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�أع�ضاء جمل�س الإداره
 )1ال�ساده �شركة جمموعة ال�صناعات الوطنيه القاب�ضه وميثلها:
ال�سيد ريا�ض �سامل على �أحمد �إدري�س
 )2ال�ساده �شركة التخ�صي�ص القاب�ضه وميثلها:
ال�سيد جمال عبد اهلل يو�سف ال�سليم
 )3ال�سادة �شركة املنظار الدويل للتجارة واال�ستثمار ( حتى ) 2018/6/27
وميثلها ال�سيد حممد طه ار�سالن
� )4شركة التخ�صي�ص القاب�ضة  /االردن وميثلها:
الدكتور عدنان حممد ح�سن �سعد ابو �شحاده
 )5ال�سيد هاين عبد الرحمن م�صطفى العلي ( حتى ) 2018/6/27
 )6ال�سيد حممد طه ار�سالن ( من ) 2018/6/27
 )7ال�سيد مروان ابو دهيم ( من ) 2018/6/27

مدققو احل�سابات
ال�سادة� /شركة العبا�سي و�شركاه
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رئي�س جمل�س
الإداره
نائب الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
ن�ضع بني ايديكم الكرمية التقرير ال�سنوي الرابع والع�شرون لل�شركة والبيانات املالية وتقرير
مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املنتهية لعام . 2018
مت يف هذا العام موا�صلة اعادة هيكلة او�ضاع ال�شركة ماليا واداريا واعادة هيكلة ر�أ�س املال
وقد ح�صلنا على نتائج مميزة وما زال العمل م�ستمر من جمل�س االدارة وحر�صا منه على اعادة
احياء هذا ال�صرح ال�صناعي العظيم ملا له من دور فاعل يف دعم ال�صناعة الوطنية االردنية .
�آملني من م�ساهمينا الكرام مبوا�صلة دعمهم اىل جمل�س االدارة للتو�صل اىل حلول جذرية
الحياء ال�شركة من جديد وخلق فر�ص عمل حقيقية تقوم على خدمة املجتمع املدين االردين .
�شاكرين لكم دعمكم ومتمنني لل�شركة التوفيق.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئي�س جمل�س الإداره
ريا�ض �سامل علي �أحمد �إدري�س
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املعلومات والبيانات املطلوبة مبوجب تعليمات الإف�صاح ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة
الأوراق املالية
 .1ن�شاط ال�شركة الرئي�سي:

* يقوم ن�شاط ال�شركة على ت�صنيع وبيع االجهزة االلكرتونية والكهربائية من املنتجات التي حتمل العالمة
التجارية اخلا�صة ملجمع ال�شرق الأو�سط بحيث ت�شمل هذه الأجهزة الأ�صناف التالية (التلفزيونات،
ال�شا�شات ،الغ�ساالت ،الثالجات ،امليكرويفات واملكيفات) التي يتم ت�صنيعها من خالل م�صانع ال�شركة
يف منطقةالذهيبة ال�شرقية– املوقر املزودة ب�أحدث الأجهزة واملعدات ال�صناعية.
* يتم ت�صدير منتجات ال�شركة �إىل العديد من الدول العربيةومنهـا�( :سوريا ،فل�سطني ،العراق ،لبنان)
عن طريق وكالء رئي�سيني و�ضمن عقود و�صفقات متعدده  ،وعلما بان االنتاج يف امل�صانع قد توقف يف
بدايه عام . 2015
* يتم توزيع املنتجات حمليا من خالل التجار املحليني .
*�أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:
* ت�ضم ال�شركة االم ( )6موظف موزعني على النحو التايل:
املكان اجلغرايف

عدد املوظفني

املوقع اجلغرايف

الإدارة العامة

6

�شارع اجلاردنز – جممع  122الطابق الرابع هاتف 06-5602708

املجمــوع

6

* حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل:

بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل ما يقارب ( )6,464,531دينار

التطورات واخلطط امل�ستقبلية
 -1ا�ستكمال برنامج اعادة هيكلة را�س مال ال�شركة مع اجلهات ذات العالقة .
 -2ا�ستكمال عمل الت�سويات املالية مع البنوك والدائنني مبا يخدم م�صلحة ال�شركة .
 -3ا�ستكمال عمل الت�سويات املالية بني ال�شركات اطراف ذات عالقة من خالل برنامج
ت�سوية املديونيات ومبا يخدم م�صلحة ال�شركة .
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 )2ال�شركات التابعة واحلليفـة:
�أ .ال�شركــات التابعــة:
� )1شركة املنظار الدويل للتجارة واال�ستثمار:
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة  %100ل�شركة جممع ال�شرق االو�سط حيث يبلغ ر�أ�سمالها ()10,000
ع�شرة الف دينار وهي �شركة جتارية ا�ستثمارية مقرها يف عمان -بيادر وادي ال�سري واليوجد لها فروع اخرى.
� )2شركة عمان العامة لل�صناعة والت�سويق:
�شركة ذات م�س�ؤوليه حمدودة مملوكة ملجمع ال�شرق الأو�سط بن�سبة  %95.4حيث يبلغ ر�أ�سمالها()50,000,000
خم�سون مليون دينـار ،تقوم على اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�صنعة واملوزعة للأجهزة الكهربائية املنزلية
واال�ستثمار يف �أوراق مالية للمتاجرة يف ال�شركات التجارية واخلدمية وال�صناعية ،مقرها يف عمان -بيادر وادي
ال�سري واليوجد لها �أي فروع �أخرى.
علما ان ال�شركة قد واجهت خ�سائر يف ا�ستثماراتها نظرا للظروف االقت�صادية ال�سائدة وقد مت اخذ املخ�ص�صات
الالزمه خل�سائر اال�ستثمار يف ال�شركة االم  ،متا�شيا مع معايري التدقيق الدولية.
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�(3أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم:
اال�سم

املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادة العلمية

اخلربات العملية

اال�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادة العلمية
اخلربات العملية:

� :شركة جمموعه ال�صناعات الوطنية القاب�ضة  /الكويت وميثلها:

ريا�ض �سامل علي �أحمد ادري�س
 :رئي�س جمل�س الإدارة
2015/12/21 :
1971/1/21 :
 :بكالوري�س وماج�ستري هند�سة مدنية 1995

* مهند�س خمترب بجامعة الكويت 1999-1995
* م�ساعد مدير م�شاريع البرتوكيماويات  /الكويت 2001-1999
* نائب مدير ومدير تطوير م�شاريع ومدير اول ادارة اال�ستثمارات ال�صناعية
والتنمية مبجموعة ال�صناعات الوطنية  /الكويت . 2006-2001
* املدير التنفيذي الدارة اال�ستثمارات ال�صناعية والتنمية يف جمموعة
ال�صناعات
الوطنية القـ ــاب�ضة  2006لتاريخه .
* رئي�س وع�ضو ونائب رئي�س جمل�س ادارة لعدة �شركات يف الكويت ،االمارات،
ال�سعودية والباك�ستان.
� :شركة التخ�صي�ص القاب�ضة /الكويت وميثلها:
جمال عبد اهلل يو�سف ال�سليم
 :نائب الرئي�س
2015/12/21 :
1958/4/1 :
 :بكالوريو�س حما�سبة الكويت
دكتوراه حما�سبة امريكا
* رئي�س جمل�س ادارة ونائب رئي�س وع�ضو يف عدة �شركات يف الكويت واالردن
* خربة وا�سعة يف جمال املحا�سبة واملالية يف جمل�س التعاون اخلليجي
* خربة وا�سعة يف جمال املحا�سبة والتمويل يف الت�أ�سي�س واال�شراف على �شركات اال�ستثمار يف املنطقة
* �ساهم يف عدة بحوث لتح�سني اداء امل�ؤ�س�سات يف دول التعاون اخلليجي لتعزيز التكامل االقت�صادي العربي
* ع�ضو فعال يف جمعية املحا�سبني واملدققني يف الكويت ويف املجال�س واللجان التنفيذية يف امل�ؤ�س�سات
املالية وال�شركات اال�ستثمارية اخلليجية
* م�شارك يف العمل التطوعي ملدققي احل�سابات اخلارجية يف الكويت
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الإ�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهاده العلمية
اخلربات العملية

� :شركة التخ�صي�ص القاب�ضه /االردن وميثلها:
عدنان حممد ح�سن �سعد ابو �شحاده
 :ع�ضو
2015/12/27 :
1944 :
 :دكتوراه يف هند�سة البرتول
 *:نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة توزيع الكهرباء االردنية
* ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة كهرباء اربد
* مدير عام �شركة التخ�صي�ص القاب�ضة –االردن

الإ�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادة العلمية
اخلربات العملية

:حممد طه ي�سع ار�سالن
 :ع�ضو
2015/12/27 :
1958/5/9 :
 :دبلوم بريطاين عايل يف الهند�سة املدنيه
 * :نائب ومدير غرفة �صناعة الزرقاء 2015-2010
*نائب يف الربملان االردين 2007-2003
*ع�ضو يف عدة �شركات م�ساهمة عامة وخا�صة ،ع�ضو يف جمل�س ادارة �شركة مياهنا
* ع�ضو يف جمل�س حمافظة الزرقاء ( الالمركزيه )

		
الإ�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهاده العلمية
اخلربات العملية

 :مروان ابو دهيم
 :ع�ضو
2018/6/27 :
1980 :
 :بكالوريو�س حما�سبة
 *:رجل اعمال
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� )4أ�سماء �أع�ضاء الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم:
� :ضياء الدين ابراهيم احمد امني
 :املدير املايل
2016/9/15 :
1964/9/7 :
 :ماج�ستري حما�سبة
* مدقق قانوين مرخ�ص ملدة � 15سنة
*ع�ضو جمل�س ادارة عدة �شركات م�ساهمة عامة
*مدير مايل عدة �شركات م�ساهمة عامة
*م�ست�شار مايل لعدة �شركات م�ساهمة عامة وخا�صة

اال�سم
املن�صب
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
ال�شهادة العلمية
الخبرات العملية

� )5أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم  %5فما فوق وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم:
2018/12/31

اال�سـم

2017/12/31

عدد اال�سهم

الن�سبة
املئوية

عدد اال�سهم

الن�سبة
املئوية

�شركة التخ�صي�ص القاب�ضة  /االردن

14,982,503

%37.4

-

-

�شركة جمموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة

5,000,000

%12.5

5,000,000

%20.00

 )6الو�ضع التناف�سي لل�شركة:

يعترب جممع ال�شرق االو�سط من ال�شركات الرائدة يف �سوق الأجهزة املنزلية الأردين ،ولكن ب�سبب ا�ستحواذ البنك التجاري االردين
على موجودات امل�صانع اخلا�صة بال�شركة فقد توقفت ال�شركة عن االنتاج بداية عام  .2015علما بان ال�شركة تقوم حاليا باعادة
هيكلة را�سمالها من اجل العودة اىل االنتاج واحلفاظ على مكانتها التناف�سية بني ال�شركات الرائدة يف هذا املجال .

