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كلمة الرئيس

حرضات السادة املسامهني الكرام،،،
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته..
ابمس جملسس اإدارة الرشسسكة و يسسد هوادرعسا أسسسعدين بأن بأرحسست بسسمك أب سأ عرح سست وبأن بأعسسر عس عي س مك املسسوقرة التقريسسر السس نوي الثسساين و العرشسون لرشسسكتمك
م ضمن ًا اإجنازات الرشكة وتطلعاهتا املس تقبلية وبياانهتا املالية للس نة املنهتية يف . 2018/12/31
كام تعلمون فاإن عام  2018شهد اس مترارا لتفسا ا ألزمسة تق دسادوة وا ألو ساس الس ياسس ية يف اجملول اجملساورة ،ومسد اسس مترار عسإ الساا فساإن مسس امل كسد ان سس متر
بأعسامل الرشسكة والقطسساس الدسناعي ابلتس أابر مغسا وابلسسراي مسس التاسسدالات السس تواوسه تردن رسس ت تو ساس وت سسطراابت السسا دة يف املنطقسسة ،و سع الرشسسكة
خطسه مسس تقبلية لهسسإا العسسام  2019لسسدالادة املبيعسات اةليسسة واةاراب سسة ،اب إل سسافة فاإنسسا تبأسس عسسس يسسال وبأسسسواي ليسسة و اراب سة ودوسدة تعسسود عس الرشسسكة
ابلس متراروة والرحبية
ومس مضس توهجات الرشكة لأ الأزمة الالية اإختإت الهيئة العامة للرشكة يف اإابامتعها غري العادي املنعقد بتارخي  2018/08/08قرارا ً ابإندماج الرشكة عس طروق مضها لرشكة
الرتافرتني املسامهة العامة اةدودة ،وقد مت توق د عقد الإندماج بني الرشكتني بتارخي  2018/07/21ومت رفد املو وس ملتابعة الإندماج و إاابرا الالزم جملى اجملوائر الكوم ة اخملتدة
لتشك أ جلنة تندماج
كسسام ان الرشسسكة يف العسسام السساو بدسسدد توق سسد عقسسد بيسسد تدسسدير ملسسادة السس يليد مقسسدار  9000طسسس رسسسعر  500000دولر سس يعود عس الرشسسكة ابلابسسر تجيسسا
وزالادة يف الرحبيه ان شا هللا .
وعليه يل اإدارة الرشكة واعد للمااوا مس تقليأ الآاثر السلبية بعدة اجتاعات وطري نإهر مهنا ما ويل:
 يل الرشكة ع ختف ض لكف الإنتاج مس الل ختف ض اسعار مس تلدمات تنتاج مس مواد (الرمأ اةام،التكل ،وتهياس  ...اخل) .
 عدم توظيف موظفني ودد بقدر الإمدن ت يف حاا ازدالاد املبيعات رشلك وتطلت ذكل.
 يل الرشكة ع زالادة تسعار لدابئهنا ملاديت الس يليد والتكل وختف ض رشوط اجملفد .
لكنا ثقه ب أن بلية العمأ اجلدودة والتغريات يف تدارة الس سيمت اتباعها يف السس نوات القادمسة مبنيسه عس هجسود جملسس ادارة الرشسكة وفروسق يسأ الرشسكة اجملوليسة
لدناعات السليد س ت دي اىل اس متراروة الرشكة وسحسس ادااهسا البيعسي واملساو وعليسه اتووسه السيمك ابلشسكر وتم نسان واسس مترار ديسمك وت أويسدح وتعساو مك لتأق سق
اعداف وغاالات عإ الرشكة .
وفقنا هللا يع ًا ةدمة عإا البدل يف ظأ صاحت اجلالا املكل عبدهللا الثاين بس السني املعظم
كــــبأ مي بأبسو ابسسسسسسسسابسر
ريس جملس الإدارة
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 :1بأنشطـة الرشكــة الريس ية :
اإن نشاط الرشكة الرييس عو طأس رمال الس يليد ح س ومت تدنيد عإا املنتج مس الرمأ الدوايج تردين الفا ق النقاوة ابإس تعامل احدث املاهينات للأدول ع اجملقه الفا قة يف طأس عإ
املواد ،ومت اس تخراج عإ املاد مس منجم الرشكة الواقد يف راس النقت وومت نقهل اىل موقد املدند يف بعه ان الدبيت للأدول ع النوعية حست م طلبات تس تخدام الدناعي لها ح س
ومت انتاج املواد التالية -:
 طاني الس يليد  75م كرون.
 طاني الس يليد  100م كرون.
 طاني الس يليد  63م كرون.
 طاني الس يليد  45م كرون.
 طاني الس يليد  10م كرون.
ح س س تعمأ عإ املنتجات يف عدة صناعات وجمالت وإهر مهنا حفر الأابر وصناعة اللواصق وصناعة السريام ك وصناعة اجملعاانت والدناعات تنشا ية والف ربوالس وتنق ة امليا ...اخل
كام ان الرشكة قام ابإد ال منتج ودود امسه ( )Talcح س ان الرشكة تقوم ابإس ترياد املواد اةام مس اةارج وومت تدنيد عإا املنتج يف مدند الرشكه للأدول ع النوعية حست م طلبات
تس تخدام الدناعي لها ح س ومت انتاج املواد التاليه :
Talc T2
•
Talc T3
•
Talc T7
•
ح س س تعمأ عإ املنتجات يف عدة صناعات وجمالت ونإهر مهنا (( اجملعاانت  ،تمسد ،السريام ك  ،والدبالت و البالس تك ...اخل ))
ب  -أبماهس الرشكة اجلغراف ة وعدد املوظفني يف لك مهنا:
وقد املدند يف بعة – ان الدبيت ع الشارس الر ييس  -عامن – العقبة ع بعد  55ح مس اجملوارالسابد ووبلغ عددالعاملني ف ه  24موظف .

ج  -جحم تستامثر الربأسامو للرشكــة
بلغ جحم تستامثر املاو لعام .)1,232,985( 2018
 : 2الرشاك ت التابعة للرشكة:
لووود رشكــات تـــابــعـه
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 : 3اسام بأعضا جملس تدارة ونبإ تعروف ة عس لك واحد
ريس جملس تدارة
سعادة الس يد هبأ مي ف اد سعد ابووابر

ممثأ عس رشكة فراج

ان ت ريس جملس تدارة :
معاو العني بأميس عبد الكرمي رشريح اح
ا ألعضا :
سعادة املهندس يأ امحد امس وريدت
سعادة املهندس قيس ف اد سعد ابووابر
سعادة اجملكتور فويت مخيس
سعادة املهندس ووسف اسعد ر وان

مسسسسسدقسسسسسق السسأســـابسسسسسات
مك ت محمود سعادة ورشاك
املستشار القانسونسسسي
تس تاذ اميس ابو امحلص
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أعضاء جملس االدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم
 سعادة السيد كيم فؤاد سعد ابو جابر  /رئيس جملس االدارة
ولد عام  ،1956حصل على شهادة بكالوريس إدارة األعمال عام  ،1980رئيس جملس إدارة شركات فؤاد
ابوجابر وأوالده ويشغل حالياً الرئيس التنفيذي جملموعة شركات فؤاد ابو جابر وأوالده وشغل مناصب عدة منها ،
انئب رئيس جملس ادارة شركة ترافرتني  ،انئب رئيس جملس ادارة شركة االردن الدولية للتأمني وشركة االردن الدولية
لصناعات ،عضو جملس ادارة بنك املال االردين (كابيتال بنك) حزيران  ،2017رئيس جملس ادارة شركة صالبه
لصناعة وتشكيل احلديد والصلب وعضو يف العديد من اجلمعيات واملؤسسات والنوادي احملليه.
 معايل العني  /أمين عبد الكرمي بشري حتاحت انئب رئيس جملس االدارة
ولد عام  ،1962حصل على شهادة بكالوريس إدارة األعمال من لندن عام  ،1982وشغل منصب
مدير عام يف شركة الكربوانت االردنية ،واصبح مالك ورئيس جملس االدارة  .وشغل مناصب عدة منها :
عضو يف جملس االعيان "حالياً"  ،وزير النقل يف شهر  2015/11ولغاية  ، 2016/5رئيس جملس
ادارة شركة الفردوس لالسكان ،رئيس جملس ادارة شركة الرتافرتني  ،انئب رئيس هيئة املديرين لشركة االكياس
الورقية،انئب رئيس هيئة يف شركة التأمني االسالمية ،رئيس جملس ادارة غرفة صناعة االردن لالعوام
( ، )2015/1-2014()2014-2010( )2009-2005عضو جملس ادارة (سابقا) يف كل
من البنك املركزي  ،والبنك االسالمي .
 سعادة الدكتور فويت عيسى فويت مخيس  /عضو جملس االدارة
ولد عام  1938حصل على شهادة زمالة الكلية الربيطانية والكلية االمريكية يف امراض النساء والتوليد عام
 1963أصبح رئيس جملس ادارة شركة االحتاد العريب للتأمني يف عام  ، 2007انئب رئيس جملس ادارة يف
الشركة الدولية لصناعات السيليكا.
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 سعادة املهندس مجيل امحد ضامن وريكات /عضو جملس االدارة
ولد عام  ، 1943حصل على شهادة دبلوم هندسة املناجم والتعدين جامعة سراييفو عام  1969عمل
مهندس يف سلطة املصادر الطبيعية من عام 1971 – 1970عمل يف شركة مناجم الفوسفات االردنية
مديراً لعدة دوائر وانئب للمدير العام من عام 1971اىل بداايت عام  ، 2003مديراً عاماً لشركة االردنية
للصوف الصخري م.ع.م من  2003/1/1اىل  ، 2012/4/8انئباً لرئيس جملس ادارة الشركة االردنية
لصوف الصخري من ، 2012/04/8 – 2010/04/26عضو جملس ادارة غرفة صناعة الزرقاء
لدورتني من عام  2009لغاية االن وحالياً يشغل منصب انئب رئيس جملس ادارة غرفة صناعة الزرقاء .

