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ﻧﻤﻮ ارﺑﺎح اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻟﻰ

151.7

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ

21%

ﻧﻤﻮ اﻳﺮادات اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻟﻰ

ﻧﻤﻮ ارﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ

504.6

150.5

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ

4.5%

42%

ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ إﻟﻰ

52.3

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ

50%

ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ
ﻧﻤﻮ ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

1.09

ﺑﻨﺴﺒﺔ

7.8%

891.7
5.5%

ﻣﻠﻴﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
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ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ

2.486

2.408
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

11.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

1

ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ
ﺑﺪون إﺻﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺑﺄﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺿﺎﺋﻌﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 

ﺑﻠﻎ إﻧـﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﺤﺒﻴﺒﻲ اﺣﻤﺮ

70

أﻟﻒ ﻃﻦ

0.30
ﺣﺎدث ﻟﻜﻞ
200
أﻟﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮار ﺣﻮادث اﺻﺎﺑﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺄﻳﺎم
ﻋﻤﻞ ﺿﺎﺋﻌﺔ
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كـلــمة رئيــس
مجلس اإلدارة
حضرات المساهمين الكرام،
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم جميعــا فــي اجتمــاع الهيئة
العامــة الســنوي لشــركة البوتــاس العربيــة ،واالحتفــال بإنجازاتنــا
المتميــزة التــي حققناهــا خــال العــام  ،2019هــذه اإلنجــازات التــي
تكــرس مكانــة الشــركة الرائــدة باعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر شــركات
التعديــن علــى مســتوى العالــم.
تؤكــد النتائــج الماليــة اإليجابيــة للشــركة وأدائهــا المتميــز علــى
مــدار األعــوام الماضيــة ليــس فقــط نجــاح أعمالهــا ،وإنمــا تعــزز مــن
قناعــات باتــت راســخة لدينــا جميعــا ،بــأن البوتــاس اليــوم دعامــة
أساســية مــن دعائــم االقتصــاد الوطنــي ونموذجــً مثاليــً للتعــاون
ّ
قــل أن نــرى مثيلــه فــي يومنــا هــذا.
العربــي،
لقــد مــرّ ت شــركتكم خــال العــام الماضــي بالعديــد مــن األحــداث
والتطــورات الداخليــة والخارجيــة ،التــي عــززت مــن قدرتهــا علــى
الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه زبائنهــا ومســتثمريها وموظفيهــا،
ومســاهميها ،ويعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى اســتراتيجيتنا المبنيــة
علــى تقييــم أعمالنــا ،بحيــث نتفهــم جميــع المســتجدات ونســتعد
لهــا ،مــن خــال التجديــد والتنويــع واالبتــكار ،وهــو مــا ســاعدنا علــى
عــال مــن المرونــة.
البقــاء فــي ديناميكيــة مســتمرة وعلــى قــد ٍر
ٍ
مــن التطــورات اإليجابيــة التــي شــهدتها البوتــاس ،انضمــام الدكتــور
معــن النســور فــي نيســان الماضــي كرئيــس تنفيــذي للشــركة ،إذ
يعــد الدكتــور النســور مــن أصحــاب الكفــاءات العاليــة التــي يشــار
إليهــا بالبنــان ،وأنــا علــى ثقــة تامــة مــن تطابــق رؤيــة الدكتــور النســور
مــع أهدافنــا وتطلعاتنــا فــي مجلــس اإلدارة بــأن نبقــى فــي طليعــة
شــركات التعديــن لتميــز اســتثماراتنا وأدائنــا التشــغيلي.
نجحــت اإلدارة التنفيذيــة وبتوجيــه ودعــم مــن مجلــس إدارة
الشــركة فــي تحقيــق إنجــازات غيــر مســبوقة علــى صعيــد كميــات
اإلنتــاج وضبــط ُ
الحساســة والمؤثــرة
الك ّلــف والتعامــل مــع الملفــات
ّ
علــى عمليــات الشــركة ،إضافــة إلــى زيــادة مبيعــات البوتــاس التــي
تطلــب تحقيقهــا مرونــة عاليــة مــن قبــل فــرق الشــركة ذات الخبــرة
والتمــرس.
وعلــى صعيــد ربحيــة الشــركة ،انعكســت جهــود مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة للشــركة إيجابــً علــى أرباحهــا رغــم انخفــاض
مســتوى أســعار مــادة البوتــاس عالميــً والتــي تأثــرت ســلبًا بضعــف
الطلــب العالمــي وزيــادة اإلنتــاج مــن مــادة البوتــاس نتيجــة لعوامــل
متعــددة ،إال أن الشــركة تمكنــت مــن تحقيــق نمــوٍ فــي صافــي
أرباحهــا بلــغ ( )%21عــن العــام الســابق .2018
وتميــزت األربــاح المتحققــة بتنــوع مصادرهــا ،فجــاء بعــض هــذه
األربــاح مــن عمليــات الشــركة التشــغيلية والمتمثلــة بإنتــاج ســماد
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“ نتطلع إلى المستقبل بثقة ”
البوتــاس ،وبعضهــا اآلخــر مــن مســاهمات الشــركات التابعــة والحليفــة التــي تنتــج األســمدة المتخصصــة مثل؛ ســماد نتــرات البوتاســيوم
والمنتجــات الكيميائيــة كالبروميــن.
لقــد جــاء هــذا التنــوع ،ترجمــة الســتراتيجية البوتــاس فــي خلــق ســلة منتجــات متعــددة األمــر الــذي مــن شــأنه أن يُحصــن الشــركة مــن
المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا والناتجــة عــن التغيــرات بأســعار األســمدة والســلع العالميــة.
وفــي ظــل هــذه المتغيــرات التــي تحيــط بالشــركة ،كان الزمــً علــى مجلــس اإلدارة وضــع خطــة اســتراتيجية تكــون بمثابــة خارطــة
الطريــق التــي تحــدد توجهاتهــا المســتقبلية ،تهــدف هــذه الخطــة التــي أعدتهــا دار خبــرة عالميــة بإشــراف مــن اإلدارة التنفيذيــة
وبالتعــاون مــع فــرق الشــركة المختلفــة ،إلــى المحافظــة علــى أداء الشــركة المتميــز ومواصلــة تحقيــق أرقــام نمــو عاليــة عبــر تعزيــز
الميــزة التنافســية للبوتــاس علــى المســتوى العالمــي.
وقد تضمنت هذه الخطة ثالثة محاور رئيسية هي:

١.١تقوية أساسات الشركة من خالل التوسع باإلنتاج وتحقيق الكفاءة األعلى في عملية اإلنفاق.
٢.٢التوسع والتنوع في سلة منتجات الشركة
٣.٣مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز ومأسسة الممارسات الداعمة لالستدامة.
وبالحديــث عــن أداء الشــركة خــال العــام  ،2019أبقــت «البوتــاس العربيــة» مســألة الســامة العامــة علــى رأس ســلم أولوياتهــا ،وأصبحــت
ـزء ال يتجــزأ مــن الثقافــة العامــة فــي الشــركة ،نظــرًا لكــون النجــاح العملياتــي والمالــي ينطلــق مــن الحفــاظ علــى الســامة العامــة
جـ ً
للعامليــن والقاطنيــن فــي التجمعــات الســكانية المحيطــة بأماكــن وطرقــات عمليــات الشــركة ،وقــد انعكســت هــذه الثقافــة علــى
أرض الواقــع حيــث تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق مليــون ســاعة عمــل دون إصابــات منتهيــة بأيــام عمــل ضائعــة مــع نهايــة العــام .2019
أمــا علــى صعيــد عمليــات اإلنتــاج والتســويق والمبيعــات ،حققــت البوتــاس فــي عــام  2019رقمــً قياســيًا فــي مجــال اإلنتــاج تجــاوز الرقــم
القياســي المحقــق فــي العــام الــذي ســبقه؛ حيــث تــم إنتــاج ( )2.486مليــون طــن مــن مــادة البوتــاس ،وهــي تمثــل أعلــى كميــات إنتــاج
فــي تاريــخ الشــركة ،فــي حيــن بلــغ إنتاجهــا فــي العــام  )2.44( 2018مليــون طــن.
الحبيبــي األحمــر بجــودة عاليــة تص ّنــف ضمــن األفضــل علــى مســتوى
وأشــير هنــا ،إلــى أن الشــركة أنتجــت خــال عــام  ،2019البوتــاس ُ
العالــم وخــال وقــت ٍقياســي ،وكان لهــذا القــرار بُعــدٌ اســتراتيجي حيــث اســتطاعت الشــركة باإلضافــة إلــى قدرتهــا فــي الحفــاظ علــى
ّ
تمكنــت الشــركة مــن تســويق منتجهــا مــن
زبائنهــا الرئيســيين مــن الوصــول ألســواق جديــدة وخلــق زبائــن جــدد ،فعلــى ســبيل المثــال،
الحبيبــي األحمــر فــي الســوق البرازيلــي الــذي يُعــد مــن ضمــن أكبــر ثالثــة أســواق للبوتــاس علــى مســتوى العالــم.
ســماد البوتــاس ُ
بلــغ حجــم مبيعــات شــركة البوتــاس العربيــة فــي عــام  2019مــا يعــادل ( )2.408مليــون طــن ،مقارنــة مــع ( )2.44مليــون طــن مــن
المبيعــات فــي العــام  .2018وكان انعــكاس زيــادة كميــات االنتــاج والمبيعــات ملحوظــً علــى أربــاح الشــركة الصافيــة التــي وصلــت بعــد
الضرائــب والمخصصــات ورســوم التعديــن إلــى ( )151.7مليــون دينــار وبنســبة نمــو بلغــت ( )%21عــن العــام الســابق  ،2018ومــن الجديــر
بالذكــر ّ
ـويق البوتــاس ،التــي وصلــت إلــى
ـكل رئيســي ِمــن النمــوِ فــي الربــح التشــغيلي لعمليـ ِ
أن النمــو فــي األربــاح تأتــى بشـ ٍ
ـات إنتــاجِ وتسـ ِ
َ
حوالــي ( )139مليــون دينــا ٍر أي بنســبة نمــو بلغــت ( )%78عــن عــام .2018
ـد خزينــة المملكة
ـم االقتصــادِ األردني ورفـ َ
علــى صعيــد آخــر ،لعبــت شــركة البوتــاس العربيــة -كعادتهــا دومــً -دورًا ملحوظــً فــي دعـ ِ
بالمــوارد الماليــة ،إذ بلــغ مجمــوع مدفوعاتهــا المباشــرة حوالــي ( )124مليــون دينــار عن العــام .2019
أيضــا ،مــا زالــت «البوتــاس العربيــة» تســعى الســتغالل مواردهــا بشــكل أمثــل ،تعكســه خطــط الشــركة التوســعية إلنتــاج مــادة البوتــاس
وعلــى ثالثــة محــاور رئيســية هــي:
أو ً
ال :التوســع فــي إنتــاج مــادة البوتــاس فــي المنطقــة الشــمالية (مشــروع ســد  )19ورفــع الطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة بمقــدار ( )140ألــف
طــن ســنويًا وبكلفــة تبلــغ ( )130مليــون دينــار.
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ثانيــً  :رصــدت شــركة البوتــاس العربيــة ( )12مليــون دينــار كمخصصــات إلجــراء دراســات فنيــة فــي منطقــة اللســان ،حيــث تعاقــدت وزارة
الطاقــة والثــروة المعدنيــة مــع شــركة فنيــة متخصصــة لدراســة مخــزون البوتــاس فــي تلــك المنطقــة.
ثالثًا  :يجري العمل حاليًا على إعداد دراسات جدوى للتوسع في المناطق الجنوبية (منطقة فيفا) الواقعة ضمن امتياز البوتاس.
وتأمل الشركة زيادة قدرتها اإلنتاجية بنحو مليون طن سنويًا في حال كان هذين المشروعين مجديين اقتصاديًا.
نفــذت شــركة البوتــاس العربيــة ،خطــة لخفــض كلــف اإلنتــاج مــن خــال إيجــاد حلــول بديلــة لمصــادر الطاقــة باإلضافــة إلــى رفــع
الكفــاءة مــن اســتخدام هــذه المصــادر ،ونتيجــة لهــذه الخطــة تــم تخفيــض الكلــف بمــا يعــادل ( )50مليــون دينــار فــي عــام  ،2019ومــن
المتوقــع أن تتمكــن الشــركة مــن تحقيــق وفــورات إضافيــة مــن خــال اســتغالل األبخــرة الناتجــة عــن اســتخدام التوربيــن الغــازي.
أمــا علــى صعيــد توفيــر الميــاه للعمليــة التصنيعيــة ،فقــد لمســت الشــركة أثــرًا ماليــً إيجابيــً بعــد تمويلهــا إنشــاء ســد وادي ابــن حمــاد
الــذي تشــيده ســلطة وادي األردن ،حيــث قدمــت الشــركة مبلــغ ( )51.5مليــون دينــار ،ومــن المتوقــع أن تبلــغ ســعة هــذا الســد ( )4مالييــن
متــر مكعــب علــى األقــل بحيــث تســتخدم كميــات الميــاه اإلضافيــة لغايــات التصنيــع وكذلــك الســتهالك المجتمــع المحلــي.
وضمــن برامــج الشــركة لضمــان اســتمرارية اإلنتــاج الكفــؤ ،قامــت اإلدارة التنفيذيــة بوضــع خطــة لتدعيــم الســدود المحيطــة بالمالحــات،
ورفــع كفــاءة هــذه الســدود مــن خــال الحــد مــن تســرب المحلــول المحلــي ،وبالتالــي ضبــط كلــف اإلنتــاج .كمــا تعمــل الشــركة علــى
إنشــاء محطــة ضــخ جديــدة مــن المتوقــع أن تبلــغ كلفتهــا حوالــي ( )164مليــون دينــار للمحافظــة علــى قــدرة ضــخ ميــاه البحــر الميــت
الــى الم ّ
الحــات.
وال زالــت الشــركة مســتمرة فــي العمــل علــى رفــع قدراتهــا فــي حفــر التكتــات الملحيــة المتشــكلة فــي البــرك والمالحــات التابعــة لهــا
لزيــادة مســاحات التبخــر وبالتالــي رفــع القــدرة اإلنتاجيــة للمالحــات ،حيــث قــرر مجلــس اإلدارة شــراء حفارتيــن جديدتيــن باإلضافــة إلــى
حفارتــي جــرش ومؤتــة اللتيــن تــم إدخالهمــا فــي الخدمــة خــال العــام  .2018أمــا فيمــا يتعلــق بقــدرة الشــركة علــى عمليــات التعبئــة
فــي الموقــع ،فمــا زال العمــل جــا ٍر لبنــاء مخــزن للبوتــاس بمواصفــات ومقاييــس عالميــة وتجهيــزه بمعــدات التعبئــة الحديثــة ،األمــر
الــذي مــن شــأنه الحفــاظ علــى جــودة المنتــج ورفــع الكفــاءة اللوجســتية لعمليــات التحميــل.
وعلــى صعيــد المــوارد البشــريةُ ،تولــي شــركة البوتــاس العربيــة ،موظفيهــا والعامليــن فيهــا اهتمامــً كبيــرًا فهــم اللبنــة األولــى
المختصــة واســتقطاب
لسلســة النجاحــات التــي حققتهــا الشــركة منــذ إنشــائها ،وتمكنــت الشــركة مــن خــال البرامــج التدريبيــة
ّ
وتشــغيل الكفــاءات األردنيــة األكثــر تميــزًا وفــق معاييــر إختيــار علميــة وتنافســية مــن رفــع إنتاجيــة العامليــن فيهــا لتبلــغ ( )1,390طــن
لــكل عامــل وبزيــادة تبلــغ نســبتها ( )%76عــن عــام  .2012ويعمــل لــدى شــركة البوتــاس العربيــة حوالــي ( )1,753موظفــً جميعهــم
أردنيــون ،باإلضافــة إلــى حوالــي ( )680موظفــً يعملــون فــي الشــركات التابعــة والحليفــة عــدا عــن المئــات مــن الشــباب األردنييــن الذيــن
يعملــون مــع المتعهديــن الذيــن ينفــذون أعمــا ً
ال متنوعــة مــع شــركة البوتــاس العربيــة.
اســتمرت الشــركة فــي تنفيــذ البرامــج التدريبيــة المبتكــرة حيــث وقعــت فــي عــام  2019علــى إتفاقيــة مــع جامعــة الحســين التقنيــة
تقــدم بموجبهــا الشــركة ( )60منحــة دراســية للدرجــة الجامعيــة المتوســطة فــي مجــال الهندســة التطبيقيــة المعتمدة فــي الجامعة،
لدعــم الطلبــة المتميزيــن فــي تخصصاتهــم الهندســية العلميــة التطبيقيــة حيــث ســتقوم الشــركة بتدريبهــم واســتقطابهم
للعمــل فيهــا بعــد فتــرة التدريــب.
وعلــى صعيــد متصــل ،اســتمرت البوتــاس بتقديــم الدعــم للمجتمعــات المحليــة لتطويــر ورفــع كفــاءة الشــباب األردنــي مــن خــال
العديــد مــن البرامــج التــي تنفذهــا الشــركة ومنهــا؛ تدريــب ( )60مهندســً ســنويًا بالتعــاون مــع نقابــة المهندســين األردنييــن ،و تدريــب 50
طالبــً ســنويًا مــن طلبــة الفــروع المهنيــة .كمــا تقــدم الشــركة ســنويًا ( )83منحــة دراســية جامعيــة ألبنــاء العامليــن فيهــا و متقاعديهــا
وأبنــاء المجتمــع المحلــي فــي الغــور الجنوبــي وبكلفــة تصــل إلــى مليــون دينــار ســنويًا تــوزع بنــاء علــى أســس يُراعــى فيهــا أقصــى
درجــات العدالــة والشــفافية.
ومــا زال برنامــج المتــدرب المتميــز الــذي يهــدف إلــى تشــجيع وتوجيــه الطلبــة فــي المجتمعــات المحيطــة بأماكــن عمليــات الشــركة
نحــو الدراســة المتوســطة للتخصصــات الفنيــة يقــدم الفــرص المميــزة للشــباب الراغبيــن فــي العمــل فــي شــركة البوتــاس العربيــة،
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“انعكست جهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة إيجابًا على
أرباحها رغم انخفاض مستوى أسعار مادة البوتاس عالميًا والتي تأثرت
سلبًا بضعف الطلب العالمي وزيادة اإلنتاج من مادة البوتاس نتيجة
نمو في صافي
لعوامل متعددة ،إال أن الشركة تمكنت من تحقيق
ٍ
أرباحها بلغ ( )%21عن العام السابق ”.2018

حيــث يســاعد هــذا البرنامــج فــي تأهيلهــم ومنحهــم التدريــب والخبــرة العمليــة المطلوبــة ،األمــر الــذي سيســهم بشــكل فاعــل وكبيــر
بالتقليــل مــن نســب البطالــة والفقــر فــي المجتمعــات المحليــة ،وقــد بلــغ عــدد الذيــن التحقــوا فــي هــذا البرنامــج قرابــة الـــ( )300متــدرب
متميــز قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع أكثــر مــن نصفهــم لغايــة اآلن.
أمــا فيمــا يتعلــق ببرامــج المســؤولية المجتمعيــة ،فقــد اســتمرت شــركة البوتــاس العربيــة بدورهــا الريــادي فــي دعــم مختلــف
ـواء مــن خــال الدعــم النقــدي أو توفيــر المنشــآت
المجتمعــات المحليــة ،إذ قدمــت خــال عــام  2019الدعــم للمجتمعــات المحليــة سـ ً
واللــوازم العامــة بمقــدار ( )11.3مليــون دينــار .وجــرى تخصيــص مبالــغ ماليــة لمشــاريع فــي عــدد مــن القطاعــات أبرزهــا؛ مشــاريع فــي
القطــاع الصحــي كإنشــاء مراكــز لالحتياجــات الخاصــة فــي محافظــات المفــرق وجــرش وعجلــون واألغــوار ،إضافــة لتقديــم الدعــم في
مجــاالت التعليــم والشــؤون االجتماعيــة والرياضيــة وغيرهــا.
وفيمــا يتعلــق بــأداء الشــركات التابعــة والحليفــة والتــي تهــدف لتعظيــم القيمــة المضافــة للصناعــات المشــتقة ،تأثــرت أربــاح شــركة
البوتــاس العربيــة إيجابــً بعمليــات هــذه الشــركات ،إذ ارتفعــت حصتهــا مــن أربــاح الشــركات الحليفة (ومــن أهمها شــركة بروميــن األردن)
بنســبة ( )%50فــي العــام  2019مقارنــة مــع العــام الســابق لتصــل إلــى حوالــي ( )52مليــون دينــار ،كما ســاهمت األربــاح التي حققتها شــركة
كيمابكــو (المملوكــة بالكامــل لشــركة البوتــاس العربيــة والتــي تنتــج مــادة نتــرات البوتاســيوم) والبالغــة ( )14.2مليــون دينــار فــي زيــادة
ربحيــة شــركة البوتــاس العربيــة .وعلــى ذات الصعيــد ،يتــم التركيــز حاليــً علــى التوســع فــي الصناعــات المشــتقة ،حيــث وافــق مجلــس
اإلدارة علــى البــدء فــي الدراســات إلنشــاء مجمــع كيميائــي إلنتــاج مــادة الكلوريــن والصــودا الكاويــة ومجمــع أســمدة متخصصــة ،وتــم
التوافــق علــى أهــم الشــروط التجاريــة والتســويقية لهــذا المشــروع مــع الزبائــن ،كمــا يتــم حاليــً دراســة شــراكات اســتراتيجية أخــرى مــع
شــركات عالميــة فــي هــذا المجــال وســتكون أولــى الخطــوات تأســيس شــركة مســتقلة معنيــة بتلــك االســتثمارات.
وعلــى صعيــد العمليــات اللوجســتية ،بــدأت «البوتــاس العربيــة « باســتخدام المينــاء الصناعــي الجديــد والــذي تمتلــك الشــركة فيــه حصــة
نســبتها ( )%50مــن خــال شــركة الموانــئ الصناعيــة األردنيــة .وسيســهم هــذا المينــاء فــي زيــادة ســعة المناولــة علــى رصيــف التصديــر
فــي العقبــة والعمــل علــى تجنــب حــاالت التأخيــر واصطفــاف البواخــر ألوقــات طويلــة ومــا يترتــب عليــه مــن نفقــات إضافيــة علــى
الشــركة ،إضافــة إلــى تعبئــة مــادة البوتــاس بجــودة عاليــة مــن خــال أفضــل تقنيــات التحميــل العالميــة.
وفيمــا يتعلــق بشــركة النميــرة لألمــاح المختلطــة والطيــن المملوكــة بالكامــل لشــركة البوتــاس العربيــة ،فمــا تــزال الشــركة ممثلــة
بهيئــة مديريهــا وإدارتهــا الجديــدة تعمــل علــى تنفيــذ خطــة اســتراتيجية يمكــن تنفيذهــا خــال خمــس ســنوات مــن أجــل اســتغالل
فــرص تجاريــة كبيــرة يمكــن لشــركة النميــرة أن تســتفيد منهــا وترفــع مــن ربحيتهــا عندمــا تتمكــن مــن اإلرتقــاء بمســتوى عملياتهــا
اإلداريــة والماليــة إضافــة إلــى عمليــات البحــث والتصنيــع والتســويق.
وفــي الختــام ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن شــركة البوتــاس العربيــة تــدار اليــوم بكــوادر أردنيــة بالكامــل أثبــت قدرتهــا علــى تحمــل
المســؤولية المتمثلــة بالحفــاظ علــى أداء الشــركة المتميــز ،ال بــل وتجــاوزت ذلــك مــن خــال تنفيذهــا لمشــاريع نوعيــة زادت مــن قــدرة
الشــركة التنافســية عالميــً.
أيضــً ال يســعني مــن هــذا المقــام ،إال أن أوكــد علــى أهميــة العالقــة المتميــزة لشــركة البوتــاس العربيــة مــع حكومــة المملكــة األردنيــة
الهاشــمية النابعــة مــن دور الشــركة االقتصــادي والرائــد فــي الصناعــات التعدينيــة فــي المملكــة ،كمــا أود أن أشــكر مســاهمي الشــركة
لدورهــم الكبيــر فــي دعــم تطورهــا ونهوضهــا مــن خــال أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن يمثلونهــم ،والشــكر موصــول إلــى جميــع
العامليــن فــي الشــركة بمختلــف درجاتهــم الوظيفيــة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

جمال أحمد مِ فلح الصرايرة
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ﻧﻤﻮ ﺛﺎﺑﺖ
وﻣﺴﺘﺪام

اﻟﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻤﻮح /اﻟﻘﻴﻢ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﺌﺘﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ؛ اﻻوﻟﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اداء ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ.

ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻤﻌﺔ:
اﻟﻨﺰاﻫﺔ :ﻫﻲ ﺑﻮﺻﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻨﺎ
ا ﺑﺘﻜﺎر :ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻗﻴﻤﺔ ﺗﻨﻮع وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ

اﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ :ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻫﻮ
ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ،وﻻ ﻧﺴﺎوم ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ

اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
أﻓﺮادﻫﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ

ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ :ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻨﺎ

ﻗﻴﻢ اداء:
اﻟﺴﻼﻣﺔ أو ً
ﻻ :اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻫﻲ أوﻟﻮﻳﺘﻨﺎ ا©وﻟﻰ؛
ﻧﻔﻜﺮ وﻧﺨﻄﻂ وﻧﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ :ﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ

اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :ﻳﻮﺟﻪ ﻛﻞ ﻗﺮاراﺗﻨﺎ

ا ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ :ﻧﺴﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻨﻜﻮن ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ

اﻟﻤﻼك :ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ُ
ﻫﻲ ﺑﻴﺘﻨﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﺎزدﻫﺎرﻫﺎ ﻫﻮ ازدﻫﺎرﻧﺎ أﻳﻀ±
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شركاء في
األمـن الغذائـي

رسالتنا
خلق قيمة مضافة للمستثمرين
والعمالء والموظفين وغيرهم من
المعنيين عن طريق تحويل معادن
البحر الميت إلى منتجات تتميز
بالجودة واإلبتكار واإلستدامة
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رؤيتنـا
أن نكون الشريك األكثر ثقة لعمالئنا
عالميًا في مختلف صناعات معادن
البحر الميت اإلستخراجية والتحويلية
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كـلــمة الرئيــس
التنفيذي
السيدات والسادة الكرام
تحية طيبة وبعد،
ُتعــد شــركة البوتــاس العربيــة منتجــً هامــً لســماد البوتــاس
علــى المســتوى العالمــي ،وتنبــع أهميــة الشــركة مــن أنهــا
ضمــن مجموعــةٍ محــدودةٍ مــن الشــركات قــادرةٍ علــى إنتــاج
ـى عنهــا
هــذا الســماد ،والــذي يعــد واحــدًا مــن ثالثـ ِ
ـة عناصـ ٍر ال غنـ ً
فــي عمليــة تســميد التربــة .وتعتبــر شــركة البوتــاس العربيــة مــن
أهــم أعمــدة اإلقتصــاد األردنــي حيــث رفــدت الشــركة النظــام
المصرفــي األردنــي بمــا يتجــاوز المليــار دوالر فــي العــام ،2019
إضافــة لمــا قدمتــه الشــركة للخزينــة الحكوميــة مــن ضرائــب
ورســوم تعديــن ورســوم أخــرى وتوزيعــات أربــاح بلغــت قيمتهــا
( )124مليــون دينــار عــن العــام .2019
ً
ملحـــــوظا
لقــد حقــــق االقتصـــاد العالمـــي تراجعــــً
مصحوبًــا بإنخفــاض حجــم التجــارة الدوليــة ،حيــث أدت
التوتــرات التجاريــة والجيوســــياسية إلــى
ِ
حــدوث تباطــــؤٍ
تقدمــة
الم ّ
فــي النشــاط اإلقتصــادي فــي كل مــن الــدول ُ
والناميــة ،وهــو مــا أثــر علــى الموســم الزراعــي ()2019/2018
لقطــاع األســمدة إذ تراجــع إســتخدام األســمدة بمقــدار
( )%0.7بحســب تقديــرات اإلتحــاد العالمــي لألســمدة
) .International Fertilizer Association (IFAويُـــعزى تراجــع
حجــم الطلــب علــى األســمدة إلــى العديــد مــن األســباب
أهمهــا ســوء الظــروف الجويــة فــي مناطــق إســتهالك رئيســية،
وإنخفــاض أســعار المحاصيــل الزراعيــة ،والتوتــرات التجاريــة التــي
شــهدتها العديــد مــن األســواق الكبيــرة .وبهــدف الوصــول
للتــوازن بيــن الطلــب والعــرض ،إنخفــض اإلنتــاج العالمــي مــن
البوتــاس بحوالــي ( )2مليــون طــن فــي العــام  2019بســبب
توقفــات اإلنتــاج لكبــار المنتجيــن وذلــك خــال النصــف الثانــي
مــن العــام  ،2019و ُاجريــت هــذه اإلغالقــات ألســباب عديــدة
أهمهــا إمتصــاص الزيــادة فــي المعــروض مــن البوتــاس فــي
األســواق العالميــة الــذي تأ ّتــى مــن إنخفــاض اإلســتهالك وأدى
إلــى إنخفــاض االســعار.
واســتنادًا لتحليــل اإلدارة التنفيذيــة للتغيــرات العالميــة فــي
أســواق البوتــاس ،ومــن أجــل التعامــل مــع المتغيــرات المســتمرة
علــى الســاحة الدوليــة بكافــة أنواعهــا وتأثيراتهــا ،كان البــد مــن
إعــداد البيــت الداخلــي لشــركة البوتــاس العربيــة بمــا ينســجم
مــع توجهــات الشــركة علــى المســتوى التصنيعــي والتســويقي

وبمــا يضمــن تطويــر ميــزة الشــركة التنافســية علــى المســتوى
العالمــي .وعليــه ،فقــد تمثلــت الخطــوط العريضــة لتطويــر
والحفــاظ علــى اســتمرارية العمليــات اإلنتاجيــة لشــركة البوتــاس
العربيــة بمــا يلــي:
١.١تدعيــم أســس العمليــات الرئيســية المســؤولة عــن اإلنتــاج
الحالــي للشــركة مــن خــال تطويــر مفهــوم الصيانــة
الوقائيــة لمصانــع الشــركة ومرافقهــا .وفــي هــذا الشــأن،
قامــت الشــركة بوضــع خطــة شــاملة لتدعيــم الســدود
المحيطــة بمالحــات الشــركة والتــي تعــد العامــود الفقــري
لعمليــات اإلنتــاج ،حيــث تعمــل الشــركة حاليــ ًا علــى
تدعيــم الســد رقــم ( )1إضافــة إلــى ســدود رئيســية أخــرى
مــن خــال شــركة بــاور ( )BAUERاأللمانيــة والتــي تصنــف
كواحــدة مــن الشــركات المتميــزة علــى مســتوى العالــم
فــي عمليــات تدعيــم الســدود .كمــا تعمــل الشــركة علــى
مشــروع ضخــم يتمثــل ببنــاء محطــة ضــخ جديــدة لضمــان
اســتمرار ضــخ المحلــول الملحــي مــن البحــر الميــت إلــى
ً
ً
محكمــة
خطــة
مالحــات الشــركة ،ووضعــت الشــركة
لعمليــات الحفــر علــى المــدى الطويــل ال ســيما وأن اإلنتــاج
قــد يتأثــر ســلب ًا فــي حــال إهمــال تراكــم التكتــات الملحيــة
فــي مالحــات الشــركة وذلــك مــن خــال ضمــان توافــر
المعــدات الالزمــة للحفــر والقــوى البشــرية المختصــة فــي
هــذا الشــأن .هــذا وســتنتهي الشــركة فــي العــام  2020مــن
تنفيــذ مشــروع مــن شــأنه تحقيــق وفــورات إضافيــة فــي
الطاقــة تحــت بنــد خلــق الكفــاءة والفاعليــة وذلــك مــن
خــال إســتغالل األبخــرة الناتجــة عــن اســتخدام التوربيــن
الغــازي بهــدف تخفيــض كلــف الطاقــة .وقــد روعــي فــي
هــذه اإلجــراءات ضمــان الحــد األدنــى مــن اإلنقطاعــات فــي
اإلنتــاج وبالتالــي المحافظــة علــى أكبــر كميــات مــن اإلنتــاج
الســنوي.
٢.٢العمــل علــى وضــع برامــج لضبــط كلــف اإلنتــاج وترشــيد
النفقــات ،حيــث تمكنــت الشــركة مــن تخفيــض كلفــة
الطــن المنتــج الواحــد بنســبة ( )%10خــال العــام ،2019
وســتعمل الشــركة علــى خطــط جديــدة مــن شــأنها
تخفيــض كلــف اإلنتــاج بــدءاً مــن العــام .2020
٣.٣دراســة التوســع فــي اإلنتــاج مــن خــال مشــروعي فيفــا
واللســان وفــي إطــار التشــريعات المرعيــة ،و ُتجــرى حاليــ ًا
الدراســات الفنيــة لــكال المشــروعين حيــث ســيكون القــرار
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ـي علــى الجــدوى اإلقتصاديــة والعائــد اإلســتثماري المتوقــع لمســاهمي الشــركة مــن هذيــن المشــروعين .إضافــة
بالتوســع مبنـ ٌ
لمــا ســبق ،بــدأت الشــركة بإنتــاج البوتــاس الحبيبــي األحمــر فــي العــام  2019والــذي ّ
مكــن الشــركة مــن الدخــول ألســواق جديــدة
واســتراتيجية مثــل الســوق البرازيلــي.
 ٤.٤التوســع فــي الصناعــات المشــتقة ،وســيتم ذلــك مــن خــال شــركة ســيتم إنشــاؤها معنيــة بإنتــاج مــواد كيميائيــة مثــل الكلوريــن،
وأنــواع متخصصــة من األســمدة مثــل ســماد ( )DKPوســماد (.)MKP
وللتمكــن مــن تحقيــق هــذه الخطــط ،وضعــت شــركة البوتــاس العربيــة بنــود خطتهــا االســتراتيجية طويلــة المــدى والتــي تــم
ـاون مــع العامليــن فــي شــركة البوتــاس العربيــة بمختلــف طبقاتهــم اإلداريــة ،حيــث
إعدادهــا مــن قبــل بيــت خبــرةٍ عالمــي وبالتعـ ِ
شــملت اســتراتيجية الشــركة طويلــة المــدى العديــد مــن المبــادرات التــي حــددت مــا يجــب تنفيــذه لكافــة األقســام والدوائــر فــي
الشــركة.
لقــد قدمــت شــركة البوتــاس العربيــة أداء قويــً فــي العــام  2019عاكســت فيــه التوقعــات بعــد أن نمــت صافــي أربــاح الشــركة بنســبة
( )%21لتصــل إلــى ( )151.7مليــون دينــار أردنــي ،إال أنــه الزال هنــاك عمــل يجــب إنجــازه مــن أجــل تطويــر أداء األعمــال األساســية للشــركة
وتطويــر منتجــات يمكــن أن تحقــق النمــو المســتدام علــى المــدى الطويــل ،وهــو أمــر ال بديــل عنــه فــي ظــل زيــادة التنافســية لــدى
منتجــي البوتــاس والتــي يمكــن اإلســتدالل عليهــا مــن النمــو فــي القــدرات اإلنتاجيــة خــال الفتــرة مــن  2009إلــى  2019بنســبة ســنوية
بلغــت ( )%2.7وذلــك بحســب آخــر التقاريــر الصــادرة عــن شــركة ســي أر يــو ( )CRUللخدمــات اإلستشــارية والتحليليــة والــذي أشــار أيضــً
إلــى أن النمــو فــي حجــم العــرض أثــر ســلبًا علــى أســعار البوتــاس.
وفــي الختــام ،أوجــه شــكري لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة علــى دعمهــم غيــر المحــدود لــإدارة التنفيذيــة،
كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى الشــركاء والمســاهمين فــي الشــركة ،ولكافــة فــرق العمــل التنفيذيــة فــي الشــركة علــى تفانيهم
وجهودهــم الدؤوبــة فــي قيــادة وتنفيــذ وإنجــاز األعمــال بــكل إبــداع وريــادة ،وعلــى التزامهــم الدائــم بالخطــط االســتراتيجية
الموضوعــة لتحقيــق أهــداف وتطلعــات المســاهمين وعمالئنــا الكــرام .كمــا أود شــكر جميــع الجهــات الحكوميــة فــي األردن والتــي
كانــت وبشــكل مســتمر تقــدم الدعــم والتســهيالت الكاملــة لشــركة البوتــاس العربيــة األمــر الــذي كان مــن شــأنه تمكيــن الشــركة
مــن أداء أعمالهــا بكفــاءة عاليــة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الخطة االستراتيجية لشركة البوتاس العربية
حافظــت شــركة البوتــاس علــى ربحيتهــا طــوال الســنوات الماضيــة ،إال أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك أدركــت اإلدارة التنفيذيــة للشــركة
أن تحقيــق األربــاح لــن يكــون كافيــً للحفــاظ علــى ديمومــة أعمالهــا وتنافســيتها مــع كبــار المنتجيــن والتميــز فــي أســواق تنافســية
تمتــاز بســرعة التغيــر والنمــو .وعليــه ،اتخــذت إدارة شــركة البوتــاس العربيــة قــرارًا لتطويــر إســتراتيجية جديــدة طويلــة األمــد ،إلــى
جانــب خريطــة طريــق لتنفيــذ االســتراتيجية الموضوعــة للشــركة ،بحيــث تصبحــان اإلســتراتيجية وخريطــة الطريــق همــا األداتــان اللتــان
ســتقودان الشــركة خــال العقــد المقبــل نحــو تحقيــق تطلعاتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية.
ومــن أجــل تحقيــق التطلعــات االســتراتيجية علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل ،ســتعمل شــركة البوتــاس العربيــة ضمــن
ثالثــة محــاور أساســية هــي :
١.١تقوية العمليات األساسية للشركة.
٢.٢التوسع من خالل تنويع سلة منتجات الشركة.
٣.٣اإلستعداد لمواكبة التغيرات الحتمية.
وتتركــز الجهــود خــال أول عاميــن مــن تنفيــذ االســتراتيجية علــى وضــع أساســات النمــو مــن خــال التركيــز علــى العمليــات الداخليــة
فــي الشــركة ،حيــث يتــم العمــل عبــر هــذا المحــور علــى زيــادة القــدرة االنتاجيــة ،وضمــان معاييــر الجــودة العاليــة لمنتجــات وخدمــات
الشــركة ،وتحســين المركــز المالــي للشــركة ،والوصــول إلــى هيــكل تكاليــف منخفــض ،ورفــع قــدرات الكفــاءات البشــرية للشــركة،
وزرع ثقافــة مؤسســية تتماشــى مــع القيــم المؤسســية للشــركة ،وإنشــاء نمــوذج عمــل تشــغيلي يعمــل علــى مأسســة مبــادىء
الفعاليــة والتميــز واإلنضبــاط األمثــل.

