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رؤيانا ورسالتنا

رؤيانا:
نعمل ألن نكون من الرشاكت العاملية اليت 

تليب إحتياجات زبائهنا وتعود باملنفعة عىل 
مسامههيا.

رسالتنا:
نسىع ألن نكون من الرشاكت الرائدة يف تعدين 
الفوسفات وصناعة منتجاته اكألمسدة وغريها 

بأقل التاكليف لتعظمي األرباح لتعود باملنفعة 
عىل املسامهني والعاملني واإلقتصاد الوطين.
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احملتويات

٦ جملس االدارة     

٨ لكمة رئيس جملس االدارة    

١٠ تقرير جملس االدارة     

١٢ االنتاج       

١٤ التنقيب      

١٤ النقل       

١٥ التسويق     

١٨ الرشاكت احلليفة     

٢٠ الرشاكت التابعة     

٢٤ االحباث واجلودة والبيئة    

٢٦ القوى العاملة واخلدمات املقدمة هلم   

٣٠ اخلدمات الطبية والصحية   

٣٢ اخلطط املستقبلية     

٣٤ البيانات املتعلقة بتعلميات االفصاح   

٥٦ تقرير مدقيق احلسابات املستقلني   

٥٧ القوامئ املالية      
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جملس اإلدارة
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 ممثلو رشكة اكمل هولدجنز لمييتد:                       
اعتبارًا من تارخي 2013/2/28   رئيس جملس االدارة    عطوفة املهندس عامر املجايل    

اعتبارًا من تارخي 2012/5/15 ولغاية 2013/2/1 رئيس جملس االدارة    معايل العني السيد واصف عازر   

لغاية: 2012/3/17 رئيس جملس االدارة   السيد وليد الكردي     

عضو السيد جنيدي مرصي    

عضو املهندس طالل السعدي    

لغاية 2012/5/7         عضو     احلاجة هارتيين بنت حاج عبد هلل   

 ممثال وزارة املالية االردنية:                   
اعتبارًا من تارخي 2013/1/3  نائب رئيس جملس االدارة   معايل السيد عبدالكرمي املالمحة   

اعتبارًا من 2012/6/20  عضو           

اعتبارًا من تارخي 2012/4/3 ولغاية 2013/1/3 نائب رئيس جملس االدارة   معايل الدكتور املهندس منذر حدادين   

اعتبارًا من تارخي 2012/3/8 عضو            

 ممثل املؤسسة العامة للضامن االجمتايع:                   
عضو   السيد سعيد شنان     

 ممثـــل دولــــة الكويــــت:                            
عضو                                      السيد محد العمر     

 ممثلو القطاع اخلاص:                            
اعتبارًا من تارخي 2012/4/28 عضو      السيد هيمث البطييخ     

اعتبارًا من تارخي 2012/4/28 عضو     السيد خالد القرعان     

لغاية 2012/4/28   عضو     الدكتور املهندس عبدالفتاح ابو حسان   

اعتبارًا من 2012/4/3 ولغاية 2012/4/28 عضو     السيد دمحم عدنان املايض    

 الرئيس التنفيذي:                   
اعتبارًا من 2012/6/14 السيد معاد املدادحة        

اعتبارًا من 2012/1/5 ولغاية 2012/6/14 الرئيس التنفيذي بالواكلة    املهندس جنم محادي    

 مدققــــــو احلسابــــــات:                            
السـادة إرنسـت ويونـغ
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رسالة إىل املسامهني...
بسم هلل الرمحن الرحمي

حرضات املسامهني الكرام،،،

يرس جملس إدارة رشكة منامج الفوسفات األردنية املسامهة العامة احملدودة أن يرحب بمك يف إجمتاع اهليئة العامة العادي ملسامهي الرشكة وأن يقدم 
حلرضاتمك تقريره السنوي التاسع وامخلسني متضمنًا خالصة أمعال الرشكة ونشاطاهتا وإجنازاهتا خالل السنة املالية املنهتية يف 2012/12/31 وخطة معلها 

املستقبلية.

واجهـت رشكـة منـامج الفوسـفات األردنيـة يف عـام 2012 حتديـات كبـرية بعضهـا مألـوف ومعمظهـا غـري مألـوف إال أنـه وبالـرمغ مـن التقلبـات الـي هشدهتـا 
أسـواق األمسـدة باحنسـار الطلـب عـى األمسـدة ومشـتقاهتا وتـدين أسـعار بيعهـا وبالـرمغ مـن األزمـات الداخليـة واخلارجيـة الـي واجههتـا الرشكـة مـن 
اعتصامـات وإرضابـات وجتـاوزات العاملـني واملتقاعديـن إال أهنـا اسـتطاعت خـالل العـام املشـار إليه من حتقيق نتـاجئ طيبة؛ حيث بلغ إمجـايل مكيات املبيعات 
مـن الفوسـفات حنـو 6.188 مليـون طـن واملصـدر حنـو 4.336 مليـون طن مقارنة مببيعات عـام 2011 ومقدارها 7.441 مليون طـن  واملصدر 5.403 مليون 
طـن. ويه نتـاجئ جيـدة مقارنـة مبـا حققـه كبـار املنتجـني واملصدريـن اآلخريـن يف العـامل. مكـا اسـتطاعت الرشكـة بيع حنـو 532 ألف طن مـن المساد 

مقابـل حنـو 663 ألـف طن عـام 2011.

وجاءت هذه النتاجئ حصيلة للجهود الي بذلهتا إدارة الرشكة للحفاظ عى زبائهنا التقليديني والسيع للحصول عى 
زبائن جدد يف األسواق العاملية واإلقلميية وجهودها يف تنفيذ اخلطط اإلنتاجية والتسويقية الي أعدهتا.

وعـى صعيـد اإلدارة املاليـة، فقـد اسـمتر العمـل عـى تعزيـز املركـز املـايل للرشكـة ومتويـل 
العمليـات التشـغيلية مـن مصادرهـا الذاتيـة واحلفـاظ عـى النسـب املاليـة املختلفـة 
مضـن احلـدود اآلمنـة؛ حيـث بلـغ صـايف أربـاح الرشكـة للعـام 2012 حنـو 
132 مليـون دينـار، وبلـغ صـايف قميـة املبيعـات 759,4 مليـون دينار 
وارتفعـت قميـة املوجـودات لتصـل اىل 993.3 مليـون دينـار 
 2011 عـام  يف  دينـار  مليـون   911.7 بــ  مقارنــة 
وارتفعـت حقـوق امللكيـة اىل 778.1 مليـون 
دينـار مقارنـة بــ 677 مليـون دينـار يف 

عـام 2011.
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وجرى خالل العام 2012 استمكال بناء ميناء الفوسفات اجلديد يف العقبة؛ إذ بلغت لكفة بنائه اللكية حنو 240 مليون دوالر امرييك ومت يف هشر اكنون األول 
من العام 2012 البدء بعمليات التشغيل التجرييب لمليناء. وقد تلكلت باكورة معليات التشغيل التجرييب بالنجاح. واسمترت الرشكة خالل العام 2012 يف تنفيذ 
مرشوع إعادة تأهيل املجمع الصنايع يف العقبة ملراعاة املتطلبات واملعايري البيئية اجلديدة باإلضافة إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية والتصنيعية وحتسني نوعية 
المساد املنتج.  وتقوم الرشكة حاليًا بإعداد براجم إلعادة تأهيل مصنع حامض الفوسفوريك يف نفس املجمع هبدف حتسني أدائه وزيادة طاقته اإلنتاجية ومضان 

إسمترارية تشغيله يف ظروف فنية واقتصادية سلمية عرب سنوات عديدة القادمة. 

وقد اكن للنتاجئ الطيبة الي حققهتا الرشكة خالل العامني املاضيني أثر اجيايب عى أوضاع العاملني فهيا؛ متثلت يف زيادة رواتهبم ومكتسباهتم الوظيفية ولعل 
أبرزها اكن تلبية مطالب املوظفني يف تعزيز االستقرار الوظييف من خالل إقرار برناجم ماكفأة هناية اخلدمة واعمتاد منح دراسية سنوية ألبناء العاملني. مكا 
معدت الرشكة خالل العام 2012 إىل تطبيق براجم خمتلفة تركزت عى تدريب املوارد البرشية يف خمتلف مواقع الرشكة بغية رفع كفاءة العاملني لدهيا وتطوير 

قدراهتم ومهاراهتم؛ ذلك لكه إميانًا من الرشكة بأمهية دور العاملني الريادي يف خمتلف املواقع اإلنتاجية يف تعزيز مسرية البناء واالجناز.

حرضات املسامهني الكرام،،،

لقد حتققت اجنازات هامة خالل األعوام القليلة املاضية غادرت الرشكة فهيا مربع اخلسارة وأصبحت حتقق أرباحًا يف السنوات املتعاقبة.ويضع جملس اإلدارة 
نصب عينيه هدفًا اسرتاتيجيًا مفاده حتقيق املزيد من النجاحات يك تكون رشكة منامج الفوسفات إحدى الرشاكت العاملية الرائدة يف جمال التعدين وصناعة 
األمسدة ومشتقاهتا، ويرسين أن أؤكد حلرضاتمك أن الرشكة قد حجنت يف سعهيا حنو هذا اهلدف بتعزيز تواجدها إقلمييًا ودوليًا يف جمال إنتاج وتسويق 

الفوسفات واألمسدة.

وال بد من اإلشارة إىل أن املكتسبات العاملية الي أرشنا إلهيا ورضورات خدمة الديون وسداد بعض أقساطها قد أنتجت ضغوطًا عى كفة اإلنفاق وتأثريًا 
سلبيًا عى السيولة ووفرهتا من وقت آلخر مما دفع الرشكة لرفع سقوف حساباهتا اجلارية املدينة.

وختامـًا يـرسين وأعضـاء جملـس اإلدارة أن أتقـدم منـمك معـرش املسـامهني أعضـاء اهليئـة العامـة بوافـر الشـكر والتقديـر لدمعـمك املسـمتر مكـا وأتقـدم مـن 
جمالـس إدارة الرشكـة اللذيـن تعاقبـوا عـى محـل رايـة النجاحـات خـالل األعوام املنرصمـة والعاملني يف الرشكة بالشـكر والتقدير عى اجلهد املبـذول والعطاء 
املتواصـل خلدمـة الرشكـة، داعيـًا هلل عـز وجـل أن تتواصـل اجنـازات الرشكـة وتسـمتر يك تبـى نتاجئ أمعاهلا عند حسـن ظنـمك دامئـاً، وان يوفقنا هلل مجيعًا 
ملواصلـة خدمـة هـذا البلـد وبـذل لك جهـد مـن اجـل تقـدم الرشكــــة عـى درب العطـاء وإمنـاء االقتصـاد واملسـامهة يف التطويـر االجمتاعـــي يف ظـل صاحـب 

اجلاللـة اهلامشيـة امللـك عبـد هلل الثـاين ابـن احلسـني حفظـه هلل ورعاه.

والسالم عليمك ورمحة هلل وبراكته

                                                                        املهندس عامر املجايل

                                                                              رئيـس جملـس االدارة
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تقرير جملس اإلدارة
حرضات املسامهني الكرام،،،

معاًل بأحاكم املادة )171( من قانون الرشاكت رمق )22( لسنة 1997 وتعديالته وتنفيذًا  لتعلميات إفصاح الرشاكت املصدرة واملعايري احملاسبية ومعايري 
التدقيق لسنة 2004 وانجسامًا مع أحاكم املادة )62( من النظام األسايس للرشكة، يقدم لمك جملس إدارة رشكة منامج الفوسفات األردنية املسامهة العامة 
احملدودة تقريره التاسع وامخلسني متضمنًا خالصة أمعال الرشكة وإجنازاهتا خالل السنة املالية املنهتية يف 2012/12/31 وخطة معلها املستقبلية، ويبني 
نتاجئ أمعال الرشكة ووضعها املايل والي تظهرها القوامئ املالية املمتثلة يف قامئة املركز املايل املوحدة وقامئة الدخل املوحدة وقامئة الدخل الشامل املوحدة 

وقامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقامئة التدفقات النقدية املوحدة. 

وفميا ييل عرضًا لرباجم ونشاطات الرشكة خالل عام ٢٠١٢:
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اإلنتـــــــاج:
أ- الفوسفــات: 

بلغ إنتاج الفوسفات اجلاف عام 2012 من منامج الرشكة )6,382,898( طن، باخنفاض عن عام 2011 بنسبة 16% وذلك نتيجة االرضابات العاملية سواًء عى 
صعيد الرشكة او يف سكة احلديد او مؤسسة املوانئ مما ادى ذلك اىل تأخري حشن خامات الفوسفات من املنامج اىل العقبة )دائرة التصدير ومجمع االمسدة 

الصنايع(  وبالتايل أثر عى خطط الرشكة االنتاجية وأن المكيات املنتجة موزعة عى النحو التايل:

         )طن(

المكية املنجــــــم

770,559احلسا

1,158,961 الوادي األبيض

4,453,378 الشيدية

 6,382,898املجموع

مكيات إنتاج الفوسفات اجلاف من منامج الرشكة لألعوام ٢٠٠٨ - ٢٠١٢:                 )باأللف(

20122011201020092008املمجن

7718826344921.203احلسا

1.8641.6661.3721.197 1.159الوادي األبيض

4.8484.2293.4173.821 4.453الشيدية

44----الرصيفة

6.5295.2816.265 6.3837.594املجموع

مكيات إنتاج الفوسفات اجلاف من منامج الرشكة لألعوام ٢٠٠٨ - ٢٠١٢:   

احلسا

١٢
الوادي األبيض

١٨
الشيدية

٧٠

%

ن(
 ط

ف
الل

)با
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ب- مجمـع األمسـدة الصناعـي:
بلغت مكيات اإلنتاج يف مجمع األمسدة الصنايع عام ٢٠١٢ مكا ييل: 

         )طن(

المكيةاملنتــــج

DAP 551,245مساد

271,700 حامض الفوسفوريك

843,387 حامض الكربيتيك

9,185فلوريد األملنيوم

مكيات منتجات مجمع االمسدة الصنايع لالعوام  ٢٠٠٨ - ٢٠١٢:                        )باأللف طن(

20122011201020092008املنتــج

DAP 551706732623636مساد

309344306300 272حامض الفوسفوريك  

9291049918933 843حامض الكربيتيك

911999فلوريد األملنيوم

مكيات منتجات مجمع االمسدة الصنايع لالعوام  ٢٠٠٨ - ٢٠١٢: 

ن(
 ط

ف
ألل

)با
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التنقيـــب: 
اعمتدت دائرة التنقيب يف اسرتاتيجيهتا للعام 2012 عى التحري والتنقيب ما بني االستكشاف العام وتكثيف احلفر يف اخلامات املكتشفة لرفد الرشكة 
باحتياطيات جديدة من الفوسفات االقتصادي القابل للتعدين وقد اكنت النتاجئ مبرشة حيث مت حساب احتيايط حممتل حوايل )12( مليون طن يف منطقة 
الشيدية و)10( مليون طن اكحتيايط حممتل يف ممجن االبيض وسيمت تكثيف معليات احلفر يف املوقعني للوصول اىل االحتيايط املثبت وحتديد اخلامات بشلك 

اكرث دقة خالل العام  2013. 

وقد بلغ االحتيايط املثبت واملمكن واحملمتل حىت هناية عام ٢٠١٢ يف اكفة املنامج موزعة عىل النحو التايل:                        )باأللف طن(

املجموعخمزون معدناحملمتـلاملمكـناملثبتاملنجـــم

19.290 -- -19.290الوادي االبيض

24.180 -- -24.180احلســــا

686.264120.000350.00050.0001,206.264الشيديـــة

120.000350.00050.0001,249.734 729.734املجمـــوع

النقــل: 
بلغت مكيات الفوسفات املنقولة من منامج الرشكة بواسطة السيارات الشاحنه والقطارات )٦,٢٦٥,٨٣٠( طنًا موزعة مكا ييل:      ) طن(

رشكة االبيض لألمسدة الرشكة اهلندية االردنيةاملجمــع الصناعـيالتصديــراملنجـم
نسبة املشاركة )%(املجموعوالكمياويات األردنية

4,367,17770 -3,036,189549,057781,931الشيدية

 12 745,573 --691,80253,771احلسا

الوادي 
18 50,9091,153,080 -685,415416,756االبيض

6,265,830100 4,413,4061,019,584781,93150,909املجموع

حيث مت نقل )1,524,080( طنًا بواسطة قطارات مؤسسة سكة حديد العقبة و)4,741,750( طنًا بواسطة السيارات الشاحنة.
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مكيات الفوسفات املنقولة واملفرغة من املنامج حسب وسائط النقل للسنوات ٢٠٠٨ - ٢٠١٢:                    )باألف طن(

20122011201020092008واسطـة النقـل

1.5242.0452.1032.0622.573سكة احلديد

4.7425.4844.3373.0893.505السيارات الشاحنة

6.2667.5296.4405.1516.078املجموع 

              

التسويق: 
هشد عام 2012 تغريات كبرية يف اسواق صناعة الفوسفات واالمسدة الفوسفاتية جبميع انواعها ونتيجة لعدم استقرار هذه االسواق وارتفاع املخزون من 

الفوسفات واالمسدة الفوسفاتية عند املستوردين الرئيسني تراجع الطلب العاملي .

تابعت الرشكة هذه التطورات ومت الرتكزي بشلك كبري عى احملافظة عى اسواقها التقليدية  وحجنت بفتح اسواق جديدة او العودة اىل اسواق اكنت قد 
تعاملت معها يف السابق . حيث قامت خالل عام 2012 بتصدير مكية )4,336( ألف طن اىل اخلارج ومت اسهتالك )1,852( ألف طن يف داخل االردن.

مكا متكنت الرشكة من تصدير مكية )520( الف طن من مساد DAP بالرمغ من اخنفاض الطلب خالل الربع االخري من عام 2012، مكا واسمترت الرشكة 
بتأمني احتياجات الرشاكت احمللية والرشاكت احلليفة بالفوسفات واملواد اخلام االخرى.

وعى الرمغ من ارتفاع اسعار الفوسفات واالمسدة الفوسفاتية عام 2012 اال انه مل يسمتر، حيث هشد الربع االول من عام 2013 اخنفاضًا باالسعار العاملية 
وذلك لزيادة املخزون لدى السوق اهلندي املستورد الرئييس ملنتجات الرشكة من الفوسفات واالمسدة الفوسفاتية.

مبيعات الرشكة من الفوسفات اخلام لالعوام ٢٠٠٨ - ٢٠١٢:                   )باأللف طـن(

20122011201020092008السنــــة

3.2483.976 4.297 4.3365.403املصدر للخارج

2.2091.9431.948 1.8522.038االسهتالك احمليل

7.4416.5065.1915.924 6.188االمجايل

ن(
 ط

ون
مللي

)با
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مبيعات الرشكة من الفوسفات اخلام لالعوام ٢٠٠٨ - ٢٠١٢:

مبيعات املجمع الصنايع لألعوام ٢٠٠٨ – ٢٠١٢:                 )بااللـف طـن(

2008 2009 2010 2011 2012 املنتــــج

612 641 760 663 532 DAP  مساد   

38 30 19 41 18 حامض الفوسفوريك

45 24 19 13 20 حامض الكربيتيك

10 8 5 14 13 فلوريد األملنيوم

مبيعات املجمع الصنايع لألعوام ٢٠٠٨ – ٢٠١٢: 

              

ن(
طـ

ن 
يو

املل
)ب

ن(
طـ

ف 
اللـ

)با

ن(
طـ

ف 
اللـ

)با
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الشــراكت احلليفة 
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:)JIFCO( أ - الشركة االردنية الهندية لالسمدة
تأسست الرشكة االردنية اهلندية لالمسدة )JIFCO( يف عام 2008 يف االردن لغايات انتاج حامض الفوسفوريك يف منطقة الشيدية باملشاركة مع احتاد 
املزارعني اهلنود IFFCO تسامه رشكة منامج الفوسفات االردنية بنسبة 48% من رأس مال الرشكة املشرتكة وتبلغ اللكفة التقديرية النشاء املرشوع حوايل 
767 مليون دوالر امرييك مت متويل 50% من لكفة االنشاء من املؤسسني والـ 50% االخرى مت متويلها مبوجب قروض مت احلصول علهيا من مؤسسة المتويل 
الدولية )IFC( وبنك االستمثار االورويب )EIB( وستقوم الرشكة باستخدام 1,8 مليون طن فوسفات سنويًا ومن املتوقع ان تبارش انتاجها يف النصف الثاين 

من عام 2013 حيث مت اجناز ما نسبته 99% من االمعال اهلندسية و70% من االمعال االنشائية لهناية عام 2012.

:)JAFCCO( ب- شركة األبيض لألسمدة والكيماويات األردنية
تأسست رشكة األبيض لألمسدة والكمياويات األردنية )جافكو( خالل عام 2007 لغايات انتاج األمسدة واملواد الكمياوية يف منطقة الوادي األبيض وباملشاركة 
مع رشكة جافكو البحرين والرشكة العربية للتعدين ورشكة فينرش اكبيتال بنك ورشكة الفارس لإلستمثار والصناعة ورشكة حقل البحر وتسامه رشكة الفوسفات 
بنسبة 15% من رأمسال الرشكة. وقامت رشكة الفوسفات خالل عام 2011 بزيادة حصهتا برشاء حصة احد الرشاكء لتصل نسبة مسامههتا اىل 25% من 

.)JAFCCO( رأس مال رشكة

ج- شركة مناجم لتطوير التعدين: 
تأسست رشكة منامج لتطوير التعدين عام 2007 يف االردن مع املشاركة مع الرشكة االردنية للمتنية االقتصادية والتجاره برأس مال قدره مليون دينار تسامه 
رشكة منامج الفوسفات االردنية مبا نسبته 26% من راس مال الرشكة وقامت رشكة الفوسفات خالل  النصف الثاين من عام 2012 بزيادة حصهتا برشاء جزء 

من حصة الرشيك لتصل نسبة مسامههتا اىل 46% من رأس مال رشكة منامج لتطوير التعدين.

د- شركة املوانىء االردنية الصناعية:
تأسست رشكة املواىنء االردنية الصناعية خالل عام 2009، لغايات إدارة وتشغيل ميناء العقبة الصنايع ومبسامهة رشكة منامج الفوسفات األردنية ورشكة 

البوتاس العربية مناصفة برأس املال املرصح به واملدفوع والبالغ مليون دينار.

:)PT Petro-Jordan Abadi( هـ- شركة بترو جوردان أبدي
تأسست رشكة برتو جوردان أبدي )PT Petro-Jordan Abadi( يف أندونيسيا باملشاركة مع رشكة برتوكمييا غريسك األندونيسية لغايات انتاج حامض 
الفوسفوريك بإستخدام الفوسفات من رشكة منامج الفوسفات األردنية وتسامه رشكة الفوسفات بنسبة 50% من رأس مال الرشكة املشرتكة. ومن املتوقع ان 

تبدأ االنتاج يف منتصف عام 2014.

و- شركة أركان للمقاوالت اإلنشائية والتعهدات التعدينية:
تأسست رشكة أراكن لملقاوالت اإلنشائية واألمعال التعدينية عام 2011 مع رشكة العون املتطورة لملقاوالت برأس مال قدره مليون دينار تسامه رشكة منامج 
الفوسفات األردنية مبا نسبته 26% وتقوم بأمعال تعدين الفوسفات يف ممجن الوادي األبيض. وقامت رشكة الفوسفات خالل عام 2012 بزيادة حصهتا برشاء 

جزء من حصة الرشيك لتصل نسبة مسامههتا اىل 46% من رأس مال رشكة اراكن لملقاوالت اإلنشائية والتعهدات التعدينية.
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الرشاكت التابعة
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 :)IJC( أ- الشركة الهندية االردنية للكيماويات
تأسست الرشكة اهلندية االردنية للكمياويات )IJC( عام 1992 برأس مال قدره )63.4( مليون دوالر وتنتج حامض الفوسفوريك بطاقة انتاجية تبلغ )224( الف 

طن سنويًا مملوكة بالاكمل لرشكة منامج الفوسفات االردنية.

بلغت مكيات انتاج حامض الفوسفوريك )P2O5( يف عام 2012 ما مجموعه )176( الف طن مقارنة بـ )175( الف طن عام 2011. اما مبيعات الرشكة من 
حامض الفوسفوريك )P2O5( فقد بلغت )164( الف طن يف عام 2012 مقارنة بـ )174( الف طن يف عام 2011.

العاملــة: 
بلغ عدد العاملني يف الرشكة اهلندية االردنية للكمياويات )IJC( يف هناية عام 2012 ما مجموعه )382( موظفًا موزعني وفقًا ملؤهالهتم عى النحو التايل:

املجموعالثانوية العامة وما دوهنادبلوماجلامعيونفائت املوظفني

29--29مهندسون

28351376فنيون

18142052اداريون

14--14حماسبون

3145124200فين متوسط 

1111--سائق

12094168382املجموع

معان – الرابية – مجمع غازي الدباس العنوان : 
ص.ب: 17028 معان 11195 االردن  

اهليلك التنظيمي: 
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ب- شركة الرؤيا للنقل البري للبضائع محدودة املسؤولية:
تأسست رشكة الرؤيا للنقل الربي للبضائع حمدودة املسوؤلية عام 2010 برأمسال مدفوع قدره )100.000( دينار ويه مملوكة بالاكمل لرشكة منامج الفوسفات 

االردنية.

العاملــة:
بلغ عدد العاملني يف رشكة الرؤيا للنقل الربي للبضائع حمدودة املسوؤلية يف هناية عام 2012 ما مجموعه )23( موظفًا موزعني وفقًا ملؤهالهتم عى النحو التايل:

املجموعالثانوية العامة وما دوهنادبلوماجلامعيونفائت املوظفني

26-4اداريون

1135فين متوسط

1212--سائق

511723املجموع

العنوان : معان – مبىن االحتاد املهين
           تلفون: 5686293
           فاكس: 5686294

اهليلك التنظيمي:
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  :)NJFC( ج- شركة االسمدة اليابانية االردنية للكيمايات
تأسسـت رشكـة االمسـدة اليابانيـة االردنيـة )NJFC( عـام 1992 بـرأس مـال قـدره )24( مليـون دوالر وتنتج االمسـدة املركبة ومساد فوسـفات االمونيوم بطاقة 
انتاجيـة تبلـغ 300 الـف طـن سـنويًا. وتسـامه رشكـة منـامج الفوسـفات االردنيـة مبـا نسـبته 70% مـن رأس مـال رشكـة )NJFC( وذلـك بعد ان رفعـت الرشكة 
 )Zen-Noh( حيـث قامـت بتـارخي 2011/2/21 بتوقيـع اتفاقيـة رشاء حصـة لك مـن السـادة ،)NJFC( نسـبة ملكيهتـا مـن 20% اىل 70% مـن رأمسـال رشكـة
واســـايه واكسيــه )Kasei Asahi( والبالغـة )8.364( مليـون هسـم بقميـة )3.894( مليـون دينـار اردين لتصبـح حصـة رشكـة الفوسـفات 70% حيـث مت 

اعتبارهـا تابعـة ابتداًء مـن 2011/4/1. 

