواق جديدة مثل تركيا وبلغاريا والفلبني واملكسيك. وقد ادى االرتفاع 

الكبير في اسعار املواد اخلام الى زيادة طلب املستهلكني للفوسفات على نوعيات متدنية النوعية لهدف خفض تكاليف انتاجهم.

وبسبب انخفاض نوعيات الفوسفات املنتج في الشركة، إعتمدت الشركة استراتيجية جديدة لزيادة انتاجها من النوعيات املتدنية حيث قامت ببيع اكثر من 50% من 

العالية النسبة وذلك بسبب استغاللها  النوعيات  النوعيات املتدنية وبأسعار مقبولة ومنافسة في حني انخفضت صادرات الشركة من  الكميات املصدرة من هذه 

لتحسني مواصفات النوعيات املتوسطة ولتتالئم مع املواصفات املطلوبة من عمالء الشركة.
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مبيعات الشركة من الفوسفات اخلام لالعوام 2007 - 2011:
                          )باملليون طـن(

2007 2008 2009 2010 2011 السنــــة

604ر3 976ر3 248ر3 297ر4  403ر5  املصدر للخارج

021ر2 948ر1 943ر1 209ر2 038ر2  االستهالك احمللي

625ر5 924ر5 191ر5 506ر6 441ر7  االجمالي

مبيعات اجملمع الصناعي لألعوام 2007 – 2011:
                          )بااللـف طـن(

2007 2008 2009 2010 2011 املنتــــج

642 612 641 760 663 DAPسماد   

55 38 30 19 حامض الفوسفوريك 41

50 45 24 19 حامض الكبريتيك 13

9 10 8 5 فلوريد األملنيوم 14
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الشــركات الحليفة



:)JIFCO( أ - الشركة االردنية الهندية لالسمدة
في  الفوسفوريك  انتاج حامض  لغايات  االردن  في  عام 2008  في   )JIFCO( الهندية لالسمدة  االردنية  الشركة  تأسست 

منطقة الشيدية باملشاركة مع احتاد املزارعني الهنود IFFCO تساهم شركة مناجم الفوسفات االردنية بنسبة 48% من 

رأس مال الشركة املشتركة.

ب- شركة مناجم لتطوير التعدين: 
تأسست شركة مناجم لتطوير التعدين عام 2007 برأس مال قدره مليون دينار تساهم شركة مناجم الفوسفات االردنية 

مبا نسبته 26% وتقوم بأعمال تعدين الفوسفات في منجم الشيدية.

ج- شركة الموانىء االردنية الصناعية:
ومبساهمة  الصناعي  العقبة  ميناء  وتشغيل  إدارة  لغايات   ،2009 عام  خالل  الصناعية  االردنية  املوانىء  شركة  تأسست 

شركة مناجم الفوسفات األردنية وشركة البوتاس العربية مناصفة برأس املال املصرح به والبالغ مليون دينار.

:)JAFCOO( د- شركة األبيض لألسمدة والكيماويات األردنية
تأسست شركة األبيض لألسمدة والكيماويات األردنية )جافكو( خالل عام 2007 لغايات انتاج األسمدة واملواد الكيماوية 

في منطقة الوادي األبيض وباملشاركة مع شركة جافكو البحرين والشركة العربية للتعدين وشركة فينشر كابيتال بنك 

وشركة الفارس ومساهمون آخرون وتساهم شركة الفوسفات بنسبة 15% من رأسمال الشركة. وقامت شركة الفوسفات 

.)JAFCOO( خالل عام 2011 بزيادة حصتها بشراء حصة احد الشركاء لتصل نسبة مساهمتها الى 25% من رأس مال شركة

:)PT Petro-Jordan Abadi( هـ- شركة بترو جوردان أبدي
تأسست شركة بترو جوردان أبدي )PT Petro-Jordan Abadi( في أندونيسيا باملشاركة مع شركة بتروكيميا غريسك 

األردنية وتساهم  الفوسفات  الفوسفات من شركة مناجم  الفوسفوريك بإستخدام  انتاج حامض  األندونيسية لغايات 

شركة الفوسفات بنسبة 50% من رأس مال الشركة املشتركة.

و- شركة أركان للمقاوالت اإلنشائية والتعهدات التعدينية:
تأسست شركة أركان للمقاوالت اإلنشائية والتعهدات التعدينية عام 2011 برأس مال قدره مليون دينار تساهم  

شركة مناجم الفوسفات األردنية مبا نسبته 26% وتقوم بأعمال تعدين الفوسفات في منجم الوادي األبيض.
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الشركات التابعة



 :)IJC( أ- الشركة الهندية االردنية للكيماويات
تأسست الشركة الهندية االردنية للكيماويات )IJC( عام 1992 برأس مال قدره 63.4 مليون دوالر وتنتج حامض الفوسفوريك بطاقة 

انتاجية تبلغ 224 الف طن سنوياً مملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات االردنية.

العمالــة:
وفقاً  موزعني  موظفاً   )326( مجموعه  ما   2011 عام  نهاية  في   )IJC( للكيماويات  االردنية  الهندية  الشركة  في  العاملني  عدد  بلغ 

ملؤهالتهم على النحو التالي:

اجملموعالثانوية العامة وما دونهادبلوماجلامعيونفئات املوظفني

35--35مهندسون

2889112229فنيون

1681337اداريون

112-11محاسبون

55--فني متوسط 

88--سائق

9097139326اجملموع

العنوان :

عمان – الرابية – مجمع غازي الدباس

 ص.ب: 17028 عمان 11195 االردن

الهيكل التنظيمي: 

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
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ب- شركة الرؤيا للنقل البري للبضائع محدودة المسؤولية:
تأسست شركة الرؤيا للنقل البري للبضائع محدودة املسوؤلية عام 2010 برأسمال مدفوع قدره )100.000( دينار وهي مملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات االردنية.

العمالــة:
بلغ عدد العاملني في شركة الرؤيا للنقل البري للبضائع محدودة املسوؤلية في نهاية عام 2011 ما مجموعه )30( موظفاً موزعني وفقاً ملؤهالتهم على النحو التالي:

اجملموعالثانوية العامة وما دونهااجلامعيونفئات املوظفني

4 3  1اداريون

55-فني متوسط

21 21 - سائق

30 29  1اجملموع

العنوان :

عمان – مبنى االحتاد املهني

تلفون: 5686293

فاكس: 5686294 

الهيكل التنظيمي: 
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 :)NJFC( ج- شركة االسمدة اليابانية االردنية للكيمايات
تأسست شركة االسمدة اليابانية االردنية )NJFC( عام 1992 برأس مال قدره )24( مليون دوالر وتنتج االسمدة املركبة وسماد فوسفات االمونيوم بطاقة انتاجية تبلغ 

300 الف طن سنوياً. وتساهم شركة مناجم الفوسفات االردنية مبا نسبته 70% من رأس مال شركة )NJFC( وذلك بعد ان رفعت الشركة نسبة ملكيتها من %20 

 )Kasei Asahi( واساهي وكاسيه )Zen-Noh( حيث قامت بتاريخ 2011/2/21 بتوقيع اتفاقية شراء حصة كل من السادة ،)NJFC( الى 70% من رأسمال شركة

والبالغة )8.364( مليون سهم بقيمة )3.894( مليون دينار اردني لتصبح حصة شركة الفوسفات 70% حيث مت اعتبارها تابعة ابتداًء من 2011/4/1

العمالــة: 
بلغ عدد العاملني في شركة االسمدة اليابانية االردنية )NJFC( في نهاية عام 2011 ما مجموعه )104( موظفاً موزعني وفقاً ملؤهالتهم على النحو التالي:

اجملموعالثانوية العامة وما دونهادبلوماجلامعيونفئات املوظفني

100010مهندسون

771832فنيون

751628اداريون

6006محاسبون

151420فني متوسط 

0088سائق

311756104اجملموع

العنوان: شارع املقريزي

فيال 9 – خلف مجمع بنك االسكان

الشميساني - عمان

ص.ب: 926861 عمان 11190 االردن

الهيكل التنظيمي: 
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 األبحاث والجودة
والبيئة  

حتقيقاً الهمية اجلودة تقوم الشركة من خالل أجهزتها الفنّية وكوادرها البشرية املؤهلة بإجراء التحاليل واإلختبارات الالزمة لنوعيات الفوسفات اخملتلفة خالل مراحل 

اإلنتاج، علماً بأن مختبرات الشركة تشارك في اختبارات املهارة والكفاءه العلمية لدى مركز AFPC وحتت الرقم 19.

حترص ادارة الشركة على تفعيل دور االبحاث الفنية لتطوير عملياتها ومنتجاتها وإستمرارية احلفاظ على سمعتها وتواجدها في األسواق العاملية، حيث تقوم بدراسات، 

البحث والتطوير  وتقدمي اخلدمات الفنّية سواًء ملواقع الشركة أو للشركات والزبائن املستوردين ملنتجات الشركة باإلضافة لتقدمي اخلدمات للشركات واملؤسسات العلمية 

واجلامعات مبا يخدم اجملتمع احمللي كذلك تقوم بتدريب الطالب اجلامعيني وحديثي التخرج في مختبرات الشركة لتمتعها بخبرات واسعة ومتنوعة وجتهيزات فنّية وأجهزة 

مخبرية ومصانع جتريبية مختلفة، كما وتقوم بدراسات تقييم اخلامات املكتشفة بالتنسيق مع الدوائر الفنية االخرى في الشركة وإجراء دراسات رفع النسبة اخملبرية 

والريادية على مختلف نوعيات الفوسفات املنتج اضافة الى تقييم أداء هذه النوعيات في إنتاج حامض الفوسفوريك على املستوى الريادي.

والسالمة  بالبيئة  اخلاصة  األنظمة  تطبيق  خالل  من  سليمة  بيئية  ظروف  ضمن  وانشطتها  اعمالها  تكون  بأن  الشركة  حترص  العامة  والسالمة  البيئة  مجال  وفي 

والصحة املهنية مبا يتالئم مع املعايير املعتمدة دولياً للمحافظة على عناصر البيئة اخملتلفة داخل مواقع الشركة وفي املناطق احمليطة بهذه املواقع واحملافظة على املصادر 

الطبيعية من مياه سطحية وجوفية وغيرها واإلستخدام األمثل لهذه املصادر واحملافظة على البيئة البحرية املميزة في منطقة خليج العقبة وخصوصاً املرجان ولغرض 

حتقيق هذه األهداف:

مت جتديد شهادة نظام إدارة البيئة في اجملمع الصناعي وتطبيقه مبا يتوافق مع املواصفة الدولية )ISO1401:2004( ملدة ثالث سنوات اخرى إبتداًء من شهر 
 )ISO9001:2008( والتدقيق اخلارجي من قبل نفس اجلهة على نظامي إدارة اجلودة )تشرين  أول/2011 من قبل اجلهة املانحة للشهادة )شركة لويدز البريطانية

.)OHSAS 18001 : 2007( وإدارة السالمة والصحة املهنية

تعمل الشركة على متابعة تنفيذ اإلتفاقية املعقودة مع اجلمعية العلمية امللكية لقياس تراكيز الغبار الكلي والدقيق )PM 2.5 & PM( في منطقتي األبيض 
والسلطاني للسيطرة على إنبعاثات غبار الفوسفات مبا يتوافق مع التشريعات األردنية اخلاصة بذلك.

اإلنتهاء من تأهيل وحدة السماد رقم )75( في اجملمع الصناعي بالعقبة والتي مت فيها تركيب معدات وأجهزة جديدة خلفض انبعاثات الغازات وتشغيلها، وقد 
بينت نتائج قياسات غاز األمونيا املنبعثة للجو أنها تقل عن احلدود العليا للغازات املسموح بإنبعاثها )50 ملم/م3ْ (.

ستقوم الشركة خالل العام 2012 بإعادة تأهيل الوحدة رقم )53( و)54( في مصنع حامض الكبريتيك الذي يتضمن إستبدال برجي اإلمتصاص األولي والنهائي 
وبرج التجفيف النهائي وبعض املبادالت احلرارية بغرض السيطرة على إنبعاثات غاز )SO3, SO2( إلى أدنى مستوى ممكن.

أوالً :

 

ثانياً:
  

ثالثاً:

  

رابعاً:
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 القوى العاملة
والخدمات المقدمة لهم





29 شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة

القوى العاملة:
بلغ عدد العاملني في الشركة في نهاية عام 2011 ما مجموعه )3767( موظفاً موزعني وفقاً ملؤهالتهم ومواقع عملهم على النحو التالي:

اجملموع اداري دون 
توجيهي

فني دون 
توجيهي

متوسط 
إداري

متوسط 
فنـي جامعي إداري جامعي فنـي مهندس املوقــــــع

383
46
6

11�
-

40
32

14�
3

113
49

13
 6

30
20 

ذكور   
اناث

اإلدارة العامة/ املركز   

68
3
-

3
-

9�
-

11�
3

9
-

5�
2

17
6 

ذكور   
اناث

دائرة األبحاث

1056
247

-
287�

-
115�

-
305�

-
26�
-

17�
-

59
-

ذكور   
اناث

منجم الشيدية

74
5
-

9�
-

8�
1

13�

-
7�

-
1�
-

30
-

ذكور   
اناث

منجم الرصيفة

724
210

2
168�

-
95�
3

136�
1

28�
-

19�
2

 59
1

ذكور   
اناث

منجم احلسا

 379
79
-

67�
-

71�
-

91�
-

20�
-

10�
-

41
-

ذكور   
اناث

منجم الوادي األبيض

84 33�
1

16�
-

15�
1

12�

-
2�

1

3�

-
-
-

ذكور   
اناث

دائرة التصدير/ العقبة

999
230�

5
184�

-
110�
14

270�
4

36�
10

14�
7

 104
11

ذكور   
اناث

اجملمع الصناعي/ العقبة

3767�

%100

867�

%23

745�

%20

514�

%14

863�

%23

301�

%7

99�

%3

 378

%10

�اجملمــــــوع

النسبـة املئويـة

قروض االسكان:   
)1304( موظفاً من  )16407300( دينار اردني استفاد منها  بلغ اجمالي قروض االسكان املمنوحة للموظفني منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 2011 ما مقداره 

مختلف مواقع الشركة. وفي عام 2011 مت تعديل نظام صندوق االسكان برفع سقف القرض الى )30000( دينار بضعف 150 الراتب االساسي. استفاد من هذا التعديل 

)109( موظف بكلفة )3066549( دينار.
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التدريب والتطوير: 
ضمن جهود الشركة الرامية لتطوير قدرات ومهارات املوارد البشرية لديها فقد قامت الشركة خالل عام 2011 باملشاركة في )57( برنامج تدريبي شارك فيها  

)268( موظفاً من مختلف مواقع الشركة.

                 طبيعة البرامج

  مكان االنعقاد

دورات إدارية
ومالية 
وحاسوب

دورات فنية  
متخصصة 

بطبيعة عمل 
الشركة

دورات 
سالمة

عامة وبيئة

محاضرات
وندوات 
ومؤمترات

اجملموع
عدد 

املوظفني

مراكز  في  عقدت  برامج 

التدريب التابعة للشركة
4114221168 

ــل  ــج عــقــدت داخ ــرام ب

اململكة
 18  4 6 533 93

ــارج  ــج عــقــدت خ ــرام ب

اململكة
 1 1  - 13 7

268 857  1610 23 اجملمـــــــوع

ولقد مت تدريب )85( طالباً ضمن اتفاقية التدريب املوقعة مع مؤسسة التدريب املهني و)72( مهندس وجيولوجي في مواقع الشركة اخملتلفة ضمن اإلتفاقية املوقعة بني 

الشركة ونقابتي املهندسني واجليولوجيني األردنيني، إضافة إلى تدريب )15( طالب من منظمة اآليستا العاملية و)103( طالب من طالب اجلامعات وكليات اجملتمع ضمن 

تخصصهم األكادميي لغايات التخرج وتستمر الشركة بالعمل باإلتفاقيات املوقعة مع مؤسسة التدريب املهني ونقابة املهندسني ونقابة اجليولوجيني وقامت االدارة 

بإعداد خطة تدريب للعاملني فيها خالل عام 2012 وسيتم املباشرة بها بعد استكمال مراحلها.

وتنفيذاً ملكرمة جاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم حفظه اهلل ورعاه ألبناء محافظة معان والتي تهدف الى تدريب وتأهيل )200( شاباً من أبناء احملافظة على 

مدار عامني في الشركة ليتم استيعابهم في املشاريع املستقبلية في الشركة.
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الشركة  املوظفني وعائالتهم، من خالل عيادات  منتفع من   )22000( اكثر من  الى  والشاملة  املميزة  الرعاية الصحية  بتقدمي  الشركة  الطبية في  دائرة اخلدمات  تقوم 

املنتشرة في كافـة املواقع، اضافة الى اعتماد شبكة طبية واسعة ومميزة في مختلف محافظات اململكة.

وقد وافقت الشركة في مطلع عام 2011 على زيادة اسعار كافة اجلهات الطبية، حسب الئحة االجور املوافق عليها مؤخراً من وزارة الصحة ونقابات االطباء واالسنان 

وجمعية اخملتبرات، وذلك حرصاً على االستمرار في تقدمي افضل اخلدمات الطبية.

تكاليف معاجلة العاملني وعائالتهم في الشركة خالل السنوات 2007 - 2011 )باأللف دينار(:

2007 2008 2009 2010 2011 البيـــــان

1912 2081 1986 2402 أ - تكاليف معاجلة العاملني في الشركة 3293

2417 2192 2404 2705 ب- تكاليف معاجلة عائالت العاملني في 3216
      الشركة

4329 4273 4390 5107  6509 اجملموع الكلي )أ + ب(

التأمين الصحي لما بعد التقاعد: 
تقدم الشركة التأمني الصحي ملوظفي الشركة احملالني على التقاعد بسبب بلوغهم سن الشيخوخة او التقاعد املبكر مبوجب نظام معتمد لهذه الغاية. وتساهم 

الشركة سنوياً بتسديد 50% من قيمة الكلف املترتبة على تنفيذ هذا النظام باالضافة الى ذلك تقوم الشركة بتسديد العجز النقدي املتحقق على الصندوق.

وقد بلغت نفقات التأمني الصحي ملا بعد التقاعد خالل السنوات 2007-2011 بالدينار كما يلي:

20112010200920082007البيـــــان

التأمني  صندوق  من  املدفوعة  املبالغ 
الصحي ملا بعد التقاعد

1.734.2161.832.4272.339.4621.564.9541.859.976

الشركة  مــن  املــدفــوعــة  املــبــالــغ 
التأمني  صندوق  في  كمساهمة 

الصحي ملا بعد التقاعد
1.986.111376.0731.102.7521.361.702375.885

4111412440914065 3233عدد املنتفعني
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الذي  الفوسفات  إنتاج  إلى احلفاظ على مستوى  الشركة تهدف خالل عام 2012  يتعلق باخلطة املستقبلية فإن  أما فيما 

حتقق في السنوات السابقة بالرغم من الصعوبات املتوقعة في مجال التعدين والنقل خالل عام 2012، واملنافسه الشرسة 

في األسواق العاملية بعد دخول منتجني كبار جدد إليها. كما تعمل الشركة على رفع وحتسني نوعية املنتجات في املنشآت 

الصناعية القائمة وذلك بإستكمال حتديث مصانع الشركة في العقبة ورفع طاقتها اإلنتاجية وتعديل طرق التصنيع مبا 

يتالئم ومتطلبات احلفاظ على البيئة ويتوقع اإلنتهاء من مشروع حتديث وحدتي السماد ووحدتي حامض الكبريتيك واملرافق 

خالل النصف الثاني من عام 2012.

وتهدف اخلطة أيضاً إلى إمتام مشروع ميناء تصدير الفوسفات اجلديد وتشغيله خالل عام 2012 حيث جتاوز االجناز في اعمال 

املشـروع 70% مع نهاية عام 2011 ومن املتوقـع مباشرة استخدام امليناء ومرافقـه لغايات التصديــر في النصف الثاني من 

العربية خلدمة  البوتاس  باملشاركة مع شركة  امليناء الصناعي  باالضافة للمباشرة في مشروع توسعة وحتديث  عام 2012 

عمليات كل من الشركتني والشركات احلليفة إلستيراد املواد األولية وتصدير املنتجات النهائية. 

وفي اطار خطة الشركة االستراتيجية الهادفة لزيادة الطاقة االنتاجية وتنويع املنتجات النهائية والوسيطة من االسمدة 

وبشكل عمودي ومتكامل مع اعمال التعدين لتحسني هامش الربح وزيادة القيمة املضافة ملنتجات الشركة ومنح الشركة 

 )JIFCO املرونة الكافية للتعامل مع تقلبات االسواق، فقد استمر السير وفق اخلطة املوضوعة في تنفيذ مشروع )شركة

املشترك مع شركة IFFCO الهندية إلنتاج نحو )475( ألف طن من حامض الفوسفوريك حيث جتاوز االجناز الكلي لالعمال 

50% في نهاية عام 2011 ومن املتوقع مباشرة االنتاج االولي في النصف االول من عام 2013، هذا وسيضمن املشروع إستهالك 

نحو )1.8( مليون طن من الفوسفات اخلام من النوعية غير التجارية إعتباراً من عام 2013.