اﻟﻤﺤﺎور واﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ | اﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻫﺪاف اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻨﻘﻞ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ.

 .Iﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

1

1

ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ
وﻏﻴﺮ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻨﻮات وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

2

2

ﺿﻤﺎن رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻮدة واﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة

 .IIاﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺳﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ

3

3

ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

 .IIIاﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻒ

4

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ

1
5

3

2

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺪرات رﻗﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
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بعــد البــدء بتحقيــق جــزء مــن مبــادرات المحــور االول ،ســتقوم شــركة البوتــاس العربيــة بالتركيــز علــى المحــور الثانــي في االســتراتيجية
وهــو التوســع مــن خــال التنويــع فــي ســلة منتجــات الشــركة .وســيتم ذلــك مــن خــال اإلســتثمار فــي األســمدة المتخصصــة
والمشــتقة ،والعمــل علــى تطويــر قاعــدة عمــاء أكثــر اتســاعًا ،إضافــة إلــى اختــراق أســواق جديــدة.
أخيـرًا ،وفــي ظــل تركــز جهــود شــركة البوتــاس واســتثماراتها خــال األعــوام الخمســة األولــى مــن االســتراتيجية علــى األمــور التــي تؤثــر
عليهــا داخليــً وخارجيــً ،تعــي قيــادة الشــركة أن التخطيــط االســتراتيجي طويــل األجــل ال يمكــن أن يغفــل عــن التغيــرات المتســارعة
فــي العالــم ،وخصوصــا تلــك المتعلقــة بصناعــات األســمدة حيــث ســيكون االبتــكار واالســتدامة همــا أســس هــذا التحــول فــي هــذه
الصناعــة.

اﻟﻤﺤﺎور واﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ | اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎور اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻃﺎر زﻣﻨﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎور
ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

“إﻧﻬﺎ رﺣﻠﺔ ،وﻣﺎ ﻧﺤﻦ إﻻ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ”
 .Iﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻻﺑﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن أﺻﻮﻟﻬﺎ
وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻛﻔﺆة وﻓﻌﺎﻟﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ وﺿﻊ
اﺳﺲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﻫﺬه
ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺤﻮر

اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

 .IIاﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺳﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻬﺪف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻓﺎﺳﻮاق واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ،واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮﺗﺎس ذات اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
وﻗﻮاﻋﺪ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮة وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺮص ﺳﺘﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻮر

 .IIIاﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى أن ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺑﺎﺧﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮﺗﺎس
واﺳﻤﺪة ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻦ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت وأﻧﻤﺎط اﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺳﺘﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر ﻫﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ واﺳﺘﺒﺎق ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات

اﻟﻤﺪى
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
إﻟﻰ اﻟﻄﻮﻳﻞ

اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
إﻟﻰ اﻟﻄﻮﻳﻞ
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 .1نشاطات الشركة
تأســـــــست شــــركة البوتـــــاس العربيــــة المســــــــاهمة العامـــــة فــــي 7تمــــوز  .1956وقــــد منحــــت حكومــــة المملكــــة األردنيــــة
الهاشــــمية الشــــركة فــــي عــــام  1958إمتيــــاز استثمار أمــــاح ومعــــادن البحــر الميــــت الــذي ينتهــي بعــــد مــرور  100ســــنة مــن تاريــخ
المنــــح ،حيــــث تنتقــــل ملكيــــة المصانــــع والمنشــــآت دون أي مقابــل لصالــح حكومــة المملكــة االردنيــة الهاشــمية.
ومــــن غايــــات الشــــركة إســتخراج األمــــاح والمــواد الكيماويــة مــــن البحــر الميــت ،وإنشــــاء الصناعــات المســــتخدمة لتلــك األمــالح
وينحصــــر نشــــاط الشــــركة والشــــركات التابعــــة لهــــا فــــي إنتــــاج البوتــــاس ونتــــرات البوتاســــيوم والمــــواد الكيماويــــة ومنتجــــات
مشــــتقة أخــــرى وبيعهــــا فــــي األســــواق العالميــــة والمحلية.

.أعدد موظفي الشركة حسب التوزيع الجغرافي
الشركة
شركة البوتاس العربية
شركة صناعات األسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)
شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين

غور الصافي

العقبة

عمان

المجموع

1,583

52

118

1,753

-

246

16

262

37

-

4

41

-

-

-

-

المجموع

1,620

298

138

2,056

النسبة المئوية

79%

14%

7%

شركة صناعات البحر الميت

.بحجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة
بلغــت القيمــة الموحــدة للممتلــكات والمصانــع والمعــدات بأســعار الكلفــة ( )١٫١٥مليــار دينــار عــام  2019مقابــل ( )1.19مليــار دينــار فــي
نهايــة عــام  ،2018وبعــد طــرح اإلســتهالك المتراكــم الموحــد ،يصبــح صافــي قيمــة هــذه الموجــودات ( )2١٥مليــون دينــار فــي عــام 2019
مقابــل ( )243مليــون دينــار فــي عــام  2018أي بنقصــان نســبته ( )٪١٢وذلــك بســبب مصاريــف اإلســتهالك الســنوية.
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 .2الشركات التابعة والحليفة
.أالشركات التابعة
1.1شركة صناعات األسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) ذات مسؤولية محدودة ص.ب  ،2564العقبة 77110
تأسســت شــركة كيمابكــو فــي عــام  1999برأســمال قــدره ( )29مليــون دينــار ،وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة البوتــاس العربيــة،
ويبلــغ عــدد طواقمهــا ( )262موظفــً .بلغــت مبيعــات الشــركة حوالــي ( )69مليــون دينــار أردنــي فــي عــام  ،2019مكونــة بشــكل رئيســي
مــن ( )133ألــف طــن مــن ســماد نتــرات البوتاســيوم ،وبلــغ صافــي أرباحهــا حوالــي ( )14.25مليــون دينــار ،كمــا بلــغ انتاجهــا ( )150ألــف طــن
مــن ســماد نتــرات البوتاســيوم .تعتبــر أوروبــا ودول حــوض البحــر األبيــض المتوســط وآســيا وافريقيــا مــن أهــم األســواق المســتوردة
لمنتجــات الشــركة.

2.2شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين ،ذات مسؤولية محدودة ،ص.ب  ،941681عمان 11118
تأسســت الشــركة عــام  1997لشــراء وتعبئــة الكارناليــت واســتخراج الطيــن مــن البحــر الميــت لصناعــة مــواد التجميــل ،وهــي مملوكــة
بالكامــل لشــركة البوتــاس العربيــة برأســمال مقــداره ( )800ألــف دينــار .وتعتبــر شــركة النميــرة لالمــاح المختلطــة والطيــن واحــدة مــن
شــركتين فــي العالــم فقــط تعمــان علــى اســتخراج واســتغالل المــواد الخــام مــن البحــر الميــت .وقامــت الشــركة مؤخــرًا بتطبيــق
خطــة تحــول اســتراتيجي النمــو بــأداء الشــركة والرفــع مــن تنافســيتها علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي.

.بالشركات الحليفة
1.1شركة برومين األردن
تأسســت الشــركة عــام  1999النتــاج البروميــن ومشــتقاته ،ويتــم تســويق االنتــاج مــن قبــل شــركة ( )Albemarleاألمريكيــة إســتنادًا
إلتفاقيــة التســويق الموقعــة معهــا ،ويبلــغ رأســمال الشــركة ( )٣٠مليــون دينــار إضافــة إلــى عــاوة إصــدار بقيمــة ( )24.7مليــون دينــار
مناصفــة بيــن الشــريكين.
تنتــج الشــركة البروميــن ومشــتقاته ،التترابــروم وبروميــد الصوديــوم وبروميــد الكالســيوم وبروميــد الهيدروجيــن وهيدروكســيد
البوتاســيوم.

2.2شركة األسمدة اليابانية األردنية
تأسســت الشــركة عــام  1999إلنتــاج األســمدة المركبــة وســماد فوســفات األمونيــوم ،تبلــغ مســاهمة شــركة البوتــاس العربيــة
وشــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة فــي رأســمال الشــركة مــا نســبته ( )%20و( )%70علــى التوالــي ،فيمــا تملــك شــركة ميتسوبيشــي
( )Mitsubishi Corporationما نسبته ( )%10من رأسمال الشركة البالغ ( )16.7مليون دينار.

3.3شركة الموانئ الصناعية األردنية
فــي إطــار خطــة الشــركة لزيــادة ســعة المناولــة علــى رصيــف التصديــر فــي العقبــة ،وتماشــيًا مــع الخطــط الحكوميــة الراميــة لتطويــر
الموانــىء تمــول شــركة البوتــاس العربيــة مناصفــة مــع شــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة مشــروع المينــاء الصناعــي األردنــي بمبلــغ
إجمالــي يصــل إلــى حوالــي ( )140مليــون دينــار .ومــن المتوقــع اإلنتهــاء مــن إنشــاء المشــروع فــي شــهر أيــار مــن العــام الحالــي .2020

4.4شركة ملح الصافي األردنية (تحت التصفية)
فــي عــام  ،2016قــررت شــركة البوتــاس العربيــة تعييــن لجنــة لتصفيــة شــركة ملــح الصافــي األردنيــة ،وقــد تــم اســتكمال معظــم
إجــراءات التصفيــة خــال العــام  .2018وتــم دفــع ( )3.2مليــون دينــار لشــركة البوتــاس العربيــة .ونظــرًا لوجــود قضايــا عماليــة وقضايــا
أخــرى ال تــزال منظــورة أمــام القضــاء ،فــإن اللجنــة لــم تتمكــن مــن إكمــال أعمالهــا خــال عــام  ،2019وستســتمر اللجنــة فــي متابعــة
هــذه القضايــا لحيــن البـ ّ
ـت فيهــا مــن قبــل القضــاء.
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 .3نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة
.أأعضاء مجلس اإلدارة

االسم

معالي السيد جمال أحمد مفلح
الصرايرة

ممث ً
ال عن

وزارة المالية

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

عضوية اللجان
رئيس:
 -لجنة الترشيحات والمكافآت -لجنة المسؤولية االجتماعيةوالتبرعات
- -لجنة عطاءات المجلس

السيد «أحمد جمال» نواف محمد
البطاينة

عضو مجلس إدارة

-

المهندس سعد صالح العلقان
أبو حمور

شركة إدارة
االستثمارات
الحكومية

عضو مجلس إدارة من
 2017/5/16وحتى 2019/8/20

رئيس لجنة الحوكمةنائب رئيس لجنة المسؤوليةاالجتماعية والتبرعات
عضو لجنة الترشيحاتوالمكافآت
عضو لجنة التدقيق-عضو لجنة عطاءات المجلس

- -عضو لجنة الحوكمة

-

رئيس لجنة إدارة المخاطرنائب رئيس لجنة التدقيقعضو لجنة الترشيحاتوالمكافآت
عضو لجنة الحوكمة-عضو لجنة عطاءات المجلس

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعة
الطراونة

عضو مجلس إدارة

معالي الدكتور إبراهيم مشهور
حديثة الجازي

عضو مجلس إدارة إعتباراً - -عضو لجنة الحوكمة
من 2019/9/19
- -عضو لجنة عطاءات المجلس

-

السيد برنت إدوارد هايمان

عضو مجلس إدارة

Mr. Brent Edward Heimann

المهندس دنج هو

Eng. Deng Hua

Manjia Industrial
Development Ltd.

السيد جو ويلينج

Mr. Zhou Weiliang

السيد محمد رضا علي سلطان

السيد أنمار طالب عبد اللطيف
العبدالجليل

السيدة عزة محمد سعيد راشد
السويدي

الشركة العربية
للتعدين

عضو مجلس إدارة من
 ،2016/6/2نائب رئيس
مجلس اإلدارة من
 2016/٨/٣وحتى 2019/9/15
عضو مجلس إدارة اعتباراً
من 2019/9/15
نائب رئيس مجلس اإلدارة
اعتباراً من 2019/10/29
عضو مجلس إدارة

أردنية

أردنية

أردنية

أردنية

أردنية

أمريكية

عضو مجلس إدارة،
 -عضو لجنة الترشيحاتنائب رئيس مجلس اإلدارة
والمكافآت
من 2019/4/23
 -عضو لجنة الحوكمةعضو مجلس إدارة

الجنسية

 -عضو لجنة التدقيق -عضو لجنة عطاءات المجلس- -عضو لجنة إدارة المخاطر

صينية

صينية

كويتية

كويتية

إماراتية
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االسم

ممث ً
ال عن

السيد فادي عبدالوهاب عبد الفتاح
أبو غوش
السيدة رانية موسى فهد األعرج

المؤسسه العامة
للضمان االجتماعي

عضو مجلس إدارة من
 2017/8/15وحتى 2019/7/10

- -رئيس لجنة التدقيق

أردنية

عضو مجلس إدارة من
 2019/7/10وحتى 2019/11/10

- -رئيس لجنة التدقيق

أردنية

- -رئيس لجنة التدقيق

أردنية

- -عضو لجنة الحوكمة

عراقية

عضو مجلس إدارة اعتباراً

الدكتور بسام علي نايف الصبيحي
الدكتور صفاء الدين فخري عبد
المجيد آل فؤاد

المنصب

من 2019/12/9

الحكومة العراقية

السيد أحمد عبداهلل نجم نجم

عضوية اللجان

الجنسية

عضو مجلس إدارة من
 2017/2/5وحتى 2019/3/26
عضو مجلس إدارة اعتباراً
من 2019/3/26

- -عضو لجنة الحوكمة

المهندس نجيب محمد محمد
اوحيده

الشركة الليبية
لإلستثمارات الخارجية

عضو مجلس إدارة

- -عضو لجنة التدقيق

الدكتور سعدي سليمان اطراد
الطراد

الهيئة العامة
لإلستثمار /الكويت

عضو مجلس إدارة

 -نائب رئيس لجنة الترشيحاتوالمكافآت
 -نائب رئيس لجنة الحوكمة- -عضو لجنة إدارة المخاطر

عراقية
ليبية

كويتية
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.بالسيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
 .1معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة
ممث ً
ال عن
المنصب
مناصب أخرى ضمن المجموعة

وزارة المالية
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس إدارة شركات:
 -شركة برومين األردن -شركة صناعة األسمدة والكيماويات- -شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين

عضوية اللجان

 -رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت -رئيس لجنة المسؤولية االجتماعية والتبرعات- -رئيس لجنة عطاءات المجلس

تاريخ الميالد

1954/8/10

تقلــد معالــي جمــال الصرايــرة منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة خــال الفتــرة مــن
 2012 /6/13وحتــى  ،2018/2/25حيــث عمــل بعدهــا نائبــً لرئيــس الــوزراء وزيــرًا للدولــة لشــؤون رئاســة الــوزراء
خــال الفتــرة مــن  2018/2/25وحتــى  ،2018/6/14ثــم عــاد لرئاســة مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة
بتاريــخ  ،2018/7/24والســيد الصرايــرة عضــو فــي مجلــس إدارة االتحــاد العالمــي األســمدة ( )IFAورئيــس
ســابق لمجلــس إدارة االتحــاد العربــي لألســمدة خــال الفتــرة مــن  2013/10/31ولغايــة  .2014/12/31للســيد
الصرايــرة خبــرة  30عامــً فــي مجــاالت السياســة وإعــداد اســتراتيجيات األعمــال وتطويرهــا ،وقــد تــرأس
مجالــس إدارة عــدة شــركات فــي القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــاالت اإلتصــاالت والبريــد ،والنقــل
والتنظيــم ،والبتــرول والغــاز .شــغل الســيد الصرايــرة عــدة مناصــب وزاريــة؛ منهــا وزيــرًا لالتصــاالت
والبريــد ووزيــرًا للنقــل (األردن) ،وشــغل الســيد الصرايــرة النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب األردنــي،
ونائبــً فــي البرلمــان األردنــي ،وعضــوًا فــي لجنــة الميثــاق الوطنــي األردنــي ،ورئيســً لمجلــس إدارة
شــركة اإلتصــاالت األردنيــة ،ومستشــارًا إلســتراتيجيات األعمــال وتطويرهــا فــي اإلتصــاالت والبتــرول
والغــاز (شــركة رياليانــس غلوبالكــوم دبــي  -اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومديــرًا لمكاتــب شــركة
آرامكــو (األردن ،لبنــان ،ســوريا ،تركيــا) .يحمــل الســيد الصرايــرة شــهادة الدبلــوم العالــي الجامعيــة
فــي القانــون والعالقــات الدوليــة مــن جامعــة أبيريســتويث ( )Aberystwyth Universityفــي ويلــز فــي
المملكــة المتحــدة ودرجــة البكالوريــوس فــي األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة الكويــت

 .2السيد «أحمد جمال» نواف محمد البطاينة
ممث ً
ال عن
المنصب
مناصب أخرى ضمن المجموعة

شركة إدارة االستثمارات الحكومية
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة شركات:
 -شركة صناعة األسمدة والكيماويات -رئيس لجنة الحوكمة -عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -عضو لجنة التدقيق -نائب رئيس لجنة المسؤولية االجتماعية والتبرعات- -عضو لجنة عطاءات المجلس

تاريخ الميالد

1948/11/5

عضوية اللجان:

عضــو مجلــس إدارة اعتبــارًا مــن  ،2012/8/12عمــل مديــرًا لالســتخبارات العســكرية في القوات المســلحة
األردنيــة برتبــة عميــد فــي عــام  ،2000وملحــق عســكري لــأردن لــدى المملكــة المتحــدة حتــى عــام ،1999
ومديــرًا عامــً لشــركة تنميــة المصــادر الوطنيــة حتــى عــام  ،2007وهــو المؤســس والرئيــس التنفيــذي
لشــركة الســام لألمــن والحمايــة حتــى عــام  ،2011كمــا وعمــل كرئيــس اتحــاد كــرة الســلة خــال
الفتــرة مــن  2000وحتــى  ،2003وتقلــد عــددًا مــن األوســمة الرفيعــة األردنيــة.
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 .3المهندس سعد صالح العلقان أبو حمور
ممث ً
ال عن
المنصب
مناصب أخرى ضمن المجموعة
عضوية اللجان:
تاريخ الميالد

شركة إدارة االستثمارات الحكومية
عضو مجلس اإلدارة من  2017/ 5 /16وحتى 2019/8/20
عضو مجلس إدارة شركات:
 -شركة صناعة األسمدة والكيماويات -لجنة الحوكمة1956/3/15

عضــو مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة اعتبــارًا مــن  2017/ 5 /16وحتــى  ،2019/8/20عمــل المهنــدس
أبــو حمــور أمينــً عامــً لســلطة وادي األردن بــوزارة الميــاه والــري حتــى  2018/5/8ثــم عمــل مستشــارًا في
رئاســة الــوزراء حتــى  ،2018/8/19باإلضافــة إلــى كونــه رئيــس اللجنــة التوجيهيــة األردنيــة لمشــروع ناقــل
البحريــن (البحــر األحمر-البحــر الميــت) ورئيــس لجنــة العطــاءات الخاصــة للمشــروع .شــغل المهنــدس
أبــو حمــور العديــد مــن المناصــب فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،شــملت الرئيــس التنفيــذي لشــركة
مياهنــا ،ونائــب الرئيــس التنفيــذي ومديــر اإلنتــاج والجــودة فــي شــركة مياهنــا ،مديــر إنتــاج الميــاه
والجــودة ومســاعد المديــر التنفيــذي فــي شــركة ميــاه ليمــا ،ومديــر التشــغيل والصيانــة فــي ســلطة
الميــاه األردنيــة .كمــا أن المهنــدس أبــو حمــور عضــو فــي عــدد مــن لجــان الميــاه المحليــة واإلقليميــة،
وهــو حاصــل علــى وســام اإلســتقالل الملكــي مــن الدرجــة الثالثــة.
يحمــل المهنــدس ســعد أبــو حمــور شــهادة مهنــدس خبيــر فــي الهندســة الميكانيكيــة فــي الميــاه
والصــرف الصحــي وشــهادة أخصائــي رئيــس فــي (الميــاه والصــرف الصحــي) ،ولــه عــدد مــن المؤلفــات
الفنيــة حــول الحــد مــن الطحالــب فــي محطــات معالجــة ميــاه الشــرب ،وهــو حصــل علــى درجــة
البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن باكســتان ( )1981ودرجــة الماجســتير فــي الهندســة
الصحيــة مــن جامعــة هولنــدا (.)1998

 .4المهندس مفرح دخيل اهلل جمعة الطراونة
ممث ً
ال عن
المنصب
مناصب أخرى ضمن المجموعة

شركة إدارة االستثمارات الحكومية
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة شركات:
 -شركة الموانئ الصناعية األردنية -رئيس لجنة إدارة المخاطر -نائب رئيس لجنة التدقيق -عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -عضو لجنة الحوكمة- -عضو لجنة عطاءات المجلس

تاريخ الميالد

1961/4/28

عضوية اللجان:

عضــو مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة إعتبــارًا مــن  .2017/6/20التحــق المهنــدس الطراونــة
بالقــوات المســلحة األردنيــة عــام  ،1978واســتمر فــي الخدمــة حتــى تقاعــده برتبــة لــواء .وقــد شــغل
العديــد مــن المناصــب التــي تضمنــت مســاعد رئيــس أكاديميــة الدراســات الدفاعيــة للتخطيــط
األكاديمــي ونائــب المديــر العــام لمركــز الملــك عبــد اهلل الثانــي للتصميــم والتطويــر (،)KADDB
وعضــو مجلــس إدارة الشــركات التابعــة للمركــز ،ومديــر التخطيــط ااالســتراتيجي باإلنابــة /رئيــس دائــرة
التعــاون الدولــي ،ومســاعد الملحــق الدفاعــي األردنــي فــى الباكســتان .وكان اللــواء الطراونــة مديــر
مشــروع دبابــة الحســين /إدخــال الدبابــات تشــالنجر  CD1مــن المملكــة المتحــدة إلــى األردن ،وشــارك
علــى الصعيــد الدولــي فــي بعثــة حفــظ الســام فــي كرواتيــا ،فضــا عــن مشــاركته فــي عــدة بعثــات
للتعــاون العســكري .يحمــل اللــواء الطراونــة شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة
مــن المملكــة المتحــدة ،وماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة مــن باكســتان .كمــا تلقــى تدريبــا
عســكريًا وتقنيــً فــي المــدارس العســكرية الوطنيــة واالكاديميــات العســكرية الدوليــة فــى الواليــات
المتحــدة األمريكيــه والمملكــة المتحــدة.
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 .5معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي
ممث ً
ال عن
المنصب
عضوية اللجان:

شركة إدارة االستثمارات الحكومية
عضو مجلس اإلدارة
 -عضو لجنة الحوكمة- -عضو لجنة عطاءات المجلس

تاريخ الميالد

1966 /1/ 15

عضــو مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة إعتبــارًا مــن  .2019/09/19الدكتــــــــور الجــــــــــــــــــازي
حاصــــــــــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة دمشــق ،وشــهادة الماجســتير فــي
القانـــــــون الدولــي مــــن جامعــة اســكس ( )University of Essexفــي المملكــة المتحــدة ،وحاصــل
أيضــً علــى شهــــــــــــــــادة الدكتــوراة فــي القانـــــــــــون الدولــي مــن مدرســة الدراســات الشــرقية
واإلفريقيــة –  SOASجامعــة لنــدن – المملكــة المتحــدة.
الدكتــــــــور الجــــــــــــــــــازي شــريك رئيســي فــي الجازي ومشــاركوه محامــون ومستشــارون قانونيون
منــذ حزيــران  .2003وهــو أيضــً أســتاذ القانــون الدولــي– كليــة الحقــوق – الجامعــة األردنيــة منــذ 2002
 ولغايــة اآلن.عمــل الدكتــور الجــازي مديــرًا لدائــرة الشــؤون القانونيــة فــي الجامعــة األردنيــة لمــدة تزيــد عــن ثمانــي
ســنوات .وخــال الفتــرة  2012 – 2011تــم تعيينــه وزيــر دولــة للشــؤون القانونيــة ووزيــرًا للعــدل .وخــال
عمــان العربيــة وعميــدًا لكليــة الحقــوق.
األعــوام  2014 – 2013تــم تعيينــه مســاعدًا لرئيــس جامعــة ّ
وفــي العــام  2014تــم تعييــن الدكتــور الجــازي عميــدًا لكليــة الحقــوق فــي الجامعــة األردنيــة .و فــي
 2016عيــن مديــرًا تنفيذيــً لمركــز حكــم القانــون ومكافحــه الفســاد فــي الدوحــة.
الدكتــور الجــازي عضــوًا فــي العديــد مــن المؤسســات المهنيــة ،منهــا :رئيــس جمعيــة القانــون
الدولــي /فــرع األردن .عضــو اللجنــة التنفيذيــة للجنــة الوطنيــة األردنيــة للقانــون الدولــي اإلنســاني –
عمــان – األردن.

 .6السيد برنت إدوارد هايمان Brent Edward Heimann
ممث ً
ال عن

شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت لمتد

المنصب
تاريخ الميالد

عضو مجلس اإلدارة
1960/12/4

Manjia Industrial Development Ltd.

عضــو مجلــس إدارة وممثــل شــركة  .Manjia Industrial Development Ltdإعتبــارًا مــن .2018/11/1
حيــث كان ممثـ ً
ا لشــركة  PCS Jordan LLCخــال الفتــرة مــن  2014/7/1وحتــى  .2018/10/23وعمــل الســيد
هايمــن رئيســً تنفيذيــً لشــركة البوتــاس العربيــة خــال الفتــرة مــن  2014/12/3وحتــى .2019/2/1
عمــل الســيد برنــت هايمــان ســابقًا مديــرًا عامــً لشــركة البوتــاس العربيــة فــي الفتــرة مــا بيــن تشــرين
أول  2003وشــباط  .2007انتــدب الســيد هايمــان بتاريــخ  2013/11/1مديــرًا عامــً بالوكالــة للشــركة مــن قبــل
شــركة بوتاشــكورب ( )PotashCorpحيــث عمــل رئيســً لشــركتي بوتاشــكورب للفوســفات (PCS
 )Phosphateوبوتاشــكورب للنيتروجيــن ( ،)PCS Nitrogenثــم عُ يــن مديــرًا عامــً وعضــو مجلــس إدارة
لشــركة البوتــاس العرب ّيــة بتاريــخ  .2014/07/01الســيد برنــت هايمــان حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس
فــي الهندســة الكيماويــة مــن جامعــة سنســناتي ( )University of Cincinnatiفــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،ولديــه خبــرة تزيــد عــن  25عامــً فــي صناعــة األســمدة.
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 .7المهندس دنج هو Eng. Deng Hua
ممث ً
ال عن

شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت لمتد

المنصب

عضو مجلس اإلدارة منذ ٢٠١٨/١١/١
ونائب رئيس مجلس اإلدارة منذ ٢٠١٩/٤/٢٣
 -عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -عضو لجنة الحوكمة1963/4/ 12

عضوية اللجان
تاريخ الميالد

Manjia Industrial Development Ltd.

عضــو مجلــس إدارة وممثــل شــركة  .Manjia Industrial Development Ltdإعتبــارًا مــن ،2018/11/1
ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ  ،٢٠١٩/٤/٢٣المهنــدس دينــغ هــو حاصــل علــى شــهادة
البكالوريــوس فــي الطاقــة التشــغيلية والتشــغيل اآللــي مــن جامعــة تيانجــن وايضــا شــهادة
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة االقتصــاد واإلدارة الدوليــة (يونيفيرســيتي اوف
انترناشــيونال بيزنــس انــد ايكونومكــس) .الســيد دينــغ هــو ،مهنــدس أول ،كان ضمــن الفريــق
الوظيفــي فــي وزارة الميــاه والكهربــاء ،وشــغل أيضــً منصــب نائــب المديــر التنفيــذي فــي دائــرة
مشــروع الطاقــة الكهربائيــة والهندســة الكهربائيــة فــي شــركة ســتيت انرجــي انفســتمنت،
وأيضــً مديــرًا تنفيذيــا فــي الفــرع الرئيــس إلدارة الطاقــة فــي شــركة اس دي اي ســي ،نائــب
المديــر التنفيــذي لدائــرة إدارة األصــول فــي اس دي اي ســي ،ونائــب مديــر عــام اس دي اي ســي –
شوانجشــين إلدارة األصــول ،نائــب مديــر عــام اس دي اي ســي هــاي تكنولوجــي فينتشــر كابيتــال،
نائــب المديــر العــام لشــركة اس دي اي ســي بــاور ،رئيــس مجلــس إدارة اس دي اي ســي هواجينــغ
بــاور هولنــدج لمتــد (ســتوك ســتوك كــود  ،)600886ومديــرًا عامــً لشــركة اس دي اي ســي هــاي
تكنولوجــي انفســمنت ،رئيســً لشــركة ناشــيونال انفســمنت كونســالتينغ الصينيــة ،رئيســً لفريــق
التفتيــش اإلداري التابــع لشــركة اس دي اي ســي ،وأيضــً رئيــس مجلــس إدارة اس دي اي ســي مايننــغ.

 .8السيد جو ويلينغ Zhou Weiliang
ممث ً
ال عن

شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت لمتد

المنصب
عضوية اللجان

عضو مجلس اإلدارة
 -عضو لجنة التدقيق -عضو لجنة عطاءات المجلس -عضو لجنة إدارة المخاطر1966\3\4

تاريخ الميالد

Manjia Industrial Development Ltd.