 )7درجة االعتماد على موردين حمددين� /أو عمالء رئي�سيني (حملي ًا وخارجي ًا):
�أ ) درجة االعتماد على موردين حمددين:
اليوجد اعتماد على موردين رئي�سني حمليني وخارجيني ي�شكلون  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات او املبيعات.
ب) درجة االعتماد على عمالء رئي�سيني حمليني:
اليوجد اعتماد على عمالء رئي�سني حمليني وخارجيني ي�شكلون  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات او املبيعات.
 )8ال يوجد �أي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�شركة او �أي من منتجاتها مبوجب القوانني
والأنظمةوغريها.
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ال يوجد حقوق �إمتياز تتمتع بها ال�شركـة
ال يوجد �أي براءة اخرتاع ح�صلت ال�شركة عليها.
 )9ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية او غريها لها اثر مادي على عمل
ال�شركة او منتجاتها او قدرتها التناف�سية.
التزمت ال�شركة يف ال�سابق بتطبيق معايري اجلودة الدولية حيث كان يوجد يف ال�شركة مهند�سون متخ�ص�صون ملتابعة كافة
الأمور املتعلقة بجودة املنتج ح�سب املعايري والأ�س�س ،تخ�ضع كل الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية لنظام تطبيق معايري
اجلودة الدولية �( ISO 9001-2000أنظمة توثيق اجلودة) وتخ�ضع �أي�ض ًا �إىل عالمة اجلودة الأردنية املمنوحة من ِقبل
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س التابعة لوزارة ال�صناعة والتجارة ،وقد ح�صلت ال�شركة على �شهادة ال�سالمة وموا�صفات
الأمان الأملانية  .VDEولكن ب�سبب ا�ستحواذ البنك التجاري االردين على موجودات امل�صانع اخلا�صة بال�شركة فقد
توقفت ال�شركة عن االنتاج بداية عام  .2015علما بان ال�شركة تقوم حاليا باعادة هيكلة را�سمالها من اجل العودة اىل
االنتاج واحلفاظ على مكانتها التناف�سية بني ال�شركات الرائدة يف هذا املجال .
 )10الهيكل التنظيمي لل�شركة وعدد موظفيها وفئاتهم وم�ؤهالتهم وبرامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي
ال�شركة:

�أ) الهيكل التنظيمي لل�شركة:
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ب) عدد موظفي ال�شركة وفئاتهم وم�ؤهالتهم:
الدرجــة
ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم
املجموع

عدد املوظفني
1
3
2
6

ج) برامج ت�أهيل وتدريب موظفي ال�شركة:
ال يوجد برامج ت�أهيل للموظفني يف ال�شركة

 )11و�صف املخاطر التي تتعر�ض ال�شركة لها:

* خماطر �أ�سعار الفائدة :حيث �أن معظم الأدوات املالية الظاهرة يف امليزانية العامة غري خا�ضعة
ملخاطر �أ�سعار الفوائد با�ستثناء الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة لل�شركة ،ف�إن �أثر خماطر �أ�سعار
الفوائد غري جوهري على البيانات املالية ولي�س لها ت�أثري مادي عليها.
* خماطر تقلبات �أ�سعار العمالت :حيث �إن معظم تعامالت ال�شركة هي بالدينار الأردين والدوالر
الأمريكي وحيث �أن �سعر �صرف الدينار مربوط ب�سعر ثابت مع الدوالر الأمريكي ف�إن تقلبات �سعر
ال�صرف ال ي�ؤثر ب�شكل جوهري على البيانات املالية ولي�س لها ت�أثري مادي عليها.
 )12الإجنازات التي حققتها ال�شركـة:

نظرا ال�ستحواذ البنك التجاري االردين على موجودات امل�صانع اخلا�صة بال�شركة فقد توقفت ال�شركة عن االنتاج بداية
عام  .2015علما بان ال�شركة تقوم حاليا باعادة هيكلة را�سمالها من اجل العودة اىل االنتاج واال�ستمرار يف اعمالها .

 )13ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال
تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركةالرئي�سي.
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 )14ال�سل�سلـة الزمنية للأرباح واخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني
و�أ�سعار الأوراق املالية امل�صدرة:
البيان
الأرباح املحققة
بعد ال�ضريبة

2016

2018

2017

( ) 356.933

()2,263,681

2015

() 6,682,840 ( )29,302,068

2014
)(4,347,149

الأرباح املوزعة

-

-

-

-

-

الن�سبة املئوية

-

-

-

-

-

18.061.355

4.309.004

6,571,700

35,873,768

44,817,285

0.30

0.31

0.33

0.14

0,14

�صايف حقوق
امل�ساهمني
�أ�سعار الأوراق
املالية

 )15حتليـل املركـز املايل لل�شركـة:
البيان
جممل الربح
�صايف الربح قبل
ال�ضريبة
ن�سبة التداول
ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة
العائد �إىل حقوق
امل�ساهمني
املبيعات �إىل جمموع
املوجودات
العائد �إىل املبيعات

2017
--

2016
--

2015
(% )8

2014
(%)23

2018
-

--

--

()12

()01

0.31
%2

0.32
%2

0.33
%7

0.33
0.20

0.33
0.33

() % .10

(%)4

( % ) 31

(% )01

(%)9

-

--

--

-

-

-

--

--

-

-

 )16التطوارت امل�ستقبلية لل�شركة مبا يف ذلك �أي تو�سعات �أو م�شروعات جديدة بالإ�ضافة �إىل
اخلطة امل�ستقبلية:
 .1ا�ستكمال برنامج اعادة هيكلة ر�أ�س مال ال�شركة مع اجلهات ذات العالقة
.2ا�ستكمال عمل الت�سويات املاليه مع البنوك والدائنيني مبا يخدم م�صلحه ال�شركه
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 )17مدققو ح�سابات ال�شركـة الأم وال�شركات التابعة:
* املبالغ التي ح�صل عليها ال�سادةابراهيم العبا�سي و�شركاه مقابل التدقيق من ال�شركة الأم:
الأتعاب ال�سنوية
�أتعاب تدقيق (ابراهيم العبا�سي و�شركاه )
املجموع

�ضريبة املبيعات()%16
800
800

2018
5.000
5.000

*مقدار �أتعاب تدقيق ال�شركات التابعة:
األتعاب السنوية

مدققو الحسابات

2018

ضريبة المبيعات ()%16

شركة المنظار الدولي للتجاره واإلستثمار

ال يوجد

0

0

 )18عدد الأوراق املالية امل�صدرة من قبل ال�شركة واململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
و�أ�شخا�ص الإدارة العليا و�أقربائهم:
�أ (عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقربائهم:
الأ�سمــاء

املن�صب اجلن�سية

�شركة جمموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة الرئي�س كويتيه
 -1وميثلها:
كويتيه
ريا�ض �سامل علي احمد ادري�س

عدد الأ�سهم
2018/12/31
5,000,000

عدد الأ�سهم

الن�سية
املئوية
% 12.5

الن�سية
2017/12/31
املئوية
% 20.00 5,000,000

-

-

-

-

10.000

%0.007

10.000

%0.007

14.982,503

% 37.4

10,000

%0.04

�أردنيه

-

-

-

-

 -4حممد طه ي�سع ار�سالن

ع�ضو

�أردنيه

10,000

%0.04

-

-

 -6مروان ح�سني ابو دهيم

ع�ضو

�أردنيه

10.000

%0.04

-

-

�شركة التخ�صي�ص القاب�ضة  /الكويت
 -2وميثلها:
جمال عبداهلل يو�سف ال�سليم
�شركة التخ�صي�ص القاب�ضة  /االردن
 -3وميثلها:
عدنان حممد ح�سن �سعد ابو �شحاده

كويتيه

نائب
الرئي�س
كويتيه
ع�ضو �أردنيه
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• ال يوجد ا�سهم مملوكة لباقي �أقارب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة.
• ال يوجد ا�سهم مملوكة من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة يف ال�شركات امل�سيطر عليها.
ب (عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة و�أقربائهم:
اال�ســـم

املن�صب

عدد الأ�سهم
عدد الأ�سهم
اجلن�سية
الن�سبة
الن�سبة
2017/12/31
2018/12/31
املئوية
املئوية
--

�ضياء الدين ابراهيم احمد امني املدير املايل �أردنيه

--

--

--

•ال يوجد ا�سهم مملوكة لباقي �أقارب ا�شخا�ص االدارة العليا
•ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل ا�شخا�ص االدارة العليا واقربائهم
 )19املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�شخا�ص الإدارة العليا:
�أ) املزايا واملكاف�آت لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
اال�سم

املن�صب

ريا�ض �سامل علي احمد ادري�س الرئي�س
نائب
جمال عبد اهلل يو�سف ال�سليم
الرئي�س
ع�ضو
حممد طه ي�سع ار�سالن
عدنان حممد ح�سن �سعد ابو �شحاده ع�ضو
ع�ضو
مروان ح�سني ابو دهيم
ع�ضو
هاين العلي ( حتى ) 2018/6/27

الراتب
ال�سنوي
-

2018
بدل بدالت املجمــوع
بدل
تنقالت مكاف�آت �سفر
7.500
7.500

-

7.500

-

-

7.500

-

7.500
7.500
4.500
8.400

-

-

7.500
7.500
4.500
8.400
42.900

االجمايل

•ال يوجد مزايا �أخرى غري املو�ضحة يف اجلدول �أعاله.
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ب)املزايا واملكاف�آت لأ�شخا�ص الإدارة العليا:
2018
بدل
بدل بدالت
تنقالت مكاف�آت �سفر

اال�سم

املن�صب

الراتب
ال�سنوي

�ضياء الدين ابراهيم احمد امني

املدير
املايل

4.000 30.000

-

-

االجمايل

املجمــوع
34.000
34.000

 )20التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:

ال يوجد تربعات دفعتها ال�شركة خالل العام

 )21ال يوجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو
ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س االدارة �أو اع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف
ال�شركة �أو �أقاربهم.