بلغت مكيات انتاج االمسدة الكمياوية )NPK &DAP( يف عام 2012 ما مجموعه )96( الف طن مقارنة بـ )95( الف طن عام 2011. اما مبيعات الرشكة من 
االمسدة الكمياوية )NPK &DAP(  فقد بلغت )45( الف طن يف عام 2012 مقارنة بـ )98( الف طن يف عام 2011.

العاملــة: 
بلغ عدد العاملني يف رشكة االمسدة اليابانية االردنية )NJFC( يف هناية عام 2012 ما مجموعه )104( موظفًا موزعني وفقًا ملؤهالهتم عى النحو التايل:

املجموعالثانوية العامة وما دوهنادبلوماجلامعيونفائت املوظفني

10--10مهندسون

671427فنيون

1052035اداريون

4--4حماسبون

151420فين متوسط 

88--سائق

311756104املجموع

شارع املقريزي العنوان: 
فيال 9 – خلف مجمع بنك االساكن  

المشيساين - معان  
ص.ب: 926861 معان 11190 االردن  
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األحباث واجلودة والبيئة   
حتقيقًا المهية اجلودة تقوم الرشكة من خالل أجهزهتا الفنّية وكوادرها البرشية املؤهلة بإجراء التحاليل واإلختبارات الالزمة لنوعيات الفوسفات املختلفة خالل 

مراحل اإلنتاج، عملًا بأن خمتربات الرشكة تشارك يف اختبارات املهارة والكفاءه العملية لدى مركز AFPC وحتت الرمق 19.

حترص ادارة الرشكة عى تفعيل دور االحباث الفنية لتطوير معلياهتا ومنتجاهتا وإسمترارية احلفاظ عى مسعهتا وتواجدها يف األسواق العاملية، حيث تقوم 
بالدراسات والبحث والتطوير وتقدمي اخلدمات الفنّية سواًء ملواقع الرشكة أو للرشاكت والزبائن املستوردين ملنتجات الرشكة باإلضافة لتقدمي اخلدمات للرشاكت 
واملؤسسات العملية واجلامعات مبا خيدم املجمتع احمليل كذلك تقوم بتدريب الطالب اجلامعيني وحدييث التخرج يف خمتربات الرشكة لمتتعها خبربات واسعة 
ومتنوعة وجتهزيات فنّية وأجهزة خمربية ومصانع جتريبية خمتلفة، باإلضافة اىل دراسات تقيمي اخلامات املكتشفة بالتنسيق مع الدوائر الفنية االخرى يف 
الرشكة وإجراء دراسات رفع النسبة املخربية والريادية عى خمتلف نوعيات الفوسفات املنتج مكا ويمت تقيمي آداء هذه النوعيات يف إنتاج حامض الفوسفوريك 

عى املستوى الرّيادي.

ويف جمال البيئة والسالمة العامة حترص الرشكة بأن تكون امعاهلا وانشطهتا مضن ظروف بيئية سلمية من خالل تطبيق األنمظة اخلاصة بالبيئة والسالمة 
والصحة املهنية مبا يتالمئ مع املعايري املعمتدة دوليًا لملحافظة عى عنارص البيئة املختلفة داخل مواقع الرشكة ويف املناطق احمليطة هبذه املواقع واحملافظة عى 
املصادر الطبيعية من مياه سطحية وجوفية وغريها واإلستخدام األمثل هلذه املصادر واحملافظة عى البيئة البحرية املمزية يف منطقة خليج العقبة وخصوصًا 

املرجان ولغرض حتقيق هذه األهداف:

مت جتديد هشادة نظام إدارة البيئة يف املجمع الصنايع وتطبيقه مبا يتوافق مع املواصفة الدولية )ISO 14001( وتقوم الدائرة بتدريب اكدر البيئة والسالمة  أوالً: 
.)OHSAS 18001 :2007( العامة يف مواقع الرشكة املختلفة لتجهزي أنمظة السالمة والبيئة يف هذه املواقع وعى نظام ادارة السالمة والصحة املهنية

تعمل الرشكة عى متابعة تنفيذ اإلتفاقية املوقعة مع امجلعية العملية امللكية لقياس تراكزي الغبار اللكي والدقيق )PM 2.5&PM( يف منطقي األبيض  ثانيًا: 
والسلطاين للسيطرة عى إنبعاثات غبار الفوسفات مبا يتوافق مع الترشيعات األردنية اخلاصة بذلك.

ال زال العمل جاريًا لإلنهتاء من تأهيل وحدة المساد رمق )75( يف املجمع الصنايع بالعقبة والي مت فهيا تركيب معدات وأجهزة جديدة خلفض انبعاثات  ثالثًا: 
الغازات وتشغيلها، وقد بينت نتاجئ قياسات غاز األمونيا املنبعثة للجو أهنا تقل عن احلدود العليا للغازات املمسوح بإنبعاثها )50 ممل/م3 ْ(.

تقوم الرشكة بإعادة تأهيل الوحدة رمق )53( و)54( يف مصنع حامض الكربيتيك الذي يتضمن إستبدال بريج اإلمتصاص األويل والهنايئ وبرج  رابعًا: 
التجفيف الهنايئ وبعض املبادالت احلرارية بغرض السيطرة عى إنبعاثات غاز )SO2 و SO3( إىل أدىن مستوى ممكن.
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القوى العاملة 
واخلدمات املقدمة هلم 
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القوى العاملة
بلغ عدد العاملني يف الرشكة يف هناية عام 2012 ما مجموعه )4234( موظفًا موزعني وفقًا ملؤهالهتم ومواقع معلهم عى النحو التايل:

املجموع اداري دون 
توجهيي

فين دون 
توجهيي

متوسط 
إداري

متوسط 
فنـي

جاميع 
إداري

جاميع 
فنـي مهندس اجلنس املوقــــــع

371 43
4

11
-

35
26

15
2

114
50

13
6

33
19

ذكور
اناث اإلدارة العامة/ املركز

60 3
-

3
-

10
-

11
3

7
-

5
2

11
5

ذكور
اناث دائرة األحباث

1265 392
-

290
-

123
-

297
-

81
-

19
-

63
-

ذكور
اناث ممجن الشيدية

75 7
-

10
-

10
1

14 
-

7
-

-
-

26
-

ذكور
اناث ممجن الرصيفة   

789 259
6

174
-

109
2

136
1

30
-

17
1

52
2

ذكور
اناث ممجن احلسا

427 129
-

69
-

79
-

93
-

17
-

8
-

32
-

ذكور
اناث ممجن الوادي األبيض

81 32
-

17
-

15
1

12
-

2
1

1
-

-
-

ذكور
اناث دائرة التصدير/ العقبة

1141 287
4

261
-

108
13

285
4

47
10

14
7

91
10

ذكور
اناث املجمع الصنايع/ العقبة

25 -
-

-
-

1
-

9
-

1
-

-
-

14
-

ذكور
اناث ميناء الفوسفات اجلديد

4234 1166 835 533 882 367 93 358 املجمــــــوع

%100 %27.5 %19.7 %12.6 %20.9 %8.6 %2.2 %8.5 النسبـة املوئيـة

ويبني اجلدول ادناه عدد العاملني يف الرشكة خالل السنوات العرش االخرية:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 السنة

4484 4361 4200 4019 3870 3816 3811 3775 3767 4234 العدد

قروض االسكان:     
بلغ امجايل قروض االساكن املمنوحة لملوظفني منذ تأسيس الصندوق وحىت هناية عام 2012 ما مقداره )21,400,049( دينار اردين استفاد مهنا )1369( 
موظفًا من خمتلف مواقع الرشكة. ويف عام 2011 مت تعديل نظام صندوق االساكن برفع سقف القرض اىل )30,000( دينار وميثل 150 ضعف الراتب 
االسايس. حيث مت خالل عام 2012 تبليغ )109( موظفًا باستحقاقهم من النظام يف حني استفاد مهنم خالل العام )65( موظفًا بلغت لكفة املبالغ املدفوعة هلم 

)1,926,200( دينار. 
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التدريب والتطوير:   
مضن جهود الرشكة الرامية لتطوير قدرات ومهارات املوارد البرشية لدهيا فقد قامت خالل عام 2012 باملشاركة يف )60( برناجم تدرييب شارك فهيا )210( 

موظفًا من خمتلف مواقع الرشكة.

 طبيعة
الرباجم

ماكن
 االنعقاد

دورات إدارية ومالية 
وحاسوب

دورات فنية  
متخصصة بطبيعة 

معل الرشكة

دورات سالمة عامة 
وبيئة

حمارضات وندوات 
عدد املوظفنياملجموعومؤمترات

براجم عقدت يف مراكز 
 45511585التدريب التابعة للرشكة

براجم عقدت داخل 
100 141 - 20  20 اململكة

براجم عقدت خارج 
25 14 -  3 - اململكة

210 360  285 24 املجمـــــــوع

ولقد مت تدريب )90( طالبًا مضن اتفاقية التدريب املوقعة مع مؤسسة التدريب املهين و)80( مهندس وجيولويج يف مواقع الرشكة املختلفة مضن اإلتفاقية املوقعة 
بني الرشكة ونقابي املهندسني واجليولوجيني األردنيني، إضافة إىل تدريب )15( طالب من منمظة اآليستا العاملية و)100( طالب من طالب اجلامعات ولكيات 

املجمتع مضن ختصصهم األاكدميي لغايات التخرج .

مت خــالل عـــام 2012 عقــد اتفاقيــة مــع مؤسســــة التدريــب املهــين لتدريـــب )200( متــدرب مــن اهــايل حمافظــة معـــان وبكـلفـــة 250 ألف دينار تنفيـــذًا ملكرمـــة 
جاللــة امللــك عبــد هلل الثــاين ابــن احلســني املعظــم حفظــه هلل ورعــاه ألبنــاء حمافظــة معــان.

وتنفيذًا لقرار جملس االدارة يف دمع وتمنية املجمتع احمليل فقد مت التعاقد مع مؤسسة التدريب املهين لمتويل تدريب )500-600( متدرب لرفد السوق األردين 
باملهارات املطلوبة وتبلغ لكفة العقد حوايل 3,6 مليون دينار.

تقوم الرشكة سنويًا بتقدمي )45( منحه دراسية البناء العاملني يف الرشكة اضافة اىل )10( منح البناء املتقاعدين من الرشكة ويمت التنافس عى هذه املنح حسب 
نظام املنح املعمول به بالرشكة منذ عام 2006. وقد بلغت لكفة املنح لعام 2012 حوايل 342 ألف دينار.
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اخلدمات الطبية والصحية
تقدم الرشكة الرعاية الصحية املمزية والشاملة اىل اكرث من )24000( منتفع من املوظفني وعائالهتم، من خالل عيادات دائرة اخلدمات الطبية املنترشة يف اكفـة 

املواقع، اضافة اىل اعمتاد شبكة طبية واسعة وممزية يف خمتلف حمافظات اململكة.

وقد قامت الرشكة يف عام 2012 باالتفاق مع املستشىف االساليم عى اعادة اعمتاده. باالضافة اىل ان الرشكة ويف مطلع عام 2011 وافقت عى زيادة 
اسعار اكفة اجلهات الطبية، حسب الحئة االجور املوافق علهيا مؤخرًا من وزارة الصحة ونقابات االطباء واالسنان ومجعية املختربات، وذلك حرصًا مهنا عى 

االسمترار يف تقدمي افضل اخلدمات الطبية لملوظفني وعائالهتم.

تاكليف معاجلة العاملني وعائالهتم يف الرشكة خالل السنوات 2008 - 2012:             )باأللف دينار(

2008 2009 2010 2011 2012 البيــــــــان

2.081 1.986 2.402  3.293 3.412 أ - تاكليف معاجلة العاملني يف الرشكة

2.192 2.404 2.705  3.216 3.516 ب- تاكليف معاجلة عائالت العاملني يف الرشكة

4.273 4.390 5.107 6.509  6.928 املجموع اللكي )أ + ب(

التأمني الصحي ملا بعد التقاعد:
تقدم الرشكة التأمني اليحص ملوظيف الرشكة احملالني عى التقاعد بسبب بلوغهم سن الشيخوخة او التقاعد املبكر مبوجب نظام معمتد هلذه الغاية. وتسامه 

الرشكة سنويًا بتسديد 50% من قمية اللكف املرتتبة عى تنفيذ هذا النظام باالضافة اىل ذلك تقوم الرشكة بتسديد العجز النقدي املتحقق عى الصندوق.

وقد بلغت نفقات التأمني اليحص ملا بعد التقاعد خالل السنوات 2008-2012 بالدينار مكا ييل:

20122011201020092008البيـــــان

املبالغ املدفوعة من صندوق التأمني 
1.757.6541.734.2161.832.4272.339.4621.564.954اليحص ملا بعد التقاعد

املبالغ املدفوعة من الرشكة مكسامهة 
يف صندوق التأمني اليحص ملا بعد 

التقاعد
1,095,0931.986.111376.0731.102.7521.361.702

411141244091 40003233عدد املنتفعني
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اخلطط املستقبلية
أما فميا يتعلق باخلطة املستقبلية فإن الرشكة هتدف خالل عام 2013 إىل احلفاظ عى مستوى إنتاج الفوسفات الذي حتقق يف السنوات السابقة بالرمغ من 
الصعوبات املتوقعة يف جمال التعدين والنقل خالل عام 2013، واملنافسه الرشسة يف األسواق العاملية بعد دخول منتجني كبار جدد إلهيا مثل رشكة معادن 
السعودية. مكا تعمل الرشكة عى رفع وحتسني نوعية املنتجات يف املنشآت الصناعية القامئة وذلك بإستمكال حتديث مصانع الرشكة يف العقبة ورفع طاقهتا 
اإلنتاجية وتعديل طرق التصنيع مبا يتالمئ ومتطلبات احلفاظ عى البيئة ويتوقع اإلنهتاء من مرشوع حتديث وحديت المساد ووحديت حامض الكربيتيك واملرافق 
خالل النصف الثاين من عام 2013 واملبارشة يف حتديث مصنع حامض الفوسفوريك هبدف حتسني أدائه وزيادة طاقته االنتاجية ومضان إسمترارية تشغيله 

بظروف فنية وإقتصادية سلمية للسنوات القادمة.

مكا ومت يف هشر اكنون االول 2012 املبارشة يف التشغيل التجرييب مليناء الفوسفات اجلديد وجيري حاليًا استمكال امعال التشغيل التجرييب، وقد جاء تنفيذ 
هذا املرشوع تنفيذًا التفاقية التطوير والتشغيل املربمة مع رشكة تطوير العقبة - سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة واملوقعة يف هشر آذار 2010 عى 
اساس )BOT( ملدة 30 عامًا من تارخي املبارشة يف تشغيل املرشوع وتعود ملكية امليناء البحري عدا بعض االجزاء تبعًا لالتفاقية اىل حكومة اململكة االردنية 

اهلامشية.

باألضافة اىل املبارشة باعداد الدراسات للبدء يف مرشوع توسعة وحتديث امليناء الصنايع باملشاركة مع رشكة البوتاس العربية خلدمة معليات إسترياد املواد 
األولية وتصدير املنتجات الهنائية للك من الرشكتني والرشاكت احلليفة. 

ويف اطار خطة الرشكة االسرتاتيجية اهلادفة لزيادة الطاقة االنتاجية وتنويع املنتجات الهنائية والوسيطة من االمسدة وبشلك معودي ومتاكمل مع امعال التعدين 
لتحسني هامش الرحب وزيادة القمية املضافة ملنتجات الرشكة ومنح الرشكة املرونة الاكفية للتعامل مع تقلبات االسواق، فقد اسمتر السري وفق اخلطة املوضوعة 
يف تنفيذ مرشوع )رشكة JIFCO( املشرتك مع رشكة IFFCO اهلندية إلنتاج حنو )475( ألف طن من حامض الفوسفوريك ومن املتوقع مبارشة االنتاج االويل 

يف النصف الثاين من عام 2013، هذا وسيضمن املرشوع إسهتالك حنو )1.8( مليون طن من الفوسفات اخلام من النوعية غري التجارية.

مكا وتمشل خطة معل الرشكة اإلسمترار يف تنفيذ املرشوع األندونييس والذي جتري اقامته يف أندونيسيا والذي سيضمن سنويًا إسهتالك حنو )800( ألف طن من 
الفوسفات متدين النوعية ملدة عرشين عامًا ويتوقع املبارشة باإلنتاج يف النصف الثاين من عام 2014.

ولتوفـري متطلبـات هذيـن املرشوعـني سـتقوم الرشكـة خـالل العـام 2013 بتطويـر إسـتغالل اخلـام الـرشيق يف مـمجن الشـيدية لتوفـري النوعيـة املطلوبـة بطاقـة 
)2.6( مليـون طـن سـنويًا.
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البيانات املتعلقة بتعلميات 
االفصاح الصادرة عن جملس 

مفويض هيئة االوراق املالية
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فميا ييل بعض املعلومات املتعلقة بتعلميات االفصاح:

أ - معلومات عامة: 
- حصلـت رشكـة منـامج الفوسـفات االردنيـة عـى حـق تعديـن الفوسـفات يف مواقـع االنتـاج املختلفة يف اململكـة واملمتثلة يف منامج احلسـا، الـوادي االبيض، 
الرصيفـة والشـيدية ومبوجـب قـرارات رمسيـة صـادرة عـن سـلطة املصـادر الطبيعيـة وفقـًا لقانـون تنظـمي شـؤون املصـادر الطبيعيـة رمق 12 لسنـــــة 1968 
)حقـوق تعديـن رمق 1، 2 يف احلسـا والشـيدية( وعقـد اجيـار التعديـن ملـمجن الرصيفـة املوقـع مـع حكومة اململكة االردنيـة اهلامشيـة/ وزارة االقتصاد الوطين 
يف ذلـك التـارخي. وقـد قـرر جملـس الـوزراء بتـارخي 2001/11/13 جتديـد العقـد اخلـاص حبـق التعدين يف منيمج احلسـا والوادي االبيض ملدة عرشين سـنة.

- قرر جملس الوزراء بتارخي 2001/11/20 واملنشور يف اجلريدة الرمسية تعديل قانون رسوم التعدين لتصبح 1.42 دينار للطن الواحد املباع او املستغل 
اعتبارًا من 2001/1/1.

- أقر جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتارخي 2013/2/13 نظامًا معدالً لنظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013. حيث نص هذا التعديل عى استبدال 
عائدات التعدين من 42ر1 دينار للطن الواحد اىل 5 باملائة من امجايل املبيعات أو 42ر1 دينار للطن أهيام أعى. وذلك اعتبارًا من هشر آذار 2013.

- حصل املجمع الصنايع يف العقبة عى هشادة اآليزو يف نظام إدارة البيئة رمق ISO 14001، هشادة إعمتاد نظام إدارة الصحــة والسالمــــة املهنيــــة 
OHSAS( 18001(، وهشادة اآليزو يف نظام إدارة اجلودة ISO 9001 والصادرة عن )Lloyd's Register Quality Assurance(، باإلضافة إىل ان دائرة 

.ISO 9001 التصدير يف العقبة حصلت عى هشادة اآليزو يف نظام إدارة اجلودة

- مت تجسيل رشكة منامج الفوسفات االردنية مكؤسسة مجسلة ومرخص هلا مبامرسة األنشطة االقتصادية/ صنايع لدى سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
اخلاصة يف عام 2001 ويمتتع املجمع الصنايع يف ضوء ذلك باالمتيازات واالعفاءات الي يشمتل علهيا قانون منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

- مت اعادة تجسيل رشكة منامج الفوسفات االردنية يف دائرة رضيبة الدخل واملبيعات حتت رمق 49918 اعتبارًا من تارخي 2001/1/1.

ب - األتعاب: 
أتعاب املدقق اخلاريج لرشكة منامج الفوسفات االردنية السادة إرنست ويونغ/ لعام ٢٠١٢:   ب/١- 

دينـارالبيــــــان

75000األتعاب السنوية

12000رضيبة مبيعات %16

87000املجموع

اتعاب املدقق اخلاريج للرشكة اهلندية االردنية للكمياويات السادة PriceWaterHouse لعام ٢٠١٢  ب/٢- 
بلغت )١٣٠٠٠ دينار + ١٦% رضيبة مبيعات(.

بلغت   ٢٠١٢ لعام  اتعاب املدقق اخلاريج لرشكة االمسدة اليابانية االردنية السادة إرنست ويونغ  ب/٣- 
)٤٠٠٠ دينار(.

اتعاب املدقق اخلاريج لرشكة الرؤيا للنقل الربي للبضائع السادة إرنست ويونغ لعام ٢٠١٢ بلغت  ب/٤- 
)٣٥٠٠ دينار + ١٦% رضيبة مبيعات(.
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جـ - بيان العمالء الرئيسيني ملبيعات الشركة لعام 2012:            )مليون دينار(
 

الدولــة

مبيعات االمسدةمبيعات الفوسفات
نسبة املتاجرة 

باملواد االولية )%( النسبة من امجايل 
املبيعات )%( 

النسبة من امجايل 
التصدير )%(

النسبة من امجايل 
املبيعات )%(

النسبة من امجايل 
التصدير )%(

-61.2367.2946.8950.36اهلند

---12.3413.56اندونيسيا

-8.038.827.247.78بلغاريا

---3.293.61هولندا

-1.191.3113.8714.9تركيا

---2.753.02تايوان

---1.61.76اليابان

-11.0711.89--العراق

-9.079.74--اثيوبيا

-2.272.44--ديب

100-1.86--مبيعات للسوق احمليل

د - بيان أنشطة الشـركة حسب املواقع اجلغرافية وحجم اإلستثمار الرأسمالي في كل     
منها لعام 2012:                                 )بااللف دينار(

                                                                                                     

جحم اإلستمثار الرأمسايلنوع النشاطاملوقـع

4.509إعادة كربلة املخزونممجن الرصيفة

61.768إنتاج فوسفات عادي ومغسولممجن احلسا

24.454إنتاج فوسفات عادي ومغسولممجن الوادي األبيض

222.228إنتاج فوسفات عادي ومغسول ومعومممجن الشيدية

190.799إنتاج أمسدة وحامض فوسفوريك وفلوريد األملنيوماملجمع الصنايع/ العقبة

10.801مواقع أخرى

514.559املجمـــــوع
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هـ- بيان املتعهدين واملوردين الرئيسيني للمشتريات احمللية للشركة لعام 2012:  

النسبة من إمجايل املشرتيات )%(املبلغ )مليون دينار(البيــــــــــان

173.70651.08متعهدي حفريات الفوسفات

51.56315.4متعهدي نقل الفوسفات

40.98012.2رشكة مصفاة البرتول األردنية

18.2435.4رشاكت الكهرباء 

9.9343.0مؤسسة املواينء/ العقبة

5.4651.6سلطة املياه ومياه العقبة

و- مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا في رأس مال الشركة خالل 
عامي 2012 - 2011:

اجلنسيةاســـــم العضـــــو
هســـــم 

20122011

-  أعضاء جملس اإلدارة: 
250250 أردنيةاملهندس طالل السعدي 

450650أردنيةالسيد خالد القرعان

       عدا ذلك ال ميلك رئيس او اعضاء جملس االدارة او االدارة العليا اهساًم يف راس مال الرشكة

ز – العقود واملشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع رئيس مجلس االدارة او اعضاء 
اجمللس او املدير العام او اي موظف او اقاربهم:

ال يوجد لدى رشكة منامج الفوسفات االردنية أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات مع رئيس جملس االدارة أو الرئيس التنفيذي أو أعضاء املجلس أو أي موظف 
من الرشكة أو أقارهبم.

حـ- مساهمة الشركة في تنمية وخدمة اجملتمع احمللي: 
ستواصل رشكة منامج الفوسفات األردنية االهسام يف تطوير املجمتعات احمللية القريبة من مناطقها االنتاجية ومصانعها وذلك من خالل التربعات لملؤسسات 
واملرشوعات الي هتدف لتطوير هذه املجمتعات واحداث تطوير حقييق يف البيئة االقتصادية واالجمتاعية تهسم الرشكة وبشلك فّعال يف املسامهة يف حل 
املشكالت االجمتاعية والبطالة من خالل توفري فرص معل يف الرشكة تزيد يف الواقع عن احتياجاهتا الفعلية ومسامههتا يف خلق وظائف جديدة من خالل 

امعال ومشاريع الرشكة والرشاكت املشرتكة.

مكا وتقوم الرشكة سنويًا بتقدمي الدمع املايل للعديد من النشاطات يف اململكة تمشل املجاالت االقتصادية، االجمتاعية، الثقافية، الرياضية، الرعاية الصحية 
والبحث العيمل والبيئة.
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ط- التبرعات:
بلغت قمية التربعات النقدية والعينية الي قدمهتا الرشكة خالل عام 2012 ما مجموعه )2.285( مليون دينار وذلك لملسامهة يف تمنية املجمتع احمليل ودمع 

األنشطة املختلفة. ويبني اجلدول أدناه تفاصيل التربعات واجلهات الي دفعت هلا. 

مسامهة الرشكة يف تمنية املجمتع احمليل ودمع األنشطة املختلفة خالل العام ٢٠١٢

البيـــــــــــاندينــــار

برناجم التأهيل املجمتيع حملافظات اجلنوب 1.000.000

دمع طرود اخلري450.000

منح دراسية 342,566

دمع املدارس واملعاهد العملية واجلامعات األردنية واملراكز الرتبوية158,513

دمع النشاطات الدينية والثقافية والسياحية واالجمتاعية والبيئة114,944

جيوب الفقر56,106

دمع امجلعيات اخلريية45,500

دمع النشاطات الطبية والصحية40,553

الصندوق اهلامشي للتمنية البرشية36,768

دمع البلديات20,000

دمع املؤسسات العامة والنقابات14,836

دمع النشاطات الرياضية5,000

املجموع اللكي2.284.786

التربعات الي خصصهتا الرشكة خالل االعوام 2008 – 2012:                                                                                                              

20122011201020092008

2.284.7867.807.0991.039.5431.031.733 6.902.179
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ي – اعضاء مجلس االدارة: 
ممثلو اكمل هولدجنز لمييتد:

- املهندس عامر املجايل:
رئيس جملس االدارة اعتبارًا من 2013/2/28   

باكلوريس هندسة مدنية - بريطانيا   

خدم يف عدة قطاعات يف جمال الصناعة واالستمثار واملقاوالت، واكن يشغل منصب رئيس جملس مفويض هيئة املناطق التمنوية واحلرة قبل 
تسمله حديثًا مهام رائسة جملس ادارة الرشكة.

رشكة  اداره  جملس  رئيس  نائب  الصناعية،  املدن  رشكة  ادارة  جملس  رئيس  لالبداع،  االردنية  الرشكة  ادارة  جملس  رئيس  سابقًا:  شغل 
املناطق احلرة، مدير عام مؤسسة املدن الصناعية ومعل يف جمال التخطيط واالدارة العليا والدراسات مع مؤسسة فلور اهلندسية 

العاملية)FLUOR CORP. ENGINEERES( يف الواليات املتحدة االمريكية.