عضــو مجلــس إدارة وممثــل شــركة مانجيــا اندســتريال ديفيلوبمنــت لمتــد اعتبــارًا مــن  .2018/11/1الســيد
جــو ويلينــغ حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الصحافــة مــن جامعــة شــينجانغ .حاليــً يشــغل
الســيد جــو ويلينــغ منصــب نائــب المديــر العــام فــي شــركة اس دي اي ســي مايننــغ .وقــد شــغل
أيضــً العديــد مــن المناصــب منهــا نائــب المديــر العــام لشــركة اس دي اي ســي هــاي تكنولوجــي
انفســتمنت ،نائــب المديــر التنفيــذي فــي اإلدارة التشــغيلية التابعــة لشــركة اس دي اي ســي ،مديــر
عــام شــركة إس دي آي ســي – فــرع شــينجانغ .الممثــل الرئيــس لفــرع شــركة إس دي آي ســي فــي
شــينجانغ ،باحــث تشــغيلي فــي مركــز أبحــاث إس دي آي ســي .وعمــل أيضــً نائبــا للمديــر التنفيــذي
فــي دائــرة التطويــر والتكنولوجيــا فــي جامعــة شــينجانغ ،ومديــرًا لشــركة نيســانغ ادفرتســمنت،
جامعــة شــينجانغ ،ونائبــً لمديــر عــام اس دي اي ســي ماينينــغ ،وكان أيضــً ضمــن الفريــق الوظيفــي
فــي كليــة السياســة والقانــون فــي جامعــة شــينجانغ ،وعمــل كذلــك مدرســً فــي الدائــرة الوطنيــة
لجامعــة شــينجانغ.
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 .9السيد محمد رضا علي سلطان
ممث ً
ال عن
المنصب
تاريخ الميالد

الشركة العربية للتعدين
عضو مجلس إدارة من  2016/6/2وحتى  2019/9/15ونائب رئيس
مجلس اإلدارة من 201٦/٨/٣
1971 /4/ 3

عضــو مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة إعتبــارًا مــن  2016/6/2ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة إعتبــارًا
مــن  2016/8/3وحتــى  .2019/9/15يشــغل الســيد محمــد رضــا ســلطان منصــب كبيــر مــدراء االســتثمارفي
إدارة المســاهمات بقطــاع االحتياطــي العــام فــي الهيئــة العامــة لإلســتثمار بدولــة الكويــت ،حيــث
عمــل منــذ عــام  .1997وشــغل مناصــب عديــدة فــي ســياق عملــه فــي الهيئــة أبرزهــا؛ رئيســً لمجلــس
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي فــي الشــركة اللوجســتية لخدمــات التخزيــن (ش.م.م) فــي القاهــرة،
ومصفيــً للشــركة المصريــة الكويتيــة لألنابيــب (أســلون مصــر) ،والرئيــس التنفيــذي للشــركة الكويتيــة
المصريــة لالســتثمار .كمــا يمثــل الســيد ســلطان أيضــا الهيئــة العامــة لالســتثمار كعضــو مجلــس
إدارة فــي شــركة البوتــاس العربيــة والشــركة العربيــة للتعديــن ،وســبق أن مثلهــا فــي مجالــس إدارة
شــركة االســتثمار الكويتيــة المصريــة ،والمجموعــة الكويتيــة المغربيــة للتنميــة ،والمجموعــة الدوليــة
للفنــادق والســياحة فــي مصــر .وقــد تخــرج الســيد ســلطان بشــهادة إدارة األعمــال مــن جامعــة
ســنترال فلوريــدا األمريكيــة ،مــع تخصــص مــزدوج فــي مجــال التمويــل وإدارة الضيافــة.

 .10السيد أنمار طالب عبد اللطيف العبدالجليل
ممث ً
ال عن
المنصب
تاريخ الميالد

الشركة العربية للتعدين
عضو مجلس اإلدارة اعتبارًا من  ،2019/09/15ونائب رئيس مجلس
اإلدارة اعتبارًا من 2019/10/29
1962/8/ 17

عضــو مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة إعتبــارًا مــن  ،2019/09/15ونائب رئيــس مجلــس اإلدارة اعتبارًا
مــن  .2019/10/29الســيد العبدالجليــل حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس نظــم وإدارة المعلومــات،
باإلضافــة إلــى بكالوريــوس تجــارة كتخصــص مســاند مــن جامعــة شــابمان ،كاليفورنيــا ،الواليــات
المتحــدة االمريكيــة.
انضــم الســيد العبدالجليــل إلــى الهيئــة العامــة لالســتثمار فــي العــام  1987وتــدرج فــي عــدد مــن
الوظائــف ،ويشــغل حاليــً منصــب مديــر اســتثمار أول فــي إدارة المســاهمات – قطــاع االحتياطــي
العــام.
الســيد العبدالجليــل عضوفــي مجلــس إدارة شــركة محاجــر الخليــج .وعمــل ســابقًا نائبــً لرئيــس
مجلــس اإلدارة فــي شــركة إدارة المرافــق العموميــة فــي الكويــت .ونائبــً ســابقًا لرئيــس مجلــس
إدارة شــركة النقــل العــام الكويتيــة .كمــا يشــغل حاليــً منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العربيــة
للصناعــة والتعديــن – ســاميا فــي موريتانيــا .باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي لجنــة التدقيــق فــي
الشــركة العربيــة للصناعــة والتعديــن.
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 .11السيدة عزة محمد سعيد راشد السويدي
ممث ً
ال عن
المنصب
تاريخ الميالد

الشركة العربية للتعدين
عضو مجلس اإلدارة
1978/7/2

عضــو مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة إعتبــارًا مــن  ،2016/6/2تعمــل الســيدة عــزة الســويدي
منــذ عــام  2012مديــرًا إلدارة تنميــة اإليــرادات فــي وزارة الماليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
حيــث عملــت منــذ عــام  2003فــي مناصــب متعــددة شــملت :نائــب مديــر إدارة تنميــة اإليــرادات ،ورئيــس
قســم الضرائــب العامــة ،ومديــر تأســيس النظــام الضريبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وعضــو فــي فريــق الدولــة المختــص بمتابعــة مشــروع تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي .حصلــت الســيدة عــزة الســويدي علــى
شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال ،والدبلــوم العالــي فــي إدارة األعمــال ،كمــا تخرجــت مــن
برنامــج قيــادات حكومــة اإلمــارات (فئــة قيــادات المســتقبل).

 .12السيد فادي عبد الوهاب عبد الفتاح أبو غوش
ممث ً
ال عن
المنصب
عضوية اللجان

المؤسسه العامة للضمان االجتماعي
عضو مجلس اإلدارة من  2017/8/15وحتى 2019/7/10
- -رئيس لجنة التدقيق

تاريخ الميالد

1979/3/5

انضــم الســيد فــادي أبــو غــوش إلــى مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة بتاريــخ  .2017/8/15وهــو
يعمــل منــذ عــام  2009كرئيــس قســم التدقيــق الداخلــي فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان
االجتماعــي ،وكان قــد انضــم إلــى الصنــدوق كمدقــق داخلــي عــام  .2005وقبــل ذلــك كان الســيد أبــو
غــوش قــد عمــل كمحاســب فــي مســتودع الصبــاغ لألدويــة ،وموظــف ودائــع ومحاســب وموظــف
تجزئــة وضابــط عالقــات عمــاء فــي البنــك العربــي االســامي الدولــي ( )2005 – 2002كمــا عمــل كذلــك
ضابــط تطبيقــات ماليــة فــي شــركة هيوســتن ليمتــد فــي عمــان ( .)2001ويعمــل حاليــً محاضــرا فــي
عــدد مــن الشــهادات المهنيــة ) (JCPA, CPA, ACCA, CMA, CIAباإلضافــة إلــى عــدد مــن المواضيــع
المتعلقــة بالتدقيــق الداخلــي ،غســل األمــوال ،االحتيــال ،الرقابــة الداخليــة.
يحمــل الســيد أبــو غــوش شــهادة مدقــق قانونــي أردنــي  )2012( JCPAوشــهادة مدقــق داخلــي معتمد
 )2007( CIAوبكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة آل البيــت ( ،)2001كمــا أنــه عضــو مؤســس وعضــو هيئــة
إدارة فــي جمعيــة التدقيــق الداخلــي األردنيــة.
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 .13السيدة رانية موسى فهد األعرج
ممث ً
ال عن
المنصب
عضوية اللجان

المؤسسه العامة للضمان االجتماعي
عضو مجلس اإلدارة من  2019/7/10وحتى 2019/11/10
- -رئيس لجنة التدقيق

تاريخ الميالد

1978 /11/ 30

عضــو مجلــس اإلدارة مــن  2019/7/10وحتــى  .2019/11/10حصلــت الســيدة األعــرج علــى شــهادة CFA
 Charterholderفــي عــام  2018مــن معهــد  CFA Instituteفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
وحصلــت علــى شــهادة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن األكاديميــة العربيــة
للعلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي عــام  .2003كمــا حصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم
الماليــة والمصرفيــة مــن جامعــة اليرمــوك فــي عــام .1999
تشــغل الســيدة األعــرج حاليــً منصــب مديــر مديريــة دعــم المســاهمات/صندوق اســتثمار أمــوال
الضمــان االجتماعــي منــذ شــهر  .2019 / 3كمــا عملــت مديــر مديريــة الخزينــة والقــروض لــدى صنــدوق
اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي منــذ العــام  2007وحتــى العــام  .2018عملــت الســيدة األعــرج مديــر
محفطــة فــي دائــرة االســتثمارات والعمليــات الخارجية/البنــك المركــزي األردنــي خــال الفتــرة مــا بيــن
.2007 – 2000
شــغلت الســيدة األعــرج عضويــة مجلــس إدارة بنــك القاهــرة عمــان خــال األعــوام  .2019-2016كمــا
كانــت عضــو مجلــس إدارة بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل خــال العــام  .2016عضــو مجلــس إدارة
لــدى مؤسســة ضمــان الودائــع خــال الفتــرة  .2016 – 2014وهــي أيضــً عضــوًا فــي عــدد مــن المنظمــات
المرموقــة مثــل  ALCO SSIFوأيضــً .CFA Institute/CFA Society Jordan

 .14الدكتور بسام علي نايف الصبيحي
ممث ً
ال عن
المنصب
عضوية اللجان

المؤسسه العامة للضمان االجتماعي
عضو مجلس اإلدارة اعتبارًا من 2019/12/9
- -رئيس لجنة التدقيق

تاريخ الميالد

1962/1/5

عضــو مجلــس اإلدارة اعتبــارًا مــن  .2019/12/9الدكتــور الصبيحــي حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة اليرمــوك-األردن ،شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة
األردنيــة ،وشــهادة الدكتــوراة فــي االقتصــاد مــن جامعــة كوفنتــري – بريطانيــا.
يعمــل الدكتــور الصبيحــي حاليــً بوظيفــة نائــب مديــر عــام المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي/
للدراســات والمعلومــات منــذ العــام  .2019انضــم الدكتــور الصبيحــي إلــى المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي فــي العــام  ،1988وعمــل أيضــً مدرســً مســاعدًا فــي كليــة كوفنتــري التقنيــة فــي بريطانيا
خــال األعــوام  ،2008 – 2004مديــر إدارة المخاطــر فــي المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي خــال
األعــوام  ،2013 - 2008مديــر إدارة الدراســات فــي المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي خــال األعــوام
 ،2014 – 2013مديــر مكتــب ارتبــاط الــدول العربيــة /الجمعيــة الدوليــة للضمــان االجتماعــي (- )ISSA
األردن منــذ العــام  2013ولغايــة تاريخــه ،منســق تدريــب ومحاضــر زائــر فــي منظمــة العمــل الدوليــة
( )ILOمنــذ العــام  2016ولغايــة تاريخــه ،مستشــار عمالــي وتقاعــدي فــي البنــك الدولــي منــذ العــام 2017
ولغايــة تاريخــه.
عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك القاهــرة عمــان ،خــال األعــوام  .2013 - 2009عضــو مجلــس إدارة شــركة
الكهربــاء األردنيــة ،خــال االعــوام  .2017 - 2013عضــو مجلــس إدارة شــركة شــيركو لــأوراق الماليــة
( ،)SHBCخــال األعــوام  2017ولغايــة  2018عضــو ســابق فــي مجلــس إدارة شــركة زارا لالســتثمار القابضة.
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 .15الدكتور صفاء الدين فخري عبدالمجيد آل فؤاد
ممث ً
ال عن
المنصب
عضوية اللجان

الحكومة العراقية
عضو مجلس اإلدارة من  2017/2/5وحتى 2019/3/26
- -عضو لجنة الحوكمة

تاريخ الميالد

1957 /8/ 24

عضــو مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة اعتبــارًا مــن  2017/2/5و حتــى  .2019/3/26يعمــل الدكتــور
صفــاء الديــن فخــري بوظيفــة المديــر العــام بالوكالــة لهيئــة المســح الجيولوجــي العراقيــة فــي وزارة
الصناعــة والمعــادن ،عمــل الدكتــور آل فــؤاد فــي الهيئــة منــذ عــام  ،1984حيــث أشــرف علــى عــدد
مــن المشــاريع الحقليــة فــي مجــال المســح الجيولوجــي وبرامــج االستكشــاف والتقييــم المعدنــي
والدراســات التركبيــة لعمــوم العــراق .تلقــى الدكتــور آل فــؤاد تعليمــه فــي جامعــة بغــداد ،حيــث
حصــل علــى بكالوريــوس جيولوجيــا ( ،)1979وماجســتير جيولوجيــا تركيبيــة ( ،)1983ودكتــوراة
جيولوجيــا تركيبيــة وجيوتكنوتكــس (.)1997

 .16السيد أحمد عبداهلل نجم نجم
ممث ً
ال عن
المنصب
عضوية اللجان

الحكومة العراقية
عضو مجلس اإلدارة من 2019/3/26
- -عضو لجنة الحوكمة

تاريخ الميالد

1975/3/ 21

عضــو مجلــس إدارة إعتبــارًا مــن  .2019/3/26حصــل الســيد نجــم علــى شــهادة البكالوريــوس فــي
هندســة المكائــن والمعــدات مــن الجامعــة التكنولوجيــة فــي العــام  .2000يشــغل حاليــً منصــب
مديــر عــام الشــركة العامــة للصناعــات اإلنشــائية منــذ عــام  ،2018باإلضافــة إلــى أنــه رئيــس مجلــس
إدارة الشــركة العربيــة إلنتــاج الغســاالت الكهربائيــة منــذ عــام .2017
تــم تكليفــه للعديــد مــن الشــركات الحكوميــة العراقيــة؛ حيــث تــم تكليفــه فــي شــركة الفــارس
العامــة ،وتــم تكليفــه فــي عــام  2012تــم تكليفــه بمهــام المديــر العــام بالوكالــة للشــركة العامــة
للصناعــات الورقيــة والشــركة العامــة للصناعــات الجلديــة ،كمــا تــم تكليفــه لمنصــب مديــر عــام
دائــرة االســتثمارات لــوزارة الصناعــة والمعــادن فــي عــام .2016
عضــو مجلــس إدارة االتحــاد العربــي للصناعــات الجلديــة خــال الفتــرة  .2018 – 2012وعمــل أيضــً نائبــً
لرئيــس مجلــس إدارة الشــركة العربيــة لالســتثمارات الصناعيــة خــال األعــوام .2018-2015
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 .17المهندس نجيب محمد محمد أوحيدة
ممث ً
ال عن
المنصب
عضوية اللجان

الشركة الليبية لإلستثمارات الخارجية
عضو مجلس اإلدارة
- -لجنة التدقيق

تاريخ الميالد

1953/12/22

عضــو مجلــس إدارة اعتبــارًا مــن  .2017/5/28يعمــل المهنــدس نجيــب أوحيــدة فــي الشــركة الليبيــة
لالســتثمارات الخارجيــة ويشــغل حاليــً وظيفــة مديــر عــام مكتــب المستشــارين اعتبــارا مــن ،2017/1/1
وكان قــد انضــم إلــى شــركة الفيكــو فــي عــام  ،1982وكلــف بعــدة مناصــب منهــا رئيســً لمجلــس
االدارة والمديــر العــام للشــركة العربيــة للمشــروعات الزراعيــة فــي االســكندرية ،ونائبــً لرئيــس
لمجلــس اإلدارة والمديــر العــام المؤســس لشــركة اإلنمــاء الوطنــي الســتيراد المــواد الغذائيــة التابعــة
لصنــدوق اإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،ومديــرًا عامــً لمكتــب الخبــرة واالستشــارات بالشــركة
الليبيــة لالســتثمارات الخارجيــة ،و رئيســً لمجلــس االدارة ومديــرًا عامــً لشــركة اســتريس فــي أثينــا –
اليونــان ،وعمــل لفتــرة قصيــرة فــى شــركة يونفيرســل انســبكتوريت للتفتيــش ومقرهــا رومــا ،وعمــل
أيضــً مديــرًا عامــا وعضــوًا فــي مجلــس إدارة الشــركة الليبيــة التركيــة لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي فــي
أنقــرة  -تركيــا ،وشــغل خــال فتــرة عملــه العضويــات اآلتيــة :عضــو بمجلــس إدارة الشــركة العربيــة
لالســتثمار الزراعــي بالبحريــن ورئيســً غيــر متفــرغ لمجلــس إدارة الشــركة الليبيــة البنينيــة الزراعيــة-
كوتونــو – بنيــن ،ونائبــً لرئيــس مجلــس اإلدارة غيــر متفــرغ للشــركة الليبيــة التوجوليــة الزراعيــة لومــى
 توجــو ،وعضــوًا بمجلــس إدارة الشــركة الليبيــة الغانيــة الزراعيــة اكــرا– غانــا ،وعضــوًا بمجلــس إدارةالشــركة الليبيــة النيكاراجويــة للتنميــة الزراعيــة مانجــوا –نيكاراجــوا .المهنــدس نجيــب أوحيــدة
حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي علــوم التربــة والميــاه فــي عــام  1976مــن كليــة الزراعــة -
الجامعــة الليبيــة.

 .18الدكتور سعدي سليمان اطراد الطراد
ممث ً
ال عن
المنصب
عضوية اللجان

تاريخ الميالد

الهيئة العامة لإلستثمار /الكويت
عضو مجلس اإلدارة
 -نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت -نائب رئيس لجنة الحوكمة -عضو لجنة إدارة المخاطر1972/6/8

عضــو مجلــس إدارة اعتبــارًا مــن  .2018/4/25يعمــل الدكتــور الطــراد حاليــً كمديــر أول لالســتثمار فــي
الهيئــة العامــة لالســتثمار – قطــاع االحتيــاط العــام ،ومستشــارًا للخصخصــة فــي المكتــب الفنــي
للمجلــس األعلــى للخصخصــة .وقبــل ذلــك عمــل الدكتــور الطــراد عضــوًا فــي مجلــس إدارة الشــركة
الدوليــة الكويتيــة لإلســتثمار ،وعضــو اللجنــة التوجيهيــة لتطويــر االســتراتيجية لقطــاع االحتياطــي
العــام ،وعضــو بفريــق تجمــع تــي اي ســي جــي انــد اوليفــر وايمــان تريــل انترناشــيونال كونســلتينغ
جــروب ( )TICG & Oliver Wyman Tril International Consulting Groupلوضــع رؤيــة دولــة الكويــت
للعــام  ،2035وعضــوًا فــي الهيئــة التوجيهيــة لشــركة ســينماجيكس ( )Cinemagicsلتحضيــر برنامــج
وثائقــي عــن رؤيــة دولــة الكويــت للعــام .2035
وعمــل أيضــً كمتــداول أول لــدى بنــك الكويــت المركــزي ،ومحاضــرًا غيــر متفــرغ فــي جامعــة الخليــج
للعلــوم والتكنولوجيــا قســم االقتصــاد والتمويــل فــي الكويــت ،وهــو حاصــل علــى شــهادة
الدكتــوراه فــي االقتصــاد االســامي والمــال مــن جامعة درهــام فــي المملكــة المتحدة ،والماجســتير
فــي الماليــة والمحاســبة مــن جامعــة ســتراثكاليد فــي غالســغو ،اســكتلندة ،وبكالوريــوس إدارة
أعمــال (تخصــص ماليــة) مــن جامعــة ســافولك فــي واليــة ماساتشوســتس فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،كمــا أكمــل دورة متقدمــة فــي التقييــم /التخميــن فــي المعهــد األوروبــي إلدارة األعمــال
( )INSEADفــي باريــس ،فرنســا.
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ج .السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة
 .١المهندس رشيد توفيق رشيد اللوباني
المنصب

أمين سر مجلس اإلدارة خالل الفترة من  2018/11/1وحتى 2019/5/1

مناصب أخرى ضمن المجموعة

عضو مجلس إدارة
- -شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين

تاريخ الميالد

١٩٧٢/ ٦ / ٢٦

عمــل المهنــدس اللوبانــي كأمين ســر مجلــس إدارة الشــركة خالل الفتــرة مــن  2018/11/1وحتــى ،2019/5/1
الســيد اللوبانــي نائــب الرئيــس التنفيــذي للتســويق والمبيعــات اعتبــارًا مــن  ،2019/4/23انضــم المهندس
رشــيد اللوبانــي إلــى شــركه البوتــاس العربيــه عــام  ١٩٩٨وتــدرج فــي وظائــف عــدة حتــى تقلــد منصــب
المديرالتنفيــذي للمبيعــات فــي العــام  .2008المهنــدس اللوبانــي لــه خبــرة طويلــة وواســعة فــي إدارة
وتســويق و ترويــج البوتــاس واألســمدة الزراعيــة .شــغل المهنــدس رشــيد مناصــب عــدة ،منهــا :مديــر
عــام المكتــب اإلقليمــي لشــركة البوتــاس العربيــة فــي ماليزيــا و مديــرًا لمبيعــات البوتــاس فــي قــارة
آســيا .وهــو يعمــل منــذ عــام  ٢٠١٤كعضــو الفريــق اإلستشــاري االســتراتيجي للجنــة الزراعيــة التابعــة
لالتحــاد الدولــي لألســمده ( )IFAومقــررًا لمجموعــة العمــل الخاصــه بالطلــب العالمــي لألســمده .كمــا
عمــل المهنــدس رشــيد رئيســً للجنــه الزراعيــه التابعــه لالتحــاد العربــي لألســمده خــال الفتــرة مــن
 .٢٠١٧-٢٠١٥كذلــك عمــل المهنــدس اللوبانــي عضــوًا فــي اللجنــة التقنيــة لمعهــد البوتــاس الدولــي
( )IPIفــي سويســرا ،ومنســقًا لمشــاريعها فــي غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .كمــا عمــل كعضــو فــي
لجنــة المالكيــن وعضــوًا فــي لجنــه التســويق و المبيعــات لشــركة األســمدة اليابانيــة األردنيــة.
المهنــدس رشــيد حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســه الزراعيــه مــن الجامعــه األردنيــه
ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم الزراعيــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،كمــا واســتكمل
المهنــدس رشــيد برنامــج اإلداره التنفيديــه مــن معهــد كيلــوغ لــإداره التابــع لجامعــه نــورث ويســترن
فــي الواليــات المتحــده األمريكيــه عــام .٢٠١٧

 .٢السيد صهيب «عدنان وهبي» يوسف التل
المنصب
تاريخ الميالد

أمين سر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية اعتبارًا من 2019/05/01
1986/6/24

أميــن ســر مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة اعتبــارًا مــن  .2019/05/01حصــل الســيد صهيــب التــل
علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التمويــل مــن الجامعــة األردنيــة فــي العــام  ،2008كمــا أنــه تحصــل
علــى رخصــة اعتمــاد شــهادة محلــل مالــي معتمــد ( )Chartered Financial Analyst - CFAالمصــدرة
مــن جمعيــة المحلليــن المالييــن المعتمديــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي العــام ،2015
باإلضافــة إلــى حيازتــه لشــهادة مؤهــات التمويــل اإلســامي ()Islamic Finance Qualifications - IFQ
والتــي حصــل عليهــا مــن المعهــد المعتمــد لــأوراق الماليــة واالســتثمار Chartered Institute for
) )Securities and Investments – CISIفــي العــام .2013
انضــم الســيد التــل إلــى شــركة البوتــاس العربيــة فــي العــام  ،2016حيــث عمــل مستشــارًا لتطويــر
األعمــال لرئيــس مجلــس اإلدارة خــال الفتــرة  ،2017-2016وهــو يعمــل حاليــً مديــر الموازنــة والتقديــرات
الماليــة.
عمــل الســيد التــل فــي عــدد مــن الشــركات والهيئــات المرموقــة مثل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني
– صنــدوق ســيادي بوظيفــة مســاعد مديــر المحفظــة االســتثمارية ،كمــا عمــل فــي البنــك العربــي
لالســتثمار -الــذراع االســتثماري للبنــك العربــي بوظيفــة محلــل مالــي أول فــي دائــرة إدارة األصــول،
وعمــل أيضــً فــي بورصــة عمــان بوظيفــة محلــل تــداول فــي دائــرة اإلدراج والعمليــات.
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نبذة تعريفية عن أعضاء اإلدارة التنفيذية

.أأعضاء اإلدارة التنفيذية
اإلسم

المنصب

عضوية اللجان

الدكتور معن فهد عبدالكريم
النسور

الرئيس التنفيذي منذ 2019/4/23

 -لجنة إدارة المخاطر -لجنة المسؤولية االجتماعيةوالتبرعات
- -لجنة عطاءات المجلس

السيد محمد عبدالرحمن عبد
المغني الرازم

رئيس تنفيذي بالوكالة من 2019/2/1
وحتى 2019/4/23

 -لجنة إدارة المخاطر -لجنة المسؤولية االجتماعيةوالتبرعات
- -لجنة عطاءات المجلس

Brent Edward
Heimann

الرئيس التنفيذي من 2019/2/1 – 2014/12/3

-

المهندس رشيد توفيق رشيد
اللوباني

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق
والمبيعات منذ 2019/4/23

-

المهندس جعفر محمد حافظ
سالم

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق
والمبيعات منذ  2003/10وحتى 2019/4/23

-

المهندس محمد عبد الفتاح
محمد أبو غياب

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

-

المهندس عدنان سليمان فارس
المعايطه

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
والشؤون العامة

-

السيد محمد عبدالرحمن عبد
المغني الرازم

 -نائب الرئيس التنفيذي األول للماليةوخدمات المساندة منذ 2019/4/23
 -نائب الرئيس التنفيذي للماليةوخدمات المساندة منذ 2017/4/19
وحتى 2019/2/1

السيد برنت إدوارد هايمان

- -لجنة إدارة المخاطر
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.بالسيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
 .1الدكتور معن فهد عبدالكريم النسور
المنصب
مناصب أخرى ضمن المجموعة

الرئيس التنفيذي
عضو مجلس إدارة شركات:
 -شركة صناعات األسمدة والكيماويات -شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين  -نائب رئيس مجلساإلدارة
 -شركة برومين األردن -شركة األسمدة اليابانية األردنية -شركة الموانئ الصناعية األردنية  -نائب رئيس مجلس اإلدارة -لجنة إدارة المخاطر -لجنة المسؤولية االجتماعية والتبرعات- -لجنة عطاءات المجلس

تاريخ الميالد

1961/11/1

عضوية اللجان

الرئيــس التنفيــذي لشــركة البوتــاس العربيــة منــذ  ،2019 /4/ 23وعمــل قبلهــا مستشــارًا أو ً
ال لتطويــر
األعمــال واالســتراتيجيات فــي شــركة البوتــاس العربيــة منــذ ســبتمبر  .2017وكان الدكتــور النســور عضوًا
فــي مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة خــال الفتــرة مــن  2013/8إلــى  ،2017/8وخــال عضويتــه
عمــل رئيســً للجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر وعضــوًا فــي اللجنــة الماليــة واإلداريــة فــي الشــركة.
كان الدكتــور النســور لفتــرة وجيــزة ،فــي عــام  ،2018عضــوًا فــي مجلــس إدارة جمعيــة األســمدة
العربيــة ( ،)AFAوالدكتــور النســور هــو عضــو فــي مجلــس إدارة غرفــة صناعــة األردن ممثــ ً
ا لقطــاع
صناعــة التعديــن فــي األردن بعــد فــوزه فــي انتخابــات المجلــس عــام .2018
عمــل الدكتــور النســور مديــرًا عامــً ونائبــً لرئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الضمــان االجتماعــي األردنيــة،
كمــا عمــل رئيســً بالنيابــة لصنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي .وقبــل ذلــك عمــل الدكتــور
النســور مستشــارًا خاصــً لدولــة رئيــس الــوزراء األردنــي ،وعضــوًا فــي اللجنــة الوزاريــة االقتصاديــة
والماليــة ،حيــث تضمنــت المســؤوليات تقديــم المشــورة لرئيــس الــوزراء فــي القضايــا ذات العالقــة
بالسياســات الرئيســية للدولــة وشــؤون تنفيــذ الخطــط والبرامــج االســتراتيجية للحكومــة.
عمــل الدكتــور النســور رئيســً تنفيذيــً لمؤسســة تشــجيع االســتثمار ،وهــي المؤسســة الحكوميــة
المســؤولة عــن جــذب االســتثمارات ودعــم الصــادرات وخلــق بيئــة اقتصاديــة مواتيــة لالســتثمار .كمــا
شــغل قبلهــا منصــب كبيــر مستشــاري البرامــج اإلقليميــة فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
( )UNDPفــي نيويــورك .وعمــل الدكتــور النســور ً
أيضــا مديــرًا لتخطيــط السياســات والدراســات
االقتصاديــة فــي وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي األردن .ويشــغل الدكتــور النســور عضويــة
مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة لالســتثمارات الســياحية المملوكــة لصنــدوق اســتثمار الضمــان
االجتماعــي.
حصــل الدكتــور النســور علــى درجــة الدكتــوراة فــي السياســات العامة/االقتصــاد السياســي مــن
جامعــة جــورج مايســون فــي فيرفاكــس ،فرجينيــا ،فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وفــي عــام 2010
منحتــه جامعــة جــورج مايســون جائــزة خريــج العــام .الدكتــور النســور حاصــل علــى درجــة الماجســتير
فــي اإلدارة مــن الجامعــة األردنيــة ،والبكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة متخصصــً فــي إدارة
المشــاريع مــن جامعــة نيوهافــن فــي واليــة كونيتيكــت ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

التقرير الســنوي 2019

 .2السيد محمد عبدالرحمن عبدالمغني الرازم
المنصب
مناصب أخرى ضمن المجموعة

عضوية اللجان

تاريخ الميالد

الرئيس التنفيذي بالوكالة خالل الفترة من  2019/2/1وحتى
2019/4/23
عضو مجلس إدارة
 -شركة برومين األردن -شركة صناعة األسمدة والكيماويات -لجنة إدارة المخاطر -لجنة المسؤولية االجتماعية والتبرعات -لجنة عطاءات المجلس1979/12/22

الرئيــس التنفيــذي بالوكالــة خــال الفتــرة مــن  2019/2/1وحتــى  .2019/4/23ويعمــل الســيد الــرازم حاليــً
بوظيفــة نائــب الرئيــس التنفيــذي األول للماليــة وخدمــات المســاندة اعتبــارًا مــن  .2019/4/23انضــم
الســيد الــرازم إلــى شــركة البوتــاس العربيــة فــي العــام  ،2011وتــدرج فــي مناصــب عــدة فــي الشــركة،
حيــث عمــل فــي البدايــة بوظيفــة مديــر تنفيــذي – المراقــب المالــي حتــى شــهر  ،2017/4ثــم تقلــد
منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة وخدمــات المســاندة خــال الفتــرة مــن  2017/4/19وحتــى
.2019/2/1
الســيد محمــد الــرازم حاصــل علــى شــهادة محلــل مالــي معتمــد ( )CFAومحاســب قانونــي معتمــد
( )CPAمــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وحاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن
الجامعــة األردنيــة.
يمتلــك الســيد الــرزام نحــو عشــرين عامــً مــن الخبــرة فــي عــدة مجــاالت أبرزهــا؛ التعديــن ،العقــارات،
المحاســبة القانونيــة ،االتصــاالت ،الخدمــات الماليــة واالســتثمارات.
بــدأ الســيد الــرازم حياتــه المهنيــة فــي قطــاع االتصــاالت ،حيــث عمــل فــي شــركة زيــن األردن بوظيفــة
محاســب ،ومــن ثــم عمــل لــدى شــركة آرنســت ويونــغ الشــرق األوســط فــي مجــال التدقيــق الخارجــي
واإلستشــارات الماليــة ،التقييــم ،ومهمــات خاصــة أخــرى.
شــغل الســيد الــرازم أيضــً منصــب أميــن ســر مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة خــال الفتــرة مــن
 2015/4/26وحتــى .2018/11/1

 .3السيد برنت إدوارد هايمان Brent Edward Heimann
المنصب
تاريخ الميالد

الرئيس التنفيذي من  2014/12/3وحتى 2019/2/1
1960/12/4

عمــل الســيد هايمــن رئيســً تنفيذيــً لشــركة البوتــاس العربيــة خــال الفتــرة مــن  2014/12/3وحتــى
 ،2019/2/1الســيد هايمــن عضــو مجلــس إدارة وممثــل شــركة .Manjia Industrial Development Ltd
إعتبــارًا مــن  .2018/11/1حيــث كان ممثــ ً
ا لشــركة  PCS Jordan LLCخــال الفتــرة مــن  2014/7/1وحتــى
.2018/10/23
عمــل الســيد برنــت هايمــان ســابقًا مديــرًا عامــً لشــركة البوتــاس العربيــة فــي الفتــرة مــا بيــن تشــرين
أول  2003وشــباط  .2007انتــدب الســيد هايمــان بتاريــخ  2013/11/1مديــرًا عامــً بالوكالــة للشــركة مــن قبــل
شــركة بوتاشــكورب ( )PotashCorpحيــث عمــل رئيســً لشــركتي بوتاشــكورب للفوســفات (PCS
 )Phosphateوبوتاشــكورب للنيتروجيــن ( ،)PCS Nitrogenثــم عُ يــن مديــرًا عامــً وعضــو مجلــس إدارة
لشــركة البوتــاس العرب ّيــة بتاريــخ  .2014/07/01الســيد برنــت هايمــان حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس
فــي الهندســة الكيماويــة مــن جامعــة سنســناتي ( )University of Cincinnatiفــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،ولديــه خبــرة تزيــد عــن  25عامــً فــي صناعــة األســمدة.
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 .4المهندس محمد عبدالفتاح محمد أبو غياب
المنصب
تاريخ الميالد

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
1955/12/17

نائــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات إعتبــارًا مــن  ،2018/4/25حيــث تولــى منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي
للعمليــات بالوكالــة منــذ  2017/12/20وحتــى  ،2018/4/25وذلــك كان نتــاج  36ســنة خدمــة فــي الشــركة،
حيــث كانــت البدايــة فــي منصــب مهنــدس ميكانيكــي فــي دائــرة الصيانــة فــي العــام .1981
قــام الســيد أبــو غيــاب بالعمــل فــي مجــاالت عــدة؛ حيــث عمــل كمشــرف صيانــة ،ومــن ثــم تمــت
ترقيتــه إلــى ناظــر صيانــة خارجــي فــي مواقــع (الحصــادات ،المضخــات ،المنافــع) .وتمــت ترقيتــه
إلــى مديــر مســاعد  -الصيانــة الهندســية (التطويــر والرقابــة) ،ومــن ثــم مديــر مســاعد للصيانــة فــي
األعمــال الميكانيكيــة التــي تخــص المصنــع ككل ،ومــن ثــم نائــب مديــر الصيانــة .فــي العــام 1999
تمــت ترقيتــه إلــى مديــر الصيانــة .فــي العــام  2004تمــت ترقيــة الســيد أبــو غيــاب إلــى مديــر تنفيــذي
– الصيانــة .وفــي عــام  2007تــم نقلــه إلــى دائــرة اإلنتــاج ،حيــث تولــى منصــب مديــر تنفيــذي –اإلنتــاج.
وتولــى منصــب مديــر تنفيــذي – الصيانــة باالضافــة إلــى وظيفتــه كمديــر تنفيــذي – اإلنتــاج خــال
األعــوام  .2016 – 2014وفــي العــام  2015تمــت ترقيــة الســيد أبــو غيــاب لمديــر تنفيــذي أول – اإلنتــاج.
الســيد أبــو غيــاب يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن مدينــة بومــرداس
فــي الجزائــر ،وهــو عضــو فــي نقابــة المهندســين األردنييــن.