 )22م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئه وخدمة املجتمع املحلي:
�أ) م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة:
* ا�ستبدال غاز الفريون امل�ستخدم يف ت�صنيع وجتميع الثالجات ووحدات تكييف بغاز �صديق للبيئة.
* عزل ن�شاطات الدهان امل�ستخدم يف عملية االنتاج عن بقية العمليات االنتاجية وح�صرها يف م�ساحة منف�صلة
عم ًال على االلتزام باملعايري البيئية.
ب) م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي:
* العمل على توفري فر�صة عمل و�إعطاء الأولوية لأبناء املناطق املحيطة بامل�صانع اجلديدة.
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� -23إقرارات جمل�س الإدارة:
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة املالية
التالية.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة ف ّعال يف ال�شركة.
نائب رئي�س جمل�س الإداره
�شركة التخ�صي�ص القاب�ضه -الكويت
وميثلها:
جمال عبداهلل يو�سف ال�سليم

رئي�س جمل�س الإداره
�شركة جمموعة ال�صناعات الوطنيه -الكويت
وميثلها:
ريا�ض �سامل علي �أحمد �إدري�س

ع�ضو
مروان ح�سني ابو دهيم

نقر نحن ادناه ب�صحة ودقة اكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام 2018
املدير املايل واالداري
رئي�س جمل�س االدارة
�ضياء الدين ابراهيم احمد امني
		
ريا�ض �سامل علي �أحمد �إدري�س
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احلوكمة

* ف�صل خا�ص بقواعد دليل حوكمه ال�شركات امل�ساهمه املدرجه يف بور�صه عمان
تقوم ال�شركه بااللتزام بتطبيق القواعد االمره والقواعد العامه والوارده يف دليل قواعد حوكمه ال�شركات امل�ساهمه
املدرجه يف بور�صه عمان كما تقوم ال�شركه بااللتزام بتطبيق القواعد االر�شاديه والوارده يف دليل حكومه ال�شركات فيما
عدا جمموعه من البنود االر�شاديه مل يتم االلتزام بتدقيقها وذلك لال�سباب التاليه-:

�أ .مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

1

رقم
البند
6

17

القاعدة
يتم الإعالن م�سبق ًا عن موعد
الإف�صاح عن البيانات املالية قبل
موعد �إعالنها مبا ال يقل عن ثالثة
�أيام
و�ضع �إجراءات عمل خطية
لتطبيق قواعد احلوكمة الر�شيدة
يف ال�شركة ومراجعتها وتقييم مدى
تطبيقها

مل
طبق طبق
ً
ا
جزئي
يطبق
بالكامل
X

X

الأ�سباب
نلتزم بتعليمات �إف�صاحات
البيانات املاليه لدى هيئة
االوراق املاليه
لأن قواعد احلوكمه
�صدرت حديثا ومل يتم
عمل �إجراءات خطيه

ب .اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة
رقم
البند

مل
طبق
طبق
بالكامل جزئي ًا يطبق

القاعدة

/1 2ب ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة دائمة
ت�سمى جلنة الرت�شيحات واملك�آفات .
3

2

X

يكون ت�شكيل جلنة التدقيق
والرت�شيحات واملكاف�آت من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة غري التنفيذيني,ال
يقل عددهم عن الثالثة على �أن
يكون اثنان منهم من الأع�ضاء
امل�ستقلني وان يرت�أ�س اللجنة
�أحدهما.

X
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الأ�سباب
ال يوجد جلنة تر�شيحات
ومكاف�أت يف جمل�س االداره

يوجد جلنة تدقيق وال
يوجد جلنة الرت�شيحات
واملكاف�أت

4

3

6

5

ت�ضع كل من اللجنتني مبوافقة
جمل�س الإدارة �إجراءات عمل
خطية تنظم عملها وحتدد
التزاماتها .

X

تقدم كل من اللجنتني قراراتهما
وتو�صياتهما �إىل جمل�س الإدارة
وتقرير ًا حول �أعمالها �إىل اجتماع
الهيئة العامة العادي لل�شركة.

X

رقم
البند
/1ب تقوم جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت باملهام التالية :
.1الت�أكد من ا�ستقاللية
الأع�ضاء امل�ستقلني ب�شكل
م�ستمر.
�.2إعداد ال�سيا�سةاخلا�صة
مبنح املكاف�آت
واحلوافز والرواتب
يف ال�شركة
ومراجعتهما ب�شكل
�سنوي.
 .3حتديد احتياجات
ال�شركة من الكفاءات على
م�ستوى الإدارة التنفيذية
العليا واملوظفني و�أ�س�س
اختيارهم.
القاعدة

7

طبق
جزئي ًا

طبق
بالكامل

ال يوجد �إجراءات عمل
خطيه نظرا لوجود جلنة
تدقيق داخلي فقط
تقدم جلنة التدقيق
الداخلي تو�صياتها اىل
جمل�س االداره ولي�س اىل
اجتماع الهيئه العامه

مل
يطبق

ال يوجد جلنة تر�شيحات
ومكاف�أت بل هي من مهام جمل�س
االداره جمتمعا

X
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الأ�سباب

X

ال يوجد جلنة تر�شيحات
ومكاف�أت بل هي من مهام جمل�س
االداره جمتمعا

X

ال يوجد جلنة تر�شيحات
ومكاف�أت بل هي من مهام جمل�س
االداره جمتمعا

� .4إعداد ال�سيا�سة اخلا�صة
باملوارد الب�شرية والتدريب
يف ال�شركة ومراقبة
ومراجعتهما
تطبيقها,
ب�شكل �سنوي.
8

6

ال يوجد جلنة تر�شيحات
ومكاف�أت بل هي من مهام جمل�س
االداره جمتمعا

X

تتمتع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
بال�صالحيات التالية :
 .1طلب �أي بيانات �أو معلومات
من موظفي ال�شركة الذين
يتوجب عليهم التعاون
لتوفري هذه املعلومات ب�شكل
كامل ودقيق.

ال يوجد جلنة تر�شيحات
ومكاف�أت بل هي من مهام جمل�س
االداره جمتمعا

X

 .2طلب امل�شورة القانونية �أو املالية
�أو الإدارية �أو الفنية من �أي
م�ست�شار خارجي.

ال يوجد جلنة تر�شيحات
ومكاف�أت بل هي من مهام جمل�س
االداره جمتمعا

X

 .3طلب ح�ضور �أي موظف يف
ال�شركة للح�صول على �أي
�إي�ضاحات �ضرورية .

ال يوجد جلنة تر�شيحات
ومكاف�أت بل هي من مهام جمل�س
االداره جمتمعا

X

 .2اجتماعات جمل�س الإدارة

1

طبق
بالكامل

رقم
البند

القاعدة

4

يتم الإف�صاح عن عدد
اجتماعات جمل�س الإدارة يف
التقرير ال�سنوي لل�شركة.

مل
طبق
جزئي ًا يطبق
X

 .3اجتماعات الهيئة العامة
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الأ�سباب
ال يوجد بند خا�ص بلإف�صاح
عن عدد �إجتماعات جمل�س
االداره يف التقرير ال�سنوي
لل�شركه

رقم
البند
 3يوجه جمل�س الإدارة الدعوة �إىل كل م�ساهم
حل�ضور اجتماع الهيئة العامة بالربيد
االلكرتوين اخلا�ص بامل�ساهم ,قبل  21يوم ًا
من التاريخ املقرر لعقد االجتماع ,على �أن يتم
�إعداد الرتتيبات والإجراءات املنا�سبة لعقد
االجتماع مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان.
 6يتم الإعالن عن موعد ومكان عقد االجتماع
الهيئة العامة يف ثالث �صحف يومية حملية
وملرتني على الأقل وعلى املوقع االلكرتوين
لل�شركة.
القاعدة

1

2

5

5

طبق
بالكامل

طبق
جزئي ًا

مل
يطبق

الأ�سباب
يتم توجيه الدعوات
بالربيد العادي ح�سب
ال�شركات
قانون
ولعدم توفر الربيد
ملعظم
االلكرتوين
امل�ساهمني
يتم االعالن ح�سب
قانون ال�شركات يف
�صحيفتني يوميتني
وملره واحده

X

X

يقوم جمل�س �إدارة ال�شركة ب�إرفاق النبذة
التعريفية للم�ساهم الراغب بالرت�شيح
لع�ضوية جمل�س الإدارة بالدعوة املوجهة
للم�ساهمني حل�ضور اجتماع الهيئة العامة .

X

الن جمل�س االداره
منتخب قبل �صدور
قواعد دليل احلوكمه

 .4حقوق امل�ساهمني

�أ -احلقوق العامة

.5الإف�صاح وال�شفافية
رقم
البند
 4 3تقوم ال�شركة با�ستخدام موقعها
الإلكرتوين على �شبكة االنرتنت لتعزيز
الإف�صاح وال�شفافية وتوفري املعلومات .
القاعدة

26

مل
طبق طبق
بالكامل جزئي ًا يطبق



X

الأ�سباب
لعدم وجود موقع
الكرتوين لل�شركه

�شركة جممع ال�شرق االو�سط لل�صناعات الهند�سية وااللكرتونية والثقيلة
امل�ساهمة العامة املحدودة
عمان ــ اململكة االردنية الها�شمية
القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
كما يف  31كانون االول 2018
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�شركة جممع ال�شرق االو�سط لل�صناعات الهند�سية وااللكرتونية والثقيلة
امل�ساهمة العامة املحدودة
عمان ــ اململكة االردنية الها�شمية
						
								
						
املحتويات
				
تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
قائمة املركز املايل املوحدة
						