تارخي التعيني: 2013/2/27.  

تارخي امليالد: 1950/10/29.  

- معايل العني السيد واصف عازر:
رئيس جملس اإلدارة لغاية 2013/2/1.  

ماجستري إدارة تمنية، دراسات عليا يف االقتصاد ، ليسانس حقوق.   

عضو جملس األعيان اخلامس والعرشون .  

شغل سابقًا: وزير صناعة وجتارة، رئيس املجلس االقتصادي واالجمتايع 2011، مدير عام البنك األهيل، مدير عام رشكة منامج الفوسفات   
               1982-1992، مدير عام املؤسسة األردنية لالستمثار )صندوق التقاعـد(، االميـن العـام للتخطيـط 1976، مديـر دائـرة األحبـاث  

      االقتصادية:

امجلعية العملية امللكية 1975-1974.  

رئيس جملس اإلدارة اعتبارًا من 2012/5/15.  

تارخي التعيني: 2012/5/8.  

تارخي امليالد: 1936/8/29.  

- السيد وليد الكردي: 
رئيس جملس االدارة لغاية 2012/3/17.   

باكلوريوس اقتصاد.  

رجل امعال يف القطاع اخلاص.  

شغل سابقًا: رئيس جملس ادارة امللكية االردنية ونائب رئيس جملس ادارة رشكة منامج الفوسفات االردنية.   

تارخي التعيني: 2006/3/30  

تارخي امليالد: 1946/1/1.  

- السيد جنيدي مرصي: 
.Computer & Management Sciences باكلوريوس يف  

 .Brunei Investment Agency )BIA( يشغل وظيفة نائب املدير العام يف  

تارخي التعيني: 2006/3/30.   

تارخي امليالد: 1963/7/14.  
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- املهندس طالل السعدي: 
ماجستري هندسة معادن، ماجستري يف عمل املعادن الصناعية.   

يشغل وظيفة مدير عام الرشكة العربية للتعدين.   

تارخي التعيني: 2006/3/30.   

تارخي امليالد: 1943/1/1.              

      - احلاجة هارتيين بنت حاج عبد هلل: 
ماجستري يف ادارة االمعال.  

 .Brunei Investment Agency )BIA( تشغل وظيفة قامئ بأمعال مدير عام يف  

تارخي التعيني: 2010/8/6.   

تارخي امليالد: 1959/8/19.    

تارخي انهتاء العضوية: 2012/5/8.  

ممثال وزارة املالية االردنية:

- معايل السيد عبدالكرمي املالمحة: 
نائب رئيس جملس االدارة اعتبارًا من تارخي 2013/1/3.  

باكلوريوس عمل إجمتاع، باكلوريوس حقوق ودبلوم عايل ادارة.  

يشغل وظيفة: نائب لرئيس جملس إدارة رشكة كهرباء اربد املسامهة العامة احملدودة، نائـب رئيـس هيئـة مديري الرشكـة اهلنديـة االردنيـة    
.)IJC( للكمياويات  

شغل سابقًا: وزيرًا للشؤون الربملانية، حمافظًا يف وزارة الداخلية لعدة حمافظات، رئيس ملجلس ادارة رشكة توزيع الكهرباء ورئيسًا ملجلس    
ادارة رشكة كهرباء اربد.  

تارخي التعيني: 2012/6/20.  

تارخي امليالد: 1952/2/4.  

- معايل الدكتور املهندس منذر حدادين: 
نائب رئيس جملس االدارة اعتبارًا من تارخي 2012/4/3 ولغاية 2013/1/3.  

رئيس املجلس امللّكف اعتبارًا من تارخي 2012/4/3 ولغاية 15/٥/2012.  

دكتوراه يف اهلندسة املدنية )انشاءات( ماجستري هندسة مدنية، باكلوريوس هندسة مدنية.  

يشغل حاليًا رئيس جملس ادارة مؤسسة استمثار املوارد الوطنية وتمنيهتا.  

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

تارخي التعيني: 2012/3/8.   

تارخي امليالد: 1940/3/16.   

ممثل املؤسسة العامة للضامن االجمتايع:

- السيد سعيد شنان: 
ماجستري متويل، باكلوريوس حماسبة.  

يشغل منصب مدير العمليات والشؤون اإلدارية: صندوق استمثار اموال الضامن اإلجمتايع.   

تارخي التعيني: 2011/12/15  

تارخي امليالد: 1966/10/21.                    
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ممثل حكومة دولة الكويت:

- السيد محد سلميان العمر: 
باكلوريوس يف إدارة األمعال.   

يشغل وظيفة نائب املدير العام: الصندوق الكويي للتمنية االقتصادية العربية.   

تارخي التعيني: 2008/4/19.   

تارخي امليالد: 1956/1/13.  

ممثلو القطاع اخلاص:

- السيد هيمث البطييخ:
باكلوريوس يف السياسات والعالقات الدولية.  

يشغل وظيفة: مساعد املدير العام )منتجات التجزئة واإلفراد( البنك األردين الكويي، رئيس جملس ادارة اجيار للتأجري المتويلية- تابعة    
       للبنك األردين الكويي.

تارخي التعيني: 2012/4/28.  

تارخي امليالد: 1977/11/30.  

- السيد خالد دمحم القرعان:
ماجستري إدارة امعال ختصص حماسبة، باكلوريوس حماسبة.  

شغل سابقًا: الرئيس التنفيذي لملالية - رشكة االردن ديب لالستمثار  

تارخي التعيني: 2012/4/28.  

تارخي امليالد: 1966/10/21.  

- الدكتور املهندس عبدالفتاح ابو حسان: 
دكتوراه يف هندسة املنامج.  

شغل سابقًا مستشار اللجنة التنفيذية لالستمثار - رشكة منامج الفوسفات االردنية، مدير عام بالواكلة - رشكة منامج الفوسفات االردنية.   

تارخي التعيني: 2004/4/22.  

تارخي امليالد: 1942.    

تارخي انهتاء العضوية: 2012/4/28.  
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ك- البدالت املدفوعة لرئيس واعضاء مجلس االدارة خالل عام 2012:

حضور الرواتباملنصبعضو جملس االدارة
بدل المتثيل بدل اللجاناجللسات

والتنقالت
مياومات 

السفر

ماكفأة هناية 
عضوية املجلس 

وخمتلفة

املاكفأة 
السنوية

ممثلو اكمل هولدجنز لمييتد:

معايل العني واصف عازر 
اعتبارًا من 2012/5/15 ولغاية 2013/2/1

رئيس جملس 
3.542-25.5002.70012.0484.944-االدارة

سعادة السيد وليد الكردي 
لغاية 2012/3/17

رئيس جملس 
14.925417-5.097-50.2541.500االدارة

حاجة هارتيين بنت حاج عبد هلل
8.3873.0374.3221.458-4.500-عضولغاية 2012/5/6     

24.00015.18714.3625.000-16.500-عضوالسيد جنيدي مرصي

15.2125.000-34.5008.40024.000-عضواملهندس طالل السعدي                                         

ممثال وزارة املالية االردنية:                                                                                                                                                                                            9.792)**(

معايل السيد عبد الكرمي املالمحه 
اعتبارًا من 2012/6/20

نائب رئيس 
--21.0002.10012.6674.551-املجلس

معايل الدكتور منذر حدادين 
-18.349-30.0007.20019.548-عضواعتبارًا من 2012/3/8

الدكتور أمحد املشاقبة
لغاية 2012/3/8

نائب رئيس 
-19.301-3.0002.4004.452-املجلس

معايل الدكتور دمحم ابو محور
-876-4.452-3.000-عضواعتبارًا من 2011/11/1 لغاية 2012/3/8

ممثل املؤسسة العامة للضامن االجمتايع)*(:

925٥٫٠٠٠-36.0003.60024.000-عضوالسيد سعيد شنان

الدكتور عزالدين كتخدا 
-10.519-----عضولغاية 2011/12/15

ممثل حكومة دولة الكويت:

21.00090024.00019.74410.0685.000-عضوالسيد محد العمر

ممثلو القطاع اخلاص:

هيمث البطييخ
4.167--24.0001.80016.000-عضواعتبارًا من 2012/4/28

خالد القرعان 
4.167-30.0002.70016.0002.025-عضواعتبارًا من 2012/4/28

الدكتور املهندس عبدالفتاح ابو حسان
20.054833-6.0003.6008.000-عضولغاية 2012/4/28    

السيد دمحم عدنان مايض
171208-1.800-1.500-عضواعتبارًا من 2012/4/3 ولغاية 2012/4/28

ال يمتتع رئيس جملس االدارة من الرشكة باملسكن املجاين ويمتتع بالسياره.
ال يمتتع اعضاء جملس االدارة من الرشكة باملسكن املجاين او بالسيارات.

)*(   تدفع بامس املؤسسة العامة للضامن االجمتايع.
)**( تدفع بامس وزارة املالية.
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ل- بيانات اشخاص االدارة العليا: 

املؤهل العيملالتخصصتارخي الوظيفةتارخي التعينياجلنسيةالوظيفـــــةاالســـم

تربية وعمل نفس2012/6/122012/6/14اردنيةالرئيس التنفيذيالسيد معاد املدادحه
اعالم

باكلوريوس
دبلوم عايل

مستشار رئيس املجلس/ نائب املهندس جنم محادي
2012/6/30 2006/4/16أردنيةالرئيس التنفيذي لالنتاج

باكلوريوسهندسه كمياوية2006/4/30

نائب الرئيس التنفيذي لملالية املهندس دمحم سلمي بدرخان
1975/11/252006/8/31أردنيةواالدارية

باكلوريوسهندسه مياكنيكيةولغاية 2012/9/30

2006/4/30 2006/4/23أردنيةنائب الرئيس التنفيذي للتسويقالسيد هسيل مصلح
باكلوريوساقتصادولغاية 2012/12/31

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير السيد سعد الكردي
2008/4/22 ولغاية 2007/12/1أردنيةاالمعال واملشاريع

2012/3/15
دراسات الرشق 

ماجسترياالوسط

الدكتور املهندس اياد العزب
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 
والزتويد/ املدير التنفيذي للزتويد 

واملشرتيات
1986/12/12010/10/11أردنية

دكتوراههندسة تصنيع2005/1/1

مستشار الرئيس التنفيذي/                  السيد اكرم ابو الراغب
2011/11/12011/11/1أردنيةاملدير التنفيذي للشؤون االدارية

باكلوريوسادارة امعالولغاية 2012/12/31

مستشار رئيس جملس االدارة املهندس فيصل دودين
1980/12/12010/1/28أردنيةللشؤون الفنية

باكلوريوسهندسه كمياويةولغاية 2012/12/31

املستشار القانوين لرئيس االستاذ امحد الزعيب
2006/10/12008/10/1أردنيةجملس االدارة/ الرئيس التنفيذي

ولغاية 2013/1/31
قانون االقتصاد الدويل
قانون التجارة الدويل

ماجستري
ماجستري

سعادة السيد خالد 
الفناطسة

مستشار رئيس جملس االدارة 
ثانوي____1995/4/12007/7/9أردنيةللشؤون العاملية

م- الرواتب واملزايا املدفوعة لالدارة العليا خالل عام 2012:

مياومات السفرالرواتبالوظيفـــــةاالســـم

63.15023.541الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 2012/6/14السيد معاد املدادحه

97.55414.284مستشار رئيس جملس االدارة/ نائب الرئيس التنفيذي لالنتاجاملهندس جنم محادي

-84.200نائب الرئيس التنفيذي لملالية واالدارية لغاية 2012/9/30املهندس دمحم سلمي بدرخان

-100.593نائب الرئيس التنفيذي للتسويق لغاية 2012/12/31السيد هسيل مصلح

-15.742نائب الرئيس التنفيذي لتطوير االمعال واملشاريع لغاية 2012/3/15السيد سعد الكردي

-59.538نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والزتويد/ املدير التنفيذي للزتويد واملشرتياتالدكتور املهندس اياد العزب

-67.495مستشار الرئيس التنفيذي/  املدير التنفيذي للشؤون االدارية لغاية 2012/12/31السيد اكرم ابو الراغب

-59.987مستشار رئيس جملس االدارة للشؤون الفنية لغاية 2012/12/31املهندس فيصل دودين

-94.737املستشار القانوين لرئيس جملس االدارة/ الرئيس التنفيذي لغاية 2013/1/31االستاذ امحد الزعيب

60.6328.100مستشار رئيس جملس االدارة للشؤون العاملية سعادة السيد خالد الفناطسة
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ن- الهيكل التنظيمي للشركة:

يمت حاليًا اعادة هيلكة مجيع الوظائف يف الرشكة  *
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الوضع املالي كما هو بتاريخ 2012/12/31:
١- رأس مال الرشكة )٧٥ مليون هسم/ دينار(: 

يبلغ رأس مال الرشكة املرصح به واملكتتب به واملدفوع 75 مليون هسم بقمية امسية دينار واحد للهسم الواحد موزعة مكا هو مبني يف اجلدول التايل:

املسامهون ونسبة مسامههتم يف الرشكة

نسبة املسامهة عدد األهسماســـم املساهــــم

KAMIL HOLDINGS LIMITED27.750.000%37.000

25.661%19.245.396وزارة املالية االردنية

16.456%12.342.208املؤسسة العامة للضامن اإلجمتايع

9.333%7.000.000حكومة دولة الكويت

1.269%951.627البنك االساليم االردين

0.667%500.000الرشكة العربية للتعدين

3.321%2.490,836مسامهني غري ُأردنيني

6.293%4.719.933بايق مسامهي الرشكة

100%75.000.000املجمــــــــوع

٢- ممتلاكت ومعدات ) ٦٠٦,٥ مليون دينار باللكفة و١٥9,٢ مليون دينار بعد تزنيل اإلسهتالك املرتامك(:
بلغت قمية ممتلاكت ومعدات 606,5 مليون دينار )603.4 مليون دينار عام 2011( وذلك بزيادة مقدارها 3,1 مليون دينار عن عام 2011، حيث مت إضافة ابنية 
وانشاءات، الطرق والساحات، آالت ومعدات، مركبات  وقطع غيار احتياطية بقمية 3,6 مليون دينار، ويف املقابل مت استبعاد مركبات واثاث واجهزة مكتبية بقمية 

5,- مليون دينار.

٣- الذمم املدينة قبل تزنيل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ) ٨٣,٧ مليون دينار(: 
بلـغ رصيـد الـذمم املدينـة 83,7 مليـون دينـار وبلـغ رصيـد هـذه الـذمم بعـد تزنيـل خمصص الديـون املشـكوك يف حتصيلها والبالـغ 23,3 مليون دينـار ما قميته 
60,4 مليـون دينـار شـلكت مهنـا الـذمم النامجـة عـن نشـاط صناعـة الفوسـفات مبلـغ 75 مليـون دينـار، والذمم النامجـة عن نشـاط صناعة األمسـدة 2,6 مليون 

دينـار والـذمم النامجـة عـن نشـاط الرشكـة التابعـة 6,1 مليـون دينـار. ويبني اجلدول التـايل تفاصيل الـذمم املدينة:

البيــــــــــــان

مكا يف 31 اكنون االول

20122011

املبلغ/ دينـاراملبلغ/ دينـار

 70,229,40672,320,304ذمم جتارية

1,829,208 7,090,330ذمم الرشاكت احلليفة

5,908,580 6,387,695الذمم املدينة االخرى

80,058,092 83,707,431املجمــــــوع

23,261,016 23,261,016 يزنل: خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

56,797,076 60,446,415الذمم املدينة بعد املخصص
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أ - ذمم مبيعات املنتجات اجلاهزة )٧٠,٢  مليون دينار(:   
بلغت ذمم املبيعات ما قميته 70,2 مليون دينار )65.7 مليون دينار عام 2011( مهنا 63,5 مليون دينار ذمم مبيعات الفوسفات و 6,- مليون دينار ذمم مبيعات 
األمسدة املصنعة و6,1 مليون دينار ذمم مبيعات الرشاكت التابعة، وقد شلكت الذمم القدمية املستحقة وغري املدفوعة والي تكونت خالل الفرتة من عام 1986 
اىل عام 2002 مبلغ 18.1 مليون دينار متثل مهنا ذمم يوغسالفيا مبلغ 15.7 مليون دينار، اما بالنسبة للرصيد املتبيق والبالغ 52,1 مليون دينار مت حتصيلها 

خالل الربع االول من عام 2013.

ب- ذمم الرشاكت احلليفة )٧,١ مليون دينار(:  
بلغت ذمم الرشاكت احلليفة ما قميته 7,1 مليون دينار مهنا مبلغ 3,- مليون دينار ذمة الرشكة االردنية اهلندية لالمسدة )جيفكو( ومبلغ2,- مليون دينار ذمة رشكة 
املواىنء الصناعية االردنية ومبلغ 2,2 مليون دينار ذمة رشكة االبيض لالمسدة والكمياويات االردنية ومبلغ 4,4 مليون دينار ذمة رشكة منامج لتطوير التعدين.

٤- املخزون ) ١٦٧٫٦ مليون دينار(:     
بلغت قمية املخزون يف 31 اكنون االول 2012 ما مجموعه 167.6 مليون دينار )130.4 مليون دينار يف 31 اكنون االول 2011( مفصلة مكا ييل:

البيــان 
مكا يف 31 اكنون االول

20122011

املبلغ/ دينـاراملبلغ/ دينـارأ  - خمزون املنتجات اجلاهزة

14.804.768 17,696,908املخزون اجلاهز من الفوسفات

21.679.143  30,573,915املخزون اجلاهز من األمسدة

24,573,9866.081.051 املخزون اجلاهز من الرشاكت التابعة

72,844,80942.564.962إمجايل قمية املخزون من املنتجات اجلاهزة

املبلغ/ دينـاراملبلغ/ دينـارب - خمزون املنتجات غري اجلاهزة )حتت التشغيل(

56,585,85937.602.635 املخزون غري اجلاهز من الفوسفات

2.017.277 1,457,177 املخزون غري اجلاهز من األمسدة

1.106.291  1,510,979املخزون غري اجلاهز من الرشاكت التابعة

40.726.203 59,554,015إمجايل قمية املخزون من املنتجات غري اجلاهزة

47.137.980 35,240,733جـ- املواد اخلام

130.429.145 167,639,557املجموع اللكي )أ + ب + ج(      

٥- القروض الدائنة )٥٨,9 مليون دينار(: 
بلغ رصيد القروض الدائنة 58,9 مليون دينار وقد مت إظهارها يف املزيانية عى أساس قروض طويلة األجل مببلغ 46,7 مليون دينار وقروض قصرية األجل 
تستحق الدفع خالل عام 2013 مببلغ 12,2 مليون دينار. وجتدر اإلشارة إىل أن رشكة الفوسفات قامت خالل عام 2012 بتسديد مبلغ13,7 مليون دينار عى 

القروض املمنوحة للرشكة مهنا مبلغ 12,3 مليون دينار أقساطًا للقروض ومبلغ 1,4 مليون دينار فوائد استحقت علهيا.

٦- الرواتب واألجور وملحقاهتا ) 99٫٧ مليون دينار(:     
بلغت قمية الرواتب واألجور واملزايا املمنوحة ملستخديم املجموعة خالل عام 2012 مبلغ 99.7 مليون دينار ) 84 مليون دينار عام 2011(. بزيادة عن عام 2011 

بنسبة 18.7% ويبني اجلدول التايل تفاصيلها:
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الرواتب واألجور واملزايا املمنوحة ملستخديم الرشكة لعايم ٢٠١٢- ٢٠١١: 

أ - الرواتب والعالوات واألجور: 

البيــــــــان
املبلغ/ دينار

عام 2011عام 2012

62,756,20652,622,591 الرواتب والعالوات

815,8981,084,924أجور معال املياومة واملقاولة

12,849 16,549رواتب التملذة الصناعية

4,681,3302,981,612ماكفآت اخرى

68,269,98356,701,976مجمــــوع ) أ (

ب-الرواتب واألجور واملزايا املمنوحة ملستخديم الرشكة لعايم ٢٠١٢- ٢٠١١:

البيــــــــان
املبلغ/ دينار 

عام 2011عام 2012

2,341,9812,329,269صندوق التوفري

6,521,8095,120,266الضامن االجمتايع

3,412,1813,293,290نفقات معاجلة املستخدمني

3,516,0553,215,829تغطية نفقات التامني اليحص لعائالت املستخدمني

1,095,0931,986,111مسامهة الرشكة يف صندوق التامني اليحص/ ملا بعد التقاعد

721,132971,226دمع وجبات الطعام

1,324,4671,237,886صندوق التعويض وهناية اخلدمة

568,165416,043نفقات تعويض هناية اخلدمة املدفوعة

19,500,88318,569,920مجمــــوع ) ب (

87,770,86675,271,896مجمــــوع ) أ + ب (

ج-الرواتب واألجور واملزايا املمنوحة ملستخديم الرشاكت التابعة لعايم ٢٠١٢- ٢٠١١:

البيــــــــان
املبلغ/ دينار

عام 2011عام 2012

11,888,1918.717.082الرواتب والعالوات

99,659,05783.988.978مجمــــوع ) أ + ب + ج(

د- ماكفأة تعويض هناية اخلدمة املمنوحة ملستخديم رشكة منامج الفوسفات والرشاكت التابعة لعايم ٢٠١٢ و٢٠١١ :

البيــــــــان
املبلغ/ دينار

عام 2011عام 2012

8,168,91830.000.000 القمية احلالية ملاكفأة تعويض هناية اخلدمة
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٧- الوضع املايل:
- بلغت قمية صايف املبيعات املوحدة 759,4 مليون دينار )427,2 مليون دينار  مبيعات الفوسفات و218.7 مليون دينار مبيعات االمسدة و104,1 مليون دينار 
مبيعات الرشاكت التابعة و 9,4 مليون دينار املتاجرة باملواد االولية( مقابل 812.4 مليون دينار عام 2011 )445.7 مليون دينار مبيعات الفوسفات و269.7 

مليون دينار مبيعات االمسدة و87.6 مليون دينار مبيعات الرشكة التابعة و9.4 مليون دينار املتاجرة باملواد االولية(.

- بلغت االيرادات االخرى املوحدة 9,2 مليون دينار )7,9 مليون دينار لوحدة الفوسفات  و1.1 مليون دينار لوحدة االمسدة و0.2 مليون دينار للرشاكت التابعة( 
مقابل 29.2 مليون دينار عام 2011 )24.7 مليون دينار لوحدة الفوسفات و2.4مليون دينار لوحدة االمسدة و2.1 مليون دينار للرشاكت التابعة(.

- بلغت قمية املصاريف املوحدة 612,2 مليون دينار ) 289 مليون دينار لوحدة الفوسفات و 207,6 مليون دينار لوحدة االمسدة و 107,6 مليون دينار مبيعات 
للرشاكت التابعة و8 مليون دينار لكفة املتاجرة يف املواد االولية( مقابل 668.5 مليون دينار عام 2011 )357 مليون دينار لوحدة الفوسفات و237.2 مليون 

دينار لوحدة االمسدة و66.7 مليون دينار مبيعات الرشكة التابعة و7.6مليون دينار لكفة املتاجرة باملواد االولية(.

- بلغ صايف خمصص رضيبة الدخل والتوزيعات24,7 مليون دينار مقابل 27.8 مليون دينار عام 2011.

- بلغت قمية صايف االرباح بعد رضيبة الدخل 131,7 مليون دينار يف عام 2012 مقابل 145.3 مليون دينار صايف رحب عام 2011.

- بلغ مجموع حقوق امللكية 778,1 مليون دينار يف عام 2012 )677 مليون دينار يف  عام 2011( أي بزيادة نسبهتا 15% عن عام 2011.

٨- بعض املعلومات واملؤرشات املالية:

)بااللف دينار(      أ-  تفاصيل أمه املؤرشات املالية للسنوات ٢٠٠٨ - ٢٠١٢:        

20122011201020092008التفاصيــــــل

759.426812.415563.890458.246846.892اإليرادات/ املبيعات

9.19329.16225.3916.4879.392اإليرادات االخرى

856.284 768.619841.577589.281464.733اإليرادات اللكية

131,733145.25580.23292.878238.622صايف األرباح )اخلسائر(

2.439 5087459791.662فوائد قروض 

72.404 159.174175.739164.41792.315صايف املوجودات الثابتة 

370.419 352.435376.884303.684357.845املوجودات املتداولة

551.098 993.313911.721659.318574.284مجموع املوجودات

417.114 778.056676.988537.688472.424صايف حقوق امللكية

19.380 46.69033.42622.54211.780القروض الدائنة طويلة األجل

86.716 130.427156.22879.95070.431املطلوبات املتداولة

النسب املالية:

93:793:795:596:493:7نسبة املديونية

18.38 9.1815.910.28.1نسبة خدمة الدين/ مرة 

4.26 2.72.43.85.1نسبة التداول/ مرة

1.071.2383.186 1.7631.944حصة الهسم من صايف الرحب/ دينار

19.50 16.9318.00 13.0012.74سعر االغالق للهسم )دينار(
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ب- األرباح )اخلسائر( احملققة واألرباح املوزعة وصايف حقوق املسامهني وأسعار األوراق املالية املصدرة للسنوات 2008 
– 2012:                  )بااللف دينار(     

أسعار األوراق املالية املصدرة
السنة صايف

حقوق امللكية
األرباح
املوزعة

األرباح
)اخلسائر( السنة

االهسم دينار/ هسم

13.00 2012 778,05٦ 18.750 131,733 2012

12.74 2011 ٦7٦.988 33.750 145.255 2011

 1٦.93 2010 537.٦88 15.000 80.232 2010

18.00 2009 472.424 15.000 92.878 2009

19.50 2008 417.114 37.500 238.٦22 2008

جـ- املدفوعات اىل اخلزينة واملؤسسات العامة خالل عام 2012و2011:           )بااللف دينار(

البيـــــــان 
السنة

20122011

وزارة املالية:

9,٦8711.225     رسوم عائدات التعدين

1.3082.189     رسوم امجلارك

8,٦٦13.849     االرباح املوزعة

1.8٦7-     رسوم اجلامعات

1.455-     خمصص صندوق دمع البحث العيمل 

3٦88     رسوم طوابع الواردات

170702     دائرة االرايض واملساحة

42.3519.802الرضيبة عىل الدخل وعىل املدفوعات اخلارجية واملبيعات

٦02272رضيبة الدخل واخلدمات اإلجمتاعية املقتطعة من رواتب املستخدمني

٦.4984.9٦3مسامهة الرشكة يف الضامن اإلجمتايع

3.7542.87مسامهة املستخدمني يف الضامن اإلجمتايع

10.٦9512.873مؤسسة سكة حديد العقبة

9.4٦79.955مؤسسة املواينء

7٦٦7٦٦مديرية األمن العام/ بدل حراسات مواقع اإلنتاج

5.٦285.428سلطة املياه

1٦.78112.491رشاكت الكهرباء

2.8343.075منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة/ بدل إجيار أرايض ورضيبة دخل

94138رشكة اإلتصاالت األردنية

50٦41٦املؤسسة اإلقتصادية واإلجمتاعية لملتقاعدين العسكريني/ اجور حراسات 

14سلطة املصادر الطبيعية/ رسوم تعدين

119.83984.4٦4املجموع



51

التقرير السنوي لعام 2012

د - ملخص بأمه البيانات عن وضع الرشكة للسنوات ٢٠٠٨ – ٢٠١٢:                        

السنة 
امجايل 
املوجودات

)باالف دينار(

رأس
املال 
االمسي
)باالف دينار(

مجموع 
حقوق
امللكية

)باالف دينار(

صايف 
االرباح 

)اخلسائر(
)باالف دينار(

نسبة املبيعات )بااللف طن(االنتاج )بااللف طن(
االرباح
املوزعة 

)%(

عدد
العاملني مساد فوسفات

داب
حامض 

مساد فوسفاتالفوسفوريك
داب

حامض 
الفوسفوريك

2012993.31375.000778.056131,7326,3835512726,188532182254234

2011911.72175.000676.988145.2557.5947064847.441663215453767

2010659.31875.000537.68880.2326.5297324806.506760141203775

2009574.28475.000472.42492.8785.2816233065.19164130203811

2008551.09875.000417.114238.6226.2666363005.92461238503816

:)IFC( هـ- قرض املؤسسة الدولية للمتويل
قامـت الرشكـة بتـارخي 2010/3/26 بتوقيـع اتفاقيـة قـرض مببلـغ 110 مليـون دوالر امريـيك مع املؤسسـة الدولية للمتويل )IFC( مقمسـًا إىل قرض )A( بقمية 
50 مليـون دوالر امريـيك ممـول مـن )IFC( وقـرض )B( بقميـة 60 مليـون دوالر امريـيك ممـول مـن مجموعـة البنـك العـريب األورويب بـإدارة املؤسسـة الدوليـة 
للمتويـل، وذلـك إلنشـاء مينـاء الفوسـفات اجلديـد يف العقبـة عـى اسـاس)BOT(  والذي تقدر لكفته حبـوايل )220 مليون دوالر أمرييك يضـاف الهيا ما يقارب 
10% خمصصـات حتوطيـه( تبلـغ مـدة القـرض تسـع سـنوات بسـعر فائـدة )LIBOR + %3.5( وسـيمت متويـل الرصيـد املتبـيق مـن لكفـة املـرشوع أعـاله مـن 
مصـادر الرشكـة الذاتيـة، هـذا وقـد بلـغ امجـايل مـا مت حسبـه مـن القرضـني )A & B( لهنايـة عـام 2012 مـا مجموعـه 87,6 مليـون دوالر امريـيك سـدد منـه 

خـالل عـام 2012 ) 11,4 مليـون دوالر(.