 .5المهندس رشيد توفيق رشيد اللوباني
المنصب

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات اعتبارًا من 2019/4/23

مناصب أخرى ضمن المجموعة

عضو مجلس إدارة
- -شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين

تاريخ الميالد

١٩٧٢/٦ /٢٦

نائــب الرئيــس التنفيــذي للتســويق والمبيعــات اعتبــارًا مــن  ،2019/4/23انضــم المهنــدس رشــيد اللوبانــي
إلــى شــركه البوتــاس العربيــه عــام ١٩٩٨وتــدرج فــي وظائــف عــدة حتــى تقلــد منصــب المديرالتنفيــذي
للمبيعــات فــي عــام  2008وحتــى  .2019/4/23المهنــدس اللوبانــي لــه خبــرة طويلــة وواســعة فــي إدارة
وتســويق و ترويــج البوتــاس واألســمدة الزراعيــة .شــغل المهنــدس رشــيد مناصــب عــدة ،منهــا :مديــر
عــام المكتــب اإلقليمــي لشــركة البوتــاس العربيــة فــي ماليزيــا و مديــرًا لمبيعــات البوتــاس فــي قــارة
آســيا .يعمــل المهنــدس رشــيد اللوبانــي منــذ عــام  ٢٠١٤كعضــو الفريــق اإلستشــاري االســتراتيجي
للجنــة الزراعيــة التابعــة لالتحــاد الدولــي لألســمده ( )IFAومقــررًا لمجموعــة العمــل الخاصــه بالطلــب
العالمــي لألســمده .كمــا عمــل المهنــدس رشــيد رئيســً للجنــه الزراعيــه التابعــه لالتحــاد العربــي
لألســمده خــال الفتــرة مــن  .٢٠١٧-٢٠١٥وعضــوًا فــي اللجنــة التقنيــة لمعهــد البوتــاس الدولــي ()IPI
فــي سويســرا ،ومنســقًا لمشــاريعها فــي غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .كمــا عمــل عضــوًا فــي لجنــة
المالكيــن وعضــوًا فــي لجنــه التســويق و المبيعــات لشــركة األســمدة اليابانيــة األردنيــة.
وعمــل المهنــدس اللوبانــي أميــن ســر مجلــس إدارة الشــركة خــال الفتــرة مــن  2018/11/1وحتــى ،2019/5/1
المهنــدس رشــيد حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســه الزراعيــه مــن الجامعــه األردنيــه
ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم الزراعيــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،كمــا واســتكمل
المهنــدس رشــيد برنامــج اإلداره التنفيديــه مــن معهــد كيلــوغ لــإداره التابــع لجامعــه نــورث ويســترن
فــي الواليــات المتحــده األمريكيــه عــام .٢٠١٧
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 .6المهندس جعفر محمد حافظ سالم
المنصب

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات من  2003/10وحتى
2019/4/23

مناصب أخرى ضمن المجموعة

عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد

 -شركة صناعة األسمدة والكيماويات1958/5/4

نائــب الرئيــس التنفيــذي للتســويق والمبيعــات مــن تشــرين أول  ،2003وحتــى  .2019/4/23حاصــل علــى
درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيماويــة مــن جامعــة أســتون فــي برمنجهــام /بريطانيــا عــام
 ،1981وعمــل فــي شــركة البوتــاس العربيــة منــذ عــام  1984فــي دائــرة التســويق ،ومثــل شــركة البوتــاس
العربيــة فــي عضويــة االتحــاد العربــي لألســمدة ولجنتــه االقتصاديــة وفــي لجنــه التجــارة فــي منظمة
األســمدة العالميــة ( )IFAكمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة المعهــد الدولــي للنبــات (.)IPNI

 .7المهندس عدنان سليمان فارس المعايطة
المنصب

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون العامة

مناصب أخرى ضمن المجموعة

عضو مجلس إدارة
- -شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين

تاريخ الميالد

1971/12/16

نائــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية والشــؤون العامــة مــن  .2012/11/1يحمــل شــهادة الماجســتير
فــي إدارة المــوارد البشــرية مــن جامعــة نيويــورك للتكنولوجيــا ،وشــهادة البكالوريــوس في الهندســة
الصناعيــة (اإلدارة الهندســية) مــن الجامعــة األردنيــة .لديــه خبــرة واســعة ومتميــزة فــي إدارة المــوارد
البشــرية وتطويرهــا فــي قطاعــات مختلفــة تمتــد ألكثــر مــن ثالثــة وعشــرون عامــً ،وقــد شــغل
منصــب مديــر المــوارد البشــرية فــي عــدد مــن الشــركات فــي كل مــن األردن والمملكــة العربيــة
الســعودية.

 .8السيد محمد عبدالرحمن عبدالمغني الرازم
المنصب
مناصب أخرى ضمن المجموعة

عضوية اللجان
تاريخ الميالد

نائب الرئيس التنفيذي األول للمالية وخدمات المساندة منذ
2019/4/23
عضو مجلس إدارة
 -شركة برومين األردن -شركة صناعة األسمدة والكيماويات -لجنة إدارة المخاطر1979/12/22

نائــب الرئيــس التنفيــذي األول للماليــة وخدمــات المســاندة اعتبــارًا مــن  .2019/4/23انضــم الســيد الــرازم
إلــى شــركة البوتــاس العربيــة فــي العــام  ،2011وتــدرج فــي مناصــب عــدة فــي الشــركة ،حيــث عمــل
فــي البدايــة بوظيفــة مديــر تنفيــذي – المراقــب المالــي حتــى شــهر  ،2017/4ثــم تقلــد منصــب نائــب
الرئيــس التنفيــذي للماليــة وخدمــات المســاندة خــال الفتــرة مــن  2017/4/19وحتــى  ،2019/4/23وعمــل
رئيســً تنفيذيــً بالوكالــة خــال الفتــرة مــن  2019/2/1وحتــى .2019/4/23
الســيد محمــد الــرازم حاصــل علــى شــهادة محلــل مالــي معتمــد ( )CFAومحاســب قانونــي معتمــد
( )CPAمــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وحاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن
الجامعــة األردنيــة.
يمتلــك الســيد الــرزام نحــو عشــرين عامــً مــن الخبــرة فــي عــدة مجــاالت أبرزهــا؛ التعديــن ،العقــارات،
المحاســبة القانونيــة ،االتصــاالت ،الخدمــات الماليــة واالســتثمارات.
بــدأ الســيد الــرازم حياتــه المهنيــة فــي قطــاع االتصــاالت ،حيــث عمــل فــي شــركة زيــن األردن بوظيفــة
محاســب ،ومــن ثــم عمــل لــدى شــركة آرنســت ويونــغ الشــرق األوســط فــي مجــال التدقيــق الخارجــي
واإلستشــارات الماليــة ،التقييــم ،ومهمــات خاصــة أخــرى.
شــغل الســيد الــرازم أيضــً منصــب أميــن ســر مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة خــال الفتــرة مــن
 2015/4/26وحتــى .2018/11/1
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 .5كبار المساهمين
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

31-12-18

31-12-19
عدد األسهم

نسبة الملكية %

عدد األسهم

Man Jia Industrial Development Limited

23,294,614

28%

21,494,614

26%

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

21,782,437

26%

21,782,437

26%

الشركة العربية للتعدين

16,655,651

20%

16,655,651

20%

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

8,647,889

10%

8,647,057

10%

الحكومة العراقية

3,920,707

5%

3,920,707

5%

الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية

3,386,250

4%

3,386,250

4%

الهيئة العامة لإلستثمار

3,286,095

4%

3,286,095

4%

0%

1,800,000

2%

قطاع خاص

1,722,956

2%

1,723,741

2%

وزارة المالية األردنية

620,901

1%

620,948

1%

المجموع

83,317,500

100%

83,317,500

100%

PCS JORDAN LLC

-

نسبة الملكية %
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نجاح عمالئنا هو نجاحنا،
وال نساوم على ثقتهم بنا
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السالمة والصحة
المهنية والبيئة

التقرير الســنوي 2019

السالمة والصحة المهنية والبيئة
تعتبــر شــركة البوتــاس العربيــة أن أن ســامة موظفيهــا ومقاوليهــا وزوارهــا فــي قمــة أولوياتهــا وقيمهــا الجوهريــة األولــى للشــركة،
حيــث أن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا يولونهــم العنايــة القصــوى مــن أجــل عودتهــم آمنيــن إلــى أســرهم كل يــوم مــن خــال توفيــر
البيئــة اآلمنــة للعامليــن فــي مناطــق العمــل وتطبيــق نظــام تطبيــق نظــام إدارة الصحــة المهنيــة والســامة وتحديــد إجــراءات الضبــط
المناســبة كإجــراءات الســامة الهندســية واإلجــراءات والتعليمــات اإلداريــة وممارســات الســلوك الصحيحــة.
يبيــن الشــكل التالــي معــدل تكــرار اإلصابــات المنتهيــة بوقــت ضائــع ،ورغــم أن مؤشــر عــام  2018كان أقــل مــن مؤشــر عــام )%0.29( 2019؛
 ) %0.30علــى التوالــي ،إال أن المعدليــن بقيــا ضمــن الحــدود المقبولــة ،كمــا أن المؤشــر العــام الــذي يحتــوي معــدل التكراريــة ومعــدل
الخطــورة للعــام  2019بلــغ ( )0.04وهــو أقــل مــن نظيــره والبالــغ ( )0.05فــي العــام  ،2018كمــا أن معــدل تكــرار اإلصابــات المســجلة بغــض
النظــر عــن نتائجهــا بلــغ ( )1.26فــي العــام  2019وهــي تقــل عــن المعــدل المســجل فــي العــام  ٢٠١٨والبالــغ ( ،)2.10وعليــه فــإن مؤشــرات
العــام  2019كانــت أفضــل مــن مؤشــرات العــام  2018وذلــك لــكل ( )200ألــف ســاعة عمــل لألشــخاص.
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أهم إنجازات عمليات السالمة والصحة المهنية والبيئة:
١.١عدم وجود شكاوى قانونية وعامة وشكاوى العمالء فيما يتعلق بالسالمة والبيئة.
 ٢.٢االمتثــال الكامــل لإلبــاغ عــن اإلصابــات والحــوادث البيئيــة فــي جميــع أماكــن العمــل والمضــي فــي التحقيــق باســتخدام منهجيــة
 TapRootالتــي تركــز علــى األســباب الجذريــة للحــوادث بعيــداً عــن توجيــه اللــوم وذلــك بالتعــاون مــع قســم التأميــن االجتماعــي
فــي الشــركة لضمــان التوثيــق المناســب لإلصابــات لتلبيــة المتطلبــات القانونيــة.
٣.٣الحفــاظ علــى برنامــج حوافــز الســامة الشــهري بالتعــاون مــع إدارة المــوارد البشــرية ،وإدامــة البيانــات اإلحصائيــة ألداء الســامة
والصحــة المهنيــة وتحليلهــا وتقديــم تقاريــر دوريــة ومنتظمــة إلــى اإلدارة.
٤.٤اســتطالع آراء الموظفيــن بشــأن معــدات الحمايــة الخاصــة بهــم ( )PPEsوتقييمهــا للتأكــد مــن أنهــا الئقــة ومناســبة ،والعمــل
علــى تحســين جودتهــا لضمــان الحمايــة مــن األخطــار و عــدم اإلصابــة فــي أماكــن العمــل كذلــك اإلســتمرار فــي اإلجتماعــات
العماليــة للســامة ومناقشــة التغذيــة الراجعــة منهــم وفق ـ ًا للمتطلبــات القانونيــة للعمــل.
٥.٥إجــراء دورات تدريبيــة مــن قبــل إدارة الجــودة والســامة والبيئــة للمتدربيــن الجــدد ومتدربــي الجامعــات والكليــات علــى متطلبــات
الصحــة والســامة المهنيــة ،والتعامــل مــع المخاطــر وضوابطهــا فــي أماكــن العمــل ،كذلــك عقــد دورات أخــرى فــي ســامة
تــداول المــواد الكيميائيــة واســتخدامها ،باإلضافــة إلــى دورات فــي ســامة الغــذاء .هــذا وقــد تــم عقــد منتدييــن للســامة
والصحــة المهنيــة برعايــة اإلدارة العليــا فــي عــام  2019لتعزيــز مبــادئ الســامة علــى المســتوى اإلشــرافي.
٦.٦اإللتــزام المســتمر بإجتماعــات الســامة اإلســبوعية اإلشــرافية ومناقشــة المخاطــر فــي أماكــن العمــل واإلجــراء الفــوري علــى
ظــروف العمــل والتصرفــات غيــر اآلمنــة ،كذلــك االســتمرار فــي عقــد لقــاءات يوميــة لمناقشــة مخاطــر الســامة ()Toolbox Talks
فــي موقــع العمــل مــن قبــل فــرق العمــل لتحديــد مخاطــر العمــل والضوابــط الواجــب اتخاذهــا قبــل البــدء باألعمــال وخاصــة
الخطــرة منهــا.
٧.٧اســتمرار العمــل ببرنامــج التفتيــش علــى الســامة والصحــة المهنيــة فــي أماكــن العمــل وتكثيــف الزيــارات لمواقــع العمــل خاصــة
أيــام التوقفــات للمصانــع ،والتدخــل فــي أي ســلوك دون المســتوى المطلــوب قبــل التعــرض لــأذى مــع التركيــز علــى المقاوليــن
فــي أماكــن عملهــم.
٨.٨ســيطرت الشــركة علــى ســامة المقاوليــن العامليــن فيهــا مــن خــال االمتثــال لمتطلبــات الســامة والصحــة المهنيــة والقانونيــة،
كمــا قامــت الشــركة بعقــد اجتماع ـ ًا مــع المقاوليــن قبــل أعمــال التوقفــات الكبــرى للمصانــع ،كمــا أجــرت جلســات تعريفيــة
وتوعويــة يوميــة ألكثــر مــن ( )6600مقــاو ً
ال عــام  ،2019إلــى جانــب األشــخاص الذيــن شــاركوا فــي مشــاريع الشــركة الذيــن تــم
إخضاعهــم للتفتيــش اليومــي والتواصــل المســتمر.
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٩.٩تعزيــز برنامــج الســامة علــى الطــرق ألســطول شــحن البوتــاس التابــع للشــركة مــن خــال الرصــد المكثــف باســتخدام نظــام
تحديــد المواقــع وإتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة فــي حينــه علــى الســرعات العاليــة ،باإلضافــة إلــى إجــراء عمليــات التفتيــش المفاجــئ
للســامة علــى الطــرق لرصــد الممارســات غيــر اآلمنــة ،مثــل عــدم ارتــداء أحزمــة األمــان واســتخدام الهاتــف الخلــوي أثنــاء القيــادة،
كمــا تــم تكثيــف «حملــة أمــن قيــادة الشــتاء» التــي شــملت ( )150مركبــة و ( )200شــاحنة تابعــة لشــركة البوتــاس العربيــة ،باإلضافــة
لتفعيــل خــط الجمهــور الســاخن «كيــف تــرى قيادتــي» لضبــط ســامة شــاحنات الشــركة .كمــا تــم اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات
لتحســين ســامة الطــرق مــن خــال تثبيــت إشــارات التحذيــر للطــرق و اإلضــاءات األرضيــة والمطبــات لتخفيــف الســرعة وإشــارات
االلتــزام بالحــد األقصــى للســرعة.
 ١٠١٠تــم إجــراء تدريبــات الطــوارئ والتدريــب فــي مواقــع الشــركة علــى عمليــات اإلخــاء واإلطفــاء واإلنقــاذ وتســرب الغــازات الســامة
ً
وفقــا لخطــة تماريــن الطــوارئ لعــام  2019بالتعــاون مــع مديريــة الدفــاع المدنــي ومناطــق العمــل ذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى إجــراء
عمليــات التفتيــش الربعيــة علــى جميــع طفايــات الحريــق المحمولــة والموجــودة فــي جميــع أماكــن العمــل واتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة بشــأنها.
١١١١التحســين المســتمر ألنظمــة الحمايــة مــن الحرائــق مــن خــال اإلشــراف علــى تفعيــل نظــام الــرش المائــي لإلطفــاء في المســتودع
الرئيســي ،و تفعيــل مشــروع نظــام إخمــاد الغــاز فــي غرفــة  ،CCP / 11KVوضمــان أعمــال الفحــص والصيانــة لشــبكة األنابيــب
األرضيــة التــي تــزود بالميــاه إلطفــاء الحريــق ،كذلــك القيــام بأعمــال التفتيــش والصيانــة ألنظمــة إنــذار الحريــق ونظــام اإلخمــاد
بالغــاز فــي غــرف التحكــم للمصانــع.
١٢١٢اســتمرار التعــاون مــع هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن لضمــان التــزام الشــركة بالمتطلبــات القانونيــة والحصــول علــى
جميــع الرخــص القانونيــة ألجهــزة القيــاس اإلشــعاعي أثنــاء عمليــة الشــراء أو خروجهــا مــن الخدمــه ،كذلــك التعــاون مــع الهيئــة
والدفــاع المدنــي إلجــراء ســيناريو تدريبــي لســقوط مصــدر مشــع فــي المصانــع.
١٣١٣االســتمرار فــي البرنامــج الــدوري لمراقبــة وقيــاس المظاهــر البيئيــة مــن قبــل الجمعيــة العلميــة الملكيــة كطــرف ثالــث ،وذلــك
لتحقيــق المتطلبــات القانونيــة ولتطبيــق الضوابــط البيئيــة فــي الشــركة ثــم اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لتحقيــق المتطلبــات
القانونيــة فــي هــذا المجــال.
١٤١٤البــدء بإنشــاء نظــام إدارة الطاقــة بقصــد الحصــول علــى شــهادة المواصفــة القياســية إلدارة الطاقــة  ،ISO 50001: 2018حيــث
تقــوم إدارة الجــودة والســامة والبيئــة باالشــتراك مــع طــرف ثالــث بمراجعــة وتقييــم جميــع األنشــطة المســتهلكة للطاقــة فــي
المصانــع ،وإعــداد تقييــم أولــي لهــا لترشــيد اســتهالك الطاقــة وتقليــل التكاليــف غيــر الضروريــة ،والعمــل علــى الحفــاظ علــى
المــوارد الطبيعيــة.
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اإلنـتـاج
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اإلنتاج
ـن ،وكان مقــدار
ـن أي مــا يعــادل ( )%108.1مــن خطــة اإلنتــاج الســنوية البالغــة ( )2,300,000طـ ٍ
بلــغ إنتــاج عــام  2019مــن البوتــاس ( )2,486,000طـ ٍ
ـن.
الزيــادة فــي اإلنتــاج عــن الخطــة ( )186,000طـ ٍ
ويبين الجدول والشكل التاليان كميات ونسب اإلنتاج بأنواعه:
النوع

الكمية (طن)

النسبة %

عادي

1,283,000

51.61

ناعم

1,015,306

40.84

حبيبي أبيض

117,800

4.74

حبيبي أحمر

69,894

2.81

المجموع

2,486,000

100%

إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﻒ
) 2019ا ﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ =  2,486,000ﻃﻦ(
ﻋﺎدي

51.61%
40.84%

ﻧﺎﻋﻢ
ﺣﺒﻴﺒﻲ أﺑﻴﺾ

4.74%

ﺣﺒﻴﺒﻲ أﺣﻤﺮ

2.81%
0
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اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ )ﻃﻦ(

هــذا ويتــم نقــل البوتــاس إلــى موقــع العقبــة والبروميــن وشــركة صناعــات األســمدة والكيماويــات (كيمابكــو) بواســطة شــاحنات
الشــركة بينمــا يتــم تحميــل البوتــاس شــركة األســمدة اليابانيــة األردنيــة وللســوق المحلــي بواســطة شــاحناتهم مــن موقــع الشــركة
فــي غورالصافــي.

ويبين الجدول والشكل التاليان كميّات البوتاس المنقولة خالل العام :2019
الكمية (طن)

النسبة %

الجهة
مستودع العقبة

1,979,781

79.46

السوق المحلي

308,177

12.37

شركة صناعة األسمدة
والكيماويات العربية (كيمابكو)

141,399

5.68

شركة برومين األردن

59,628

2.39

شركة األسمدة اليابانية

2,600

0.10

المجموع

2,491,585

100%
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بلغــت كميــات البوتــاس المنقولــة إلــى مســتودع العقبــة بواســطة شــاحنات البوتــاس وشــاحنات المتعهــد ( )1,979,781طنــا كمــا هــو
مب ّيــن فــي الشــكل التالــي:

ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﻒ
) 2019ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ =  1,979,781ﻃﻦ(
ﻋﺎدي

1,151,365

ﻧﺎﻋﻢ

672,985

ﺣﺒﻴﺒﻲ أﺑﻴﺾ

91,903

ﺣﺒﻴﺒﻲ أﺣﻤﺮ

63,528
50,000

1,250,000 1,150,000 1,050,000 950,000 850,000 750,000 650,000 550,000 450,000 350,000 250,000 150,000

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ )ﻃﻦ(

بلغت كميّات البوتاس التي تم شحنها للسوق المحلي وللشركات األخرى ( )511,804طنا ويبين الشكل التالي هذه الكميات:

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﺧﺮى
)اﻟﻤﺠﻤﻮع =  511,804ﻃﻦ(
308,177

ﻛﻴﻤﺎﺑﻜﻮ

141,399

اﻟﺒﺮوﻣﻴﻦ

59,628

اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

2,600
0

50,000

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ )ﻃﻦ(
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التسويق والمبيعات
المشهد الدولي
ً
ملحوظــا مصحو ًبــا بإنخفــاض حجــم التجــارة الدوليــة التــي اســتمر
شــهد النمــو االقتصــادي العالمــي منــذ مطلــع عــام  2018تراجعــً
هبوطهــا لتصــل إلــى أدنــى مســتوياتها خــال عــام  ،2019كمــا أدت التوتــرات التجاريــة والجيوسياســية إلــى حــدوث تباطــؤٍ فــي النشــاط
تقدمــة والناميــة؛ ممــا ســاهم بــدوره فــي نشــوء بيئــةٍ تجاريــةٍ عالميــةٍ يعوزهــا االســتقرار ،األمــر
الم ّ
االقتصــادي فــي كل مــن الــدول ُ
ّ
المتوقــــع أن تصــل نســبة النمــو فــي االقتصــاد العالمــي
الــذي ّأثــــر ســلبًا علــى إقبــال المســتثمرين وثقتهــم .وفــي هــذا الســياق ،مــن
خــال عــام  2019إلــى ( ،)%2.9وهــو أدنــى مســتوى لــه منــذ األزمــة الماليــة العالميــة ،وبالرغــم مــن توقعــات النمــو اإليجابيــة لعــام 2020
ـاء عالميــً خفضــت التوقعــات إلــى مــا دون (.)%2.9
والتــي كانــت تقــدر بحوالــي ( )%3إال أن تبعــات انتشــار مــرض الكرورنــا واعتبــاره وبـ ً

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي

8
6

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

اﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﻨﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

2019 - 2009
ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
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المصدر :تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (تشرين األول من عام )2019

2010

2009
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2019 - 2009

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴ
ا ﺳﻌﺎر اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻻر ا ﻣﺮﻳﻜﻲ )دوﻻر  /ﻃﻦ(

1400
زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ

1200

ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ

اﻟﺬرة

اﻟﻘﻤﺢ ا ﻣﺮﻳﻜﻲ
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المصدر :البنك الدولي

أمــا قطــاع األســمدة ،فقــد شــهد الموســم الزراعــي  2019-2018تراجعــً فــي
اســتخدام األســمدة بمقــدار ( )%0.7حســب تقديــرات اإلتحــاد الدولــي لصناعة
األســمدة  .(IFA) International Fertilizer Associationويُـــعزى تراجــع
حجــم الطلــب علــى األســمدة الــى العديــد مــن األســباب أهمهــا ســوء
الظــروف الجويــة فــي مناطــق اســتهالك رئيســية لألســمدة ،وإنخفــاض
أســعار المحاصيــل الزراعيــة ،والتوتــرات التجاريــة التــي شــهدتها العديــد مــن
األســواق الكبيــرة.
ومــن المتوقــع أن يشــهد عــام  2020إنتعاشــ ُا فــي إســتخدام األســمدة
مدعومــً بالزيــادة الكبيــرة فــي المســاحات المزروعــة بمحاصيــل الــذرة
وفــول الصويــا فــي الواليــات المتحــدة ،ومعــاودة إرتفــاع الطلــب علــى
األســمدة فــي منطقــة جنــوب شــرق آســيا .كذلــك ســيكون لزيــادة القــدرة
الشــرائية للمزارعيــن ،بســبب توفــر األســمدة بأســعار معقولــة ،وصالبــة
إقتصاديــات الزراعــة فــي البرازيــل والتوصــل الــى إتفاقيــة المرحلــة األولــى
المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن دورًا إيجابيــً في
إنتعــاش الطلــب علــى األســمدة .ومــن المتوقــع أيضــً ان يشــهد الطلــب
ً
مقارنــة بالعناصــر الغذائيــة األخــرى
علــى البوتـــــاس نمــوًا بمعــدل أســرع
بفعــل التســميد المتــوازن والقيــود البيئيــة علــى اســتخدام النيتروجيــن
المـــثلى المطلوبــة فــي العديــد مــن
وكذلــك الحاجــة لتحقيــق الكفــاءة ُ
البلــدان.
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اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﺬرة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
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اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺑﻔﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

2020 - 2013
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المصدر :مجموعة CRU

ً
ـدل إنتــاج الحبــوب مــع معــدالت إســتهالكه خــال
عـ
ـدر اإلتحــاد الدولــي لصناعــة األســمدة ( )IFAأن يتســاوى ُمعـ ّ
ـاوة علــى ذلــك ،يُقـ ّ
الفتــرة  ،2020-2019ممــا ســيؤدي إلــى إنخفــاض مخزونــات الحبــوب العالميــة للعــام الثانــي علــى التوالــي .هــذا ويتوقــع اإلتحــاد أن تظــل
مســتويات إنتـــــاج القمــح واألرز ُمســتقرّ ة ،بينمــا سيشــهد إنتــاج الحبــوب األخــرى (الحبــوب الخشــنة) إنخفاضــً فــي مســتوياتها .ويتوقــع
اإلتحــاد أن تنخفــض نســبة المخــزون مــن الحبــوب الخشــنة إلــى نســبة اإلســتهالك إلــى ( )%24خــال  2020-2019مقارنــة بنســبة ( )%28فــي
 2019-2018و ( )%34خــال  2018-2017علمــً بــأن إنخفــاض نســبة المخزونــات الــى اإلســتهالك يعتبــر مؤشــرًا إيجابيــً إلســتهالك األســمدة.

اإلنتاج العالمي من البوتاس
إنخفــض اإلنتــاج العالمــي مــن البوتــاس بحوالــي ( )2.4مليــون طــن أو (حوالــي  )%3.5فــي العــام  2019مقارنــة بالعــام الســابق علــى الرغــم
مــن زيــادة اإلنتــاج فــي منجــم يوروكيــم فــي روســيا بحوالــي ( )900ألــف طــن وزيــادة فــي اإلنتــاج مــن منجــم شــنغهاي ســولت ليــك فــي
الصيــن بحــدود ( )800ألــف طــن مقارنـ ً
ـة بالعــام الســابق .النقــص فــي اإلنتــاج العالمــي كان ســببه توقفــات اإلنتــاج التــي أعلنتهــا كل مــن
شــركة  Nutrienو  Mosaicفــي كنــدا وشــركة  Uralkaliفــي روســيا وشــركة  K+Sفــي المانيــا وكنــدا وشــركة  ICLفــي إسرائيــــل وذلــك
خــال النصــف الثانــي مــن عــام ُ .2019اجريــت هــذه اإلغالقــات ألســباب عديــدة أهمهــا إمتصــاص الزيــادة فــي المعــروض مــن البوتــاس
فــي األســواق العالميــة الــذي تأ ّتــى مــن إنخفــاض اإلســتهالك وأدى إلــى إنخفــاض االســعار .هــذا وقــد أعلــن بعــض المنتجيــن عــن تمديــد
إغالقــات مناجمهــم لفتــرات مــن الربــع األول مــن عــام .2020
فــي عــام  2019اســتمر التوقــف فــي إنتــاج البوتــاس مــن منجــم كليفالنــد فــي المملكــة المتحــدة ،وكذلــك انخفــض إنتــاج مناجــم
ً
مقارنــة بالعــام الســابق نتيجــة تحويــل الطاقــة اإلنتاجيــة لصالــح منتجــات أخــرى مثــل الليثيــوم.
البوتــاس فــي تشــيلي
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قــدرت القــدرة التصميميــة إلنتــاج البوتـــــاس فــي عــام  2019بحوالــي ()95-91
مليــون طــن لجميــع منتجــي البوتــاس ،فــي حيــن بلغــت القــدرة اإلنتاجيــة
الفعليــة للمنتجيــن حوالــي ( )85مليــون طــن .ويتوقــع اإلتحــاد الدولــي
لألســمدة أن تــزداد القــدرة اإلنتاجيــة العالميــة مــن البوتــاس بنســبة () %5
بحلــول  ،2020حيــث ســيتأتى القــدر األكبــر مــن الزيـــــادة فــي اإلنتــاج من روســيا
وكنــدا.

اإلنتاج العالمي من البوتاس
إنتاج البوتاس حسب الدولة بالمليون طن من كلوريد البوتاسيوم
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كندا/أمريكا الشمالية

21.1

23.2
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روسيا
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12.3

12.1

11.5

10
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إسرائيل /المملكة المتحدة /إسبانيا

4.2

4.9

4.7

5.2

4.2

الصين /الوس /أوزبكستان

8.2

7.9

8

8.3

8.5

األردن

2.5

2.4

2.3

2

2.4

ألمانيا

3.6

4

4.2

4

4

أمريكا الالتينية

1.7

1.9

2.3

2.5

2.5

اإلجمالي

65.8

68.2

66.5

61.2

63

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺗﺎس ﻓﻲ 2019
ﺗﺸﻴﻠﻲ /اﻟﺒﺮازﻳﻞ 2.6%
ﻛﻨﺪا /اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 32%

 5.5%أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
 3.8%اردن
 12.5%اﻟﺼﻴﻦ /ﻻوس /أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

 6.4%إﺳﺮاﺋﻴﻞ /اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة /إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
روﺳﻴﺎ 18.5%

 18.7%روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء

57

58
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اﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺗﺎس

2019 - 2015
2019

2018

2017

2016

2015

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

20
15
10
5
0

ﺗﺸﻴﻠﻲ /اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ا ردن

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

اﻟﺼﻴﻦ /ﻻوس /إﺳﺮاﺋﻴﻞ /اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
اﻟﻤﺘﺤﺪة /إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

روﺳﻴﺎ

ﻛﻨﺪا /اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة

شحنات البوتاس والطلب
ً
ً
ملحوظــا ،حيــث يعــزى ذلــك ،فــي المقــام األول ،إلــى الظــروف
انخفاضــا
شــهد حجــم الطلــب العالمــي علــى البوتــاس فــي عــام 2019
الجويــة الســيئة التــي عانــت منهــا أســواق اســتهالك رئيســية لألســمدة مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وانخفــاض أســعار المحاصيل
الزراعيـــــة عالميــً ،وكذلــك تصاعــد التوتــرات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن.

جدول شحنات البوتاس والطلب (بالمليون طن)

2019

2018

2017

2016

2015

آسيا

29.6

30.6

31

29

31

أمريكا الشمالية

9

10

10

10

8.5

أوروبا

5.9

6.2

6.3

6.3

6.7

أمريكا الالتينية

13.2

13.2

12.5

12

11.3

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

2.2

2.5

2.3

2.1

1.8

رابطة الدول المستقلة

4.3

4

3.5

3.3

3.6

اإلجمالي

64.2

66.5

65.6

62.7

62.9

التقرير الســنوي 2019

تأثــرت مســتويات اســتهالك البوتــاس فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بســبب ضعــف الموســم الربيعــي وتقلــص الفتــرة الزمنيــة التــي
ينبغــي خاللهــا إضافــة األســمدة إلــى المحاصيــل .كذلــك إنخفــض الطلــب علــى البوتــاس فــي كل مــن أندونيســيا وماليزيــا بشــكل
كبيــر خــال عــام  2019بســبب إنخفــاض أســعار زيــت النخيــل (المســتهلك الرئيســي للبوتــاس فــي هذيــن البلديــن) ،وكذلــك بســبب
إرتفــاع مخزونــات البوتــاس فــي بدايــة الســنة ومشــاكل الســيولة النقديــة عنــد بعــض المشــترينّ .
إن إنخفــاض أسعـــــار زيــت النخيــل
الــذي إبتــدأ منــذ أواخــر عــام  2018واســتمر حتــى الربــع الرابــع مــن عــام  2019كان لــه عالقــة بقــرار اإلتحــــاد األوروبــي بالتخلــص التدريجــي
مــن اســتخدام زيــت النخيــل فــي الوقــود الحيــوي.
أمــا فــي شمــــال غــرب أوروبــا ،فقــد تأخــر موســم إضافــة األســمدة خــال فصــل الربيــع بســبب بــرودة الطقــس ومواصلــة هطــول
ً
الحقــا مــن موجــات الجفــاف .إضافــة إلــى مــا ســبق ،أدى إنخفــاض أســعار المحاصيــل الزراعيــة،
األمطــار ،فــي حيــن عانــت أوروبــا الغربيــة
والمفاوضــات الجاريــة حــول خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ،وزيــادة المخزونــات إلــى إنخفــاض الطلــب علــى البوتــاس فــي أوروبــا
خــال عــام  .2019ومــع ذلــك ،تشــير تقاريــر االتحــاد العالمــي لصناعــة األســمدة إلــى أن الطلــب المحلــي للبوتــاس فــي روســيا خــال عــام
 2019شــهد إرتفاعــً مقارنـ ً
ـة بالعــام الســابق.