 سعادة املهندس قيس فؤاد سعد ابو جابر /عضو جملس االدارة
ولد عام 1960حصل على شهادة البكالوريوس يف اهلندسة الزراعية من جامعة كالفورنيا عام  1983ومنذ
التخرج عمل يف جمموعة شركات فؤاد ابوجابر يشغل حالياً مدير تنفيذي يف جمموعة فؤاد ابو جابر وعضو جملس
ادارة كل من شركة الرتافرتني وشركة صالبة لصناعة وتشكيل احلديد والصلب والشركة املتقدمة لتسويق املنتجات
الزراعية .


سعادة املهندس يوسف امحد أسعد رضوان
ولد

عام  1938حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام  ،1961عضو مجلس إدارة في كل من

المصنع العالمي النظمة المباني ،شركة فلسطين النشاء المدن الصناعية ،شركة القدس لالستثمارات العقارية ،نائب
رئيس مجلس االدارة في شركة االردن الدولية لالستثمار.
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: 3ب -أمساء ورتب أشخاص االدارة العليا ونبذه تعريفيه عن كل واحد منهم.
السيد فوزان مالك فايز املصري  /الرئيس التنفيذي
ولد عام  1964حاصل على شهادة بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة اندايان الوالايت املتحده عمل يف
شركات النفط العامليه يف ديب وكندا يف عام  2011عمل مع السيد فادي غندور مع الشركات الناشئه يف
قطاع السياحه املستدامة حىت عام  2014حيث عمل كمستشار لقطاعات خمتلفه  ،يف عام 2016
استلم رئيس تنفيذي لشركة الدولية لصناعات السيليكا.
السيد يعقوب بسام يعقوب معايعة  /املدير املايل واالداري
ولد عام  1978حاصل على شهادة ماجستري حماسبة من جامعة عمان العربيه عام  2007مت تعينه يف
الشركة الدولية لصناعات السيليكا بوظيفة مدير مايل يف  ، 2017/4/10عمل سابقاً بعدة شركات منها
:جمموعة شركات نقل – االردن  ،جمموعة الكان االردن لسيارات  ،جمموعة البنيه العراقيه ،جمموعة عبدهللا
ابو نيان – السعودية .
املهندس حسن عالء الدين حممد بينو /مدير دائرة االنتاج
ولد عام  1963حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة الكرتونيات واتصاالت من جامعة فيالدلفيا عام
 ، 1997مت تعينه يف الشركة الدولية لصناعات السيليكا بوظيفة مهندس صيانة وانتاج يف عام  1998مث
أصبح مديراً للمصنع ومديرا للدائرة الفنية من اتريخ  2007/1/1ومل يعمل لدى شركات اخرى.
املهندس تيمور ابراهيم محيد الشيشاين  /مدير التسويق
ولد عام  1970حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة الكرتونيه من جامعة العلوم التطبيقيه عام
 ، 1998مت تعينه يف الشركة الدولية لصناعات السيليكا بوظيفة مهندس صيانة وانتاج مث اصبح مديراً
لالنتاج والتسويق من اتريخ  2007/01/01ومل يعمل لدى شركات اخرى .
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 : 4بأسام هبار ماليك الأسهم وعدد امه اململوكة للك مهنم مقارنة مد الس نة السابقة.
بأسام هبار املاليك

الر

2معاو العني بأميس عبد الكرمي رشري ح اح

2018

النس بة

2017

النس بة

643,338

%27.181

643,338

%27.181

2

رشكة تردن اجملوليه للت أمني

415,440

% 17.553

415,440

% 17.553

3

الس يد قيس ف اد سعد بأبو وابر

313,254

% 13.235

313,254

%13.235

4

السادة رشكة الرتافرتني

280,564

%11.854

280,564

% 11.854

5

الس يد ف اد سعد فرحان ابو وابر

276,500

%11.682

276,500

%11.682

6

الس يد هبأ مي ف اد سعد ابو وابر

235,996

%9.972

235,996

% 9.972

: 5الو د التنافيس للرشكة مضس قطاس نشاطها .
لميكس سحدود الو د التنافيس للرشكة مضس قطاس نشاطها وبأسواقها الر يس ية وحدهتا مس السوي اةيل والسوي اةاريج ابلراي مس وابود رشاكت منافسه يف القطاس
و اصه ابةارج.
 : 6بأ -:دروة تعامتد ع يال ر يسني ( لياً و اراب اً) أشلكون ( )%10فاكرث مس اابامو املبيعات.
الر
1
2

امس الرشكة
رشكة تمسدة الياابنيه
الرشكة الوطنية لدلعاانت

( يل )
( يل )

نس بة التعامأ مس اابامو املبيعات
%17
%12

ب  - :ومت اعامتد ع مورديس دديس لياً و اراب اً أشلكون  %10ف أكرث.
الر
1

امس الرشكة
Marvel enterprise us

( اريج )

نس بة التعامأ مس اابامو املبيعات
%14

 : 7بأ  -امحلاوة الكوم ة بأو تم يازات الس عمتتد مغا الرشكة بأو بأي مس منتجاهتا مبوابت القانون وتنظمه -:
لووود بأي حاموة حكوم ة بأو بأم يازات عمتتد مغا الرشكة بأوبأي مس منتجاهتا مبوابت القوانني وتنظمة بأو غريعا.
 : 7ب  -لووود بأي برا ات ا رتاس بأو حقوي ام ياز حدل الرشكة علهيا.
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 : 8ب أ  -القرارات الدادرة عس الكومه او املنظامت اجملولية او غريعا الس لها اابر مادي ع يأ الرشكة
او منتجاهتا او قراراهتا -:
لووود بأي قرارات صادرة عس الكومة بأو املنظامت اجملولية بأو غريعا لها بأابر مادي ع يأ الرشكة او منتجاهتا او قدرهتا التنافس ية .
 : 8ب  -تطبيق معاوري اجلود -:
 -لقد اكن الرشكة حاصهل ع معاير اجلود اجملوليه (ايدو  ) 9002حىت عام  2004وع

و ذكل فقد قام الرشكة بتجدود عإ املعاوري يف عام  2013ومل مكأ

تابرا ات .
 : 9بأ – عدد موظفي الرشكة وفئاهتم وم عالهتم -:
بلغ عدد موظفني الرشكة  24موظف وموزعني ع النأو التاو -:
عدد موظفي الرشكة

امل عأ العلمي
2018

2017

ماابس تري

1

1

بدلورووس

4

4

دبلوم
اثنووة عامة

2
5

2
5

بأقأ مس اثنووة عامة
اابامو عدد املوظفني

12
24

12
24
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 : 9ب -الهيلك التنظميي

مجلس
االدارة

لجنة التدقيق

الرئيس
التنفيذي
مدير السالمه
والصحه
المهنيه

مدير
مستودعات
شحن

مدير مصنع

سكرتيرة
تنفيذيه

مدير اداري

القسم الفني

سائقين
رافعات &
اللودر

الفنيين
( انتاج)

الحرس

مدير مبيعات

مدير مالي

 : 9ب – برامج الت أعيأ والتدروت ملوظفي الرشكة -:
ومت اابرا برامج اتعيأ وتدروت ملوظفي الرشكة هونه بأغلت موظفي الرشكة املعينني مسس ابنسا املنطقسه ح سس وسمت يسأ اتعيسأ سم دا سأ الرشسكة مسس سالل املهندسسني
املتواوديس يف املوقد ليدبأوا واعديس للعمأ يف مواقعهم.
 : 10اخملاطر الس تتعر الرشكة لها -:
ل ووود خماطر مس املمكس بأن تتعر الرشكة لها الل الس نه املاليه الالحقه ولها ت أثري مادي علهيا .
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 -11الجنازات الس حققهتا الرشكة الل الس نة املالية -:
 التسووقبلغ نس بة تخنفا يف مكية املبيعات  % 25مقارنه ابلعام املايض ووعود اىل اخنفا المكيات املباعه ح س بلغ المكيه املباعه عإا العام  5246(2018طس)
مقارنه ابلعام املايض 7074 )2017طس)وبفري( 1828طس).
ووعود الس ت الر ييس اىل النقص الاد يف الس يوا النقدوة وابلتاو عدم القدرة ع توفري املادة اةام مس التكل وابلتاو اىل توقف انتاج وبيد مادة التكل .

والرمس البياين بأدان وبني مبيعات الرشكة الل تعوام . 2018-2014

8000

7074

6936
7000
6000
5732

5246

5000
4000

3796

3000
2000
1000
0
2018

2017

2016

2015

2014

International Silica Industries Co10

التقرير السنوي 2018

 تن ــاجبلغ اإنتاج الرشكة  5246طن ًا مس طاني الس يليد والتكل الل عام  2018مس خمتلف النوعيات ،مقارنة ابلعام السابق ح س بلغ تنتاج  7074طس عام
 2017مس خمتلف النوعيات.

المكيات املنتجه الل الفرتة مس  2018 - 2014ابلطس.
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 : 12الأابر املاو لعمليات ذات طبيعه غري م كرر حدث
ل ووود بأي اابر ماو لعمليات ذات طبيعة غري م كررة حدث

الل الس نه املالية ولتد أ مضس نشاط الرشكة .
الل الس نة املالية و ل تد أ مضس نشاط الرشكة الرييس .

