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تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين
المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
مقدمة
لقد قمنـا بمراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة للمجموعة الوطنية لصناعة الكلورين المسـاهمة العامة المحدودة كمـا في
 31آذار  2020والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة الموحدة كما في  31آذار  2020وقائمة الدخل الشامل المرحلية
المختصرة الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة
للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ،إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( )34الخاص بالتقارير المالية المرحلية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة
المختصرة استنا ًد إلى مراجعتنا.
نطاق المراجعة
لقد قمنا بإجراءات المراجعة وفقا ً للمعيار الدولي الخاص بعمليات المراجعة (" )2410مراجعة القوائم المالية المرحلية التي يؤديها مدقق
الحسابات المستقل للمنشأة" ،تتضمن مراجعة القوائم المالية المرحلية إجراء االستفسارات بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور
المالية والمحاسبية ،وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى .إن نطاق المراجعة يقل بشكل جوهري عن نطاق أعمال
التدقيق التي تتم وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،وبالتالي ال يمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي قد يتم الكشف عنها
عند تدقيق القوائم المالية ،وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
االستنتاج
استنادا إلى مراجعتنا ،لم يتبين لنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من جميع
النواحي الجوهرية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34الخاص بالتقارير المالية المرحلية.
المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 812

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في  16أيار 2020

3

مجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة الموحدة كما في  31آذار ( 2020غير المدققة)
 31آذار
2020
دينــار

الموجودات
موجودات غير متداولة
مشاريع تحت التنفيذ
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
أرصدة مدينة أخرى
مستودع قطع الغيار
تأمينات واعتمادات
بضاعة
ذمم مدينة
شيكات برسم التحصيل
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق ملكية
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة دخل
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

737 260
13 195 479
13 932 739

 31كانون األول
2019
دينــار
مدققـــــة
474 792
13 376 694
13 851 486

296 047
1 673 183
711 453
1 075 134
1 044 385
32 029
3 525 610
8 357 841
22 290 580

252 139
1 672 836
637 428
973 111
1 250 002
000
3 800 771
8 586 287
22 437 773

20 000 000
1 458 894
4 334
)(138 129
21 325 099

20 000 000
1 458 894
4 334
)(272 599
21 190 629

683 363
219 863
62 255
965 481
22 290 580

986 093
226 337
34 714
1 247 144
22 437 773

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  3تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق ار معها
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مجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في  31آذار ( 2020غير المدققة)
 31آذار 2020
دينــار
1 844 465
)(1 490 788
353 677
)(132 825
)(103 079
44 238
162 011
)(27 541
134 470

المبيعات
كلفة المبيعات
مجمل الربح
مصاريف إدارية
مصاريف البيع والتوزيع
صافي إيرادات ومصاريف أخرى
ربح الفترة قبل الضريبة
مخصص ضريبة الدخل
الربح والدخل الشامل للفترة

 31آذار 2019
دينــار
2 866 008
()2 241 406
624 602
()123 372
()176 646
88 763
413 347
000
413 347

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  3تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق ار معها
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مجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في  31آذار ( 2020غير مدققة)
احتياطي إجباري
دينــار

احتياطي اختياري
دينــار

خسائر متراكمة
دينــار

المجموع
دينــار

رأس المال
دينــار
 31كانون األول 2018
الربح والدخل الشامل للفترة
 31آذار 2019

20 000 000
000
20 000 000

1 264 287
000
1 264 287

4 334
000
4 334

()2 016 465
413 347
()1 603 118

19 252 156
413 347
19 665 503

 31كانون األول 2019
الربح والدخل الشامل للفترة
 31آذار 2020

20 000 000
000
20 000 000

1 458 894
000
1 458 894

4 334
000
4 334

)(272 599
134 470
)(138 129

21 190 629
134 470
21 325 099

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  3تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق ار معها
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مجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في  31آذار ( 2020غير المدققة)
األنشطة التشغيلية
ربح الفترة قبل الضريبة
تعديالت
استهالكات
التغير في الموجودات والمطلوبات
شيكات برسم التحصيل
ذمم مدينة
بضاعة وقطع غيار
تأمينات واعتمادات وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
تسهيالت ائتمانية
التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 31آذار 2020
دينــار
162 011

 31آذار 2019
دينــار
413 347

338 165

354 369

)(32 029
205 617
)(102 370
)(117 933
)(302 730
)(6 474
144 257

119 899
()614 189
()18 056
()214 756
()56 166
()63 502
)(79 054

)(156 950
)(262 468
)(419 418

)(20 007
)(2 878
)(22 885

000
000
)(275 161
3 800 771
3 525 610

()11 867
)(11 867
)(113 806
1 975 188
1 861 382

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  3تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق ار معها
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مجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة  31آذار ( 2020غير المدققة)
 )1عــــــام

تأسست الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  9تشرين الثاني  1991وسجلت لدى و ازرة الصناعة والتجارة

األردنية تحت الرقم ( )212برأسمال  4 500 000دينار تم زيادته خالل السنوات الالحقة ليصبح  9 000 000دينار ،قررت الهيئة العامة

غير العادية المنعقدة بتاريخ  28نيسان  2018زيادة رأس المال من  9 000 000دينار إلى  20 000 000دينار عن طريق رسملة الذمة
الدائنة لعضو مجلس االدارة السيد محمود خليل ابو الرب وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم.
إن مركز التسجيل هو المملكة األردنية الهاشمية.