و- املخاطر اليت تتعرض هلا الرشكة:
ال زالت الرشكة تعاين من ارتفاع اسعار الطاقة واسعار بعض املواد اخلام )االمونيا، الكربيت وهيدروكسيد االملنيوم( الداخلة يف صناعة االمسدة والي تؤدي 

اىل ارتفاع اللكف التشغيلية للرشكة اضافة اىل املنافسة الي تهشدها يف تسويق منتجاهتا يف االسواق العاملية.

ز- احداث الحقة:
أقر جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتارخي 2013/2/13 نظامًا معدالً لنظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013. حيث نص هذا التعديل عى استبدال 
عائدات التعدين من 1.42 دينار للطن الواحد اىل 5 باملائة من امجايل املبيعات أو 1.42 دينار للطن أهيام أعى ويعترب هذا النظام ساريًا اعتبارًا من هشر 

آذار 2013.

ح- تأثيــرت:
ال توجد معليات ذات طبيعة غري متكررة هلا اثر مادي وال تدخل مضن النشاط الرئييس للرشكة حدثت خالل السنة املالية 2012.

ط- دليل احلامكية املؤسسية:
تلزتم رشكة منامج الفوسفات األردنية املسامهة العامة احملدودة جبميع املواد الواردة يف دليل حومكة الرشاكت املسامهة باستثناء:

التفسيــررقــم املــادة

املواد رمق )4، 7، 14، 16، 17( من الباب الثاين من 
مل يمت االنهتاء بعد من  إعدادها لتارخيه.الفصل االول: مهام ومسؤوليات جملس االدارة
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ي- اقرار من جملس االدارة:
ي/1- يقر جملس إدارة رشكة منامج الفوسفات االردنية املسامهة العامة احملدودة مسؤوليته الاكملة عن اعداد القوامئ املالية املوحدة املرفقة يف هذا التقرير 

وتوفري نظام رقابة فعال يف الرشكة.

ي/2- يقر جملس إدارة رشكة منامج الفوسفات االردنية املسامهة العامة احملدودة وحسب عمله واعتقاده عدم وجود اية امور جوهرية قد تؤثر عى اسمترارية 
معل الرشكة خالل السنة املالية 2013.

املهندس عامر املجايل

رئيس جملس االدارة معايل عبد الكرمي املالمحه
نائب رئيس جملس اإلدارة

معايل الدكتور منذر حدادين

السيد/ جنيدي مرصي املهندس طالل السعدي السيد/ محد سلميان العمر

السيد/ سعيد شنان السيد/ هيمث البطييخ السيد/ خالد القرعان

مكا يقر رئيس جملس ادارة رشكة منامج الفوسفات االردنية، الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي لملالية بصحة ودقة واكمتال املعلومات والبيانات الواردة يف 
التقرير السنوي لعام 2012.

املهندس عامر املجايل

 رئـيس جملس االدارة
 معاد املدادحه 
الرئيس التنفيذي

سناء قراعني
املدير التنفيذي لملالية
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ميناء الفوسفات اجلديد
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New Phosphate Rock Terminal
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قامئة املركز املايل املوحدة مكا يف 31 اكنون األول 2012           
)آالف الدنانري األردنية(

 20122011
إيضاحاتاملوجودات

موجودات غري متداولة
739ر174175ر4159ممتلاكت وآالت ومعدات

169ر316182ر5253مشاريع حتت التنفيذ
846ر478113ر7163استمثارات يف رشاكت حليفة

804ر80421ر621هشرة رشاء وحدة األمسدة
416ر32328ر1030قطع غيار ولوازم اسرتاتيجية

664ر9138ر256موجودات رضيبية مؤجلة
095ر3683ر83قروض إساكن املوظفني

9552654موجودات مالية بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
950ر9501ر141قروض مدينة

337ر878536ر640
موجودات متداولة

429ر640130ر11167خمزون
614ر53337ر1037قطع غيار ولوازم

797ر45956ر1260ذمم مدينة
148ر15338ر1337أرصدة مدينة أخرى

196227موجودات مالية حمددة بالقمية العادلة من خالل االرباح واخلسائر
604ر7794ر1514استمثارات قصرية األجل 

565ر675107ر1534نقد يف الصندوق ولدى البنوك
384ر435375ر352

721ر313911ر993مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية
000ر00075ر1675رأس املال املدفوع
000ر00075ر1675احتيايط إجباري
000ر00075ر1675احتيايط اختياري

000ر00075ر1675احتيايط خاص
)25()128(9احتيايط القمية العادلة

514ر142368ر470أرباح مدورة
489ر014668ر770حقوق ملكية محلة األهسم

499ر0428ر8حقوق غري املسيطرين
988ر056676ر778مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غري متداولة 
426ر69033ر1846قروض طويلة األجل

837ر07940ر1935خمصصات التعويض وهناية اخلدمة
242ر0614ر203الزتامات التقاعد املبكر

505ر83078ر84

مطلوبات متداولة 
314ر68325ر2139ذمم دائنة

253ر41131ر2226مصاريف مستحقة وغري مدفوعة
373ر43013ر2313أرصدة دائنة أخرى

384ر53516ر2412بنوك دائنة
000ر47329ر3620خمصص حوافز لملوظفني ومنح لملتقاعدين

138ر23615ر1812أقساط قروض تستحق الدفع خالل عام
766ر65925ر255خمصص رضيبة الدخل

228ر427156ر130
733ر257234ر215مجموع املطلوبات

721ر313911ر993مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

تعترب االيضاحات املرفقة من رمق 1 اىل رمق 45 جزءًا من هذه القوامئ املالية املوحدة
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قامئة الدخـل املوحدة للسنة املنهتية يف 31 اكنون األول 2012           
)آالف الدنانري األردنية(

20122011إيضاحات 
415ر426812ر759صايف املبيعات

)398ر493()304ر478(26لكفة املبيعات
017ر122319ر281الرحب اإلمجايل

)712ر15()836ر11(27مصاريف بيع وتسويق
)848ر11()477ر9(رسوم ميناء العقبة

)926ر46()903ر44(أجور نقل
)476ر17()733ر19(28مصاريف إدارية

)017ر3()454ر3(29مصاريف ممجن الرصيفة
)842ر8()340ر7(30رسوم التعدين

)897ر1()16(10خمصص قطع غيار بطيئة احلركة
)159ر60()848ر34(36خمصصات خمتلفة

)294()420(20مرصوف التقاعد
929ر2)186(33صايف )مصاريف( إيرادات أخرى

938270فروقات العملة  
045ر847156ر149الرحب التشغييل

)416ر3()855ر2(31تاكليف المتويل
132ر4473ر322إيراد المتويل

900ر4905ر74حصة املجموعة من أرباح الرشاكت احلليفة
)291ر4(-3خسائر إعادة تقيمي رشاكت حليفة

724ر15-3ارباح متلك رشاكت تابعة
)600ر8()450ر1(خمصصات مسامهة يف تمنية املجمتع احمليل وخدمات اجمتاعية

)76()45(ماكفأة أعضاء جملس اإلدارة
)34 ()31 ()خسائر( إعادة تقيمي موجودات مالية حمددة بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل

384ر403164ر152رحب السنة قبل رضيبة الدخل
)129ر19()670ر20(25مرصوف رضيبة الدخل

255ر733145ر131رحب السنة

الرحب العائد اىل:
831ر190145ر132مسامهي الرشكة

)576()457(حقوق غري املسيطرين
255ر733145ر131رحب السنة

فلس/دينـارفلس/دينـار
944ر7631ر341احلصة األساسية واملخفضة للهسم من الرحب العائد اىل مسامهي الرشكة

تعترب االيضاحات املرفقة من رمق 1 اىل رمق 45 جزءًا من هذه القوامئ املالية املوحدة
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قامئة الدخـل املوحدة للسنة املنهتية يف 31 اكنون األول 2012           
)آالف الدنانري األردنية(

20122011إيضاحات
131.733145.255الرحب للسنة

يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى
)30()103(9التغري يف القمية العادلة لملوجودات املالية بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

-193.188أرباح اكتوارية
134.818145.225مجموع الدخل الشامل للسنــة

الدخل الشامل العائد اىل:
135.275145.801مسامهي الرشكة

)576()457(حقوق غري املسيطرين
134.818145.225مجموع الدخل الشامل للسنــة

تعترب االيضاحات املرفقة من رمق 1 اىل رمق 45 جزءًا من هذه القوامئ املالية املوحدة
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قامئة التغريات يف حقوق امللكيـة املوحدة للسنة املنهتية يف 31 اكنون األول 2012         
)آالف الدنانري األردنية(

رأس املال  الرحب اإلمجايل
املدفـوع

احتيايط اإلحتياطيــات
القمية العادلة

حقوق غري أرباح مدورة
املسيطرين

مجموع حقوق 
امللكيــــة متحققة**غري متحققة*خــاصإختيـارياجباري

: 2012

الرصيد مكا يف أول 
988ر499676ر3358ر179342ر26)25(000ر00075ر00075ر00075ر75اكنون الثاين 2012

حقوق غري املسيطرين
---------)ايضاح 3( 

مجموع الدخل الشامل 
818ر134)457(378ر135-)103(----للسنة

أرباح موزعة
)750ر33(-)750ر33(------)ايضاح 17( 

---------التحويالت

الرصيد مكا يف 31 
056ر042778ر9638ر179443ر26)128(000ر00075ر00075ر00075ر75اكنون األول 2012

: 2011

الرصيد مكا يف أول 
688ر537-374ر746250ر854514ر70956ر00065ر00075ر75اكنون الثاين 2011

حقوق غري املسيطرين
075ر0759ر9-------)ايضاح 3( 

مجموع الدخل الشامل 
225ر145)576(398ر433134ر11)30(----للسنة

أرباح موزعة
)000ر15(-)000ر15(------)ايضاح 17( 

--)437ر27(--146ر29118ر9--التحويالت

الرصيد مكا يف 31 
988ر499676ر3358ر179342ر26)25(000ر00075ر00075ر00075ر75اكنون األول 2011

ال ميكن الترصف مببلغ 26.179 الف دينار والذي ميثل أرباح غري متحققة ناجتة عن إعادة تقيمي االستمثار والمتلك يف االستمثار يف الرشكة اهلندية األردنية للكمياويات ورشكة  االمسدة اليابانية  ●
األردنية خالل العامني 2010 و 2011.

تمشل األرباح املدورة مبلغ 6.913 الف دينار والي متثل موجودات رضيبية مؤجلة. ال ميكن الترصف مببلغ 128 ألف دينار من األرباح املدورة مكا يف 31 اكنون األول 2012 مقابل الرصيد السالب  ●
إلحتيايط تقيمي املوجودات املالية بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومبلغ 3.188 ألف دينار أرباح دراسات اكتوارية.

تعترب االيضاحات املرفقة من رمق 1 اىل رمق 45 جزءًا من هذه القوامئ املالية املوحدة
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قامئة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنهتية يف 31 اكنون األول 2012          
)آالف الدنانري األردنية(

20122011إيضاحات 
األنشطة التشغيلية

384ر403164ر152رحب السنة قبل رضيبة الدخل
تعديالت:

339ر02520ر20اسهتالاكت
083ر25693ر72بنود غري نقدية أخرى

تغريات رأس املال العامل:
992ر9)662ر3()الزيادة( النقص يف ذمم مدينة

-)773(قروض إساكن املوظفني
)098ر5(995النقص )الزيادة( يف األرصدة املدينة األخرى

)239ر50()211ر37(الزيادة يف املخزون
)896ر3()842ر1(الزيادة يف قطع الغيار واللوازم

509ر3681ر14الزيادة  يف الذمم الدائنة
069ر13)896ر4()النقص( الزيادة يف املصاريف املستحقة

)814ر51 ()168ر30 (النقص يف األرصدة الدائنة األخرى
)273ر4()848ر47(صندوق التعويض وهناية اخلدمة املدفوع

)225ر11()687ر9(رسوم تعدين مدفوعة
)921ر1()601ر1(مدفوعات التقاعد املبكر

)353ر6()026ر39(25رضيبة دخل مدفوعة
557ر333167ر83صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستمثارية
)228ر121()624ر74(ممتلاكت ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ  بالصايف

)84 (-الزيادة يف قروض مدينة
)155ر50()073ر56(استمثار يف رشكة حليفة

900ر9313ر10توزيعات أرباح رشكة حليفة
)604ر4()175ر10 (استمثارات قصرية األجل 

354ر11-متلك رشاكت تابعة بعد تزنيل النقد املمتلك
085ر2083ر2فوائد مقبوضة

)732ر157()733ر127(صايف التدفق النقدي )املستخدم يف( األنشطة االستمثارية

األنشطة المتويلية
914ر70332ر22محسوبات قروض
)940ر10 ()320ر12(تسديدات قروض

)888ر18 ()621ر33(أرباح موزعة
)416ر2 ()403ر1(تاكليف متويل مدفوعة

670)641ر24(صايف التدفق النقدي )املستخدم يف( من األنشطة المتويلية
495ر10)041ر69(صايف )النقص( الزيادة يف النقد وما يف حمكه

686ر18180ر91النقد وما يف حمكه مكا يف أول اكنون الثاين
181ر14091ر1522النقد وما يف حمكه مكا يف 31 اكنون األول

تعترب االيضاحات املرفقة من رمق 1 اىل رمق 45 جزءًا من هذه القوامئ املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوامئ املالية املوحدة
31 كانون األول 2012

1- عـــام
تأسست رشكة منامج الفوسفات األردنية كرشكة مسامهة خالل عام 1949 مت حتويلها إىل رشكة مسامهة عامة خالل عام 1953، ومن غاياهتا القيام بالتنقيب 
وتعدين وتسويق الفوسفات وصناعة األمسدة واملسامهة يف إنشاء صناعات ذات عالقة. يقع مركز الرشكة يف مدينة معان. يمت إنتاج األمسدة الكمياوية يف 
املجمع الصنايع يف العقبة، ويمت استخراج الفوسفات بشلك رئييس من منامج الشيدية والوادي األبيض واحلسا وبشلك أقل من ممجن الرصيفة وختضع 
الرشكة لرسوم اجازات حق التعدين والبالغة 100 دينار للك كيلومرت مربع سنويًا من املساحات املعدنة تدفع لسلطة املصادر الطبيعية عى حقوق التعدين املمنوحة 

للرشكة. وتقوم الرشكة بإنتاج األمسدة الكمياوية واملنتجات ذات العالقة من خالل رشاكهتا التابعة )إيضاح 2-2(.

يقع املقر الرئييس للرشكة يف المشيساين، معان - اململكة األردنية اهلامشية.

مت إقرار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس إدارة املجموعة يف جلسته املنعقدة بتارخي 28 شباط 2013، وتتطلب هذه القوامئ املالية املوحدة موافقة اهليئة 
العامة لملسامهني.

٢-١- أسس إعداد القوامئ املالية
مت إعداد القوامئ املالية املوحدة وفقًا ملبدأ اللكفة التارخيية باستثناء املوجودات املالية احملددة بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل واملوجودات املالية بالقمية 

العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الي تظهر بالقمية العادلة بتارخي القوامئ املالية املوحدة.

مت إعداد القوامئ املالية املوحدة لملجموعة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

إن الدينار األردين هو معلة اظهار القوامئ املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية لملجموعة ويمت تقريب مجيع املبالغ بالدينار األردين ألقرب ألف إال إذا 
ذكر عكس ذلك.

٢-٢- أسس توحيد القوامئ املالية
تتضمن القوامئ املالية املوحدة املرفقة القوامئ املالية لرشكة منامج الفوسفات األردنية املسامهة العامة احملدودة والرشاكت التابعة التالية:

الرشكة اهلندية األردنية للكمياويات حمدودة املسؤولية )رشكة تابعة مملوكة بنسبة %100( ●
رشكة الرؤيا للنقل الربي للبضائع حمدودة املسؤولية )رشكة تابعة مملوكة بنسبة %100( ●
رشكة األمسدة اليابانية األردنية حمدودة املسؤولية )رشكة تابعة مملوكة بنسبة %70( ●
يمت إعداد القوامئ املالية للرشاكت التابعة بنفس السنة املالية وباستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة من الرشكة األم. ●
يمت استبعاد مجيع األرصدة واملعامالت واألرباح واملصاريف الناجتة عن املعامالت بني الرشكة األم ورشاكهتا التابعة. ●
يمت توحيد القوامئ املالية للرشاكت التابعة ابتداًء من تارخي ممارسة السيطرة وحىت توقف هذه السيطرة. ●

يمت تجسيل األثر الناجت عن تغري نسبة امللكية يف رشكة تابعة الذي ال يمجن عنه فقدان للسيطرة يف حقوق امللكية. وعند فقدان السيطرة عى الرشكة التابعة، 
تقوم املجموعة مبا ييل:

الغاء االعرتاف مبوجودات )مبا فهيا الهشرة( ومطلوبات الرشكة التابعة. ●
الغاء االعرتاف حبقوق غري املسيطرين ●
الغاء االعرتاف باحتيايط ترمجة العمالت األجنبية ●
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االعرتاف بالقمية العادلة لملبالغ املستملة ●
االعرتاف بالقمية العادلة لالستمثار احملتفظ به يف الرشكة التابعة ●
االعرتاف باألرباح او اخلسائر الناجتة عن معلية فقدان السيطرة ●

٢-٣- التغريات يف السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوامئ املالية املوحدة للسنة املنهتية يف 31 اكنون األول 2012 تتفق مع تلك الي اتبعت يف إعداد القوامئ املالية 

للسنة املالية السابقة باستثناء أن املجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية عى معايري التقارير املالية الدولية  إبتداء من أول اكنون الثاين 2012.

- معيار احملاسبة الدويل رمق )١٢( رضيبة الدخل الرضائب املؤجلة ) إسرتداد املوجودات الضمنية (.

- معيار التقارير املالية الدويل رمق )٧( األدوات املالية اإليضاحات متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء اإلعرتاف
فميا ييل أثر تطبيق هذه التعديالت: 

- معيار احملاسبة الدويل رمق )١٢( رضيبة الدخل )إسرتداد املوجودات الضمنية(
يوحض التعديل حتديد الرضيبة املؤجلة لإلستمثارات العقارية الي يمت قياهسا بالقمية العادلة. يقدم التعديل إفرتاض بأن الرضيبة املؤجلة لإلستمثارات العقارية 
الي يمت قياهسا باستخدام منوذج القمية العادلة حسب معيار احملاسبة الدويل رمق 40، جيب حتديدها عى أساس أن القمية الدفرتية سوف يمت إسرتدادها 
من خالل البيع. مكا ويتطلب التعديل أن يمت قياس الرضيبة املؤجلة لملوجودات غري القابلة لإلسهتالك والي يمت قياهسا باستخدام منوذج إعادة التقيمي حسب 
معيار احملاسبة الدويل رمق )16( عى أساس البيع هلذه املوجودات. ينبيغ تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2012. مل 

ينتج عن تطبيق هذا املعيار أي أثر عى املركز املايل أو األداء املايل املجموعة.

- معيار التقارير املالية الدويل رمق )٧( األدوات املالية: اإليضاحات - متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء اإلعرتاف
يتطلب هذا التعديل إفصاحات إضافية حول املوجودات املالية الي مت حتويلها ولكن مل يمت إلغاء اإلعرتاف هبا لمتكني مستخدم القوامئ املالية لملجموعة من فهم 
العالقة مع هذه املوجودات الي مل يمت إلغاء اإلعرتاف هبا واإللزتامات املرتبطة هبا. باإلضافة إىل ذلك، يتطلب التعديل إفصاحات حول اسمترار تدخل املنشأة 
يف هذه املوجودات الي مت إلغاء اإلعرتاف هبا لمتكني مستخديم القوامئ املالية من تقيمي طبيعة التدخل وخماطره. ينبيغ تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية الي 
تبدأ يف أو بعد أول متوز 2011. حيث أن املجموعة ال متتلك مثل هذه املوجودات، فإنه مل ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي أثر عى عرض القوامئ املالية املوحدة 

لملجموعة، ومل يؤثر عى املركز املايل أو األداء املايل لملجموعة.

٢-٤- معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق
مت اصدار معايري تقارير مالية جديدة حىت 31 اكنون األول 2012 اال اهنا غري ملزمة حىت االن ومل تطبق من قبل املجموعة.

فميا ييل املعايري والتفسريات والتعديالت الي مت إصدارها ومل تصبح سارية املفعول حىت تارخي إصدار القوامئ املالية لملجموعة. تنوي املجموعة تطبيق هذه 
املعايري والتفسريات والتعديالت عندما تصبح سارية املفعول:

- معيار احملاسبة الدويل رمق )١( عرض القوامئ املالية )عرض بنود الدخل الشامل اآلخر( - تعديالت 

إن التعديالت عى معيار احملاسبة الدويل رمق )1( تغري طريقة مجتيع البنود الظاهرة يف الدخل الشامل اآلخر. يمت إظهار البنود الي ميكن إعادة تصنيفها يف 
املستقبل إىل األرباح واخلسائر )عى سبيل املثال: صايف الرحب الناجت عن حتوط الستمثارات، فروقات التحويل الناجتة عن ترمجة العمليات اخلارجية، صايف 
احلركة عى حتوطات التدفقات النقدية وصايف رحب أو خسارة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع( بشلك منفصل عن البنود الي لن يمت إعادة تصنيفها )عى 
سبيل املثال الرحب أو اخلسارة اإلكتوارية من خطط املنافع احملددة وإعادة تقيمي األرايض واملباين(. إن تأثري هذه التعديالت سوف يكون عى طريقة العرض 

فقط وليس له تأثري عى املركز املايل أو األداء املايل لملجموعة. ينبيغ تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول متوز 2012.
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- معيار احملاسبة الدويل رمق )١9( منافع املوظفني )مراجع(
قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار عدة تعديالت عى معيار احملاسبة الدويل رمق )19( ترتاوح هذه التعديالت بني تعديالت أساسية مثل إزالة آلية 

النطاق ومفهوم العوائد املتوقعة عى موجودات اخلطة، إىل توضيحات بسيطة وإعادة صياغة.

أن املجموعة بصدد حتديد أثر هذه املعايري اجلديدة والتعديالت عى القوامئ املالية املوحدة.

ينبيغ تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2013.

- معيار احملاسبة الدويل رمق )٢٨( االستمثار يف الرشاكت احلليفة واملشاريع املشرتكة )مكا متت مراجعته خالل عام 
)٢٠١١

نتيجة إلصدار املعايري اجلديدة )معيار التقارير املالية الدويل رمق 11- االتفاقيات املشرتكة ومعيار التقارير املالية الدويل رمق 12- االفصاح عن احلصص يف 
املنشآت األخرى(، فقد متت إعادة تمسية معيار احملاسبة الدويل رمق )28( )معيار احملاسبة الدويل رمق )28( اإلستمثار يف الرشاكت احلليفة واملشاريع 
املشرتكة( ويوحض كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية عى اإلستمثار يف املشاريع املشرتكة باإلضافة إىل الرشاكت احلليفة. ينبيغ تطبيق هذا املعيار للفرتات 

املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2013.

- معيار احملاسبة الدويل رمق )٣٢( تقاص املوجودات املالية و املطلوبات املالية )تعديالت(
توحض  هذه التعديالت معىن )لديه حاليًا حق قانوين ملزم باجراء التقاص(. توحض التعديالت أيضًا تطبيق آلية التقاص ألنمظة التسوية حسب معيار احملاسبية 
الدويل رمق 32 )عى سبيل املثال: أنمظة التسوية املركزية( والي تطبق آليات التسوية االمجالية الي ال حتدث مجيعًا بنفس الوقت. ال يتوقع أن تؤثر هذه 

التعديالت عى املركز املايل أو األداء املايل لملجموعة. ينبيغ تطبيق هذه التعديالت للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2014.

- معيار التقارير املالية الدولية رمق )٧( االفصاحات - تقاص املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(
تتطلب هذه التعديالت أن تقوم املنشأة باالفصاح عن املعلومات املتعلقة حبقها يف التقاص والرتتيبات املتعلقة بذلك )عى سبيل املثال اتفاقيات الضامنات(. سوف 
تزود هذه اإلفصاحات مستخديم القوامئ املالية مبعلومات مفيدة يف تقدير أثر اتفاقيات تسوية املوجودات واملطلوبات بالصايف عى املركز املايل لملنشأه. ان 

االفصاحات اجلديدة مطلوبة مجليع األدوات املالية املعرتف هبا و الي يمت تقاصها مبوجب معيار احملاسبة الدويل )32( األدوات املالية -العرض

تنطبق هذه اإلفصاحات أيضًا عى األدوات املالية املعرتف هبا واخلاضعة إلتفاقيات ملزمة لتسوية األدوات املالية بالصايف أو اتفاقيات مشاهبة بغض النظر معا 
اذا اكن التقاص سيمت وفقًا ملعيار احملاسبية الدويل رمق 32.