			
قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
						
			
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

851 19 02
�إىل ال�سادة امل�ساهمني يف
�شركة "جممع ال�شرق الأو�سط لل�صناعات الهند�سية وااللكرتونية والثقيلة "
امل�ساهمة العامة املحدودة
عمان – اململكة االردنية الها�شمية
تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
الر�أي املتحفظ
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�شركة "جممع ال�شرق الأو�سط لل�صناعات الهند�سية
وكل
وااللكرتونية والثقيلة  ،والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأول ٍ ، 2018
من قائمة الدخل ال�شامل املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية
املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  ،وملخ�ص لل�سيا�سات
املحا�سبية الهامة .
بر�أينا ، ،وبا�ستثناء اثر ما ورد يف الفقرات من (� ) 6 -1أعاله �إن القوائم املالية املوحدة املرفقة
تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية املرك ـ ـ ــز املايل املوحد ل�شركة "جممع ال�شرق الأو�سط
لل�صناعات الهند�سية وااللكرتونية والثقيلة كم ــا يف  31كانون الأول  ، 2018و�أداءها املايل املوحد
وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .
ا�سا�س الر�أي املتحفظ
 -1مل يتم توحيد القوائم املالية لل�شركة التابعة �شركة "عمان العامة للت�سويق – ذات امل�س�ؤولية املحدودة
والتي متتلك ال�شركة  %895.4من ح�ص�ص ر�أ�س مالها " والبالغ  50مليون دينار اردين/ح�صة ،وذلك
لعدم �صدور قوائم مالية مدققة لالعوام من  2013لغاية ، 2018ونظر ًا لتجاوز اخل�سائر املرتاكمة لهذا
اال�ستثمار لر�أ�س املال فقد مت اثبات تدن بكامل قيمة اال�ستثمار بحيث ا�صبحت قيمته يف �سجالت ال�شركة
�صفر ًا.
 -2مل يتم تزويدنا بالقوائم املالية املدققة ل ـ "�شركة املنظار الدويل للتجارة واال�ستثمار – ذات امل�س�ؤولية
املحدودة" اململوكة بالكامل لل�شركة للعام  2018ومت اعتماد القوائم املالية لل�شركة من قبل ادارة ال�شركة.
 -3مل تقم ال�شركة باجراء اختبار لتحديد فيما اذا كان هناك تدين يخ�ص الر�صيد القائم للموجودات
املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل والذي ميثل اال�ستثمار يف �شركة "املجمع الوطني
املتكامل – امل�ساهمة اخلا�صة مببلغ  12,453,833دينار والذي ميثل ما ن�سبته  %24.8من را�سمالها
املدفوع  ،وبالتايل مل نتمكن من حتديد �أثر هذا التدين ان وجد على القوائم املالية املوحدة  .علما ان
ال�شركة قامت باخذ خم�ص�ص تدين لهذه املوجودات املاليةمببلغ ( 5,992,300دينار ) ( اي�ضاح . ) 6
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� -4إن الذمم املدينة و مديونية ال�شركات التابعة وال�شقيقة واالطراف ذات العالقة مرتفعة جد ًا بلغ �صايف
قيمتها بعد املخ�ص�صات  49,994,633دينار و نظر ًا لتعرث هذه ال�شركات  ،فانه بتوجب زيادة خم�ص�ص
التدين لهذه الذمم مببلغ منا�سب ليتم اظهار �أر�صدة هذه الذمم باملبالغ التي ميكن ا�سرتدادها منها
وذلك وفقا ملعيار التقارير املاليو الدويل رقم ( ( ، )9اي�ضاح7و) 8
كذلك مل يتم تزويدنا بالت�أييدات اخلا�صة باملبالغ امل�ستحقة من الذمم املدينة و ال�شركات التابعة
وال�شقيقة واالطراف ذات العالقة كما يف  31كانون الأول  ، 2018وبالتايل مل نتمكن من الت�أكد من �صحة
هذه الأر�صدة .
 -5مل يتم تزويدنا بالت�أييدات البنكية الر�صدة البنوك التي تتعامل معها ال�شركة كما يف  31كانون الأول
 ، 2018وبالتايل مل نتمكن من الت�أكد من �صحة هذه الأر�صدة واثرها على القوائم املالية املوحدة .
 -6نعتقد ان هناك �شكا يف قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف �أعمالها والوفاء بالتزاماتها امل�ستحقة ال
ميكن الت�أكد منها وذلك للأ�سباب التالية مع االخذ بنظر االعتبار اثر التحفظات الواردة يف فقرة ا�سا�س
الراي املتحفظ :
 تعاين ال�شركة من نق�ص يف ال�سيوله  ،علما ان ادارة ال�شركة توفر املوارد املالية عند احلاجة لهالت�سديد التزامات ال�شركة .
 توقفت املجموعة عن ممار�سة �أن�شطتها الطبيعية . بلغت اخل�سائر الرتاكمية للمجموعة  21,911,148دينار كما يف ذلك التاريخ وت�شكل ما ن�سبته %55من را�س املال املدفوعدون االخذ بعني االعتبار اثرالتحفظات الواردة اعاله .
فقراتت�أكيدية:
دون املزيد من التحفظ يف راينا اعاله  ،نود اال�شارة اىل ما يلي :
 كما ورد يف اي�ضاح (  ) 25هناك دعوى مقامة من �شركة امل�ستثمرون ال�صناعية والعقارية للمطالبةمببلغ  9,065,260دينار وما زالت الق�ضية منظورة امام حمكمة اال�ستئناف  ،وح�سب راي حمامي
ال�شركة فقد مت تقدمي البينات وهي كفيلة برد الدعوى .
 كما ورد يف اي�ضاح (  )22قامت ال�شركة مبوجب قرارات جمل�س االدارة باثبات م�صاريف اتعابا�ست�شارات للجهات التي قامت باال�شراف ومتابعة الت�سويات مع البنوك والدائنيني واجلهات احلكومية
وم�صاريف متويل التي ترتبت على القر�ض املمنوح ل�شركة التخ�صي�ص القاب�ضة – االردن من بنك
اال�ستثمار الغربي االردين وغايته متويل ت�سديد جزء من مديونية �شركة جممع ال�شرق االو�سط .
لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق � ،إن م�س�ؤوليتنا وفقا لهذه املعايري مو�ضحة يف فقرة
م�س�ؤولية املدقق يف تقريرنا حواللقوائم املالية املوحدة  .اننا م�ستقلونعن ال�شركة وفقا للمتطلباتالأخالقية
ذات ال�صلة ب�أعمال تدقيق القوائم املالية املوحدة وفقا ملتطلبات املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني
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للمحا�سبني  ،باال�ضافة اللتزامنا بامل�س�ؤوليات االخالقية الأخرى بح�سب هذه املتطلبات .
يف اعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر �أ�سا�سا لإبداء ر�أينا حول التدقيق .
معلومات �أخرى
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى.تتكون املعلومات االخرى من املعلومات الواردة يف التقرير
ال�سنوي غريالقوائم املالية وتقرير مدقق احل�سابات حولها � .إننا نتوقع �أن يتم تزويدنا بالتقرير ال�سنوي
بتاريخ الحق لتقريرنا .ال ي�شمل ر�أينا حول القوائم املالية املعلومات الأخرى و�أننا ال نبدي �أي نوع ٍ من
الت�أكيد �أو ا�ستنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية  ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى املذكورة �أعاله عندما
ت�صبح متاحة لنا ،بحيث نقيم فيما اذا كانت املعلومات الأخرى غري متوافقة ب�شكل جوهري مع القوائم
املالية او املعلومات التي مت التو�صل �إليها من خالل تدقيقنا �أو �أن املعلومات الأخرى تت�ضمن �أخطا ًء
جوهرية .
م�س�ؤوليات الإدارة و الأ�شخا�ص امل�س�ؤولون عن احلوكمة عن القوائم املالية املوحدة
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد القوائم املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا للمعايري الدولية
للتقارير املالية وم�س�ؤولة عن �إعداد نظام رقابة داخلي والذي تعتربه الإدارة �ضروريا لغر�ض �إعداد قوائم
مالية موحدة  ،خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال �أو عن خط�أ.
ان الإدارة م�س�ؤولة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرار  ،واالف�صاح
عندما ينطبق ذلك عن االمور ذات العالقة باال�ستمراريةوا�ستخدام ا�سا�س اال�ستمرارية املحا�سبي ،
با�ستثناء وجود نية لدى االدارة لت�صفية ال�شركة �أو لإيقافاعمالها �أو عدم وجود بديل واقعي غري ذلك .
ان الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمةهم امل�س�ؤولون عن اال�شراف على�إعداد التقارير املالية.
م�س�ؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية
ان اهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من
الأخطاءاجلوهرية � ،سوا ًء كانت نا�شئة عن االحتيال �أو اخلط أ�  ،و�إ�صدار تقريرنا والذي يت�ضمن ر�أينا
حول القوائم املالية .
الت�أكيد املعقول هو م�ستوى عال من الت�أكيد  ،ولكنه لي�س �ضمانةبان التدقيق الذي مت القيام به وفقا
للمعايري الدولية للتدقيق �سيكت�شف دائما �أي خط�أ جوهري  ،ان وجد.
ان االخطاء ميكن �أن تن� أش� من االحتيال �أو اخلط�أ ،وتعترب جوهرية �إذا كانت ب�شكل فردي �أو �إجمايل
ممكن�أن ت�ؤثر ب�شكل معقول على القرارات االقت�صادية املتخذة من قبل امل�ستخدمني على ا�سا�س
هذهالقوائم املالية املوحدة .
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كجزء من عملية التدقيق وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق  ،نقوم مبمار�سة االجتهاد املهني واملحافظة على
تطبيق مبد أ� ال�شك املهني خالل التدقيق  ،بالإ�ضافة اىل:
• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سوا ًء كانت نا�شئة عن
احتيال �أو خط�أ ،وكذلك ت�صميم وتنفيذ �إجراءات تدقيق م�ستجيبة لتلك املخاطر ،واحل�صول على
�أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا .ان خطر عدم اكت�شاف االخطاء اجلوهرية الناجتة
عن احتيال �أعلى من اخلطر الناجت عن اخلط�أ ،حيث ان االحتيال قد ي�شتمل على التواط�ؤ �أو التزوير �أو
احلذف املتعمد �أو التحريف �أو جتاوز �أنظمة الرقابة الداخلية.
• احل�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق لغايات ت�صميم �إجراءات تدقيق
منا�سبة ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
• تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية واالي�ضاحات ذات
العالقة املعدة من الإدارة.
• اال�ستنتاج حول مالءمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�ساال�ستمرارية املحا�سبي  ،بناء على �أدلة التدقيق
التي مت احل�صول عليها  ،فيما �إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق ب�أحداث �أو ظروف
ميكن �أن تثري �شك ًا جوهريا حول قدرة ال�شركة على اال�ستمرار � .إذا ا�ستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري
 ،فانه يتطلب من ان نلفت الإنتباه يف تقرير التدقيق �إىل الإي�ضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية  ،و
�إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري مالئم  ،ف�إننا �سوف نقوم بتعديل ر�أينا .ان �إ�ستنتاجاتنا تعتمد
على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق  .ومع ذلك  ،ف�إنه من املمكن �أن
تت�سبب �أحداث �أو ظروف م�ستقبلية يف احلد من قدرة ال�شركة على الإ�ستمرار .
• تقييم العر�ض العام وال�شكل واملحتوى للقوائم املالية مبا فيها الإف�صاحات وفيما �إذا كانت القوائم
املالية متثل املعامالت والأحداث ب�شكل يحقق العر�ض العادل.
لقد توا�صلنا مع الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمةبخ�صو�ص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له
ومالحظات التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أية نقاط �ضعف هامة يف نظام الرقابة الداخلية التي مت
حتديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا �أي�ض ًا الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة بت�صريح حواللتزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني
املتعلقة باال�ستقاللية  ،و�إبالغهم عن جميع العالقات والأمور الأخرى التي من املمكن ان ت�ؤثر على
ا�ستقالليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية ان وجدت.
• حتديد الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق القوائم املالية املوحدة لل�سنة احلالية وهي بالتايل �أمور
التدقيق الهامة  .حيث نقوم بو�صف هذه الأمور يف تقرير التدقيق �إال �إذا كان هنالك قانون �أو ت�شريع
يحول دون الإف�صاح العام عن ذلك الأمر�أو يف حاالت نادرة جد ًا والتي نقرر بها عدم الإف�صاح عن ذلك
الأمر يف تقريرنا لوجود اثار �سلبية متوقع ان تفوق املنفعة العامة من تلك االف�صاحات .
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تقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية االخرى
 -1جتاوزت اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة التابعة�" :شركة عمان العامة لل�صناعات والت�سويق – ذات
امل�س�ؤولية املحدودة" ر�أ�سمالها املدفوع ويرتتب على ذلك ت�صويب او�ضاعها وفق ًا ملتطلبات القانون .
 -2جتاوزت اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة "�شركة املنظار الدويل للتجارة واال�ستثمار – ذات امل�س�ؤولية
املحدودة " ر�أ�سمالها املدفوع كما يف  31كانون االول  2018ويرتتب على ذلك ت�صويب او�ضاعها وفق ًا
ملتطلبات القانون .
حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية ،وتتفق من كافة النواحي اجلوهرية مع
االقوائم املالية املوحدة املرفقة ونو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة عليها بعد االخذ باالعتبار ما ذكرناه
اعاله يف فقرة ا�سا�س الراي املتحفظ .
�شركة العبا�سي و�شركاه
� 3شباط 2019

�أحمد حممد العبا�سي
اجازة رقم 710
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون االول 2018
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
ذمم مدينة بالصافي
ذمم جهات ذات عالقة مدينة  -قصيرة االجل
بضاعة في المخازن بالصافي
الحسابات المدينة المتنوعة
النقد لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح به
رأس المال المكتتب به والمدفوع
عالوة اصدار
احتياطي إجباري
احتياطي إختياري
( الخسائر المتراكمة ) في نهاية السنة
صافي حقوق الملكية