 : 13السلسةل الدمنية للأرابح بأو(اةسائر) اةققه وترابح املوزعه وصايف حقوي املسامهني وبأسعار توراي املالية:
2014

2015

2016

البيان
ترابح بأواةسائر اةققه

)(302,490

)(397,450

)(484,340

ترابح املوزعه

-

-

-

صايف حقوي املسامهني

1,821,450

1,423,999

939,653

2017

2018

()343,488

)(410461
-

596,165

185704

اسعار توراي املالية

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

ربأس مال الرشكه

2,366,815

2,366,815

2,366,815

2,366,815

2,366,815
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 : 14سحليأ املركد املاو للرشكة ونتاجئ اعاملها الل الس نه املالية
الر

امس النس بة

نس بة % 2018

نس بة % 2017

1

معدل دوران املدينني

4.84

7.6

2

معدل التحصيل

75.41

48

3

معدل دوران البضاعة

1.45

3.5

4

نسبة متويل االصول املتداولة

0.49:1

0.49 : 1

5

نسبة امللكية

11

31

6

معدل العائد على السهم الواحد /دينار

)(0.174

)(0.145

7

معدل العائد على حقوق امللكية

2.21

)(0.576

الشروحات والتعليقات :
 .1تشري هذه النسبة أبن الشركة خالل عام ( )2018قد اخنفضت معدل دوران املدينون حيث كان  7,6عام ( )2017ليصبح  4.84مرة عام (.)2018
 .2تشري هذه النسبة أبن متوسط فرتة التحصيل قد ارتفعت عاام  2018عان عاام  2017حياث كاان عاام  48 2017يوماا ارتفعات لتصابح  75ياوم عاام 2018وهاذا
االرتفاع تشري اىل طول فرتة حتصيل الديون وزايدة املدة اإلئتمانية خالل عام .2018
 .3تشري هاذه النسابة اىل قادرة الشاركة علاى حتويال خمزوماا اىل مبيعاات عاام ( )2018مقارناة ماع عاام ( )2017حياث كانات 3,5عاام ( )2017لتصال اىل  1,45عاام
( )2018بسبب اخنفاض املبيعات للعام (.)2018
 .4تشري هذه النسبة اىل اخنفاض مقدرة الشركة على الوفاء ابلتزاماهتا الطارئة عام ( )2018مبقدار  0.31مره مقارنة  0.49مرة عام (.)2017
 .5تشاري هاذه النساابة اىل اخنفااض خاالل عااام() 2018يف االعتمااد علاى مصااادرها الداخلياه يف مويال موجوداهتااا حياث كانات عااام ( ,31 )2018ماره مقارناة  ,49ماارة
عام (.)2017
 .6يشري هذا املعدل أبن الشركة حققت عائد على االسهم خالل عام ( )2018أقل منه عام (.)2017
 .7يشري هذا املعدل أبن الشركة حققت عائد على حقوق امللكية خالل عام ( )2018اكثر منه عام (.)2017
International Silica Industries Co 13
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 : 15اةطه املس تقبلية للرشكة للس نة القادمة . 2018
ابلراي مس التادالات الس تواوه تردن رس ت تو اس وت طراابت السا دة يف املنطقة الرشكة و ع خطه مس تقبليه لهإا العام لدالادة املبيعات اةلية واةاراب ه
ح س انا س تقوم
 .1ع زالادة عدد العمال مس السوي اةيل و اةاريج (تقلميي).
 .2يف صدد دراسة لكفة مادة التكل لتورودعا مبارش مس البدل املددر اىل يال نا يف قطر والعراي ودول اةليج تخرى .
 .3خط انتاج غربهل ملادة الس يلد لمتووأ السوي اةيل والسوي اةاريج.
 .4كام ان الـرشكـة يف العام الاو بددد توق د عقد تددير ملادة الس يليد مقدار  9000طس رسعر  500000دولر س يعود ع الرشكة ابلابر تجيا وزالادة يف
الرحبيه ان شا هللا .
 .5قرر جملس الإدارة بدمج الرشكة عس طروق مضها لرشكة الرتافرتني املسامهة العامة اةدودة.
 : 16مقدار اتعاب التدق ق اةاريج للرشكـة.
بلغ بأتعاب التدق ق للرشكة لعام  )3000( 2018دونار ل غري،
 : 17بأ  .عدد توراي املاليه اململوكة مس قبأ بأعضا جملس الإدارة
عدد تسهم اململوكة مس قبأ الرشاكت
املس يطر علهيا مس قبأ اي مهنم
الر

1.

امس املسامه

رشكة فراج ورشاك
ميثلها الس يد هبأ مي ف اد سعد بأبو وابر

2.

معاو اميس عبد الكرمي ح اح

عدد تسهم
اململوكه
2018

عدد الأسهم
اململوكه
2017

املندت

اجلنس ية

2018-12-31

2017-12-31

10,320

10,320

ريس جملس
تدارة

بأردين

ووود

ووود

235,996

235,996
643,338

643,338

3.

املهندس قيس ف اد سعد بأبووابر

313,254

313,254

ان ت ريس جملس
تدار
عضوا

بأردين

4.

اجملكتور فويت عيىس مخيس

20000

20000

عضو ًا

بأردين

5.

رشكة الرتافرتني ميثلها املهندس
يأ امحد امس وريدت

280,564
----

280,564
-----

عضو

بأردين

بأردين

ووود

ل ووود

ووود

ووود

لووود

لووود
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: 17بأ عدد تسهم اململوكة مس قبأ الرشاكت املس يطر علهيا مس قبأ اعضا جملس تدارة.
عدد تسهم اململوكة مس قبأ الرشاكت
املس يطر علهيا مس قبأ اي مهنم
الر

امس الرشكة

املندت

اجلنس ية

2018-12-31

2017-12-31

رشكة هبأ مي وقيس ابو وابر

ريس جملس تدارة

اردين

35000

35000

رشكة فراج

عضو

بأردين

10,320

10,320

امس املسامه

1

رشكة فراج ورشاك وميثلها الس يد
هبأ مي ف اد سعد ابووابر

.2

قيس ف اد سعد ابو وابر

 :17ب  -عدد توراي املاليه اململوكه مس قبأ بأشخاص تدارة العليا التنف إوة:
تسـم

املندت

اجلنس ية

عدد تسهم

عدد تسهم اململوكة مس قبأ الرشاكت
املس يطر علهيا مس قبأ اي مهنم

2018

2017

2018

2017

فوزان ماكل فايد املرصي
وعقوب رسام وعقوب معاوعه

الر يس التنف إي
املدير املاو

اردين
بأردين

لميكل
ل ميكل

لميكل
ل ميكل

لووود
لووود

لووود
لووود

حسس عال اجمليس محمد بينو

مدير دائرة تنتاج

بأردين

ل ميكل

ل ميكل

لووود

لووود

عميور اإبراعبأ مي محيد الشيشاين

مدير التسووق

اردين

لميكل

ل ميكل

لووود

لووود

ل ميتكل بأي مس بأقارب بأفراد تدارة العليا بأسهم يف الرشكة.
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 : 17ابس عدد توراي املالية اململوكة لأقارب بأعضا جملس تدار وبأقارب بأشخاص تدارة العليا (الدووة وتولد القرص)

الر

تمس

صةل القرابه

اسهم 2017

اسهم 2016

عدد تسهم اململوكة مس قبأ
الرشاكت املس يطر علهيا مس قبأ اي
مهنم
2016
2017

.1

رسالا هبأ مي ف اد ابو وابر

ابنة هبأ مي ابو وابر

9,341

9,341

لووود

لووود

.2

ف اد هبأ مي ف اد ابو وابر

ابس هبأ مي ابو وابر

6,920

6,920

لووود

لووود

.3

عامد هبأ مي ف اد ابووابر

ابس هبأ مي ابووابر

1,393

1,393

لووود

لووود

.4

اناتشا قيس ف اد ابو وابر

بأبنة قيس ابو وابر

1,393

1,393

لووود

لووود

.5

متارا قيس ف اد ابو وابر

ابنة قيس ابو وابر

1,393

1,393

لووود

لووود

 :18بأ  -املداالا واملدف آت الس يمتتد مغا لك مس الر يس وبأعضا جملس تدارة:
مل ومت اإعطا بأي مدف آت لعضا جملس تدارة الل العام . 2017
: 18ب -املداالا واملدف آت الس يمتتد مغا بأشخاص تدارة العليا التنف إوة .
تمس

املندت

الرواتت الس نووة

فوزان ماكل فايد املرصي
وعقوب رسام وعقوب معاوعة
حسس عال اجمليس محمد بينو

الر يس التنف إي
املدير املاو
مدير املدند

48494
22200
36400

املدف آت
الس نووة
-

م اومات السفر
والتنقالت
-

48494
22200
36400

عميور اإبراعبأ مي محيد الشيشاين

مدير التسووق

36400

-

-

36400

تابامو

 : 19مل تقم الرشكة ابلتربس اىل هجات ريوه مببالغ ماليه الل عام .2018
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 : 20العقود واملشارود وترتباطات الس عقدهتا الرشكة املددر مد الرشاكت التابعة او الشق قه او ريس جملس تدارة او
تعضا او املدير العام او بأي موظف.
لووود بأي عقود بأو مشارود بأو ارتباطات عقدهتا الرشكة املددرة مد الرشاكت التابعة بأو الشق قة بأو الليفة بأو ريس جملس تدارة بأو بأعضا اجمللس بأو املدير العام بأو
بأي موظف يف الرشكة بأو بأقارمغم.
: 21بأ  -مسامهة ا لرشكة يف حاموة البيئه -:
سامه الرشكة يف حاموة البيئه اةليه مس الل ق اهما ابعداد تدماميت املدند والبن ه التأتيه للمرشوس مس عرهيت فالعر عالية اجلودة سامه يف حفط الغبار دا أ املدند
وعدم خروج للهوا الطلق كام ومت زراعة املوقد ابلجشار ويأ مساحات خرضا يف موقد املدند املوابود يف الطبيعه الدأراووة.
 :21ب -مسامهة الرشكة يف دمة اجملمتد اةيل
تقوم الرشكة ومس الل موقعها يف املنطقه الدأراووة بتوظيف ابنا املنطقه ح س تبلغ نس بة التوظيف  %90وعإا و دي اىل عمنية اجملمتد اةيل مس الل لق فرص يأ
م.
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:21ابس  -اقرارات جملس تدارة
وقر جملس تدارة جممتعني ومنفرديس و كدون ووقرون عدا ماذهر يف البياانت املالية بعدم وابود بأوة بأمور ابوعروة قد ت ابر ع اس متراروة الرشكة الل الس نة املنهتيه 2018