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

35
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15
10
5
0

ﺷﺤﻨﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

2019 - 2015
2019

راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻻﺗﻴﻨﻴﺔ

أوروﺑﺎ

2018

2017

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

2015

2016

آﺳﻴﺎ

59

60
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ﺳﻌﺮ زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ 2019
750
700
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ  /ﻃﻦ

650
600
550
500
450
400

ﻛﺎﻧﻮن أول

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺗﺎﻧﻲ

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول

أﻳﻠﻮل

آب

ﺗﻤﻮز

ﺣﺰﻳﺮان

أﻳﺎر

ﻧﻴﺴﺎن

أذار

ﺷﺒﺎط

ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ

المصدر :المجلس الماليزي لزيت النخيل )Malaysian Palm Oil Board (MPOB

ـداء مــن الشــهر التاســع مــن عــام  2019لالرتفــاع مخزونــات
بالنســبة للصيــن ،فقــد قــررت الحكومــة الصينيــة وقــف اســتيراد البوتــاس إبتـ ً
البوتــاس فــي الموانــىء ولزيــادة إنتــــاج البوتــاس المحلــي .وعلــى الرغــم مــن هـــــذا القــرار ،فقــد كانــت مســتوى شــحنات البوتــاس إلــى
الصيــن فــي عــام  2019أكبــر مقارنـ ً
ـة بالعــام المنصــرم.
ً
مقارنــة مــع
كمــا تراجــع اســتهالك البوتــاس فــي الهنــد خــال الموســم الزراعــي  2019-2018بنســبة تراوحــت مــا بيــن ( )8إلــى ()%10
الموســم الســابق؛ وكان ذلــك نتيجــة لرفــع مســتوردي األســمدة فــي الهنــد لســعر بيــع البوتــاس للمزارعيــن لعكــس الزيــادة التــي
طــرأت علــى أســعار العقــود.
ـتوى مماثــل لمــا ســجله خــال عــام
ومــن المتوقــع أن يُحافــظ حجــم شــحنات البوتــاس ألمريــكا الالتينيــة خــال عــام  2019علــى مسـ ً
.2018
ـدل يتــراوح بيــن () 2
وعلــى وجــه العمــوم ،فمــن المتوقــع أن تنخفــض شــحنات البوتــاس العالميــة خــال عــام  2019بنحــو ( ،)%3.5أي بمعـ ٍ
إلــى ( )2.5مليــون طــن مقارنـ ً
ـة بـــ ( )66.5مليــون طــن خــال عــام .2018
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ﺷﺤﻨﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎس ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎم 2019
 3.4%اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 6.7%

 20.6%أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

 9.2%أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ 46.1%

 14.0%أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

15

ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮردي اﻟﺒﻮﺗﺎس

2019 - 2015
2019

2018

2017

2016

2015

ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن ﻃﻦ

10
5
0

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ /ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

مــن المتوقــع أن يُســجل النمــو فــي اســتهالك البوتــاس فــي عــام  2020نسـ ً
ـبة أعلــى مــن المتوســط؛ مدفوعً ــا بتراجــع أســعار األســمدة
عالميــً األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة القــدرة الشــرائية للمزارعيــن ،والزيــادة الكبيــرة فــي المســاحات المزروعــة بفــول الصويــا والــذرة فــي
الواليــات المتحــدة ،وتحســن أســعار زيــت النخيــل والطلــب القــوي مــن البرازيــل ،وكذلــك بســبب تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن اإلتفــاق
المـــبرم بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن الــذي مــن المؤمــل أن يخفــف مــن حــدة التوتــرات التجاريــة والسياســية.
التجــــاري ُ
هذا ولم يتسنى لنا معرفة تأثير إنتشار وباء الكورونا على الطلب العالمي للبوتاس في عام  2020وقت إعداد التقرير.
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األسعار
المشــترين فــي الصيــن والهنــد،
المبرمــة فــي أواخــر عــام  2018مــع ُ
فــي بدايــة العــام ،كان الســوق مدفوعً ــا بشــحن كميــــات العقــود ُ
ً
مقارنــة بالعقــود التــي ســبقتها .لكــن هــذا الحــال لــم يــدم طويــ ً
ا حيــث بــدأت األســعار اآلنيــة
والتــي زادت أســعارها بحوالــي ()%20
بالهبــوط بســبب ضعــف الموســم الزراعــي الربيعــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإنخفــاض أســعار زيــت النخيــل .وواصلــت
األســعار اآلنيــة إنخفاضهــا حتــى وصلــت الــى مســتويات أســعار العقــود فــي الهنــد والصيــن وإنخفضــت عــن هــذه المســتويات فــي
بعــض المناطــق وخصوصــً تلــك التــي تجــاوز فيهــا المعــروض عــن المطلــوب ،كذلــك وأصبــح المشــترون أكثــر حــذرًا وتــرددًا.
فــي شــهر تشــرين األول مــن عــام  2019تــم اإلتفــاق علــى كميــات وأســعار العقــود بيــن منتجــي البوتــاس والمشــترين فــي الهنــد .هــذه
العقــود كانــت لفتــرة تزويــد مدتهــا ســتة أشــهر بــد ً
ال مــن ســنة كمــا جــرت العــادة ،وذلــك لتخــوف المشــترين فــي الهنــد مــن اإلرتبــــاط
لفتــرات تعـــاقدية طويلــة قــد تشــهد فيهــا األســعار العــــالمية إنخفاضــً كبيــرًا .إن أســعار العقــود الجديــدة فــي الهنــد بلغــت ()280
دوالرًا أمريكيــً للطــن علــى أســاس واصــل ( )CFRوهــي أقــل بمقــدار ( )10دوالرات للطــن مقارنـ ً
ـة بالســعر التعاقــدي الســابق .وعلــى الرغم
مــن التســوية فــي الهنــد فـــــإن األســعار اآلنيــة اســتمرت بالهبــوط بســبب تراجــع التوقعــات حــول التوصــل إلــى إتفاقيــة حــول العقــود
مــع المشــترين الصينييــن خــال عــام .2019
وقــد إنخفضــت األســعار اآلنيــة وبشــكل كبيــر خــال الربــع الرابــع مــن عــام  2019خصوصــً فــي البرازيــل ،التــي هبطــت فيهــا األســعار
هنــاك بحــدود ( ،)% 13وكذلــك إنخفضــت األسعــــار فــي جنــوب شــرق آســيا والواليــات المتحــدة.
مــن المتوقــع أن تبقــى األســعار تحــت الضغــط إلــى أن تتــم تســوية العقــود فــي الصيــن والمتوقعــة نهايــة الربــع األول أو بدايــة الربــع
الثانــي مــن عــام  ،2020وبصــرف النظــر عــن إنخفــاض األســعار الــذي شــهده النصــف الثانــي مــن عــام  ،2019فقــد كان معــدل الســعر
الصافــي لشــركة البوتــاس العربيــة لعــام  2019أعلــى بـــ ( )22دوالرًا للطــن مقارنـ ً
ـة بعــام .2018
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التطورات التي شهدتها األسواق الرئيسية لشركة البوتاس العربية
الصين
علــى الرغــم مــن إنخفــاض إســتخدام األســمدة فــي الصيــن منــذ عــام  2015إثــر إعتمــاد الحكومــة توجهــً للحد مــن النمو في إســتهالك
النيتروجيــن ووضــع المزيــد مــن التركيــز علــى الكفــاءة والمدخــات الرفيقــة بالبيئــة ،إال انــه مــن المتوقــع أن يشــهد اســتخدام البوتــــاس
نمــوًا خــال األجليــن المتوســط والبعيــد ألهميتــه فــي تحقيــق التســميد المتــوازن ودوره فــي تحقيــق التوجه المنشــود.
ـداء مــن الشــهر التاســع مــن عــام  2019بســبب إرتفــاع المخزونــات فــي الموانــيء الصينيــة الــى
أوقفــت الصيــن وارداتهــا مــن البوتــاس إبتـــ ً
أرقــام قياســية بلغــت بحلــول نهايــة العــام أكثــر مــن ( )3.7مليــون طــن ،وكان إرتفــاع المخزونــات بســبب تراجــع الطلــب علــى األســمدة
المركبــة وتفشــي فيــروس حمــى الخنازيــر األفريقيــة وكذلــك زيــادة إنتــــــاج البوتــاس المحلــي .ومــع هــذا ،كانــت واردات الصيــن مــن
البوتــاس فــي عــام  2019أعلــى مــن تلــك المســجلة فــي العــام  2018بحوالــي ( )%21حيــث يُقــــــدر أنهــا بلغــت ( )9مليــون طــن ،منهــا حوالي
( )930ألــف طــن تــم تخزينهــا فــي المســتودعات الجمركيــة.
لــم يتــم توقيــع عقــود بيــن مــزودي البوتــاس والمشــترين الصينييــن خــال عــام  2019نظــرًا الرتفــاع المخزونــات حيــث أنــه مــن المتوقــع
ان تقــوم الصيــن بإبـــــرام عقــود التوريــد الســنوية فــي نهايــة الربــع األول أو بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام .2020
أمــــا بالنســبة إلنتـــــاج البوتــاس المحلــي فــي الصيــن ،أعلنــت شــركة «تشــينغهاي ســولت ليــك» التــي تعــد أكبــر شــركة منتجــة للبوتــاس
فــي الصيــن أنهــا أنتجــت ( )5.6مليــون طــن عــام  2019مقارنـ ً
ـة بـــ ( )4.8مليــون طــن عــام  .2018ويقــدر إنتــاج الصيــن مــن البوتــاس لعــام 2019
بحوالــي ( )7.5-7مليــون طــن.
اســتمرت الشــراكة بيــن شــركة البوتــــاس العربيــة وشــركة «ســينوكيم» فــي هــذا الســوق ،حيــث ســجلت مبيعــات شــركة البوتــاس
العربيــة الــى الصيــن مســتويات قياســية فــي عــام  2019بلغــت حوالــي ( )683ألــف طــن.

واردات اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺗﺎس ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر

 2.2%دول أﺧﺮى
 7.5%اردن

ﻛﻨﺪا 35.9%

 9.8%إﺳﺮاﺋﻴﻞ

 24%روﺳﻴﺎ
روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء 20.6%
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الهند
انخفــض اســتهالك الهنــد مــن البوتــــاس خــال الموســم الزراعــي  2020-2019بنســبة تراوحــت مــا بيــن ( )%10-8بســبب ارتفــاع أســعار بيــع
البوتــاس فــي الســوق المحلــي بحوالــي ( )%30نتيجـ ً
ـة الرتفــاع أســعار البوتــاس العالميــة .هــذا ومــن المتوقــع أن يكــون إســتهالك الهنــد
ً
مــن البوتــاس لعــام  2019حوالــي ( )4.3مليــون طــن مقارنــة بحوالــي ( )4.6مليــون طــن ســنة .2018
قامــت الهنــد بتوقيــع عقــود مــع منتجــي البوتــــاس بنهايــة عــام  2019إال ان األســعار التــي تــم اإلتفــاق عليهــا فــي العقــود كانــت أقــل بـــ
( )10دوالرات للطــن مقارنـ ً
ـة بالعقــود الســابقة وكانــت مــدة تنفيذهــا  6أشــهر بــدل ســنة كمــا جــرت العــادة ،وذلــك تحســبًا ألي انخفــاض
ستشــهده أســعار البوتــاس عنــد إبــرام الصيــن للعقــود ذات الصلــة .هــــذا وقــد بلــغ الســعر الجديــد فــي الهنــد ( )280دوالرًا /الطــن.
واجهــت بعــض شــركات تصنيــع األســمدة فــي القطــاع الخــاص فــي الهنــد صعوبــات ماليــة خــال عــام  2019أدت إلــى تقليــل كميــات
إســتيرادها مــن البوتــاس .وعــاوة علــى ذلــك التــزال أنظمــة الدعــم الحكومــي تســاهم فــي تشــجيع إســتخدام النيتروجيــن علــى
حســاب العناصــر األخــرى.
ومــن ناحيــة أخــرى شــهدت الهنــد فــي النصــف الثانــي مــن عــام  2019واحــدًا مــن أكثــر المواســم غـ ً
ـزارة لألمطــار خــال  25عامــً ممــا
ســاهم فــي زيــادة الطلــب علــى األســمدة بشــتى أنواعهــا وال ســيما البوتــاس ،ومــن المتوقــع أيضــً ان يســجل الطلــب علــى البوتــاس
فــي الهنــد خــال عــام  2020مســتويات أعلــى مقارنـ ً
ـة بعــام .2019
ـدر الروســي إلــى الســوق الهنــدي عــام  2019فــي ظــل توجــه المصــدر الروســي
علــى صعيــد الحصــص الســوقيه ،إنخفضــت حصــة المصـ ِ
المصدريــن مــن روســيا البيضــاء
نحــو أســواق أخــرى وخصوصــً فــي النصــف األول مــن عــام  .2019وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،زادت حصــة
ّ
إلــى الســوق الهنــدي إلــى ( )%31مقارنـ ً
ـة بنســبة ( )%26فــي العــام الســابق ،فــي حيــن حافظــت شــركة البوتــاس العربيــة علــى حصتهــا
التقليديــة فــي الســوق الهنــدي.

واردات اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺗﺎس ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر
ﻛﻨﺪا 28.7%

 2.9%أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
 13.9%اردن
 13.0%إﺳﺮاﺋﻴﻞ

 10.5%روﺳﻴﺎ
روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء 31%
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ماليزيا وإندونيسيا
شــهد عــام  2019انخفاضــً حــادًا فــي اســتيراد واســتهالك البوتــاس فــي ماليزيــا واندونيســيا ،وقــد كان الســبب الرئيســي فــي ذلــك هــو
تراجــع الطلــب علــى األســمدة والبوتــاس مــن قبــل مــزارع زيــت النخيــل حيــث إنخفضــت أســعار زيــت النخيــل إلــى مســتويات متدنيــة
نتيجــة النخفــاض الطلــب عليــه .كذلــك ،كان لوجــود مشــاكل ماليــة متعلقــة بالســيولة لــدى بعــض المشــترين وإرتفــــاع مخزونــات
البوتــاس فــي بدايــة العــام ســببًا فــي إنخفــاض اســتيراد البوتــاس .وتشــير التوقعــات بــــأن إســتهالك البوتــاس فــي أندونيســيا وماليزيــا
قــد انخفــض حوالــي ( )%30عــام  2019مقارنـ ً
ـة بعــام .2018
ومــع اقتــراب نهايــة عــام  ،2019شــهد الطلــب علــى زيــت النخيــل ارتفاعــً ملحوظــً ّ
خفــــض مــن حجــم مخزوناتــه .وعليه ســجلت أســعار
زيــت النخيــل ارتفاعــً كبيــرًا بنســبة قــدرت بـــ ( )%35خــال الربــع الرابــع فقــط مــن عــام  .2019هــــذا وقــد أدت هــذه التطــورات إلــى تســجيل
تحســن واضــح فــي حجــم الطلــب علــى البوتــاس خــال نهايــة عــام  2019وبدايــات عــام .2020
ومــن المتوقــع أن تســتمر أســعار زيــت النخيــل بالتحســـن خــال عــام  ،2020والتــي ســتؤدي بدورهــا إلــى تحســن الطلــب علــى البوتــاس
حيــث مــن المؤمــل أن يعــود اســتهالك البوتــاس فــي إندونيســيا وماليزيــا خــال عــام  2020إلــى مســتوياته الطبيعيــة.
وعلــى الرغــم مــن تحســن الطلــب علــى البوتــاس فــي الربــع الرابــع مــن عــام  2019إال أن أســعاره شــهدت انخفاضــً كبيــرًا بســبب وجــود
منافســة كبيــرة داخــل الســوق .ويُتــــوقع أن تشــهد أســعار البوتــاس نوعــً مــن اإلســتقرار عنــد إبــرام الصيــن لعقودهــا الســنوية
والمتوقعــه فــي نهايــة الربــع األول أو بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام .2020

واردات إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺗﺎس ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر
اردن 7.6%

 21.2%روﺳﻴﺎ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 3.3%
ﻻوس 3.8%
أوزﺑﺎﻛﺴﺘﺎن 4.0%

 21.8%روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻛﻨﺪا 38.3%
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البرازيل
وصــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي (االســمي) للبرازيــل الــى ( )1.87تريليــون دوالر أمريكــي وبذلــك تعتبــر البرازيــل تاســع أكبــر إقتصــاد
فــي العالــم .خــال عــام  .2019ونتيجــة للصــراع التجــاري بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة عمــدت الصيــن إلــى شــراء كميــات كبيــرة مــن
محاصيــل فــول الصويــا مــن البرازيــل ممــا أدى إلــى ارتفــاع مبيعــات فــول الصويــا البرازيلــي فــي األســواق العالميــة .كمــا كان لضعــف
الريــال البرازيلــي مقابــل الــدوالر األمريكــي عامــ ً
ا داعمــً لزيــادة تنافســية الصــادرات مــن الحبــوب والمحاصيــل الزراعيــة والتــي أدت
بدورهــا إلــى زيــادة األربــاح المتأتيــة للمزارعيــن البرازيلييــن.
كان  2019عامــً قويــً بالنســبة للبرازيــل مــن حيــث الطلــب علــى البوتــاس ،ومــن المتوقــع أن يســتمر ذلــك خــال عــام  .2020وقــد بلغــت
واردات البوتــاس خــال عــام ُ 2019قرابــة ( )10.4مليــون طــن ؛ أي أقــل بقليــل مــن المعــدل القياســي المســجل فــي عــام  .2018وفــي ظـ ّ
ـل
ـات كبيــرة إلــى الســوق البرازيليــة ،ممــا
انخفــاض إســتهالك البوتــاس فــي األســواق الرئيســية ،عمــد ُمصــدرّوا البوتــاس إلــى شــحن كميـ ٍ
ـدة المنــــافسة .وقــد أدى ذلــك فــي نهايــة المطــاف إلــى وضــع ضغــوط علــى األســعار مــع مواصلــة المخزونــات
تســبب فــي إشــتداد حـ ّ
إرتفــــاعها .هــذا وقــد أشــارت التقاريــر إلــى إنخفــاض متوســط أســعار البوتــاس فــي البرازيــل خــال شــهر كانــون األول مــن عــام 2019
بنســبةٍ تزيــد عــن ( )%20مقارنـ ً
ـة بأســعار شــهر كانــون الثانــي مــن العــام نفســه.
بالنســبة لعــام  ،2020تشــير التوقعــات إلــى نمــو االســتهالك بســبب زيــادة المســاحات المزروعــة بمحاصيــل فــول الصويــا فضـ ًلا عــن زيــادة
القــدرة التنافســية التصديريــة مدفوعـ ً
ً
ـاوة علــى ذلــك،
ـة بأســعار الصــرف المواتيــة والطلــب المتزايــد علــى محاصيــل فــول الصويــا .وعـ
فقــد شــهدت أســعار كل مــن الســكر والــذرة وفــول الصويــا ارتفاعً ــا فــي الربــع األخيــر مــن عــام  ،2019مــا أدى بــدوره إلــى زيــادة هوامــش
المتأتيــة للمزارعيــن.
األربــاح ُ
ومــن المتوقــع أن التســبب الزيــادة المرتقبــة علــى اســتهالك البوتــاس فــي البرازيــــل فــي العــام  2020إرتفاعــً ملحوظــً علــى األســعار
ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى شــدة التنافــس بيــن منتجــي البوتـــــاس فــي الســوق البرازيلــي وارتفــاع المخزون مــن ســماد البوتاس.
لقــد قامــت شــركة البوتــاس العربيــة فــي عــام  2019بإرســــال ُأولــى شــحناتها مــن البوتــاس الحبيبــي األحمــر إلــى الســوق البرازيلــي،
وتســعى الشــركة لتطويــر تواجدهــا فــي الســوق البرازيلــي وزيــادة الكميــات المشــحونة إلــى هــذا الســوق ألهميتــه المتميــزة مــن
ناحيــة االســتهالك والنمــو الســنوي.
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أوروبا وأفريقيا
تأثــر الطلــب فــي الســوق األوروبــي ســلبًا خــال عــام  2019نتيجـ ً
ـة لمجموعــةٍ مــن العوامــل منهــا الظــروف الجويــة الســيئة ،وانخفــاض
أســعار المحاصيــل ،وارتفــاع مســتوى المخزونــات ،فض ـ ًلا عــن سـ ّ
ـن قوانيــن بيئيــة جديــدة ُم ّلزِ مــة .وفــي الوقــت نفســه ،كان لدخــول
منتـ ِـــج البوتــاس الجديــد  Eurochemإلــى الســوق أثــر فــي ارتفــاع الكميــات المعروضــة وخصوصــً فــي الربــع الرابــع مــن  2019وخلــق مناخ
مــن عــدم اإلســتقرار مــن جهــة المســتهلكين ممــا أدى إلــى إحــداث ضغــط علــى أســعار البوتــاس وأصبــح المشــترون فــي األســواق
االوروبيــة أكثــر تــرددًا.
بالنسبـــــة إلنتــاج البوتــاس فــي اوروبــا ،تشــير التقديــرات إلــى انخفــاض إنتـــــاج البوتــاس فــي ألمانيــا خــال عــام  2019مقارنـ ً
ـة بعــام ،2018
حيــث أعلنــت شــركة » «K+Sعــن تقليــص نشــاط إنتاجهــا فــي كل مــن ألمانيــا وكنــدا.
ً
ً
مقارنــة بعــام 2018؛ حيــث أشــارت
انخفاضــا فــي عــام 2019
أمــا فــي أفريقيــا ،فعلــى األرجــح أن الطلــب علــى البوتــاس قــد شــهد
إحصائيــات اإلتحــاد الدولــي لصناعــة األســمدة إلــى أن أفريقيــا اســتوردت كميــات أقــل بكثيــر مــن البوتــاس فــي النصــف األول مــن عــام
 2019مقارنـ ً
ـة بمــا اســتوردته خــال الفتــرة نفســها مــن عــام .2018
وفــي جنــوب أفريقيــا ،أســفر تراجــع مســتويات هطــول األمطــار وارتفــاع مخزونــــات البوتــاس بدايــة العــام إلــى انخفــاض كبيــر فــي
حجــم الطلــب .أمــا بالنســبة لألســعار فقــد شــهدت بعضــً مــن االنخفــاض تماشـيًا مــع أســعار البوتــاس العالميــة ،إال أن جنــوب أفريقيــا
عمومــا أقــل تأث ـرًا بتقلــب األســعار مقارنـ ً
ـة باألســواق األخــرى.
كانــت
ً
ً
ً
نتيجــة
مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه ،حيــث جــاء ذلــك
وفيمــا يتعلــق بالمغــرب ،فقــد انخفــض اســتهالك البوتــاس فــي عــام 2019
المركبــة المخصصــة لألســواق األفريقيــة.
لتخفيــض إنتــاج األســمدة الكيميائيــة ُ
المنصــرم ،ويعــود هذا اإلســتقرار بشــكل أساســي للكميات المســتوردة
وفــي مصــر ،ســجل اســتهالك البوتــاس مسـ ً
ـتوى مماثـ ًلا للعــام ُ
مــن كلوريــد البوتــاس والتــي تســتخدم إلنتاج ســماد ســلفات البوتاســيوم.

األسواق المحلية واإلقليمية
بلــغ مجمــوع مبيعــات شــركة البوتــاس العربيــة فــي الســوق المحلــي واإلقليمــي قرابــة ( )586ألــف طــن وهــو رقــم قياســي مقارنـ ً
ـة بـــ
( )539ألــف طــن فــي عــام  ،2018ويشــكل ذلــك مانســبته ( )%24مــن مجمــل مبيعــات شــركة البوتــاس العربيــة فــي عــام .2019
كان الجــزء األكبــر مــن النمــو الحاصــل فــي الطلــب علــى البوتــاس فــي المنطقــة ناتجــً عــن التوســع فــي إنتــاج األســمدة المركبــة
وســماد نتــرات البوتــاس حيــث زادت شــركة معــادن وعــد الشــمال فــي المملكــة العربيــة الســعودية اســتهالكها للبوتــاس لغايــات
إنتــاج األســمدة المركبــة ( )NPKلغايــات التصديــر .وعلــى غــرار ذلــك ،زاد اســتهالك شــركة “كيمابكــو” مــن البوتــاس خــال عــام  2019نظــرًا
الســتكمالها مرحلــة التوســع الجديــدة بمــا يعــادل ( )40ألــف طــن ســنويًا مــن مــادة نتــرات البوتاســيوم (.)NOP
وقــد بلغــت مبيعــات الشــركة إلــى شــركات تصنيــع كبريتــات البوتاســيوم فــي كل مــن مصــر والســعودية واألردن ُقرابــة ( )275ألــف
طــن ( %47مــن مبيعاتهــا اإلجماليــة فــي المنطقــة) وهــي كميــة مقاربــة للكميــات المباعــة لمنتجــي ســماد كبريتــات البوتاســيوم فــي
عــام  .2018أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع التنقيــب عــن النفــط ،فلقــد انخفضــت مبيعــات شــركة البوتــاس العربيــة عــام  2019لتصبــح ( )%7مــن
إجمالــي المبيعــات اإلقليميــة مقارنـ ً
ـة مــع ( )%10خــال عــام  .2018هــذا ومــن المتوقــع أن تتعافــى مبيعــات الشــركة فــي هــذا القطــاع
خــال عــام .2020
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الم َّ
توقع أن يشهد الطلب على البوتاس في السوق المحلي واألقليمي نموً ا أكبر في المستقبل نظرًا إلى الزيـــادة في إنتاج
من ُ
األسمدة.
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المبيعات والتسويق لدى شركة البوتاس العربية
بلغــت مبيعــات الشــركة عــام  2019مــا مقــداره ( )2.408مليــون طــن محققــة بذلــك ثانــي أعلــى رقــم قياســي لهــا وبنســبة أقــل بـــ ()%1
مقارنـ ً
ـة بالرقــم القياســي المســجل خــال عــام  .2018هــذا وكان توزيــع المبيعــات خــال عــام  2019شــبيهًا بذلــك المســجل فــي عــام
 2018بإستثنــــــاء إضافــة البرازيــل حيــث يعتبــر إضافــة هــذا الســوق الكبيــر والمهــم جــزءًا مــن اإلســتراتيجية التــي تتبعهــا شــركة البوتــاس
العربيــة للدخــول إلــى أســواق جديــدة وتنويــع منتجاتهــا التــي أصبحــت تتضمــن البوتــاس الحبيبــي األحمــر.
قامــت شــركة البوتــاس العربيــة بشــحن جــزء كبيــر مــن كميــات عقــود الهنــد والصيــن األســــاسية واالختياريــة والتــي تــم توقيعهــا
بنهايــة عــام  2018خــال األشــهر التســعة األولــى مــن عــام .2019
وفــي الربــع الرابــع مــن عــام  2019تــم توقيــع العقــود مــع الزبائــن فــي الهنــد علــى أســعار أقــل بـــ ( )10دوالرات للطــن مقارنـ ً
ـة بالعقــود
الســابقة .وكانــت كميــات العقــود الجديــدة فــي الهنــد أقــل مــن الكميـــات اإلعتياديــة بســبب تخفيــض الفتــرة الزمنيــة لتنفيــذ هــذه
العقــود مــن ســنوية إلــى نصــف ســنوية .أمــا الصيــن ،فلــم يتــم اإلتفــاق علــى عقــود تزويــد بيــن منتجــي البوتــاس والمشــترين هنــاك
خــال عــام  2019وذلــك بســبب إرتفــاع مخزونــات البوتــاس فــي الموانــىء الصينيــة مدعومــة بالكميــات الكبيــرة التــي تــم إســتيرادها فــي
األشــهر التســعة األولــى مــن العـــام وإنخفــاض االســتهالك وزيــادة إنتــاج البوتــاس المحلــي .هــذا ،وقــد زادت مبيعــات شــركة البوتــاس
العربيــة للســوق الصينــي بحوالــي ( )%75مقارنـ ً
ـة بعــام  2018ألسبــــاب تتعلــق بتوقيــت العقــود فــي عــام  ،2018وكذلــك بســبب شــحن
كميــات إضــــافية فــي الربــع الرابــع مــن عــام  ،2019والــذي قــام المشــتري بتخزينهــا فــي المســتودعات الجمركيــة هنــاك .بالنســبة
لمبيعــات شــركة البوتــاس للهنــد فقــد انخفضــت بنســبة هامشــية بلغــت ( ،)%3علمــً بــأن اســتهالك الهنــد ن البوتــاس قــد انخفــض
فــي عــام  2019حوالــي ( )%7مقارنــة بالعــام الســابق .كذلــك فقــد واجــه أحــد زبائــن الشــركة فــي الهنــد صعوبــات ماليــة أثــرت بدورهــا
علــى كميــات اســتهالكه خــال عــام .2019
إنخفضــت مبيعــات الشــركة إلــى منطقــة جنــوب شــرق آسيــــا وخصوصــً إلــى ماليزيــا وأندونيســيا بســبب اإلنخفــاض الحــاد فــي أســعار
زيــت النخيــل والتداعيــات التــي خ ّلفهــا مــن إنخفــــاض إســتخدام البوتــاس .كمــا إنخفضــت مبيعــات الشــركة إلــى األســواق اآلســيوية
واألوروبيــة واإلفريقيــة اآلنيــة نظــرًا للظــروف الجويــة الســيئة وضعــف الطلــب علــى البوتــاس وإرتفــاع المخزونــات فــي كثيــر مــن هــذه
المناطــق.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،شــهدت مبيعــات شــركة البوتــاس العربيــة إلى األســواق المحليــة واإلقليميــة ارتفاعً ــا فــي عــام  ،2019وتحديدً ا
كل مــن الســعودية واألردن ،وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجـ َ
ـة ارتفــاع الطلــب علــى البوتــاس لغايــات إنتــاج األســمدة المركبــة كمــا هــو
فــي ٍ
الحــــال فــي شــركة معــادن وعــد الشــمال والزيــادة فــي إنتــاج نتــرات البوتاســيوم مــن خــال شــركة كيمابكــو التــي زادت طاقتهــا
اإلنتاجيــة مؤخــرًا .ومــن الجديــر ذكــره أن الطلــب علــى البوتــاس مــن منتجــي ســماد كبريتــات البوتاســيوم فــي المنطقــة إنخفــض
خــال الربــع الرابــع مــن عــام  2019بســبب التراجــع الــذي شــهده ســوق كبريتــات البوتاســيوم العالمــي ،والــذي أدى إلى انخفــاض معدالت
الم َّ
توقــع أن يســتمر ســوق كبريتــات البوتاســيوم
التشــغيل لــدى بعــض مصانــع إنتــــاج كبريتــات البوتاســيوم فــي المنطقــة .ومــن ُ
بالتراجــع خــال الربــع األول مــن عــام .2020
ـكلت أكبــر عشــرة أســواق لشــركة البوتــاس العربيــة حوالــي ( )%92مــن إجمالــي المبيعــات مقارنـ ً
هــذا وقــد شـ ّ
ـة بنســبة ( )%89فــي العــام
الســابق .وبلغــت نســبة عمــاء الشــركة العشــرة األوائــل ( )%77مــن إجمالــي مبيعــات شــركة البوتــاس مقارنـ ً
ـة بنســبة ( )%74مــن عــام
 .2018وقــد كان للمكاتــب التمثيليــة فــي الخــارج دورًا مهمــً فــي الحفــاظ علــى وجــود الشــركة فــي األســواق وفــي توفيــر المعلومــات
وتوســيع الخدمــات اللوجســتية.
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كمــا بلغــت مبيعــات الشــركة مــن البوتــاس لإلســتخدامات غيــر الســمادية حوالــي ( )154ألــف طــن مقارنــة بـــ ( )150ألــف طــن فــي عــام
 ،2018علمــً بأنهــا شـ ّ
ـكلت ( )%6مــن مبيعــات الشــركة اإلجماليــة .وتمثلــت النســبة األكبــر في المبيعــات لشــركة برومين األردن والشــركات
التــي تقــدم خدمــات التنقيــب عــن النفــط فضـ ً
ا عــن المســتهلكين الصناعييــن فــي آسيــــا وخصوصــً الهنــد.

800

ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق
2019

2018

600
أﻟﻒ ﻃﻦ

400
200
0
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

أوروﺑﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

آﺳﻴﺎ

اردن

إﻗﻠﻴﻤﻲ
ً

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق ﻋﺎم 2019

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻬﻨﺪ

 11%اردن
 10%إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

إﻗﻠﻴﻤﻴ 13%
اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 2%
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 4%
آﺳﻴﺎ 4%

 25%اﻟﻬﻨﺪ

3%
اﻟﺼﻴﻦ 28%

أوروﺑﺎ

اﻟﺼﻴﻦ

التقرير الســنوي 2019

ً
مقارنة مع عام 2018
توزيع مبيعات شركة البوتاس العربية بالطن إلى أكبر عشرة عمالء خالل عام 2019

الترتيب

2019

العميل /الدولة

2018

العميل /الدولة

1

683,351

شركة "سينوكيم"  /الصين

391,268

شركة "سينوكيم"  /الصين

2

426,440

شركة البوتاس الهندية المحدودة  /الهند

368,980

شركة البوتاس الهندية المحدودة  /الهند

3

172,000

شركة "ايڤر جرو"  /مصر

217,200

شركة "زواري"  /الهند

4

141,399

شركة "كيمابكو"  /األردن

181,750

شركة "ايڤر جرو"  /مصر

5

96,000

شركة "زواري"  /الهند

153,292

شركة "كليمنت كورب " /إندونيسيا

6

80,000

شركة "كليمنت كورب"  /إندونيسيا

143,364

شركة "بين ماير"  /ماليزيا

7

73,786

شركة "بين ماير"  /ماليزيا

128,982

شركة "كيمابكو"  /األردن

8

66,095

شركة "أمنيا"  /أفريقيا

99,650

شركة "أمنيا"  /أفريقيا

9

59,628

شركة برومين األردن  /األردن

74,374

شركة "يونيون هارفست" /ماليزيا

10

48,730

شركة "أغريفيرت"  /إندونيسيا

57,782

شركة برومين األردن  /األردن

1,847,429

إجمالي المبيعات إلى أكبر عشرة عمالء

1,816,644

إجمالي المبيعات إلى أكبر عشرة عمالء

77%

النسبة من المبيعات اإلجمالية

74%

النسبة من المبيعات اإلجمالية

2,408,277

المبيعات اإلجمالية

2,439,969

المبيعات اإلجمالية

ً
مقارنة مع عام 2018
توزيع مبيعات شركة البوتاس العربية بالطن إلى أكبر عشرة أسواق خالل عام 2019
الترتيب

2019

الدولة

2018

الدولة

1

683,351

الصين

611,066

الهند

2

592,078

الهند

391,268

الصين

3

263,639

األردن

246,852

ماليزيا

4

228,450

مصر

242,183

األردن

5

126,867

إندونيسيا

228,650

مصر

6

122,279

ماليزيا

187,962

إندونيسيا

7

64,095

جنوب أفريقيا

84,300

جنوب أفريقيا

8

60,353

السعودية

63,500

تايوان

9

42,236

البرازيل

61,545

موزمبيق

10

40,750

إسبانيا

57,325

إسبانيا

2,224,098

إجمالي المبيعات إلى أكبر عشرة عمالء

2,174,651

إجمالي المبيعات إلى أكبر عشرة عمالء

92%

النسبة من المبيعات اإلجمالية

89%

النسبة من المبيعات اإلجمالية

2,408,277

المبيعات اإلجمالية

2,439,969

المبيعات اإلجمالية
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الشحن والخدمات اللوجستية
ـدل ( )%15خــال عــام  2019مقارنـ ً
ً
ـة بعــام  .2018لكــن مــع نهايــة
ـجلت أســعار الشــحن فــي شــتى أرجــاء العالــم
بمعـ ّ
سـ ّ
انخفاضــا ســنويًا ُ
العــام ،ونتيجــة إصــدار الئحــة جديــدة مــن المنظمــة البحريــة الدوليــة بتحديــد إنبعاثــات الكبريــت مــن الســفن بنســبة ( )%0.50والتــي
تدخــل حيــز التنفيــذ فــي بدايــة عــام  ،2020فقــد إرتفعــت تكلفــة الشــحن بشــكل ملحــوظ نتيجــة إرتفــاع أســعار وقــود البواخــر منخفض
الكبريــت .وأصبــح ســعر وقــود البواخــر منخفــض الكبريــت أعلــى بحوالــي ( )%90مــن ســعر الوقــود العــادي نتيجــة الزديــاد الطلــب الكبيــر
عليــه .ومــع ذلــك ،فمــن المتوقــع ان تشــهد أســعار الوقــود منخفــض الكبريــت إنخفاضــً تدريجيــً إلــى أن تصــل إلــى اإلســتقرار بحلــول
نهايــة الربــع األول مــن عــام .2020
وقــد قامــت شــركة البوتــاس العربيــة بشــحن كميــة ( )1,818,130طنــً مــن البوتــاس علــى متــن بواخــر تجاريــة كبيــرة وصــل عددهــا إلــى
ً
ً
ً
مباشــرة ،أمــــا باقــي البواخــر فقــد جــرى تحميلهــا علــى أســاس
باخــرة اســتأجرتها شــركة البوتــاس العربيــة
باخــرة؛ منهــا ()46
()88
المحمــــلة علــى متــن البواخــر
ـات
ـ
الكمي
ـكلت
ـ
ش
ـد
ـ
وق
ـان.
ـ
والياب
ـر
ـ
مص
ـن
ـ
م
كل
ـى
ـ
إل
ـا
ـ
أغلبه
كان
)
FOB
(
ـرة
ـ
الباخ
ـر
ـ
ظه
ـى
ـ
عل
ـليم
ـ
التس
ّ
المســتأجرة مــا نســبته ( )%82مــن الكميــة اإلجماليــة التــي ُ
ـح َنت مــن العقبــة .هــذا ،وقــد ســاعد المينــــاء الصناعــي الجديــد تحــت إدارة
شـ ِ
شــركة الموانــئ الصناعيــة األردنيــة فــي تقليــل الوقــت الــذي تســتغرقه البواخــر فــي االنتظــار ،وفــي تخفيــض تكلفــة أجــور الشــحن.
ـد مــن الوفــورات لصالــح شــركة البوتــاس العربيــة خــال عــام  ،2020عندمــا يتــم تشــغيل
وعليــه ،فمــن المتوقــع أن يتــم تحقيــق مزيـ ٍ
المينــاء بشــكل كامــل.
كمــا اســتمرت عمليــات الشــحن بالحاويــــات حيــث أصبحــت تشــكل وســيلة أساســية لشــحن البضائــع وتســليمها إلــى العمــاء؛ إذ
ســاعدت هــذه الوســيلة شــركة البوتــاس العربيــة علــى توســيع نطــاق انتشــارها فــي الســوق ،باإلضافــة إلــى خفــض نفقــات الشــحن
بشــكل عــام.