ايضاح

2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

5
6

2,998
6,461,533
6,464,531

906,235
6,461,533
7,367,768

7
8
9
10
11

17,799,853
32,194,780
755,583
694
50,750,910
57,215,441

17,657,902
30,815,084
28,200
895,174
532
49,396,892
56,764,660

70,000,000
39,972,503
)(21,911,148
18,061,355

70,000,000
25,000,000
18,201,872
6,967,993
6,451,913
)(52,312,774
4,309,004

558,806
7,241,822
6,242,891
2,966,590
4,822,392
7,336,823
7,159,518
2,825,244
39,154,086
57,215,441

1,689,248
6,026,871
14,972,503
3,651,517
4,822,392
7,586,823
9,298,155
4,408,147
52,455,656
56,764,660

12
13
13
13
14

مطلوبات متداولة
بنوك دائنة
ذمم دائنة
ذمم لجهات ذات عالقة دائنة  -شركة التخصيص ذ.م.م
شيكات مستحقة الدفع
اسناد قرض مستحقة
قروض بنكية مستحقة
امانات ضريبة المبيعات
الحسابات الدائنة المتنوعة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

15

16
17
18
19
20

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018
ايضاح

2018
ديناراردني

ايراد ايجارات

2017
ديناراردني

88,650
5

ارباح بيع ممتلكات ومعدات

19,000

512,497

-

خصم مكتسب

205,375

-

المجموع

806,522
21

مصاريف ادارية وعمومية
خسائر تدني موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

22

مصاريف تمويل

19,000

)(425,089

)(282,681

-

)(2,000,000

)(710,166

-

بضاعة بطيئة الحركة

)(28,200

-

( خسارة) السنة

)(356,933

)(2,263,681

مجموع ( الخسارة ) الشاملة

)(356,933

)(2,263,681

ويعود الى :
مساهمي الشركة
المجموع

)(356,933
)(356,933

)(2,263,681
)(2,263,681

فلس/دينار اردني

فلس/دينار اردني

)(0.009

)(0.091

23

حصة السهم االساسية و المخفظة من ( خسارة ) السنة

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة
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-

الرصيد كما في  31كانون االول 2017
المحول من مخصص تدني ذمم اطراف ذات عالقة
مصاريف استشارات سنوات سابقة ( ايضاح ) 22

مصاريف تمويل سنوات سابقة ( ايضاح ) 22
تعديالت سنوات سابقة  -شركة المنظار

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

ديناراردني

6,967,993

ديناراردني

18,201,872

المتراكمة (الخسائر)
ديناراردني

6,451,913

المجموع
ديناراردني

)(52,312,774
1,743,406
)(1,747,171

االحتياطي
االجباري

ديناراردني

4,309,004
1,743,406
)(1,747,171

عالوة االصدار

-

-

-

-

-

)(6,967,993
-

6,967,993

)(870,160
10,706
-

-

6,451,913

)(870,160
10,706
)(53,175,993
)(356,933
18,201,872

)(6,451,913

18,201,872
)(18,201,872

6,967,993
6,451,913
)(21,911,148

-

3,445,785
)(356,933
14,972,503

االحتياطي
االختياري

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018

14,972,503

25,000,000

25,000,000

ديناراردني

رأس المال

الرصيد االفتتاحي المعدل
( خسارة ) السنة
زيادة راس المال ( ايضاح ) 12

اطفاء عالوة االصدار في الخسائر المتراكمة ( ايضاح )13

-

-

اطفاء االحتياطي االجباري في الخسائر المتراكمة ( ايضاح )13
اطفاء االحتياطي االختياري في الخسائر المتراكمة ( ايضاح )13

الرصيد في  31كانون االول 2018

39,972,503

18,061,355

ايرادات سنوات سابقة ( وفر تسويات البنوك )

الرصيد في  31كانون االول 2016
-

تدني ذمم مدينة اطراف ذات عالقة

25,000,000

ايرادات سنوات سابقة ( وفر امانات ضريبة مبيعات )

-

-

18,201,872
-

-

6,967,993

17,917,841

-

-

)(50,050,078
3,850,424
)(21,767,280

6,451,913

6,571,700
17,917,841
3,850,424
)(21,767,280

(خسارة ) السنة

الرصيد االفتتاحي المعدل

25,000,000

18,201,872

6,967,993

)(50,049,093

الرصيد في  31كانون االول 2017

6,451,913

6,572,685

6,967,993

-

6,451,913

25,000,000

)(2,263,681
)(52,312,774

4,309,004

18,201,872

)(2,263,681

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
( خسارة ) السنة
استهالكات
مصاريف سنوات سابقة
وفر تسويات البنوك سنوات سابقة
تدني موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل
بضاعة بطيئة الحركة
( خسائر ) راسمالية
التغير في راس المال العامل
ذمم مدينة -بالصافي
ذمم جهات ذات عالقة
حسابات مدينة متنوعة
ذمم دائنة
ذمم لجهات ذات عالقة دائنة
شيكات اجلة
حسابات دائنة متنوعة
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات
شراء ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل
البنوك الدائنة
تسديد القروض واسناد القرض
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
صافي التغير في النقد ومافي حكمة
النقد في بداية السنة
النقد ومافي حكمة في نهاية السنة

2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

)(356,933
1,473
()2,606,625
28,200
()512,497
()3,446,382
()141,951
362,214
139,591
1,214,951
6,242,891
()684,927
()3,722,803
()36,416

)(2,263,681
21,767,280
()21,768,265
2,000,000
()264,666
()98,126
()300,203
72,483
()1,535,421
3,299,813
()259,049
()3,124,665
()2,209,834

1,420,000
()2,980
1,417,020

-

()1,130,442
()250,000
()1,380,442
162
532
694

()2,635,758
()2,635,758
()4,845,592
4,846,124
532

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -1تأسيس الشركة وغاياتها
تأسست شركة " مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللكترونية والثقيلة – المساهمة العامة المحدودة" كشركة
مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم  255بتاريخ  12أيلول
 ، 1994ويبلغ رأسمالها المصرح به والمكتتب به والمدفوع  150مليون دينار أردني مقسم إلى  150مليون سهم بقيمة اسمية
دينار أردني لكل سهم ،ويقع المقر الرئيسي للشركة في عمان في المملكة األردنية الهاشمية في منطقة وادي السير.
ومن غايات الشركة تجارة التجزئة في األدوات والمحركات الكهربائية ووكاالت براءات االختراع وتسجيل الرسوم
والعالمات التجارية.
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  2019xxxxxxxxxوهي خاضعة لموافقة الهيئة
العامة للمساهمين .
 -2عــــــــــام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات
الصادرة عنه ووفقا ً لمبدأ الكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات والمطلوبات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة.
تظهر القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني وتقرب المبالغ ألقرب دينار ،وهي العملة الوظيفية للشركة.
أساس التوحيد
الشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة األم القدرة على التحكم في السياسات المالية
والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها ،ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات
والمصروفات فيما بين الشركة والشركات التابعة.
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحد اعتباراً من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري
فيه فعليا ً انتقال سيطرة الشركة على الشركات التابعة.
تتضمن القوائم المالية الموحدة للعام  2017القوائم المالية للشركة األم والشركة التابعة" :شركة المنظار الدولي للتجارة
واالستثمار ذات المسؤولية المحدودة" وال تتضمن القوائم المالية للشركة التابعة" :شركة عمان العامة للصناعة والتسويق
ذات المسؤولية المحدودة" والتي لم يتم اصدار القوائم المالية لها حتى اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
تمتلك الشركة كما في  31كانون األول  2018الشركات التابعة التالية :
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50,000,000
10,000

2002
2011

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

12,226,928

14,639,168

وتتضمن القوائم المالية الموحدة للعام  2017االقوائم المالية لشركة المنظار الدولي للتجارة واالستثمار ،إما شركة عمان العامة للصناعة والتسويق فقد تم اثبات تدن كامل لقيمتها الدفترية نظرا ً
لشكوك في استمرار عملها وتجاوز خسائرها لرأسمالها وانعكاس االوضاع الخاصة في البالد التي تمارس فيها انشطتها على احتمال استمرار تعرضها للخسائر  ،ولعدم وجود قوائم مالية مدققة
مصدرة للشركة لم يتم توحيد القوائم المالية مع الشركة االم .

11

-

()2,407,741

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -3استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة
القيام بتقديرات و أحكام و اجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات و اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة ،وهذه التقديرات و
االجتهادات تؤثر أيضا ً على اإليرادات والمصاريف والمخصصات ،كما يتطلب من إدارة الشركة بشكل خاص القيام بأحكام و
اجتهادات هامة لتقدير مبالغ و أوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و إن النتائج الفعلية
قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.
ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر من قبل اإلدارة ويتم معالجة التعديالت في التقديرات المحاسبية بتطبيقها و
االعتراف بالفروق الناجمة عنها في الفترة التي يتم فيها التعديل والفترات المستقبلية التي يمكن إن تتأثر بهذا التعديل.
 -4السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ،وقد تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية على جميع
السنوات الظاهرة في القوائم المالية الموحدة إال إذا تمت االشارة الى غير ذلك ،وهذه السياسات المحاسبية متماثلة مع السياسات
المحاسبية التي تم إتباعها في السنوات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة:
التغيرات في السياسات المحاسبية
خالل الفترة الحالية تبنت الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية
والتي تصبح سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  1كانون الثاني : 2018
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 15ايراد العقود مع العمالء " المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 9االدوات المالية " التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 2تصنيف وقياس معامالت المدفوعات بأسهم " التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 4تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9االدوات المالية مع المعيار الدوليللتقارير المالية رقم  " 4عقود التامين "
 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 40تحويالت االستثمارات العقارية " التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  " 2016- 2014التعديالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 1ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 38
 التفسير رقم  22من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية حل المعامالت بعمالت اجنبية ومقابل المدفوعات مقدما .ليس لتبني المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية اعاله اثرا هاما
على القوائم المالية .
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات واآلالت بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ،ويتم استهالكها (باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة
لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية من %20 - %2
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات واآلالت عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة
الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات واآلالت في نهاية كل عام ،وفي حال اختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم
تقديره سابقا ،يتم استهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة
التقدير.
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
تدني الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الشركة في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول التدني ،وفي حال وجود
مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات.
في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات ،يتم تسجيل خسارة التدني في تلك
الموجودات.
المبلغ الممكن استرداده يمثل القيمة العادلة لألصل مطروحا ً منها تكاليف البيع أو قيمة استخدام األصل أيهما أكبر.
يتم تسجيل كافة خسائر التدني في قائمة الدخل الشامل.
القيمة العادلة
تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية .في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط على
بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتساب القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها .في حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها
بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
الموجودات المالية
يتم تسجيل الموجودات المالية عند اقتنائها ونشوئها بقيمتها مضافا ً إليها كافة تكاليف المعامالت المرتبطة بها باستثناء الموجودات
المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (الغراض المتاجرة) .وتصنف الشركة موجوداتها المالية كما يلي:
-

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

هي الموجودات المقتناة بشكل رئيسي بغرض بيعها أو إعادة شرائها في وقت قريب ولتحقيق أرباح قصيرة األمد.
تسجل بالقيمة العادلة عند الشراء  -وال يضاف إلى هذه القيمة التكاليف المرتبطة بعملية الشراء مثل العموالت المدفوعة والتي يعترف
بها فوراً كمصروف  -ويعاد تقييمها في تاريخ البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في قائمة
الدخل الشامل في نفس فترة حدوثها ويتم تسجيل األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الشامل.
-