لن ينتج عن تطبيق هذا املعيار أثر عى املركز املايل أو األداء املايل لملجموعة. ينبيغ تطبيق هذا التعديل للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 
.2013

- معيار التقارير املالية الدويل رمق )١٠( القوامئ املالية املوحدة
إن معيار التقارير املالية الدويل رمق )10( حيل حمل جزء من معيار احملاسبة الدويل رمق 27 )القوامئ املالية املوحدة واملنفصلة( والذي يعاجل حماسبة القوامئ 
املالية املوحدة. يتضمن هذا املعيار كذلك التفسري 12 - توحيد القوامئ املالية لملنشآت ذات الغرض اخلاص. يقدم هذا املعيار منوذج سيطرة واحد يطبق عى 
مجيع املنشآت مبا يف ذلك املنشآت ذات الغرض اخلاص. إن التغيريات الي يقدمها معيار التقارير املالية الدويل رمق )10( تتطلب من اإلدارة القيام باجهتادات 
جوهرية لتحديد املنشآت الي تقع حتت سيطرهتا، وبالتايل توحيد قوامئها املالية مع القوامئ املالية للرشكة األم، مقارنة مع متطلبات معيار احملاسبة الدويل رمق 

)27(.  بناًء عى التحليل املبديئ، فإن معيار التقارير املالية رمق )10( ال يتوقع أن يؤثر عى اإلستمثارات الي متتلكها املجموعة حاليًا.

ينبيغ تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2013.

- معيار التقارير املالية الدويل رمق )١١( اإلتفاقيات املشرتكة
سوف حيل معيار التقارير املالية الدويل رمق )11( حمل معيار احملاسبة الدويل رمق )31( )احلصص يف املشاريع املشرتكة( -والتفسري رمق 13 )املنشآت حتت 

السيطرة املشرتكة -املسامهات غري النقدية لملشاركني يف مرشوع مشرتك(.
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سوف يزيل معيار التقارير املالية الدويل رمق )11( خيار احملاسبة عن املشاريع حتت السيطرة املشرتكة باستخدام طريقة التوحيد اجلزيئ. سوف تمت احملاسبة 
عى الوحدات حتت السيطرة املشرتكة والي ينطبق علهيا تعريف املشاريع املشرتكه، باستخدام طريقة حقوق امللكية. 

ال تتوقع املجموعة أي تأثري عى املركز املايل أو األداء املايل لملجموعة حيث أن املجموعة تقوم حاليًا باحملاسبة عن هذه االستمثارات باستخدام طريقة حقوق 
امللكية.

- معيار التقارير املالية الدويل رمق )١٢( اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى 
يشمتل معيار التقارير املالية الدويل رمق )12( عى مجيع اإلفصاحات الي اكنت موجودة سابقًا يف معيار احملاسبة الدويل رمق )27( واملتعلقة بالقوامئ املالية 
املوحدة، باإلضافة إىل مجيع اإلفصاحات الي اكنت متضمنة يف معياري احملاسبة الدوليني أرقام )31( و)28( إن هذه اإلفصاحات تتعلق حبصص املنشأة 
يف الرشاكت التابعة والرشاكت حتت السيطرة املشرتكة والرشاكت احلليفة. حيث مت إدخال عدد من اإلفصاحات اجلديدة ولكن لن يكون هلا أثر عى املركز 

املايل أو األداء املايل املجموعة. ينبيغ تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2013.

- معيار التقارير املالية الدويل رمق )١٣( قياس القمية العادلة 
حيدد معيار التقارير املالية الدويل رمق )13( مصدر واحد لإلرشاد خبصوص قياس مجيع القمي العادلة حسب معايري التقارير املالية الدولية. إن معيار التقارير 
املالية الدويل رمق )13( لن يغري توقيت استخدام املنشأة للقمية العادلة، بل يوفر إرشاد عن كيفية قياس القمية العادلة حسب معايري التقارير املالية الدولية عندما 
تكون القمية العادلة مطلوبة أو ممسوح باستخدامها. سوف تقوم املجموعة بتقدير أثر هذا املعيار عى املركز املايل أو األداء املايل لملجموعة. وبناًء عى التحليل 

املبديئ، لن يكون هناك أثر جوهري لتطبيق هذا املعيار. ينبيغ تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2013.

- التفسري رمق )٢٠( لكفة إزالة الردم يف مرحلة اإلنتاج لسطح املمجن 
ينطبق هذا التفسري عى اللكفة املتكبده إلزالة الردم يف مرحلة اإلنتاج لملمجن. يتطرق التفسري اىل احملاسبة عن املنافع من معلية إزالة الردم. ينبيغ تطبيق هذا 
التفسري للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2013 ال تتوقع املجموعة اي تأثري عى املركز املايل أو األداء املايل لملجموعة حيث ان املجموعة 

تقوم حاليًا باحملاسبة عن هذه املنافع من معلية ازالة الردم. 

- التحسينات السنوية )أيــار ٢٠١٢( 
معيار احملاسبة الدويل رمق ١: عرض القوامئ املالية ●

يوحض هذا التحسني الفرق بني املعلومات املقارنة اإلضافية االختيارية واحلد األدىن املطلوب لملعلومات املقارنة. بشلك عام، فإن احلد األدىن املطلوب 
ملعلومات املقارنة هو معلومات الفرتة السابقة.

معيار احملاسبة الدويل رمق ١٦: املمتلاكت واملعدات  ●
يوحض هذا التحسني أن قطع الغيار الرئيسية واملعدات اخلدمية والي ينطبق علهيا تعريف املمتلاكت واملعدات ال يمت تصنيفها مكخزون.

معيار احملاسبة الدويل رمق ٣٢: األدوات املالية العرض  ●
يوحض هذا التحسني أن رضائب الدخل الناجتة عن توزيعات األرباح النقدية محللة األهسم تمت احملاسبة عهنا حسب معيار احملاسبة الدويل رمق 

12 - رضائب الدخل.

معيار احملاسبة الدويل رمق ٣٤: القوامئ املالية املرحلية ●
ينسق التعديل متطلبات اإليضاحات ملجموع موجودات القطاع مع مجموع مطلوبات القطاع يف القوامئ املالية املرحلية. إن هذا التوضيح هو للتأكد من 

أن اإليضاحات املرحلية متوافقة مع اإليضاحات السنوية.

ينبيغ تطبيق هذه التحسينات للفرتات املالية الي تبدأ يف أو بعد أول اكنون الثاين 2013.

إن املجموعة بصدد حتديد أثر هذه املعايري اجلديدة والتعديالت عى القوامئ املالية املوحدة لملجموعة، إن وجد.
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٢-٥- استخدام التقديرات
إن إعداد القوامئ املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة املجموعة القيام بتقديرات واجهتادات تؤثر عى مبالغ املوجودات واملطلوبات 
واإلفصاح عن االلزتامات احملمتلة.  إن هذه التقديرات واالجهتادات تؤثر أيضا عى اإليرادات واملصاريف وبشلك خاص يتطلب من إدارة املجموعة القيام 
بأحاكم واجهتادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية املستقبلية والنامجة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل.  إن التقديرات املذكورة 
مبنية بالرضورة عى فرضيات وعوامل متعددة هلا درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتاجئ الفعلية قد ختتلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف 

املستقبل يف أوضاع وظروف تلك املخصصات.

٢-٦- ملخص السياسات احملاسبية اهلامة

ممتلاكت وآالت ومعدات
يمت إثبات املمتلاكت واآلالت واملعدات باللكفة بعد تزنيل االسهتالك املرتامك وأي خمصص مقابل التدين يف القمي وال يمت اسهتالك األرايض.

حيتسب االسهتالك باستخدام طريقة القسط الثابت عى مدى العمر االنتايج املتوقع باستخدام النسب التالية:

نسبة اإلسهتالك نوع املمتلاكت واآلالت واملعدات
%

2 - 8األبنية واإلنشاءات
25الطرق والساحات

5 - 20اآلالت واملعدات
5شباكت املياه

5شباكت الكهرباء
9األثاث واألجهزة املكتبية
10األجهزة الطبية واملخربية

12أجهزة اإلتصاالت
12احلاسب اآليل

15املركبات  
10قطع الغيار االحتياطية

20األنمظة الربجمية

عندما يقل املبلغ املمكن اسرتداده من أي من املمتلاكت واآلالت واملعدات عن صايف قميهتا الدفرتية فإنه يمت ختفيض قميهتا إىل القمية املمكن اسرتدادها 
وتجسل قمية التدين يف قامئة الدخل املوحدة.

يمت مراجعة العمر االنتايج وطريقة االسهتالك بشلك دوري للتأكد من أن طريقة وفرتة االسهتالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلاكت واآلالت 
واملعدات.

مشاريع حتت التنفيذ 
تظهر املشاريع حتت التنفيذ باللكفة وتتضمن لكفة اإلنشاءات واملعدات واملصاريف املبارشة وال يمت اسهتالكها حلني تصبح جاهزة لالستخدام.

استمثارات يف رشاكت حليفة 
الرشاكت احلليفة يه تلك الرشاكت الي متارس فهيا املجموعة تأثريًا فعاالً علهيا والي متتلك املجموعة نسبة ترتاوح بني 20% اىل 50% من حقوق التصويت، 

وتظهر االستمثارات يف الرشاكت احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.

وفقًا لطريقة حقوق امللكية، تدرج االستمثارات يف رشاكت حليفة بالتلكفة مضافًا إلهيا التغريات الي حتدث بعد االقتناء يف حصة املجموعة من صايف موجودات 
الرشاكت احلليفة. 
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تظهر حصة املجموعة يف أرباح الرشاكت احلليفة يف قامئة الدخل املوحدة وميثل هذا الرحب حصة املجموعة يف الرشاكت احلليفة، حيث يظهر الرحب بعد الرضيبة 
وحصص غري املسيطرين يف الرشاكت التابعة للرشاكت احلليفة.

الهشـــــرة
يمت تجسيل الهشرة باللكفة الي متثل الزيادة يف تلكفة متلك أو رشاء االستمثار يف الرشكة احلليفة او التابعة عن حصة الرشكة يف القمية العادلة لصايف 
موجودات تلك الرشكة بتارخي المتلك. يمت تجسيل الهشرة الناجتة عن االستمثار يف رشاكت تابعة يف بند منفصل مكوجودات غري مملوسة، أما الهشرة الناجتة 

عن االستمثار يف رشاكت حليفة فتظهر جكزء من حساب االستمثار يف الرشكة احلليفة ويمت الحقًا ختفيض تلكفة الهشرة بأي تدين يف قمية االستمثار.

يمت توزيع الهشرة عى وحدة / وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدين يف القمية.

يمت إجراء اختبار لقمية الهشرة يف تارخي القوامئ املالية املوحدة ويمت ختفيض قمية الهشرة إذا اكنت هناك مؤرشات عى أن قمية الهشرة قد تدنت وذلك يف 
حال اكنت القمية القابلة لالسرتداد املقدرة لوحدة / لوحدات توليد النقد الي تعود هلا الهشرة أقل من القمية املجسلة يف الدفاتر لوحدة / وحدات توليد النقد 

ويمت تجسيل قمية التدين يف قامئة الدخل املوحدة.

املخزون وقطع الغيار 
يمت تسعري املخزون وقطع الغيار واللوازم باللكفة او صايف القمية القابلة للتحقق اهيام أقل.

يمت احتساب التاكليف املتكبدة اليصال لك صنف من اصناف املخزون لوضعه احلايل مكا ييل:

لكفة الرشاء باستخدام طريقة متوسط اللكفة املرحجاملواد اخلام )األولية(

لكفة املواد اخلام واملصاريف غري املبارشة األخرى بناء عى مرحلة التصنيع   املخزون اجلاهز وحتت التصنيع
)االنتاج( باستخدام طريقة متوسط اللكفة املرحج.

لكفة الرشاء باستخدام طريقة متوسط اللكفة املرحج.قطع الغيار واللوازم

متثل صايف القمية القابلة للتحقق سعر البيع املقدر يف الظروف العادية بعد تزنيل اللكفة املقدرة المتام معلية االنتاج واللكف املقدرة املتعلقة بعملية البيع.

موجودات مالية بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
يمت تجسيل هذه املوجودات بالقمية العادلة مضافًا الهيا مصاريف االقتناء عند الرشاء ويعاد تقيميها الحقًا بالقمية العادلة، ويظهر التغري يف القمية العادلة يف 
قامئة الدخل الشامل املوحدة ومضن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القمية العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت األجنبية، ويف 
حال بيع هذه املوجودات أو جزء مهنا يمت تجسيل األرباح واخلسائر الناجتة عن ذلك يف قامئة الدخل الشامل املوحدة ومضن حقوق امللكية ويمت حتويل رصيد 

احتيايط تقيمي املوجودات املباعة مبارشة اىل األرباح واخلسائر املدورة ال ختضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدين.

تظهر املوجودات املالية بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الي ال ميكن حتديد قميهتا العادلة بشلك يعمتد هيلع باللكفة.

املصاريف املدفوعة عىل الردم التحضريي
يمت تأجيل املصاريف املدفوعة عى الردم التحضريي حبيث يمت محتيل هذه املصاريف عى لكفة االنتاج بناء عى تقديرات للمكيات املتوقع انتاجها من لك موقع.

ذمم مدينة 
تظهر الذمم املدينة بقمية الفاتورة الصادرة أو قمية البضاعة املحشونة بعد تزنيل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.

موجودات مالية حمددة بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل 
يمت تجسيلها عند الرشاء بالقمية العادلة. ويمت تجسيل التغريات الالحقة يف القمية العادلة يف قامئة الدخل املوحدة يف نفس فرتة حدوث التغري مبا فهيا التغري 

يف القمية العادلة الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت األجنبية.
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النقد وما يف حمكه 
ميثل النقد وما يف حمكه النقد يف الصندوق ولدى البنوك وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أهشر حبيث ال تتضمن خماطر التغري يف القمية. إذا جتاوزت 

استحقاقات الودائع أكرث من ثالثة أهشر يمت تصنيفها وعرضها كإستمثارات قصرية األجل. 

ألغراض قامئة التدفقات النقدية املوحدة يتكون النقد وما يف حمكه من النقد يف الصندوق ولدى البنوك مكا هو معرف أعاله بعد تزنيل البنوك الدائنة.

تدين املوجودات 
تقوم املجموعة بتارخي القوامئ املالية املوحدة بتقيمي وجود أية مؤرشات عى اخنفاض املوجودات. ويف حال وجود مثل تلك املؤرشات أو عند القيام بفحص التدين 

السنوي لملوجودات، تقوم املجموعة بتقدير القمية االسرتدادية.

متثل القمية االسرتدادية لملوجودات، القمية العادلة لملوجودات / وحدة توليد النقد بعد تزنيل مصاريف البيع أو القمية املستخدمة أهيام أعى.

يف حال زيادة القمية الدفرتية عن القمية االسرتدادية يمت تزنيل قمية املوجودات / وحدة توليد النقد إىل القمية االسرتدادية، ولتحديد القمية املستخدمة فإنه 
يمت خصم التدفقات النقدية املتوقعة إىل قميهتا احلالية باستخدام معدل خصم يعكس التقديرات السوقية احلالية للقمية الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة بتلك 

املوجودات. ويمت تجسيل خسائر التدين يف قامئة الدخل املوحدة.

تدين قمية املوجودات املالية
تقوم املجموعة مبراجعة القمي املثبتة لملوجودات املالية يف تارخي قامئة املركز املايل املوحدة لتحديد فميا اذا اكنت هنالك مؤرشات تدل عى تدين يف قميهتا 

إفراديًا أو عى شلك مجموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املؤرشات فانه يمت تقدير القمية القابلة لالسرتداد من اجل حتديد خسارة التدين.

يمت حتديد مبلغ التدين مكا ييل:

فميا يتعلق بالذمم املدينة، يمت معل اختبار تدين عندما يكون هنالك دليل موضويع عى أن املجموعة لن تمتكن من حتصيل املبالغ املستحقة حسب  ●
الرشوط األصلية للفاتورة.

يف تقدير ادارة املجموعة فإنه ال يوجد اي مؤرشات عى تدين قمية املوجودات املالية خالل عايم 2012 و2011.

القروض طويلة األجل
يمت تجسيل القروض بصايف القمية املستملة ويمت قيد الفوائد عى القروض باستخدام معدل الفائدة الفعيل.

يمت قيد الفوائد عى القروض طويلة األجل خالل السنة الي استحقت هبا، اما الفوائد عى القروض طويلة األجل لمتويل املشاريع حتت التنفيذ فيمت رمسلهتا 
جكزء من مصاريف هذه املشاريع.

منافع املوظفني 
متنح املجموعة موظفهيا خططًا للتقاعد املبكر وتعويضات ماكفآة هناية اخلدمة ، ويمت حتديد اإللزتام املرتتب عى هذه اخلطط من قبل خبري إكتواري. يمت أخذ 
خمصص لإللزتام وتاكليف التقاعد عى أساس طريقة الوحدة اإلضافية التقديرية. إن طريقة الوحدة اإلضافية التقديرية تعترب أن لك فرتة خدمة لملوظف تؤدي 

اىل زيادة اإللزتام ويمت حتديد لك وحدة بشلك منفصل للوصول اىل قمية اإللزتام الهنايئ.

يمت االعرتاف باكفة اخلدمة السابقة مكرصوف بإستخدام طريقة القسط الثابت وعى أساس معدل الفرتة الي تتحقق خالهلا هذه املنافع املستحقة. يمت حتقيق 
أرباح وخسائر تسويات منافع املوظفني عند حدوثها. يمت االعرتاف باألرباح واخلسائر اإلكتوارية مضن بنود الدخل الشامل االخرى خالل الفرتة الي حتدث 

فهيا. يمت حتقيق ارباح وخسائر تعديالت أو تسديدات منافع التقاعد بتارخي حدوثها.

يمت تجسيل إلزتام التقاعد املبكر عى أساس القمية احلالية للتدفقات النقدية التقديرية بإستخدام معدل فائدة مياثل معدالت الفائدة عى السندات احلكومية.

ذمم دائنة ومستحقات 
يمت إثبات املطلوبات لملبالغ املستحقة السداد يف املستقبل للبضائع واخلدمات املستملة سواء متت أو مل تمت املطالبة هبا من قبل املورد.
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خمصصات
يمت االعرتاف باملخصصات عندما يكون عى املجموعة الزتامات يف تارخي القوامئ املالية املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة وان تسديد االلزتامات حممتل وميكن 

قياس قميهتا بشلك يعمتد هيلع.

اإليرادات 
يمت إثبات إيرادات املبيعات عند حشن البضاعة وإصدار الفاتورة للعميل. ●
يمت إثبات إيرادات الفوائد عى اساس االستحقاق. ●
يمت إثبات توزيعات أرباح االستمثارات عند اقرارها من قبل اهليائت العامة للرشاكت املستمثر هبا يف قامئة الدخل املوحدة. ●
يمت إثبات االيرادات االخرى وفقًا ملبدأ االستحقاق. ●

رسوم التعدين 
يمت محتيل رسوم التعدين عى الفوسفات املستخدم من قبل وحدة األمسدة عى لكفة اإلنتاج، اما رسـوم التعدين عى الفوسفات املصدر اىل اخلارج أو املباع 

يف السوق احمليل فيمت اظهارها كبند منفصل يف قامئة الدخل املوحدة.

عقود التأجري
يمت تصنيف إجيار املوجودات الي تعود مجيع خماطرها وعوائدها لملؤجر كإجيار تشغييل. ويمت قيد قمية الدفعات املتعلقة باإلجيار التشغييل مكرصوف خالل 

فرتة اإلجيار بإستخدام طريقة القسط الثابت.

رضيبة الدخل 
متثل مصاريف الرضائب مبالغ الرضيبة املستحقة والرضائب املؤجلة.

حتسب مصاريف الرضائب املستحقة عى أساس االرباح اخلاضعة للرضيبة، وختتلف االرباح اخلاضعة للرضيبة عن االرباح املعلنة يف القوامئ املالية املوحدة 
الن االرباح املعلنة تمشل ايرادات غري خاضعة للرضيبة او مصاريف غري قابلة للتزنيل يف السنة املالية وامنا يف سنوات الحقة او اخلسائر املرتامكة املقبولة 

رضيبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التزنيل الغراض رضيبية.

حتسب الرضائب مبوجب النسب الرضيبية املقررة مبوجب القوانني واالنمظة والتعلميات.

إن الرضائب املؤجلة يه الرضائب املتوقع دفعها او اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قمية املوجودات او املطلوبات يف تارخي القوامئ املالية املوحدة 
والقمية الي يمت احتساب الرحب الرضييب عى اساهسا. يمت احتساب الرضائب املؤجلة باستخدام طريقة االلزتام بالقوامئ املالية املوحدة وحتتسب الرضائب 

املؤجلة وفقًا للنسب الرضيبية الي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلزتام الرضييب او حتقيق املوجودات الرضيبية املؤجلة.

يمت مراجعة رصيد املوجودات الرضيبية املؤجلة يف تارخي القوامئ املالية املوحدة ويمت ختفيضها يف حالة توقع عدم اماكنية االستفادة من تلك املوجودات الرضيبية 
جزئيا او لكيا.

العمالت األجنبية
يمت تجسيل املعامالت الي تمت بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الرصف السائدة يف تارخي إجراء املعامالت. 

يمت حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة يف تارخي القوامئ املالية املوحدة واملعلنة من البنك املركزي 
األردين.

القمية العادلة
ان أسعار اإلغالق بتارخي القوامئ املالية املوحدة يف اسواق نشطة متثل القمية العادلة لملوجودات املالية الي هلا اسعار سوقية.
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يف حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض املوجودات املالية أو عدم وجود سوق نشط يمت تقدير قميهتا العادلة بعدة طرق مهنا:

مقارنهتا بالقمية السوقية احلالية ألداة مالية مشاهبة هلا إىل حد كبري. ●
حتليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة يف أداة مالية مشاهبة هلا. ●
مناذج تسعري اخليارات. ●

هتدف طرق التقيمي اىل احلصول عى قمية عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية خماطر أو منافع متوقعه عند تقدير قمية املوجودات 
املالية، ويف حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس قميهتا العادلة بشلك يعمتد هيلع يمت إظهارها باللكفة بعد تزنيل أي تدين يف قميهتا.

معلومات القطاعات
قطاع األمعال ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات الي تشرتك معا يف تقدمي منتجات او خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك املتعلقة بقطاعات 

أمعال أخرى والي يمت قياهسا وفقا للتقارير الي يمت استعامهلا من قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار الرئييس لدى املجموعة.

القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية حمددة خاضعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك املتعلقة بقطاعات معل يف بيائت 
اقتصادية.

التقــاص
يمت اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف قامئة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك 

عندما يمت تسويهتا عى أساس التقاص او يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات يف نفس الوقت. 

3- متلك شركة تابعة
 :٢٠١٢

مل تقم املجموعة بمتلك رشاكت جديدة خالل العام.

:٢٠١١
قامت رشكة منامج الفوسفات األردنية املسامهة العامة احملدودة بتارخي أول نيسان 2011 بإمكال معلية متلك ما نسبته 50% من رأمسال رشكة االمسدة 
اليابانية األردنية حمدودة املسؤولية ويه رشكة متخصصة يف صناعة وبيع االمسدة ومشتقات كمياوية أخرى، حبيث زادت نسبة ملكية رشكة منامج الفوسفات 
األردنية من 20% اىل 70% من رأمسال رشكة االمسدة اليابانية األردنية بسعر رشاء 000ر894ر3 دينار. هذا وقد سامهت معلية المتلك بزيادة صايف رحب 
الفرتة لملجموعة مببلغ 035ر331ر1 دينار. مكا نتج عن معلية المتلك رحب مببلغ 894ر723ر15 دينار وخسائر اعادة تقيمي استمثار يف رشكة حليفة مببلغ 

184ر291ر4 دينار مكا يف تارخي الرشاء. 

هذا وقد مت ادراج املصاريف املتعلقة بعملية المتلك والبالغة 368ر100 دينار مضن قامئة الدخل املوحدة ومضن العمليات التشغيلية يف قامئة التدفقات النقدية 
املوحدة.

قامت املجموعة بإهناء معلية حتديد القمي العادلة لملوجودات واملطلوبات املمتلكة مع الرشكة التابعة.
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إن القمية العادلة ملوجودات ومطلوبات رشكة االمسدة اليابانية األردنية والقمية الدفرتية هلذه املوجودات واملطلوبات مكا بتارخي المتلك يه مكا ييل:

القمية الدفرتية عند المتلكالقمية العادلـة
آالف الدنانريآالف الدنانرياملوجودات

320ر63811ر10ممتلاكت ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ
342342قروض اساكن املوظفني

366ر1552ر3خمزون
355ر3551ر1ذمم مدينة

248ر24815ر15نقد وما يف حمكه
631ر73830ر30

املطلوبات
290290ذمم دائنة

197197أرصدة دائنة أخرى
487487

144ر25130ر30صايف املوجودات املمتلكة
176ر21حصة املجموعة من صايف املوجودات املمتلكة )%70(

)558ر1(القمية العادلة لالستمثار ما قبل المتلك 
)894ر3(النقد املدفوع

724ر15الرحب الناجت من متلك رشكة تابعة*

التدفقات النقدية عند المتلك:
248ر15-صايف النقد املمتلك مع الرشكة التابعة

)894ر3(-النقد املدفوع
354ر11-صايف النقد املدفوع

* قامت املجموعة بتجسيل الرحب الناجت عن متلك الرشكة التابعة مضن قامئة الدخل املوحدة.  