والذي سيضمن  أندونيسيا  اقامته في  والذي جتري  األندونيسي  وتشمل خطة عمل الشركة اإلستمرار في تنفيذ املشروع 

إستهالك نحو )800( ألف طن سنوياً من الفوسفات متدني النوعية ملدة عشرين عاماً ويتوقع املباشرة باإلنتاج في النصف 

الثاني من عام 2014.

منجم  في  الشرقي  اخلام  إستغالل  بتطوير  القادمني  العامني  خالل  الشركة  ستقوم  املشروعني  هذين  متطلبات  ولتوفير 

الشيدية لتوفير النوعية املطلوبة بطاقة )2.6( مليون طن سنوياً.

كما ومت خالل عام 2011 زيادة حصة الشركة في اسهم الشركة اليابانية االردنية لالسمدة الى 70% عن طريق شراء 50% من 

اسهم الشريك الياباني مما سيعزز قدرة الشركة وطاقتها االنتاجية من االسمدة اخملتلفة.



Al-Hassa Mine
Nasa Image



 البيانات المتعلقة بتعليمات االفصاح
الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية





39

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة

فيما يلي بعض املعلومات املتعلقة بتعليمات االفصاح:

أ - معلومات عامة: 
• حصلت شركة مناجم الفوسفات االردنية على حق تعدين الفوسفات في مواقع االنتاج اخملتلفة في اململكة واملتمثلة في مناجم احلسا، الوادي االبيض، الرصيفة 	

والشيدية   ومبوجب قرارات رسمية صادرة عن سلطة املصادر الطبيعية وفقاً لقانون تنظيم شؤون املصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 )حقوق تعدين رقم 1، 2 
في احلسا والشيدية( وعقد ايجار التعدين ملنجم الرصيفة املوقع مع حكومة اململكة االردنية الهاشمية/ وزارة االقتصاد الوطني في ذلك التاريخ. وقد قرر مجلس 

الوزراء بتاريخ 2001/11/13 جتديد عقد التعدين اخلاص بحق التعدين في منجمي احلسا والوادي االبيض ملدة عشرين سنة.

• او املستغل اعتباراً من 	 الوزراء بتاريخ 2001/11/20 تعديل قانون رسوم التعدين املنشور في اجلريدة الرسمية لتصبح 1.42 دينار للطن الواحد املباع   قرر مجلس 
.2001/1/1

• 	 ،)OHSAS( 18001 شهادة إعتماد نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،ISO 14001 حصل اجملمع الصناعي في العقبة على شهادة اآليزو في نظام إدارة البيئة رقم
وشهادة اآليزو في نظام إدارة اجلودة ISO 9001 والصادرة عن )Lloyd's Register Quality Assurance(، باإلضافة إلى ان دائرة التصدير في العقبة حصلت على 

.ISO 9001 شهادة اآليزو في نظام إدارة اجلودة

• مت تسجيل شركة مناجم الفوسفات االردنية كمؤسسة مسجلة ومرخص لها مبمارسة األنشطة االقتصادية/ صناعي لدى سلطة منطقة العقبة االقتصادية 	
اخلاصة في عام 2001 ويتمتع اجملمع الصناعي في ضوء ذلك باالمتيازات واالعفاءات التي يشتمل عليها قانون منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

• مت اعادة تسجيل شركة مناجم الفوسفات االردنية في دائرة ضريبة الدخل واملبيعات حتت  رقم 49918 اعتباراً من تاريخ 2001/1/1.	

ب/1-  أتعاب التدقيق الخارجي السادة إرنست ويونغ/ مدققي حسابات الشركة لعام 2011:

دينـار البيــــــان

75000 األتعاب السنوية

12000 ضريبة مبيعات %16

87000 اجملموع

اتعاب المدقق الخارجي للشركة الهندية االردنية للكيماويات السادة Price Water House لعام 2011   ب/2- 
بلغت )13000 دينار +16% ضريبة مبيعات(.  

اتعاب المدقق الخارجي لشركة االسمدة اليابانية االردنية السادة إرنست ويونغ لعام 2011 بلغـت   ب/3- 
)7000 دينار(.  

اتعاب المدقق الخارجي لشركة الرؤيا للنقل البري للبضائع السادة إرنست ويونغ لعام 2011 بلغت    ب/4- 
)3500 دينار  +16% ضريبة مبيعات(.  
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ج- بيان العمالء الرئيسيين لمبيعات الشركة لعام 2011:

مبيعات االسمدةمبيعات الفوسفات

النسبة من الدولــة
اجمالي املبيعات 

)%(

النسبة من 
اجمالي التصدير 

)%(

النسبة من 
اجمالي املبيعات 

)%(

النسبة من 
اجمالي التصدير 

)%(

نسبة املتاجرة 
باملواد االولية )%(

59.8062.2566.5468.84الهند

24.2125.05--اثيوبيا

--9.7410.14اندونيسيا

--5.866.10تركيا

--5.645.87بلغاريا

--3.844.00هولندا

--3.683.83الفلبني

--3.083.21املكسيك

2.542.62--العراق

2.102.18--دبي

100-3.34-3.94مبيعات للسوق احمللي

د - بيان أنشطة الشـركة حسب المواقع الجغرافية وحجم اإلستثمار الرأسمالي في كل منها لعام 2011:     

حجم اإلستثمار 
الرأسمالي 

نوع النشاط املوقـع

إعادة كربلة اخملزون 4.490 منجم الرصيفة

 61.628 إنتاج فوسفات عادي ومغسول  منجم احلسا

 23.555 إنتاج فوسفات عادي ومغسول منجم الوادي األبيض

 224.293 إنتاج فوسفات عادي ومغسول ومعوم منجم الشيدية

 191.128 إنتاج أسمدة وحامض فوسفوريك وفلوريد األملنيوم اجملمع الصناعي/ العقبة

 11.704 مواقع أخرى

 516.798 اجملمـــــوع اجملمـــــوع
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هـ- بيان المتعهدين والموردين الرئيسيين للمشتريات المحلية للشركة لعام 2011:

النسبة من إجمالي املشتريات )%( املبلغ )مليون دينار( البيــــــــــان

 53.420 متعهدي حفريات الفوسفات 189.651

 14.543  51.631 متعهدي نقل الفوسفات

12.655  44.927 شركة مصفاة البترول األردنية

 3.143  11.157 شركات الكهرباء 

 2.879  10.221 مؤسسة املوانيء/ العقبة

 1.473  5.230 سلطة املياه ومياه العقبة

و- مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا في رأس مال الشركة خالل عامي 2011 و2010:

سهـــــم
اجلنسية اســـــم العضـــــو

2010 2011

5.117 5.117 أردنية
أعضاء مجلس اإلدارة:

الدكتور املهندس عبدالفتاح محمود ابو حسان/ عضو 
مجلس االدارة عن القطاع اخلاص

91.880 91.880 أردنية
العليا: �االدارة 

التنفيذي  الرئيس  نائب  الكردي/  وليد  السيد سعد 
واملشاريع االعمال  لتطوير 

عدا ذلك ال ميلك رئيس اجمللس أو أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة العليا أسهماً في رأس مال الشركة.

ز – العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع رئيس مجلس االدارة او اعضاء المجلس أو المدير 
العام او اي موظف او اقاربهم:

ال يوجد لدى شركة مناجم الفوسفات االردنية أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات مع رئيس مجلس االدارة أو الرئيس التنفيذي أو أعضاء اجمللس أو أي موظف من الشركة 

أو أقاربهم.

حـ- مساهمة الشركة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي: 
للمؤسسات  التبرعات  وذلك من خالل  ومصانعها  االنتاجية  مناطقها  القريبة من  احمللية  اجملتمعات  تطوير  في  االسهام  األردنية  الفوسفات  مناجم  ستواصل شركة 

واملشروعات التي تهدف لتطوير هذه اجملتمعات واحداث تطوير حقيقي في البيئة االقتصادية واالجتماعية تسهم الشركة وبشكل فّعال في املساهمة في حل املشكالت 

االجتماعية والبطالة من خالل توفير فرص عمل في الشركة تزيد في الواقع عن احتياجاتها الفعلية ومساهمتها في خلق وظائف جديدة من خالل اعمال ومشاريع 

الشركة والشركات املشتركة.

كما وتقوم الشركة سنوياً بتقدمي الدعم املالي للعديد من النشاطات في اململكة تشمل اجملاالت االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، الرياضة، الرعاية الصحية والبحث 

العلمي والبيئة.
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ط- التبرعات:
بلغت قيمة التبرعات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خالل عام 2011 ما مجموعه )7.8( مليون دينار وذلك للمساهمة في تنمية اجملتمع احمللي ودعم 

األنشطة اخملتلفة. ويبني اجلدول أدناه تفاصيل التبرعات واجلهات التي دفعت لها. 

مساهمة الشركة في تنمية اجملتمع احمللي ودعم األنشطة اخملتلفة خالل العام 2011: 

البيـــــــــــاندينــــار

املكرمة امللكية حملافظة معان2.000.000

برنامج التأهيل اجملتمعي حملافظات اجلنوب4.301.052

اجلمعيات اخليرية372.081

منح دراسية 281.917

دعم النشاطات الدينية والثقافية والسياحية واالجتماعية والبيئة191.908

دعم املؤسسات العامة والنقابات175.500

الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية150.000

دعم طرود اخلير76.009

دعم املدارس واملعاهد العلمية واجلامعات األردنية واملراكز التربوية75.048

دعم النشاطات الطبية والصحية51.372

دعم البلديات44.800

مبرة أم احلسني38.000

جيوب الفقر35.062

دعم النشاطات الرياضية14.350

اجملموع الكلي7.807.099

التبرعات التي دفعتها الشركة خالل االعوام 2007 – 2011:

20112010200920082007

7.807.0991.039.5431.031.733 6.902.179912.869
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ي – اعضاء مجلس االدارة:   
معالي الدكتور املهندس منذر حدادين / ممثل وزارة املالية األردنية

رئيس مجلس االدارة املكّلف ونائب رئيس اجمللس اعتباراً من تاريخ 2012/4/3.

دكتوراه في الهندسة املدنية )انشاءات(، ماجستير هندسة مدنية، بكالوريوس هندسة مدنية.

يشغل حالياً رئيس مجلس ادارة مؤسسة استثمار املوارد الوطنية وتنميتها.

شغل سابقاً: وزير املياه والري )1997-1998(، رئيس سلطة وادي االردن )1987-1982(. 

تاريخ التعيني: 2012/3/8     تاريخ امليالد: 1940/3/16.   

ممثلو كامل هولدنجز ليميتد:
السيد وليد الكردي  -

رئيس مجلس االدارة لغاية 2012/3/17.
بكالوريوس اقتصاد، 

رجل اعمال في القطاع اخلاص.

شغل سابقاً: رئيس مجلس ادارة امللكية االردنية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات االردنية. 

تاريخ التعيني: 2006/3/30      تاريخ امليالد: 1946/1/1     تاريخ االستقالة: 2012/3/17.

احلاجة هارتيني بنت حاج عبداهلل  -

ماجستير في ادارة االعمال.

)BIA( Brunei Investment Agency تشغل وظيفة قائم بأعمال مدير عام في

تاريخ التعيني: 2010/8/6     تاريخ امليالد: 1959/8/19.   

السيد جنيدي مصري  -

.Computer & Management Sciences  بكالوريوس في

 )BIA( Brunei Investment Agency يشغل وظيفة نائب املدير العام في

تاريخ التعيني: 2006/3/30      تاريخ امليالد: 1963/7/14.                                                                        

املهندس طالل السعدي  -

ماجستير هندسة معادن، ماجستير في علم املعادن الصناعية.

يشغل وظيفة مدير عام الشركة العربية للتعدين. 

تاريخ التعيني: 2006/3/30      تاريخ امليالد: 1943/1/1.                  

ممثل وزارة المالية االردنية:
الدكتور صفوان طوقان  -

دكتوراه في االقتصاد.

شغل سابقاً: رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات )2000-2004(، شغل منصب مدير عام املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، نائب رئيس مجلس ادارة 

شركة مناجم الفوسفات )1995-1999(، امني عام وزارة التخطيط )1989-1994( واستاذ مساعد في جامعة اليرموك.

تاريخ التعيني: 2012/3/8.
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الدكتور احمد املشاقبة  –
دكتوراه في االقتصاد.

نائب رئيس مجلس االدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2006/3/30.

يشغل وظيفة مدير عام دائرة اللوازم العامة.

تاريخ التعيني: 2004/6/20      تاريخ امليالد: 1959/5/31     تاريخ انتهاء العضوية: 2012/3/8.

معالي الدكتور محمد ابو حمور  -
دكتوراه في االقتصاد.

شغل منصب وزير املالية عدة مرات، رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية.

تاريخ التعيني: 2011/11/1      تاريخ امليالد 1961/12/20     تاريخ انتهاء العضوية: 2012/3/8.

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي:
السيد سعيد شنان  -

ماجستير متويل، بكالوريوس محاسبة.

يشغل منصب مدير العمليات والشؤون اإلدارية/ صندوق استثمار اموال الضمان اإلجتماعي.

تاريخ التعيني: 2011/12/15     تاريخ امليالد: 1966/10/21.                  

الدكتور املهندس عزالدين كتخدا  -
دكتوراه في هندسة املواد والتخطيط البيئي. 

يشغل وظيفة مدير وشريك/ املركز العربي للدراسات الهندسية.

تاريخ التعيني: 2007/10/1     تاريخ امليالد: 1945/1/1     تاريخ انتهاء العضوية: 2011/12/15.

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

يشغل وظيفة نائب املدير العام/ الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. 

تاريخ التعيني: 2008/4/19      تاريخ امليالد: 1956/1/13.      

ممثل القطاع الخاص:
الدكتور املهندس عبدالفتاح ابو حسان  -

دكتوراه في هندسة املناجم.

شغل سابقاً مستشار اللجنة التنفيذية لالستثمار/ شركة مناجم الفوسفات االردنية، مدير عام بالوكالة/ شركة مناجم الفوسفات االردنية. 

تاريخ التعيني: 2004/4/22      تاريخ امليالد: 1942.

ممثل شركة راما لالدخار واالستثمار: عضو اعتباراً من تاريخ 2012/4/3
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ك- البدالت املدفوعة لرئيس واعضاء مجلس االدارة عن عام 2011:

املكافأة 
السنوية

مياومات 
السفر

بدل التمثيل 
والتنقالت

بـدل
اللجان

حضور 
اجللسات

الرواتب املنصـــب عضو مجلس االدارة

ممثلو كامل هولدجنز ليميتد:

5000 3708 24000 - 13500 240000 رئيس مجلس االدارة سعادة السيد وليد الكردي
تاريخ االستقالة 2012/3/17

5000 - 24000 - - - عضو حاجة هارتيني بنت حاج عبداهلل     

5000 9110 24000 - 13500 - عضو السيد جنيدي مصري

5000 - 24000 6000 12000 - عضو املهندس طالل السعدي                                          

ممثال وزارة املالية االردنية:

)**( 5000 18225 24000 7800 13500 - نائب رئيس اجمللس  الدكتور أحمد املشاقبة
لغاية 2012/3/8

)**( 833 - 4000 - - - عضو معالي الدكتور محمد ابو حمور   
اعتباراً من 2011/11/1

لغاية 2012/3/8

ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي:

- - - - - - السيد سعيد شنان
اعتباراً من 2011/12/15

)*( 5000 - )*( 24000 - )*( 13500 - عضو الدكتور املهندس عزالدين كتخدا    
لغاية 2011/12/15 

ممثل حكومة دولة الكويت:

5000 9112 24000 1800 13500 - عضو السيد حمد العمر 

ممثل القطاع اخلاص:

5000 13162 24000 7800 13500 - عضو الدكتور املهندس عبدالفتاح ابو حسان       

ال يتمتع رئيس واعضاء مجلس االدارة من الشركة باملسكن اجملاني او بالسيارات.

)*(   تدفع باسم املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

)**( تدفع باسم وزارة املالية.



46

التقرير السنوي 2011

ل- بيانات أشخاص اإلدارة العليا:

املؤهل العلميالتخصصتاريخ الوظيفةتاريخ التعينياجلنسيدةالوظيفـــــةاالســـم

الرئيس التنفيذي بالوكالة املهندس جنم حمادي
نائب الرئيس التنفيذي لالنتاج

2012/1/5 2006/4/16أردنية
2006/4/30

بكالوريوسهندسه كيماوية

نائب الرئيس التنفيذي للمالية املهندس محمد سليم بدرخان
واالدارية

بكالوريوسهندسه ميكانيكية1975/11/252006/8/31أردنية

بكالوريوساقتصاد2006/4/232006/4/30أردنيةنائب الرئيس التنفيذي للتسويقالسيد سهيل مصلح

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير السيد سعد الكردي
االعمال واملشاريع

ماجستيردراسات الشرق االوسط2007/12/12008/4/22أردنية

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدكتور املهندس اياد العزب
والتزويد/ املدير التنفيذي للتزويد 

واملشتريات

1986/12/12010/10/11أردنية
2005/1/1

دكتوراههندسة تصنيع

/                  السيد اكرم ابو الراغب مستشار الرئيس التنفيذي
املدير التنفيذي للشؤون االدارية

بكالوريوسادارة اعمال2011/11/12011/11/1أردنية

مستشار رئيس مجلس االدارة املهندس فيصل دودين
للشؤون الفنية

بكالوريوسهندسه كيماوية1980/12/12010/1/28أردنية

املستشار القانوني لرئيس االستاذ احمد الزعبي
مجلس االدارة/ الرئيس التنفيذي

قانون االقتصاد الدولي2006/10/12008/10/1أردنية
قانون التجارة الدولي

ماجستير
ماجستير

مستشار رئيس مجلس االدارة سعادة السيد خالد الفناطسة
للشؤون العمالية

ثانوي--1995/4/12007/7/9أردنية

م-  الرواتب والمزايا المدفوعة لالدارة العليا خالل عام 2011:

مياومات السفرالرواتبالوظيفـــــةاالســـم

240،0003،707رئيس مجلس االدارةسعادة السيد وليد الكردي

84،23922،095الرئيس التنفيذي بالوكالة/ نائب الرئيس التنفيذي لالنتاجاملهندس جنم حمادي

95،2903،037نائب الرئيس التنفيذي للمالية واالداريةاملهندس محمد سليم بدرخان

85،05242،272نائب الرئيس التنفيذي للتسويقالسيد سهيل مصلح

62،2234،556نائب الرئيس التنفيذي لتطوير االعمال واملشاريعالسيد سعد الكردي

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتزويد/ املدير التنفيذي للتزويد الدكتور املهندس اياد العزب
واملشتريات

45،3717،847

-9،377مستشار الرئيس التنفيذي/  املدير التنفيذي للشؤون االداريةالسيد اكرم ابو الراغب

51،2432،531مستشار رئيس مجلس االدارة للشؤون الفنيةاملهندس فيصل دودين

-69،975املستشار القانوني لرئيس مجلس االدارة/ الرئيس التنفيذياالستاذ احمد الزعبي

46،4984،050مستشار رئيس مجلس االدارة للشؤون العماليةسعادة السيد خالد الفناطسة
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هـ- الهيكل التنظيمي للشركة:
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الوضع المالي كما هو بتاريخ 2011/12/31:
1- رأس مال الشركة )75 مليون سهم/ دينار(: 

يبلغ رأس مال الشركة املصرح به واملكتتب به واملدفوع 75 مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد موزعة كما هو مبني في اجلدول التالي:

املساهمون ونسبة مساهمتهم في الشركة:

نسبة املساهمة عدد األسهماســـم املساهــــم

KAMIL HOLDINGS LIMITED 37.000%27.750.000شركة

25.661%19.245.436وزارة املالية االردنية

16.456%12.342.208املؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

9.333%7.000.000حكومة دولة الكويت

1.632%1.224.295البنك االسالمي االردني

3.542%2.656.547مساهمني غير أُردنيني

6.376%4.781.514باقي مساهمي الشركة

100%75.000.000اجملمــــــــوع

2- ممتلكات ومعدات )603.4 مليون دينار بالكلفة و175.7 مليون دينار بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم(:
بلغت قيمة ممتلكات ومعدات 603.4 مليون دينار )573.3 مليون دينار عام 2010( وذلك بزيادة مقدارها 30.1 مليون دينار عن عام 2010، حيث مت إضافة ابنية، انشاءات، الطرق 

والساحات، آالت ومعدات، شبكات مياه وكهرباء، سيارات وقطع غيار احتياطية بقيمة  22.9 مليون دينار يضاف اليها اصول الشركة التابعة البالغة 10.6 مليون دينار، 

وفي املقابل مت استبعاد آالت ومعدات، سيارات وقطع غيار احتياطية بقيمة 3.4 مليون دينار.