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺒﺤﺮي )(BHI
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اﻟﺸﺤﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﺤﺎوﻳﺎت

2019 - 2015
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األنشطة والترويج الدولي
ُت َعــد شــركة البوتــاس العربيــة عضــوً ا فاعــ ًلا فــي كل مــن االتحــاد الدولــي
ـكل منهمــا.
لصناعــة األســمدة واالتحــاد العربــي لألســمدة واللجــان التابعــة لـ ٍ
ً
قدمــت الشــركة الدعــم وســاهمت فــي
وانطالقــا مــن دورهــا هــذا ،فقــد ّ
عــددٍ مــن البرامــج واألنشــطة التــي تعــزز عمليــة االســتخدام المســؤول
والســليم لألســمدة فــي العديــد مــن المناطــق والبلــدان ،مثــل :الهنــد،
وأفريقيــا ،وباكســتان ،ومنطقــة الشــرق األوســط.
وفــي هــذا الصــدد ،نظمــت شــركة البوتــاس العربيــة عــددً ا مــن ورش التدريــب
الزراعيــة فــي أوغنــدا وذلــك بالشــراكة مــع برنامــج األســمدة األفريقــي
التطوعــي ( .)AFVPكمــا نظمــت الشــركة ورشــة عمــل لألســمدة المتخصصــة
فــي األردن شــارك فيــه العديــد مــن الخبــراء فــي األســمدة المتخصصــة،
والمراكــز البحثيــة والجامعــات مــن شــتى أرجــاء العالــم.
وتهــدف شــركة البوتــاس العربيــة إلــى توســيع نطــاق نشــاطاتها الترويجيــة
ً
مســتهدفة
والتوعويــة الزراعيــة لتشــمل مزيــدًا مــن المواقــع الجغرافيــة
القضايــا الجديــدة التــي تتعلــق بالبيئــة والزراعــة.
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اإللتزام بمعايير الجودة
الوطنية والعالمية
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اإللتزام بمعايير الجودة الوطنية والعالمية

خــال المنتــدى االســتراتيجي لهيئــة األســمدة الدوليــة ( )IFAالمنعقــد فــي باريــس فــي تشــرين ثانــي ،2019
تــم منــح شــركة البوتــاس العربيــة الميداليــة الذهبيــة للتميــز لجهودهــا المبذولــة فــي إدامــة اإللتــزام
مــع متطلبــات الســامة والصحــة المهنيــة والبيئــة ،وقــد تــم منــح هــذا الميداليــة ذات القيمــة العاليــة
لشــركة البوتــاس العربيــة لمشــاركتها فــي صناعــة األســمدة علــى المســتوى العالمــي بمــا يتعلــق
بالســامة والبيئــة المســتدامة كأولويــة لــإدارة فــي إدامــة اإللتــزام الكامــل وتأكيــد ذلــك مــن خــال
مؤشــرات األداء الرئيســية.

تــم فــي تمــوز  2019تجديــد الشــهادة العالميــة الممنوحــة لمنتجــات البوتــاس مــع متطلبــات إســتدامة
المنتــج اآلمــن المعتمــدة مــن قبــل هيئــة األســمدة الدوليــة ( )IFAلــدورة جديــدة لثــاث ســنوات وبتقديــر
تميــز ،حيــث يركــز هــذا البرنامــج علــى العنايــة بالمنتــج والمحافظــة علــى متطلبــات الجــودة والســامة،
الصحــة المهنيــة ،األمــن والبيئــة المســتدامة خــال دورة حيــاة المنتــج ،حيــث تــم إجــراء التدقيــق الخارجي
مــن قبــل الشــركة المانحــة  SGSلضمــان اســتمرار االلتــزام بمتطلبــات منــح الشــهادة.

تضــع شــركة البوتــاس العربيــة الســامة والصحــة المهنيــة للموظفيــن والمقاوليــن والــزوار علــى قمــة
أولوياتهــا وقيمــة جوهريــة أولــى تؤمــن بهــا ،لــذا كانــت الشــركة مــن أوائــل الشــركات الوطنيــة التــي
طبقــت فــي عــام  2004نظام إدارة الســامة والصحــة المهنية وفقــا للمقاييس العالميــة OHSAS18001
لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة تقــوم علــى تحديــد وإدارة المخاطــر المتواجــدة فــي مواقــع العمــل ،هــذا وقــد
أكملــت الشــركة التحــول للمواصفــة الدوليــة  ISO45001:2018الجديــدة ،وســتبدأ الشــركة بإجــراءات
منــح الشــهادة مــن خــال جهــة مانحــة مســتقلة فــي الربــع األول مــن العــام .2020

تــدرك شــركة البوتــاس العربيــة أهميــة رضــا العمــاء كأســاس لتعزيــز اإلنتاجيــة والربحيــة ،وأن الجــودة
هــي عنــوان محــوري لتحقيــق ذلــك مــن خــال االلتــزام المســتمر بالحصــول علــى شــهادات المطابقــة
واالعتمــاد الممنوحــة مــن قبــل هيئــات التســجيل العالميــة .بــدأت الشــركة بتطبيــق نظــام إدارة
توكيــد الجــودة منــذ العــام  1998لتعزيــز جــودة أداء عمليــات الشــركة وتحقيــق مؤشــرات األداء وفقــً
للمواصفــات الفنيــة المطلوبــة فــي جميــع مراحــل اإلنتــاج والخدمــات المســاندة ،حيــث تــم فــي العــام
 2019تدقيــق نظــام إدارة الجــودة مــن قبــل الجهــة المانحــة  TUVلضمــان المطابقــة مــع المواصفــة
العالميــة .ISO-9001:2015

لتعزيــز ثقــة العمــاء بالشــهادات النهائيــة لمنتجــات البوتــاس و للمطابقــة مــع المواصفــات المعتمــدة
وضمــان جــودة أداء عمليــات المعاينــة واإلختبــار ،فقــد تــم فــي بدايــة عــام  2019منــح شــهادة
اإلعتمــاد لنظــام إدارة الجــودة الخــاص بالمختبــرات الفنيــة لخمــس ســنوات وفقــً للمواصفــة الدوليــة
) ،(ISO:17025:2015وجــاري التحويــل إلصــدار عــام  2017العتمــاده مــن قبــل نظــام االعتمــاد والتقييــس
األردنــي كجهــة إعتمــاد وطنيــة مســتقلة وعضــو مشــارك فــي المنظمــة الدوليــة العتمــاد المختبــرات
.ILAC
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تــم فــي عــام  2019تجديــد االلتــزام بمتطلبــات شــهادة عالمــة الجــودة األردنيــة ( )JQMالممنوحــة
مــن قبــل مؤسســة المواصفــات األردنيــة لجــودة منتجــات البوتــاس لألغــراض الزراعيــة والصناعيــة مــن
خــال الزيــارة الســنوية للتحقــق مــن متطلبــات عالمــة الجــودة األردنيــة خــال عمليــات اإلنتــاج والمناولــة
والتخزيــن وتدعــم هــذه العالمــة الموقــف القانونــي لجــودة منتجــات البوتــاس علــى الصعيــد الوطنــي.

لدعــم موقــف الشــركة فــي تصديــر منتجاتهــا مــن البوتــاس لألســواق األســترالية التــي تصنــف مــن
األســواق شــديدة الحساســية لجــودة المنتجــات الخاليــة مــن المــواد العضويــة ،تســتمر الشــركة بااللتزام
بمتطلبــات شــهادة المطابقــة مــع معاييــر اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ( )AQISلمنتجــات
البوتــاس المصــدرة لألغــراض الزراعيــة ،وتخضــع عمليــات المناولــة والتخزيــن والنقــل والشــحن لزيــارة
ســنوية مــن قبــل ممثــل جهــة اإلعتمــاد االســترالية لتقييــم المخاطــر وتأكيــد االلتــزام بكافــة متطلبــات
الشــهادة مــع جميــع المتطلبــات التصنيعيــة والجــودة والنظافــة فــي جميــع مراحــل اإلنتــاج ومواقــع
المصانــع والعقبــة.

تــم تقييــم نظــام ادارة الجــودة فــي شــركة البوتــاس العربيــة فــي كانــون أول  2019لضمــان اســتمرار
منــح شــهادة الجــودة للمطابقــة مــع المواصفــة الوطنيــة األندونيســية ،تمثــل هــذه الشــهادة متطلبــً
تســويقيًا مهمــً وحيويــً لدخــول منتجــات البوتــاس للســوق األندونيســي وزيــادة ثقــة العمــاء بجــودة
المنتــج األردنــي مــن البوتــاس.

تلتــزم شــركة البوتــاس العربيــة بمنــع التلــوث فــي جميــع عملياتهــا واإللتــزام مــع المتطلبــات القانونيــة
كذلــك اســتغالل المــوارد الطبيعيــة وضمــان بيئــة مســتدامة فــي جميــع مواقــع العمــل ،ومــازال
العمــل بنظــام إدارة البيئــة المطبــق مســتمر منــذ العــام  ،2001ويخضــع لإلصــدار الجديــد مــن المواصفــة
 ISO14001:2015حيــث خضــع النظــام لتقييــم خارجــي عــام  2019مــن قبــل الجهــة المانحــة TUV
لضمــان اســتمرار منــح الشــهادة.

تعمــل شــركة البوتــاس العربيــة اآلن علــى بنــاء نظــام إدارة الطاقــة وفقــً للمواصفــة الدوليــة
 ،ISO50001:2018وذلــك لتطبيــق منهجــً منظمــً للتحســين المســتمر فــي أداء الطاقــة ،يهــدف إلنشــاء
قيــاس الوضــع الراهــن ألداء الطاقــة ،ادارة الطاقــة بفعاليــة وترشــيد التكاليــف ،تقليــل اإلنبعاثــات دون
التأثيــر ســلبيًا علــى العمليــات اإلنتاجيــة ومؤشــرات األداء ذات العالقــة.
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 .6درجــة االعتمــاد علــى مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســيين محليـ ًا وخارجي ًا
الموردون الرئيسيون إلجمالي مشتريات الشركة:
الرقم

1
2
3

اسم المورد
شركة إن بي إل شرق المتوسط للتسويق المحدودة

NBL EASTERN MEDITERRANAN MARKETING LIMITED
شركة باور إنترناشونال BAUER International FZE
شركة هايدروكونستركتيا HIDROCONSTRUCTIA

نسبة التعامل من إجمالي المشتريات

8.4%
7%
4.1%

العمالء الذين يشكلون  ٪ 10وأكثر من إجمالي مبيعات الشركة:
الرقم

اسم العميل

نسبة التعامل من إجمالي المبيعات

1

سينوكيم/الصين

28.8%

2

أي بي إل/الهند

17.6%

أي مــن
 .7الحمايــة الحكوميــة أو االمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة أو ٍ
منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو غيرهــا
أ.

تأسســت شــركة البوتــاس العربيــة المســاهمة العامــة فــي  7تمــوز  1956وقــد منحــت حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية
الشــركة فــي عــام  1958إمتيــاز اســتثمار أمــاح ومعــادن البحــر الميــت .وينتهــي هــذا اإلمتيــاز بعــد مــرور  100عــام مــن تاريــخ منــح
االمتيــاز ،حيــث تنتقــل ملكيــة المصانــع والمنشــآت لصالــح حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية دون أي مقابــل .ومــن غايــات
الشــركة اســتخراج األمــاح والمــواد الكيماويــة مــن البحــر الميــت وإنشــاء الصناعــات المســتخدمة لتلــك األمــاح والمــواد الكيماويــة،
وينحصــر نشــاط الشــركة وشــركاتها التابعــة لهــا فــي إنتــاج البوتــاس ونتــرات البوتاســيوم ومنتجــات مشــتقة أخــرى وبيعهــا فــي
األســواق العالميــة.
تتمثــل الحقــوق واالمتيــازات الممنوحــه لشــركة البوتــاس العربيــة ومنتجاتهــا بموجــب اتفاقيــة االمتيــاز المعقــوده مــع حكومــة
المملكــة األردنيــة الهاشــمية وتعديالتهــا والمصــادق عليهــا بموجــب قانــون تصديــق االمتيــاز رقــم  16لســنة  1958علــى النحــو
التالــي:

-

-

-

منــح شــركة البوتــاس العربيــة رخــص االســتيراد الســتيراد جميــع األجهــزة واألدوات ووســائل النقــل واآلالت ومــواد البنــاء والتــيتحتاجهــا لكامــل المشــروع أو التوســعه أو إكمــال المشــروع والســتمرار العمــل ونقــل المشــروع ،ومنــح شــركة البوتــاس العربيــة
إعفــاء مــن رســوم االســتيراد والرســوم الجمركيــة وجميــع الرســوم اإلضافيــة والرســوم األخــرى التــي ُتســتوفى علــى البضائــع
المســتورده أعــاه ،شــريطة اســتعمالها ألغــراض الشــركة وإذا باعــت الشــركة البضائــع المعفــاة مــن الرســوم فتكــون هــذه
البضائــع خاضعــة للرســوم حســب قانــون الجمــارك.
إعفاء منتوجات الشركة من إصدار رخص التصدير ومن جميع الرسوم على البضائع المصدره.حصريــة حــق الشــركة طيلــة فتــرة االميتــاز ممارســة حقــوق التعديــن دون أن يكــون للحكومــة أو أي شــخص أو هيئــة أو شــركةممارســة تلــك الحقــوق.
حق األولوية للشركة في استخراج األمالح والمعادن في البحر الميت أو منطقة االميتاز خالف الحقوق الحصرية أعاله.حــق الشــركة الحصــول علــى جميــع مــا يلــزم مــن المــاء النقــي فــي نهــر األردن أو الموجــب أو ماعيــن وســويمه الســتعماله فــيعمليــة اســتخراج األمــاح والمعــادن وللشــرب والغســيل والشــؤون الصحيــة وجميــع مــا يلــزم المشــروع ،وحــق حفــر اآلبــار فــي
منطقــة االمتيــاز للحصــول علــى المــاء النقــي ،وحــق االنتفــاع مــن ميــاة الينابيــع خــارج منطقــة االميتــاز دون المســجلة كحقــوق
خاصــة ولهــا حــق طلــب االســتمالك علــى نفقــة الشــركة.
-حق إقامة المقالع الحجرية للمشروع من األراضي األميرية معفاة من الرسوم والرخص .

ب .ال يوجد أي براءات إختراع بإسم شركة البوتاس العربية مسجلة لدى أي جهة رسمية في المملكة األردنية الهاشمية.

 .8القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة التــي كان لهــا
تأثيــر جوهــري علــى عمليــات الشــركة أو قدراتهــا التنافســية
-

رفــع ضريبــة الدخــل علــى أربــاح شــركة البوتــاس العربيــة الخاضعــة للضريبــة مــن ( )%24إلــى ( )%31بحســب قانــون معــدل لقانــونضريبــة الدخــل لســنة  2018وذلــك اعتبــارًا مــن .2019/1/1
إرتفاع الضريبة على األرباح الموزعة من الشركات التابعة والحليفة من ( )%6إلى ( )%10وذلك اعتبارًا من ٢٠١٩/١/١-قرار حكومة الصين بتعليق واردات البوتاس مؤق ًتا اعتبارًا من أيلول 2019
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 .9الهيكل التنظيمي
.أالهياكل التنظيمية
1.1شركة البوتاس العربية
رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اول ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ

2.2شركة صناعة األسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري

ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻄﺎءات
اﻟﻤﺠﻠﺲ
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3.3شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين

وﺣﺪة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

إدارة اﻟﻤﻮﻗﻊ

وﺣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ادارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ
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.بعدد موظفي الشركة ومؤهالتهم العلمية
بلغ العدد اإلجمالي للموظفين في نهاية عام  2019في شركة البوتاس العربية ( )1,753موظفًا.

توزيع القوى العاملة حسب المستوى التعليمي في شركة البوتاس العربية والشركات التابعة

المؤهل العلمي

شركة البوتاس
العربية

شركة صناعات
شركة النميرة لألمالح
األسمدة والكيماويات
المختلطة والطين
العربية (كيمابكو)

المجموع

النسبة المئوية

دكتوراه

9

1

0

10

0.50%

ماجستير

45

11

3

59

3%

دبلوم عالي

3

0

0

3

0.15%

بكالوريوس

335

86

3

424

21%

دبلوم

396

44

2

442

22%

الثانوية العامة

965

120

33

1,118

54%

المجموع

1,753

262

41

2,056

100%

بلغ معدل دوران العاملين في شركة البوتاس العربية ( )% 8.78في نهاية عام .2019

.جبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
نشاطات التدريب في الشركة خالل عام 2019
عدد النشاطات

عدد المشاركين

عدد المواضيع

النشاط
التدريب داخل الشركة

66

946

30

التدريب داخل األردن

47

156

46

التدريب خارج األردن

2

3

2

المشاريع البحثية لطالب الدراسات العليا

4

9

4

تدريب المجتمع المحلي

5

364

5

الفعاليات األخرى (زيارات ميدانية)

6

178

1

المجموع الكلي

130

1,656

88

مشروع مبنى البوتاس الجديد في غور الصافي
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.دالمزايا األخرى واإلسكان
تواصــل الشــركة تقديــم قــروض إســكان لموظفيهــا ،وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه القــروض ( )1,997موظفــً ،كمــا زاد
إجمالــي القــروض الممنوحــة بحوالــي ( )1.69مليــون دينــار فــي عــام  2019ليصــل المبلــغ اإلجمالــي مــن القــروض الممنوحــة إلــى حوالــي
( )63مليــون دينــار فــي نهايــة العــام.

.10

إدارة المخاطر

ـل خارجـ ً
بحكــم طبيعــة نشــاط شــركة البوتــاس العربيــة ،فــإن الشــركة تكــون عُ رضـ ً
ـة عــن
ـة لبعــض المخاطــر المرتبطــة بعــدة عوامـ ٍ
دوري وذلــك مــن
ـكل
ـ
بش
ـر
ـ
المخاط
ـذه
ـ
ه
ـم
ـ
وتقيي
ـة
ـ
بدراس
الســيطرة ،حيــث يقــوم فريــق إدارة المخاطــر لــدى شــركة البوتــاس العربيــة
ٍ
ٍ
خــال التنســيق بيــن اإلدارة العليــا ولجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس ،وتشــمل مــا يلــي:

العوامل المؤثرة على مبيعات البوتاس

تشــمل هــذه العوامــل تقلبــات األســعار فــي األســواق العالميــة وتباطــؤ االقتصــاد العالمــي ممــا قــد يــؤدي إلــى إنخفــاض الطلــب علــى
مــادة البوتــاس وســعرها .وبمــا أن البوتــاس يســتخدم بصفــة عامــة كســماد زراعــي فــإن أيــة تغييــرات قــد تطــرأ علــى القطــاع الزراعــي
مثــل انخفــاض الكميــات المنتجــة أوالعوامــل الجويــة مثــل الجفــاف و الســيول أو أيــة عوامــل أخــرى قــد تجبــر المزارعيــن علــى خفــض
النشــاط الزراعــي وبالتالــي خفــض اســتعمالهم لألســمدة.

وتغير القوانين والتشريعات الحكومية وتتضمن جزئين
تعديل
ّ

أو ً
ال ،التشــريعات والقوانيــن المحليــة مثــل التغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى قوانيــن الضريبــة أو الجمــارك أو علــى التشــريعات التــي قــد
تؤثــر علــى أعمــال الشــركة أونشــاطها أو حقوقهــا ومنهــا التشــريعات التــي قــد تؤثــر علــى المتطلبــات التنظيميــة المتعلقــة بالشــركة
وأعمالهــا.
ثانيــً ،السياســات والتشــريعات الحكوميــة فــي الــدول المســتوردة ومــا قــد يطــرأ عليهــا مــن تعديــات وتغ ّيــرات قــد تؤثــر علــى كميــات
و/أو أســعار البيــع للقطاعــات المســتوردة لمــادة البوتــاس فــي تلــك الــدول.

إرتفاع سعر الكهرباء وندرة المياه

تحتــاج عمليــة إســتخراج وإنتــاج البوتــاس إلــى كميــات كبيــرة مــن الطاقــة والميــاه ،لذلــك فــإن شــركة البوتــاس العربيــة تبحــث باســتمرار
عــن مصــادر أقــل كلفــة لكليهمــا.
فعلــى صعيــد الطاقــة ،بــدأت الشــركة باســتخدام الغــاز الطبيعــي فــي عملياتهــا منــذ كانــون ثانــي  ،2017والــذي يعــد أكثــر كفـ ً
ـاءة
وأقــل كلفــة مــن الوقــود الثقيــل .كمــا وبــدأت منــذ كانــون أول  2018باســتخدام توربيــن يعمــل علــى الغــاز الطبيعــي إلنتــاج الكهربــاء
بكلفــة أقــل .يعمــل التوربيــن الغــازي علــى أي مــن الغــاز الطبيعــي أو الديــزل .باإلضافــة لذلــك ،فإنــه مــن المتوقــع أن يدخــل الخدمــة
نظــام توليــد البخــار عــن طريــق اســترداد الطاقــة الضائعــة مــن غــازات اإلحتــراق للتوربيــن الغــازي ( )HRSGمنتصــف عــام  ،2020حيــث أن
هــذا النظــام ســيولد البخــار مجانــً نظــرًا الســتفادته مــن الحــرارة المفقــودة مــن التوربيــن الغــازي.
وابتــداء مــن عــام  2020فإننــا بدأنــا بإعــداد المواصفــات المطلوبــة ألنظمــة جديــدة مــن أجــل توليــد كميــات إضافيــة مــن البخــار والكهرباء
لتلبيــة الحاجــة المتوقعــة خــال الســنوات الثــاث القادمة.
أمــا علــى صعيــد الميــاه ،فقــد قامــت الشــركة بحفــر وتطويــر خمســة آبــار فــي منطقتــي غــور الصافــي وغــور المزرعــة ،وكذلــك
ـمار وعيــن يونــس ،واســتخدام ميــاه األوديــة والميــاه الفائضــة مــن عيــن
اإلســتفادة مــن الميــاه الفائضــة مــن الــري فــي منطقتــي السـ ّ
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مغــارة ،باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم الفنــي عنــد حــدوث أي مشــاكل فنيــة عنــد كل مــن ســد التنــور وســد الموجــب بهــدف إســتعادة
جريــان المــاء الطبيعــي .كمــا وتقــوم الشــركة بتمويــل بنــاء ســد وادي ابــن حمــاد والــذي سيســاعد علــى إشــباع الحاجــات المائيــة
للمجتمعــات المحليــة وبعــض إحتياجــات الشــركة.
كمــا قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة جديــدة مــع ســلطة وادي األردن لتوفيــر كميــات ميــاه اضافيــة بأســعار تفضيليــة وهنالك دراســة
إلنشــاء ســد علــى وادي عســال بالتعــاون مــع ســلطة وادي االردن وشــركة بروميــن األردن.

االعتماد على الشحن البحري

تعتمــد الشــركة بشــكل رئيســي علــى مينــاء العقبــة لتحميــل وشــحن البوتــاس .وفــي حــال تأثــر المينــاء ســلبًا بأيــة عوامــل طبيعيــة
أو سياســية فســوف يحــد مــن صــادرات الشــركة بالرغــم مــن اســتمرارية شــحن بعــض الكميــات المحــدودة عبــر الطــرق البريــة لتزويــد
األســواق القريبــة.

العمالية
القضايا ُ

تقــدم شــركة البوتــاس العربيــة لموظفيهــا أفضــل المزايــا المقدمــة علــى مســتوى المملكــة والمنطقــة ،وتحــرص الشــركة علــى
بنــاء قنــوات اتصــال فاعلــة وشــفافة مــع كافــة الطبقــات العماليــة بشــكل يضمــن إيجــاد التغذيــة الراجعــة الالزمــة إلدارة رأس المــال
البشــري وبشــكل فاعــل.
كمــا أن قانــون العمــل ســاري المفعــول فــي المملكــة يحــدد آليــات توقيــع اإلتفاقيــات العماليــة وبشــكل يخلــق التــوازن ويضمــن
حقــوق كافــة األطــراف المعنيــة بالعمليــة اإلنتاجيــة واســتمراريتها.

القضايا السياسية

تعمــل الشــركة ضمــن القوانيــن المرعيــة فــي المملكــة والتــي تتميــز باســتقرار البيئــة التشــريعية ،كمــا أثبتــت البيئــة التشــريعية قدرتهــا
علــى مواجهــة التقلبــات التــي عصفــت بالمنطقــة مــن خــال تطبيــق الــرؤى الملكيــة الســامية والتــي ســاهمت فــي اســتقرار ونمــو
المملكــة.

انهيار سدود المالحات الرئيسة

فــي الســنوات األخيــرة ،أدى انخفــاض منســوب ميــاه البحــر الميــت وانحســار مياهــه عــن مســاحات مــن األراضــي إلــى ظهــور الحفــر
االنخســافية ( ،)Sink holesحيــث تتأثــر بعــض ســدود الشــركة الرئيســية بهــذه الظاهــرة .وتقــوم دوائــر شــركة البوتــاس العربيــة
المعنيــة بالمراقبــة اليوميــة علــى الســدود للتأكــد مــن ســامتها ،باإلضافــة الــي وجــود العديــد مــن أجهــزة المراقبــة الجيولوجيــة
الموزعــة علــي الســدود التــي تقــوم بقــراءة ورصــد وتســجيل البيانــات الخاصــة بســامة الســدود المنشــأة وأرشــفتها بنظــام معلومــات
جغرافــي متكامــل ( ،)GISكمــا أن الشــركة بصــدد إجــراء عمليــة ترميــم وإعــادة تأهيــل لهــذه الســدود.

قابلية التعرض للكوارث البيئية والطبيعية

منطقــة غــور الصافــي حيــث تقــع مصانــع شــركة البوتــاس العربيــة ،عرضــة للفيضانــات المفاجئــة فــي بعــض األحيــان ،كمــا أن
المنطقــة عرضــة للــزالزل وتشــكل الحفــر اإلنهداميــة (الغاطســة) ،بنــاء علــى ذلــك تــم فقــد تــم بنــاء جميــع المباني/اإلنشــاءات فــي
ً
وفقــا لقوانيــن بنــاء الســامة المعمــول بهــا وقــت اإلنشــاء ،وفيمــا يتعلــق بالحفــر اإلنهداميــة (الغاطســة) ،تطبــق شــركة
الموقــع
البوتــاس العربيــة جميــع التدابيــر الوقائيــة والتصحيحيــة الالزمــة للتخفيــف مــن تأثيــر الحفــر اإلنهداميــة (الغاطســة) علــى اإلنشــاءات
القائمــة (وخاصــة الســدود) ،وقــد تــم اإلتفــاق علــى هــذه التدابيــر مــع شــركات عالميــة متخصصــة فــي هــذا المجــال ،كمــا تقــوم
شــركة البوتــاس بالتأميــن الشــامل علــى منشــ ّاتها .وقــد قامــت إدارة الشــركة مؤخــرا بإعــداد خطــة طــوارئ وإســتجابة.

 .11اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية
-

المبيعات :تم تحقيق حجم مبيعات وصل إلى ( )٢٫٤٠٨مليون طن من البوتاس.اإلنتاج :تمكنت الشركة من الوصول ألكبر رقم إنتاجٍ في تاريخها وهو ( )2.486مليون طن من البوتاس.األرباح التشغيلية :نمت األرباح التشغيلية الموحدة لشركة البوتاس العربية بنسبة (.)%٤٢-تم تخفيض كلفة إنتاج الطن الواحد بواقع ( )%10عن العام .2018

 .12األثــر المالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة
الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
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 .13السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المتحققــة واألربــاح الموزعــة
وصافــي حقــوق المســاهمين وأســعار األوراق الماليــة ،لألعــوام 2019-2015
بــاآلف الدنانيــر ماعــدا النســب الماليــة وبيانــات األســهم وكميــات اإلنتــاج
والمبيعــات
التفاصيل

2019

2018

2017

2016

2015

انتاج البوتاس مليون طن

2.486

2.44

2.32

2

2.36

مبيعات البوتاس مليون طن

2.408

2.44

2.36

2.03

2.19

إيرادات المبيعات الموحدة

504,608

482,727

423,277

369,651

527,527

إيرادات مبيعات البوتاس

459,824

427,156

364,332

322,265

472,885

إجمالي الربح

226,179

166,697

104,755

65,635

213,413

الربح من العمليات

150,483

106,033

58,337

17,209

145,611

مصاريف التمويل

8,499

10,838

6,853

5,754

609

إيرادات أخرى

55,425

36,609

11,489

16,269

1,887

صافي األرباح بعد الضريبة والمخصصات

151,695

124,874

89,843

62,244

131,133

صافي الموجودات الثابتة

214,869

243,267

219,481

232,078

244,082

قروض والتزامات أخرى طويلة األجل

29,157

32,370

31,100

8,562

9,377

صافي حقوق المساهمين

891,701

845,095

807,885

805,065

892,190

نسبة المديونية

2.6%

2.3%

3.3%

0%

0%

نسبة العائد على متوسط االستثمار

14 %

13%

9.6%

7%

13%

نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين

17%

15%

11.1%

8%

15%

الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة

4.1

5.5

8.33

8.3

4.7

سعر اإلغالق للسهم/دينار

20.45

16.02

16.85

19.18

21

األرباح الموزعة

*

99,981

83,317

83,317

99,981

نسبة األرباح الموزعة

*

120%

100%

100%

120%

حصة السهم من صافي الربح/دينار

1.82

1.5

1.08

0.8

1.6

نسبة القيمة السوقية إلى الربح

11.2

10.7

15.6

23.7

13.3

رسوم التعدين دينار/طن منتج

10

6.2

3.16

2

10.1

* سيتم إقرار نسبة توزيع األرباح لعام  2019في اجتماع الهيئة العامة
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 .14تحليل المركز المالي للشركة
2019%

2018%

1

نسبة مجمل الربح

45%

35%

2

نسبة إجمالي اإللتزامات إلى األصول

18%

16%

3
4
5
6

نسبة صافي الربح
معدل دوران المخزون
معدل دوران األصول
معدل دوران الذمم المدينة

30%
10.7
0.48
6

26%
18.9
0.49
8.2

الرقم

النسبة المالية

.أالممتلكات والمصانع والمعدات
بلغــت القيمــة الموحــدة للممتلــكات والمصانــع والمعــدات وبعــد طــرح اإلســتهالك المتراكــم الموحــد ( )214.9مليــون دينــار فــي نهايــة
عــام  2019مقابــل ( )243.3مليــون دينــار لعــام  2018أي بنقصــان نســبته ( )%١١٫٧وذلــك بســبب مصاريــف اإلســتهالك الســنوية.

.بالمخزون
فــي عــام  ،2019بلغــت قيمــة مخــزون الشــركة مــن البضاعــة الجاهــزة مــن البوتــاس ()٣٠٫١مليــون دينــار أي مــا يعــادل ( )195.6ألــف طــن
مــن البوتــاس ،مقابــل ( )22مليــون دينــار أي مــا يعــادل ( )133ألــف طــن مــن البوتــاس فــي نهايــة عــام .2018

.جاالستثمارات
انخفضــت اســتثمارات الشــركة فــي أســهم الشــركات الحليفــة والمشــاريع المشــتركة مــن ( )195مليــون دينــار فــي عــام  2018إلــى ()192
مليــون دينــار فــي عــام  ،2019أي بنقصــان بنســبة ( )%1نتيجــة لتوزيعــات األربــاح مــن هــذه الشــركات.