قامت الرشكة بتقيمي حساب االستمثار يف 1 نيسان 2011 استمثار يف رشاكت حليفة - قبل معليه المتلك مكا ييل:

2011نسبة امللكية 
آالف الدنانري%املوجودات

224ر206الرصيد مكا يف أول اكنون الثاين 
)375(حصة الرشكة من خسائر الفرتة من أول اكنون الثاين وحىت تارخي المتلك 

849ر5
)558ر1(القمية العادلة

291ر4اخلسارة الناجتة عن اعادة التقيمي*

* قامت املجموعة بتجسيل اخلسارة الناجتة عن اعادة التقيمي مضن قامئة الدخل املوحدة.  
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4- ممتلكات وآالت ومعدات

شباكت املياه اآلالت واملعداتالطرق والساحاتاألبنيــة واإلنشاءاتاألراضـي2012
والكهرباء

األثـاث واألجهزة 
املكتبية

األجهـزة الطبيـة 
املجمـوعاألنمظة الربجميةقطع الغيار االحتياطيةاملركبـاتاحلاسب اآللـيأجهـزة االتصاالتواملخربية

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانرياللكفــــة :

الرصيد مكا يف أول  
446ر913603ر6491ر79517ر48411ر3473ر9939131ر5024ر76235ر323389ر46612ر299122ر1اكنون الثاين 2012

292ر2-183202181416891-374115191-إضافات 

حتويالت من مشاريع 
302ر1------473170624233-حتت التنفيذ

)533(--)234()63()12()1()154(-)21(-)48(-استبعـادات

الرصيد مكا يف 31  
507ر913606ر5401ر97718ر50211ر3563ر0559321ر5045ر55635ر608390ر26512ر299123ر1اكنون األول 2012

االسهتالك املرتامك :

الرصيد مكا يف أول 
707ر570427ر9441ر4219ر2547ر2732ر6967581ر3862ر21227ر543314ر6506ر53-اكنون الثاين 2012

025ر0709715720ر24922918205401ر8181ر0029ر0511ر5-اسهتالك السنة

ما خيص 
)399(--)124()62()10()1()137(-)21(-)44(-االستبعادات

الرصيد مكا يف 31  
333ر627447ر9151ر36710ر7328ر2832ر7887751ر6352ر00928ر545324ر6577ر58-اكنون األول 2012

صايف القمية الدفرتية 
مكا يف 31 اكنون 

األول 2012 
174ر625286159ر6107ر267157737703ر8692ر5476ر06366ر6085ر29964ر1
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4- ممتلكات وآالت ومعدات

شباكت املياه اآلالت واملعداتالطرق والساحاتاألبنيــة واإلنشاءاتاألراضـي2012
والكهرباء

األثـاث واألجهزة 
املكتبية

األجهـزة الطبيـة 
املجمـوعاألنمظة الربجميةقطع الغيار االحتياطيةاملركبـاتاحلاسب اآللـيأجهـزة االتصاالتواملخربية

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانرياللكفــــة :

الرصيد مكا يف أول  
446ر913603ر6491ر79517ر48411ر3473ر9939131ر5024ر76235ر323389ر46612ر299122ر1اكنون الثاين 2012

292ر2-183202181416891-374115191-إضافات 

حتويالت من مشاريع 
302ر1------473170624233-حتت التنفيذ

)533(--)234()63()12()1()154(-)21(-)48(-استبعـادات

الرصيد مكا يف 31  
507ر913606ر5401ر97718ر50211ر3563ر0559321ر5045ر55635ر608390ر26512ر299123ر1اكنون األول 2012

االسهتالك املرتامك :

الرصيد مكا يف أول 
707ر570427ر9441ر4219ر2547ر2732ر6967581ر3862ر21227ر543314ر6506ر53-اكنون الثاين 2012

025ر0709715720ر24922918205401ر8181ر0029ر0511ر5-اسهتالك السنة

ما خيص 
)399(--)124()62()10()1()137(-)21(-)44(-االستبعادات

الرصيد مكا يف 31  
333ر627447ر9151ر36710ر7328ر2832ر7887751ر6352ر00928ر545324ر6577ر58-اكنون األول 2012

صايف القمية الدفرتية 
مكا يف 31 اكنون 

األول 2012 
174ر625286159ر6107ر267157737703ر8692ر5476ر06366ر6085ر29964ر1
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شباكت املياه اآلالت واملعداتالطرق والساحاتاألبنيــة واإلنشاءاتاألراضـي2011
والكهرباء

األثـاث واألجهزة 
املكتبية

األجهـزة الطبيـة 
املجمـوعاألنمظة الربجميةقطع الغيار االحتياطيةاملركبـاتاحلاسب اآللـيأجهـزة االتصاالتواملخربية

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانرياللكفــــة :

الرصيد مكا يف أول  
322ر913573ر2161ر75412ر89610ر3632ر3699461ر4974ر08633ر670388ر06310ر549106اكنون الثاين 2011

متلك رشكة تابعة 
585ر10--209---96--704826ر7508)إيضاح 3(

603ر16-858ر2075ر3173633015222382ر4658271ر5-إضافات 

حتويالت من مشاريع 
319ر6--39125--741255ر6631ر1-244ر2-حتت التنفيذ

)383ر3(-)425()400ر1()41()38()38()28()99()304ر1(-)10(-استبعـادات

الرصيد مكا يف 31  
446ر913603ر6491ر79517ر48411ر3473ر9939131ر5024ر76235ر323389ر46612ر299122ر1اكنون األول 2011

االسهتالك املرتامك :

الرصيد مكا يف أول  
905ر408   187ر1   180ر9   758ر6    149ر2  288ر1  745     478ر3262ر26  864ر726303ر2045ر49  -اكنون الثاين 2011

339ر05776438320ر15923418201431ر2891ر45581711ر4-اسهتالك السنة

ما خيص 
)775ر1(--)461()39()36()5()17()99()109ر1(-)9(-االستبعادات

238--1167-1-168---تعديالت

الرصيد مكا يف 31  
707ر570427ر9441ر4219ر2547ر2732ر6967581ر3862ر21227ر543314ر6506ر53-اكنون األول 2011

صايف القمية الدفرتية 
مكا يف 31 اكنون 

األول 2011 
739ر705343175ر3747ر2304ر297155741ر1162ر5508ر78075ر8165ر29968ر1
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شباكت املياه اآلالت واملعداتالطرق والساحاتاألبنيــة واإلنشاءاتاألراضـي2011
والكهرباء

األثـاث واألجهزة 
املكتبية

األجهـزة الطبيـة 
املجمـوعاألنمظة الربجميةقطع الغيار االحتياطيةاملركبـاتاحلاسب اآللـيأجهـزة االتصاالتواملخربية

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانرياللكفــــة :

الرصيد مكا يف أول  
322ر913573ر2161ر75412ر89610ر3632ر3699461ر4974ر08633ر670388ر06310ر549106اكنون الثاين 2011

متلك رشكة تابعة 
585ر10--209---96--704826ر7508)إيضاح 3(

603ر16-858ر2075ر3173633015222382ر4658271ر5-إضافات 

حتويالت من مشاريع 
319ر6--39125--741255ر6631ر1-244ر2-حتت التنفيذ

)383ر3(-)425()400ر1()41()38()38()28()99()304ر1(-)10(-استبعـادات

الرصيد مكا يف 31  
446ر913603ر6491ر79517ر48411ر3473ر9939131ر5024ر76235ر323389ر46612ر299122ر1اكنون األول 2011

االسهتالك املرتامك :

الرصيد مكا يف أول  
905ر408   187ر1   180ر9   758ر6    149ر2  288ر1  745     478ر3262ر26  864ر726303ر2045ر49  -اكنون الثاين 2011

339ر05776438320ر15923418201431ر2891ر45581711ر4-اسهتالك السنة

ما خيص 
)775ر1(--)461()39()36()5()17()99()109ر1(-)9(-االستبعادات

238--1167-1-168---تعديالت

الرصيد مكا يف 31  
707ر570427ر9441ر4219ر2547ر2732ر6967581ر3862ر21227ر543314ر6506ر53-اكنون األول 2011

صايف القمية الدفرتية 
مكا يف 31 اكنون 

األول 2011 
739ر705343175ر3747ر2304ر297155741ر1162ر5508ر78075ر8165ر29968ر1
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5- مشاريع حتت التنفيذ
ان احلركة عى املشاريع حتت التنفيذ يه مكا ييل:

الرصيد مكا يف أول 
احملول اىل اإلضافـاتاكنون الثاين 2012

املمتلكــات واملعــدات
احملمـل عى 

املصاريف
الرصيد مكا يف31 
اكنون األول 2012

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

926ر2-)796(519ر2032ر1مشاريع الرشكة اهلندية االردنية

50)9(--59مشاريع رشكة االمسدة اليابانية االردنية

747ر137--104ر64338ر99مرشوع ميناء الفوسفات اجلديد

015ر1-)336(719632مشاريع اإلدارة العامة ومنيمج األبيض واحلسا

865ر30)163()72(296ر80414ر16مشاريع ممجن الشيدية

713ر80-)98(070ر74117ر63مشاريع املجمع الصنايع - العقبة

316ر253)172()302ر1(621ر16972ر182

تقدر اللكفة املتبقية إلجناز املشاريع حتت التنفيذ لرشكة منامج الفوسفات األردنية مكا يف 31 اكنون األول 2012 مببلغ 000ر135ر25 دينار تقريبًا  ●
وتقدر اللكفة املتبقية الجناز املشاريع حتت التنفيذ للرشكة اهلندية األردنية للكمياويات مبلغ 611ر806ر4 دينارمكا يف 31 اكنون األول 2012.

6- شهرة شراء وحدة األسمدة
قامت املجموعة خالل عام 1986 برشاء رشكة صناعة األمسدة األردنية مبوجب قرار جلنة األمن اإلقتصادي رمق 86/16 تارخي 15 حزيران 1986، حيث انتقلت 

اكفة موجودات وبعض مطلوبات رشكة صناعة األمسدة األردنية إىل املجموعة.

متثل هشرة رشاء وحدة األمسدة الزيادة يف لكفة الرشاء عن حصة املجموعة يف القمية العادلة ملوجودات ومطلوبات رشكة صناعة األمسدة األردنية والي مت 
تجسيلها خالل عام 1996.

اختبار تدين الهشرة:
مت حتديد القمية القابلة لالسرتداد لوحدة األمسدة عى أساس القمية املستخدمة من خالل التدفقات النقدية املتوقعة عى أساس املوازنة التقديرية والتدفقات 
النقدية املتوقعة الي أعدت من قبل املجموعة. مت استخدام معدل خصم 6.5% ومت إعداد التدفقات النقدية عى أساس الطاقة اإلنتاجية احلالية وباستخدام 
توقعات أسعار بيع املنتجات اجلاهزة وأسعار رشاء املواد اخلام الصادرة عن مؤسسات دولية متخصصة، بناًء عى نتاجئ اختبار تدين الهشرة فقد مت حتديد 

القمية القابلة لالسرتداد بأعى من القمية الدفرتية وهيلع مل يمت تجسيل أي تدين.

االفرتاضات األساسية:
إن االفرتاضات األساسية املستخدمة يف احتساب القمية املستخدمة لوحدة األمسدة والي اعمتدت علهيا اإلدارة يف إعداد التدفقات النقدية املتوقعة الختبار 

التدين يف قمية الهشرة يه مكا ييل:

املبيعات املتوقعة: مت استخدام مكيات املبيعات الي حققهتا املجموعة خالل عام 2012 لبناء توقعات املبيعات للعرش سنوات القادمة.

التاكليف املتوقعة: مت استخدام معدالت التاكليف الي محتلهتا املجموعة )باستثناء أسعار املواد اخلام( خالل عام 2012 لبناء توقعات التاكليف للعرش سنوات 
القادمة.
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معدل اخلصم: مت استخدام معدل خصم يأخذ يف االعتبار التقديرات السوقية احلالية لملخاطر املتعلقة بالصناعة لتحديد املعدل املرحج للكفة رأس املال وميثل 
معدل اخلصم املستخدم %6.5 )2011: %6.5(.

أسعار املبيعات وأسعار املواد اخلام: مت استخدام معدالت أسعار املبيعات وأسعار املواد اخلام املتوقعة واالسعار العاملية ملنتجات االمسدة الكمياوية وفقًا 
للنرشات الصادرة عن مؤسسات دولية ذات عالقة بالصناعة حيث مت تعديلها باللكفة التارخيية لتعكس أسعار الرشاء واصل ميناء العقبة - األردن.

احلساسية للتغريات يف االفرتاضات األساسية: تعتقد إدارة املجموعة بعدم وجود تغريات متوقعة عى اإلفرتاضات األساسية يف حتديد القمية املستخدمة من 
املمكن أن تؤدي إىل اخنفاض القمية القابلة لالسرتداد عن القمية الدفرتية لوحدة األمسدة.

7-  استثمارات في شركات حليفة

20122011نسبة امللكيةطبيعة النشاطالدولة

آالف الدنانريآالف الدنانري%

034ر45015ر4616خدمات تعديناألردنرشكة منامج لتطوير التعدين *

280ر25820ر2520إنتاج مساداألردنرشكة األبيض لألمسدة والكمياويات األردنية **

إنتاج حامض األردنالرشكة األردنية اهلندية لألمسدة***
985ر85773ر48111الفوسفوريك

املرشوع االندونييس- رشكة برتو جوردان 
إنتاج حامض اندونيسياأبدى***

111ر1604ر5014الفوسفوريك

50365176خدمات حشناألردنرشكة املوانئ الصناعية***

رشكة أراكن لملقاوالت االنشائية والتعهدات 
46388260املقاوالتاألردنالتعدينية*

846ر478113ر163)302ر1(621ر16972ر182

قامــت الرشكــة بزيــادة اســتمثارها يف لك منــامج لتطويــر التعديــن ورشكــة أراكن لملقــاوالت اإلنشــائية والتعهــدات التعدينيــة لتصبــح 46% اعتبــارًا مــن   *
ــن %26.  ــدالً م ــول 2012 ب 1 أيل

قامـــت املجموعـــة خـــالل عـــام 2011 بزيـــادة اســـتمثارها يف رشكـــة األبيـــض لألمســـدة والكمياويـــات األردنيـــة وذلـــك بـــرشاء 000ر110ر5 هســـم بقميـــة   **
ـــذي اكن  ـــار وال ـــل نســـبة 25% )2010: 225ر628ر6 دين ـــار وميث ـــغ 867ر279ر20 دين ـــح إمجـــايل اإلســـتمثار مبل ـــدة ليصب ـــار للهســـم الواح 5ر3 دين

ـــع(. ـــرة للبي ـــة متوف ـــودات مالي ـــف مضـــن موج ـــت تصن ـــىت اكن ـــل نســـبة 10% وال ميث

رشاكت حتت التأسيس.  ***
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إن تفاصيل احلركة عى حساب استمثارات يف رشاكت حليفة يه مكا ييل:

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

655ر84645ر113الرصيد مكا يف أول اكنون الثاين

900ر4905ر4حصة املجموعة من أرباح السنة

000ر80048ر38زيادة االستمثار يف الرشكة األردنية اهلندية لالمسدة

ناجت عن حتويل اإلستمثار يف رشكة األبيض لألمسدة والكمياويات األردنية من 
628ر6-إستمثارات مالية متوفرة للبيع إىل رشكة حليفة

789ر37513ر3زيادة اإلستمثار يف رشكة األبيض لألمسدة والكمياويات األردنية

-000ر8زيادة االستمثار يف رشكة منامج لتطوير التعدين

363ر9123ر9زيادة االستمثار يف املرشوع االندونييس- رشكة برتو جوردان أبدى

-250زيادة االستمثار يف رشكة املواينء الصناعية

156260اإلستمثار يف رشكة أراكن لملقاوالت اإلنشائية والتعهدات التعدينية

)849ر5(-ناجت عن حتويل رشكة األمسدة اليابانية األردنية من رشكة حليفة إىل رشكة تابعة

)900ر3()351ر15(توزيعـات أربـاح

846ر478113ر163الرصيد مكا يف 31 اكنون األول

حصة املجموعة من قامئة املركز املايل ألمه الرشاكت احلليفة:

20122011رشكـة مناجـم لتطويـر التعديــن

آالف الدنانريآالف الدنانري

567ر92916ر21موجودات متداولة

968ر7971ر2موجودات غري متداولة

)663ر2()997ر11(مطلوبات

872ر72915ر12صايف املوجودات

20122011رشكة األبيض لالمسدة والكمياويات االردنية

آالف الدنانريآالف الدنانري

479ر0892ر2موجودات متداولة

649ر62624ر24موجودات غري متداولة

)287ر6()210ر6(مطلوبات  متداولة

)838ر6()296ر8(مطلوبات غري متداولة

003ر20914ر12صايف املوجودات
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20122011الرشكة األردنية اهلندية لألمسدة

آالف الدنانريآالف الدنانري

509ر38623ر28موجودات متداولة

107ر12978ر179موجودات غري متداولة

)383ر4()367ر11  (مطلوبات  متداولة

)248ر23()291ر84(مطلوبات غري متداولة

985ر85773ر111صايف املوجودات

20122011رشكة أراكن لملقاوالت اإلنشائية والتعهدات التعدينية

آالف الدنانريآالف الدنانري

28241موجودات متداولة

3949موجودات غري متداولة

)1()4(مطلوبات متداولة

418249صايف املوجودات

حصة املجموعة من إيرادات ونتاجئ أمعال الرشاكت احلليفة الرئيسية:

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

604ر89411ر11اإليرادات

900ر4905ر4رحب السنة

8- قروض إسكان املوظفني
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

813ر0953ر3الرصيد مكا يف أول اكنون الثاين

342-االضافات نتيجة متلك رشكة تابعة )إيضاح 3(

131346ر1صايف احلركة خالل السنة

)406ر1()858(خصم القمية احلالية

095ر3683ر3الرصيد مكا يف 31 اكنون األول

تقوم املجموعة مبنح قروض سكنية بدون فائدة لملوظفني املصنفني الذي ال تقل مدة خدمهتم يف الرشكة عن سبع سنوات وبسقف 000ر30 دينار حسب الراتب. 
يمت سداد القروض بأقساط هشرية ختصم من راتب املوظف الهشري وبفرتة سداد ال تتجاوز 15 سنة. يمت منح القروض لملوظفني مقابل رهن العقار.

يمت االعرتاف بقروض إساكن املوظفني مبدئيًا بالقمية العادلة، والي مت احتساهبا عن طريق خصم الدفعات الهشرية إىل قميهتا احلالية باستخدام أسعار فائدة 
تبلغ 5ر6% تقريبًا والي تقارب أسعار الفائدة عى قروض جتارية مشاهبة. يمت قياس هذه القروض الحقًا باللكفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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9- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

273376أهسم رشاكت - مدرجة

279278أهسم رشاكت - غري مدرجة*

552654

فميا ييل ملخص احلركة عى احتيايط يف القمية العادلة:

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

5)25(الرصيد مكا يف أول اكنون الثاين

صايف اخلسائر غري املتحققة لملوجودات املالية بالقمية العادلة من خالل الدخل 
)30()103(الشامل

)25()128(الرصيد مكا يف 31 اكنون االول

تظهر املوجودات املالية بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل اآلخر غري املدرجة باللكفة لعدم وجود طرق اخرى للتوصل اىل قياس موثوق     *
منه لقميهتا العادلة ويف تقدير اإلدارة ليس هنالك أي مؤرشات عى اخنفاض قمية تلك االستمثارات.  

إن بعض هذه االستمثارات مملوكة من قبل املجموعة بنسب تزيد عن 20% من رأمسال هذه الرشاكت وغري مصنفة اكستمثارات يف رشاكت حليفة وذلك بناًء 
عى قرار جملس االدارة، ولذلك مت تصنيف هذه االستمثارات مكوجودات مالية بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل.

10- قطع غيار ولوازم استراتيجية
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

976ر60517ر18قطع غيار*

669ر78810ر10حمروقات وزيوت

819537ر1متفجرات

799ر7822ر2مواد بناء

633ر5395ر3أخـرى

614ر53337ر37

مت تصنيف حساب قطع غيار ولوازم مكا ييل:  *

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

903ر41871ر74مجموع قطع غيار ولوازم يف هناية السنة

)976ر17()605ر18(يزنل مهنا 25% متوقع استخدامه خالل سنة

927ر81353ر55

)511ر25()490ر25(خمصص قطع غيار ولوازم بطيئة احلركة *

416ر32328ر30خمزون قطع غيار ولوازم اسرتاتيجي متوقع استخدامه بعد أكرث من سنة
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ان تصنيف احلركة عى حساب خمصص قطع غيار ولوازم بطيئة احلركة يه مكا ييل:  *

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

500ر51123ر25الرصيد مكا يف اكنون الثاين 

897ر161املخصص خالل السنة

114-اإلضافات نتيجة متلك رشكة تابعة )ايضاح 3(

-)37(تعديالت يف املخصص خالل السنة

511ر49025ر25الرصيد مكا يف 31 اكنون األول

11- مخزون
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

565ر84542ر72منتجات جاهزة - صايف

726ر55440ر59منتجات حتت التصنيع )إيضاح 37(

138ر24147ر35مواد خام

429ر640130ر167

12- ذمم مدينة
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

300ر19972ر70ذمم جتارية

829ر0891ر7ذمم رشاكت حليفة

929ر4325ر6أخرى

058ر72080ر83

)261ر23()261ر23(خمصص الذمم املشكوك يف حتصيلها*

797ر45956ر60

بلغت الذمم املشكوك يف حتصيلها 016ر261ر23 دينار مكا يف 31 اكنون األول 2012 و2011 والي مت تكوين خمصص هلا مقابل رصيدها.  *

فميا يتعلق بالذمم التجارية وذمم الرشاكت احلليفة فإن سياسة التحصيل املمنوحة تنص عى منح هذه الرشاكت فرتة سداد ال تزيد عن 90 يوما.

فميا ييل جدول أمعار الذمم غري املشكوك يف حتصيلها مكا يف 31 اكنون األول:

الذمم غري املستحقة وغري املشكوك يف حتصيلها
املجموع90 - 180 يومأقل من 90 يوم
آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

459ر18960ر2708ر201252
797ر21156ر5867ر201149

يف تقدير إدارة املجموعة فإنه من املتوقع حتصيل الذمم غري املشكوك يف حتصيلها بالاكمل. عملًا بأن معظم مبيعات املجموعة تمت مقابل اعمتادات مستندية.
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13- أرصدة مدينة اخرى
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

343ر9658ر17مدفوعات عى االعمتادات املستندية

151ر17216ر8دفعات عى حساب رضيبة املبيعات

459ر4547ر8مصاريف مدفوعة مقدمًا

316ر7111فوائد مستحقة وغري مقبوضة

879ر8514ر1أخــــرى

148ر15338ر37

14- قروض مدينة
ميثل هذا البند قروض ممنوحة للرشكة احلليفة )رشكة األبيض لالمسدة والكمياويات األردنية(، ومحتل القروض املدينة طويلة األجل فائدة سنوية بنسبة ترتاوح 

ما بني 6% و 8%. هذا ومل يمت حتديد موعد تسديد هذه القروض.

15- نقد في الصندوق ولدى البنوك
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

530ر635107ر34نقد لدى البنوك

4035نقد يف الصندوق

565ر675107ر34

)384ر16()535ر12(البنوك الدائنة الي تستحق خالل ثالثة أهشر )إيضاح 24(

181ر14091ر22

يتضمن النقد لدى البنوك حسابات جارية بالدوالر االمرييك بنسبة فائدة سنوية التزيد عن 1ر0% )2011: بني 25ر0% و25ر%1(.

يتضمن النقد لدى البنوك حسابات ودائع بالدينار االردين بنسبة فائدة سنوية ترتواح بني 5ر3% و 5% )2011: بني 5ر3% و%5(.

يتضمن النقد لدى البنوك أرصدة بعمالت أجنبية أخرى مبا يعادل 268ر591ر17 دينار يف 31 اكنون األول 2012 )2011: 043ر448ر32 دينار(.

ميثل رصيد استمثارات قصرية األجل والبالغ 992ر778ر14 دينار )2011: 000ر604ر4 دينار( ودائع لدى البنوك والي تستحق خالل أكرث من ثالثة أهشر 
وأقل من سنة بنسبة فائدة سنوية ترتاوح بني 9ر3% و6% )2011: 25ر1% و5ر%3(

16- حقوق ملكية حملة األسهم
رأس املال املدفوع :

يبلغ رأمسال املجموعة املرصح واملكتتب به واملدفوع 000ر000ر75 هسم بقمية امسية دينار للهسم الواحد.

احتيايط اجباري :
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية قبل رضيبة الدخل بنسبة 10% خالل السنوات وفقًا لقانون الرشاكت وهو غري قابل 
للتوزيع عى املسامهني. ال جيوز وقف التحويل لالحتيايط اإلجباري قبل أن يبلغ رصيده 25% من رأس املال املرصح به. إال أنه جيوز مبوافقة اهليئة العامة 

لملجموعة االسمترار يف التحويل اىل أن يبلغ رصيد االحتيايط االجباري 100% من رأس مال الرشكة املرصح به.
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احتيايط اختياري :
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من صايف األرباح السنوية قبل رضيبة الدخل بنسبة ال تزيد عن 20% وهو قابل للتوزيع عى املسامهني.

احتيايط خاص :
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من صايف األرباح السنوية قبل رضيبة الدخل بنسبة ال تزيد عن 20% وهو قابل للتوزيع عى املسامهني.

17- األرباح املوزعة
قررت اهليئة العامة يف اجمتاعها العادي املنعقد بتارخي 28 نيسان 2012 توزيع أرباح نقدية بقمية 0/45 دينار للهسم مبجموع 000ر750ر33 دينار.

قررت اهليئة العامة يف اجمتاعها العادي املنعقد بتارخي 7 نيسان 2011 توزيع أرباح نقدية بقمية 0/20 دينار للهسم مبجموع 000ر000ر15 دينار.

18- قـروض
20122011

أقساط قروضأقساط قروض

طويلة األجلتستحق خالل عامطويلة األجلتستحق خالل عاممعلة القرض

115ر12629ر95111ر99044ر8دوالر أمرييكقرض املؤسسة الدولية للمتويل

-012ر1--دينار كوييقرض الصندوق العريب )224(

687363--دينار كوييقرض الصندوق العريب )239(

948ر3133ر7392ر3131ر2يــوروقرض بنك االستمثار األورويب

---933دوالر أمرييكقرض بنك املال األردين

426ر13833ر69015ر23646ر12

)IFC( قرض املؤسسة الدولية للمتويل
مت بتارخي 26 آذار 2010 توقيع اتفاقية قرض مببلغ 110 مليون دوالر امرييك مع املؤسسة الدولية للمتويل )IFC( مقمسا اىل قرض )A( بقمية 50 مليون 
دوالر امرييك وقرض )B( بقمية 60 مليون دوالر امرييك وذلك لمتويل إنشاء ميناء الفوسفات اجلديد يف العقبة عى اساس )BOT( )بناء وتشغيل وحتويل( 
والذي تقـدر تلكفتـه حبوالـي )220 مليـون دوالر امرييك يضاف الهيا ما يقارب 10% خمصصات حتوطيه( تبلغ سعر الفائدة )5رLIBOR + %3 ( وسيمت متويل 
الرصيد املتبيق من لكفة املرشوع أعاله من مصادر املجموعة الذاتية. تبلغ مدة القرض 9 سنوات من مضهنا فرتة مساح مدهتا سنتني و يسدد القرض األول 
 .)B( و )A( من القرضني )( عى 14 قسط نصف سنوي. مت حسب مبلغ 488ر586ر87 دوالر امرييك )ما يعادل 234ر011ر62 دينار اردينB( والثاين )A(
ان امجايل اجلزء غري املحسوب من القرضني )A( و )B( يبلغ 517ر413ر22 دوالر امرييك )ما يعادل 770ر868ر15 دينار اردين( وقد استحق القسط األول 

للقرضني )A( و )B( بتارخي 15 حزيران 2012 ويستحق القسط االخري للقرضني )A( و)B( بتارخي 15 اكنون األول 2018.