الموجودات المالية األخرى

تظهر األدوات المالية األخرى كالذمم المدينة وأوراق القبض ،األرصدة المدينة األخرى ،البنوك والقروض الدائنة ،الذمم الدائنة،
األرصدة الدائنة األخرى بالكلفة المطفأة ،باستخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد تنزيل أي خسارة تدني في قيمتها.
تقاص األدوات المالية
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما تتوفر
الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
تدني الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية غير المعترف بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان
هناك دليل موضوعي حول التدني في قيمتها.
ويعتبر وجود دليل موضوعي حول التدني في قيمة الموجودات المالية عند وجود حدث أو أكثر له أثر سلبي على التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة من تلك الموجودات.
ويحتسب التدني في الموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة بأخذ الفرق بين قيمتها المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة األصلي الفعال ،ويتم اختبار التدني في الموجودات المالية الهامة على أساس إفرادي.
يتم عكس خسارة التدني إذا ارتبط ذلك األمر بشكل موضوعي بحدث مبرر وقع بعد االعتراف بخسارة التدني ،ويتم تسجيل المبلغ
المعكوس من خسارة التدني المتعلقة بالموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة في قائمة الدخل الشامل.
البضاعة في المستودعات
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،ويتم االعتراف بتكلفة المخزون وفقا ً لطريقة المتوسط المرجح،
والتي تتضمن المصاريف التي تتكبدها الشركة حتى وصول المخزون للشركة وضمن الشروط المرتبطة بها.
تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق السعر المقدر للبيع في سياق النشاط االعتيادي مطروحا ً منه التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف
الضرورية المقدرة إلتمام عملية البيع.
الذمم المدينة التجارية
تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العمالء عن البضاعة المباعة لهم أو الخدمات المقدمة ضمن النشاط االعتيادي
للشركة ،ويتم تصنيف هذه الذمم وفقا ً للتواريخ المتوقعة لتحصيلها بين قصيرة وطويلة أجل.
ويتم االعتراف بالذمم المدينة التجارية بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا ً باستخدام الكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد
تنزيل المخصص مقابل أي خسارة تدن في قيمتها.
النقد والنقد المعادل
يتضمن النقد والنقد المعادل النقد والودائع تحت الطلب و االستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خالل فترة ثالثة شهور
أو أقل.
رأس المال
يتم تصنيف األسهم العادية المصدرة ضمن حقوق الملكية ،وتسجل عالوة أو خصم إصدار أي أسهم جديدة في بند مستقل ضمن حقوق
الملكية.
الذمم الدائنة التجارية
تمثل االلتزام مقابل بضائع مشتراة أو خدمات مقدمة والتي تم الحصول عليها ضمن النشاط االعتيادي للشركة ،ويتم تصنيف هذه الذمم
ضمن المطلوبات المتداولة إذا كان تستحق الدفع خالل سنة أو أقل ( أو خالل الدورة االعتيادية للتشغيل إذا كانت أطول) وإال فيتم
تصنيفها ضمن المطلوبات غير المتداولة.
ويتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا ً باستخدام الكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
القروض
يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة بتاريخ الحصول عليها بعد تنزيل المصاريف المتعلقة بالعملية ،ويتم قياسها فيما بعد بالكلفة
المطفأة.
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
ضريبة الدخل
يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل
كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم االعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر ضمن بيان الدخل الشامل الموحد.
تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربح الضريبي للسنة باستخدام معدل الضريبة السائد بتاريخ القوائم المالية
الموحدة إضافة إلى أي تعديالت في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة.
يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة وفقا ً لطريقة قائمة المركز المالي وذلك نتيجة الفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات
والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة والمبالغ المحددة ألغراض احتساب الضرائب.
تحتسب الضرائب المؤجلة عل أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بنا ًء على القوانين
السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم التقاص بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني يلزم التقاص بين الموجودات والمطلوبات
الضريبية الحالية وتتعلق بالضريبة على الدخل والتي تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس الشركة الخاضعة للضريبة
أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن تقوم بتسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية بالصافي أو أن موجودات ومطلوبات
الضريبة سوف تتحقق في نفس الوقت.
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها اإلستفادة
من الفروقات المؤقتة.
لم يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالمخصص التدني الذمم مشكوك في تحصيلها
المخصصات
يتم تسجيل المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات قانونية أو التزامات متوقعة نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل ان
تدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات ،ويتم بتاريخ القوائم المالية الموحدة مراجعة المخصصات المقتطعة وتعدل قيمتها بناء على
آخر المعلومات المتوفرة لدى االدارة.
ترجمة العمالت األجنبية

يتم ترجمة العمليات بالعمالت األجنبية إلى الدينار األردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية  ،كما تتم ترجمة الموجودات
والمطلوبات المثبتة بالعمالت األجنبية إلى الدينار األردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ المركز المالي  ،وتدرج كافة الفروقات
الناتجة من ترجمة العمالت األجنبية ضمن نتائج السنة في بيان الدخل الشامل.
االعتراف باإليرادات
يتم احتساب إيراد المبيعات على أساس القيمة العادلة للبدل المقبوض أو المتوقع قبضه .يتم تخفيض اإليرادات بمخصصات المردودات
وأية مخصصات أخرى شبيهه لها.
يتم االعتراف بإيراد مبيعات المخزون عند استيفاء جميع الشروط التالية:
 -عندما تقوم الشركة بنقل المنافع والمخاطر الجوهرية المرتبطة بملكية المخزون إلى المشتري.

 عندما لم تعد الشركة تحتفظ بملكية البضاعة كتدخل إداري مستمر ،وعندما ال تكون الشركة في وضع تمارس فيه تحكم فعلي لهذاالمخزون.
 -عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بعملية البيع.

 -عندما يكون من الممكن احتساب التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها بعملية البيع بشكل موثوق.

يتم االعتراف باإليرادات والمصاريف على أساس االستحقاق.

43
15





44

 -5الممتلكات و المعدات  -بالصافي
أ -يتألف هذا البند مما يلي :

التكلفة في  1كانون الثاني 2018

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018

اضافات

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

اخرى

سيارات

مباني
ديناراردني

أراضي
ديناراردني

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

المجموع
ديناراردني

1,614,637
2,980

ديناراردني

3,643,975
2,980

1,613,145

-

3,277

()1,614,340

2,737,740
280
280
2,997

()1,613,145

2,998

280
525,629

1,492

()2,212,391

528,627

()3,118,328

ديناراردني

100,000

1,403,988

525,350

التكلفة كما في  31كانون االول 2018

القيمة الدفترية كما في  31كانون االول 2018

حذوفات

-

-

-

0

االستهالك المتراكم كما في  1كانون الثاني 2018

اضافات

حذوفات

االستهالك المتراكم كما في  31كانون االول 2018

()100,000
0

0

()1,403,988

0

525,350

599,246
()599,246
0

525,349

1

525,349

100,000

القيمة الدفترية كما في  31كانون االول 2017

804,742

1

906,235

بموجب قرار المحكمة بتاريخ  28/7/2016في القضية رقم  2012/3028تم احاالة قطعة االرض رقم  98حوض رقم  22من اراضي وادي السير ( االرض والمبنى ) على
المزاود البنك العربي بمبلغ  1,400,000دينار ونتج عن ذلك ربح مقداره  495,258دينار
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
يتألف هذا البند مما يلي :
2018

2017

ديناراردني

ديناراردني

حصص في شركة المجمع الوطني المتكامل

12,453,833

12,453,833

الصافي

()5,992,300
6,461,533

()5,992,300
6,461,533

مخصص تدني موجودات مالية

تمتلك الشركة االم "مجمع الشرق األوسط "  6,653,833سهما في شركة "المجمع الوطني المتكامل – المساهمة
الخاصة" ما نسبته %13,25
كما وتمتلك الشركة التابعة" :شركة المنظار الدولي – ذات المسؤولية المحدودة"  5,800,000سهما ً في شركة "المجمع
الوطني المتكامل – المساهمة الخاصة" ما نسبته % 11,5
 -7الذمم المدينة واوراق القبض  -الصافي
يتألف هذا البند مما يلي :

2018

2017

ديناراردني

ديناراردني

ذمم مدينة

28,152,916

28,262,706

مخص تدني ذمم مدينة

)(10,353,063
17,799,853

)(10,604,804
17,657,902

الصافي
اما الحركة على مخصص تدني الذمم المدينة فهي كما يلي :

رصيد اول السنة
المحول الى مخصص تدني شركات اطراف ذات عالقة

2018

2017

ديناراردني

ديناراردني

10,604,804

11,342,810

)(251,741
10,353,063

رصيد نهاية السنة
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)(738,006
10,604,804

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -8ذمم اطراف ذات عالقة مدينة  -الصافي
فيما يلي األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة بالشركة

2018
ديناراردني

شركة تابعة 132,793,281
شركة عمان العامة للصناعه والتسويق
شركة شقيقة 8,340,724
شركة درويش الخليلي واوالده
شركة شقيقة 1,303,238
شركة المجمع الوطني المتكامل
شركة شقيقة -
شركة الجنوب لاللكترونيات
شركة شقيقة 5,914,380
شركة رم عالء الدين للصناعات الهندسية
شركة شقيقة 12,561,679
هير الشرق االوسط لالجهزة
شركة شقيقة 6,527,052
شركة النجم الوطني للصناعات االلكترونية *
شركة شقيقة 190,790
شركة الديار لتجارة الكهربائيات واالجهزة االلكترونية *
شركة شقيقة 4,994,918
الشركة العالمية لاللكترونيات *
شركة شقيقة 3,555
الشركة العالمية لاللكترونيات *
شركة شقيقة 5,564,918
شركة الشرق االوسط لالستثمارات المالية *
شركة شقيقة 525,828
شركة الديرة *
شركة شقيقة 691,629
شركة المستقبل للصناعة وااللكترونيات *
شركة شقيقة 14,200,000
الشركة الدولية لالستثمار والتجارة *
193,611,992
المجموع
مخصص هبوط ذمم شركات تابعة
)(161,417,212
الصافي
32,194,780
* الشركات اعاله مملوكة للشركة التابعة شركة عمان العامة للصناعة والتسويق

2017
ديناراردني
129,388,280
8,340,724
1,303,238
4,195,089
5,914,380
12,561,679
6,527,052
190,790
4,994,918
3,550
5,564,918
525,828
691,629
14,200,000
194,402,075
)(163,586,991
30,815,084

وفيما يلي الحركة على مخصص تدني ذمم اطراف ذات عالقة

الرصيد في بداية السنة
اضافات ظهرت ضمن االرباح المدورة ( وفر تسويات البنوك )
اضافات ظهرت ضمن االرباح المدورة ( وفر ضريبة الضريبة )
تعديالت من تسوية اسناد القرض
المحول من مخصص تدني شركات اطراف ذات عالقة
اعادة تصنيف مع الذمم المدينة
تخفيض المخصص  -تسوية ذمم اطراف ذات عالقة
المحول من مخصص تدني ذمم اطراف ذات عالقة الى االرباح المدورة
الرصيد في نهاية السنة السنة
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2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