 .1وقر جملس تدارة مبس وليته عس اعداد البياانت املالية :وتوفري نظام رقابة فعال

عضو

ان ت ريس جملس تدارة

ر يس جملس تدارة

م .يأ امحد امس وريكـات

معاو بأميس عبد الكرمي ح اح

هبأ مي ف اد سعد بأبو وابسر

عضسسو
د.فويت عيىس فويت مخيس

عضسسو
ووسف امحد اسعد ر وان

عضسسو
م .قيس ف اد سعد ابووابر

 : 21عس  -نقر حنس املوقعني ادان بداة ودقة واكامتل املعلومات والبياانت الواردة يف التقرير الس نوي .
ريس جملس تدارة
هبأ مي ابو وابر

الر يس التنف إي
فوزان املرصي

املدير املاو
وعقوب معاوعة
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ودول اعامل اابامتس الهيئة العامة العادي الثاين و العرشون للرشكة اجملولية لدناعات الس يليد.
 .1تالوة وقا د اجللسة السابقة املنعقدة بتارخي .2017/04/27
 .2مناقشة تقرير جملس تدارة عس بأعامل الرشكة واةطة املس تقبلية .
 .3سامس تقرير مدققي حساابت الرشكة عس مزيانيهتا وحساابهتا اةتام ة وبأو اعها املالية عس الس نة املنهتية بتارخي .2018/12/31
 .4مناقشة املزيانية العامة للس نة املنهتية بتارخي  2018/12/31واملدادقة علهيا وإابرا ذمة اجمللس.
 .5انتخاب مدققي حساابت الرشكة لعام  2019وتفووض جملس تدارة بتادود بأتعامغم .
 .6بأوسسسسسسسة بأمسسسسسسسور بأخرى تقرتح الهيئة العامه مناقش هتا وادراهجا يف ودول ا ألعامل ع ان وقرتن ادراج عإا تقرتاح يف ىجدول ا ألعسامل مبوافقسة عسدد مسس املسسامهني
ميثلون مالوقأ عس ( .)%10مس ا ألسهم املمثةل يف الإابامتس .

هبأ مي ابو وابر
ريس جملس تدارة
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مت تطبيق القواعد ترشادوة جملليأ حومكة الرشاكت املسامهه العامه املدروه يف بورصة عامن ابس تثنا ماويل :
 .1مل ومت اللجو اىل وسا أ حأ الزناعات ابلطري البدوهل مبا يف ذكل الوساطة والتأكبأ مي ،نت جة خمالفة الترشوعات النافإ بأوالنظام تسايس للرشكة بأواةط أ بأوالتقدري
بأوتعامل يف ادارة الرشكة بأو افشا املعلومات ذات الطبيعه الرسوة للرشكة وذكل رس ت عدم تعر الرشكة لهإ الزناعات.
 .2مل ومت طلت عقد اابامتس عيئة عامة غريعادي وذكل للمطالبة ابإقاا ريس جملس ادارة الرشكة بأو بأي عضو ف ه للمسامهني اذليس ميلكون  %20مس اسهم الرشكة وذكل
لعدم طلت بأي مسامه ميكل  %20مس اسهم الرشكة بعقد اابامتس يف عام .2018
 .3مل ومت اابرا تدق ق ع بأعامل الرشكة ودفاعرعا للمسامهني اذليس ميلكون  %10مس اسهم الرشكة يف عام .2018
مل تقم الرشكة ابس تخدام موقعها تلكرتوين ع ش بكة تن نرت لتعديد تفداح والشفاف ه وتوفري املعلومات رس ت ق اهما ابلفداح وتوفري املعلومات مس الل تقاريرعا
املرسأ لهيئة توراي املالية اذلي ومت عر ه ع موقعها يف ش بكة تن نرت ح س تقوم تعديد تفداحات وتوفري املعلومات مس الهلCD.الس نووة

اللجان املن ثقة عس جملس تدارة :
جلنــة التدق ق تت ألف مس
-

الس يد هبأ مي ف اد سعد ابووابر

-

الس يد قيس ف اد ابو وابر

-

الس يد يأ امحد وريدت

جلنة الرتش ياات واملدف آت تتالف مس
-

الس يد هبأ مي ف اد ابو وابر

-

معاو العني اميس عبدالكرمي ح اح

-

اجملكتور فويت عيىس مخيس
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الشركة الدولية لصناعات السيليكا
عمان– المملكةاألردنية الهاشمية
البيانات المالية
للسنة المنتهية
في  31كانون2018
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)
عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

قائمة المركز المالي كما فـــــي  31كانون األول 2018م,
إيضاح

بيــــــان

2018

2017

دينار

دينار

الموجـــودات
الموجودات غير المتداولة
1,232,585

1,253,312

()5

ممتلكات ومنشآت ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ

400

400

مجموع الموجودات غير المتداولة

1,232,985

1,253,712

الموجودات المتداولــة
نقد في الصندوق ولدى البنوك

()6

206

494

الذمم المدينة

()7

85,639

172,955

المخزون

()8

254,600

332,036

116

116

138,455

143,195

مجموع الموجودات المتداولة

479,016

648,796

المجموع العـــــام.

1,712,001

1,902,508

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أرصدة مدينة أخرى

()9

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع

2,366,815

2,366,815

إحتياطي إجباري

109,149

109,149

()2,290,260

()1,879,799

185,704

596,165

()10

خسائر متراكمة
صافي حقوق المساهمين
مطلوبات متداولة

651,003

506,397

()11

قرض وبنوك دائنة

247,090

248,427

ذمم الطراف ذات عالقة

()12

337,938

337,938

أرصدة دائنة أخرى

()13

290,266

213,581

مجموع المطلوبات

1,526,297

1,306,343

المجموع العـــــام.

1,712,001

1,902,508

الذمم الدائنة

اإليضاحات المرفقة الواردة على الصفحات من ( )23( – )5هي جزء من هذه القوائم وتق أر معها.
((1

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا

( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

قائمة (ب)

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  31كانون األول 2018م.

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

2018

2017

دينار

دينار

المبيع ــات

()14

626,134

843,232

كلفة المبيعات

()15

()426,482

()601,163

199,652

242,069

مجمل الربح

مصاريف عمومية وإدارية

()16

()481,553

()495,288

مصاريف البيع والتوزيع

()17

()54,528

()35,034

()18

2,744

624

مصاريف وإيرادات أخرى
الخسارة التشغيلية

()19

مصاريف تمويلية

صافي خسارة السنة منقولة للقائمة (ج)

()287,629( )333,685
()76,776

()55,859

()343,488( )410,461
()20

حصة السهم األساسية والمخفضة من الخسارة

()0.174

()0.145

اإليضاحات المرفقة الواردة على الصفحات من ( )23( – )5هي جزء من هذه القوائم وتقرأ معها.

((2

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  31كانون األول 2018م.
قائمة (ب)

رأس المال

إحتياطي

المدفوع

بيـــــــــــــان
الرصيد كما في  31كانون األول 2016

إجباري

دينار

دينار

دينار

2,366,815

109,149

()1,536,311

939,653

()343,488

()343,488

()1,879,799

596,165

()410,461

()410,461

()2,290,260

185,704

2,366,815

109,149

خسارة السنة الحالية
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

المساهمين
دينار

خسارة السنة الحالية
الرصيد كما في  31كانون األول 2017

خسائر متراكمة

صافي حقوق

2,366,815

((3

109,149

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  31كانون األول 2018م.
قائمة (د)

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

خسارة السنة
تعديالت

مصروف تدني الذمم المدينة

2018
دينار

()410,461

2017
دينار

()343,488

مصروف مخزون بطيء الحركة

1,246

-

21,152

24,029

إستهالكات

40,866

44,392

(الزيادة) /النقص في الموجودات المتداولة
الذمم المدينة
المخزون

أرصدة مدينة أخرى
(النقص) /الزيادة في المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة

86,070

()54,101

56,284

()14,233

4,740

()123,635

أرصدة دائنة أخرى

()1,337

316,194

76,685

135,076

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

()124,755

()15,766

شراء ممتلكات ومعدات

()20,139

()5,320

صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

()20,139

()5,320

قروض وجاري مدين

144,606

21,579

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

144,606

21,579

رصيد النقد أول السنة

494

1

رصيد النقد آخر السنة.

206

494

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

صافي (النقص) /الزيادة في النقد خالل السنة

()288

((4

493

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)
عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

إيضاح رقم ( )1عــــام

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

تأسست الشركة ال دولية لصناعة السيليكا المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  8نيسان  1997برأسمال وقدره ( )1,500,000دينار مقسم إلى
( ) 1,500,000سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد تم تسجيل الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة لدى و ازرة الصناعة والتجارة تحت
رقم ( )329تم زيادة رأس المال خالل السنوات السابقة ليصبح ( )2,366,815دينار مقسم الى ( )2,366,815سهم بقيمة إسمية دينار للسهم
الواحد كما في  31كانون األول 2018م.

تتمث ل غايات الشركة بالقيام بتصنيع مادة السيليكا ومشتقاتها من خالل إستغالل الخامات المعدنية التي تستخدم في صناعة خامات الرمل
الزجاجي ،تقوم الشركة أيض ًا بتصنيع مادة التلك.