قرض الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجمتايع رمق )٢٢٤( -
مت بتارخي 2 ترشين الثاين 1989 توقيع اتفاقية إعادة إقراض بني املجموعة ووزارة التخطيط لقرض الصندوق العريب لالمناء االقتصادي واالجمتايع رمق 224 
والبالغ 000ر000ر8 دينار كويي بفائدة سنوية 6%. تبلغ مدة القرض 23 سنة مهنا ست سنوات فرتة مساح تدفع خالهلا الفوائد فقط، ويسدد القرض عى 35 

قسط نصف سنوي استحق القسط األول بتارخي أول أيلول 1995. مت تسديد القسط االخري بتارخي أول ايلول 2012.

قرض الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجمتايع رمق )٢٣9( -
مت بتارخي 17 ايار 1990 توقيع اتفاقية إعادة إقراض بني املجموعة ووزارة التخطيط لقرض الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجمتايع رمق 239 والبالغ 
000ر750ر4 دينار كويي بفائدة سنوية 5ر4%.  تبلغ مدة القرض 23 سنة مهنا ست سنوات فرتة مساح تدفع خالهلا الفوائد فقط وقد استحق القسط األول 

من القرض بتارخي أول نيسان 1996. قامت املجموعة بتسديد اكمل املبلغ والفوائد املستحقة بتارخي 26 من هشر أيلول 2012.
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قرض بنك االستمثار األورويب -
مت بتارخي 10 أيار 1999 توقيع اتفاقية قرض بني املجموعة وبنك االستمثار األورويب بكفالة حكومة اململكة األردنية اهلامشية مت مبوجهبا املوافقة عى منح 
املجموعة قرضًا مببلغ 000ر000ر60 يورو مينح لملجموعة عى جزئني يكون اجلزء األول مببلغ 000ر000ر30 يورو بتارخي التوقيع وذلك لمتويل مرشوع ممجن  
الشيدية / املرحلة الثانية بفائدة حددت حسب معدل سعر اإلقراض ملثل هذه القروض لدى البنك بتارخي الحسب والي بلغت 45ر7%.  هذا وقد مت االتفاق عى 
تثبيت إمجايل قمية القرض مقابل الدوالر األمرييك بتارخي املنح.  تبلغ مدة القرض 15 سنة من مضهنا فرتة مساح مدهتا أربع سنوات ويسدد هذا القرض عى 
22 قسطًا نصف سنوي.  وقد مت توقيع اتفاقية منح اجلزء الثاين بنفس املبلغ بتارخي 25 أيار 2000، ومت حسب اجلزء األول من القرض مببلغ 000ر000ر30 
يورو )مبا يعادله بالدوالر األمرييك( بتارخي 3 نيسان 2000، هذا وقد قامت املجموعة خالل عام 2003 بالطلب من بنك االستمثار األورويب بإلغاء اجلزء غري 
املحسوب من القرض، وقد حصلت املجموعة عى موافقة بنك االستمثار األورويب عى هذا الطلب. استحق القسط األول من القرض خالل هشر ترشين األول 

2003 والقسط األخري خالل هشر نيسان 2014.

قرض بنك املال األردين -
ـــة ســـقف  ـــة اهلندي ـــة األردني ـــح الرشك ـــال األردين ملن ـــك امل ـــات وبن ـــة للكمياوي ـــة األردني ـــة اهلندي ـــني الرشك ـــد قـــرض دّوار ب ـــع عق ـــارخي 25 آذار 2008 توقي مت بت
ـــدة )LIBOR + %2(. مت  ـــغ ســـعر الفائ ـــك. تبل ـــل البن ـــة وحـــواالت مصـــدرة مـــن قب ـــل قميـــة إعمتـــادات آجل ـــغ 000ر000ر22 دوالر أمريـــيك لمتوي ـــروض مببل ق
ـــة بتســـديد  ـــارخي الحســـب. قامـــت الرشكـــة اهلندي ـــوم مـــن ت ـــث يـــمت تســـديده خـــالل 90 ي ـــون األول 2012 حي ـــارخي 4 اكن ـــار بت ـــغ 684ر950ر6 دين حســـب مبل
مبلـــغ 000ر018ر6 دينـــار بتـــارخي 11 اكنـــون األول 2012، أمـــا املبلـــغ املتبـــيق بتـــارخي 31 اكنـــون األول 2012 والبالـــغ 684ر932 دينـــار مت تســـديده بتـــارخي 

13 اكنـــون الثـــاين 2013.

جدول دفعات القروض
إن مبلغ الدفعات السنوية واستحقاقاهتا للقروض طويلة األجل يه مكا ييل:

آالف الدنانري

729ر201410

990ر20158

971ر26ما بعد 2015

690ر46

تتضمن بعض اتفاقيات القروض رشوطًا تتعلق بنسب مالية ذات عالقة بالقوامئ املالية لملجموعة إضافة اىل رشوط اخرى تتعلق باالقرتاض االضايف لملجموعة، 
هذا وتعيط بعض هذه االتفاقيات املقرض احلق يف املطالبة باكمل رصيد القروض يف حال عدم الزتام املجموعة بتلك الرشوط.

تتطلب اتفاقية قرض املؤسسة الدولية للمتويل أن ال تقوم رشكة الفوسفات بتوقيع عقود تأجريية لملمتلاكت واملعدات بإستثناء االراىض مببلغ ال يزيد عن 
000ر000ر10 دوالر امرييك )ما يعادل 000ر080ر7 دينار اردين( للك سنة مالية. وكذلك احملافظة عى نسبة حمددة خلدمة الدين ونسبة املوجودات املتداولة 
اىل املطلوبات املتداولة ألي سنة مالية حبيث ال تقل عن مرة ونصف لكال النسبتني وكذلك احملافظة عى نسبة املطلوبات اىل صايف حقوق امللكية حبيث ال تزيد 

عن مرتني ألي سنة مالية، مكا تتطلب االتفاقية أن ال تقوم املجموعة بأي تعامالت يف املشتقات املالية.

تتطلب اتفاقية قرض بنك االستمثار االورويب أن ال تقوم رشكة الفوسفات بإقرتاض أية مبالغ ملدة تزيد عن سنة مببلغ 000ر000ر10 دوالر امرييك أو اكرث دون 
احلصول عى موافقة البنك املسبقة وكذلك احملافظة عى نسبة حمددة خلدمة الدين ونسبة املوجودات املتداولة اىل املطلوبات املتداولة. 

هذا وقد الزتمت املجموعة بتلك الرشوط مكا يف 31 اكنون األول 2012.
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19- مخصصات التعويض ونهاية اخلدمة
إن تفاصيل احلركة عى خمصصات صندوق التعويض وهناية اخلدمة يه مكا ييل:

2012
2011 صندوق تعويض 

املوظفني*
تعويض هناية 

اخلدمة**
عالوة اختصاص 

املهندسني***
ماكفأة تعويض هناية 
املجموعاخلدمة لملوظفني****

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

269ر83713ر72040ر9911081829ر10الرصيد مكا يف اول اكنون الثاين

841ر80831ر90510ر8-86736ر1املخصص خالل السنة

)273ر4()378ر13()437ر1(-)68()873ر11(املدفوع خالل السنة

-)188ر3()188ر3(---ارباح اكتوارية

837ر07940ر00035ر985761834الرصيد مكا يف 31 اكنون االول

اكتسب مجيع العاملني يف الرشكة اعتبارا من أول اكنون الثاين 1981 احلق يف املسامهة يف صندوق تعويض املوظفني حيث مت تعديلها اعتبارا من   *
أول آب 1999 لتصبح 450 دينار سنويًا. تبلغ حصة الرشكة من تلك املسامهة 310 دينار ويسامه املوظف مببلغ 140 دينار.

ميثل الرصيد مكا يف 31 اكنون األول 2012 املبالغ املتجمعة لبعض العاملني منذ أول متوز 2012 بعد تزنيل املبالغ املدفوعة لملوظفني خالل السنوات   
السابقة. هذا ويمت تجسيل مسامهة الرشكة يف الصندوق هشريا جكزء من املصاريف اإلدارية.

يمت احتساب خمصص تعويض هناية اخلدمة عن الفرتة الي سبقت تطبيق قانون الضامن اإلجمتايع ولغايـة 30 نيسان 1980 بعد أن أصبح قانون   **
الضامن اإلجمتايع ساري املفعول اعتبارا من أول أيار 1980 ويمت احتساب هذا املخصص لملوظفني الذين ال يزالون عى رأس معلهم يف الرشكة 

استنادًا إىل قانون العمل رمق )8( لعام 1996 املعمول به اعتبارًا من 16 حزيران 1996 ويمت دفعه يف حالة استقالة املوظف أو إهناء خدمته.

قامت الرشكة خالل عام 1999 باحتساب خمصص فرق عالوة االختصاص لملهندسني وذلك بناء عى قرار حممكة المتيزي والذي تضمن إصدار حمك   ***
لصاحل أحد موظيف الرشكة السابقني يقيض بإلزام الرشكة بدفـع فرق عالوة االختصاص لملوظفني جكزء من تعويض هناية اخلدمة.

قامت الرشكة خالل عام 2011 باحتساب خمصص ماكفأة تعويض هناية اخلدمة بواقع 000ر1 دينار تستحق عن لك سنة خدمة لاكفة املوظفني وذلك بناًء   ****
عى االتفاقية العاملية امجلاعية املوقعة بتارخي 9 حزيران 2011 مع النقابة العامة للعاملني يف املنامج والتعدين األردنية ومبوجب قرارات جملس االدارة 
بتارخي 2 متوز 2011 وتارخي 28 متوز 2011 والي حددت أسس منح املاكفأة التعويضية. هذا وقد مت بتارخي 19 شباط 2013 توقيع عقد معل مجايع 

بني الرشكة والنقابة العامة للعاملني يف املنامج والتعدين لتعديل قمية وأسس املاكفأة التعويضية، التفاصيل مذكورة باألحداث الالحقة إيضاح )44(.

تكتسب ماكفأة تعويض هناية اخلدمة لملوظفني عى أساس سنوات اخلدمة ويمت حتديد اإللزتام عى أساس القمية احلالية لقمية اإللزتام االمجالية بتارخي   
القوامئ املالية املوحدة.

يمت حتديد قمية الزتامات الرشكة الناشئة عن برناجم ماكفأة تعويض هناية اخلدمة لملوظفني بإستخدام طريقة الوحدة االضافية التقديرية واحملتسبة من   
قبل خبري اكتواري.

إن تفاصيل مرصوف املاكفأة التعويضية ملا بعد التقاعد الظاهر يف قامئة الدخل املوحدة يه مكا ييل:

20122011
آالف الدنانريآالف الدنانري

-951ر1الفائدة عى اإللزتام
000ر94530ر1لكفة القمية احلالية )رشكة الفوسفات(

-208ر4مرصوف التعويض )الرشكة اهلندية األردنية(
-801مرصوف التعويض )الرشكة اليابانية(

000ر90530ر8
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إن التغريات يف القمية احلالية اللزتامات املاكفأة التعويضية ملا بعد التقاعد يه مكا ييل:

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

ـ720ر29الرصيد مكا يف أول اكنون الثاين

000ر90530ر8مرصوف التقاعد

)280()437ر1(املاكفآت وفروقات الرواتب املدفوعة خالل السنة

ـ)188ر3(أرباح اكتوارية مضن بنود الدخل الشامل االخرى 

720ر00029ر34

إن االفرتاضات االكتوارية األساسية املستخدمة لتحديد الزتامات املاكفأة التعويضية لملوظفني ملا بعد التقاعد يه مكا ييل:

20122011

5ر6%5ر6%معدل اخلصم*

12ر0%12ر0%معدل الوفيات

معدل االستقاالت:

3%3%      حىت معر 34 سنة

2%2%      من معر 35 - 49 سنة

0%0%      من معر 50 فأكرب

تقوم الرشكة باحتساب هذا املبلغ عى أساس القمية احلالية للتدفقات النقدية التقديرية باستخدام معدل فائدة يبلغ 5ر6% )والذي مياثل معدالت    *
الفائدة عى السندات احلكومية(.  

20- التزامات التقاعد املبكر
قرر جملس إدارة الرشكة بتارخي 9 شباط 2000 إقرار نظام احلوافز واألسس املتعلقة بالتقاعد املبكر ملوظفـي الرشكة والذي يشمتل عى منح املوظف الذي 

يطلب اإلحالة اىل التقاعد املبكر االمتيازات التالية:

أ- االستفادة من نظام التأمني اليحص ملا بعد التقاعد ملوظيف الرشكة.

ب- منح ماكفأة تعادل الفرق بني إمجايل الراتب الذي تدفعه الرشكة واخلاضع للضامن االجمتايع وإمجايل الراتب التقاعدي املمنوح من قبل مؤسسة 
الضامن االجمتايع طوال املدة الزمنية الي تنهتي عند احلصول عى تقاعد الشيخوخة. ويراىع عند احتساب هذا الفرق تطبيق أحاكم املادة )44( من 

قانون الضامن االجمتايع املعمول به بذلك التارخي.

ج- منح ماكفأة تعادل راتب ستة اهشر.

د- منح ماكفأة تعادل راتب هشر عن لك سنة للفرتة املتبقية ما بني تارخي اإلحالة وتارخي تقاعد الشيخوخة.

هـ- مسامهة الرشكة مبا نسبته 50% من لكفة رشاء سنوات لغايات حتسني الراتب التقاعدي وملدة أقصاها مخس سنوات.

تكتسب منافع املوظفني عى أساس سنوات اخلدمة ويمت حتديد اإللزتام عى أساس القمية احلالية لقمية اإللزتام اإلمجالية بتارخي القوامئ املالية املوحدة بعد 
تزنيل لكفة اخلدمة السابقة غري املتحققة.

يمت حتديد قمية الزتامات الرشكة الناشئة عن خطة التقاعد املبكر باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية التقديرية.

قرر جملس إدارة الرشكة املوافقة عى إلغاء العمل بنظام التقاعد املبكر ملوظيف الرشكة اعتبارًا من تارخي 31 اكنون األول 2001.
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فميا ييل تفاصيل الزتامات خطة التقاعد املبكر وااللزتام الذي مت تجسيله يف قامئة املركز املايل املوحدة:

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

869ر2425ر4القمية احلالية لاللزتامات غري املمولة

)627ر1()181ر1(تعديالت أو تسديدات منافع التقاعد

242ر0614ر3االلزتام مكا هو ظاهر يف قامئة املركز املايل املوحدة

إن تفاصيل مرصوف التقاعد يه مكا ييل:

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

)294()420(مرصوف التقاعد

إن تفاصيل احلركة عى حساب إلزتام التقاعد املبكر يه مكا ييل:

20122011
آالف الدنانريآالف الدنانري

869ر2425ر4الرصيد مكا يف أول اكنون الثاين
420294مرصوف التقاعد

)921ر1()601ر1(املاكفآت وفروقات الرواتب املدفوعة خالل السنة
242ر0614ر3االلزتام مكا هو ظاهر يف قامئة املركز املايل املوحدة

إن اإلقرتاضات اإلكتوارية األساسية املستخدمة لتحديد الزتامات التقاعد يه مكا ييل:

20122011

5ر6%5ر6%معدل اخلصم:

7%7%معدل زيادة التاكليف الطبية

تقوم الرشكة باحتساب هذا املبلغ عى أساس القمية احلالية للتدفقات النقدية التقديرية باستخدام معدل فائدة يبلغ 5ر6% )والذي مياثل معدالت الفائدة عى    *
السندات احلكومية(.  

21- ذمـم دائنة
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

646ر61811ر9ذمم رشاكت حليفة )إيضاح 41(

590ر7316ر7متعهدو املشاريع واحلفريات

528ر7573ر16موردون خارجيون

580ر7941ر1موردون حمليون

970ر7831ر3أخـــرى

314ر68325ر39
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22- مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري
740ر8411رسوم تعدين

281377فوائد قروض 
064ر5831ر2معولة وكالء البيع
899ر2042ر2أجور حشن ونقل

319ر9341ر1مصاريف تأخري محتيل وتفريغ البواخر
236ر1971ر1ممسوحات املبيعات

061ر1822ر1مصاريف امليناء
540ر4144ر3مصاريف حمروقات وكهرباء ومياه

315ر6-تاكليف مواد أولية
966ر3434ر5خمصصات مسامهة يف تمنية املجمتع احمليل وخدمات اجمتاعية

736ر4324ر7أخـــرى
253ر41131ر26

23- أرصدة دائنة أخرى
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري
398ر6868ر4أمانات وخمصصات خمتلفة

217ر2172ر2حمتجزات متعهدين
357ر3572ر2حسابات معلقة عى كفاالت صادرة

170401ر4أخـــرى
373ر43013ر13

24- بنوك دائنة
ميثل هذا املبلغ اجلزء املستغل من التهسيالت االئمتانية املمتثلة يف حسابات جاري مدين منحـت لملجموعة مـن قبل بنـوك حملية بسقف 000ر500ر41 دينار 
حلسابات الدينار األردين مكا يف 31 اكنون األول 2012 )2011: 000ر500ر41 دينار( و 000ر500ر25 دوالر أمرييك حلسابات الدوالر األمرييك مكا يف 
31 اكنون األول 2012 )2011: 000ر500ر25 دوالر أمرييك( ومبعدل فائدة يرتاوح ما بني 6ر7% و 5ر8% للدينـار خالل عام 2012 )2011: 7% و 8% خالل 

عام 2011( ومعدل سعر االقراض فـي أسـواق لنـدن LIBOR مضافــًا إليه هامش ما بني 1% و 25ر2%  وحبد أقىص 5% للدوالر األمرييك.

25- ضريبة الدخل
قامئة الدخل املوحدة -

ميثل مبلغ مرصوف رضيبة الدخل الظاهر يف قامئة الدخل املوحدة ما ييل:

20122011
آالف الدنانريآالف الدنانري

703ر91923ر18رضيبة الدخل للسنة احلالية
090ر4-رضيبة دخل سنوات سابقة

733427ر5مبالغ حمررة من موجودات رضيبية
)091ر9()982ر3(موجودات رضيبية مؤجلة

129ر67019ر20
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أ- خمصص رضيبة الدخل
إن احلركة عى خمصص رضيبة الدخل يه مكا ييل:

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

326ر7664ر25الرصيد مكا يف أول اكنون الثاين

703ر23  919ر18مرصوف رضيبة الدخل للسنة احلالية

090ر4-مرصوف رضيبة دخل سنوات سابقة

119ر68532ر44

يزنل:

)353ر6()026ر39(رضيبة الدخل املدفوعة 

766ر65925ر5الرصيد مكا يف 31 اكنون األول

ب- ملخص تسوية الرحب احملاسيب مع الرحب الرضييب:
إن تفاصيل رضيبة الدخل احملتسبة يه مكا ييل:

2012

إمجـالـيالرؤيااليابانية*اهلنـديـة*أمســـدةفوسفـــات

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

403ر152)140()123ر1()091ر2(229ر52813ر142الرحب قبل الرضيبة

-14%--5%14%نسبة رضيبة الدخل حسب القانون

)905ر48(123140ر0911ر2)027ر10()232ر42(املخفض من الرحب قبل الرضيبة

138ر33---511ر6279ر23املردود إىل الرحب قبل الرضيبة

636ر136---713ر92312ر123الدخل اخلاضع للرضيبة

919ر18---229690ر18خمصص الرضيبة املستحق

41ر12%---21ر5%79ر12%نسبة رضيبة الدخل الفعلية

2011
إمجـالـيالرؤيااليابانية*اهلنـديـة*أمســـدةفوسفـــات

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري
384ر164)17(331ر7251ر71821ر62735ر105الرحب قبل الرضيبة

-14%--5%14%نسبة رضيبة الدخل حسب القانون
)892ر37(17)331ر1()725ر21()930ر1()923ر12(املخفض من الرحب قبل الرضيبة
547ر88---448ر09920ر68املردود إىل الرحب قبل الرضيبة

039ر215---236ر80354ر160الدخل اخلاضع للرضيبة
703ر23---892ر8112ر20خمصص الرضيبة املستحق
4ر14%---1ر8%7ر19%نسبة رضيبة الدخل الفعلية

مل يمت احتساب رضيبة دخل عن ارباح الرشكة اهلندية األردنية للكمياويات ورشكة االمسدة اليابانية االردنية وذلك ألهنا رشاكت مجسلة يف املنطقة    *
احلرة ومعفاة من رضيبة الدخل بنسبة %100.  



90

رشكة منامج الفوسفات األردنية املسامهة العامة احملدودة - إيضاحات حول القوامئ املالية املوحدة           التقرير السنوي لعام 2012

ج- موجودات رضيبية مؤجلة:
إن احلركة عى موجودات رضيبية مؤجلة خالل السنة اكن مكا ييل:

20122011
آالف الدنانريآالف الدنانري

-664ر8الرصيد مكا يف أول اكنون الثاين
091ر9829ر3إضافات خالل السنة
)427()733ر5(احملرر خالل السنة

664ر9138ر6الرصيد مكا يف 31 اكنون األول

وحدة الفوسفات :
قامت دائرة رضيبة الدخل واملبيعات مبراجعة جسالت رشكة منامج الفوسفات االردنية- وحدة الفوسفات للعام 2011 هذا ومل يمت التوصل اىل تسوية هنائية حىت 
تارخي اعداد القوامئ املالية املوحدة املرفقة . حصلت الرشكة عى خمالصة هنائية من دائرة رضيبة الدخل واملبيعات عن وحدة الفوسفات حىت هناية عام 2010.

وحدة األمسدة :
مل تقم دائرة رضيبة الدخل واملبيعات / سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة مبراجعة جسالت رشكة منامج الفوسفات االردنية - وحدة األمسدة لعام 2011 
حىت تارخي اعداد هذه القوامئ املالية. حصلت املجموعة عى خمالصة هنائية من دائرة رضيبة الدخل واملبيعات/ سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة عن 

وحدة االمسدة حىت هناية عام 2010.

26- كلفة املبيعات
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري
152ر56531ر42املنتجات اجلاهزة مكا يف أول اكنون الثاين

املنتجات اجلاهزة مكا يف اول نيسان 2011 قبل معلية متلك الرشكة التابعة
503-)رشكة االمسدة اليابانية االردنية(

308ر584504ر508لكفة اإلنتاج )إيضاح 37(
)565ر42()845ر72(املنتجات اجلاهزة مكا يف 31 اكنون األول

398ر304493ر478

ــدة لعــايم 2012 و 2011 والبالغــة  يتضمــن بنــد لكفــة اإلنتــاج قميــة رســوم التعديــن املتحققــة عــى الفوســفات اخلــام املســتخدم يف إنتــاج وحــدة األمسـ
ــاح 30(. ــوايل )إيض ــى الت ــار ع ــار و 356ر724ر1 دين 809ر447ر1 دين

27- مصاريف بيع وتسويق
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

879ر4313ر2معولة املبيعات

908ر0621ر2مصاريف دائرة التصدير

831565مواد التعبئة

269ر5531رضيبة دخل عى اجور الحشن

211ر2462ر3مصاريف تأخري محتيل البواخر

880ر7135ر2مصاريف بيع وتسويق أخرى

712ر83615ر11
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٢٨- مصاريف إدارية

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

641ر0387ر8رواتب واجور

654ر8931ر1مسامهة الرشكة يف صندوق التعويض وهناية اخلدمة

3610االجازات املدفوعة وتعويض هناية اخلدمة

299299املسامهة يف صندوق ادخار املوظفني

096386ر1املسامهة يف التأمني اليحص ملا بعد التقاعد

279460املسامهة يف صندوق التأمني اليحص

774616املسامهة يف الضامن االجمتايع

451646مصاريف املعاجلة الطبية

458529نفقات السفر واملياومات

988843إسهتالاكت

197266الربيد واهلاتف

222183رسوم االشرتااكت واملعارض

419605اتعاب وقضايا حماماه

125125االجيـــارات

79254الدعاية واالعالن

94145القرطاسية واملطبوعات

173170املياه والكهرباء والتدفئة

12589مصاريف الضيافة

121122الزيوت واحملروقات

247292مصاريف الصيانة وقطع الغيار

369290مصاريف دراسات وأحباث

21198مصاريف براجم احلاسب اآليل

470319ر1الرسوم والرضائب وطوابع الواردات

5868رسوم التأمني

266ر7011ر1أخــــرى

476ر73317ر19

مت توزيع املصاريف اإلدارية للرشكة - باستثناء مسامهة الرشكة يف صندوق التعويض وهناية اخلدمة - بني وحديت الفوسفات واألمسدة بنسبة 75% و %25 
عى التوايل.
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29- مصاريف منجم الرصيفة
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري
186ر3171ر1رواتب وأجور  

146115مسامهة الرشكة يف الضامن االجمتايع
5548مسامهة الرشكة يف صندوق ادخار املوظفني
228114مسامهة الرشكة يف صندوق التأمني اليحص

8279مصاريف املعاجلة الطبية
106ر2981ر1مصاريف البحث العيمل

2581إسهتالاكت
303288أخــــرى

017ر4543ر3

30- رسوم التعدين
تقوم حكومة اململكة األردنية اهلامشية باستيفاء رسوم تعدين عن لك طن فوسفات يباع يف اململكة أو يصدر مهنا أو يستغل يف املشاريع الصناعية لرشكة 

منامج الفوسفات.

- مت خالل عام 2001 تعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات مبوجب قرار جملس الوزراء حبيث أصبحت احلكومة تستويف مبلغ دينار وأربعامئة وعرشين فلسًا 
عن لك طن فوسفات وذلك اعتبارًا من أول اكنون الثاين 2001.

أقر جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتارخي 13 شباط 2013 تعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات للعام 2013، التفاصيل مذكورة باألحداث الالحقة )إيضاح 44(.

إن تفاصيل رسوم التعدين املتحققة عن عايم 2012 و 2011 يه مكا ييل:

20122011
آالف الدنانريآالف الدنانري

842ر3408ر7رسوم التعدين املتحققة عى الفوسفات )املصدر واملباع يف السوق احمليل( 
724ر4481ر1املورد اىل وحدة االمسدة )ايضاح 26(

566ر78810ر8

31- تكاليف التمويل
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري
508745فوائد قروض
612ر8481ر1فوائد بنكية

059ر4991أخرى
416ر8553ر2

32- إيراد التمويل
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري
085ر2083ر2فوائد عى احلسابات البنكية اجلارية والودائع

21747فوائد عى القروض املدينة
-22فوائد عى الذمم املدينة

132ر4473ر2
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33- صافي )مصاريف( إيرادات أخرى
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري
)270()426ر2(صايف خسائر بيع لوازم وكهرباء ومياه

316439إيرادات رسعة محتيل البواخر
186139أرباح استمثارات يف أهسم الرشاكت
753ر6311احملرر من خمصصات سنوات سابقة

6369إجيار السكن واحملالت التجارية
14566تسوية مطالبات التأمني

899733أخـــــرى
929ر2)186(

34- حصة السهم من الربح
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

831ر190145ر132رحب السنة العائد اىل مسامهي الرشكة )دينار(

000ر00075ر75املتوسط املرحج لعدد األهسم خالل السنة )هسم(

فلس/دينــــارفلس/دينــــار

944ر7631ر1احلصة األساسية للهسم من رحب السنة:

إن احلصة املخفضة للهسم من رحب السنة العائد اىل مسامهي الرشكة مساوية للحصة األساسية للهسم منه.  *

35- التصنيف القطاعي
مت حتديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية عى أساس أن املخاطر واملنافع املتعلقة باملجموعة تتأثر بشلك جوهري باالختالف يف منتجات تلك القطاعات. إن 
هذه القطاعات منمظة ومدارة بشلك منفصل حسب طبيعة اخلدمات واملنتجات حبيث تشلك لك مهنا وحدة منفصلة والي يمت قياهسا وفقا للتقارير الي يمت 

استعامهلا من قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار الرئييس لدى املجموعة.