3- الذمم المدينة قبل تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )80.1 مليون دينار(: 
بلغ رصيد الذمم املدينة 80.1 مليون دينار وبلغ رصيد هذه الذمم بعد تنزيل مخصص الديون املشكوك في حتصيلها والبالغ 23.3 مليون دينار ما قيمته 56.8 مليون دينار 

شكلت منها الذمم الناجمة عن نشاط صناعة الفوسفات مبلغ 70.6 مليون دينار، والذمم الناجمة عن نشاط صناعة األسمدة 2.9 مليون دينار والذمم الناجمة عن نشاط 

الشركة التابعة 6.6 مليون دينار. ويبني اجلدول التالي تفاصيل الذمم املدينة:

املبلــــغ/ دينـــارالبيــــــــــــان

 72.320.304ذمم جتارية

1.829.208 ذمم الشركات احلليفة

5.908.580 الذمم املدينة االخرى

80.058.092 اجملمــــــوع

23.261.016 ينزل: مخصص الديون املشكوك في حتصيلها

56.797.076 الذمم املدينة بعد اخملصص
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أ - ذمم مبيعات المنتجات الجاهزة )72.3 مليون دينار(:   
بلغت ذمم املبيعات ما قيمته 65.7 مليون دينار )80.2 مليون دينار عام 2010( منها 65,2 مليون دينار ذمم مبيعات الفوسفات و0.5 مليون دينار ذمم مبيعات األسمدة املصنعة 

و6.6 مليون دينار ذمــم مبيعات الشركات التابعــة، وقد شكلت الذمم القدمية املستحقة وغير املدفوعــة والتي تكونت خالل الفتــرة مــن عــام 1986 الى عام 2002 

مبلغ 18.1 مليون دينار متثل منها ذمم يوغسالفيا مبلغ 15.7 مليون دينار، اما بالنسبة للرصيد املتبقي والبالغ 54,2 مليون دينار مت حتصيلها خالل الربع االول من عام 2012.

ب- ذمم الشركات الحليفة )1.8 مليون دينار(:  
بلغت ذمم الشركات احلليفة ما قيمته 1.8 مليون دينار منها مبلغ 1.2 مليون دينار ذمة الشركة االردنية الهندية لالسمدة )جيفكو( ومبلغ 0.2 مليون دينار ذمة شركة 

املوانىء الصناعية االردنية ومبلغ 0.4 مليون دينار ذمة شركة االبيض لالسمدة والكيماويات االردنية.

4- المخزون ) 130.4 مليون دينار(:     
بلغت قيمة اخملزون 130.4 مليون دينار مفصلة كما يلي:

املبلغ/ دينـارأ  - مخزون املنتجات اجلاهزة

14.804.768اخملزون اجلاهز من الفوسفات

21.679.143 اخملزون اجلاهز من األسمدة

6.081.051اخملزون اجلاهز من الشركات التابعة

42.564.962إجمالي قيمة اخملزون من املنتجات اجلاهزة

املبلغ/ دينارب - مخزون املنتجات غير اجلاهزة )حتت التشغيل(

37.602.635اخملزون غير اجلاهز من الفوسفات

2.017.277 اخملزون غير اجلاهز من األسمدة

1.106.291 اخملزون غير اجلاهز من الشركات التابعة

40.726.203 إجمالي قيمة اخملزون من املنتجات غير اجلاهزة

47.137.980 جـ- املواد اخلام

130.429.145 اجملموع الكلي )أ + ب + ج(      

5- القروض الدائنة )48.5 مليون دينار(: 
بلغ رصيد القروض الدائنة 48.5 مليون دينار وقد مت إظهارها في امليزانية على أساس قروض طويلة األجل مببلغ 33.4 مليون دينار وقروض قصيرة األجل تستحق الدفع خالل 

عام 2012 مببلغ 15.1 مليون دينار. وجتدر اإلشارة إلى أن شركة الفوسفات قامت خالل عام 2011 بتسديد مبلغ 11.7 مليون دينار على القروض املمنوحة للشركة منها              

مبلغ 10.9 مليون دينار أقساطاً للقروض ومبلغ 0.8 مليون دينار فوائد استحقت عليها.

6- الرواتب واألجور وملحقاتها )76.5 مليون دينار(:     
بلغت قيمة الرواتب واألجور واملزايا املمنوحة ملستخدمي اجملموعة خالل عام 2011 مبلغ 76.5 مليون دينار )62.6 مليون دينار عام 2010( بزيادة عن عام 2010 نسبتها %22. 

ويبني اجلدول التالي تفاصيلها:
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الرواتب واألجور والمزايا الممنوحة لمستخدمي الشركة لعام 2011: 

أ - الرواتب والعالوات واألجور:   

املبلغ/ دينارالبيــــــــان

52.622.591 الرواتب والعالوات

1.084.924 أجور عمال املياومة واملقاولة

12.849 رواتب التلمذة الصناعية

2.981.612مكافآت اخرى

56.701.976 اجملمــــوع ) أ (

ب- مساهمة الشركة في المزايا الممنوحة للمستخدمين:  

املبلغ/ دينار البيـــــــان

صندوق التوفير 2.329.269

 5.120.266 الضمان اإلجتماعي

 3.293.290 نفقات معاجلة املستخدمني

 3.215.829 تغطية نفقات التأمني الصحي لعائالت املستخدمني

 1.986.111 مساهمة الشركة في صندوق التأمني الصحي/ تقاعد

971.226 دعم وجبات الطعام

 1.237.886 صندوق التعويض ونهاية اخلدمة

 416.043 نفقات تعويض نهاية اخلدمة املدفوعة

 18.569.920 اجملموع )ب(

 75.271.896 مجموع )أ + ب(                                                             

ج- الرواتب واألجور الممنوحة لمستخدمي الشركات التابعة خالل عام 2011:  

املبلغ/ دينارالبيــــــــان

1.225.951 الرواتب والعالوات

76،527،847                                                             مجموع )أ + ب + ج(                                                              

د- مكافأة تعويض نهاية الخدمة الممنوحة لمستخدمي شركة مناجم الفوسفات :  

املبلغ/ دينارالبيــــــــان

30.000.000 القيمة احلالية ملكافأة تعويض نهاية اخلدمة
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7- الوضع المالي:
• )445.7 مليون دينار مبيعات الفوسفات و269.7 مليون دينار مبيعات االسمدة و87.6 مليون دينار مبيعات 	 بلغت قيمة صافي املبيعات املوحدة 812.4 مليون دينار 

الشركات التابعة و9.4 مليون دينار املتاجرة باملواد االولية( مقابل 563.9 مليون دينار عام 2010 )270.3 مليون دينار مبيعات الفوسفات و229.2 مليون دينار مبيعات 
االسمدة و55.7 مليون دينار مبيعات الشركة التابعة و8.7 مليون دينار املتاجرة باملواد االولية(.

• بلغت االيرادات االخرى املوحدة 29.2 مليون دينار )24.7 مليون دينار لوحدة الفوسفات  و2.4 مليون دينار لوحدة االسمدة و2.1 مليون دينار للشركات التابعة( مقابل 	
25.4 مليون دينار عام 2010 )23.1 مليون دينار لوحدة الفوسفات و2.3 مليون دينار لوحدة االسمدة(.

• )357 مليون دينار لوحدة الفوسفات و237.2 مليون دينار لوحدة االسمدة و66.7 مليون دينار مبيعات للشركات 	 بلغت قيمة املصاريف املوحدة 668.5 مليون دينار 
التابعة و7.6 مليون دينار كلفة املتاجرة في املواد االولية( مقابل 504 مليون دينار عام 2010 )264.8 مليون دينار لوحدة الفوسفات و184.1 مليون دينار لوحدة االسمدة 

و48.3 مليون دينار مبيعات الشركة التابعة و6.8 مليون دينار كلفة املتاجرة باملواد االولية(.

• بلغ صافي مخصص ضريبة الدخل والتوزيعات 27.8 مليون دينار مقابل 5.1 مليون دينار عام 2010.	

•  بلغت قيمة صافي االرباح بعد ضريبة الدخل والتوزيعات 145.3 مليون دينار في  عام 2011 مقابل 80.2 مليون دينار صافي ربح عام 2010.	

• بلغ مجموع حقوق امللكية 677 مليون دينار في عام 2011 )537.7 مليون دينار في   عام 2010( أي بزيادة نسبتها 25.9% عن عام 2010.	

 8- بعض المعلومات والمؤشرات المالية:

أ-  تفاصيل أهم المؤشرات المالية للسنوات 2007 - 2011:  

2007 2008 2009 2010 2011 التفاصيــــــل
354.828 846.892 458.246 563.890 812.415 اإليرادات/ املبيعات

4.964 9.392 6.487 25.391 29.162 اإليرادات االخرى

359.792  856.284 464.733 589.281 841.577 اإليرادات الكلية

46.110 238.622 92.878 80.232 145,255 صافي األرباح )اخلسائر(

3.168  2.439 1.662 0.979 0.745 فوائد قروض 

0.405  - - - - فوائد اسناد القرض

76.406  72.404 92.315 164.417 175.739 صافي املوجودات الثابتة 

159.772  370.419 357.845 303.684 376.884 املوجودات املتداولة

318.295  551.098 574.284 659.318 911.721 مجموع املوجودات

193.531  417.114 472.424 537.688 676.988 صافي حقوق امللكية

31.812  19.380 11.780 22.542 33.426 القروض الدائنة طويلة األجل

57.893  86.716 70.431 79.950 156.228 املطلوبات املتداولة

النسب املالية :

81:19 93:7 96:4 95:5 93:7 نسبة املديونية

4.34  18.38 8.1 10.2 15.9 نسبة خدمة الدين/ مرة 

2.75  4.26 5.1 3.8 2.4 نسبة التداول/ مرة

0.615 3.186 1.238  1.07 1.944 حصة السهم من صافي الربح/ دينار

12.01  19.50 18.00  16.93 12.74 سعر االغالق للسهم )دينار(
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ب- األرباح )الخسائر( المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية المصدرة    
       للسنوات 2007 – 2011:

                     )باأللف دينار(

أسعار األوراق املالية املصدرة السنة صافي 
حقوق 
امللكية

األرباح
املوزعة

األرباح

)اخلسائر(

السنة

االسهم
دينار/ سهم

12.74 2011 676.988 33.750 145.255 2011

 16.93 2010 537.688 15.000 80.232 2010

18.00 2009 472.424 15.000 92.878 2009

19.50 2008 417.114 37.500 238.622 2008

12.01 2007 193.531 15.000 46.110 2007

جـ- المدفوعات الى الخزينة والمؤسسات العامة خالل عام 2011:
                        )باأللف دينار(

2011 البيـــــــان 

وزارة املالية:

11.225              رسوم عائدات التعدين
2.189              رسوم اجلمارك
3.849              االرباح املوزعة
1.867              رسوم اجلامعات
1.455              مخصص صندوق دعم البحث العلمي 
0.088              رسوم طوابع الواردات
0.702              دائرة االراضي واملساحة
9.802 الضريبة على الدخل وعلى املدفوعات اخلارجية واملبيعات

0.272 ضريبة الدخل واخلدمات اإلجتماعية املقتطعة من رواتب املستخدمني

4.963 مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي

2.870 مساهمة املستخدمني في الضمان اإلجتماعي

12.873 مؤسسة سكة حديد العقبة

9.955 مؤسسة املوانيء

0.766 مديرية األمن العام/ بدل حراسات مواقع اإلنتاج

5.428 سلطة املياه

12.491 شركات الكهرباء

3.075 منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة/ بدل إيجار أراضي وضريبة دخل

0.138 شركة اإلتصاالت األردنية

0.416 املؤسسة اإلقتصادية واإلجتماعية للمتقاعدين العسكريني/ اجور حراسات 

0.040 سلطة املصادر الطبيعية/ رسوم تعدين

84.464 اجملمــــــوع
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د - ملخص بأهم البيانات عن وضع الشركة للسنوات 2007 – 2011:

السنة

اجمالي 
املوجودات

)مليون دينار(

رأس  املال 
�االسمي 

)مليون دينار(

مجموع 
حقوق
امللكية

)مليون دينار(

صافي 
االرباح

)اخلسائر(
)مليون دينار(

االنتاج
)مليون طن(

املبيعات
نسبة )مليون طن(

االرباح
املوزعة )%(

عدد
العاملني فوسفات

سماد 
داب

حامض 
الفوسفوريك

فوسفات
سماد 

داب
حامض 

الفوسفوريك

2011911.72175.000676.988145.2557.5940.7060.4847.4410.6630.215453767

2010659.31875.000537.68880.2326.5290.7320.4806.5060.7600,141203775

2009574.28475.000472.42492.8785.2810.6230.3065.1910.6410,030203811

2008551.09875.000417.114238.6226.2660.6360.3005.9240.6120,038503816

2007318.29575.000193.53146.1105.5520.6440.3305.6250.6420,055203870

:)IFC( هـ- قرض المؤسسة الدولية للتمويل
قامت الشركــة بتاريخ 2010/3/26 بتوقيـــع اتفاقيــة قرض مببلغ 110 مليون دوالر امريكي مع املؤسســة الدولية للتمويــل )IFC( مقسماً إلى قرض )A( بقيمـة 

50 مليون دوالر امريكي ممول من )IFC( وقرض )B( بقيمة 60 مليون دوالر امريكي ممول  من مجموعة البنك العربي األوروبي بإدارة املؤسسة الدولية للتمويل، وذلك إلنشاء 

ميناء الفوسفات اجلديد في العقبة على اساس)BOT(  والذي تقدر كلفته بحوالي )220 مليون دوالر أمريكي يضاف اليها ما يقارب 10% مخصصات حتوطيه( تبلغ مدة 

القرض تسع سنوات بسعر فائدة )LIBOR + %3.5( وسيتم متويل الرصيد املتبقي من كلفة املشروع أعاله من مصادر الشركة الذاتية، هذا وقد بلغ اجمالي ما مت سحبه 

من القرضني )A & B( لنهاية عام 2011 ما مجموعه 56.8 مليون دوالر امريكي. 

و  - شركات تابعة:
قامت الشركة بتاريخ 2011/2/21 بتوقيع اتفاقية لشراء 50% من حصص اجلانب الياباني الشركاء في شركة االسمدة اليابانية االردنية البالغة 8.364 مليون سهم 

بقيمة 5.5 مليون دوالر امريكي لتصبح حصة الشركة 70% من رأسمال شركة االسمدة اليابانية االردنية.

ز  - المخاطر التي تتعرض لها الشركة:
ال زالت الشركة تعاني من ارتفاع اسعار احملروقات واسعار بعض املواد اخلام )االمونيا، الكبريت وهيدروكسيد االملنيوم( الداخلة في صناعة االسمدة والتي تؤدي الى ارتفاع 

الكلف التشغيلية للشركة وتواجه الشركة منافسة في تسويق منتجاتها في بعض االسواق العاملية نتيجة الرتفاع كلف االنتاج.

ح  - تأثيــرت:
ال توجد عمليات ذات طبيعة غير متكررة غير ما ورد في البند )و( اعاله لها اثر مادي وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة حدثت خالل السنة املالية 2011.

ط – دليل الحاكمية المؤسسية:
تلتزم شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة بجميع املواد الواردة في دليل حوكمة الشركات املساهمة باستثناء:

التفسيــررقــم املــادة

املواد رقم )4، 7، 14، 16، 17( من الباب الثاني من 
الفصل االول: مهام ومسؤوليات مجلس االدارة

يعمل مجلس اإلدارة على إعدادها
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ي- اقرار من مجلس االدارة:
ي/1- يقر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات االردنية املساهمة العامة احملدودة مسؤوليته الكاملة عن اعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة في هذا التقرير وتوفير  

        نظام رقابة فعال في الشركة.

ي/2- يقر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات االردنية املساهمة العامة احملدودة وحسب علمه واعتقاده عدم وجود اية امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية عمل  

        الشركة خالل السنة املالية 2012.

كما يقر رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات االردنية، الرئيس التنفيذي بالوكالة، نائب الرئيس التنفيذي للمالية واالدارية واملدير التنفيذي للمالية بصحة ودقة 

واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2011.

 معالي الدكتور املهندس منذر حدادين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اجمللس املكّلف

 معالي الدكتور املهندس منذر حدادين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اجمللس املكّلف

الدكتـــور
 صفــوان طوقــان 

الدكتور املهندس 
عبدالفتاح ابو حسان

املهندس
طالل السعدي 

جنيدي مصري

السيد/ سعيد شنان
�املقعد الشاغر
ممثل شركة راما

لالدخار واالستثمار

السيد/ حمد 
سليمان العمر
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قائمة املركز املالي املوحدة كما في 31 كانون األول 2011 

)آالف الدنانير األردنية(   

20112010

اإليضاحاتاملوجودات 
موجودات غير متداولة

417ر739164ر4175ممتلكات وآالت ومعدات

982ر16981ر5182مشاريع حتت التنفيذ

655ر84645ر7113استثمارات في شركات حليفة

804ر80421ر621شهرة شراء وحدة األسمدة

777ر41630ر1028قطع غيار ولوازم استراتيجية

-664ر258موجودات ضريبية مؤجلة
813ر0953ر83قروض إسكان املوظفني

-9654موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
846ر6-9موجودات مالية متوفرة للبيع

-14450قروض مدينة
340-املدفوع على الردم التحضيري

634ر837355ر534

موجودات متداولة

035ر42977ر11130مخزون

254ر1037،61433قطع غيار ولوازم

435ر79765ر1256ذمم مدينة

049ر14833ر1338أرصدة مدينة أخرى

866ر5001ر141قروض مدينة

227260موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخلسائر

785ر16992ر15112نقد في الصندوق ولدى البنوك

684ر884303ر376

318ر721659ر911مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية

000ر00075ر1675رأس املال املدفوع

000ر00075ر1675احتياطي إجباري

709ر00065ر1675احتياطي اختياري

854ر00056ر1675احتياطي خاص

5)25(9إحتياطي القيمة العادلة

120ر514265ر368أرباح مدورة

688ر489537ر668حقوق ملكية حملة األسهم

-499ر8حقوق غير املسيطرين
688ر988537ر676مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة 

542ر42622ر1833قروض طويلة األجل

269ر83713ر1940مخصصات التعويض ونهاية اخلدمة

869ر2425ر204التزامات التقاعد املبكر

680ر50541ر78

مطلوبات متداولة 

514ر31423ر2125ذمم دائنة

903ر25318ر2231مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

092ر37317ر2313أرصدة دائنة أخرى

099ر38412ر2416بنوك دائنة

-000ر3729مخصص حوافز للموظفني ومنح للمتقاعدين 
016ر1384ر1815أقساط قروض تستحق الدفع خالل عام

326ر7664ر2525مخصص ضريبة الدخل

950ر22879ر156

630ر733121ر234مجموع املطلوبات

318ر721659ر911مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم 45 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخـل املوحدة للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2011 

)آالف الدنانير األردنية(   

20112010إيضاحات
890ر415563ر812صافي املبيعات
)936ر418()398ر493(26كلفة املبيعات
954ر017144ر319الربح اإلجمالي

)221ر13()712ر15(27مصاريف بيع وتسويق
)985ر9()848ر11(رسوم ميناء العقبة

)035ر35()926ر46(أجور نقل
)823ر16()476ر17(28مصاريف إدارية

)519ر2()017ر3(29مصاريف منجم الرصيفة
)389ر7()842ر8(30رسوم التعدين

)369()897ر1(10مخصص قطع غيار بطيئة احلركة
-)159ر60(37مخصصات مختلفة

)390()294(20مصروف التقاعد
732ر9294ر332صافي إيرادات أخرى

)3(270فروقات العملة  
952ر04563ر156الربح التشغيلي

)949ر2()416ر3(31تكاليف التمويل
746ر1323ر323إيراد التمويل

889ر9005ر75حصة اجملموعة من أرباح الشركات احلليفة
299ر9)291ر4(3)خسائر( أرباح إعادة تقييم شركات حليفة

447ر7245ر315ارباح متلك شركات تابعة
-)600ر8(مخصصات مساهمة في تنمية اجملتمع احمللي وخدمات اجتماعية

)783(-34رسوم مختلفة
)64()76(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)خسائر( ارباح إعادة تقييم موجودات مالية محددة بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل

)34(27

564ر38484ر164ربح السنة قبل ضريبة الدخل
)332ر4()129ر19(25مصروف ضريبة الدخل

232ر25580ر145ربح السنة

الربح العائد الى:
232ر83180ر145مساهمي الشركة

-)576(حقوق غير املسيطرين

232ر25580ر145ربح السنة

فلس/دينـارفلس/دينـار

احلصة األساسية واخملفضة للسهم من الربح العائد الى 
مساهمي الشركة

070ر9441ر351

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم 45 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخـل الشامل املوحدة للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2011 

)آالف الدنانير األردنية(   

20112010
232ر25580ر145الربح للسنة

--يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى
-)30(التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

32-التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع
264ر22580ر145مجموع الدخل الشامل للسنــة

الدخل الشامل العائد الى:

264ر80180ر145مساهمي الشركة
-)576(حقوق غير املسيطرين

264ر22580ر145مجموع الدخل الشامل للسنــة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم 45 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2011 

 )آالف الدنانير األردنية(

مجموع حقوقحقوق غير ارباح مدورةإحتياطي اإلحتياطيــاترأس املــال
امللكيــــةاملسيطرينمتحققة**غير متحققة* القيمة العادلةخــاصإختيـاريإجبــارياملدفـــوع

- 2011
الرصيد كما في أول كانون الثاني 

2011
688ر537-374ر746250ر854514ر70956ر00065ر00075ر75

075ر0759ر9-------حقوق غير املسيطرين )إيضاح 3(
225ر145)576 (398ر433134ر11)30 (----مجموع الدخل الشامل للسنة

)000ر15(-)000ر15(------أرباح موزعة )إيضاح 17 (
--)437ر27(--146ر29118ر9--التحويالت

988ر499676ر3358ر179342ر26)25(000ر00075ر00075ر00075ر75الرصيد كما في 31 كانون األول2011
- 2010

الرصيد كما في أول كانون الثاني 
2010

424ر472-936ر224-)27(313ر16848ر03457ر00067ر75

264ر80-486ر74665ر3214----مجموع الدخل الشامل للسنة
)000ر15(-)000ر15(------أرباح موزعة )إيضاح 17 (

--)048ر25 (--541ر5418ر9668ر7-التحويالت
688ر537-374ر746250ر854514ر70956ر00065ر00075ر75الرصيد كما في 31 كانون األول 2010

*    ال ميكن التصرف مببلغ 179ر26 الف دينار والذي ميثل أرباح غير متحققة ناجتة عن إعـادة تقييــم االستثمار والتملك في االستثمــار في الشركة الهنديـة األردنيـة  
      للكيماويات وشركة االسمدة اليابانية األردنية  )إيضاح 3(.