إن الشركة الدولية لصناعة السيليكا هي شركة مساهمة عامة أسهمها غير مدرجة في سوق عمان المالي.
إن العنوان البريدي المسجل للشركة هو ص.ب ( )840338عمان ( )11181المملكة األردنية الهاشمية.

تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ

وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة.

إيضاح رقم ( )2أسس إعداد القوائم المالية:
فيما يلي أهم السياسات المتبعة من قبل إدارة الشركة في إعداد هذه القوائم المالية ،تم التطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع السنوات
المعروضة ما لم يذكر خالف ذلك.
 1- 2أسس اإلعداد:
تم إعداد القوائم المالية للشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس
معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التق ارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

إن إعداد القوائم المالية بالتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية يتطلب إستخدام تقديرات محاسبية هامة ومحددة كما يتطلب من اإلدارة

ممارسة أحكام ذات أهمية في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .لقد تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من
اإلجتهاد أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها اإلفتراضات والتقديرات أساسية للقوائم المالية في اإليضاح رقم (.)4

 -مبدأ اإلستمرارية:

تعاني ال شركة من نقص حاد ملحوظ في السيولة النقدية وذلك نتيجة إلستمرار اإلضطرابات السياسية في المنطقة ،حيث أن هذه
اإلضطرابات لعبت دو ًار في إرتفاع كلف اإلنتاج وأجور الشحن مما أضعف عمليات البيع لألسواق المجاورة وأدى لنقص حاد في

أرصدة النقد المتوفر للشركة ،هذا ولدى الشركة جاري مدين بسقوف تبلغ ( ) 400,000دينار مستغلة بالكامل باإلضافة إلى قروض

كما في  31كانون األول  2018تسعى إدارة الشركة لزيادة سقوفها لدى البنوك لتوفير السيولة الالزمة إلستمرار عمل الشركة.
قامت إدارة الشركة بإعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية علم ًا بأن الهيئة العامة للشركة اتخذت ق ار ًار في اجتماعها

غير العادي المنعقد بتاريخ  2018/08/08بدمج الشركة عن طريق ضمها لشركة الترافرتين المساهمة العامة المحدودة ولغاية
تاريخ القوائم المالية لم يتم متابعة اإلندماج واجراء الالزم لدى الدوائر الحكومية المختصة.

((5

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة
 2-2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات:

أ .معايير واجبة التطبيق للعام المالي :2018

إن عدد من المعايير أصبحت سارية المفعول إعتبا اًر من األول من كانون الثاني  2018وتطبقها الشركة حيثما لزم:


المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية.



المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15اإليرادات من عقود العمالء.



تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم.



تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40اإلستثمارات العقارية.



تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )4عقود التأمين.

ب .معايير جديدة ستصبح سارية المفعول بعد السنة المالية التي تبدأ من األ ول من كانون الثاني  2018ولم يتم
تطبييقها عند إعداد هذه القوائم المالية وتقوم الشركة بتقييم أي تعديالت وتقديرات للمعايير الجديدة:



المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار (يطبق بالعام 2019م).

 المعيار الدولي للتقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين (يطبق بالعام 2021م).


تعديالت على المعيار الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم (( )28يطبق بالعام 2019م).

 3-2ترجمة العمالت األجنبية:

أ .العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية:

يتم إظهار البنود في القوائم المالية بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تمارس الشركة نشاطاتها من
خاللها (العملة التشغيلية) إن عملة عرض هذا القوائم المالية هي الدينار األردني والذي يعتبر العملة التشغيلية وعملة

عرض القوائم المالية للشركة.

((6

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة
ب .العمليات واألرصدة:
يتم ترجمة العمليات بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية باألسعار السائدة بتاريخ العملية ،يتم تسجيل أرباح وخسائر ترجمة
العمليات بالعمالت األجنبية الناتجة عن تسوية العمليات  ،وعن ترجمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية في
نهاية السنة حسب أسعار الصرف باألسعار السائدة بتاريخ المركز المالي في قائمة الدخل الشامل.
 4-2ممتلكات ومنشآت ومعدات:
يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات بسعر الكلفة ا لتاريخية بعد تنزيل اإلستهالكات تشمل الكلفة التاريخية المصاريف
المتعلقة بالحصول على هذه الممتلكات والمنشآت والمعدات.

يتم تضمين التكاليف الالحقة لقيمة الموجودات أو إحتسابها على أنها موجودات منفصلة بطريقة مناسبة عندما يكون هناك
إحتمال تدفق فوائد إقتصادية مستقبلية للشركة من تلك الموجودات ويكون من الممكن قياس كلفة تلك الموجودات بطريقة

موثوق بها ،ال يتم تسجيل القيمة الدفترية للبند المستبدل يتم تسجيل جميع مصاريف التصليحات والصيانة األخرى عند تكبدها
في قائمة الدخل الشامل.
يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكلفة على العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات وال يتم إستهالك
األراضي أن األعمار اإلنتاجية الرئيسية المستخدمة لهذا الغرض هي:
بيـــــــــــــــــــــــــان

سنوات

مباني وإنشاءات

25

محطة توليد الكهرباء

25

آالت وماكينات

عدد الوحدات المنتجة

المرافق العامة والخدمات

25

سيارات وباصات ورافعات

7

أجهزة ومعدات

5

أثاث ومفروشات

10

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات وتعدل إن لزم األمر عند نهاية كل فترة مالية.
عندما يقل المبلغ الممكن إسترد اده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة
الممكن إستردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل .تحدد األرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد الممتلكات والمعدات

باإلستناد إلى الفرق بين القيمة الدفترية وعائداتها ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل.
 5-2التدني في قيمة الموجودات غير المالية:

يتم مراجعة الموجودات الخاضعة لإلستهالك أو اإلطفاء لكي يتم تحديد خسارة التدني في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات

في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد .أما بالنسبة للموجودات غير الخاضعة لإلستهالك فيتم مراجعة
التدني في قيمتها بتاريخ كل قوائم مالية ،يتم إحتساب خسارة التدني في القيمة بمقدار المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية
للموجودات عن القيمة الممكن إستردادها .والقيمة الممكن إستردادها هي القيمة العادلة
للموجودات بعد تنزيل تكاليف البيع أو القيمة من اإلستخدام أيهما أعلى .وألغراض تقييم تدني القيمة ،يتم تجميع الموجودات في
أدنى المستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل (وحدات توليد النقد).
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
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اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة
 6-2مشاريع تحت التنفيذ:
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة المشاريع والمصاريف المباشرة وال يتم إستهالك المشاريع تحت التنفيذ إال عند
إكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لإلستخدام.
 7-2المخزون:
يتم تسعير المخزون بالكلفة أو بصافي القيمة القابلة لإلسترداد أيهما أقل يتم تحديد الكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح لسعر
الكلفة .تشمل كلفة المخزون الجاهز وتحت التصنيع المواد الخام مضافا ً إليها الرواتب واألجور المباشرة وتكاليف اإلنتاج المباشرة
وحصتها من التكاليف الصناعية غير المباشرة وتستثنى تكاليف اإلقتراض .إن القيمة القابلة لإلسترداد هي قيمة البيع التقديرية
ضمن النشاط اإلعتيادي للشركة بعد تنزيل مصاريف البيع المتوقعة.
 8-2ذمم تجارية مدينة:
تمثل الذمم التجارية المدينة مبالغ مستحقة من عمالء مقابل بيع بضائع النشاط اإلعتيادي للشركة.
يتم اإلعتراف األولي بالذمم التجارية المدينة بقيمتها العادلة وتقاس الحقا ً على أساس الكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية
وبعد تنزيل مخصص التدني في القيمة.
 9-2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
إن الموجو دات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة يتم تصنيف األصل الماالي فاي
هااذا الف ااة إذا تاام شااراشا بشااكل اساسااي لهاادف البيااع خااالل فتاارة قصاايرة  ،وتصاانف هااذا الموجااودات تحاات هااذا الف ااة ماان ضاامن
الموجودات المتداولة إذا كان لدى الشركة النية لبيعها خالل  12شهرا ً من تااري قائماة المركاز الماالي وخالفاا ً لاذل تصانف ضامن
الموجودات غير المتداولة.
يتم إثبات هذا الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء  ،ويعاد تقييمها في تاري القوائم المالية بالقيماة العادلاة وياتم تساجيل التغيارات
الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل في نفس الفترة.
 10-2التدني في قيمة الموجودات المالية :
تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة للموجودات المالية في تاري القوائم المالية لتحديد فيما إذا كانت هنال مؤشرات تادل علاى تادني
في قيمتها إفراديا ً أو على شكل مجموعة ،وفي حالة وجود مثل هذا المؤ شرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لإلستراداد من أجل تحديد
خسارة التدني.
يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:
 تدني قيمة القروض والحسابات المدينة  :يتم تكوين مخصص التدني للذمم التجارية المدينة عنادما يتاوفر اإلثباات باأن الشاركة لانتتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقا ً لشروط الدين األصلية .إ ن مواجهة المادين لمصااعب مالياة هاماة أو وجاود إحتمالياة
تادن فاي الاذمم المديناة .تمثال قيماة
لإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية للمدين والتخلف أو التأخير في الدفع هاي مؤشارات علاى وجاود ا
المخصص الفرق بين القيمة الدفترية للموجاودات والقيماة الحا لياة للتادفقات النقدياة المتوقعاة المخصاومة بساعر الفائادة الساوقية .ياتم
تخفيض القيمة الدفترية للموجودات بإستخدام حساب مخصص ،ويتم إدراج الخسارة في قائمة الدخل

الشامل .يتم شطب الذمم التجارية المدينة غير القابلة للتحصيل في حساب مخصص تدني الذمم التجارية المدينة ،وفي حال تحصيل
الذمم التي تم شطبها سابقا ً يتم تسجيلها ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الدخل الشامل.
يتم تسجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل الشامل كما يتم تسجيل أي وفر في الفترة الالحقاة نتيجاة التادني السااب فاي الموجاودات
المالية في قائمة الدخل الشامل.
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
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عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

 11-2النقد وما في حكمه:

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

يتكون النقد وما في حكمه من النقد والودائع تحـت الطلـب لـدى البنـوك والتـي لهـا تـاريخ إسـتحقاق ال يزيـد عـن ثالثـة أشـهر
من تاريخ التعاقد.