تقوم وحدة الفوسفات باستخراج وتعدين وبيع الفوسفات يف األسواق احمللية والعاملية وللرشاكت احلليفة.

تقوم وحدة األمسدة برشاء الفوسفات من وحدة الفوسفات واستخدامه يف تصنيع األمسدة وحامض الفوسفوريك والكربيتيك وفلوريد األملنيوم وبيعها يف 
األسواق العاملية واحمللية وللرشاكت احلليفة.

تقوم الرشكة اهلندية األردنية للكمياويات احملدودة املسؤولية )رشكة تابعة( بتصنيع وبيع حامض الفوسفوريك ومشتقات كمياوية أخرى يف األسواق العاملية 
وللرشاكت احلليفة.

تقوم رشكة األمسدة اليابانية األردنية حمدودة املسؤولية )رشكة تابعة( بتصنيع وبيع األمسدة ومشتقات كمياوية أخرى يف األسواق العاملية وللرشاكت احلليفة.

تقوم وحدة املتاجرة باملواد األولية برشاء املواد األولية واملتفجرات واستخدامها يف التعدين وصناعة األمسدة مكا تقوم ببيعها يف السوق احمليل وللرشاكت 
احلليفة.
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وحدة 
الفوسفات

وحدة 
االمسدة

اهلندية 
االردنية 
للكمياويات

االمسدة 
اليابانية 
األردنية

املتاجرة اخرى
باملواد االولية

تسوية 
احلسابات 

اجلارية
املجموع

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري31 اكنون االول 2012:

 االيرادات

426ر759-360ر9-159ر94819ر75684ر203218ر427مبيعات خارجية

-)739ر96(---386ر5329ر82111ر75مبيعات داخلية ما بني وحدات االنتاج

426ر759)739ر96(360ر9-159ر33419ر28894ر024230ر503االمجايل

)304ر478(-)048ر8(-)172ر18()595ر78()429ر190()060ر183(لكفة املبيعات

122ر281)739ر96(312ر1-739987ر85915ر96439ر319الرحب االمجايل

نتاجئ االمعال
الرحب قبل الرضيبة وتاكليف ودخل المتويل 

873ر151-312ر1)140()332ر1()118ر3(087ر06412ر143وفرق العملة

530---027209ر1)177()529(صايف )تاكليف( ايراد المتويل وفرق العملة

403ر152-312ر1)140()123ر1()091ر2(910ر53511ر142الرحب قبل رضيبة الدخل

733ر131-312ر1)140()123ر1()091ر2(127ر64811ر122رحب السنة

490ر4------490ر4حصة املجموعة من ارباح رشاكت حليفة

)457(---)457(---حقوق غري مسيطرين 

معلومات القطاعات االخرى

624ر74---5935ر5242ر50218ر53مصاريف رامسالية

025ر20--208962159ر6858ر0115ر5اسهتالاكت

31 اكنون االول 2011:

 االيرادات

415ر812-366ر9-472ر1766ر73081ر671269ر445مبيعات خارجية

-)595ر72(---534ر17617ر8853ر51مبيعات داخلية ما بني وحدات االنتاج

415ر812)595ر72(366ر9-472ر7106ر90698ر556272ر497االمجايل

)398ر493(-)580ر7 (-)230ر4()414ر52()386ر210()788ر218(لكفة املبيعات

017ر319)595ر72(786ر1-242ر2962ر52046ر76862ر278الرحب االمجايل

نتاجئ االمعال
الرحب قبل الرضيبة وتاكليف ودخل المتويل 

398ر164-786ر1)17(774971ر14621ر73834ر105وفرق العملة

)14(---360)49()205()120(صايف )تاكليف( ايراد المتويل وفرق العملة

384ر164-786ر1)17(331ر7251ر94121ر61833ر105الرحب قبل رضيبة الدخل

255ر145-786ر1)17(331ر7251ر00621ر42432ر88رحب السنة

900ر5------900ر5حصة املجموعة من ارباح رشاكت حليفة

)576(---)576(---حقوق غري مسيطرين 

معلومات القطاعات االخرى

866ر131--059ر6791ر58910ر4091ر13038ر80مصاريف رامسالية

339ر20--286780159ر8388ر2764ر6اسهتالاكت
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املوجودات واملطلوبات
 مكا يف 31 اكنون األول 2012

وحدة 
الفوسفات

وحدة 
االمسدة

اهلندية 
االردنية 
للكمياويات

االمسدة 
اليابانية 
األردنية

االمجايلاخرى

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

313ر184875993ر66737ر366123ر221241ر590املوجودات

257ر028412215ر8491ر8618ر10737ر167املطلوبات

478ر163----478ر163استمثار يف رشاكت حليفة

املوجودات واملطلوبات
 مكا يف 31 اكنون األول 2011 

وحدة 
الفوسفات

وحدة 
االمسدة

اهلندية 
االردنية 
للكمياويات

االمسدة 
اليابانية 
األردنية

االمجايلاخرى

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

721ر212911ر0791ر67328ر716111ر041225ر545املوجودات

733ر36697176234ر2363ر85837ر193املطلوبات

846ر113----846ر113استمثار يف رشاكت حليفة

التوزيع اجلغرايف  
إن تفاصيل املبيعات حسب املناطق اجلغرافية يه مكا ييل:

املوجودات واملطلوبات
 مكا يف 31 اكنون األول 2012

وحدة 
الفوسفات

وحدة 
االمسدة

اهلندية 
االردنية 
للكمياويات

االمسدة 
اليابانية 
األردنية

املجموعمواد أولية

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

- 2012

942ر615-159ر94819ر91084ر925144ر366آسيا

075ر107---623ر45248ر58اوروبا

890ر20---890ر20-افريقيا

الرشاكت احلليفة /
822ر1----822ر1املشاريع املشرتكة يف األردن

697ر36013ر9--333ر44أخرى

426ر360759ر1599ر94819ر75684ر203218ر427

- 2011

264ر659-472ر1766ر72081ر896197ر373آسيا

006ر71----006ر71اوروبا

084ر66---084ر66-افريقيا

الرشاكت احلليفة / 
744----744املشاريع املشرتكة يف األردن

317ر36615ر9--926ر255أخرى

415ر366812ر4729ر1766ر73081ر671269ر445

متارس املجموعة نشاطها داخل اململكة األردنية اهلامشية وبالتايل فإن مجيع موجوداهتا ومطلوباهتا تقع مضن اململكة األردنية اهلامشية، باستثناء املرشوع 
األندونييس - رشكة برتو جوردان أبدى املقام يف أندونيسيا.
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36- مخصصات مختلفة
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

000ر90530ر8خمصص ماكفأة تعويض هناية اخلدمة لملوظفني )إيضاح 19(

000ر88919ر17خمصص حوافز لملوظفني*

000ر05410ر8خمصص منح لملتقاعدين**

159ر1-أخرى

159ر84860ر34

قرر جملس إدارة الرشكة بتارخي 2 متوز2011 اقرار نظام حوافز النهتاء اخلدمة املبكر لعام 2011 واألسس املتعلقة به ملوظفـي الرشكة اللذين    *
تنطبق علهيم الرشوط الواردة هبذا النظام حبيث ال جيوز امجلع بني احلافز املنصوص هيلع يف هذا النظام واحلافز املنصوص هيلع يف نظام    

احلوافز للتقاعد املبكر لعام 2000، وال عى املاكفأة التعويضية، ويشمتل النظام عى منح املوظف الذي تمت املوافقة عى طلبه االمتيازات التالية:  

منح ماكفأة تعادل 000ر1 دينار عن لك سنة خدمة من تارخي التعيني وحىت تارخي االنفاكك عن العمل.. 1

منح ماكفأة تعادل 000ر1 دينار عن لك سنة خدمة من تارخي االنفاكك عن العمل وحىت بلوغ سن الشيخوخه 60 عامًا للذكور و55 عامًا لالناث.. 2

منح ماكفأة تعادل أربعة رواتب عن لك سنة من السنوات امخلس االوىل، وثالثة رواتب عن لك سنه من السنوات امخلس الثانية، وراتبني عن لك . 3
سنة من السنوات امخلس الثالثة ولغايات احتساب احلافز املنصوص هيلع يف هذا النظام جيب ان ال تزيد السنوات املتبقية يف مجيع االحوال عن 

عرش سنوات بالنسبة لالناث وعن مخس عرشة سنه بالنسبة للذكور.

االستفادة من نظام التأمني اليحص ملا بعد التقاعد ملوظيف الرشكة. مكا وجيوز لملوظف املستفيد الذي ال تنطبق هيلع رشوط التقاعد املبكر أو الذي . 4
ال يرغب باالحالة اىل التقاعد املبكر بعد انفاككه عن العمل االحتفاظ حبقة باالشرتاك يف صندوق التأمني اليحص ملا بعد التقاعد رشيطة ان يدفع 

مقدمًا االشرتاك املنصوص هيلع يف النظام. 

حبيث ال يؤثر احلافز املستحق لملوظف املستفيد عى مستحقات هناية خدمته ومن مضهنا ماكفآة الستة أهشر أو مستحقاته يف صندوق التعويض والوفاة او 
مستحقاته من صندوق التوفري.

مت احتساب خمصص ِمَنح لملتقاعدين للعام 2012 حسب قرار جملس إدارة الرشكة بتارخي 29 شباط 2012 َمنح متقاعدي الرشكة تقاعد مبكر    **
عام 2000 مكرمة بواقع 000ر5 دينار للك متقاعد.  

مت احتساب خمصص ِمَنح لملتقاعدين للعام 2011 حسب قرار جملس إدارة الرشكة بتارخي 20 شباط 2012  َمنح متقاعدي الرشكة خالل الفرتة    
من 1 اكنون الثاين 2002 ولغاية 4 حزيران 2011 مكرمة حتتسب مكا هو مبني يف املعادلة التالية عى أن ال يقل مبلغ املكرمة عن 000ر8 دينار    

للك متقاعد.  

))X %50 الراتب اخلاضع للضامن االجمتايع X عدد سنوات اخلدمة( + )X %25 الراتب اخلاضع للضامن االجمتايع X عدد السنوات املتبقية    
من تارخي ترك العمل وحىت سن الشيخوخة((.  
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37- كلفة اإلنتاج
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

658ر72619ر40منتجات حتت التصنيع أول املدة

يضاف:

148ر967151ر151مواد خام

580ر0487ر8لكفة رشاء مواد أولية

576ر102183ر171متعهدو الردم والتعدين

292ر21562ر78رواتب وأجور ومنافع أخرى

991ر83236ر31حمروقات وزيوت

622ر81615ر21مياه وكهرباء

138ر51832ر27قطع غيار ولوازم

214ر81019ر18اسهتالاكت

815ر10416ر18أخرى

يزنل:

)726ر40()554ر59(منتجات حتت التصنيع آخر املدة

308ر584504ر508

38- رواتب وأجور ومنافع املوظفني
20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

928ر33557ر78رواتب وعالوات

000ر62630ر8القمية احلالية ملاكفأة تعويض هناية اخلدمة لملوظفني

238ر3951ر1صندوق التعويض وهناية اخلدمة

120ر3675ر7الضامن االجمتايع

329ر6512ر2صندوق التوفري

293ر7803ر3نفقات معاجلة املستخدمني

216ر6283ر3تغطية نفقات التأمني اليحص لعائالت املستخدمني

986ر1081ر1مسامهة الرشكة يف التأمني اليحص / تقاعد

979971دمع وجبات الطعام

847416تعويض هناية اخلدمة املدفوع

497ر716107ر108

39- التزامات محتملة
الكفاالت واالعمتادات

عى املجموعة بتارخي القوامئ املاليـة املوحدة الزتامات حممتل أن تطرأ تمتثـل يف اعمتادات مستنديـة وكفاالت صادرة مكا يف 31 اكنون األول 2012 بقمية 
913ر797ر58 دينار و 272ر947ر2 دينار عى التوايل )2011: 524ر152ر107 دينار و 435ر826ر2 دينار عى التوايل(. 
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قامت املجموعة بكفالة 25% نسبة حصهتا برأمسال رشكة االبيض لالمسدة والكمياويات االردنية من قمية قروض التجمع البنيك والتهسيالت االئمتانية املمنوحة 
لرشكة االبيض بإدارة البنك االهيل االردين حيث بلغت حصة املجموعة 400ر318ر15 دينار.

اإلجيار التشغييل
قامت الرشكة خالل عام 1978 باستئجار األرض املقام علهيا املجمع الصنايع يف العقبة والبالغة مساحهتا 447ر3 دومن من حكومة اململكة األردنية اهلامشية 
وملدة 25 عاما انهتت خالل عام 2003. هذا وقد مت جتديد استئجار األرض مع رشكة تطوير العقبة مبساحة 043ر3 دومن يف عام 2008 وملدة 49 عام ويبلغ 

اإلجيار السنوي 194ر570 دينار.

القضايا املقامة ضد املجموعة
هناك قضايا مقامة ضد املجموعة مضن النشاط الطبييع مببلغ 060ر208 دينار تقريبًا. وترى إدارة املجموعة أنه لن يرتتب علهيا أية الزتامات جوهرية لقاء 

هذه القضايا.

قامت الرشكة خالل عام 1999 مبصادرة كفاالت لرشكة )KHD( األملانية املقاول الرئييس ملرشوع أجهزة التعومي ورفع النسبة يف ممجن الشيدية - املرحلة 
األوىل، نتيجة لعدم الزتام رشكة )KHD( برشوط اإلتفاقية. هذا وقد قامت رشكة )KHD(خالل هشر اكنون الثاين 2000 برفع دعوى ضد الرشكة ملنع مطالبهتا 
بقمية الكفاالت. وعى أثر ذلك قدمت الرشكة ادعاًء متقاباًل خالل هشر شباط 2000 يف الدعوى الي أقامهتا رشكة )KHD( أمام حممكة بداية معان مكا 
باشـرت رشكة )KHD( خالل هشر آذار 2000 بإجراءات التحكمي أمام غرفة التجارة الدولية. هذا وقد أصدرت حممكة المتيزي األردنية قرارًا قضت مبوجبه بأن 
رشكة )KHD( قد تنازلت عن رشط التحكمي أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، وبذلك تكون احملامك األردنية يه اجلهة القضائية املختصة للنظر يف اخلالف 

القامئ فميا بني رشكة منامج الفوسفات األردنية ورشكة )KHD( األملانية وال تزال القضية منظورة أمام احملامك األردنية.

أقامت رشكة )KHD( خالل هشر ترشين االول 2004 دعوى قضائية ضد رشكة منامج الفوسفات ادعت فهيا باستحقاقها ملبالغ عديدة من رشكة منامج 
الفوسفات ترتبت مبوجب العقد الذي أبرم فميا بني الطرفني إلنشاء مرشوع أجهزة التعومي ورفع النسبة يف ممجن الشيدية.

بلغ مجموع قمية املطالبات املتعلقة هبذه الدعاوي 560ر563ر12 دينار، وقد قامت الرشكة بتقدمي الحئة ادعاء متقابل تضمن مطالبات عديدة لرشكة منامج 
الفوسفات بلغ مجموعها 429ر659ر27 دينار ويه عبارة عن التاكليف الي تكبدهتا رشكة منامج الفوسفات يف سبيل إصالح األخطاء الي قامت هبا رشكة 

)KHD( عند إنشاءها لملرشوع.

40- معامالت مع جهات ذات عالقة
تمشل املعامالت مع جهات ذات عالقة الرشاكت احلليفة، كبار املسامهني، اإلدارة التنفيذية العليا لملجموعة والرشاكت الي مه فهيا مسامهني رئيسني.

فميا ييل الرشاكت احلليفة ونسبة امللكية فهيا:

نسبة امللكية

20122011

%%امس الرشكة

4626رشكة منامج لتطوير التعدين 

2525رشكة األبيض لالمسدة والكمياويات األردنية

4848الرشكة األردنية اهلندية لألمسدة 

5050املرشوع االندونييس- رشكة برتو جوردان أبدى

5050رشكة املوانئ الصناعية

4626رشكة أراكن لملقاوالت االنشائية والتعهدات التعدينية

قامت املجموعة بالدخول يف معامالت مع الرشاكت احلليفة وجهات ذات عالقة ومع حكومة اململكة األردنية اهلامشية مضن النشاطات االعتيادية للرشكة 
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وباستخدام االسعار التجارية. 

فميا ييل ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل العام:

املجمــــوعاجلهــة ذات العــالقة

الرشاكت 
احلليفة

حكومة اململكة 
20122011أخرى**األردنية اهلامشية*

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

بنود داخل قامئة املركز املايل املوحدة:

667ر9945ر90518ر11-089ر7ذمم مدينة

639ر61113ر99311ر1-618ر9ذمم دائنة 

950ر9501ر1--950ر1قروض مدينة

بنود خارج قامئة املركز املايل املوحدة:

261ر8196ر7-052ر7674ر3قروض مكفولة

عنارص قامئة الدخل املوحدة:

879ر51045ر68859ر57-822ر1مبيعات 

941ر051186ر568155ر31-483ر123مشرتيات

566ر78810ر8-788ر8-رسوم تعدين

848ر53011ر9-530ر9-رسوم امليناء

980ر19215ر37921ر10-813ر10إيرادات أخرى

830789-830-إجيار أرايض

تقوم املجموعة باحلصول عى خدمات ومنتجات من رشاكت / مؤسسات مملوكة حلكومة اململكة األردنية اهلامشية )كبار املسامهني(، وقد بلغ مجموع   *
املدفوعات النقدية هلذه الرشاكت / املؤسسات 686ر838ر119 دينار و392ر464ر84 دينار للسنتني املنهتيتني يف 31 اكنون األول 2012 و 2011 عى 

التوايل.

يمشل بند األخرى أرصدة ومعامالت مع رشاكء رشكة الفوسفات األردنية يف الرشاكت احلليفة.  **

فميا ييل ملخص ملنافع )رواتب وماكفآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا لملجموعة:

20122011

آالف الدنانريآالف الدنانري

142ر8521رواتب وماكفآت

املعامالت مع احلكومة األردنية:
إن طبيعة املعامالت مع جهات ذات عالقة تمتثل فميا ييل:

تقوم الرشكة بدفع رسوم حكومية ورسوم تعدين للحكومة األردنية وعى أساس مبالغ حتددها احلكومة من وقت آلخر. ●
بعض قروض الرشكة مكفولة من قبل أو مت احلصول علهيا بواسطة احلكومة األردنية مع املقرضني الدوليني وبنسب فوائد تفضيلية يف بعض األحيان. ●
قامت الرشكة باستئجار األرض املقام علهيا املجمع الصنايع من رشكة تطوير العقبة / سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. ●
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41- القيمة العادلة لألدوات املالية
تمتثل األدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

متثل املوجودات املالية النقد يف الصندوق ولدى البنوك والذمم املدينة والقروض املدينة واملوجودات املالية بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل واملوجودات 
املالية بالقمية العادلة من خالل األرباح واخلسائر وبعض األرصدة املدينة االخرى وقروض إساكن املوظفني، يف حني متثل املطلوبات املالية البنوك الدائنة والذمم 

الدائنة وبعض األرصدة الدائنة األخرى والقروض.

ان القمية الدفرتية لألدوات املالية ال ختتلف بشلك جوهري عن قميهتا العادلة.

42- ادارة اخملاطر 
خماطر أسعار الفائدة

إن املجموعة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة عى موجوداهتا ومطلوباهتا والي محتل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والبنوك الدائنة والقروض.

يوحض اجلدول التايل حساسية قامئة الدخل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة عى أسعار الفائدة مكا يف 31 اكنون األول، مع بقاء مجيع املتغريات األخرى 
املؤثرة ثابتة.

تمتثل حساسية قامئة الدخل املوحدة بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد عى رحب املجموعة لسنة واحدة، ويمت احتساهبا عى املوجودات واملطلوبات 
املالية الي محتل سعر فائدة متغريًا مكا يف 31 اكنون األول 2012.

األثر عى رحب  السنةالزيادة بسعر الفائدة2012
آالف الدنانرينقطة موئيةالعملة

)117(100دينار أردين
)388(100دوالر أمرييك

)39(100يورو
األثر عى رحب  السنةالزيادة بسعر الفائدة2011
آالف الدنانرينقطة موئيةالعملة

100331دينار أردين
)104(100دوالر أمرييك

)60(100يورو
)21(100دينار كويي 

يف حال اخنفاض سعر الفائدة مبقدار 100 نقطة موئية فإنـه سيكون له نفس األثر املايل أعاله مع عكس اإلشارة.

خماطر التغري بأسعار األهسم
يوحض اجلدول التايل حساسية قامئة الدخل املوحدة )لملوجودات املالية احملددة بالقمية العادلة من خالل االرباح واخلسائر( والتغري املرتامك يف القمية العادلة 

)لملوجودات املالية بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل( نتيجة للتغريات املمكنة املعقولة عى أسعار األهسم، مع بقاء مجيع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة :

األثر عى حقوق امللكيةاألثر عى رحب  السنةالتغري يف املؤرش2012

آالف الدنانريآالف الدنانري%املؤرش
51014بورصة معان

األثر عى حقوق امللكيةاألثر عى رحب  السنةالتغري يف املؤرش2011

آالف الدنانريآالف الدنانري%املؤرش
51119بورصة معان

يف حال هنالك تغري سليب يف املؤرش يكون األثر مساويًا للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
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خماطر االئمتان
خماطر االئمتان يه املخاطر الي قد تمجن عن ختلف أو جعز املدينني واألطراف األخرى عن الوفاء بالزتاماهتم جتاه املجموعة.

تسىع املجموعة إىل احلد من خماطر االئمنان وذلك بوضع سقف ائمتاين للعمالء مع مراقبة الذمم القامئة بشلك مسمتر. مكا حتتفظ املجموعة باألرصدة 
والودائع لدى مؤسسات مرصفية مليئة. هذا وتمت غالبية مبيعات املجموعة عن طريق اعمتادات مستندية.

تقوم املجموعة ببيع منتجاهتا لعدد كبري من العمالء، هذا و ميثل أكرب 4 معالء ما نسبته 93% من الذمم املدينة مكا يف 31 اكنون األول 2012 )2011: أكرب 8 
معالء %65(.

خماطر السيولة
تعمل املجموعة عى إدارة خماطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التهسيالت البنكية.

يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات املالية )غري خمصومة( مكا يف 31 اكنون األول 2012 و 2011 عى أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار 
الفائدة السوقية احلالية:

من 3 هشور إىلأقل من 3 هشور
 12 هشر

من سنة حىت 
املجموع5 سنوات

آالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانريآالف الدنانري

31 اكنون األول 2012

538ر13-288ر25013بنوك دائنة

683ر39--683ر39ذمم دائنة 

487ر70261ر78548ر12-قروض 

708ر702114ر07348ر93326ر39املجموع

31 اكنون األول 2011
695ر17-367ر32817بنوك دائنة
314ر25--314ر25ذمم دائنة 

609ر80450ر29134ر51415قروض 
618ر80493ر65834ر15632ر26املجموع

خماطر العمالت
فميا ييل جدول يوحض أثر التغري املمكن املعقول يف سعر رصف الدينار األردين مقابل العمالت األجنبية عى قامئة الدخل املوحدة، مع بقاء مجيع املتغريات 

األخرى املؤثرة ثابتة.

الزيادة يف سعر رصف العملة 
األثر عى الرحب قبل الرضيبةمقابل الدينار األردين

آالف الدنانري2012%
)39(1يورو

-1دينار كويي

2011
)60(1يورو

)21(1دينار كويي

يف حال اخنفاض سعر رصف العمالت مبقدار 1% فإنـه سيكون له نفس األثر املايل أعاله مع عكس اإلشارة.
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43- إدارة رأس املال
يمتثل اهلدف الرئييس فميا يتعلق بإدارة رأمسال املجموعة بالتأكد من احملافظة عى نسب رأمسال بشلك يدمع نشاط الرشكة ويعظم حقوق امللكية.

تقوم املجموعة بإدارة هيلكة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة علهيا يف ضوء تغريات  ظروف العمل. هذا ومل تقم املجموعة بأية تعديالت عى األهداف 
والسياسات واإلجراءات املتعلقة هبيلكة رأس املال خالل السنة احلالية والسنة السابقة.

إن البنود املتضمنة يف هيلكة رأس املال تمتثل يف رأس املال املدفوع واالحتيايط اإلجباري واالحتيايط االختياري واإلحتيايط اخلاص واألرباح املدورة والبالغ 
مجموعها 368ر142ر770 دينار مكا يف 31 اكنون األول 2012 مقابل 215ر514ر668 دينار مكا يف 31 اكنون األول 2011.

44- أحداث الحقة
مت بتارخي 19 شباط 2013 توقيع عقد معل مجايع بني الرشكة والنقابة العامة للعاملني يف املنامج والتعدين حيث يتضمن البند رمق 10 من العقد إحالة موضوع 
زيادة املاكفأة التعويضية )ماكفأة هناية اخلدمة( لتصبح 000ر2 دينار عن لك سنة خدمة بدال من 000ر1 دينار اىل اهليئة العامة للرشكة إلختاذ القرار املناسب 
بشأهنا. ويف حال املوافقة علهيا سيمت تطبيقها بإنشاء صندوق خلطة املنافع وإعداد نظام خاص به وعى أن ال يستفيد من هذه املاكفأة من يستفيد من أي 

نظام حوافز. 

أقـر جملـس الـوزراء يف جلسـته املنعقـدة بتـارخي 13 شـباط 2013 نظامـا معـدال لنظـام عائـدات تعديـن الفوسـفات للعـام 2013. حيـث نـص هـذا التعديـل عى 
اسـتبدال عائـدات التعديـن مـن 42ر1 دينـار للطـن الواحـد إىل 5 باملائـة مـن إمجـايل املبيعـات أو 42ر1 دينـار للطـن أهيـام أعـى، ويعتـرب هـذا النظـام سـاريًا 

ابتـداًء مـن تـارخي 6 آذار 2013.

45- أرقام املقارنة
مت اعادة تصنيف بعض أرقام 2011 لتتناسب مع تصنيف أرقام 2012 هذا و مل ينتج عن اعادة التصنيف أي أثر عى املركز املايل لملجموعة أو اداهئا املايل.
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