**  تشمل األرباح املدورة مبلغ 664ر8 الف دينار والتي متثل موجودات ضريبية مؤجلة. ال ميكن التصرف مببلغ 25 الف دينار من األرباح املدورة كما في 31 كانون األول 2011      
      مقابل الرصيد السالب إلحتياطي تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم 45 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة
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التقرير السنوي 2011 شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2011 

        )آالف الدنانير األردنية( 

20112010إيضاحات

األنشطة التشغيلية

564ر38484ر164ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت -

300ر33919ر20استهالكات
)723ر7(083ر93بنود غير نقدية أخرى

تغيرات رأس املال العامل:
)501ر28(992ر9النقص )الزيادة( في ذمم مدينة

)000ر1(-قروض إسكان املوظفني
808)098ر5()الزيادة( النقص في األرصدة املدينة األخرى

724ر14)239ر50()الزيادة( النقص في اخملزون
)299ر6()896ر3(الزيادة في قطع الغيار واللوازم

)721ر19(509ر1الزيادة )النقص(  في الذمم الدائنة
069761ر13الزيادة في املصاريف املستحقة

)721ر4()814ر51(النقص في األرصدة الدائنة األخرى
)900(-املدفوع على الردم التحضيري

)290()273ر4(صندوق التعويض ونهاية اخلدمة املدفوع
)584ر7()225ر11(رسوم تعدين مدفوعة

)315ر2()921ر1(مدفوعات التقاعد املبكر
)123ر12()353ر6(25ضريبة دخل مدفوعة

980ر55728ر167صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)238ر72()228ر121 (ممتلكات ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ  بالصافي
)866ر1()84(الزيادة في قروض مدينة

)125ر19()155ر50(استثمار في شركة حليفة
006ر9003ر3توزيعات أرباح شركة حليفة

)542ر39(354ر11متلك شركات تابعة بعد تنزيل النقد املتملك
746ر0853ر3فوائد مقبوضة

)019ر126 ()128ر153 (صافي التدفق النقدي املستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

448ر91414ر32مسحوبات قروض
)882ر8()940ر10(تسديدات قروض دائنة

)075ر11()888ر18(أرباح موزعة
)422ر2()416ر2(تكاليف متويل مدفوعة

)931ر7(670صافي التدفق النقدي من )املستخدم في( األنشطة التمويلية
)970ر104(099ر15صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

656ر686185ر80النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
686ر78580ر1595النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم 45 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون األول 2011 

)1( عـــام
تأسست شركة مناجم الفوسفات األردنية كشركة مساهمة خالل عام 1949 مت حتويلها إلى شركة مساهمة عامة خالل عام 1953، ومن غاياتها القيام بالتنقيب 

وتعدين وتسويق الفوسفات وصناعة األسمدة واملساهمة في إنشاء صناعات ذات عالقة. يقع مركز الشركة في مدينة عمان. يتم إنتاج األسمدة الكيماوية في اجملمع 

الصناعي في العقبة، ويتم استخراج الفوسفات بشكل رئيسي من مناجم الشيدية والوادي األبيض واحلسا وبشكل أقل من منجم الرصيفة، وتخضع الشركة لرسوم 

إجازات حق التعدين والبالغة 100 دينار لكل كيلو متر مربع سنوياً من املساحات املعدنة تدفع لسلطة املصادر الطبيعية على حقوق التعدين املمنوحة للشركة.

يقع املقر الرئيسي للشركة في الشميساني، عّمان - اململكة األردنية الهاشمية.

مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة اجملموعة في جلسته املنعقدة بتاريخ 3 نيسان 2012، وتتطلب هذه القوائم املالية املوحدة موافقة الهيئة العامة 

للمساهمني.

)2-1( أسس إعداد القوائم المالية
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ الكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات املالية املتوفرة للبيع 

واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

مت إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية.

إن الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للمجموعة ويتم تقريب جميع املبالغ بالدينار األردني ألقرب ألف إال إذا ذكر عكس ذلك.

)2-2( أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة القوائم املالية لشركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة والشركات التابعة التالية:

• الشركة الهندية األردنية للكيماويات محدودة املسؤولية )شركة تابعة مملوكة بنسبة %100(	

• شركة الرؤيا للنقل البري للبضائع محدودة املسؤولية )شركة تابعة مملوكة بنسبة %100(	

• شركة اإلسمدة اليابانية األردنية محدودة املسؤولية )شركة تابعة مملوكة بنسبة %70(	

•  يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة بنفس السنة املالية وباستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة من الشركة األم.	
• يتم استبعاد جميع األرصدة واملعامالت واألرباح واملصاريف الناجتة عن املعامالت بني الشركة األم وشركاتها التابعة.	

• يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة ابتداًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة.	

يتم تسجيل األثر الناجت عن تغير نسبة امللكية في شركة تابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق امللكية. وعند فقدان السيطرة على الشركة التابعة، 

تقوم اجملموعة مبا يلي:

• الغاء االعتراف مبوجودات )مبا فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.	

• الغاء االعتراف بحقوق غير املسيطرين	

• الغاء االعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية	

• االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة	

• االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به في الشركة التابعة	

• االعتراف باألرباح او اخلسائر الناجتة عن عملية فقدان السيطرة	

التغيرات في السياسات المحاسبية  )3-2(
إن السياسات احملاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات احملاسبية التي مت اتباعها في السنة السابقة بإستثناء أن اجملموعة قامت بتطبيق التفسيرات الصادرة 

عن جلنة تفسير معايير التقارير املالية الدولية والتعديالت على معايير احملاسبة الدولية التالية ابتداًء من أول كانون الثاني 2011:
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية
قامت اجملموعة اعتبارا من اول كانون الثاني 2011 بالتطبيق املبكر للمعيار ولم تقم بتعديل ارقام املقارنة حيث يسمح املعيار بذلك، ولم ينتج عن تطبيق هذا املعيار اي 

أثر على األرباح املدورة ومخصص التغير في القيمة العادلة كما في 31 كانون االول 2011 وامنا مت اعادة تصنيف االستثمارات للمجموعة.

نتج عن تطبيق هذا املعيار اعادة تصنيف املوجودات املالية للمجموعة من موجودات مالية متوفرة للبيع إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

االخر وهي موجودات مالية تنحصر بادوات ملكية ولم تعد تخضع الختبار خسائر تدني املوجودات املالية كما هو مبني في )ايضاح 9(.

معيار الُمحاسبة الدولي رقم )24( اإلفصاحات عن جهات ذات عالقة – )ُمعّدل(
يُوضح املعيار املُعّدل تعريف اجلهات ذات العالقة لتسهيل عملية حتديد اجلهات ذات العالقة وإلغاء التفاوت في عملية التطبيق.

لم يكن هناك أي أثر على املركز املالي أو األداء املالي للمجموعة عند تطبيق املعيار املُعّدل.

معيار الُمحاسبة الدولي رقم )32( األدوات المالية - عرض وتصنيف حقوق اإلصدار – )ُمعّدل(
مت تعديل تعريف املطلوبات املالية بحيث يتم تصنيف حقوق اإلصدار )وبعض عقود اخليارات( ضمن حقوق املُلكية في حال مت منح احلقوق جلميع املالكني احلاليني لنفس 

الفئة من أدوات حقوق ُملكية املنشأة كل حسب ُملكيته أو في حال مت منح حقوق لشراء عدد ُمحّدد من أدوات حقوق ُملكية املنشأة ُمقابل مبلغ ُمحّدد.

لم يكن هناك أي أثر على املركز املالي أو األداء املالي للمجموعة عند تطبيق املعيار املُعّدل.

التفسير رقم 14 الصادر عن جلنة تفسير معايير التقارير املالية الدولية – احلد األدنى للمبالغ التي تدفع مسبقاً لتمويل موجودات خطط منافع املوظفني احملددة ) معدل (.

التفسير رقم )19( الصادر من جلنة تفسير معايير التقارير املالية الدولية – تسديد املطلوبات املالية عن طريق ادوات حقوق امللكية.

لم يكن هناك أي أثر على املركز املالي أو األداء املالي للمجموعة عند تطبيق التفسير.

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات غير نافذة التطبيق  )4-2(
مت اصدار معايير تقارير مالية جديدة حتى 31 كانون األول 2011 اال انها غير ملزمة حتى االن ولم تطبق من قبل اجملموعة:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )10( البيانات المالية الموحدة 
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ من اول كانون الثاني 2013، ويسمح بتطبيقه مبكراً.

يوضح املعيار املعدل املبادئ لعرض واعداد القوائم املالية املوحدة في حال السيطرة على اعمال منشأة تابعة واحدة او اكثر. يحل املعيار اجلديد محل معيار احملاسبة الدولي 

رقم 27 )البيانات املالية املوحدة واملنفصلة( والتفسير رقم 12 )توحيد البيانات املالية للمنشات ذات الغرض اخلاص(

معيار التقارير المالية الدولي رقم )11( االتفاقيات المشتركة
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ من اول كانون الثاني 2013، ويسمح بتطبيقه مبكراً.

يوضح املعيار املبادئ العداد التقارير املالية للشركاء في االتفاقيات املشتركة. يحل هذا املعيار محل معيار احملاسبة الدولي رقم 31 )احلصص في املشاريع املشتركة( ويحل 

ايضاً محل تفسير رقم 13 )الوحدات حتت السيطرة املشتركة – املساهمات غير النقدية للمشاركني في مشروع مشترك(.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )12( ايضاحات الحصص في المنشأت االخرى 
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ من اول كانون الثاني 2013، ويسمح بتطبيقه مبكراً.

يطبق املعيار املعدل للمنشأت التي لها حصة في شركات تابعة او املشاريع املشتركة او شركات حليفة او املنشأت ذات الغرض اخلاص غير املوحدة. ويهدف الى حتسني 

افصاحات الشركات حلصصها واستثماراتها في املنشأت االخرى.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )13( قياس القيمة العادلة 
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ من اول كانون الثاني 2013، ويسمح بتطبيقه مبكراً. ويوضح املعيار املعدل كيفية قياس القيمة السوقية عند اعداد 

القوائم املالية ويهدف الى وضع اطار عام لقياس القيمة العادلة.

المعايير المعدلــة

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( عرض القوائم المالية ) عرض بنود الدخل الشامل االخر( - معدل
التي من املمكن اعادة تصنيفها في  البنود  يتم اظهار  البنود الظاهرة في الدخل الشامل االخر.  يغير طريقة جتميع   )1( الدولي رقم  التعديل على معيار احملاسبة  ان 
املستقبل الى االرباح و اخلسائر)عند استبعادها على سبيل املثال( بشكل منفصل عن البنود التي لن يتم اعادة تصنيفها. ان تأثير هذا التعديل سوف يكون على طريقة 

العرض فقط و ليس له تأثير على املركز املالي أو أالداء املالي للمجموعة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ في أو بعد اول كانون الثاني 2012.

معيار المحاسبة الدولي رقم )12( ضريبة الدخل ) استرداد الموجودات الضمنية( - معدل
يوضح التعديل حتديد الضريبة املؤجلة لالستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يقدم التعديل افتراض بأن الضريبة املؤجلة لالستثمارات العقارية التي 
يتم قياسها باستخدام منوذج القيمة العادلة حسب معيار احملاسبة الدولي رقم 40، يجب حتديدها على أساس أن القيمة الدفترية سوف يتم استردادها من خالل البيع. 
كما ويتطلب التعديل أن يتم قياس الضريبة املؤجلة للموجودات غير القابلة لالستهالك و التي يتم قياسها باستخدام منوذج اعادة التقييم حسب معيار احملاسبة الدولي 

رقم )16( على أساس البيع لهذه املوجودات. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ في أو بعد اول كانون الثاني 2012.

معيار المحاسبة الدولي رقم )19( منافع الموظفين - معدل
النطاق  الية  ازالة  التعديالت بني تعديالت أساسية مثل  )19(. تتراوح هذه  الدولي رقم  الدولية باصدار عدة تعديالت على معيار احملاسبة  قام مجلس معايير احملاسبة 

ومفهوم العوائد املتوقعة على موجودات اخلطة، الى توضيحات بسيطة واعادة صياغة.

معيار المحاسبة الدولي رقم )27( القوائم المالية المنفصلة )كما تمت مراجعته خالل عام 2011(
نتيجة الصدار املعايير اجلديدة )معيار التقارير املالية الدولي رقم 10 و معيار التقارير املالية الدولي رقم 12(، ينحصر ما تبقى من معيار احملاسبة الدولي رقم )27(  في 
طريقة احملاسبة عن الشركات التابعة والشركات حتت السيطرة املشتركة والشركات احلليفة في القوائم املالية املنفصلة. ان اجملموعة ال تقوم باصدار قوائم مالية 

منفصلة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ في أو بعد اول كانون الثاني 2013.

معيار المحاسـبة الدولي رقم )28( االسـتثمار في الشـركات الحليفة و المشـاريع المشـتركة )كمـا تمـت مراجعتـه  
خالل عام 2011(

نتيجة الصدار املعايير اجلديدة ) معيار التقارير املالية الدولي رقم 11 و معيار التقارير املالية الدولي رقم12(، فقد متت اعادة تسمية معيار احملاسبة الدولي رقم )28( )معيار 
)28( االستثمار في الشركات احلليفة و املشاريع املشتركة( ويوضح كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية على االستثمار في الشركات احلليفة  احملاسبة الدولي رقم 

واملشاريع املشتركة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2013.
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معيار التقارير المالية الدولية رقم )7( األدوات المالية : االيضاحات – متطلبات إضافية لالفصاح عن الغاء االعتراف
يتطلب هذا التعديل افصاحات اضافية حول املوجودات املالية التي مت حتويلها ولكن لم يتم الغاء االعتراف بها لتمكني مستخدم القوائم املالية للمجموعة من فهم 
العالقة مع هذه املوجودات التي لم يتم الغاء االعتراف بها و االلتزامات املرتبطة بها. باالضافة الى ذلك، يتطلب التعديل افصاحات حول استمرار تدخل املنشأة في هذه 
املوجودات التي مت الغاء االعتراف بها. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفترات املالية التي تبدأ في أو بعد اول متوز 2011. سوف يؤثر هذا التعديل على االفصاحات فقط، ولن يكون 

لهذا التعديل أي تأثير على املركز املالي أو أالداء املالي للمجموعة.
إن اجملموعة بصدد حتديد أثر هذه املعايير اجلديدة والتعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة، إن وجد.

)2-5( استخدام التقديرات
املوجودات واملطلوبات واإلفصاح  تؤثر على مبالغ  القيام بتقديرات واجتهادات  إدارة اجملموعة  املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من  املالية  القوائم  إن إعداد 
عن االلتزامات احملتملة.  إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات واملصاريف واخملصصات والتدني في قيمة املوجودات املالية والتدني في قيمة الشهرة 
وبشكل خاص يتطلب من إدارة اجملموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية املستقبلية والناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات 
في املستقبل.  إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن 

التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في املستقبل في أوضاع وظروف تلك اخملصصات.

)2-6( ملخص السياسات المحاسبية الهامة

ممتلكات وآالت ومعدات 
يتم إثبات املمتلكات واآلالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيم وال يتم استهالك األراضي.

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

نسبة اإلستهالكنوع املمتلكات واآلآلت واملعدات

%

2 - 8األبنية واإلنشاءات
25الطرق والساحات

5 - 20اآلالت واملعدات
5شبكات املياه

5شبكات الكهرباء
9األثاث واألجهزة املكتبية
10األجهزة الطبية واخملبرية

12أجهزة اإلتصاالت
12احلاسب اآللي

15املركبات  
10قطع الغيار االحتياطية

20األنظمة البرمجية

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واآلالت واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة املمكن استردادها وتسجل 

قيمة التدني في قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلكات واآلالت واملعدات.

المشاريع تحت التنفيذ 
تظهر املشاريع حتت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات واملعدات واملصاريف املباشرة واليتم إستهالكها حلني تصبح جاهزة لإلستخدام.
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استثمارات في شركات حليفة 
تأثيراً فعاالً عليها والتي متتلك اجملموعة نسبة تتراوح بني 20% الى 50% من حقوق التصويت، وتظهر  الشركات احلليفة هي تلك الشركات التي متارس فيها اجملموعة 

االستثمارات في الشركات احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.

إليها التغيرات التي حتدث بعد االقتناء في حصة اجملموعة من صافي موجودات  وفقاً لطريقة حقوق امللكية، تدرج االستثمارات في شركات حليفة بالتكلفة مضافاً 

الشركات احلليفة. 

تظهر حصة اجملموعة في أرباح الشركات احلليفة في قائمة الدخل املوحدة وميثل هذا الربح حصة اجملموعة في الشركات احلليفة، حيث يظهر الربح بعد الضريبة وحصص 

غير املسيطرين في الشركات التابعة للشركات احلليفة.

الشهـــــرة
يتم تسجيل الشهرة بالكلفة التي متثل الزيادة في تكلفة متلك أو شراء االستثمار في الشركة احلليفة او التابعة عن حصة الشركة في القيمة العادلة لصافي موجودات 

تلك الشركة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناجتة عن االستثمار في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة، أما الشهرة الناجتة عن االستثمار 

في شركات حليفة فتظهر كجزء من حساب االستثمار في الشركة احلليفة ويتم الحقاً 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 املالية املوحدة ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك مؤشرات على أن قيمة الشهرة قد تدنت وذلك في حال 

كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لوحدة / لوحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة املسجلة في الدفاتر لوحدة / وحدات توليد النقد ويتم 

تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل املوحدة.

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

يتم احتساب التكاليف املتكبدة اليصال كل صنف من اصناف اخملزون لوضعه احلالي كما يلي:

كلفة الشراء باستخدام طريقة متوسط الكلفة املرجحاملواد اخلام )األولية(

اخملزون اجلاهز وحتت التصنيع
كلفة املواد اخلام واملصاريف غير املباشرة األخرى بناء على مرحلة التصنيع )االنتاج( 

باستخدام طريقة متوسط الكلفة املرجح.

كلفة الشراء باستخدام طريقة متوسط الكلفة املرجح.قطع الغيار واللوازم

متثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر في الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة املقدرة المتام عملية االنتاج والكلف املقدرة املتعلقة بعملية البيع.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )ابتداءًا من 1 كانون الثاني 2011(
يتم تسجيل هذه املوجودات بالقيمة العادلة مضافاً اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في 

قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية مبا فيه التغير في القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال 

بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم 

املوجودات املباعة مباشرة الى األرباح واخلسائر املدورة ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني.

تظهر املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالكلفة.
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موجودات مالية متوفرة للبيع )من 1 كانون الثاني 2010 وحتى 31 كانون األول 2010(
يتم تسجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مضافاً اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة 

العادلة في بند مستقل ضمن حقوق امللكية. وفي حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك في 

قائمة الدخل مبا في ذلك املبالغ املقيدة سابقاً في حقوق امللكية والتي تخص هذه املوجودات. وال ميكن استرجاع خسائر التدني في أسهم الشركات.

تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالكلفة ويتم تسجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحدة.