 12-2القروض والبنوك الدائنة:

يعترف بالقروض والبنوك الدائنة في البداية على أساس القيمة العادلة صافية بعد خصم التكاليف المتكبدة من العملية.
يــتم تص ــنيف الق ــروض والبنــوك الدائن ــة كمطلوب ــات متداولــة إال إذا ك ــان ل ــدى الشــركة ح ــق غي ــر مشــروي لتأجي ــل تس ــوية

اإللتزامات لفترة ال تقل عن  12شه ًار بعد تاريخ قائمة المركز المالي.
 13-2ذمم تجارية دائنة:

تمثـل الــذمم التجاريـة الدائنــة إلت ازمـات علــى الشـركة مقابــل شـراء بضــائع أو خـدمات ضــمن النشـاي اإلعتيــادي للشـركة .يــتم

تصــنيف الــذمم التجاريــة الدائنــة كمطلوبــات متداولــة إذا كانــت مســتحقة الــدفع خــالل ســنة واحــدة أو أقــل ،وكمطلوبــات غيــر
متداولة إذا كانت مستحقة الدفع خالل أكثر من سنة.
يتم اإلعتراف األولي بالذمم التجارية الدائنة بالقيمة العادلة.
 14-2مخصصـــات:

يتم تسجيل المخصصات عندما يترتب على الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سـابقة علـى أن يكـون مـن

المحتمل حصول تدفقات نقدية لتسديد هذا اإللتزام ،وأنه باإلمكان تقدير قيمتها بصورة موثوق بها.
 15-2اإلعتراف باإليرادات:

تمثل اإليرادات القيمـة العادلـة للمبلـغ النقـدي المسـتلم أو المـدين للمخـزون المبـاع ضـمن النشـاي اإلعتيـادي للشـركة .تظهـر
اإليرادات صافية من الضرائب المضافة والمرتجعات والحسومات والخصومات الممنوحة.
تقوم الشركة باإلعتراف باإليرادات عندما تقوم بتسليم المنتجات إلى العميل ويتمتـع العميـل بمطلـق الحريـة فـي إختيـار منفـذ

وسعر بيع المنتجات ،وأال يكون هناك إلتـزام غيـر مسـتوف بمـا يـرثر علـى قبـول العميـل للمنتجـات ،وال يـتم التسـليم إال بعـد
شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل ،وإمـا أن يقبـل العميـل المنتجـات وفقـًا لعقـد
البيع مع إنقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى الشركة دليل موضوعي على إستيفاء جميع معايير القبول.
 16-2مزايــا الموظفيــن:

بخصوص خطط الم ازيـا محـددة المشـاركة فـإن الشـركة تقـوم بـدفع مشـاركات بشـكل إجبـاري لصـندوق تـأمين التقاعـد والمـدار مـن قبـل
مرسســة حكومية(مرسس ــة الض ــمان اإلجتمــاعي) .ال يترت ــب عل ــى الش ــركة أي إلت ازمــات أخ ــرى عن ــد دفــع مش ــاركتها وي ــتم إدراج ه ــذه

المش اركات كمصروف الضمان اإلجتماعي عند إستحقاقها.

 17-2عقود اإلستئجار:

تصنف اإليجارات التي يحتفظ المرجر بموجبها بمعظم المخاطر والمنافع كإيجارات تشغيلية .يتم إثبات المدفوعات المتعلقة

باإليجارات التشغيلية في قائمة الدخل الشامل وفقاً لقاعدة القسط الثابت خالل فترة اإليجار.
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
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اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

 18-2ضريبة الدخل:

تحسـب مصــاريف الضـرائب المسـتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضـعة للضـريبة ،وتختلــف األربـاح الخاضــعة للضـريبة عــن

األرباح المعلنة في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيـل
فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو خســائر متراكمــة مقبولــة ض ـريبياً أو بنــود ليســت خاضــعة أو مقبولــة التنزيــل

ألغراض ضريبية تحس ب الضرائب بموجب الضريبة المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات.
 -3إدارة المخاطر المالية:

 1-3عوامل المخاطر المالية:

تتعــرض الشــركة لمخــاطر ماليــة مختلفــة نتيجــة لنشــاطاتها ،وتتضــمن هــذه المخــاطر تــأثير التقلبــات فــي الســوق (وتتضــمن
مخــاطر تحويــل العمــالت ومخــاطر األســعار ومخــاطر أســعار الفائــدة للقيمــة العادلــة) ومخــاطر اإلئتمــان ومخــاطر الســيولة
يركز برنامج إدارة المخاطر اإلجمالية للشركة على تخفيض التأثير السـلبي المحتمـل علـى النتـائج الماليـة للشـركة إلـى الحـد

األدنى.

(أ) مخاطر السوق:

 -مخاطر تحويل العمالت:

إن معظم تعامالت الشـركة بالـدينار األردنـي أو الـدوالر األمريكـي ،إن سـعر صـرف الـدوالر ثابـت مقابـل الـدينار األردنـي ،
فيما يتعلق بالعمالت األجنبية األخرى ،فإن فروقات العملة يتم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل.
 -مخاطر األسعار:

تواجه الشركة منافسة حادة في األسواق الخارجية وذلك إلرتفاع كلفة مدخالت اإلنتاج وأسعار الطاقة والشحن مما أضـعف
عمليات البيع لألسواق المجـاورة ،تسـعى اإلدارة جاهـدة بالبحـث عـن أسـواق ومنتجـات جديـدة لإلسـتمرار بالشـركة والنهـوض

بها.
 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة:إن المخاطر التي تواجه الشركة بخصوص أسعار الفائدة هي ناشئة عن قروض وتسهيالت بنكية .إن القروض الممنوحـة علـى
سعر فائدة متغير تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ،أما القروض ذات الفائدة الثابتة فإنهـا تعـرض الشـركة
لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة.

تقــوم الشــركة بتحليــل مخــاطر أســعار الفائــدة بشــكل دوري أخــذة فــي اإلعتبــار أيــة إعــادة جدولــة للقــروض ،وتقــوم بإحتســاب األثــر
المـالي علــى األربــاح والخســائر برفــع /تخفــيض نســبة الفائــدة بنســبة معينــة ،يــتم إجـراء هــذا التحليــل علــى المطلوبــات التــي تحمــل

فائدة.بناء على ذلك التحليل فإن أثر الزيادة في نسبة الفائدة على خسارة السنة يتمثل فيما يلي:
الزيادة في نسبة الفائدة %

زيادة في خسارة السنة /دينار

2017

1

()5,064

2018

1

()6,510

إن أثر اإلنخفاض في نسبة الفائدة له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة.
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
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اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة
(ب) مخاطر اإلئتمان:
تنحصــر الموجــودات الماليــة التــي تخضــع لمخــاطر اإلئتمــان فــي الــذمم التجاريــة المدينــة وبعــض األرصــدة المدينــة األخــرى .تتعامــل
الشـركة فقــط مـع المرسســات الماليـة التــي تتمتــع بمـالءة إئتمانيــة مقبولـة .كمــا أن إدارة الشــركة تطبـق سياســة إئتمانيـة واضــحة لجميــع
العمـالء يوجـد لـدى الشـركة تركـزات إئتمانيـة كمـا فـي  31كـانون األول  2018حيـث أن هنـاك ذمـة تجاريـة مدينـة تبلـغ  %33.9مـن
مجموع الذمم التجارية المدينة ،تعتقد اإلدارة أن هذه الذمة سيتم تحصيلها بالكامل.
(ج) مخاطر السيولة:

تتضمن إدارة مخاطر السيولة اإلبقاء على نقد ٍ
كاف لتسديد إلتزامات الشركة تجاه الغير كما هو مبين في اإليضاح رقم ()1-2
حول مبدأ اإلستم اررية ،فإن الشركة تعاني من نقص حاد وملحوظ في السيولة النقدية وذلك نتيجة إلستمرار اإلضطرابات السياسية
في المنطقة حيث أن هذه اإلضطرابات لعبت دو اًر في إرتفاع كلف اإلنتاج وأجور الشحن مما أضعف عمليات البيع لألسواق
المجاورة ونتج عن ذلك نقص حاد في أرصدة النقد المتوفر للشركة ،هذا ولدى الشركة جاري مدين بسقوف تبلغ ()400,000

دينار مستغلة بالكامل كما في  31كانون األول  2018تسعى إدارة الشركة لزيادة سقوفها لدى البنوك لتوفير السيولة الالزمة
إلستمرار عمل الشركة كما أن إدارة الشركة تحاول البحث عن بدائل أخرى لإلستمرار بالشركة والنهوض بها .قامت إدارة الشركة
بإعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستم اررية وذلك لوجود خطة مستقبلية من قبل اإلدارة التنفيذية لتحقيق صافي تدفقات
إيجابية خالل العام  2018تسعى إدارة الشركة لزيادة سقوفها لدى البنوك وتمديد فترات السداد لتوفير السيولة الالزمة ألستمرار
عمل الشركة.
يحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية للشركة (غير مخصومة) كما بتاريخ قائمة المركز المالي بناءًا على تاريخ اإلستحقاق للفترات

المتبقية كما يلي:

أقل من سنة

أكثر من سنة

بيــــــان

القروض والذمم المدينة كما في  31كانون األول 2018

قرض وبنوك دائنة

651,003

-

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى (بإستثناء المطلوبات القانونية)

773,523

-

قرض وبنوك دائنة

546,908

-

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى (بإستثناء المطلوبات القانونية)

748,731

-

القروض والذمم المدينة كما في  31كانون األول 2017

 2-3إدارة مخاطر رأس المال:
إن هدف الشركة من إدارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة الشركة على اإلستمرار مما يحقق عائداً للمساهمين ويحافظ على بنية

مثلى لرأس المال ،مما يردي إلى تخفيض تكاليف رأس المال.