من أهم الغايات إنشاء مصنع إلنتاج الكلورين والصودا الكاوية ومشتقاتهم وشراء المواد األولية واآلالت واألدوات الالزمة لتحقيق غاياتها،
باإلضافة إلى بيع وتسويق منتجات الشركة وتوزيعها محلياً أو تصديرها خارجياً.

إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية – األردن

تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة من قبل إدارة المجموعة بتاريخ  16أيار .2020
 )2أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ( 34التقارير المالية المرحلية).

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية غير المختصرة

المعدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تق أر مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في  31كانون األول  ،2019كما أن نتائج
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31آذار  2020ال تمثل بالضرورة مؤش ار للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31كانون األول .2020

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
التغيرات في السياسات المحاسبية
أن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،۲۰۱۹باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبا ار من  1كانون الثاني :2020
تعديلت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( : )3تعريف "األعمال"

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف األعمال في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3اندماج األعمال ،لمساعدة المنشأت

على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف األعمال أم ال .توضح هذه التعديالت الحد األدنى

لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف توجيهات

لمساعدة المنشات على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتحدد تعريفات األعمال والمخرجات ،وتصنف اختبار تركيز القيمة

العادلة االختياري.

يجب تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية
األول فترة إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  ،۲۰۲۰وبالتالي ،ال يتعين على المجموعة إعادة النظر في هذه

المعامالت التي حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.

لم ينتج أثر على المجموعة من تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية.
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مجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة  31آذار ( 2020غير المدققة)
تعديل معدالت القائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
ان تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقع  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7تشمل عدد من عمليات

اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عال قات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا أدی

التعديل إلى حالة عدم تيقن بشأن توقيت و /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط .نتيجة لهذا التعديل ،قد

يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة
الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي ببديل يخلو من المخاطر ) (RFRقد يؤدي الى عدم التيقن فيما اذا كانت الصفقة المتوقعة مرجحة وما

اذا كانت عالقة التحوط مستقبال فعالة ام ال .

نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط
خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي ب بديل يخلو من المخاطر ( (RFRتسري التعديالت على الفترات المالية التي تبدا

في أو بعد  1كانون الثاني  ۲۰۲۰مع السماح بالتطبيق المبكر ،ويتم تطبيق باثر رجعي .إال أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغانها

مسبقا عند تطبيق الطلب ،وال يمكن تعيين أي عالقات تحوط باالستفادة من التجارب السابقة بعد االنتهاء من المرحلة األولي ،يحول مجلس
معايير المحاسبة الدولية تركيزه إلى المسائل التي قد تؤثر على التقارير المالية عند استبدال معيار معدل القائدة الحالي ب  RFRويشار إلى

ذلك بالمرحلة الثانية من مشروع . IASB

لم ينتج أثر على المجموعة من تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية.
أسس توحيد القوائم المالية الموحدة
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها ،وتتحقق السيطرة عندما يكون

للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة ،ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما
بين الشركة األم والشركات التابعة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ القوائم المالية الموحدة للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في

الشركة األم .إذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم إجراء التعديالت الالزمة على
القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعلياً انتقال سيطرة الشركة األم على

الشركات التابعة .يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة التي يتم التخلص منها في قائمة الدخل الموحدة حتى التاريخ الذي تفقد الشركة فيه

السيطرة على الشركات التابعة.

وفيما يلي عرض للشركة التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع الشركة األم:
النشاط
صناعي

الشركة الوطنية للصودا والكلورين*
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رأس المال
500 000

نسبة التملك
%100

مجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة  31آذار ( 2020غير المدققة)
استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ

اإليردات والمصاريف
ا
الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على
والمخصصات وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة

لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقدي ارت المذكورة مبنية
بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة

التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

إن تقديراتنا المتبعة ضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة معقولة ومتماثلة مع التقديرات المتبعة للسنة المالية المنتهية في  31كانون األول

.2019

 )3أرقام المقارنة
تمثل أرقام المقارنة قائمة المركز المالي المدققة كما في  31كانون األول  ،2019كما تتضمن كالً من قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

التغيرت في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في
ا
المختصرة وقائمة

 31آذار  .2019تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية المقارنة المرحلية الموحدة المختصرة لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية

المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في  31آذار  ،2020ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على ربح الفترة المنتهية في  31آذار

 2019وحقوق الملكية لسنة .2019
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