المصاريف المدفوعة على الردم التحضيري
يتم تأجيل املصاريف املدفوعة على الردم التحضيري بحيث يتم حتميل هذه املصاريف على كلفة االنتاج بناء على تقديرات للكميات املتوقع انتاجها من كل موقع.

الذمم المدينة 
تظهر الذمم املدينة بقيمة الفاتورة الصادرة أو قيمة البضاعة املشحونة بعد تنزيل مخصص الديون املشكوك في حتصيلها.

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

في القيمة العادلة الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية.

النقد وما في حكمه
ميثل 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 املوحدة يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق ولدى البنوك كما هو معرف أعاله بعد تنزيل البنوك الدائنة.

تدني الموجودات 
تقوم اجملموعة بتاريخ القوائم املالية املوحدة بتقييم وجود أية مؤشرات على انخفاض املوجودات. وفي حال وجود مثل تلك املؤشرات أو عند القيام بفحص التدني السنوي 

للموجودات، تقوم اجملموعة بتقدير القيمة االستردادية.

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

في حال زيادة القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية يتم تنزيل قيمة املوجودات / وحدة توليد النقد إلى القيمة االستردادية، ولتحديد القيمة املستخدمة فإنه يتم 

بتلك  املتعلقة  واخملاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  احلالية  السوقية  التقديرات  يعكس  معدل خصم  باستخدام  احلالية  قيمتها  إلى  املتوقعة  النقدية  التدفقات  خصم 

املوجودات. ويتم تسجيل خسائر التدني في قائمة الدخل املوحدة.

تدني قيمة الموجودات المالية
تقوم اجملموعة مبراجعة القيم املثبتة للموجودات املالية في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة لتحديد فيما اذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها إفرادياً أو 

على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه املؤشرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل حتديد خسارة التدني.

يتم حتديد مبلغ التدني كما يلي:

فيما يتعلق بالذمم املدينة، يتم عمل اختبار تدني عندما يكون هنالك دليل موضوعي على أن اجملموعة لن تتمكن من حتصيل كامل املبالغ املستحقة حسب الشروط األصلية للفاتورة.

تدني املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة في السجالت والقيمة العادلة )وفقاً ملعيار 39 – مطّبق قبل كانون الثاني 2011(.

يتم تسجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل املوحدة كما يتم تسجيل أي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في املوجودات املالية في قائمة الدخل املوحدة 

باستثناء أسهم الشركات املتوفرة للبيع حيث يتم استرجاعه من خالل التغير املتراكم في القيمة العادلة.

في تقدير ادارة اجملموعة فإنه ال يوجد اي مؤشرات على تدني قيمة املوجودات املالية خالل عام 2011 و2010.
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القروض طويلة األجل
يتم تسجيل القروض بصافي القيمة املستلمة 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 املشاريع حتت التنفيذ فيتم رسملتها كجزء 
من مصاريف هذه املشاريع.

منافع الموظفين 
متنح اجملموعة موظفيها خططاً للتقاعد املبكر وتعويضات نهاية اخلدمة، ويتم حتديد اإللتزام املترتب على هذه اخلطة 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 

حتديد كل وحدة بشكل منفصل للوصول الى قيمة اإللتزام النهائي.

يتم حتميل كلفة اخلدمة السابقة بإستخدام طريقة القسط الثابت وعلى أساس معدل الفترة التي تتحقق خاللها هذه املنافع. يتم حتقيق أرباح وخسائر تسويات منافع 

املوظفني عند حدوثها. يتم إطفاء األرباح واخلسائر اإلكتوارية على أساس فترة اخلدمة املتوقعة للموظفني. يتم حتقيق ارباح وخسائر تعديالت أو تسديدات منافع التقاعد 

بتاريخ حدوثها.

يتم تسجيل إلتزام التقاعد املبكر على أساس القيمة احلالية للتدفقات النقدية التقديرية بإستخدام معدل فائدة مياثل معدالت الفائدة على السندات احلكومية.

اضافة الى خطة التقاعد املبكر املبينة أعاله، تقوم اجملموعة مبنح موظفيها تعويض على اساس مدة اخلدمة التراكمية منذ األول من آب 2002  لكل موظف بتاريخ القوائم 

املالية املوحدة وبشرط استكمال احلد االدنى للخدمة وفقاً لألنظمة الداخلية بحيث يشارك كل من الشركة واملوظفني في هذه اخلطة كل بنسبة مساهمته احملددة، يتم 

حتميل التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على مدة اخلدمة ويتم االعتراف مبساهمة الشركة خالل السنة التي متت بها.

ذمم دائنة ومستحقات 
يتم إثبات املطلوبات للمبالغ املستحقة السداد في املستقبل للبضائع واخلدمات املستلمة سواء متت أو لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.

المخصصات
يتم االعتراف باخملصصات عندما يكون على اجملموعة التزامات في تاريخ القوائم املالية املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل وميكن قياس 

قيمتها بشكل يعتمد عليه.

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

يتم إثبات إيرادات الفوائد على اساس االستحقاق.

يتم إثبات توزيعات أرباح االستثمارات عند اقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات املستثمر بها في قائمة الدخل املوحدة.

يتم إثبات االيرادات االخرى وفقاً ملبدأ االستحقاق.

رسوم التعدين 
يتم حتميل رسوم التعدين على الفوسفات املستخدم من قبل وحدة األسمدة على كلفة اإلنتاج، اما رسـوم التعدين على الفوسفات املصدر الى اخلارج أو املباع في السوق 

احمللي فيتم اظهارها كبند منفصل في قائمة الدخل املوحدة.

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

اإليجار بإستخدام طريقة القسط الثابت.
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ضريبة الدخل 
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة املستحقة والضرائب املؤجلة.

حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس االرباح اخلاضعة للضريبة، وتختلف االرباح اخلاضعة للضريبة عن االرباح املعلنة في القوائم املالية املوحدة الن االرباح 

املعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة املالية وامنا في سنوات الحقة او اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبيا أو بنود ليست 

خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.

حتسب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات.

إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات في تاريخ القوائم املالية املوحدة والقيمة 

املالية املوحدة وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً  بالقوائم  يتم احتساب الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام  الربح الضريبي على اساسها.  التي يتم احتساب 

للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك املوجودات الضريبية 

جزئيا او كليا.

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

يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ القوائم املالية املوحدة واملعلنة من البنك املركزي األردني.

القيمة العادلة
ان أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم املالية املوحدة في اسواق نشطة متثل القيمة العادلة للموجودات املالية التي لها اسعار سوقية.

في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض املوجودات املالية أو عدم وجود سوق نشط يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

• مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.	

• حتليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.	

• مناذج تسعير اخليارات.	

تهدف طرق التقييم الى احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة املوجودات 

املالية، 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 ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشترك معا في تقدمي منتجات او خدمات خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال 

أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى اجملموعة.

القطاع اجلغرافي يرتبط في تقدمي منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

التقــاص
يتم اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما 

يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات في نفس الوقت. 
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)3(  تملك شركة تابعة

 2011
قامت شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة بتاريخ أول نيسان 2011 بإكمال عملية متلك ما نسبته 50% من رأسمال شركة االسمدة اليابانية 

األردنية من  الفوسفات  زادت ملكية شركة مناجم  بحيث  أخرى،  االسمدة ومشتقات كيماوية  وبيع  املسؤولية وهي شركة متخصصة في صناعة  األردنية محدودة 

20% الى 70% من رأسمال شركة االسمدة اليابانية األردنية بسعر شراء 000ر894ر3 دينار. هذا وقد ساهمت عملية التملك بزيادة صافي ربح الفترة للمجموعة مببلغ 

035ر331ر1 دينار. كما نتج عن عملية التملك ربح مببلغ 894ر723ر15 دينار وخسائر اعادة تقييم استثمار في شركة حليفة مببلغ 184ر291ر4 دينار كما في تاريخ الشراء. 

هذا وقد مت ادراج املصاريف املتعلقة بعملية التملك البالغة 368ر100 دينار ضمن قائمة الدخل املوحدة وضمن العمليات التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية املوحدة.

قامت اجملموعة بإنهاء عملية حتديد القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املتملكة مع الشركة التابعة.

إن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات شركة االسمدة اليابانية األردنية والقيمة الدفترية لهذه املوجودات واملطلوبات كما بتاريخ التملك هي كما يلي:

القيمة الدفتريـة عند التملكالقيمة العادلـة
آالف الدنانيرآالف الدنانيراملوجودات

320ر63811ر10ممتلكات ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ
342342قروض اسكان املوظفني

366ر1552ر3مخزون
355ر3551ر1ذمم مدينة

248ر24815ر15نقد وما في حكمه

631ر73830ر30

املطلوبات 

290290ذمم دائنة

197197أرصدة دائنة أخرى

487487
144ر25130ر30صافي املوجودات املتملكة

176ر21حصة اجملموعة من صافي املوجودات املتملكة)%70(
558ر1القيمة العادلة لالستثمار ما قبل التملك 

894ر3النقد املدفوع
724ر15الربح الناجت من التملك شركة تابعة*

التدفقات النقدية عند التملك:
248ر15صافي النقد املتملك مع الشركة التابعة

894ر3النقد املدفوع
)354ر11(صافي النقد املدفوع

* قامت اجملموعة بتسجيل الربح الناجت عن متلك الشركة التابعة ضمن قائمة الدخل املوحدة.

قامت الشركة بتقييم حساب االستثمار في 1 نيسان 2011 استثمار في شركات حليفة - قبل عمليه التملك كما يلي:

2011نسبة امللكية
آالف الدنانير%

224ر206الرصيد كما في أول كانون الثاني 
)375(حصة الشركة من خسائر الفترة من أول كانون الثاني وحتى تاريخ التملك 

849ر5
558ر1القيمة العادلة

)291ر4(خسارة الناجت عن اعادة التقييم*

* قامت اجملموعة بتسجيل اخلسارة الناجتة عن اعادة التقييم ضمن قائمة الدخل املوحدة.
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2010
قامت شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة بتاريخ 22 نيسان 2010 بتملك ما نسبته 2ر65% من رأسمال الشركة الهندية األردنية للكيماويات 

محدودة املسؤولية وهي شركة متخصصة في صناعة وبيع حامض الفسفوريك ومشتقات كيماوية أخرى، على مرحلتني بحيث زادت شركة مناجم الفوسفات األردنية 

نسبة ملكيتها من 8ر34% الى 100% من رأسمال الشركة الهندية األردنية للكيماويات مقابل مبلغ 522ر563ر50 دينار.

هذا وقد ساهمت عملية التملك بزيادة ايرادات اجملموعة مببلغ 616ر648ر55 دينار وربحها الصافي مببلغ 572ر267ر7 دينار في الفترة من تاريخ التملك وحتى 31 كانون األول 

2010. كما نتج عن عملية التملك أرباح اعادة تقييم استثمار في شركة حليفة مببلغ 508ر299ر9 دينار كما في تاريخ التملك. هذا وقد مت ادراج مصاريف التملك البالغة 

931ر754 دينار ضمن بند مصاريف إدارية في قائمة الدخل املوحدة.

فيما لو متت عملية التملك من أول كانون ثاني 2010 ألصبحت  ايرادات اجملموعة 287ر695ر573 دينـار وربحها الصافي مبلغ 603ر559ر79 دينار.

قامت اجملموعة باإلنتهاء من حتديد القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الشركة املتملكة بشكل نهائي.

إن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الشركة الهندية األردنية كما بتاريخ التملك هي كما يلي:

القيمة الدفتريـة عند التملكالقيمة العادلـة
آالف الدنانيرآالف الدنانيراملوجودات

599ر23550ر78ممتلكات واآلت ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ
403ر74117ر21مخزون

1515ذمم مدينة
703703أرصدة مدينة أخرى
021ر02111ر11نقد وما في حكمه

741ر71579ر111
املطلوبات 
750ر7502ر2بنوك دائنة

426ر42623ر23ذمم دائنة

383ر3832ر2أرصدة دائنة أخرى

559ر55928ر28
156ر83صافي املوجودات املتملكة

146ر27القيمة العادلة لالستثمار ما قبل التملك 
563ر50النقد املدفوع

447ر5الربح الناجت من متلك شركة تابعة*
التدفقات النقدية عند التملك:

021ر11صافي النقد املتملك مع الشركة التابعة
563ر50النقد املدفوع

542ر39صافي النقد املدفوع

            * قامت اجملموعة بتسجيل الربح الناجت عن متلك الشركة التابعة ضمن قائمة الدخل املوحدة.
قامت الشركة بتقييم حساب االستثمار في 30 نيسان 2010 استثمار في شركات حليفة - قبل عمليه التملك كما يلي:

2010نسبة امللكية
آالف الدنانير%

207ر85718ر34الرصيد كما في أول كانون الثاني 
)360(حصة الشركة من خسائر الفترة من أول كانون الثاني وحتى تاريخ التملك 

847ر17
146ر27القيمة العادلة

299ر9الربح الناجت عن اعادة التقييم*

*قامت اجملموعة بتسجيل الربح الناجت عن اعادة التقييم ضمن قائمة الدخل املوحدة.
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)4( ممتلكات واآلت ومعدات
      

األراضـي2011
األبنيـــة 
واإلنشـاءات

اآلالت واملعداتالطرق والساحات
شبكات املياه

والكهرباء
األثـاث واألجهزة

املكتبية

الكلفــــة –

آالف الدنانيرآالف الدنانيـرآالف الدنانيـرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير

369ر4974ر08633ر670388ر06310ر549106الرصيد كما في أول كانون الثاني 2011

96--704826ر7508متلك شركة تابعة )إيضاح 3(

317363301ر4658271ر5-إضافات

741255ر6631ر1-244ر2-حتويالت من مشاريع حتت التنفيذ

)28()99()304ر1(-)10(-استبعـادات

993ر5024ر76235ر323389ر46612ر299122ر1الرصيد كما في 31  كانون األول 2011

االستهالك املتراكم –

478ر3262ر26  864ر726303ر2045ر49  -الرصيد كما في أول  كانون الثاني 2011

159234ر2891ر45581711ر4-استهالك السنة

)17()99()109ر1(-)9(-ما يخص االستبعادات

1-168---تعديالت

696ر3862ر21227ر543314ر6506ر53-الرصيد كما في 31 كانون األول 2011

�صافي القيمة الدفترية كما  
في 31 كانون األول 2011

297ر1162ر5508ر78075ر8165ر29968ر1
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األجهـزة الطبيـة
واخملبرية

املركبـاتاحلاسب اآللـيأجهـزة االتصاالت
قطع الغيار
االحتياطية

اجملمـوعاألنظمة البرمجية

آالف الدنانيـرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير

322ر913573ر2161ر75412ر89610ر3632ر9461

585ر10--209---

603ر16-858ر2075ر5222382

319ر6--39125--

)383ر3(-)425()400ر1()41()38()38(

446ر913603ر6491ر79517ر48411ر3473ر9131

905ر408   187ر1   180ر9   758ر6    149ر2  288ر1  745     

339ر05776438320ر18201431

)775ر1(--)461()39()36()5(

-1167--238

707ر570427ر9441ر4219ر2547ر2732ر7581

739ر705343175ر3747ر2304ر155741
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األراضـي2010
األبنيـــة 
واإلنشـاءات

اآلالت واملعداتالطرق والساحات
شبكات املياه 

والكهرباء
األثـاث واألجهزة 

املكتبية

الكلفــــة –

آالف الدنانيرآالف الدنانيـرآالف الدنانيـرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2010
866ر6653ر17032ر530315ر4836ر54995

502630144ر08139471ر3-متلك شركة تابعة )إيضاح 3(

24087478412ر8891ر2-إضافات

49612457ر5061ر6152ر4-حتويالت من مشاريع حتت التنفيذ

)110(-)956(-5-استبعـادات

369ر4974ر08633ر670388ر06310ر549106الرصيد كما في 31 كانون األول 2010

االستهالك املتراكم –

401ر2042ر62625ر583291ر7565ر45-الرصيد كما في أول  كانون الثاني 2010

122176ر4831ر45314312ر3-استهالك السنة

)99(-)483(-)5(-ما يخص االستبعادات

--238---تعديالت

478ر3262ر86426ر726303ر2045ر49-الرصيد كما في 31 كانون األول 2010

�صافي القيمة الدفترية كما  
في 31 كانون األول 2010

891ر1711ر2227ر94484ر8594ر54956
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األجهـزة الطبيـة 
واخملبرية

أجهـزة 
االتصاالت

اجملمـوعاألنظمة البرمجيةقطع الغيار االحتياطيةاملركبـاتاحلاسب اآللـي

آالف الدنانيـرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير

330ر913482ر3241ر85211ر7889ر3532ر8371

200ر76--449---

472ر13822150683986-7

856ر8--58---

)536ر1(-)94()288()42()12()29(

322ر913573ر2161ر75412ر89610ر3632ر9461

015ر750804390ر9258ر9495ر2801ر7371

300ر81923784643038319

-)11()37()52(--)687(

---39--277

905ر187408ر1801ر7589ر1496ر2882ر7451

417ر036726164ر9963ر201757473
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)5( مشاريع تحت التنفيذ
ان احلركة على املشاريع حتت التنفيذ هي كما يلي :-

الرصيد كما في 
أول كانون الثاني

2011

متلك شركة تابعة 
اإلضافــات)إيضاح 3(

احملول الى املمتلكــات 
واملعــدات

احملمـل على املصاريف
الرصيد كما في 31 كانون األول

20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير
408ر2031ر1-)735ر1(530ر1-408ر1مشاريع الشركة الهندية االردنية
مشاريع شركة االسمدة اليابانية 

االردنية
-536--59-

919ر64333ر99--724ر65-919ر33مشروع ميناء الفوسفات اجلديد
مشاريع اإلدارة العامة ومنجمي 

األبيض واحلسا
016ر7191)69()873(645-016ر1

537ر8045ر16)121()740ر1(128ر13-537ر5مشاريع منجم الشيدية
102ر74140ر63)12(  )971ر1(622ر25-102ر40مشاريع اجملمع الصناعي – العقبة

982ر16981ر182)202()319ر6(655ر98253106ر81

- تقدر الكلفة املتبقية إلجناز املشاريع حتت التنفيذ كما في 31 كانون األول 2011 مببلغ 755ر486ر80 دينار تقريباً.

)6( شهرة شراء وحدة األسمدة
قامت اجملموعة خالل عام 1986 بشراء شركة صناعة األسمدة األردنية مبوجب قرار جلنة األمن اإلقتصادي رقم 86/16 تاريخ 15 حزيران 1986، حيث انتقلت كافة موجودات 

وبعض مطلوبات شركة صناعة األسمدة األردنية إلى اجملموعة.

متثل شهرة شراء وحدة األسمدة الزيادة في كلفة الشراء عن حصة اجملموعة في القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات شركة صناعة األسمدة األردنية والتي مت تسجيلها 

خالل عام 1996.

اختبار تدني الشهرة:
مت حتديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدة األسمدة على أساس القيمة املستخدمة من خالل التدفقات النقدية املتوقعة على أساس املوازنة التقديرية والتدفقات النقدية 

املتوقعة التي أعدت من قبل اجملموعة. مت استخدام معدل خصم 11% ومت إعداد التدفقات النقدية على أساس الطاقة اإلنتاجية احلالية وباستخدام توقعات أسعار بيع 

املنتجات اجلاهزة وأسعار شراء املواد اخلام الصادرة عن مؤسسات دولية متخصصة، بناًء على نتائج اختبار تدني الشهرة فقد مت حتديد القيمة القابلة لالسترداد بأعلى من 

القيمة الدفترية وعليه لم يتم تسجيل أي تدني.

االفتراضات األساسية:
إن االفتراضات األساسية املستخدمة في احتساب القيمة املستخدمة لوحدة األسمدة والتي اعتمدت عليها اإلدارة في إعداد التدفقات النقدية املتوقعة لفحص التدني 

في قيمة الشهرة هي كما يلي:

املبيعات املتوقعة: مت استخدام كميات املبيعات التي حققتها اجملموعة خالل عام 2011 لبناء توقعات املبيعات للعشر سنوات القادمة.

التكاليف املتوقعة: مت استخدام معدالت التكاليف التي حتملتها اجملموعة )باستثناء أسعار املواد اخلام( خالل عام 2011 لبناء توقعات التكاليف للعشر سنوات القادمه.

معدل اخلصم: مت استخدام معدل خصم يأخذ في االعتبار التقديرات السوقية احلالية للمخاطر املتعلقة بالصناعة لتحديد املعدل املرجح لكلفة رأس املال، وميثل معدل 

اخلصم املستخدم %11

للنشرات  مت استخدام معدالت أسعار املبيعات وأسعار املواد اخلام املتوقعة واالسعار العاملية ملنتجات األسمدة الكيماوية وفقاً  أسعار املبيعات وأسعار املواد اخلام: 

الصادرة عن مؤسسات دولية ذات عالقة بالصناعة، حيث مت تعديلها بالكلفة التاريخية لتعكس أسعار الشراء واصل ميناء العقبة االردن.
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الحساسية للتغيرات في االفتراضات األساسية:
تعتقد إدارة اجملموعة بعدم وجود تغيرات متوقعة على اإلفتراضات األساسية في حتديد القيمة املستخدمة من املمكن أن تؤدي إلى انخفاض القيمة القابلة لالسترداد 

عن القيمة الدفترية لوحدة األسمدة.