تقوم الشركة بمراقبة رأس المال من خالل مراقبة نسبة المديونية ،يتم إحتساب هذه النسبة بتقييم صافي الديون البنكية على مجموع

رأس المال ،ويتم إحتساب صافي الديون من خالل حصر مجموع القروض البنكية والتي ينزل منها النقد في

الصندوق كما هو مبين في قائمة المركز المالي ،أما مجموع رأس المال فيتم إحتسابه من خالل إضافة حقوق المساهمين مع

صافي الديون ،كما هو مبين في قائمة المركز المالي.
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

يتبع ايضاح  2-3إدارة مخاطر رأس المال:

بلغت نسبة المديونية كما يلي:

2018

2017

نقد في الصندوق ولدى البنوك

651,003

506,397

()206

()494

صافي الديون

مجموع حقوق المساهمين

650,797

183,704

505,903

مجموع رأس المال

834,501

1,102,068

نسبة المديونية

%78

%46

دينار

بيــــــان

مجموع القروض والبنوك

دينار

596,165

 3-3القيمة العادلة:

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق والذمم التجارية المدينة وبعض األرصدة األخرى ،وتتكون المطلوبات

المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
 4-3فئات األدوات المالية:

2018
دينار

بيــــــان

الموجودات حسب قائمة المركز المالي

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى (بإستثناء مصاريف مدفوعة

2017
دينار

197,258

285,170

نقد في الصندوق

116

116

200

494

المجمــوع.

197,574

285,780

مقدماً وأمانات ضريبة المبيعات)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المطلوبات حسب قائمة المركز المالي

مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى (بإستثناء المطلوبات القانونية)

788,523

748,731

قرض وبنوك دائنة

651,003

506,397

المجمـــوع.

1,439,526

1,255,128
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة
 -4التقديرات واألحكام المحاسبية ذات األهمية:

تجري الشركة تقييماً مستم اًر للتقديرات واإلجتهادات المحاسبية التي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك

توقعات األحداث المرتقبة التي يعتقد أنها معقولة إستناداً إلى الظروف الراهنة.

تقوم الشركة بإعداد تقديرات وإفتراضات تتعلق بالمستقبل ،إن التقديرات المحاسبية الناتجة بطبيعتها ناد اًر ما تساوي النتائج
الفعلية ذات الصلة ،تتمثل التقديرات واإلفتراضات التي لها مخاطر كبيرة وقد تسبب تعديالً جوهرياً على القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة فيما يلي:
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات:

أ.

تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات كما هو مبين في إيضاح رقم ( ،)4-2ويتم إحتساب

اإلستهالك بطريقة القسط الثابت وعدد الوح دات المنتجة ،يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لكل بند من بنود
الممتلكات والمعدات وتعديلها إن لزم عند نهاية كل فترة مالية ،إن هذه اإلحتسابات تتطلب إستخدام تقديرات.
ب.

ضريبة الدخل:

تخضع الشركة لضريبة الدخل وبالتالي فإن ذلك يتطلب إجتهادات كبيرة بتحديد مخصص لضريبة الدخل ،يوجد
كثير من المعامالت واإلحتسابات متعلقة بنشاي الشركة العادي تقوم الشركة بإثبات ضريبة متوقعة بناءاً على

توقعات فيما إذا كانت ضرائب إضافية مطلوبة ،إذا كانت النتيجة النهائية للضريبة تختلف على المبالغ التي تم

تسجيلها فإن الفروقات ترثر على ضريبة الدخل في الفترة التي يتم تحديد وجود هذه الفروقات.
ت.

مخصص مخزون بطئ الحركة:

تقوم الشركة بتكوين مخصص للمخزون بطئ الحركة من خالل مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد من المخزون مع

القيمة الدفترية لهذا المخزون وذلك لتحديد قيمة المخصص وفقاً للسياسة المحاسبية المبينة في إيضاح ()7-2
إن هذه اإلحتسابات تتطلب إستخدام تقديرات.

د.

إحتساب الطاقة غير المستغلة في كلفة اإلنتاج:

قامت الشركة خالل العام السابق بإحتساب الطاقة غير المستغلة من المصاريف الصناعية وفقاً للمعيار

المحاسبي الدولي رقم (" )2المخزون" وتوزيعها بين كلفة المبيعات والمصاريف اإلدارية حيث أن هذه

المصاريف ال تعتبر جزءاً من كلفة المبيعات وذلك لعدم تشغيل المصنع ضمن الطاقة اإلنتاجية المثلى حسب
متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )2قامت الشركة بإحتساب الطاقة غير المستغلة من المصاريف

الصناعية بناءًا على ساعات العمل.
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

إيضاح رقم (:)5

ويمثل هذا البند الممتلكات والمصانع والمعدات واستهالكاتها كما يلي:
أراضي
بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار

مباني

محطة توليد

وإنشاءات

الكهرباء

دينار

دينار

آالت وماكينات
دينار

سيارات

أجهزة

أثاث

وباصات ورافعات

ومعدات

ومفروشات

دينار

دينار

دينار

المجموع
دينار

الكلفــــــــــــة
الرصيد كما في  31كانون األول 2017

97,728

832,223

30,600

اإلضافات خالل السنة

984,478
20,131

تعديالت
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

140,947

120,151

24,992

97,728

832,223

30,600

1,004,609

2,231,119
20,131

3

5

140,950

120,156

8
24,992

2,251,258

اإلستهالك المتراكم
الرصيد كما في  31كانون األول 2017

372,180

23,052

323,605

136,757

103,369

18,844

977,807

-

21,851

1,224

10,451

912

5,289

1,139

40,866

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

-

394,031

24,276

334,056

137,669

108,658

19,983

1,018,673

نسب اإلستهالك

-

%4-2

%4

%25-15

%15

%20-10

%10

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول 2018

97,728

438,192

6,324

670,553

3,281

11,498

5,009

1,232,585

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول 2017

97,728

460,043

7,548

660,873

4,190

16,782

6,148

1,253,312

اإلضافات خالل السنة
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األ ردنية الهاشميـة

إيضاح رقم ()6

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

ويمثل هذا البند نقد في الصندوق ولدى البنوك كما يلي:
2018

بيــــــان

دينار

2017
دينار

نقد في الصندوق

200

نقد لدى البنوك

6

-

صافي النقد

206

494

494

إيضاح رقم ()7

ويمثل هذا البند الذمم المدينة بالصافي كما يلي:
2018

2017

ذمم تجارية مدينة

83,408

137,788

ذمم موظفين

3,477

3,199

شيكات برسم التحصيل

-

31,968

مخصص تدني الذمم المدينة

()1,246

-

المجمــــــــــــوع.

85,639

172,955

بيــــــان

دينار

دينار

إن الحركة الحاصلة على مخصص تدني الذمم المدينة كما يلي:
2018

2017

رصيد بداية السنة

-

-

التدني خالل السنة

1,246

-

رصيد نهاية السنة

1,246

-

بيــــــان

دينار

((15

دينار

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

إيضاح رقم ()8

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليــــة

ويمثل هذا البند المخزون كما يلي:

2018

2017

بضاعة جاهزة

105,295

169,712

مواد أولية

109

5,055

مواد تعبئة وتغليف

35,233

33,692

مستودع قطع الغيار

135,115

123,577

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

()21,152

-

المجمـــــــــــــــــوع.

254,600

332,036

بيــــــان

دينار

إن الحركة الحاصلة على مخصص بضاعة بطيئة الحركة كما يلي:

دينار

2018

2017

رصيد بداية السنة

-

-

مخصص خالل السنة

21,152

-

رصيد نهاية السنة

21,152

-

بيــــــان

دينار

دينار

إيضاح رقم ()9

ويمثل هذا البند أرصدة مدينة أخرى كما يلي:
2018

2017

26,836

30,980

أخرى

111,151

111,151

468

1,064

المجمــــــــــــوع.