163,586,992
251,741
)(8,027
)(670,088
)(1,743,406
161,417,212

141,084,239
17,917,842
3,850,424
5,975
738,005
)(9,493
163,586,992

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -9البضاعة في المخازن
يتألف هذا البند مما يلي :

2018
ديناراردني

مستودع العبوات
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
المجموع

28,200
)(28,200
-

 -10الحسابات المدينة المتنوعة
يتألف هذا البند مما يلي :

2017
ديناراردني
28,200
28,200

2018
ديناراردني
102,522
205,642
413,468
31,035
2,916
755,583

شيكات مصدقة غير مسلمة  -تسوية مديونية البنوك
شيكات تامين لدى البنك
امانات ضريبة دخل على الفوائد
اخرى
مصاريف مدفوعة مقدما
سلف عمل
المجموع
 -11النقد في الصندوق ولدى البنوك
يتألف هذا البند مما يلي :

2017
ديناراردني
170,009
102,522
205,642
413,468
3,533
895,174

2018
ديناراردني

السلفة النثرية
حسابات جارية  -دينار اردني
المجموع

397
297
694

2017
ديناراردني
282
250
532

 -12راس المال
قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  27حزيران  2018الموافقة على رسملة رصيد
الذمة الدائنة لشركة التخصيص القابضة  /االردن والبالغة  14,972,503دينار بسعر دينار واحد  /للسهم ليصبح راس
المال المكتتب به والمدفوع  39,972,503دينار
وقد استكملت االجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات  27ايلول 2018
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -13عالوة االصدار  /االحتياطيات
قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  27حزيران  2018ما يلي :
 اطفاء كامل رصيد عالوة االصدار والبالغة  18,201,872دينار من الخسائر المتراكمة اطفاء كامل رصيد االحتياطي االجباري والبالغة  6,967,993دينار من الخسائر المتراكمة اطفاء كامل رصيد االحتياطي االجباري والبالغة  6,451,913دينار من الخسائر المتراكمةوقد استكملت االجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات بتاريخ  5اب 2018
( -14الخسائر) المتراكمة في نهاية السنة
يتألف هذا البند مما يلي :

الرصيد كما في بداية السنة
تعديالت سنوات سابقة  -شركة المنظار
المحول من مخصص تدني ذمم اطراف ذات عالقة
مصاريف استشارات سنوات سابقة ( ايضاح ) 22
مصاريف تمويل سنوات سابقة ( ايضاح ) 22
ايرادات سنوات سابقة ( وفر من تسويات البنوك )
ايرادات سنوات سابقة ( وفر امانات ضريبة مبيعات )
مصاريف سنوات سابقة ( ديون مشكوك في تحصيلها )
(خسارة) السنة
اطفاء عالوة االصدار في الخسائر المتراكمة (13ايضاح )
اطفاء االحتياطي االجباري في الخسائر المتراكمة ( ايضاح ) 13
اطفاء االحتياطي االختياري في الخسائر المتراكمة ( ايضاح )13
الرصيد كما في نهاية السنة

2018

2017

ديناراردني

ديناراردني

)(52,312,774
10,706
1,743,406
)(1,747,171
)(870,160
)(356,933
18,201,872
6,967,993
6,451,913
)(21,911,148

)(50,050,078
17,917,841
3,850,424
)(21,767,280
)(2,263,681
)(52,312,774

 -15البنوك الدائنة
يتألف هذا البند مما يلي :

بنوك دائنة
المجموع
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2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

558,806
558,806

1,689,248
1,689,248

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -16شيكات مستحقة الدفع
يتألف هذا البند مما يلي :

2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

2,508,168
2,508,168

3,651,517
3,651,517

2018
ديناراردني
2,936,969

2017
ديناراردني
2,936,969

بنك االردن

588,276

588,276

شركة مجموعة العربي لالستثمار
المجموعة العربية االردنية للتامين

576,510

576,510

102,948

102,948

شيكات مستحقة الدفع
المجموع
 -17أسناد القرض
يتألف هذا البند مما يلي :
البنك العربي

شركة درويش الخليلي واوالدة

29,413

29,413

فوائد اسناد قرض

588,276

588,276

المجموع

4,822,392

4,822,392

قامت الشركة بتاريخ  24شباط  2010بإصدار أسناد قرض غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة اسمية إجمالية
14,130,000دوالر أمريكي لمدة 3سنوات بفترة سماح ستة أشهر من تاريخ اإلصدار وبسعر  %100من القيمة االسمية.
وتستحق القيمة االسمية ألسناد القرض بشكل ربع سنوي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ اإلصدار (فترة السماح) حيث
يستحق كل منها في اليوم  24من آخر كل ربع سنة من كل سنة من سنوات األسناد.
وتحمل األسناد سعر فائدة متغير يساوي سعر فائدة الليبور لثالثة أشهر على الدوالر األمريكي مضافا ً إليه هامش مقداره
 300نقطة أساس على أن ال يقل سعر الفائدة المطبق في أي من األوقات تحديد سعر الفائدة عن  %7سنويا ً.
أما الفائدة فتستحق الدفع على أربعة أقساط سنوية وبشكل ربع سنوي ،يستحق كل منها في اليوم  24من آخر شهر من كل
ربع سنة من كل سنة من سنوات األسناد اعتباراً من تاريخ اإلصدار وذلك طيلة مدة األسناد.
وتحتفظ الشركة في كل تاريخ استحقاق فائدة بعد مرور فترة السماح بحق استرداد جميع أو جزء من األسناد بسعر %101
من القيمة االسمية مضافا ً إليها أية فوائد متحققة وغير مسددة إن وجدت ،على أن يتم إشعار مالكي األسناد بذلك قبل مدة ال
تقل عن  30يوما ً ويتم اختيار األسناد التي سيتم استردادها في تاريخ حق االسترداد االختياري من قبل وكيل الدفع
والتسجيل والحافظ األمين وذلك بالنسبة والتناسب من القيمة اإلجمالية لألسناد بين حملة األسناد.
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -18القروض البنكية
يتألف هذا البند مما يلي :
2018

2017

ديناراردني

ديناراردني

البنك العقاري العربي المصري

5,963,613

5,963,613

بنك لبنان والمهجر

1,373,211

1,373,211

البتك العربي

-

250,000

المجموع

7,336,823

7,586,823

إن جميع القروض ممنوحة للشركة والشركات التابعة بضمانة الكفالة الشخصية لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السيد
أسامة درويش الخليلي والسيد درويش مصطفى الخليلي والسيد أيمن محمد علي الخليلي وتجيير بعض وثائق التأمين
الخاصة بالشركة ورهن االت ومعدات ومباني وأوراق مالية وحجز بعض ودائع الشركة كتأمينات نقدية مقابل تلك
التسهيالت
تترواح معدالت الفائدة السنوية على القروض من  %6إلى  %10.5والممنوحة من قبل البنوك المحلية لتمويل رأس المال
العامل وتمويل شراء موجودات للشركة والشركات التابعة.

 -19أمانات ضريبة المبيعات
يتألف هذا البند مما يلي :
2017
ديناراردني

2018
ديناراردني
الرصيد في بداية السنه

9,298,155

12,470,957

المحول الى االرباح المدورة

-

)(3,850,424

مخصص ضريبة الدخل

-

اخرى

)(19,117

699,453
)(21,831

امانات ضريبة مبيعات  -فوائد بنكية

)(252,842

-

تسديد خالل السنة (تسديد القسط االول )

)(1,866,678
7,159,518

9,298,155

الرصيد في نهاية السنه
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
* ضريبة المبيعات
قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بزيارة الشركة ومراجعة حساباتها ألغراض ضريبة المبيعات حتى  31كانون الثاني
 2012ووفقا ً للمراجعة التي تمت من قبل الدائرة فقد تم تقدير مبلغ 7,041,642دينار أردني كضريبة مبيعات مطالبة
الشركة بدفعها يضاف إليها مبلغ  5,429,315دينار أردني غرامات مترتبة على ذلك المبلغ .
قرر مجلس الوزراء قي جلسته المنعقدة بتاريخ  26تشرين االول  2017الموافقة على تمديد العمل بقراره رقم () 4427
الصادر بتاريخ  28ايار  2014ولمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ  27تشرين الثاني  2017والمتضمن ما يلي :
 -1اعفاء الشركة من جميع الغرامات المترتبة على االرصدة المستحقة عليها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي ستبلغ
بتاريخ  1/1/2019ما مجموعه  16,782,345دينار سندا الحكام المادة (/3ب) من قانون االعفاء من االموال العامة
رقم ( )28لسنة . 2006
 -2تقسيط ارصدة ضريبة الدخل والمبيعات والبالغة  9,333,388دينار على خمسة اقساط سنوية تبدأ من تاريخ
 1/1/2019بموجب شيكات بنكية
 -3اعفاء الشركة من فوائد التقسيط
 -4الزام الشركة بتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  ،شريطة اعادة توظيف العمالة
التي تم تسريحها وذلك خالل عامين من تاريخ صدور القرار .

 -20الحسابات الدائنة المتنوعة
2018
ديناراردني
623,135
109
105,133
64,958
122,759
2,231
217,486
1,189,590
117,634
382,208
2,825,244

امانات المساهمين
مصاريف مستحقة
امانات ضريبة الدخل
مخصص صندوق البحث العلمي
مخصص رسوم الجامعة
مخصص صندوق التشغيل
مخصص قضايا جمركية
ايرادات مقبوضة مقدما
مخصص التزامات ومستحقات متنوعة
مخصص قضايا
ذمم موظفين
ذمم اعضاء مجلس االدارة
اخرى
المجموع
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2017
ديناراردني
623,135
26,430
133,986
105,133
64,958
122,759
2,231
88,650
2,204,092
402,892
633,880
4,408,147

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
الوضع الضريبي
ضريبة الدخل
 .1تم مراجعة حسابات الشركة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام  ،2013وقد تم نتيجة هذه
المراجعة أن ترصد للشركة مبلغ  10,997دينار أردني.
 .2أما األعوام السابقة لـ  2013فجميعها منتهية ضريبيتها باستثناء العام  2005حيث ترصد على الشركة مبلغ 162,028
دينار اردني ،واألعوام  2007و  2008توجد مطالبة بقضية لدى محكمة بداية ضريبة الدخل تطالب بها الدائرة الشركة
بدفع مبلغ  736,699دينار أردني ،وقد تم اقتطاع مبلغ  371,617دينار و  233,899دينار لألعوام  2013و  2014على
التوالي مقابل هذه المطالبة بحيث يتم زيادة هذا المبلغ وفقا ً لتطورات القضية.
 .3قام المستشار الضريبي للشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن الشركة في الفترة القانونية للعام  2014ولم يتم
مراجعتها من قبل دائرة الضريبة.
.4حسب راي المستشار الضريبي للشركة فانه ال يوجد حاجة لرصد اية مخصصات لمواجهة التزام ضريبة الدخل عن
نتائج االعمال لعام . 2016
*علما ً بأن مخصص ضريبة الدخل يخص الشركة االم شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية
والثقيلة ( شركة مساهمة عامة محدودة ).
-21