)7( استثمارات في شركات حليفة

2010 2011 نسبة امللكية طبيعة النشاط الدولة
آالف الدنانير آالف الدنانير %

224ر6 - - NPK إنتاج سماد األردن شركة األسمدة اليابانية األردنية*

935ر11 034ر15 25 خدمات تعدين األردن شركة مناجم لتطوير التعدين

- 280ر20 26 إنتاج سماد األردن شركة األبيض لالسمدة والكيماويات االردنية**

361ر26 985ر73 48 إنتاج حامض الفوسفوريك األردن الشركة األردنية الهندية لألسمدة***

885 111ر4 50 إنتاج حامض الفوسفوريك اندونيسيا املشروع االندونيسي-شركة بترو جوردان أبدى***

250 176 50 خدمات شحن األردن شركة املوانئ الصناعية***

- 260 26 املقاوالت األردن شركة أركان للمقاوالت االنشائية والتعهدات التعدينية***

655ر45 846ر113

*     شركة حليفة بنسبة 20% لغاية 31 آذار 2011 وشركة تابعة بنسبة 70% اعتبار من 1 نيسان 2011 – )ايضاح 3(.

**   قامت اجملموعة خالل عام 2011 بزيادة استثمارها في شركة االبيض لالسمدة والكيماويات األردنية، وذلك بشراء 5.110.000 سهم بقيمة 3.5 دينار للسهــم  
       الواحد ليصبح إجمالي االستثمار مبلغ 20.279.867 دينار وميثل نسبة 25% )2010: 6.628.225 دينار والذي كان ميثل نسبة 10% والتي كانت تصنف ضمن موجودات  

       مالية متوفرة للبيع(.

*** شركات حتت التأسيس.

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

2010 2011
آالف الدنانير آالف الدنانير

494ر41 655ر45 الرصيد كما في أول كانون الثاني

889ر5 900ر5 حصة اجملموعة من أرباح السنة

240ر18 000ر48 زيادة االستثمار في الشركة األردنية الهندية لالسمدة

628ر6
مالية  استثمارات  من  االردنية  والكيماويات  لألسمدة  االبيض  شركة  في  االستثمار  حتويل  عن  ناجت 

متوفرة للبيع الى شركة حليفة

- 789ر13 زيادة االستثمار في شركة األبيض لالسمدة والكيماويات االردنية

885 363ر3 زيادة االستثمار في املشروع االندونيسي-شركة بترو جوردان أبدى

- 260 االستثمار في شركة أركان للمقاوالت االنشائية والتعهدات التعدينية

)847ر17( - ناجت عن حتويل الشركة الهندية االردنية من شركة حليفة الى شركة تابعة

- )849ر5     ( ناجت عن حتويل شركة االسمدة اليابانية االردنية من شركة حليفة الى شركة تابعة

)006ر3( )900ر3     ( توزيعـات أربـاح

655ر45 846ر113 الرصيد كما في 31 كانون األول
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حصة اجملموعة من قائمة املركز املالي ألهم الشركات احلليفة:

شركـة مناجـم لتطويـر التعديــن
2010 2011

آالف الدنانير آالف الدنانير
116ر12 567ر16 موجودات متداولة
847ر1 968ر1 موجودات غير متداولة

)028ر2( )663ر2( مطلوبات
935ر11 872ر15 صافي املوجودات

شركة األبيض لالسمدة والكيماويات االردنية
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
-479ر2موجودات متداولة

-649ر24موجودات غير متداولة
-)287ر6(مطلوبات  متداولة

-)838ر6(مطلوبات غير متداولة
-003ر14صافي املوجودات

الشركة األردنية الهندية لألسمدة

20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير

741ر5099ر23موجودات متداولة

438ر10719ر78موجودات غير متداولة

)818ر2()383ر4(مطلوبات  متداولة
-)248ر23(مطلوبات غير متداولة

361ر98526ر73صافي املوجودات

حصة اجملموعة من إيرادات ونتائج أعمال الشركات احلليفة الرئيسية:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

565ر60417ر11اإليرادات
889ر9005ر5ربح السنة



80

التقرير السنوي 2011 شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون األول 2011

)8( قروض إسكان الموظفين
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
412ر8133ر3الرصيد كما في أول كانون الثاني

-342االضافات نتيجة متلك شركة تابعة )ايضاح 3(
303ر3461صافي احلركة خالل السنة

)902    ()406ر1 (خصم القيمة احلالية
813ر0953ر3الرصيد كما في 31 كانون األول

تقوم اجملموعة مبنح قروض سكنية بدون فائدة للموظفني املصنفني الذي ال تقل مدة خدمتهم في الشركة عن سبع سنوات وبسقف 000ر30 دينار حسب الراتب. يتم 

سداد القروض بأقساط شهرية تخصم من راتب املوظف الشهري وبفترة سداد ال تتجاوز 15 سنة. يتم منح القروض للموظفني مقابل رهن العقار.

يتم االعتراف بقروض إسكان املوظفني مبدئياً بالقيمة العادلة، والتي مت احتسابها عن طريق خصم الدفعات الشهرية إلى قيمتها احلالية باستخدام أسعار فائدة تبلغ 

5ر7% تقريباً والتي تقارب أسعار الفائدة على قروض جتارية مشابهة. يتم قياس هذه القروض الحقاً بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

)9( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
قامت اجملموعة اعتباراً من أول كانون الثاني 2011 بالتطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية رقم )9( األدوات املالية ونتج عنه إعادة تصنيف املوجودات املالية من موجودات مالية 

متوفرة للبيع الى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

-376أسهم شركات – مدرجة
-278أسهم شركات – غير مدرجة*

654-

موجودات مالية متوفرة للبيع

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

407-أسهم شركات – مدرجة
439ر6-أسهم شركات – غير مدرجة*

846ر6-

فيما يلي ملخص احلركة على التغير املتراكم في القيمة العادلة:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

)27(5الرصيد كما في أول كانون الثاني
-)30(صافي اخلسائر غير املتحققة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

32-صافي األرباح غير املتحققة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

5 )25(الرصيد كما في 31 كانون االول

*   تظهر املوجودات املالية املتوفرة للبيع غير املدرجة بالكلفة لعدم وجود طرق اخرى للتوصل الى قياس موثوق منه لقيمتها العادلـــة وفي تقدير اإلدارة ليس هنالك 
     أي مؤشرات على انخفاض قيمة تلك االستثمارات.

إن بعض هذه االستثمارات مملوكة من قبل اجملموعة بنسب تزيد عن 20% من رأسمال هذه الشركات وغير مصنفــة كاستثمارات في شركـات حليفة وذلك بنــاًء على 

قرار مجلس االدارة خالل عام 2001 لبيع هذه االستثمارات، ولذلك مت تصنيف هذه االستثمــارات كموجودات ماليــة بالقيمة العادلــة من خالل قائمة الدخل الشامل 

)2010: موجودات مالية متوفرة للبيع(. 
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)10( قطع غيار ولوازم استراتيجية
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
092ر97618ر17قطع غيار*

483ر6697ر10محروقات وزيوت
299ر5371متفجرات
585ر7992ر2مواد بناء

795ر6333ر5أخـرى
254ر61433ر37

*  مت تصنيف حساب قطع غيار ولوازم كما يلي:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

369ر90372ر71مجموع قطع غيار ولوازم في نهاية السنة
)092ر18()976ر17(ينزل منها 25% متوقع استخدامه خالل السنة

277ر92754ر53
)500ر23()511ر25(مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة احلركة *

777ر41630ر28مخزون قطع غيار ولوازم استراتيجي متوقع استخدامه بعد أكثر من سنة

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

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

131ر50023ر23الرصيد كما في أول كانون الثاني
897369ر1اخملصص خالل السنة

-114االضافات نتيجة متلك شركة تابعة )ايضاح 3(
500ر51123ر25الرصيد كما في 31 كانون األول

)11( مخزون
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
152ر56531ر42منتجات جاهزة - صافي

658ر72619ر40منتجات حتت التصنيع )ايضاح 38(
225ر13826ر47مواد خام

035ر42977ر130
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)12( ذمم مدينة
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
166ر30080ر72ذمم جتارية

347ر8291ر1ذمم شركات حليفة
183ر9297ر5أخرى

696ر05888ر80
)261ر23()261ر23(مخصص الذمم املشكوك في حتصيلها *

435ر79765ر56

* بلغ إجمالي قيمة الذمم املشكوك في حتصيلها 016ر261ر23 دينار كما في 31 كانون األول 2011 و2010 والتي مت عمل مخصص مبا يعادل 100% من قيمتها.

فيما يتعلق بالذمم التجارية وذمم الشركات احلليفة فإن سياسة التحصيل املمنوحة تنص على منح هذه الشركات فترة سداد ال تزيد عن 90 يوما.

فيما يلي جدول أعمار الذمم غير املشكوك في حتصيلها كما في 31 كانون األول: 

الذمم غير املستحقة وغير
اجملموعاملشكوك في حتصيلها

أقل من 90 -180  يومأقل من 90 يوم

آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير
797ر21156ر5867ر201149
435ر65-435ر201065

في تقدير إدارة اجملموعة فإنه من املتوقع حتصيل الذمم غير املشكوك في حتصيلها بالكامل، علماً بأن معظم مبيعات اجملموعة تتم مقابل اعتمادات مستندية.

)13( أرصدة مدينة اخرى
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
665ر3438ر8مدفوعات على االعتمادات املستندية

257ر15115ر16دفعات على حساب ضريبة املبيعات
839ر4591ر7مصاريف مدفوعة مقدماً

626ر3161ر1فوائد مستحقة وغير مقبوضة
662ر8795ر4أخــــرى

049ر14833ر38

)14( قروض مدينة
ميثل هذا البند قروض ممنوحة للشركة احلليفة )شركة األبيض لالسمدة والكيماويات األردنية(، وحتمل القروض املدينة طويلة األجل فائدة سنوية بنسبة %6.
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)15( نقد في الصندوق ولدى البنوك
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
756ر13492ر112نقد لدى البنوك

3529نقد في الصندوق
785ر16992ر112

)099ر12()384ر16(البنوك الدائنة التي تستحق خالل ثالثة أشهر
686ر78580ر95

يتضمن النقد لدى البنوك حسابات جارية بالدوالر االمريكي بنسبة فائدة تترواح بني 25ر0% و 25ر1% )2010: بني 1ر0% و 25ر%0(.

يتضمن النقد لدى البنوك حسابات ودائع بالدينار االردني  بنسبة فائدة  تترواح بني 5ر3% و 0ر5% )2010: بني 4% و80ر%4(.

يتضمن النقد لدى البنوك أرصدة بعمالت أجنبية أخرى مبا يعادل 043ر448ر32 دينار في 31 كانون األول 2011 )2010: 760ر880ر16 دينار(.

)16( حق ملكية حملة األسهم

رأس المال المدفوع -
يبلغ رأسمال اجملموعة املصرح واملكتتب به واملدفوع 000ر000ر75 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

إحتياطي إجباري -
متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة 10% خالل السنوات وفقاً لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على 
املساهمني. ال يجوز وقف التحويل لالحتياطي اإلجباري قبل أن يبلغ رصيده 25% من رأس املال املصرح به. إال أنه يجوز مبوافقة الهيئة العامة للمجموعة االستمرار في 

التحويل الى أن يبلغ رصيد االحتياطي االجباري رأس مال الشركة املصرح به.

إحتياطي إختياري -
متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب ما مت حتويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن 20% وهو قابل للتوزيع على املساهمني.

إحتياطي خاص -
متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب ما مت حتويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن 20% وهو قابل للتوزيع على املساهمني.

)17( األرباح الموزعة
قررت الهيئة العامة في اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ 7 نيسان 2011 توزيع أرباح نقدية بقيمة 0/20 دينار للسهم مبجموع 000ر000ر15 دينار.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ 17 نيسان 2010 توزيع أرباح نقدية بقيمة 0/20 دينار للسهم مبجموع 000ر000ر15 دينار.
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)18( قـروض
20112010

 أقساط قروض    أقساط قروض

عملة القرض
تستحق خالل 

عام
طويلة األجـل

تستحق خالل 
عام

طويلة األجل

آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير
410ر14-115ر12629ر11دوالر أمريكيقرض املؤسسة الدولية للتمويل

011ر0031ر1-012ر1دينار كويتيقرض الصندوق العربي )224( 
041ر6873637001دينار كويتيقرض الصندوق العربي )239( 
080ر3136ر9482ر3133ر2يــوروقرض بنك االستثمار األوروبي 

542ر01622ر4264ر13833ر15

– )IFC( قرض املؤسسة الدولية للتمويل

 50 بقيمــة   )A( قرض  الى  مقسما   )IFC( للتمويل  الدولية  املؤسسة  مع  امريكي  دوالر  مليون   110 مببلغ  قرض  اتفاقية  توقيع   2010 آذار   26 بتاريخ  مت 

)بناء   )BOT( اساس  على  العقبة  في  اجلديد  الفوسفات  ميناء  إنشاء  لتمويل  وذلك  امريكي  دوالر  مليون   60 بقيمة   )B( وقرض  امريكي  دوالر  مليون 

الفائدة سعر  تبلغ  حتوطيه(  مخصصات   %10 يقارب  ما  اليها  يضاف  امريكي  دوالر  مليون   220( بحوالـي  تكلفتـه  تقـدر  ــذي  وال وحتويل(  �وتشغيل 

)5رLIBOR + %3( وسيتم متويل الرصيد املتبقي من كلفة املشروع أعاله من مصادر اجملموعة الذاتية. تبلغ مدة القرض 9 سنوات من ضمنها فترة سماح مدتها سنتني 
و يسدد القرض األول )A( والثاني )B( على 14 قسط نصف سنوي. مت سحب مبلغ 064ر835ر25 دوالر امريكي )ما يعادل 225ر291ر18 دينار اردني( من القرض )A(، كما مت 

سحب مبلغ 077ر002ر31 دوالر امريكي )ما يعادل 471ر949ر21 دينار اردني( من القرض )B(. ان اجمالي اجلزء غير املسحوب من القرضني )A( و )B( يبلغ 53.162.859 دوالر 

امريكي ) ما يعادل 37.639.304 دينار اردني( ويستحق القسط األول للقرضني )A( و )B( بتاريخ 15 حزيران 2012 والقسط االخير للقرضني )A( و )B( بتاريخ 15 كانون 

األول 2018.

قرض الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي رقم )224( -
العربي  ــدوق  ــن ــص ال ــرض  ــق ل التخطيط  ووزارة  اجملــمــوعــة  ــني  ب ــــراض  إق ــــادة  إع اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع   1989 ــي  ــان ــث ال تــشــريــن   2 ــخ  ــاري ــت ب مت 
ــقــرض  ال ـــدة  م تــبــلــغ   .  %6 ــة  ــوي ســن ــدة  ــائ ــف ب ــي  ــت كــوي ديــنــار  000ر000ر8  ــغ  ــال ــب وال  224 ـــم  رق ــي  ــاع ــم ــت واالج االقــتــصــادي  �لــالمنــاء 
23 سنة منها ست سنوات فترة سماح تدفع خاللها الفوائد فقط، ويسدد القرض على 35 قسط نصف سنوي استحق القسط األول بتاريخ أول أيلول 1995. يتم تسديد 

القسط االخير بتاريخ أول ايلول 2012.

قرض الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي رقم )239( -
مت بتاريخ 17 ايار 1990 توقيع اتفاقية إعادة إقراض بني اجملموعة ووزارة التخطيط لقرض الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي رقم 239 والبالغ 000ر750ر4 دينار 
كويتي بفائدة سنوية 5ر4%.  تبلغ مدة القرض 23 سنة منها ست سنوات فترة سماح تدفع خاللها الفوائد فقط وقد استحق القسط األول من القرض بتاريخ أول نيسان 

1996 والقسط االخير بتاريخ اول نيسان 2013.

- )EIB( قرض بنك االستثمار األوروبي
مت بتاريخ 10 أيار 1999 توقيع اتفاقية قرض بني اجملموعة وبنك االستثمار األوروبي بكفالة حكومة اململكة األردنية الهاشمية مت مبوجبها املوافقة على منح اجملموعة قرضاً 
مببلغ 000ر000ر60 يورو مينح للمجموعة على جزئني يكون اجلزء األول مببلغ 000ر000ر30 يورو بتاريخ التوقيع وذلك لتمويل مشروع منجم  الشيدية / املرحلة الثانية بفائدة 
حددت حسب معدل سعر اإلقراض ملثل هذه القروض لدى البنك بتاريخ السحب والتي بلغت 45ر7%.  هذا وقد مت االتفاق على تثبيت إجمالي قيمة القرض مقابل الدوالر 
األمريكي بتاريخ املنح.  تبلغ مدة القرض 15 سنة من ضمنها فترة سماح مدتها أربع سنوات ويسدد هذا القرض على 22 قسطاً نصف سنوي.  وقد مت توقيع اتفاقية منح 
اجلزء الثاني بنفس املبلغ بتاريخ 25 أيار 2000، ومت سحب اجلزء األول من القرض مببلغ 000ر000ر30 يورو )مبا يعادله بالدوالر األمريكي( بتاريخ 3 نيسان 2000، هذا وقد قامت 
اجملموعة خالل عام 2003 بالطلب من بنك االستثمار األوروبي بإلغاء اجلزء غير املسحوب من القرض، وقد حصلت اجملموعة على موافقة بنك االستثمار األوروبي على هذا 

الطلب. استحق القسط األول من القرض خالل شهر تشرين األول 2003 والقسط األخير خالل شهر نيسان 2014.
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جدول دفعات القروض
إن مبلغ الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض طويلة األجل هي كما يلي:

آالف الدنانيرالسنــــة
121ر201314
442ر201412

863ر6ما بعد 2014
426ر33

تتضمن بعض اتفاقيات القروض شروطاً تتعلق بنسب مالية ذات عالقة بالقوائم املالية للمجموعة إضافة الى شروط اخرى تتعلق باالقتراض االضافي للمجموعة، هذا 
وتعطي بعض هذه االتفاقيات املقرض احلق في املطالبة بكامل رصيد القروض في حال عدم التزام اجملموعة بتلك الشروط.

تتطلب اتفاقية قرض املؤسسة الدولية للتمويل أن ال تقوم شركة الفوسفات بتوقيع عقود تأجيرية للممتلكات واملعدات بإستثناء االراضى مببلغ ال يزيد عن 000ر000ر10 
دوالر امريكي )ما يعادل 000ر080ر7 دينار اردني( لكل سنة مالية. وكذلك احملافظة على نسبة محددة خلدمة الدين ونسبة املوجودات املتداولة الى املطلوبات املتداولة ألي 
سنة مالية بحيث ال تقل عن مرة ونصف لكال النسبتني وكذلك احملافظة على نسبة املطلوبات الى صافي حقوق امللكية بحيث ال تزيد عن مرتني ألي سنة مالية، كما 

تتطلب االتفاقية أن ال تقوم اجملموعة بأي تعامالت في املشتقات املالية.

تتطلب اتفاقيات القروض املوقعة مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واإلجتماعي أن تقوم شركة الفوسفات باحلصول على موافقة الصندوق املسبقة القتراض أية 
مبالغ تزيد عن 000ر000ر3 دينار أردني واحملافظة على نسبة خدمة الدين ونسبة املوجودات املتداولة إلى املطلوبات املتداولة ألي سنة مالية بحيث ال تقل عن مرة ونصف 

لكال النسبتني ونسبة املديونية الناشئة عن قروض يزيد أجلها عن عام مبا ال يزيد عن مرة ونصف من مجموع رأسمال اجملموعة والفوائض.  

تتطلب اتفاقية قرض بنك االستثمار االوروبي أن ال تقوم شركة الفوسفات بإقتراض أية مبالغ ملدة تزيد عن سنة مببلغ 000ر000ر10 دوالر امريكي أو اكثر دون احلصول على 
موافقة البنك املسبقة وكذلك احملافظة على نسبة محددة خلدمة الدين ونسبة املوجودات املتداولة الى املطلوبات املتداولة. 

هذا وقد التزمت اجملموعة بتلك الشروط كما في 31 كانون األول 2011.