138,455

143,195

بيــــــان

مصاريف مدفوعة مقدمًا

تأمينات مستردة

دينار
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دينار

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

إيضاح رقم ( )10فرضية اإلستمرارية:

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

إتخذت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  2018/08/08ق ار ًار بإندماج الشركة عن
طريق ضمها لشركة الترافرتين المساهمة العامة المحدودة ،وقد تم توقيع عقد اإلندماج بين الشركتين بتاريخ

 2018/07/21ولغاية تاريخ القوائم المالية لم يتم متابعة اإلندماج وإجراء الالزم لدى الدوائر الحكومية المختصة.
إيضاح رقم ()11

ويمثل هذا البند قروض وبنوك دائنة كما يلي:

 -1حصلت الشركة في العام  2014على قرض بنكي من بنك محلي بمبلـغ ( )200,000دينـار لتمويـل بـوالص
التحصــيل وف ـواتير ش ـراء الم ـواد الخــام بســعر فائــدة  %5.5وتحتســب الفائــدة علــى اســاس الرصــيد اليــومي لحســاب
الق ــرض وق ــد تم ــت اع ــادة ديكل ــة للق ــرض ويس ــدد الق ــرض بأقس ــاي ش ــهرية ( )8,000دين ــار لك ــل قس ــط وبفائـ ــدة
( )%8.25وعمولــة ( )%0.5وقــد بلــغ الرصــيد المس ــتغل مــن القــرض كمــا فــي )34,497( 2018/12/31دين ــار
مقابل ( )93,380دينار كما في  . 2017/12/31إن هذا القـرض مكفـول مـن قبـل الشـركة وبعـض االعضـاء مـن
مجلس ادارة الشركة .
 -2حصــلت الشــركة علــى تســهيالت قصــيرة االجــل مــن بنــك محلــي بســقف ( )200,000دينــار لتمويــل عمليــات
الشركة بمعدل فائدة ( )%8.5وعمولة ( )%000وتدفع اوتقيد على الحساب مقدما  .وقد بلغ الرصيد المستغل من
حسـ ـ ــاب جـ ـ ــاري المـ ـ ــدين كمـ ـ ــا فـ ـ ــي  )217,695( 2018/12/31دينـ ـ ــار مقابـ ـ ــل ( )214,090دينـ ـ ــار كمـ ـ ــا فـ ـ ــي

. 2017/12/31
 -3حصــلت الشــركة علــى تســهيالت قصــيرة االجــل مــن بنــك محلــي بســقف ( )100,000دينــار لتمويــل عمليــات
الشــركة وقــد تمــت زيادتــه ليصــبح ( )182,000دينــار بمعــدل فائــدة ســعر فائــدة االق ـراض الفضــل عمــالء البنــك
( )%1.25وعمولــة ( )%1ســنويا وبحيــث يــتم احتســاب الفائــد علــى الرصــيد المســتغل وغيــر المســدد مــن الســقف

التسهيالت االئتمانية واما العمولة تدفع اوتقيد على الحساب  .وقد بلغ الرصيد المستغل مـن حسـاب جـاري المـدين

كما في  )398,811( 2018/12/31دينار مقابل ( )198,927دينار كما في . 2017/12/31
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

عمان  -المملكة األردنية الهاشميـة

إيضاح رقم ()12

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

ويمثل هذا البند مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة كما يلي:
2018

2017

السيد /فراد سعد أبو جابر

95,060

95,060

معالي السيد  /ايمن حتاحت

120,000

120,000

شركة ترافرتين

27,815

27,815

شركة األردن الدولية للتأمين

95,063

95,063

المجمــــــــــــــــوع.

337,938

337,938

بيــــــان

دينار

دينار

إيضاح رقم ()13

ويمثل هذا البند أرصدة دائنة أخرى كما يلي:
2018

2017

إيجار منجم (مستحق)

83,983

41,983

شيكات مرجلة

67,029

103,212

شيكات راجعة

15,000

-

مخصص قضايا

40,160

40,160

أمانات ضمان إجتماعي

23,973

4,835

رسوم الجامعات األردنية

4,315

4,315

مصاريف مستحقة

12,082

4,268

أمانات ضريبة الدخل والمبيعات

أخرى

20,323

1,905

23,401

12,903

المجمــــــــــــــــوع.

290,266

213,581

بيــــــان

دينار

((18

دينار

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

إيضاح رقم ()14

ويمثل هذا البند المبيعات كما يلي:

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

2018

2017
دينار

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

مبيعات محلية

دينار

500,052

707,392

مبيعات خارجية

126,082

135,840

المجمــــــــــوع.

626,134

843,232

تمارس الشركة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة األردنية الهاشمية لذلك فإن معظم اإليرادات والموجودات

والمصروفات الرأسمالية هي داخل المملكة األردنية الهاشمية.

إيضاح رقم ()15
تكلفة المبيعات

2018

2017

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار

دينار

كلفة مواد خام مستخدمة بالإلنتاج

255,604

471,307

رواتب واجور

42,205

53,186

مصاريف صناعية (أ)

64,256

121,849

كلفة االنتاج

362,065

646,342

بضاعة جاهزة أول المدة

169,712

124,533

بضاعة جاهزة آخر المدة

()105,295

()169,712

المجمــــــــــوع.

426,482

601,163

أ .مصاريف صناعية:
2018

2017

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار

دينار

مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي

5,992

7,075

إستهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

13,571

16,965

التأمين الصحي والحياة

7,919

6,953

كهرباء ومياه

18,946

33,946

إستئجار المنجم

9,802

41,983

وقود لألليات والمصنع

975

2,587

مصاريف صيانة عامة

أخرى

5,348

6,218

1,703

6,122

المجمــــــــــوع.

64,256

121,849
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الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

إيضاح رقم ()16

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

ويمثل هذا البند المصاريف العمومية واإلدارية كما يلي:
2018

2017

رواتب وأجور

162,141

168,497

ضمان إجتماعي

24,670

24,384

الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة (*)

189,510

153,521

مصاريف قضايا

-

42,897

مياه وكهرباء

6,413

5,779

صيانة عامة ولوازم وأجهزة اإلدارة

5,803

1,843

رسوم وضرائب ورخص

مصروف مخزون بطيء الحركة ومتلفة

6,725

15,968

21,152

24,029

التأمين الصحي والحياة

13,232

13,139

إستهالك ممتلكات ومعدات

6,905

7,851

أتعاب مهنية

4,743

10,741

تنقالت وسفر

5,084

3,879

صيانة وقود سيارات

6,877

7,889

بريد وهاتف وفاكس

2,856

2,636

قرطاسية ومطبوعات

473

277

دعاية وإعالن

1,031

431

ضيافة

677

902

مصاريف بنكية

-

2,562

ديون معدومة

18,312

8,063

3,703

-

مصروف تدني الذمم المدينة

1,246

-

المجمـــــــــــــــوع.

481,553

495,288

بيــــــان

أخرى

دينار

دينار

* تتمثل الطاقة اإلنتاجية المستغلة بالطاقة المتوفرة غير المستغلة نظ ًرا لعدم تشغيل المصنع بالطاقة اإلنتاجية
المثلى كرواتب وأجور وضمان إجتماعي وإستهالكات ومصاريف صناعة أخرى .

((20

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

إيضاح رقم ()17

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

ويمثل هذا البند مصاريف البيع والتوزيع كما يلي:
2018

2017

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار

37,566

25,955

رسوم ورخص وتخليص

أخرى

12,438

8,006

4,524

1,073

المجمـــوع.

54,528

35,034

أجور نقل

دينار

إيضاح رقم ()18

ويمثل هذا البند مصاريف وإيرادات أخرى كما يلي:
2018

2017

إيرادات أخرى

()81

()364

2,825

988

المجمــــــــــــــــــوع.

2,744

624

بيــــــان

خسائر فروقات عملة

دينار

دينار

إيضاح رقم ()19

ويمثل هذا البند مصاريف تمويلية كما يلي:
2018

2017

فوائد قرض وحسابات جارية

76,026

50,632

فوائد ضمان اجتماعي

750

5,227

المجمــــــــــــــــــوع.

76,776

55,859

بيــــــان

دينار
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دينار

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

إيضاح رقم ()20

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة

ويمثل هذا البند حصة السهم األساسية والمخفضة من خسارة السنة كما يلي:
2018

2017

خسارة السنة العائدة لمساهمي الشركة

()412,461

()343,488

المتوسط المرجع لعدد األسهم

2,366,815

2,366,815

حصة السهم األساسية والمخفضة من خسارة السنة

()0.174

()0.145

بيــــــان

دينار

دينار

إيضاح رقم ( )21ضريبة الدخل:

تم تسوية الوضع الضريبة لغاية العام .2017

لم يتم احتساب مخصص ضرية دخل لعام  2018كون الشركة حققت خسارة صافية.
ايضاح رقم ( )22معامالت مع جهات ذات عالقة واألرصدة

تشمل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشركة

تمت المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة.
بلغت األرصدة في نهاية السنة والناتجة عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة كما يلي:
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
2018

2017

السيد /فراد سعد أبو جابر

95,060

95,060

معالي السيد ايمن حتاحت

120,000

120,000

شركة ترافرتين

27,815

27,815

شركة األردن الدولية للتأمين

95,063

95,063

المجمــــــــــــــــــوع.

337,938

337,938

بيــــــان

دينار

دينار

منافع اإلدارة العليا:

إن رواتب ومنافع اإلدارة العليا خالل العام كانت كما يلي:
2018

2017

بيــــــان

دينار

48,494

63,750

ضمان إجتماعي

8,388

9,150

رواتب

((22

دينار

الشركــة الدوليــة لصناعـــات السيليكـــا
( مساهمة عامة محدودة)

اإليضاحــات علــــى القوائـــــــم الماليـــــة
ايضاح رقم ( )23اإللتزامات المحتملة:

لدى الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي إلتزامات محتملة مقابل كفاالت بنكية بمبلغ ( )1,000دينار ناشئة عن نشاي

الشركة العادي.
ايضاح رقم ( )24القضايا:

 -1هناك قضية مقامة على الشركة من قبل المدير المالي السابق للشركة وصدر قرار ضد الشركة بدفع مبلغ
( ) 16,093دينار وقد قامت الشركة بتقديم تمييز ضد القرار والقضية امام محكمة التمييز.
 -2على الشركة بتاريخ القوائم المالية قضية مرفوعة من شركة االردن الدولية للتامين للمطالبة بمبلغ (  ) 10,922دينار
وقد صدر قرار ضد الشركة وقدمت الشركة تميي اًز ضد القرار .

 -3على الشركة بتاريخ القوائم المالية قضية مرفوعة من شركة االردن الدولية للتامين للمطالبة بمبلغ ( )27,000دينار
والقضية أمام محكمة التمييز.
 -4على الشركة بتاريخ القوائم المالية قضية مرفوعة من شركة الظالل للخدمات اللوجستية للمطالبة بمبلغ ()15,000
دينار وقد صدر قرار ضد الشركة وسجلت دعوى تنفيذية ضد الشركة.

إيضاح رقم ( )25أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف أرقام عام  2017لغايات المقارنة مع أرقام عام 2018م.
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