مصاريف إدارية وعمومية

رواتب واجور
بدل تنقالت اعضاء مجلس االدارة
اتعاب لجنة فك التشابك
مصاريف الهيئة العامة
مصاريف دائرة المساهمين
مصاريف دائرة الكمبيوتر
ايجارات
رسوم ورخص واشتراكات
اتعاب مهنية
استهالكات
مصاريف قضايا
مصاريف لجنة الرسملة
مصاريف نقل موجودات
مصاريف فوائد وعموالت بنكية
اخرى
المجموع
24
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2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

45,950
42,900
11,022
6,450
12,100
4,260
57,638
171,894
1,473
38,021
4,550
7,414
21,417
425,089

39,805
40,800
24,000
3,240
2,350
7,800
5,343
10,000
15,000
117,431
9,544
7,368
282,681

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -22مصاريف سنوات سابقة
قرار مجلس االدارة بجلستة المنعقدة بتاريخ  17كانون االول  2018بالموافقة على اثبات بدل استشارات عن التسويات
التي تمت مع البنوك والدائنيين والجهات الحكومية خالل السنوات السابقة والبالغة  1,743,406دينار اردني والتي دفعت
من قبل شركة التخصيص القابضة  -االردن للجهات التي قامت بالمتابعة الوصول الى التسويات مع البنوك والدائنين
والجهات الحكومية .
قامت الشركة باثبات وتحمل للفوائد البنكية البالغة  1,580,325دينار لعامي  2017و  2018التي ترتبت على القرض
الممنوح لشركة التخصيص القابضة  -االردن من بنك االستثمار العربي االردني وغايات القرض تمويل جزء من تسوية
مديونية شركة مجمع الشرق االوسط .
 ( -23خسارة ) السهم
فيما يلي بيان لألرباح وعدد األسهم المرجح المستخدم في احتساب ربحية السهم

(خسارة ) السنة
عدد األسهم المرجح خالل السنة
حصة السهم الواحد من الخسارة (دينار اردني/سهم)

2018
ديناراردني

2017
ديناراردني

)(356,933
39,972,503
)(0.009

)(2,263,681
25,000,000
)(0.091

 -24المخاطر المالية
تتعرض الشركة نتيجة لألدوات المالية التي تستخدمها الى المخاطر التالية:
مخاطر السوق
مخاطر تحويل العمالت
إن معظم تعامالت الشركة بالدينار األردني ومعظم التعامالت األجنبية تمت بالدوالر األمريكي وسعر صرفه ثابت مقابل
الدينار األردني مما يجعل أثر مخاطر تحويل العمالت غير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
مخاطر أسعار الفائدة
يمكن أن تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فائدة مثل :البنوك الدائنة والقروض
خصوصا ً تلك التي تحمل أسعار فائدة متغيرة.
مخاطر االئتمان
تنشأ هذه المخاطر عن التعامل بالنقد والنقد المعادل والودائع البنكية مع المؤسسات المالية والذمم المدينة ،التي قد ينجم عن
تخلف أو عجز المدينون و األطراف األخرى عن الوفاء التزاماتهم تجاه الشركة.
أما بالنسبة للتعامالت مع المؤسسات المالية فإن الشركة تتعامل مع مؤسسات مالية مليئة.
أما بالنسبة للتعامالت مع للعمالء الذين تتعامل معهم الشركة فتلتزم الشركة بسقوف ائتمانية مراقبة للعمالء وتتم متابعة
الذمم القائمة بشكل مستمر ،وتعتقد إدارة الشركة بأنها معرضة الى مخاطر االئتمان الناجمة عن تراكم بعض الديون التي
تعلم اإلدارة أن تراكم إنما جاء لظروف خارجة عن إرادة المتعاملين وليس لسوء ائتمان.
أما بالنسبة لألطراف ذات العالقة فتقوم اإلدارة بمتابعة هذه الذمم وسيتم العمل على تسويتها وضبطها.
مخاطر السيولة
تقوم إدارة الشركة بتخطيط التدفقات النقدية للشركة وتتم مراقبة هذه التدفقات من قبل اإلدارة و اإلدارة المالية بشكل
مستمر للتأكد من توفر السيولة الالزمة والكافية لتسيير األنشطة التشغيلية والتأكد في ذات الوقت من عدم مخالفة او تجاوز
حدود او شروط اي تسهيالت بنكية .
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في  31كانون األول  2018على أساس الفترة المتبقية
لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:
 31كانون االول 2018
اقل من سنة
ديناراردني

المجموع
ديناراردني

558,806

558,806

ذمم دائنة

7,241,822

7,241,822

ذمم لجهات ذات عالقة دائنة  -شركة التخصيص ذ.م.م

6,242,891

6,242,891

شيكات مستحقة الدفع

2,966,590

2,966,590

اسناد قرض مستحقة

4,822,392

4,822,392

قروض بنكية مستحقة

7,336,823

7,336,823

امانات ضريبة المبيعات

7,159,518

7,159,518

الحسابات الدائنة المتنوعة

2,825,244

2,825,244

المجموع

39,154,086

39,154,086

بنوك دائنة

 31كانون االول 2017
اقل من سنة
ديناراردني

المجموع
ديناراردني

1,689,248

1,689,248

ذمم دائنة

6,026,871

6,026,871

ذمم لجهات ذات عالقة دائنة  -شركة التخصيص ذ.م.م

14,972,503

14,972,503

شيكات مستحقة الدفع

3,651,517

3,651,517

اسناد قرض مستحقة

4,822,392

4,822,392

قروض بنكية مستحقة

7,586,822

7,586,822

امانات ضريبة المبيعات

9,298,155

9,298,155

الحسابات الدائنة المتنوعة

4,408,147

4,408,147

المجموع

52,455,655

52,455,655

بنوك دائنة
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
إدارة رأس المال العامل

إن إدارة الشركة وهي تقوم بإدارة رأس المال تهدف الى ضمان استمرارية الشركة بما يضمن تحقيق العوائد للمساهمين
وبما يضمن المحافظة على هيكل رأسمال مناسب وكافٍ لتخفيض كلفة رأس المال.
ولغرض المحافظة على هيكل رأس المال فإن اإلدارة تقوم بإجراء التعديالت الالزمة على هيكل رأس المال في ضوء
التغيرات في ظروف العمل ،ونظرا ً لما مرت به الشركة من ظروف تشغيلية صعبة فقد قامت اإلدارة بإعادة هيكلة
الوظائف فيها والعمل على تقليص النفقات بما يتناسب مع خطط الشركة التشغيلية المستقبلية وكذلك تغيير استراتيجية
اإلنتاج والبيع ،وتهدف اإلدارة من ذلك إلى توفير رأسمال عامل مناسب الستمرار الشركة والنهوض بنشاطها .
 -25القضايا
قضايا مقامة من الشركة على الغير
* هناك قضية صلحية جزائية رقم  2013/3811مقامة من الشركة على شركة "المستثمرون العرب المتحدون –
المساهمة العامة المحدودة" و عبد الرحمن طالل عبد الرحمن دغمش وهيثم خالد عبد الكريم الدحلة للمطالبة
 11,307,320دينار بدل شيك راجع وما زالت القضية منظورة امام المحكمة
وبتاريخ  10اذار  2016أصدرت محكمة جزاء عمان قرارها بادانة المشتكى عليهم
* هناك دعوى بدائية حقوقية رقم  765/2016المقامة من قيل الشركة على السادة شركة المجمع الوطني المتكامل
للصناعات  ،والمقامة لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان للمطالبة ببدل اجارات بقيمة  1,233,000دينار باالضافة
للمطالبة بقيمة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  ،وقد صدر حكم من محكمة الدرجة االولى برد ما يعادل مليون
دينار لعلة مرور الزمن  ،وتم استئناف الحكم عن محكمة االستئناف برد االستئناف وتاييد حكم محكمة الدرجى االولى ،
وقد قامت الشركة بتمييز القرار  ،وما زالت القضية منظورة امام محكمة التمييز .
* هناك دعوى مقامة على اسامه درويش الخليلي وموضوعها اعادة ثمن سندات التنازل وبيع حصص التعويض المتمثل
بقيمة القضية تم احالتها الى ادارة الدعوى تحت الرقم 83/2018
قضايا مقامة من الشركة التابعة على الغير
* هناك قضية صلحية جزائية رقم  2013/3808مقامة من الشركة التابعة  -شركة المنظار على شركة المتناسقة
لالستثمار وهيثم خالد عبد الكريم الدحلة للمطالبة  1,825,000دينار بدل شيك راجع وما زالت القضية منظورة امام
المحكمة
وبتاريخ  19تشرين ثاني  2015أصدرت محكمة جزاء عمان قرارها بادانة المشتكى عليهم
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة
المساهمة العامة المحدودة
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
قضايا مقامة من الغير على الشركة
* دعوى البدائية الحقوقية رقم  565/2015لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان والمقامه بمواجهة السادة شركة مجمع
الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة وغيرها من المدعي السادة شركة هير الشرق االوسط لالجهزة
موضعها ابطال سند رهن واجراءات التنفيذ واسترداد عقار ومنع المعارضة في منفعته واجراء محاسبة ومنع مطالبة ورفع
اشارة الرهن عن العقار واستحقاق و/او استرداد االت ومعدات والمطالبة ببدل عطل وضرر مقدرة بالحد االعلى لغايات
الرسوم .
وقد صدر حكم من محكمة الدرجة االولى برد الدعوى  ،وقامت الجهة المدعية باستئناف القرار  ،وقامت محكمة
االستئناف برد االستئناف وتايد حكم محكمة الدرجة االولى  ،وتم تمييز القرار وقامت محكمة التمييز برد الطعن
التمييزي وتصديق الحكم المميز .
* دعوى البدائية الحقوقية رقم  420/2017والمقامه من قبل شركة المجمع الوطني المتكامل بمواجهة السادة شركة
مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة واخرون وموضوعها منع مطالبة بقيمة (1,414180
دينار باالضافة الى المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بقيمة  300,000دينار  ،وما زالت القضية منظورة امام
محكمة بداية حقوق غرب عمان .
* هناك دعاوى مقامة من مدعي عام جمرك عمان والحق العام للمطالبة بمثلي ضريبة المبيعات البالغة 1,039,070
دينار القضايا ال زالت خاضعة لالستئناف والتمييز .
* هناك دعوى رقم  52455/2017مقامة من البنك العقاري المصري العربي للمطالبة بمبلغ  6,843,250دينار
والقضية منظورة لدى محكمة استئناف عمان .
* هناك قضايا عمالية واخرى مرفوعة على الشركة باحكام قضائية وبدأت الشركة خالل عام  2017بتسديد هذه الحقوق
اوال باول .
* هناك دعوى رقم  37151/2018من شركة المستثمرون الصناعية والعقارية للمطالبة بمبلغ  9,065,260دينار تتمثل
بقيمة التنفيذ من قبل البنك التجاري على سندات الرهن على قطع اراضي  71و 93حوض  14البشارات من اراضي
القنيطرة لصالح المدين شركة مجمع الشرق االوسط وما زالت القضية منظورة امام القضاء .
 -26االحداث االحقة

ال توجد أحداث الحقة بتاريخ القوائم المالية أو بعد اعداد القوائم المالية.

 -27ارقام المقارنة
تم اعادة تبويب بعض ارقام سنة المقارنة لتتالءم مع تبويب ارقام السنة الحالية .
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