)19( مخصصات صندوق التعويض ونهاية الخدمة
إن تفاصيل احلركة على مخصصات صندوق التعويض ونهاية اخلدمة هي كما يلي:

20112010

صندوق تعويض 
املوظفني*

تعويض نهاية 
اخلدمة**

عالوة اختصاص 
املهندسني***

مكافأة تعويض نهاية 
اخلدمة للموظفني****

اجملموع

آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير

855ر26911ر13-1549718ر13الرصيد كما في أول كانون الثاني
704ر8411ر00031ر30-82219ر1اخملصص خالل السنة
)290()273ر4()280(-)8()985ر3 (املدفوع خالل السنة

269ر83713ر72040ر9911081829ر10الرصيد كما في 31 كانون األول

اكتسب جميع العاملني في الشركة اعتبـارا من أول كانـون الثاني 1981 احلق في املساهمــة في صندوق تعويــض املوظفني حيث مت تعديلهـــا اعتبارا من    *
أول آب 1999 لتصبح 450 دينار سنوياً حيث تبلغ حصة الشركة من تلك املساهمة 310 دينار ويساهم املوظف مببلغ 140 دينار.  

املبالغ املدفوعة للموظفني خالل السنوات  العاملني منذ األول من آب 2002 بعد تنزيل  ميثل الرصيد كما في 31 كانون األول 2011 املبالغ املتجمعة لبعض 

السابقة. هذا ويتم تسجيل مساهمة الشركة في الصندوق شهريا كجزء من املصاريف اإلدارية.
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يتم احتساب مخصص تعويض نهاية اخلدمة عن الفترة التي سبقت تطبيق قانون الضمان اإلجتماعي ولغايـة 30 نيسان 1980 بعد أن أصبح قانون الضمان     **
اإلجتماعي ساري املفعول اعتبارا من أول أيار 1980 ويتم احتساب هذا اخملصـص للموظفني الذين ال يزالون على رأس عملهم في الشركـة استناداً إلى قانـون        

العمل رقم )8( لعام 1996 املعمول به اعتباراً من 16 حزيران 1996 ويتم دفعه في حالة استقالة املوظف أو إنهاء خدمته.  

قامـت الشركـة خالل عام 1999 باحتسـاب مخصص فرق عالوة االختصاص للمهندسيـن وذلك بنـاء على قرار محكمة التمييز والذي تضمن إصدار حكــم     ***
لصالح أحد موظفي الشركة السابقني يقضي بإلزام الشركة بدفـع فرق عالوة االختصاص للموظفني كجزء من تعويض نهاية اخلدمة.  

قامت الشركة خالل عام 2011 باحتساب مخصص مكافأة تعويض نهاية اخلدمة بواقع 000ر1 دينار تستحق عن كل سنة خدمة لكافة املوظفني وذلك بناًء      ****
على االتفاقيـة العماليـة اجلماعيـة املوقعة بتاريخ 9 حزيران 2011 مع النقابـة العامة للعاملني في املناجم والتعدين األردنية ومبوجب قرارات مجلس االدارة    

بتاريخ 2 متوز 2011 وتاريخ 28 متوز 2011 والتي حددت أسس منح املكافأة التعويضية.  

تكتسب مكافأة تعويض نهاية اخلدمة للموظفني على أساس سنوات اخلدمة ويتم حتديد اإللتزام على أساس القيمة احلالية لقيمة اإللتزام االجمالية بتاريخ  

القوائم املالية املوحدة.

يتم حتديد قيمة التزامات الشركة الناشئة عن برنامج مكافأة تعويض نهاية اخلدمة للموظفني بإستخدام طريقة الوحدة االضافية التقديرية واحملتسبة من  

قبل خبير اكتواري.

إن االفتراضات االكتوارية األساسية املستخدمة لتحديد التزامات املكافأة التعويضية للموظفني ملا بعد التقاعد هي كما يلي:

20110102
-5ر6%معدل اخلصم*
-12ر0%معدل الوفيات

معدل استقاالت:
-3%      حتى عمر 34 سنة

-2%      من عمر 35 – 49 سنة
-0%      من عمر 50 فأكبر

* تقوم الشركة بإحتساب هذا املبلغ على أساس القيمة احلالية للتدفقات النفدية التقديرية باستخدام معدل فائدة يبلغ 6.5% ) والذي ميثل معدالت الفائدة على 
السندات احلكومية (.

)20( التزامات التقاعد المبكر
قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 شباط 2000 إقرار نظام احلوافز واألسس املتعلقة بالتقاعد املبكر ملوظفـي الشركة والذي يشتمل على منح املوظف الذي يطلب 

اإلحالة الى التقاعد املبكر االمتيازات التالية:

االستفادة من نظام التأمني الصحي ملا بعد التقاعد ملوظفي الشركة. أ( 

منح مكافأة تعادل الفرق بني إجمالي الراتب الذي تدفعه الشركة واخلاضع للضمان االجتماعي وإجمالي الراتب التقاعدي املمنوح من قبل مؤسسة الضمان     ب( 
االجتماعي طوال املدة الزمنية التي تنتهي عند احلصول على تقاعد الشيخوخة. ويراعى عند احتساب هذا الفرق تطبيق أحكام املادة )44( من قانون الضمان         

االجتماعي املعمول به بذلك التاريخ.       

منح مكافأة تعادل راتب ستة اشهر. ج( 

منح مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة للفترة املتبقية ما بني تاريخ اإلحالة وتاريخ تقاعد الشيخوخة. د( 

مساهمة الشركة مبا نسبته 50% من كلفة شراء سنوات لغايات حتسني الراتب التقاعدي وملدة أقصاها خمس سنوات. هـ( 
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تكتسب منافع املوظفني على أساس سنوات اخلدمة ويتم حتديد اإللتزام على أساس القيمة احلالية لقيمة اإللتزام اإلجمالية بتاريخ القوائم املالية املوحدة بعد تنزيل 

كلفة اخلدمة السابقة غير املتحققة.

يتم حتديد قيمة التزامات الشركة الناشئة عن خطة التقاعد املبكر باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية التقديرية.

قرر مجلس إدارة الشركة املوافقـة على إلغاء العمـل بنظام التقاعـد املبكر ملوظفي الشركـة اعتباراً من تاريـخ 31 كانون األول 2001، هذا وكان على الشركة قضايا 

متعلقة بنظام التقاعد املبكر بلغت قيمتها حسب الئحة االدعاء حوالي 964ر333ر51 دينار  قبل اجراء تسوية ومصاحلة مع املتقاعدين في نهاية عام 2007 فقد قامت 

الشركة بدفع مبلغ 608ر517ر2 دينار مقابل هذه الدعاوي لتصبح قيمة الدعاوي املقامة ضد الشركة 097ر305 دينار كما في 31 كانون األول 2011 )2010: 880ر456 دينار( 

علماً بان املبلغ املعروض للمصاحلة حوالي 614ر13 دينار.

فيما يلي تفاصيل التزامات خطة التقاعد املبكر وااللتزام الذي مت تسجيله في قائمة املركز املالي املوحدة:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

794ر8697ر5القيمة احلالية لاللتزامات غير املمولة
)925ر1()627ر1(تعديالت أو تسديدات منافع التقاعد

869ر2425ر4االلتزام كما هو ظاهر في قائمة املركز املالي املوحدة

إن تفاصيل مصروف التقاعد هي كما يلي:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

)390()294(مصروف التقاعد

إن تفاصيل احلركة على حساب إلتزام التقاعد املبكر هي كما يلي:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

794ر8697ر5الرصيد كما في أول كانون الثاني
294390مصروف التقاعد

)315ر2()921ر1(املكافآت وفروقات الرواتب املدفوعة خالل السنة
869ر2425ر4االلتزام كما هو ظاهر في قائمة املركز املالي املوحدة

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

20112010
5%6.5%معدل اخلصم*

7%7%معدل زيادة التكاليف الطبية

* تقوم الشركة باحتساب هذا املبلغ على أساس القيمة احلالية للتدفقات النقدية التقديرية بأستخدام معدل فائدة يبلغ 6.5% ) والذي ميائل معدالت الفائدة على السندات احلكومية (.

)21(  ذمم دائنة
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
403ر6469ر11ذمم شركات حليفة )إيضاح 41(

593ر5904ر6متعهدو املشاريع واحلفريات
254ر5286ر3موردون خارجيون
580808ر1موردون محليون

456ر9702ر1أخـــرى
514ر31423ر25
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)22( مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
398ر7402ر1رسوم تعدين
377437فوائد قروض 

241ر0641ر1عمولة وكالء البيع 
899986ر2أجور شحن ونقل

319430ر1مصاريف تأخير حتميل وتفريغ البواخر
371ر2361ر1مسموحات املبيعات

487ر0611ر2مصاريف امليناء
540947ر4مصاريف محروقات وكهرباء ومياه

719ر3154ر6تكاليف مواد أولية
-966ر4مخصصات مساهمة في تنمية اجملتمع احمللي وخدمات اجتماعية

887ر7364ر4أخـــرى
903ر25318ر31

)23( أرصدة دائنة أخرى
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
790ر39810ر8أمانات ومخصصات مختلفة

217ر2172ر2محتجزات متعهدين
357ر3572ر2حسابات معلقة على كفاالت صادرة

728ر4011أخـــرى
092ر37317ر13

)24( بنوك دائنة
ميثل هذا املبلغ اجلزء املستغل من التسهيالت االئتمانيــة املتمثلــة في حسابات جاري مدين منحـت للمجموعة مـن قبل بنـوك محليـــة بسقف 000ر500ر41 دينار 

حلسابات الدينــار األردني كما في 31 كانــون األول 2011 )2010: 000ر000ر30 دينار( 000ر500ر25 دوالر أمريكي وحلسابات الدوالر األمريكي كما في 31 كانون األول 2011 

) 2010: 000ر500ر24 دوالر أمريكي( ومبعدل فائدة يتراوح ما بني 7% و 8% للدينـار خالل عام 2011 )2010: 45ر7% و 8% خالل عام 2010( ومعدل سعر االقراض فـي أسـواق 
لنـدن LIBOR مضافــاً إليه هامش ما بني 1% و 4% للدوالر األمريكي.

)25( ضريبة الدخل
قائمة الدخل املوحدة –

ميثل مبلغ مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

20112010

)آالف الدنانير()آالف الدنانير(
332ر7034ر23ضريبة الدخل للسنة احلالية

-090ر4ضريبة دخل سنوات سابقة
-)664ر8(موجودات ضريبية مؤجلة

332ر1294ر19
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أ- مخصص ضريبة الدخل
إن احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

117ر32612ر4الرصيد كما في أول كانون الثاني
332ر7034ر23  مصروف ضريبة الدخل للسنة احلالية

-090ر4مصروف ضريبة دخل سنوات سابقة
449ر11916ر32

ينزل:

)123ر12()353ر6(ضريبة الدخل املدفوعة 

326ر7664ر25الرصيد كما في 31 كانون األول

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

2011
إجمـالـيالرؤيااليابانية*الهنـديـة*أسمـــدةفوسفـــات
آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير

384ر164)17     (331ر7251ر71821ر62735ر105الربح قبل الضريبة
-14%--5%14%نسبة ضريبة الدخل حسب القانون

)892ر37 (17)331ر1  ()725ر21 ()930ر1  ()923ر12 (اخملفض من الربح قبل الضريبة
547ر88---448ر09920ر68املردود إلى الربح قبل الضريبة

039ر215---236ر80354ر160الدخل اخلاضع للضريبة
703ر23---892ر8112ر20مخصص الضريبة املستحق

4ر14%---1ر8%7ر19%نسبة ضريبة الدخل الفعلية

2010
إجمـالـيالرؤيااليابانية*الهنـديـة*أسمـــدةفوسفـــات
آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير

564ر84--268ر9547ر34247ر29الربح قبل الضريبة
15%---5%14%نسبة ضريبة الدخل حسب القانون

)227ر28 (--)268ر7  ()528    ()431ر20 (اخملفض من الربح قبل الضريبة
505ر5---869636ر4املردود إلى الربح قبل الضريبة

842ر61---062ر78048ر13الدخل اخلاضع للضريبة
332ر4---403ر9292ر1مخصص الضريبة املستحق

1ر5%---0ر5%5ر6%نسبة ضريبة الدخل الفعلية

* لم يتم احتساب ضريبة دخل عن أرباح الشركة الهندية األردنية للكيماويات وشركة االسمدة اليابانية االردنية وذلك ألنها شركات مسجلة في املنطقة احلرة ومعفاة من ضريبة الدخل بنسبة %100.

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون األول 2011
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ج-موجودات ضريبية مؤجلة
إن احلركة على موجودات ضريبية مؤجلة خالل السنة كان كما يلي:

20112010
)آالف الدنانير()آالف الدنانير(

--الرصيد كما في أول كانون الثاني
-091ر9إضافات خالل السنة

-)427    (احملرر خالل السنة
-664ر8الرصيد كما في 31 كانون األول

وحدة الفوسفات -

قامت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبراجعة سجالت شركة مناجم الفوسفات االردنية- وحدة الفوسفات للعام 2010 هذا ولم يتم التوصل الى تسوية نهائية حتى تاريخ 

اعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة، حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل واملبيعات عن وحدة الفوسفات حتى نهاية عام 2009.

وحدة األسمدة -

لم تقم دائرة ضريبة الدخل واملبيعات / سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة مبراجعة سجالت شركة مناجم الفوسفات االردنية – وحدة األسمدة لعام 2010 حتى 

اعداد هذه القوائم املالية

حصلت اجملموعة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل واملبيعات/سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة عن وحدة االسمدة حتى نهاية عام 2009 .

)26( كلفة المبيعات

 20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

311ر15229ر31املنتجات اجلاهزة كما في أول كانون الثاني

املنتجات اجلاهزة كما في أول نيسان 2011 قبل عملية متلك الشركة 
التابعة )شركة االسمدة اليابانية االردنية(

503-

املنتجات اجلاهزة كما في 30 نيسان 2010 قبل عملية متلك الشركة 
التابعة )الشركة الهندية األردنية للكيماويات(

988ر2-

789ر308417ر504كلفة اإلنتاج )إيضاح 38(
)152ر31   ()565ر42   (املنتجات اجلاهزة كما في 31 كانون األول

936ر398418ر493

إنتاج وحدة األسمـدة لعامي 2011 و 2010 والبالغة 356ر724ر1 دينار  يتضمن بند كلفة اإلنتاج قيمة رسوم التعدين املتحققة على الفوسفات اخلام املستخدم في 
و397ر850ر1 دينار على التوالي )ايضاح 30(.

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون األول 2011
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)27( مصاريف بيع وتسويق

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

141ر8795ر3عمولة املبيعات
613ر9081ر1مصاريف دائرة التصدير

565498مواد التعبئة
299ر2691ر1ضريبة دخل على اجور الشحن
211420ر2مصاريف تأخير حتميل البواخر

250ر8804ر5مصاريف بيع وتسويق أخرى
221ر71213ر15

)28( مصاريف إدارية 
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
224ر6416ر7رواتب واجور

192ر6541ر1مساهمة الشركة في صندوق التعويض ونهاية اخلدمة
1011االجازات املدفوعة وتعويض نهاية اخلدمة

299268املساهمة في صندوق ادخار املوظفني
386835املساهمة في التأمني الصحي ملا بعد التقاعد

460335املساهمة في صندوق التأمني الصحي
616513املساهمة في الضمان االجتماعي

646435مصاريف املعاجلة الطبية
529603نفقات السفر واملياومات

843952إستهالكات
266315البريد والهاتف

183258رسوم االشتراكات واملعارض
605529اتعاب وقضايا محاماه

12579االيجـــارات
254106الدعاية واالعالن

145119القرطاسية واملطبوعات
170124املياه، الكهرباء والتدفئة

89127مصاريف الضيافة
189579التبرعـــات

122105الزيوت واحملروقات
292235مصاريف الصيانة وقطع الغيار

435ر2901مصاريف دراسات وأبحاث
19885مصاريف برامج احلاسب اآللي

319775الرسوم والضرائب وطوابع الواردات
6853رسوم التأمني

077531ر1أخــــرى
823ر47616ر17

مت توزيع املصاريف اإلدارية للشركة -باستثناء مساهمة الشركة في صندوق التعويض ونهاية اخلدمة- بني وحدتي الفوسفات واألسمدة بنسبة 75% و 25% على التوالي.

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون األول 2011
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)29( مصاريف منجم الرصيفة
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
186957ر1رواتب وأجور  

115109مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
4847مساهمة الشركة في صندوق ادخار املوظفني

11474مساهمة الشركة في صندوق التأمني الصحي
7977مصاريف املعاجلة الطبية

44احملروقات والزيوت
106986ر1مصاريف البحث العلمي

819إستهالكات
284256أخــــرى

519ر0172ر3

)30( رسوم التعدين 
تقوم حكومة اململكة األردنية الهاشمية باستيفاء رسوم تعدين عن كل طن فوسفات يباع في اململكة أو يصدر منها أو يستغل في املشاريع الصناعية لشركة مناجم 

الفوسفات.  مت خالل عام 2001 تعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات مبوجب قرار مجلس الوزراء بحيث أصبحت احلكومة تستوفي مبلغ دينار وأربعمائة وعشرين فلساً 

عن كل طن فوسفات وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني 2001.

إن تفاصيل رسوم التعدين املتحققة عن عامي 2011 و 2010 هي كما يلي:

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

389ر8427ر8رسوم التعدين املتحققة على الفوسفات ) املصدر واملباع في السوق احمللي(
850ر7241ر1املورد الى وحدة األسمدة )ايضاح 26(

239ر5669ر10

)31( تكاليف التمويل
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
745979فوائد قروض
370ر6121ر1فوائد بنكية

059600ر1أخرى
949ر4162ر3

)32( إيراد التمويل
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
746ر0853ر3فوائد على احلسابات البنكية اجلارية والودائع

-47فوائد على القروض املدينة
746ر1323ر3

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
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)33( صافي إيرادات أخرى
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
187-ايرادات مناولة من شركات حليفة

439306إيرادات سرعة حتميل البواخر
139114صافي أرباح استثمارات في أسهم الشركات

158ر7532ر1احملرر من مخصصات سنوات سابقة
6986إيجار السكن واحملالت التجارية

66173تسوية مطالبات التأمني
708ر4631أخـــــرى

732ر9294ر2

)34( رسوم مختلفة
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
783-رسوم اجلامعات األردنية

)35( حصة السهم من الربح

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

232ر83180ر145ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة )دينار(
000ر00075ر75املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة )سهم(

فلس/دينــــارفلس/دينــــار
1/9441/070احلصة  األساسية للسهم من ربح السنة*

* إن احلصة اخملفضة للسهم من ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة مساوية للحصة األساسية للسهم منه.

)36( التصنيف القطاعي
مت حتديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن اخملاطر واملنافع املتعلقة باجملموعة تتأثر بشكل جوهري باالختالف في منتجات تلك القطاعات. إن هذه القطاعات 
منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة اخلدمات واملنتجات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل 

الرئيس التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى اجملموعة.

تقوم وحدة الفوسفات باستخراج وتعدين وبيع الفوسفات في األسواق احمللية والعاملية وللشركات احلليفة.

تقوم وحدة األسمدة بشراء الفوسفات من وحدة الفوسفات واستخدامه في تصنيع األسمدة وحامض الفوسفوريك والكبريتيك وفلوريد األملنيوم وبيعها في األسواق 
العاملية واحمللية وللشركات احلليفة.

تقوم الشركة الهندية األردنية )شركة تابعة( بتصنيع وبيع حامض الفوسفوريك ومشتقات كيماوية أخرى في األسواق العاملية وللشركات احلليفة.

تقوم شركة األسمدة اليابانية األردنية محدودة املسؤولية )شركة تابعة( بتصنيع وبيع األسمدة ومشتقات كيماوية أخرى.
تقوم وحدة املتاجرة باملواد األولية بشراء املواد األولية واملتفجرات واستخدامها في التعدين وصناعة األسمدة كما تقوم ببيعها في السوق احمللي وللشركات احلليفة.

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
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وحدة االسمدةوحدة الفوسفات
الهندية االردنية
للكيماويات  

االسمدة 
اليابانية األردنية

اخرى
املتاجرة باملواد 

االولية 
تسوية احلسابات 

اجلارية
اجملموع

االف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانير31 كانون االول2011 -
 االيرادات

415ر812-366ر9-472ر1766ر73081ر671269ر445مبيعات خارجية
-)595ر72(---534ر17617ر8853ر51مبيعات داخلية ما بني وحدات االنتاج

415ر812)595ر72(366ر9-472ر7106ر90698ر556272ر497االجمالي
)398ر493(-)580ر7 (-)230ر4 ()414ر52()386ر210()788ر218(كلفة املبيعات
017ر319)595ر72(786ر1-242ر2962ر52046ر76862ر278الربح االجمالي

نتائج االعمال

الربح قبل الضريبة وتكاليف ودخل التمويل 
وفرق العملة

398ر164-786ر1)17(774971ر14621ر73834ر105

)14(---360)49()205()120(صافي ) تكاليف( ايراد التمويل وفرق العملة
384ر164-786ر1)17(331ر7251ر94121ر61833ر105الربح قبل ضريبة الدخل

255ر145-786ر1)17(331ر7251ر00621ر42432ر88ربح السنة
900ر5------900ر5حصة اجملموعة من ارباح شركات حليفة

)576(---)576(---حقوق غير مسيطرين 
معلومات القطاعات االخرى

866ر131--059ر6791ر58910ر4091ر13038ر80مصاريف راسمالية
339ر20--286780159ر8388ر2764ر6استهالكات

 االيرادات

890ر563-717ر8--649ر19155ر333229ر270مبيعات خارجية

-)141ر52(---241-900ر51مبيعات داخلية ما بني وحدات االنتاج
890ر563)141ر52(717ر8-890ر19155ر233229ر322االجمالي

)936ر418 (-)562ر7  (--)701ر42()948ر173 ()725ر194 (كلفة املبيعات
954ر144)141ر52(155ر1--189ر24313ر50855ر127الربح االجمالي

نتائج االعمال

الربح قبل الضريبة وتكاليف ودخل التمويل 
وفرق العملة

770ر83-155ر1--235ر0607ر32047ر28

794----33)212(973صافي ايراد ) تكاليف( التمويل وفرق العملة

564ر84-155ر1--268ر8487ر29346ر29الربح قبل ضريبة الدخل

232ر80-155ر1--268ر4457ر36444ر27ربح السنة

889ر5------889ر5حصة اجملموعة من ارباح شركات حليفة

معلومات القطاعات االخرى

473ر150----249ر48679ر73831ر39مصاريف رأسمالية

300ر19----518ر5515ر2313ر10استهالكات

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
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املوجودات واملطلوبات
االجمالياخرىاالسمدة اليابانيةالهندية االردنيةوحدة االسمدةوحدة الفوسفات كما في 31 كانون األول 2011 

االف الدنانيراالف الدنانير االف الدنانيراالف الدنانير االف الدنانير  االف الدنانير
721ر212911ر0791ر67328ر716111ر041225ر545املوجودات
733ر36697176234ر2363ر85837ر193املطلوبات

846ر113----846ر113استثمار في شركات حليفة

املوجودات واملطلوبات
االجمالياخرىاالسمدة اليابانيةالهندية االردنيةوحدة االسمدةوحدة الفوسفات كما في 31 كانون األول 2010 

االف الدنانيراالف الدنانير االف الدنانيراالف الدنانير االف الدنانير  االف الدنانير
318ر659--844ر418103ر056192ر363املوجودات
630ر121--739ر2966ر59519ر95املطلوبات

655ر45----655ر45استثمار في شركات حليفة

التوزيع الجغرافي  
إن تفاصيل املبيعات حسب املناطق اجلغرافية هي كما يلي:

الهندية االردنية  وحدة االسمدةوحدة الفوسفات
االسمدة اليابانية 

األردنية
اجملموعاخرى

االف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانيراالف الدنانير
- 2011

264ر659-472ر1766ر72081ر896197ر373آسيا
006ر71----006ر71اوروبا

084ر66---084ر66-افريقيا
------أمريكا الشمالية

744----744الشركات احلليفة / املشاريع املشتركة في األردن
317ر15---926ر255أخرى

415ر366812ر4729ر1766ر73081ر671269ر445

- 2010

984ر454--649ر98355ر352152ر246آسيا
094ر13----094ر13اوروبا

658ر68---658ر68-افريقيا
776ر3----776ر3أمريكا الشمالية

647ر58110ر1--328ر7383ر5الشركات احلليفة / املشاريع املشتركة في األردن
731ر13612ر7--222ر3734ر1أخرى

890ر717563ر8-649ر19155ر333229ر270

متارس اجملموعة نشاطها داخل اململكة األردنية الهاشمية وبالتالي فإن جميع موجوداتها ومطلوباتها تقع ضمن اململكة األردنية الهاشمية.

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون األول 2011
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)37( مخصصات مختلفة 
20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير
-000ر30مخصص مكافأة تعويض نهاية اخلدمة للموظفني )إيضاح 19(

-000ر19مخصص حوافز للموظفني*
000ر10مخصص حوافز للمتقاعدين**

-159ر1أخرى
-159ر60

قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2 متوز2011 اقرار نظام حوافز النتهاء اخلدمة املبكر لعام 2011 واألسس املتعلقة به ملوظفـي الشركة اللذين تنطبق عليهم الشروط   *
الواردة بهذا النظام بحيث ال يجوز اجلمع بني احلافز املنصوص عليه في هذا النظام واحلافز املنصوص عليه في نظام احلوافز للتقاعد املبكر لعام 2000، وال على املكافأة 

التعويضية، ويشتمل النظام على منح املوظف الذي تتم املوافقة على طلبه االمتيازات التالية:

1- منح مكافأة تعادل 000ر1 دينار عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيني وحتى تاريخ االنفكاك عن العمل.

2- منح مكافأة تعادل 000ر1 دينار عن كل سنة خدمة من تاريخ االنفكاك عن العمل وحتى بلوغ سن الشيخوخه 60 عاماً للذكور و55 عاماً لالناث.

3- منح مكافأة تعادل أربعة رواتب عن كل سنة من السنوات اخلمس االولى، وثالثة رواتب عن كل سنه من السنوات اخلمس الثانية، وراتبني عن كل سنة من السنوات 

اخلمس الثالثة ولغايات احتساب احلافز املنصوص عليه في هذا النظام يجب ان ال تزيد السنوات املتبقية في جميع االحوال عن عشر سنوات بالنسبة لالناث وعن 

خمس عشرة سنه بالنسبة للذكور.

4- االستفادة من نظام التأمني الصحي ملا بعد التقاعد ملوظفي الشركة. كما ويجوز للموظف املستفيد الذي ال تنطبق عليه شروط التقاعد املبكر أو الذي ال يرغب 

االشتراك  يدفع مقدماً  ان  التقاعد شريطة  بعد  ملا  الصحي  التأمني  باالشتراك في صندوق  االحتفاظ بحقة  العمل  انفكاكه عن  بعد  املبكر  التقاعد  الى  باالحالة 

املنصوص عليه في النظام.

بحيث ال يؤثر احلافز املستحق للموظف املستفيد على مستحقات نهاية خدمته ومن ضمنها مكافآة الستة أشهر أو مستحقاته في صندوق التعويض والوفاة او   
مستحقاته من صندوق التوفير.

قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20 شباط 2012  منح متقاعدي الشركة خالل الفترة من 1 كانون الثاني 2002 ولغاية 4 حزيران 2011 مكرمة حتتسب كما هو مبني   **
في املعادلة التالية على أن ال يقل مبلغ املكرمة عن 000ر8 دينار لكل متقاعد:

) )50% × الراتب اخلاضع للضمان االجتماعي × عدد سنوات اخلدمة( + )25% × الراتب اخلاضع للضمان االجتماعي × عدد السنوات املتبقية من تاريخ ترك العمل   
وحتى سن الشيخوخة( (.

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
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)38( كلفة اإلنتاج

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

126ر65825ر19منتجات حتت التصنيع أول املدة
654-منتجات حتت التصنيع اول املدة )شركات تابعة(

يضاف:
029ر148114ر151مواد خام

562ر5807ر7كلفة شراء مواد أولية
306ر576135ر183متعهدو الردم والتعدين

214ر29252ر62رواتب وأجور ومنافع أخرى
993ر99127ر36محروقات وزيوت

179ر62215ر15مياه وكهرباء
808ر13827ر32قطع غيار ولوازم

300ر21418ر19استهالكات
276ر81513ر16أخرى
ينزل:

)658ر19()726ر40(منتجات حتت التصنيع آخر املدة
789ر308417ر504

)39( الرواتب واألجور ومنافع الموظفين 

20112010
آالف الدنانيرآالف الدنانير

709ر92847ر57رواتب وعالوات
-000ر30القيمة احلالية ملكافأة تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

192ر2381ر1صندوق التعويض ونهاية اخلدمة
416388تعويض نهاية اخلدمة املدفوع

453ر1204ر5الضمان االجتماعي
157ر3292ر2صندوق التوفير

412ر2932ر3نفقات معاجلة املستخدمني
784ر2162ر3تغطية نفقات التأمني الصحي لعائالت املستخدمني

986835ر1مساهمة الشركة في التأمني الصحي / تقاعد
971700دعم وجبات الطعام

630ر49762ر106

)40( التزامات محتملة

الكفاالت واالعتمادات
بقيمة   2011 األول  كانون   31 في  كما  صادرة  وكفاالت  مسـتنديـة  اعـتمـادات  في  تتمثـل  تطرأ  أن  محتمل  التزامات  املوحدة  املاليـة  القوائم  بتاريخ  اجملموعة  على 
بقيمة  اجملموعة  على  اخرى محتملة  التزامات  هنالك  ان  كـمـا  دينار(.  و941ر391ر5  و  دينار  706ر101ر172   :2010( التوالـي  على  دينار  و435ر826ر2  دينار  524ر152ر107 

558ر721 دينار.

شركة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة احملدودة
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اإليجار التشغيلي
قامت الشركة خالل عام 1978 باستئجار األرض املقام عليها اجملمع الصناعي في العقبة والبالغة مساحتها 447ر3 دومن من حكومة اململكة األردنية الهاشمية وملدة 
25 عاما انتهت خالل عام 2003.  تبلغ قيمـة اإليجـار السنوي 780ر43 دينار. هذا وقد مت جتديد استئجار األرض مع شركة تطوير العقبة مبساحة 043ر3 دومن في عام 2009 

وملدة 49 عام ويبلغ اإليجار السنوي 194ر570 دينار.

القضايا المقامة ضد المجموعة
على اجملموعة بتاريخ القوائم املالية املوحدة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في قضايا مقامة ضد اجملموعة وتتعلق بنظام التقاعد املبكر. بلغت قيمتها حسب الئحة 
االدعاء حوالي 964ر333ر51 دينار قبل اجراء تسوية ومصاحلة مع املتقاعدين في نهاية عام 2007 فقد قامت اجملموعة بدفع مبلغ 608ر517ر2 دينار مقابل بعض هذه الدعاوي 
لتصبح قيمة الدعاوي املقامة ضد اجملموعة 097ر305 دينار كما في 31 كانون األول 2011 )2010: 880ر456 دينار( علماً بان املبلغ املعروض للمصاحلة حوالي 614ر13 دينار.

هناك قضايا مقامة ضد اجملموعة ضمن النشاط الطبيعي مببلغ 374ر562 دينار تقريباً. وترى إدارة اجملموعة أنه لن يترتب عليها أية التزامات جوهرية لقاء هذه القضايا.

قامت الشركة خالل عام 1999 مبصادرة كفاالت لشركة )KHD( األملانية املقاول الرئيسي ملشروع أجهزة التعومي ورفع النسبة في منجم الشيدية - املرحلة األولى، نتيجة 
لعدم التزام شركة )KHD( بشروط اإلتفاقية. هذا وقد قامت شركة )KHD( خالل شهر كانون الثاني 2000 برفع دعوى ضد الشركة ملنع مطالبتها بقيمة الكفاالت.  

وعلى أثر ذلك قدمت الشركة ادعاًء متقابالً خالل شهر شباط 2000 في الدعوى التي أقامتها شركة )KHD( أمام محكمة بداية عمان كما باشـرت شركة )KHD( خالل 
شهر آذار 2000 بإجراءات التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية.  هذا وقد أصدرت محكمة التمييز األردنية قراراً قضت مبوجبه بأن شركة )KHD( قد تنازلت عن شرط 
التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، وبذلك تكون احملاكم األردنية هي اجلهة القضائية اخملتصة للنظر في اخلالف القائم فيما بني شركة مناجم الفوسفات 

األردنية وشركة )KHD( األملانية وال تزال القضية منظورة أمام احملاكم األردنية.

أقامت شركة )KHD( خالل شهر تشرين االول 2004 دعوى قضائية ضد شركة مناجم الفوسفات ادعت فيها باستحقاقها ملبالغ عديدة من شركة مناجم الفوسفات 
ترتبت مبوجب العقد الذي أبرم فيما بني الطرفني إلنشاء مشروع أجهزة التعومي ورفع النسبة في منجم الشيدية.

بلغ مجموع قيمة املطالبات املتعلقة بهذه الدعاوي 560ر563ر12 دينار، وقد قامت الشركة بتقدمي الئحة ادعاء متقابل تضمن مطالبات عديدة لشركة مناجم الفوسفات 
بلغ مجموعها 429ر659ر27 دينار وهي عبارة عن التكاليف التي تكبدتها شركة مناجم الفوسفات في سبيل إصالح األخطاء التي قامت بها شركة )KHD( عند إنشاءها 

للمشروع.

)41( معامالت مع جهات ذات عالقة
تشمل املعامالت مع جهات ذات عالقة الشركات احلليفة، كبار املساهمني، اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة والشركات التي هم فيها مساهمني رئيسني.

فيما يلي الشركات احلليفة ونسبة امللكية فيها:

نسبة امللكيةاســم الشركــة
20112010

%%
20-شركة االسمدة اليابانية األردنية )ايضاح 3(

2626شركة مناجم لتطوير التعدين 
2515شركة األبيض لالسمدة والكيماويات األردنية

4848الشركة األردنية الهندية لألسمدة 
5050املشروع االندونيسي- شركة بترو جوردان أبدى

5050شركة املوانئ الصناعية
-26شركة أركان للمقاوالت االنشائية والتعهدات التعدينية

قامت اجملموعة بالدخول في معامالت مع الشركات احلليفة وجهات ذات عالقة ومع حكومة اململكة األردنية الهاشمية ضمن النشاطات االعتيادية للشركة وباستخدام 
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االسعار التجارية.  
فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل العام:

اجملمــــوعاجلهــة ذات العــالقة

الشركات احلليفة
حكومة اململكة 

األردنية الهاشمية*
20112010أخرى**

آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير

بنود داخل قائمة املركز املالي املوحدة:
347ر6671ر8385ر3-829ر1ذمم مدينة
403ر9369ر99331ر1-646ر11ذمم دائنة 

-950ر1-950ر1قروض مدينة
بنود خارج قائمة املركز املالي املوحدة:

393ر2618ر2616ر6-قروض مكفولة
عناصر قائمة الدخل املوحدة:

671ر97810ر13545ر45-744مبيعات 
378ر941111ر266186ر30-675ر156مشتريات

239ر5669ر10-566ر10-رسوم تعدين
985ر8489ر11-848ر11-رسوم امليناء
961ر98011ر38815ر9-592ر6إيرادات أخرى
789803-789-إيجار أراضي

*    تقوم اجملموعة باحلصول على خدمات ومنتجات من شركات / مؤسسات مملوكة حلكومة اململكة األردنية الهاشمية كبار املساهمني، وقد بلغ مجموع املدفوعات     
     النقدية لهذه الشركات / املؤسسات 392ر464ر84 دينار و628ر048ر79  دينار للسنتني املنتهيتني في 31 كانون األول 2011 و 2010 على التوالي.

**  يشمل بند األُخرى أرصدة ومعامالت مع شركاء شركة مناجم الفوسفات االردنية في الشركات احلليفة.

فيما يلي ملخص ملنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة:

20112010

آالف الدنانيرآالف الدنانير

086ر1421ر1رواتب ومكافآت 

املعامالت في احلكومة األردنية:
• تقوم الشركة بدفع رسوم حكومية ورسوم تعدين للحكومة األردنية وعلى أساس مبالغ حتددها احلكومة من وقت آلخر.	

• بعض قروض الشركة مكفولة من قبل أو مت احلصول عليها بواسطة احلكومة األردنية مع املقرضني الدوليني وبنسب فوائد تفضيلية في بعض األحيان.	

• قامت الشركة باستئجار األرض املقام عليها اجملمع الصناعي من شركة تطوير العقبة / سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.	

)42( القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات املالية في املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

متثل املوجودات املالية النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم املدينة والقروض املدينة واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل واملوجودات املالية 

بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخلسائر وبعض األرصدة املدينة االخرى وقروض إسكان املوظفني، في حني متثل املطلوبات املالية البنوك الدائنة والذمم الدائنة وبعض 

األرصدة الدائنة األخرى والقروض.
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ان القيمة الدفترية لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها العادلة.

)43( ادارة المخاطر 

مخاطر أسعار الفائدة

إن اجملموعة معرضة خملاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي حتمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والبنوك الدائنة والقروض.

يوضح اجلدول التالي حساسية قائمة الدخل املوحدة للتغيرات املمكنة املعقولة على أسعار الفائدة كما في 31 كانون األول 2011، مع بقاء جميع املتغيرات األخرى املؤثرة 

ثابتة.

يوضح اجلدول التالي حساسية قائمة الدخل املوحدة للتغيرات املمكنة املعقولة على أسعار الفائدة كما في 31 كانون األول 2011، مع بقاء جميع املتغيرات األخرى املؤثرة ثابتة.

تتمثل حساسية قائمة الدخل املوحدة بأثر التغيرات املفترضة املمكنة بأسعار الفوائد على ربح اجملموعة لسنة واحدة، ويتم احتسابها على املوجودات واملطلوبات املالية 
التي حتمل سعر فائدة متغيراً كما في 31 كانون األول 2011.

- 2011
األثر على ربح  السنةالزيادة بسعر الفائدة العملـــة

آالف الدنانيرنقطة مئوية
100331دينار أردني

)104(100دوالر أمريكي
)60(100يورو

)21(100دينار كويتي 

- 2010
األثر على ربح  السنةالزيادة بسعر الفائدة العملـــة

آالف الدنانيرنقطة مئوية
     100615دينار أردني

)77(100دوالر أمريكي
     2  100يورو

)38(100دينار كويتي 

في حال انخفاض سعر الفائدة مبقدار 100 نقطة مئوية فإنـه سيكون له نفس األثر املالي أعاله مع عكس اإلشارة.

مخاطر التغير بأسعار األسهم

يوضـح اجلدول التالي حساسيــة قائمة الدخل املوحدة ) للموجودات املالية احملددة بالقيمــة العادلة من خالل االرباح و اخلسائر( والتغير املتراكم في القيمة العادلــة 

)للموجودات املالية بالقيمة العادلة من الدخل النص الشامل/املوجودات املالية املتوفرة للبيع ( نتيجة للتغيرات املمكنة املعقولة على أسعار األسهم، مع بقاء جميع 
املتغيرات األخرى املؤثرة ثابتة:

-2011
األثر على حقوق امللكيةاألثر على ربح السنةالتغير في املؤشر املؤشر

آالف الدنانيرآالف الدنانير%
51119بورصة عمان

-2010
األثر على حقوق امللكيةاألثر على ربح السنةالتغير في املؤشر املؤشر

آالف الدنانيرآالف الدنانير%
51320بورصة عمان

في حال هنالك تغير سلبي في املؤشر يكون األثر مساوياً للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
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مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينني واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه اجملموعة.

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

تقوم اجملموعة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العمالء، هذا و ميثل أكبر 8 عمالء ما نسبته 65% من الذمم املدينة كما في 31 كانون األول 2011 )2010: أكبر 8 عمالء %72(.

مخاطر السيولة

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

يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات املالية )غير مخصومة( كما في 31 كانون األول 2011 و 2010 على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة 
السوقية احلالية:

اجملموعمن سنة حتى  5 سنواتمن 3 شهور إلى  12 شهرأقل من 3 شهور

آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير31 كانون األول 2011

695ر17-367ر32817بنوك دائنة

230ر26--230ر26ذمم دائنة 
609ر80450ر29134ر51415قروض 

534ر80494ر65834ر07232ر27اجملموع

اجملموعمن سنة حتى  5 سنواتمن 3 شهور إلى  12 شهرأقل من 3 شهور

آالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانيرآالف الدنانير31 كانون األول 2010

067ر13-825ر24212بنوك دائنة
514ر23--514ر23ذمم دائنة 

778ر52827ر74123ر5093قروض 
359ر52864ر56623ر26516ر24اجملموع

مخاطر العمالت
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير املمكن املعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل املوحدة، مع بقاء جميع املتغيرات األخرى 

املؤثرة ثابتة.
- 2011

األثر على الربح قبل الضريبةالزيادة في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردنيالعملـــة
آالف الدنانير)%(

)60(1يورو
)21(1دينار كويتي

– 2010
األثر على الربح قبل الضريبةالزيادة في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردنيالعملـــة

آالف الدنانير)%(
12يورو

)38(1دينار كويتي

في حال انخفاض سعر صرف العمالت مبقدار 1% فإنـه سيكون له نفس األثر املالي أعاله مع عكس اإلشارة.
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)44( إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال اجملموعة بالتأكد من احملافظة على نسب رأسمال بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق امللكية.

تقوم اجملموعة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل. هذا ولم تقم اجملموعة بأية تعديالت على األهداف والسياسات 
واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية والسنة السابقة.

إن البنود املتضمنة في هيكلة رأس املال تتمثل في رأس املال املدفوع واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري واإلحتياطي اخلاص واألرباح املدورة والبالغ مجموعها 
215ر514ر668 دينار كما في 31 كانون األول 2011 مقابل 422ر683ر537 دينار كما في 31 كانون األول 2010.

)45( أرقام المقارنة
مت اعادة تصنيف بعض أرقام 2010 لتتناسب مع تصنيف أرقام 2011 هذا و لم ينتج عن اعادة التصنيف أي أثر على املركز املالي للمجموعة أو ادائها املالي. 