.دالقروض
انخفض رصيد القروض الطويلة األجل الموحد إلى ( )11.7مليون دينار في عام  2019من ( )15.9ألف دينار في عام .2018

.هإيرادات المبيعات الموحدة
بلغــت ايــرادات المبيعــات الموحــدة فــي نهايــة عــام  )504٫6( 2019مليــون دينــار كمــا فــي العــام الســابق  2018حيــث بلغــت ( )482.7مليــون
دينــار أيضــً.
وكمــا ارتفعــت أســعار البوتــاس فــي عــام  .2019وشــكلت إيــرادات مبيعــات البوتــاس مــن االيــرادات االجماليــة مــا نســبته ( )%87وشــكلت
إيــرادات شــركة صناعــات األســمدة والكيماويــات العربية/كيمابكــو مــا يقــارب (.)%12
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.والكلفة اإلجمالية (مليون دينار)
البيان

2019

2018

2017

2016

2015

الكلفة اإلجمالية الموحدة

341.8

366.6

359.7

344

381.7

الكلفة اإلجمالية الموحدة للمبيعات

278.4

316

319

304

314

مصاريف البيع والتوزيع

19.6

20.5

19.4

17.9

20.1

رسوم التعدين

24.8

15.1

7.3

4.1

23.7

المصاريف اإلدارية والعمومية

19

15

14

18

23.9

.زاألرباح
بلغــت أربــاح عــام  2019الموحــدة قبــل الضريبــة ( )208,٧مليــون دينــار ،وبعــد طــرح مخصــص ضريبــة الدخــل يصبــح صافــي ربــح العــام
الموحــد ( )151,٧مليــون دينــار مقابــل صافــي ربــح موحــد بلــغ ( )124,9مليــون دينــار لعــام .2018

.ححقوق الملكية
بلــغ مجمــوع حقــوق الملكيــة ()891,٧مليــون دينــار فــي نهايــة عــام  2019مقارنــة بقيمــة بلغــت ( )845,١مليــون دينــار بنهايــة عــام .2018
وبذلــك تصبــح القيمــة الدفتريــة لســهم الشــركة ( )10.7دينــار كمــا فــي نهايــة عــام .2019

 .15الخطة المستقبلية
التطــورات المســتقبلية الهامــة والخطــة المســتقبلية للشــركة للعــام  - 2020المشــاربع
ا لمستقبلية
فــي ضــوء زيــادة التنافســية بيــن منتجــي األســمدة علــى المســتوى العالمــي تــــسعى شــــركة البوتــــاس العربيــــة إلــــى وضــــع خطــط
محكمــة مــن أجــل المحافظــــة علــــى اســــتمرارية ونجــاح الشــــركة وتحقيــــق المنفعــــة القصــــوى لمســــاهميها .وتعمــل الشــــركة
علــى عــدة مشــــاريع مــــن شــــأنها رفــــع مســــتوى الســامة العامــة وزيــادة اإلنتــــاج وضبــط الكلــف ،وتتلخــص المشــاريع الرئيســية
للشــركة بمــا يلــي:

السالمة
تســعى شــركة البوتــاس العربيــة إلــى أن تصبــح فــي طليعــة الشــركات فــي مجــال الســامة العامــة وذلــك مــن خــال تطويــر ثقافــة
الســامة العامــة لــدى الموظفيــن والمقاوليــن والــزوار ،حيــث تضــع هــذا األمــر فــي قمــة أولوياتهــا ،ومــن أجــل ذلــك تقــوم الشــركة
برصــد وتقييــم كافــة المخاطــر فــي مواقــع العمــل وتحديــد إجــراءات الضبــط المناســبة مــن إجــراءات ســامة هندســية وإجــراءات

85

86
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وتعليمــات إداريــة وتطبيــق تصاريــح العمــل واإلرشــادات والتدريــب والتأهيــل والتوعيــة الالزمــة للجميــع .وقامــت شــركة البوتــاس
ـات صارمــةٍ فــي جميــع مواقــع الشــركة لضمــان رفــع
العربيــة بتضميــن أحــدث التقنيــات فــي مصانعهــا إضافــة إلــى وجــود سياسـ ٍ
ُ
مســتوى الســامة العامــة ووضــع برامــج خاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة وتنظيــم منتديــات للمشــرفين والنظــار والســائقين.

تنويع مصادر الطاقة
تمكنــت الشــــركة مــن إنشــاء هيــكل يســمح لهــا بالحصــول علــى الطاقــة مــن مصــادر مختلفــة تشــمل الغــاز والكهربــاء والديــزل
والوقــود الثقيــل .وســتقوم الشــركة بتنفيــذ مشــاريع نوعيــة خــال العــام  2020مثــل مشــروع توليــد واســترداد األبخــرة الــذي مــن شــأنه
المســاهمة فــي رفــع فعاليــة وكفــاءة اســتغالل مصــادر الطاقــة وبالتالــي خفــض النفقــات وتحقيــق هوامــش ربحيــة أعلــى.

الموارد المائية
تعــد الميــاه عنصــرًا أساســيًا فــي العمليــة اإلنتاجيــة فــي شــركة البوتــاس العربيــة ،وتعمــل الشــركة فــي هــذا الشــأن علــى تعزيــز أمنهــا
المائــي مــن خــال عــدة مشــاريع أهمهــا بنــاء الســدود فــي جنــوب البــاد .كمــا قامــت بتمويــل بنــاء مشــــروع ســــد وادي ابــــن حمــاد
بســــعةٍ إســتيعابيةٍ تبلــــغ حوالــــي أربعــــة مالييــــن متــــر مكعــب ســنويًا .وسيســاهم هــذا الســد فــي تحقيــــق وفــــورات ماليــــة فــــي
كلــــف الميــــاه إضافـ ً
ـة الــى توفيــر الميــاه للمجتمــع المحلــي والمســاهمة فــي رفــد احتياجــات القطــاع الزراعــي.

اإلنتاج
تعكــــف الشــــركة علــــى دراســــة الخيــــارات لتعظيــــم وزيــــادة اإلنتــــاج مــــن خــــال اســــتعراض البدائــــل المتاحــــة وإمكانيــــة زيــــادة
الكفــــاءة للمصانــــع الحاليــــة ومســــاحات التبخيــــر .وتشــمل خطــة الشــركة للتوســع وتنويــع منتجاتهــا مــا يلــي:
١.١العمــل علــى تنفيــذ الســد رقــم ( )19فــي المنطقــة الشــمالية مــن منطقــة االمتيــاز لزيــادة القــدرة اإلنتاجيــة بواقــع ( )140ألــف طــن
ســنوي ًا الــذي بــدأ العمــل فيــه فــي العــام .2017
٢.٢تعمــل شــركة أجابيتــو األمريكيــة ( )Agapitoالمعيّنــة مــن قبــل وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة علــى دراســة فنيــة مــن شــأنها أن
تب ّيــن الجــدوى اإلقتصاديــة مــن إنتــاج ســماد البوتــاس فــي منطقــة اللســان غيــر الخاضعــة ألراضــي إمتيــاز شــركة البوتــاس العربيــة.
وفــي هــذا الشــأن ،قامــت شــركة البوتــاس العربيــة بتمويــل الدراســات الفنيــة الخاصــة بهــذا المشــروع ،حيــث أنــه وفــي حــال ثبتــت
الجــدوى االقتصاديــة ســتقوم الشــركة بالتنافــس للحصــول علــى امتيــاز اإلســتخراج طبق ًا للتشــريعات النافذة ولألســس والشــروط
التــي تحددهــا الحكومــة األردنيــة ممثلـ ً
ـة بــوزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة.
٣.٣تعمــل شــركة البوتــاس العربيــة علــى دراســة الجــدوى االقتصاديــة والفنيــة للتوســع فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن منطقــة االمتيــاز
(منطقــة فيفــا) .ومــن المتوقــع أن تصــدر نتائــج الدراســة خــال النصــف األول مــن العــام .2020
٤.٤تقــوم الشــركة بالعمــل علــى التوســع فــي إنتــاج البوتــاس الحبيبــي األحمــر ،وتســعى الشــركة إلــى اإلنتهــاء مــن مشــروع وحــدة
الــرص الجديــدة خــال العــام  ،2020وهــو مــا ســيرفع القــدرة اإلنتاجيــة للشــركة مــن البوتــاس الحبيبــي األحمــر بشــكل مضاعــف.
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المبيعات
خطــط
تعمــل شــركة البوتــاس العربيــة علــى وضــع
ٍ
تســويقيةٍ تعــزز وجودهــا فــي األســواق الرئيســية حــول
العالــم وتوفيــر وتطويــر المنتجــات بمــا يتناســب مــع
متطلبــات زبائــن الشــركة .وفــي هــذا الشــأن ،تمكنــت
الشــركة فــي العــام  2019مــن إنتــاج البوتــاس الحبيبــي
األحمــر وبيعــه فــي البرازيــل وهــو الســوق الــذي يعــد
أحــد أكبــر مســتهلكي ســماد البوتــاس علــى مســتوى
العالــم .وسيســاهم قيــام الشــركة بتوفيــر منتــج
البوتــاس الحبيبــي األحمــر وبحســب متطلبــات األســواق
المختلفــة فــي تمكينهــا مــن الدخــول ألســواق جديــدة
األمــر الــذي يســاعد علــى اســتقرار المبيعــات وتحقيــق
ممكــن منهــا.
حجــم
أكبــر
ٍ
ٍ

الصناعــات المشــتقة
يتــم التركيــز حاليــً علــى التوســع فــي الصناعــات المشــتقة ،حيــث وافــق مجلــس اإلدارة علــى البــدء فــي الدراســات إلنشــاء مجمــع
كيميائــي إلنتــاج مــادة الكلوريــن والصــودا الكاويــة ومجمــع أســمدة متخصصــة ،وتــم التوافــق علــى أهــم الشــروط التجاريــة
والتســويقية لهــذا المشــروع مــع الزبائــن ،كمــا يتــم حاليــً دراســة شــراكات إســتراتيجية أخــرى مــع شــركات عالميــة فــي هــذا المجــال
وســتكون أولــى الخطــوات تأســيس شــركة مســتقلة معنيــة بتلــك االســتثمارات التــي مــن شــأنها رفــع عــدد المنتجــات الســمادية فــي
ســلة الشــركة والبــدء بإنتــاج المــواد األوليــة والمتوســطة الالزمــة لمواكبــة التطــورات فــي الزراعــات المحميــة وذات القيــم المضافــة
العاليــة لمواكبــة التغيــرات فــي أنمــاط إســتهالك الغــذاء فــي العالــم.
رفعــت شــركة كيمابكــو المملوكــة بالكامــل لشــركة البوتــاس العربيــة طاقتهــا اإلنتاجيــة مــن ســماد نتــرات البوتاســيوم مــن ()135
ألــف طــن ســنويًا إلــى ( )175ألــف طــن ســنويًا .ويمثــل منتــج الشــركة أحــد أفضــل المنتجــات مــن حيــث الجــودة علــى المســتوى
العالمــي ،األمــر الــذي مــن شــأنه تمكيــن الشــركة مــن تحقيــق هامــش ربحــي أكبــر.
أمــا شــركة بروميــن األردن ،والمملوكــة مناصفـ ً
ـة بيــن شــركة البوتــاس العربيــة وشــركة ألبامــارل األمريكيــة ،فقــد إنتهــت مــن أعمــال
التوســعة لزيــادة قدرتهــا اإلنتاجيــة لمواجهــة الطلــب العالمــي المتنامــي وبكلفــةٍ تقديريــةٍ بلغــت ( )50مليــون دوالر أمريكــي.

مينــاء العقبــة
وفــي إطــار خطــة الشــركة فــي زيــادة ســعة المناولــة علــى رصيــف التصديــر فــي العقبــة وتماشــيًا مــع الخطــط الحكوميــة فــي تطوير
الموانــىء؛ تمــول شــركة البوتــاس العربيــة مناصفـ ً
ـة مــع شــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة مشــروع المينــاء الصناعــي األردنــي بمبلــغ
إجمالــي يصــل إلــى حوالــي ( )140مليــون دينــار .ومــن المتوقــع اإلنتهــاء مــن إنشــاء المشــروع فــي بدايــة العــام .2020

محطــة ضــخ ميــاه جديدة
تعمل شــــركة البوتــــاس العربيــــة على إنشــــاء محطــة ضــخ ميــــاه جديــدة تعمــل علــى ضــخ المــاء المالــــح مــن البحــر الميــت إلــى
مالحات الشــــركة المخصصــــة لرفــــع كثافــــة المحلــــول الملحــــي فــي المــــاء .ويعــد هــذا المشــــروع ذو أهميــة عاليــــة مــن أجــل
المحافظــــة علــى إنتاجيــة الشــــركة فــي المســتقبل.

مستودعات البوتاس الجديدة
ـن جديــــدةٍ فــــي غــــور الصافــــي لمنتجــــات البوتــــاس
أقــــرت إدارة شــــركة البوتــــاس العربيــــة مشــــروع إنشــــاء مســــتودعات تخزيـــ ٍ
المختلفــــة .ويهــــدف هــــذا المشــــروع إلــــى تجهيــــز المســــتودعات الجديــــدة بأحــــدث وســــائل التكنولوجيــــا وذلــــك مــــن أجــــل
تحقيــــق أفضــــل مســــتويات الجــــودة للمنتــج المصــــدر علــى مســــتوى العالم من حيث نقــــاء المنتــج أو طــــرق التغليــف المطابقة
للمواصفــــات والمقاييس العالميــــة .وســــيعمل هــــذا المشــــروع علــى تمكيــن الشــــركة مــن تعزيــز ثقــة العمــــاء وتحقيــق أعلــى
درجــــات الرضــــا لديهــــم فــي مختلــــف األســــواق العالميــة.
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القوى العاملة
شــرعت شــركة البوتــاس العربيــة فــي العــام  2015بتنفيــذ «برنامــج المتــدرب المتميــز» وال زالــت تنفــذه وهــو برنامــج ريــادي يهــدف إلــى
تشــجيع وتوجيــه الطلبــة فــي المجتمعــات المحيطــة بأماكــن عمليــات الشــركة نحــو الدراســة المتوســطة للتخصصــات الفنيــة ،ومــن
ثــم توفيــر برنامــج يســاعد علــى تأهيلهــم ومنحهــم التدريــب والخبــرة العمليــة الكافيــة وذلــك بالتعــاون مــع كافــة الجهــات المعنيــة،
وعلــى رأســها وزارة العمــل .كمــا واســتمرت الشــركة فــي اســتقطاب ودعــم البرامــج التدريبيــة المبتكــرة وذلــك مــن خــال قيامهــا
بالتوقيــع خــال عــام  2019علــى إتفاقيــة مــع جامعــة الحســين التقنيــة تقــدم الشــركة بموجبهــا ( )60منحــة دراســية للدرجــة الجامعيــة
المتوســطة فــي مجــال الهندســة التطبيقيــة المعتمــدة فــي الجامعــة ،ويهــدف هــذا المشــروع إلــى دعــم الطلبــة الذيــن يتميــزون
باختصاصاتهــم الهندســية العلميــة التطبيقيــة مــع تبنــى الشــركة لتدريبهــم واســتقطابهم للعمــل فيهــا بعــد فتــرة التدريــب.

شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين
تعمــل شــركة النميــرة لألمــاح المختلطــة والطيــن المملوكــة بالكامــل لشــركة البوتــاس العربيــة علــى اســتخراج األمــاح والطيــن مــن
ـتحضرات تجميليــة ،وقــد أجــرت هيئــة مديــري
البحــر الميــت لغايــة بيعهــا محلي ـ َا وعالميــً ،وتصنيعهــا وتســويقها علــى شــكل مسـ
ٍ
شــركة النميــرة دراسـ ً
ـرص تجاريــةٍ كبيــرةٍ يمكــن لشــركة النميــرة أن تســتفيد
ـة باإلشــتراك مــع دار خبــرة عالميــة دلــت علــى وجــود فـ ٍ
ـاء عليهــا مــن ربحيتهــا ،إن تمكنــت مــن االرتقــاء بمســتوى عملياتهــا اإلداريــة والماليــة والبحثيــة والتصنيعيــة والتســويقية.
منهــا وتزيــد بنـ ً
وتضمنــت الدراســة خطــة تنفيذيــة متكاملــة يمكــن تنفيذهــا خــال خمــس ســنوات.

 .16أتعــاب التدقيــق واألتعــاب القانونيــة واإلستشــارات المهنيــة للشــركة
والشــركات التابعــة
.أأتعاب التدقيق الخارجي واإلستشارات المهنية للشركة والشركات التابعة
تكاليف التدقيق الخارجي  2019بآالف الدنانير
شركة البوتاس العربية

كيمابكو

النميرة

المجموع

57

20

3

80

.بأتعاب التدقيق الداخلي واإلستشارات المهنية والضريبية للشركة والشركات
التابعة
تكاليف التدقيق الداخلي واالستشارات الضريبية  2019بآالف الدنانير
شركة البوتاس العربية

كيمابكو

النميرة

المجموع

71.5

14

1.2

86.7

.جاألتعاب القانونية
تكاليف األتعاب القانونية  2019بآالف الدنانير
شركة البوتاس العربية

كيمابكو

النميرة

المجموع

199

23.2

3

225.2
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 .17عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قِ بــل أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة
.أعدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

الجنسية

الشركات
المسيطر
عليها من قبل
أي منهم
ٍ

عدد األسهم
كما في

عدد األسهم
كما في

0

0

ال يوجد

0

ال يوجد
ال يوجد

االسم

المنصب

معالي السيد جمال أحمد مفلح
الصرايرة

رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

السيد «أحمد جمال» نواف محمد
البطاينة

عضو مجلس إدارة

األردنية

0

المهندس سعد صالح العلقان
أبو حمور

عضو مجلس إدارة من 2017/5/16
وحتى 2019/8/20

األردنية

0

0

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعة
الطراونة

عضو مجلس إدارة

األردنية

0

0

ال يوجد

معالي الدكتور إبراهيم مشهور
حديثة الجازي

عضو مجلس إدارة من 2019/9/19

األردنية

0

0

ال يوجد

السيد برنت إدوارد هايمان

عضو مجلس إدارة
رئيس تنفيذي من - 2014/12/3
2019/2/1

االمريكية

0

0

ال يوجد

المهندس دنج هو

2019/12/31

2018/12/31

عضو مجلس اإلدارة منذ ٢٠١٨/١١/١
ونائب رئيس مجلس اإلدارة منذ
٢٠١٩/٤/٢٣

الصينية

0

0

ال يوجد

السيد جو ويلينج

عضو مجلس

الصينية

0

0

ال يوجد

السيد محمد رضا على سلطان

عضو مجلس إدارة من 2016/6/2
نائب رئيس مجلس اإلدارة من
 2016/08/03وحتى 2019/9/15

الكويتية

0

0

ال يوجد

السيد أنمار طالب عبد اللطيف
العبدالجليل

عضو مجلس إدارة من 2019/9/15
نائب رئيس مجلس اإلدارة من
2019/10/29

الكويتية

0

0

ال يوجد

السيدة عزة محمد سعيد راشد
السويدي

عضو مجلس إدارة

اإلماراتية

0

0

ال يوجد

األردنية

0

0

ال يوجد

األردنية

0

0

ال يوجد

األردنية

0

0

ال يوجد

الدكتور صفاء الدين فخري عبد
المجيد آل فؤاد

عضو مجلس إدارة اعتباراً من
 2017/2/5وحتى 2019/3/26

العراقية

0

0

ال يوجد

السيد أحمد عبداهلل نجم نجم

عضو مجلس إدارة اعتباراً من
2019/3/26

العراقية

0

0

ال يوجد

المهندس نجيب محمد محمد
اوحيده

عضو مجلس إدارة

الليبية

0

0

ال يوجد

الدكتور سعدي سليمان اطراد
الطراد

عضو مجلس إدارة

الكويتية

السيد فادي عبدالوهاب عبد الفتاح عضو مجلس إدارة من 2017/8/15
وحتى 2019/7/10
أبو غوش
السيدة رانية موسى فهد األعرج

عضو مجلس إدارة من 2019/7/10
وحتى 2019/11/10

عضو مجلس إدارة اعتباراً من
الدكتور بسام علي نايف الصبيحي
2019/12/9

المجموع

0

0

ال يوجد
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.بعدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية
اإلسم
الدكتور معن فهد عبدالكريم
النسور
السيد برنت إدوارد هايمان

Brent Edward Heimann

السيد رشيد توفيق رشيد اللوباني
السيد جعفر محمد حافظ سالم
السيد محمد عبد الفتاح محمد
أبو غياب
السيد عدنان سليمان فارس
المعايطه
السيد محمد عبدالرحمن عبد
المغني الرازم

المنصب

الرئيس التنفيذي منذ 2019/4/23
الرئيس التنفيذي
من 2019/2/1 - 2014/12/3
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق
والمبيعات منذ 2019/4/23
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق
والمبيعات منذ  2003/10وحتى
2019/4/23
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
نائب الرئيس التنفيذي للموارد
البشرية والشؤون العامة
نائب الرئيس التنفيذي األول للمالية
وخدمات المساندة منذ 2019/4/23

الشركات
المسيطر
عليها من قبل
أي منهم
ٍ

عدد األسهم
كما في

عدد األسهم
كما في

أردنية

0

0

اليوجد

أمريكية

0

0

اليوجد

أردنية

0

0

اليوجد

أردنية

0

0

اليوجد

أردنية

2,085

2,085

اليوجد

أردنية

0

0

اليوجد

أردنية

0

0

اليوجد

الجنسية

2019/12/31

2019/12/31

 .18عدد األوراق المالية المملوكة من قبل المطلعين
االسم

المنصب

الجنسية

محمد عبد الفتاح محمد أبو غياب
المجموع

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

األردنية

عدد األسهم
كما في

عدد األسهم
كما في

2,085
2,085

2,085
2,085

2019/12/31

2018/12/31

الشركات
المسيطر
عليها من قبل
أي منهم
ٍ
اليوجد

 .19عــدد األوراق الماليــة المملوكــة ألقــارب أعضــاء مجلــس اإلدارة وأقــارب
أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة
.أأقارب أعضاء مجلس اإلدارة *
االسم

الصلة

ال يوجد

الزوج /الزوجة /األوالد القصر

الجنسية

عدد األسهم
كما في

عدد األسهم
كما في

-

-

-

2019/12/31

2018/12/31

الشركات
المسيطر
عليها من قبل
أي منهم
ٍ
-

* ال توجد أوراق مالية مملوكة من قبل أي من أقارب أعضاء مجلس اإلدارة (الزوج  /الزوجة  /األوالد القصر).

.بأقارب أشخاص اإلدارة التنفيذية *
عدد األسهم
كما في

عدد األسهم
كما في

800

-

-

االسم

الصلة

الجنسية

لبنى مروان عبد الفتاح أبو زهرة

زوجة جعفر محمد حافظ سالم
زوجة محمد عبد الفتاح محمد أبو
غياب

األردنية

800

األردنية

155

155

955

955

عاليه مصطفى عبد الفتاح نصار
المجموع

الشركات
المسيطر
عليها من قبل
أي منهم
ٍ

2019/12/31

* ال توجد أوراق مالية مملوكة من قبل باقي أقارب أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا (الزوجة  /األوالد القصر).

2018/12/31
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 .20المزايــا والمكافــآت التــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
.أالمزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالدينار األردني
االسم

المنصب

الرواتب
الجنسية
اإلجمالية

18,000

ممثل وزارة المالية
معالي السيد جمال أحمد مفلح
الصرايرة (أ) ( +ب)
ممثلو شركة إدارة االستثمارات
الحكومية
السيد «أحمد جمال» نواف محمد
البطاينة (ب)
المهندس سعد صالح العلقان أبو حمور
(ب)
المهندس مفرح دخيل اهلل جمعة
الطراونة (ب)
معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثة
الجازي (ب)
ممثلو مانجيا إندستريل ديفيلوبمنت

بدل
إجمالي
بدالت
المكافآت بدل
حضورلجان بدل
المزايا
المياومات اخرى
والتنقالت التمثيل السنوية
السنوية
السنوية

5,000 27,000

رئيس
المجلس

األردنية

عضو

األردنية

-

عضو

األردنية

-

عضو

األردنية

-

عضو

األردنية

-

228,000.00

48,500
53,100

Manjia Industrial Development

36,000

-

10,000

18,000

8,575

4,713

السيد برنت إدوارد هايمان

عضو

المهندس دنج هو (ت)

عضو

الصينية

-

السيد جو ويلينج (ت)

عضو

الصينية

-

ممثلو الشركة العربية للتعدين

السيد أنمار طالب عبد اللطيف
العبدالجليل
السيدة عزة محمد سعيد راشد
السويدي
ممثلو المؤسسه العامة للضمان
االجتماعي
السيد فادي عبدالوهاب عبد الفتاح أبو
غوش (د)

نائب
الرئيس
نائب
الرئيس

276,500

15,000 21,000

االمريكية

السيد محمد رضا على سلطان

50,000

89,100

46,000
10,500

41,788

10,000

10,000

10,000

10,000
10,000

10,000

الكويتية

12,700

-

5,000

17,700

الكويتية

5,300

-

5,000

10,300

عضو

اإلماراتية

18,000

-

10,000

28,000

16,550

-

21,550

5,000

عضو

األردنية

-

-

الدكتور بسام علي نايف الصبيحي (د)

عضو

األردنية

-

-

السيدة رانية موسى فهد األعرج (د)

عضو

األردنية

-

-

ممثل الحكومة العراقية
الدكتور صفاء الدين فخري عبد المجيد
آل فؤاد

عضو

العراقية

4,250

-

1,150

1,000

6,400

السيد أحمد عبداهلل نجم نجم

عضو

العراقية

13,750

-

3,850

10,000

27,600

ممثل الشركة الليبية لإلستثمارات
الخارجية
المهندس نجيب محمد محمد اوحيده

عضو

الليبية

ممثل الهيئة العامة لإلستثمار/
الكويت
الدكتور سعدي سليمان اطراد الطراد
مجموع جزئي

عضو

18,000

-

5,000

18,000

-

5,000

-

الكويتية

228,000

231,650

64,713 56,575

36,000

13,000

23,000
13,000

136,000

13,000

-

716,938

92

التقرير الســنوي 2019

المزايا العينية:
أ) يصرف لرئيس مجلس اإلدارة سيارتان بالسائق
ب) بدل حضور لجان والتنقالت السنوية وبدل التمثيل تدفع ألمانات وزارة المالية
د) بدل حضور لجان والتنقالت السنوية وبدل التمثيل تدفع للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي
ه) بدل حضور لجان والتنقالت السنوية وبدل التمثيل تدفع للهيئة العامة لإلستثمار/الكويت
ت) بدل حضور لجان والتنقالت السنوية وبدل التمثيل تدفع إلى شركة مانجيا إندستريال ديفيلوبمنت

.بالمزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من أعضاء اإلدارة التنفيذية
االسم

المنصب

الرئيس التنفيذي منذ
الدكتور معن فهد عبدالكريم النسور
2019/4/23
الرئيس التنفيذي من
السيد برنت إدوارد هايمان
2019/2/1 - 2014/12/3
نائب الرئيس التنفيذي
األول للمالية وخدمات
السيد محمد عبدالرحمن عبد المغني
المساندة منذ
الرازم
2019/4/23
نائب الرئيس التنفيذي
للتسويق والمبيعات
السيد رشيد توفيق رشيد اللوباني
منذ 2019/4/23
نائب الرئيس التنفيذي
للتسويق والمبيعات
السيد جعفر محمد حافظ سالم
منذ  2003/10وحتى
2019/4/23
نائب الرئيس التنفيذي
السيد محمد عبد الفتاح محمد أبو غياب
للعمليات
نائب الرئيس التنفيذي
للموارد البشرية
السيد عدنان سليمان فارس المعايطه
والشؤون العامة
المجموع

المزايا العينية:
أ) يصرف للرئيس التنفيذي سيارتان بالسائق
ب) يصرف لنواب الرئيس التنفيذي سيارة وسائق واحد

الجنسية

بدل
الرواتب
اإلجمالية التمثيل

26,000

بدل
بدل
سكن
المياومات
ومرافق

مكافاة
نهاية
الخدمة

إجمالي
المزايا
السنوية

15,950

186,097

أردنية

144,147

-

29,380

أمريكية

29,380

1,600

222,600

أردنية

209,000

12,000

108,230

أردنية

91,730

7,500

9,000

أردنية

64,851

6,000

2,200

73,051

أردنية

139,230

2,000

141,230

أردنية

159,600

6,000

837,938

57,500

165,600

30,750

926,188
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 .21التبرعــات والمنــح التــي دفعتهــا شــركة البوتــاس العربيــة خــال الســنة
الســنوات الماليــة 2019 - 2015
حافظــت شــركة البوتــاس العربيــة فــي أداء دورهــا الوطنــي كصــرح اقتصــادي ريــادي ،مسترشــدة فــي ذلــك برؤيــة حضــرة صاحــب
الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم حفظــه اهلل ،أن األولويــة هــي حيــاة أفضــل لجميــع األردنييــن،
إضافــة إلــى استرشــادها بقيمهــا األساســية التــي تشــمل الشــراكة مــع المجتمعــات المحليــة.
واســتمرارًا لخطــة البوتــاس فــي دعــم المجتمعــات المحليــة وبمــا يتفــق مــع سياســة الحكومــة فــي تنميــة المحافظــات ،فقــد قامــت
الشــركة خــال عــام  2019بدعــم المجتمعــات المحليــة ســواء نقديــً أو بتوفيــر المنشـ َات واللــوازم العامــة بمقــدار ( )11.26مليــون دينــار.
كمــا قامــت شــركة البوتــاس العربيــة بتقديــم عــدد ( )60منحــة دراســية خــال عــام  2019لدراســة الدبلــوم العالــي فــي جامعة الحســين
ـاء علــى أســس تنافســية وشــفافة .وذلــك بواقــع ( )5منــح لــكل
التقنيــة للطلبــة والطالبــات الحاصليــن علــى نســبة ( )%75فأعلــى ،بنـ ً
محافظــة.
وفيما يلي تفصيل إلنفاق المسؤولية االجتماعية على مدى السنوات الخمس الماضية:

القطاع

2019

2018

2017

2016

2015

المجموع

2015 - 2019

المعدل
السنوي

%

التعليم

2,757,937

1,846,936

2,307,600

2,323,760

2,162,372

2,279,721 11,398,605

24%

التنمية اإلجتماعية

4,666,800

2,025,860

1,699,667

1,184,220

1,670,855

2,249,480 11,247,402

24%

الجهات الرسمية

1,633,230

3,120,344

780,882

1,092,692

2,914,094

9,541,242

1,908,248

20%

المياه والبيئة

55,225

12,500

111,243

68,400

711,320

958,688

191,738

2%

الصحه

1,132,600

2,136,246

1,484,060

2,521,744

1,809,400

9,084,050

1,816,810

19%

الرياضة

392,500

319,807

929,906

432,915

372,484

2,447,612

489,522

5%

دور العبادة

305,904

35,000

203,400

176,348

219,568

940,220

188,044

2%

النشاطات الثقافية 147,000

33,000

254,300

244,215

240,000

918,515

183,703

2%

135,000

79,000

73,806

38,605

498,875

99,775

1%

7,850,058

8,118,100

9,407,042 47,035,209 10,138,698

النقابات المهنية

172,464

المجموع

9,664,693 11,263,660

100
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 .22العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع
الشــركات التابعة أو الشــقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء
المجلــس أو الرئيــس التنفيــذي أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم
•

•ال يوجــد لــدى شــركة البوتــاس العربيــة أيــة عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات مــع رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو الرئيــس
التنفيــذي أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم.

•

•أما بخصوص الشركات التابعة والحليفة ،فإن العقود واالرتباطات تتمثل بما يلي:

-

عقد توريد البوتاس لشركة برومين األردن  -شركة حليفة.عقد توريد البوتاس لشركة صناعات األسمدة والكيماويات العربية-كيمابكو -شركة تابعة.عقد توريد البوتاس لشركة األسمدة اليابانية األردنية  -شركة حليفة.-استخدام خدمات المناولة للميناء الصناعي في العقبة من خالل شركة الموانئ الصناعية األردنية  -شركة حليفة.

 .23مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
.أمساهمة الشركة في حماية البيئة
تولــي شــركة البوتــاس العربيــة االلتــزام بمتطلبــات البيئــة اهتمامــا كبيــرًا علــى كافــة المســتويات .فقــد جعلــت الشــركة مــن التنميــة
المســتدامة شــعارًا لهــا حتــى يتمكــن أجيــال المســتقبل مــن االســتمتاع بخيــرات الطبيعــة ،والشــركةعاقدة العــزم علــى التعامــل مــع
الطبيعــة بأعلــى درجــات اإلحتــرام والعنايــة ،لــذا فقــد تــم تخطيــط نشــاطات الشــركة فــي منطقــة البحــر الميــت والعقبــة بعنايــة
وحــذر بهــدف التقليــل مــن األضــرار البيئيــة ،وال ينحصــر هــذا الموقــف المســؤول الــذي تتبنــاه الشــركة بالحفــاظ علــى البيئــة المحليــة
فقــط ،بــل يمتــد ذلــك فــي المحافظــة علــى ديمومــة البيئــة الطبيعيــة الرائعــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة.
علــى الصعيــد المحلــي ،تهتــم الشــركة بمنــع حــدوث أي حــاالت تلــوث تمــس البيئــة المحيطــة مــن هــواء ومــاء وتربــة وذلــك عــن طريــق
رصــد كافــة الحلــول واالســتراتيجيات لهــذه الغايــة ،مــن خــال المبــادرة فــي الدخــول فــي مشــاريع رصــد ومعالجــة األغبــرة والغــازات
المنبعثــة مــن المصانــع و وبقائهــا فــي مســتوياتها المقبولــة بيئيــً ،وتلتــزم الشــركة بتحقيــق هــذه األهــداف البيئيــة علــى مــدار الوقــت
للتقليــل والتخفيــف مــن كافــة األضــرار البيئيــة ،ويتجلــى ذلــك فــي مشــروع محطــات الرصــد للهــواء المحيــط وارتباطــه بشــكل مباشــر
مــع وزارة البيئــة لضمــان جــودة الهــواء المحيــط وفــق المعاييــر القانونيــة ،عــاوة علــى تنفيــذ القياســات البيئيــة الدوريــة فــي المصانــع،
والقيــام بجــوالت بيئيــة تفتيشــية علــى دوائــر الشــركة والمصانــع لضمــان نظافــة وترتيــب بيئــة العمــل المناســبة للعامليــن ،وعلــى
صعيــد توفيــر الطاقــة والبيئــة معــً ،قامــت الشــركة بمشــروع اســتبدال حــرق الوقــود فــي المصانــع بالغــاز الطبيعــي الــذي ســيعود
علــى الشــركة بالوفــر فــي النفقــات والتقليــل مــن الملوثــات الخارجــة مــن المداخــن بدرجــة عاليــة مقارنـ ً
ـة بالوقــود الثقيــل المســتخدم
حاليــً . .وال تقتصــر المســؤولية البيئيــة علــى الشــركة فقــط ،بــل تقــوم الشــركة بالتواصــل مــع المــدارس والمجتمــع المحلــي لقيــادة
واســتلهام مبــادرات مســتدامة ،ويتركــز ذلــك حــول بنــاء حلــول بيئيــة علــى أرض الواقــع والتــي تخــدم مجتمعاتنــا وتعــزز الدافــع
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والحافــز وتوســيع جهودنــا لتشــمل غيرنــا ،كمــا تقــوم الشــركة بالتواصــل مــع كافــة الشــرائح البيئيــة المختلفــة والمشــاركة معهــا
وفتــح البــاب لهــا للدخــول فــي المشــاريع التــي تعــود بالفائــدة البيئــة علــى الشــركة.
تفتخــر شــركة البوتــاس العربيــة بالحفــاظ علــى المعاييــر العالميــة فيمــا يخــص المســؤولية البيئيــة ،حيــث حصلــت شــركة البوتــاس
العربيــة علــى الميداليــة الذهبيــة للتميــز فــي الجهــود المبذولــة فــي إدامــة اإللتــزام مــع متطلبــات الســامة والصحــة المهنيــة والبيئــة
مــن بيــن ( )22عضــو فــازوا علــى المســتوى العالمــي مــن أصــل ( )175عضــوًا مشــتركًا فــي هيئــة األســمدة الدوليــة للعــام  .2019واســتمرار
العمــل فــي خضــوع منتجــات البوتــاس لمتطلبــات الشــهادة العالميــة الســتدامة المنتــج اآلمــن المعتمــدة مــن ِقبــل هيئــة األســمدة
الدوليــة ( ،)IFAحيــث يركــز هــذا البرنامــج علــى العنايــة بالمنتــج والمحافظــة علــى متطلبــات الجــودة والســامة والبيئــة المســتدامة
خــال دورة حيــاة المنتــج ،وقــد تــم خــال عــام  2018إجــراء التدقيــق الخارجــي مــن ِقبــل المنظمــة المانحــة لضمــان اســتمرار االلتــزام
بمتطلبــات منــح الشــهادة.
تلتــزم شــركة البوتــاس العربيــة بمنــع التلــوث فــي جميــع عملياتهــا والتقيــد واإللتــزام مــع المتطلبــات القانونيــة ،وكذلــك اســتغالل
المــوارد الطبيعيــة ومصــادر الطاقــة بكفــاءة حيــث تــم العمــل علــى تحديــث نظــام إدارة البيئــة المطبــق منــذ عــام  2001وفقــً لإلصــدار
الجديــد مــن المواصفــة  ISO14001:2015والحصــول علــى الشــهادة فــي نهايــة عــام  .2018وإضافــة لذلــك ،تــم منــح شــركة البوتــاس
العربيــة جائــزة أفضــل منتــج فــي قطــاع الصناعــات الكيماويــة علــى مســتوى األردن وذلــك للعاميــن  2018/2017عــن الجهــود المبذولــة
لتحســين الجــودة والســامة والصحــة المهنيــة والبيئــة وخدمــة المجتمــع المحلــي ،باإلضافــة لــدور شــركة البوتــاس العربيــة فــي
دعــم اإلقتصــاد الوطنــي.
مــن أهــم المشــاريع البيئيــة التــي قامــت شــركة البوتــاس العربيــة بتنفيذهــا مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة ورفــع مســتوى جــودة
المنتــج والتخفيــض فــي كلــف الطاقــة:

-

نظــام توليــد البخــار عــن طريــق إســترداد الطاقــة الضائعــة مــن غــازات اإلحتــراق للتربيــن الغــازي ()Heat Recovery Steam Generatorبكلفــة حوالــي ( )6.7مليــون دينار.
نظام شفط الغبار لمصنع البلورة الساخنة بكلفة حوالي(  )3.5مليون دينار.-نظام شفط الغبار لمصنع البلورة الساخنة بكلفة حوالي ( )5.0مليون دينار.

.بمساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
تتميــز شــركة البوتــاس بكونهــا إحــدى أكبــر الشــركات فــي األردن ،بينمــا تقــع مصانعهــا فــي منطقــة تعــد بحاجــة إلــى المشــاريع
ً
ـؤولية مضاعفــة العمــل للنهــوض
التنمويــة التــي تولــد الوظائــف وتحــد مــن تحــدي مشــكلة الفقــر ،ممــا يضــع علــى عاتقهــا مسـ
ً
بمســتوى المعيشــة فــي المجتمعــات المحليــة وهــي المجتمعــات األكثــر تأثــرًا بنشــاطات الشــركة .واســتجابة لهــذه المســؤولية،
فقــد قدمــت شــركة البوتــاس العربيــة فــي الفتــرة  2019 - 2015مــا مجموعــه حوالــي ( )٤٧مليــون دينــار لبرامــج المســؤولية اإلجتماعيــة.

 .24اجتماعات الهيئة العامة
ـكل يســمح للمســاهمين
تلتــزم الشــركة بشــكل عــام بالقواعــد العامــة الجتماعــات الهيئــة العامــة حيــث تتــم إدارة االجتماعــات بشـ ٍ
بالمشــاركة الفاعلــة والتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة ٍتامــة ،والحصــول علــى إجابــات علــى تســاؤالتهم وتوفيــر المعلومــات الكافيــة بمــا
يمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم.
وقد تم عقد اجتماع للهيئة العامة العادي للمساهمين في هذا العام بتاريخ .2019/4/24
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 .25اإلقرارات والتوصيات
.أإقرار مجلس اإلدارة
يقــر مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة ،حســب علمــه واعتقــاده ،بعــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية
ـال فــي
الشــركة خــال عــام  .2020كمــا يقــر مجلــس إدارة الشــركة بمســؤوليته عــن إعــداد البيانــات الماليــة وتوفيــر نظــام رقابــةٍ فعـ ٍ
الشــركة.

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ ِﻣﻔﻠﺢ اﻟﺼﺮاﻳﺮة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

»أﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎل« ﻧﻮاف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﺰة ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ راﺷﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اوﺣﻴﺪة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻔﺮح دﺧﻴﻞ ا ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪي ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻃﺮاد اﻟﻄﺮاد

اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺑﺮﻧﺖ إدوارد ﻫﺎﻳﻤﺎن

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﻬﻨﺪس دﻧﺞ ﻫﻮ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

أﻧﻤﺎر ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ

ﺟﻮ وﻳﻠﻴﻨﻎ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﻧﺠﻢ ﻧﺠﻢ

اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺠﺎزي

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺴﺎم ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ

كمــا يقــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة والرئيــس التنفيــذي والنائــب األول للرئيــس التنفيــذي للماليــة وخدمــات
المســاندة بصحــة ودقــة واكتمــال المعلومــات الــواردة فــى التقريــر الســنوي لعــام .2019

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ ِﻣﻔﻠﺢ اﻟﺼﺮاﻳﺮة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻌﻦ ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻨﺴﻮر

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اول ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺮازم
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.بالتوصيات
يرجو المجلس من هيئتكم الموقرة الموافقة على ما يلي:
١.١تالوة وقائع اإلجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢.٢تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام  2019والخطة المستقبلية لها.
٣.٣تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة ُ
األخرى وأحوالها وأوضاعها
المالية.
٤.٤قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
٥.٥تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة إستناداً ألحكام المادة (/6ه) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة
المدرجة لسنة .2017
٦.٦إنتخاب مجلس اإلدارة.
٧.٧إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ  31كانون االول  2020وتحديد أتعابهم.
٨.٨إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام  2019ضمن حدود القانون.
٩.٩إقرار نسبة توزيع األرباح.
١٠١٠أية أمور ُأخرى.
وفــي الختــام يتوجــه مجلــس اإلدارة بالشــكر إلــى حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية وإلــى حكومــات الــدول العربيــة الشــقيقة
ـم ومســاندةٍ للشــركة.
المســاهمة فــي الشــركة لمــا قدمــوه مــن دعـ ٍ
كمــا يتقــدم المجلــس بالشــكر إلــى كافــة المؤسســات والهيئــات العربيــة والدوليــة التــي ســاهمت بتســهيل أعمــال الشــركة،
ونشــكر بشــكل خــاص زبائــن الشــركة علــى ثقتهــم بمنتجنــا وخدماتنــا ونشــيد بالجهــود التــي بذلهــا موظفــو الشــركة فــي مختلــف
مواقعهــم.
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 .1المقدمة
تعــد الحوكمــة مــن أهــم نظــم إدارة الشــركات والتحكــم بهــا بصفــة عامــة ،لمــا ترســخه مــن مبــادئ اإلدارة الرشــيدة وتحديــد
العليــا والعامليــن بالشــركة ،والعــدل والمســاواة بيــن أصحــاب المصالــح،
المهــام والمســؤوليات لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ُ
واإلفصــاح والشــفافية ،وتنظيــم حقــوق أصحــاب المصالــح ،وتنميــة المجتمــع والنهــوض بــه؛ األمــر الــذي يــؤدي إلــى تحســين أداء
الشــركة بصفــة عامــة ،وينتهــي حتمــا لتحقيــق المعنــى الحقيقــي لمبــدأ إعــاء المصلحــة العامــة ،ومصلحــة الشــركة وأصحــاب
المصالــح ،وتقديمهمــا علــى أي مصلحــة ُأخــرى.
ومــن هــذا المنطلــق ورغبـ ً
ـة مــن مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة فــي إرســاء تلــك المبــادئ والقيــم ،وعلــى ضــوء أفضــل النظــم
الدوليــة واإلقليميــة فــي الحوكمــة لتعزيــز حوكمــة الشــركة مــن خــال إيجــاد حاكميــة ُمثلــى إلعمــال الشــركة وأنشــطتها ،فــكان
فعالــة فــي مجــال حوكمة الشــركات
مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة مــن إولــى المجالــس السـبًاقة والرائــدة فــي تبنــي معاييــر ّ
وذلــك بإعتمــاد دليــل حوكمــة لشــركة البوتــاس العربيــة.
وحيــث أن مفهــوم حوكمــة الشــركات هــو منهــج إصالحــي وأليــة عمــل جديــدة مــن شــأنها ترســيخ النزاهــة والشــفافية وتخــدم
المصالــح العامــة والحقــوق الخاصــة بمســاهمي شــركة البوتــاس العربيــة فقــد عمــل مجلــس إدارة الشــركة علــى تفعيــل دوره
وصالحياتــه فــي الشــركة وتعزيــز الرقابــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجيات وتحديــد األدوار والصالحيــات لــكل من المســاهمين،
ومجلــس اإلدارة،واإلدارة التنفيذيــة ،وأصحــاب المصالــح عــاوة علــى إهتمــام مجلــس إدارة الشــركة بتأكيــد أهميــة اإلفصاح والشــفافية
لمســاعدة المســاهمين والمســتثمرين فــي إتخــاذ قراراهــم اإلســتثماري الســليم.
وحيــث أن تقريــر الحوكمــة يعتبــر مــن أهــم منابــر الشــفافية والتواصــل مــع المســاهمين والمســتثمرين المحتمليــن والجمهــور
حيــث يتيــح للســادة المســاهمين معرفــة مــا تقــوم بــه الشــركة لتســاعدهم علــى إتخــاذ قراراتهــم اإلســتثمارية ،فقــد تنــاول تقريــر
الحوكمــة لعــام  2019تشــكيل مجلــس اإلدارة ومهامــه ومســؤولياته وإنجازاتــه وإجتماعاتــه خــال عــام  ،2019كمــا يتضمــن التقريــر أيضــً
إجتماعــات الهيئــة العامــة للمســاهمين ،وتقريــر اللجــان المنبثقــة عــن أعمالهــا ومســؤولياتها وإنجازاتهــا خــال عــام  2019وحقــوق
أصحــاب المصالــح والحقــوق العامــة للمســاهمين فــي الشــركة ،وآليــة اإلفصــاح والشــفافية فــي الشــركة ،ومهــام ومســؤوليات
مدقــق الحســابات الخارجــي وتعامــات األطــراف ذوي العالقــة ،وتــم توشــيح التقريــر بتوقيــع رئيــس مجلــس اإلدارة معالــي الســيد
جمــال أحمــد الصرايــرة.
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 .2تشكيل المجلس
يمثــل مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة كافــة مســاهمي الشــركة ،حيــث يتألــف مجلــس اإلدارة مــن ثالثــة عشــر عضــوًا ،ويتولــى
إدارة الشــركة لمــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ إنتخابــه حيــث يتــم إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الهيئــة العامــة للمســاهمين
وفقــً إلســلوب التصويــت التراكمــي باإلقتــراع الســري وغالبيــة أعضــاء مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة مــن األعضــاء غيــر
التنفيذييــن.
قــام جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلعتبارييــن بتســمية أشــخاص طبيعييــن ممثليــن لهــم فــي مجلــس اإلدارة وفقــً للتشــريعات
النافــذة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ويشــارك العنصــر النســائي فــي مجلــس إدارة الشــركة ،ويتمتــع جميــع أعضــاء مجلــس إدارة
شــركة البوتــاس العربيــة بالتنــوع فــي الخبــرات والمؤهــات والمعرفــة باإلمــور اإلداريــة والماليــة واإللمــام بالتشــريعات ذات العالقــة
وبحقــوق وواجبــات مجلــس اإلدارة ويتمتــع جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بجميــع الصالحيــات الالزمــه للقيــام بأعمــال الشــركة وفقــً
للتشــريعات والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
ويلتــزم أعضــاء مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة إثنــاء ممارســتهم لصالحياتهــم وتنفيــذ واجباتهــم بالتصــرف بأمانــة وإخــاص
مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار مصالــح الشــركة ومســاهميها ،ويبــذل جميــع أعضــاء المجلــس العنايــة المهنيــة الالزمــة فــي إدارة الشــركة
وتخصيــص الوقــت الــازم للقيــام بأعمــال الشــركة بــكل مهنيــة ونزاهــة وشــفافية مــع اإللتــزام بأحــكام القوانيــن واألنظمــة
المعمــول بهــا فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية واإللتــزام بعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة ،ويحضــر أعضــاء مجلــس
اإلدارة محاضــرات حــول ُأســس وتطبيقــات حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة.
ـاء علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة وتوافقــً مــع تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة ال يتــم الجمع بين
وبنـ ً
منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي آخــر فــي الشــركة ،كمــا ال يشــغل أحــدًا مــن أقربــاء رئيــس مجلــس اإلدارة منصــب
الرئيــس التنفيــذي للشــركة .وال يوجــد إلعضــاء مجلــس اإلدارة أو ممثليهــم أيــة عضويــات أو تمثيــل فــي شــركات أخــرى مشــابهة أو
منافســة للشــركة فــي أعمالهــا أو غاياتهــا ،وال يجمــع أعضــاء المجلــس الطبيعييــن بيــن عضويــة أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة
عامــة بالصفــة الشــخصية أو بصفتــة ممثـ ً
ا للشــخص اإلعتبــاري.
هــذا وال ُتقــدم الشــركة أيــة قــروض مــن أي نــوع لرئيــس مجلــس اإلدارة أو أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أقربائهــم .وتوفــر إدارة
الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة كافــة المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالشــركة لتمكنهــم مــن قيامهــم بأعمالهــم علــى أفضــل
وجــه ،وعنــد حاجــة مجلــس اإلدارة لالســتعانة بــأي مستشــار خارجــي علــى نفقــة الشــركة يتــم أخــذ موافقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس
اإلدارة ويراعــى فــي ذلــك تجنــب تعــارض المصالــح.
ويتــم إجــراء تقييــم ســنوي ألداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وتقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بإعــام هيئــة األوراق
الماليــة بنتيجــة هــذا التقييــم .كمــا وتلتــزم اإلدارة التنفيذيــة بإعــام هيئــة األوراق الماليــة عــن أيــة تغييــرات تطــرأ علــى تشــكيل مجلــس
إدارة شــركة البوتــاس العربيــة مباشـ ً
ـرة وبــدون إبطــاء وذلــك حســب التشــريعات النافــذة.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة (اإلعتباريين والطبيعيين) الحاليين والمستقيلين
-

يبيــن الجــدول التالــي أعضــاء مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة (اإلعتبارييــن والطبيعييــن) الحالييــنوالمســتقيلين ،كمــا يبيــن الجــدول حالــة العضويــة فيمــا إذا كانــت تنفيذيــة أو غيــر تنفيذيــة وفيمــا إذا كانــت حالــة
العضويــة مســتقلة أو غيــر مســتقلة.

إسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب في مجلس اإلدارة

وزارة المالية األردنية
معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة

رئيس مجلس اإلدارة

شركة إدارة اإلستثمارات الحكومية

اإلستقاللية

عضوية تنفيذية/
غير تنفيذية

غير مستقل

-

غير مستقل
غير مستقل

تنفيذي
-

السيد «أحمد جمال» نواف محمد البطاينة

عضو مجلس إدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

المهندس سعد صالح العلقان أبو حمور

عضو مجلس إدارة حتى 2019/8/20

غير مستقل

غير تنفيذي

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه الطراونة

عضو مجلس إدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي

عضو مجلس إدارة إعتباراً من 2019/9/19

غير مستقل

غير تنفيذي

شركة مانجيا إندستريال ديفلومنت ليمتد

غير مستقل

Man Jia Industrial Development LTD
السيد برنت إدوارد هايمان
المهندس دنج هو
السيد جو ويلينج

عضو مجلس إدارة
رئيس تنفيذي حتى 2019/2/1
عضو مجلس إدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة إعتباراًمن
2019/4/23
عضو مجلس إدارة

الشركة العربية للتعدين
السيد محمد رضا على سلطان
السيد أنمار طالب عبد اللطيف العبدالجليل
السيدة عزه محمد سعيد راشد السويدي

عضو مجلس إدارة

المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي
السيد فادي عبدالوهاب عبد الفتاح أبو غوش
السيدة رانيه موسى فهد األعرج
الدكتور بسام علي نايف الصبيحي

السيد أحمد عبداهلل نجم نجم

عضو مجلس إدارة حتى 2019/7/10
عضو مجلس إدارة من  2019/7/10وحتى
2019/11/10
ً
عضو مجلس إدارة إعتبارا من تاريخ
2019/12/9

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة حتى 2019/3/26
عضو مجلس إدارة إعتباراً من تاريخ
2019/3/26

غير مستقل
غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

الهيئة العامة لإلستثمار  -الكويت
الدكتور سعدي سليمان إطراد الطراد

السيد صهيب “عدنان وهبي” التل

أمين سر مجلس اإلدارة إعتباراً من تاريخ
2019/5/1

السيد رشيد توفيق رشيد اللوباني

أمين سر مجلس اإلدارة حتى 2019/5/1

غير تنفيذي

غير مستقل
غير مستقل

غير تنفيذي

مستقل
مستقل

مستقل
مستقل

عضو مجلس إدارة

-

غير تنفيذي

مستقل
عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

مستقل

الشركة الليبية لإلستثمارت الخارجية
المهندس نجيب محمد محمد إوحيده

غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

الحكومة العراقية
الدكتور صفاء الدين فخري عبد المجيد آل فؤاد

غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل
عضو مجلس إدارة حتى 2019/9/15
نائب رئيس مجلس اإلدارة حتى 2019/9/15
عضو مجلس إدارة إعتباراً من 2019/9/15
نائب رئيس مجلس اإلدارة إعتباراً من تاريخ
2019/10/29

-

مستقل

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
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فترة إمتداد عضوية ممثلي أعضاء مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الحاليين
-

-يبين الجدول التالي فترة إمتداد عضوية أعضاء مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الحاليين.

النسبة

فترة العضوية بالسنوات

عدد األعضاء

0-1

4

31%

1-3

6

46%

3-5

1

8%

5-7

2

15%

13

100%

أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﺼﻨﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻓﺘﺮة اﻣﺘﺪاد ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات
7-5

15%

5-3 8%

3-1 46%
31% 1-0

 .3مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
-

يضــع مجلــس إدارة الشــركة اإلســتراتيجيات والسياســات والخطــط واإلجــراءات التــي مــن شــأنها تحقيــق مصلحــة الشــركةوتعظيــم حقــوق المســاهمين.

-

-يتخذ مجلس اإلدارة جميع اإلجراءات الالزمة لضمان اإللتزام بأحكام التشريعات النافذة في المملكة األردنية الهاشمية.

-

 يضــع مجلــس اإلدارة جميــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حصــول جميــع المســاهمين بمــن فيهــم غيــر األردنييــن علــى حقوقهــمبشــكل يحقــق العدالــة والمســاواة دون تمييــز.

-

يتابــع مجلــس اإلدارة مــن خــال اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة إســتحداث السياســات واألنظمــة التــي تنظــم عمــل اإلدارةالتنفيذيــة ويُراقــب مــدى اإللتــزام بتطبيقهــا والعمــل بهــا.

-

وضــع مجلــس اإلدارة بنــودًا فــي مدونــة ســلوك العمــل فــي الشــركة لتجنــب تعــارض المصالــح وإجــراءات تهــدف إلــى منــعاالشــخاص المطلعيــن فــي الشــركة مــن إســتغالل معلومــات داخليــة ســرية لتحقيــق مكاســب ماديــة أو معنويــة نتيجــة
إطالعهــم ،وســيتم إصــدار سياســة مســتقلة لتجنــب تعــارض المصالــح.

-

إقــرار ومتابعــة سياســة اإلفصــاح والشــفافية وسياســة إدارة المخاطــر باإلضافــة الــى سياســة اإلحــال والتعاقــب الوظيفــيالمتفرعــة عــن سياســة تخطيــط القــوى العاملــة والتوظيــف.

-

ً
ً
خاصة لتنمية الموارد البشرية والتدريب وسياسة المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة.
سياسة
-إقرار ومتابعة

-

 يضــع سياسـ ًـة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح بمــا يضمــن تنفيــذ إلتزامــات الشــركة تجاههــم لحفــظ حقوقهــم وإقامــة
ـات جيـ ً
ـدة معهــم.
عالقـ ٍ
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-

تعييــن الرئيــس التنفيــذي وتحديــد مكافآتــه وتعييــن نوابــه والتأكــد مــن توافــر الكفــاءة والخبــرة اإلداريــة والفنيــة الالزمــة فــيأشــخاص اإلدارة التنفيذيــة العليــا ويحــدد المجلــس مهامهــم وصالحياتهــم وتراجــع أدائهــم ومــدى تطبيقهــم للسياســات
والخطــط واإلجــراءات الموضوعــة لهــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

-

يتخــذ مجلــس اإلدارة جميــع الخطــوات الالزمــة والكفيلــة بضمــان وجــود الرقابــة والتدقيــق الداخلــي علــى ســير أعمــال الشــركةحيــث يوجــد دائــرة للتدقيــق فــي الشــركة مهمتهــا التأكــد مــن اإللتــزام بتطبيــق أحــكام التشــريعات النافــذة ومتطلبــات جميــع
الجهــات الرقابيــة واألنظمــة الداخليــة والسياســات والخطــط واإلجــراءات التــي يضعهــا مجلــس إدارة الشــركة.

-

التأكــد مــن وجــود ومتابعــة آليــة إضافــة بنــد علــى جــدول أعمــال إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي لــكل المســاهمين الذيــنيملكــون مــا ال يقــل عــن ( )%5مــن أســهم الشــركة المكتتــب بهــا قبــل إرســاله بشــكله النهائــي للمســاهمين وتزويــد هيئــة األوراق
الماليــة بهــذه اآلليــة.

-

التأكــد مــن وجــود ومتابعــة تطبيــق آليــة إســتقبال اإلقتراحــات الب ّنــاءة والشــكاوي مــن الســادة المســاهمين ليتــم دراســتها وإتخــاذالقــرار المناســب بهــا وتزويــد هيئــة األوراق الماليــة بهــا ونشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.

-

-وضع قواعد للسلوك المهني لإلدارة التنفيذية والعاملين وسيتم وضع قواعد للسلوك المهني ألعضاء مجلس اإلدارة.

-

-إعتماد نظام للمسؤولية اإلجتماعية الخاصة بالشركة وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.

-

يضــع مجلــس اإلدارة سياســة تفويــض واضحــة فــي الشــركة يحــدد بموجبهــا األشــخاص المفوضيــن وحــدود الصالحيــاتالمفوضــة لهــم.

-

-ينظم مجلس اإلدارة األمور المالية والمحاسبية واإلدارية للشركة بموجب أنظمة داخلية خاصة.

-

إعــداد التقريــر الســنوي والربــع ســنوي وتقريــرًا عــن نتائــج أعمــال الشــركة األوليــة ،وفقــً ألحــكام التشــريعات النافــذة وإرســالهالهيئــة األوراق الماليــة والجهــات الرقابيــة بالوقــت المحــدد وبــدون أيــة مخالفــات.

-

إعتمــاد تقريــر الحوكمــة الســنوي وتضمينــه للتقريــر الســنوي للشــركة حســب متطلبــات تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمةالمدرجة لعــام .2017

-

تعييــن أميــن ســر لمجلــس اإلدارة يتولــى تدويــن محاضــر إجتماعــات المجلــس وقراراتــه فــي ســجل خــاص مرقــم بالتسلســلويبيــن األعضــاء الحاضريــن وأيــة تحفظــات يبدونهــا.

-

يُعيــن مجلــس إدارة الشــركة ضابــط إرتبــاط للحوكمــة لمتابعــة األمــور المتعلقــة بتطبيــق حوكمــة الشــركة مــع هيئــة األوراقالماليــة.

-

التأكــد مــن إنشــاء موقعــً إلكترونيــً للشــركة ،ليكــون منصــة للتواصــل بيــن الشــركة والجمهــور ويوفــر الموقــع البيانــات الماليــةوغيــر الماليــة والمعلومــات الجوهريــة الخاصــة بالشــركة وأعمالهــا وأنشــطتها ويتــم تحديــث هــذه المعلومــات بشــكل دائــم.

-

-وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق أحكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام .2017
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ضابط إرتباط الحوكمة
وحيــث أن تعييــن ضابــط إرتبــاط للحوكمــة مــن مهــام ومســؤوليات مجلــس إدارة الشــركة ،فقــد تــم تعييــن الســيدة إنتصــار فهــد عبــد
النســور كضابــط إرتبــاط لحوكمــة الشــركة لمتابعــة األمــور المتعلقــة بتطبيقــات الحوكمــة فــي الشــركة مــع هيئــة األوراق الماليــة.

أمين سر مجلس اإلدارة
يتولــى أميــن ســر مجلــس اإلدارة تدويــن محاضــر إجتماعــات مجلــس اإلدارة وقراراتــة فــي ســجل خــاص مرقــم بالتسلســل ويبيــن
األعضــاء الحاضريــن وأيــة تحفظــات يبدونهــا وذلــك حســب القوانيــن والتشــريعات النافــذة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية .ويكــون
مســؤو ً
ال عــن إعــداد جــدول أعمــال إجتماعــات المجلــس وحفــظ جميــع الوثائــق والتقاريــر الخاصــة بأعمــال مجلــس اإلدارة واللجــان
المنبثقــة عنــه والمراســات ذات الصلــة.
وحيــث أن تعييــن أميــن ســر مجلــس اإلدارة مــن مهــام وصالحيــات مجلــس اإلدارة فقــد تــم تعييــن الســيد صهيــب «عدنــان وهبــي»
يوســف التــل أمينــً لســر مجلــس اإلدارة خلفــً للســيد رشــيد توفيــق رشــيد اللوبانــي وذلــك إعتبــارًا مــن .2019/5/1

 .4إجتماعات مجلس اإلدارة
-

يلتــزم مجلــس اإلدارة بالتشــريعات النافــذة فيمــا يختــص بعــدد إجتماعــات مجلــس اإلدارة بــأن ال تقــل عــن ســتة إجتماعــات ســنويًا،ـاء علــى طلــب خطــي يقــدم إلــى الرئيــس
وذلــك بدعــوة خطيــة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه فــي حــال غيــاب الرئيــس أو بنـ ً
مــن ربــع أعضــاء المجلــس علــى األقــل وبحضــور األكثريــة المطلقــة ألعضــاء المجلــس وال يكــون اإلجتمــاع صحيحــً إال بحضــور
أغلبيــة أعضائــه.

-

يحــق لــكل عضــو مجلــس إدارة إقتــراح إضافــة أي موضــوع يــرى ضــرورة بحثــه فــي اإلجتمــاع علــى جــدول أعمــال إجتمــاع مجلــساإلدارة.

-

تقــوم أمانــة ســر مجلــس إدارة الشــركة بتزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعلومــات الكافيــة والوافيــة عــن المواضيــع التــي ســيتممناقشــتها خــال اإلجتمــاع وذلــك بإرفاقهــا مــع جــدول أعمــال إجتمــاع مجلــس اإلدارة المرســل باليــد و/أو بالبريــد اإللكترونــي
الخــاص بــكل عضــو مجلــس إدارة وذلــك قبــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إنعقــاد إجتمــاع مجلــس اإلدارة.

-

يكــون التصويــت علــى قــرارات مجلــس إدارة الشــركة شــخصيًا ويقــوم العضــو بالتصويــت بنفســه علــى القــرارات وال يجــوز لــهالتوكيــل كمــا ال يجــوز أن يتــم بالمراســلة أو بصــورة غيــر مباشــرة ُأخــرى.

-

 تصــدر قــرارات المجلــس باألكثريــة المطلقــة لألعضــاء الذيــن حضــروا اإلجتمــاع وإذا تســاوت األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوتمعــه رئيــس اإلجتمــاع.

-

يوقــع جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى كل قــرار يتخــذه المجلــس ويحتفــظ بالقــرارات فــي ســجل مســتقل وتحمــل القــراراتأرقامــا متسلســلة مــع بيــان األعضــاء الحاضريــن وإبــداء أيــة تحفظــات يبدونهــا.

-

يتــم تدويــن محاضــر إجتماعــات المجلــس بصــورة دقيقــة وكاملــة وتدويــن أي تحفظــات أو آراء مخالفــة أبداهــا أي عضــو مــنأعضــاء مجلــس اإلدارة ويتــم توقيــع هــذه المحاضــر مــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة.
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إجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام  2019وبيان األعضاء الحاضرين والمستقيلين
-

أمــا فيمــا يختــص بإجتماعــات مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة فقــد عقــد مجلــس اإلدارة ســبعة إجتماعــاتخــال عــام  ،2019ويمثــل الجــدول التالــي بيانــً ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن والمســتقيلين ونســبة حضورهــم
إلجتماعــات مجلــس اإلدارة.

عضو مجلس اإلدارة

اإلجتماع
األول
23/4/2019

اإلجتماع
الثاني
24/4/2019

اإلجتماع
الثالث
23/7/2019

اإلجتماع
الرابع
24/7/2019

اإلجتماع
اإلجتماع
اإلجتماع
السابع
السادس
الخامس
18/12/2019 17/12/2019 29/10/2019

المجموع نسبة حضور
اإلجتماعات

معالي السيد جمال أحمد
مفلح الصرايرة















7/7

100%

السيد «أحمد جمال» نواف
محمد البطاينة















7/7

100%

المهندس سعد صالح
العلقان أبو حمور















4/7

100%

المهندس مفرح دخيل اهلل
جمعه الطراونة















7/7

100%

معالي الدكتور إبراهيم
مشهور حديثه الجازي















3/7

100%

السيد برنت إدوارد هايمان















5/7

71%

المهندس دنج هو















7/7

100%

السيد جو ويلينج















7/7

100%

السيد محمد رضا على
سلطان















4/7

100%

السيد أنمار طالب عبد اللطيف
العبدالجليل















3/7

100%

السيدة عزه محمد سعيد
راشد السويدي















6/7

86%

السيد فادي عبدالوهاب عبد
الفتاح أبو غوش















2/7

100%

السيدة رانيه موسى فهد
األعرج















3/7

100%

الدكتور بسام علي نايف
الصبيحي















2/7

100%

الدكتور صفاء الدين فخري
عبد المجيد آل فؤاد حتى
2019/3/26















0/7

0%

السيد أحمد عبداهلل نجم
نجم















7/7

100%

المهندس نجيب محمد
محمد إوحيده















7/7

100%

الدكتور سعدي سليمان اطراد
الطراد















7/7

100%

 لم يكن عضواً

 حضر اإلجتماع



لم يحضر اإلجتماع
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 .5عضويــات أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي مجالــس إدارة شــركات مســاهمة
عامــة أخــرى.
ال يوجد ألي من ممثلي أعضاء مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الحاليين أية عضويات في شركات مساهمة عامة.

 .6المناصب التنفيذية وأسماء األشخاص الذين يشغلونها
-

يبين الجدول التالي المناصب التنفيذية في شركة البوتاس العربية وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.اإلسم

المنصب التنفيذي

الدكتور معن فهد عبدالكريم النسور

الرئيس التنفيذي

السيد محمد عبدالرحمن عبد المغني الرازم

نائب الرئيس التنفيذي األول للمالية وخدمات المساندة

السيد رشيد توفيق رشيد اللوباني

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات

السيد محمد عبد الفتاح محمد أبو غياب

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

السيد عدنان سليمان فارس المعايطه

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون العامة

 .7اللجان الدائمة واإلضافية المنبثقة عن مجلس اإلدارة
مــن أجــل زيــادة فعال ّيــة إشــراف مجلــس اإلدارة علــى أنشــطة وعمليــات الشــركة المختلفــة بطريقــة مســتقلة ومهنيــة ،قــام المجلس
بتشــكيل اللجــان الدائمــة التاليــة أدنــاه وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة لعــام .2017
•لجنة التدقيق

•
• •لجنة إدارة المخاطر

•لجنة الترشيحات والمكافآت

•
• •لجنة الحوكمة

وتتمتع جميع اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية:

-

-طلب البيانات والمعلومات من موظفي الشركة الذين يتعاونون لتقديمها بشكل كامل ودقيق.

-

-طلب المشورة القانونية والمالية واإلدارية والفنية من مستشارين خارجيين في حال الحاجة لذلك.

-

-طلب حضور أي من موظفي الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية.

107

108

التقرير الســنوي 2019

•

•يتــم تعييــن أعضــاء اللجــان وتحديــد رئيســها مــن قبــل مجلــس اإلدارة و ُتعيــن اللجــان مــن بيــن أعضائهــا نائبــً لرئيــس يقــوم مقــام
رئيــس اللجنــة عنــد غيابــه .و ُتعيــن اللجــان أميــن ســر لهــا يتولــى تنظيــم إجتماعــات اللجنــة وإعــداد جــداول أعمالهــا ويــدون محاضر
إجتماعاتهــا فــي ســجل خــاص ،وتوقــع جميــع المحاضــر مــن رئيــس اللجنــة وأعضائهــا الذيــن حضــروا اإلجتمــاع.

•

ً
مباشرة بوضع إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد إلتزاماتها.
•تقوم اللجان بعد تشكيلها

•

•يــرأس اللجــان فــي إجتماعاتهــا رئيــس اللجنــة أو نائبــه فــي حــال غيابــه وتكــون هــذه اإلجتماعــات قانونيــة بحضــور األكثريــة
المطلقــة إلعضائهــا وتتخــذ اللجنــة قراراتهــا وتوصياتهــا بموافقــة األكثريــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن علــى األقــل وفــي حــال
تســاوت األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.

•

• ُتقــدم اللجــان قراراتهــا وتوصياتهــا الــى مجلــس اإلدارة وتقريــرًا حــول أعمالهــا وإنجازاتهــا الــى الهيئــة العامــة العــادي الســنوي
للشــركة ومــن خــال تقريــر الحوكمــة الســنوي.

•

•فــي حــال كان عضــو أحــد اللجــان غيــر مقيــم فــي األردن وتعــذر عليــه حضــور اإلجتمــاع فتجوز مشــاركته في جلســات ومناقشــات
اللجنــة عبــر وســائل اإلتصــال المســموعة و/أو المرئيــة ويعتبــر هــذا العضــو فــي هــذه الحالــة حاضــرًا لإلجتمــاع وتكــون قراراتــه
المتخــذة فــي اإلجتمــاع ملزمــة لــه.

•

•لم يكن هنالك أي تعارض بين توصيات أي من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وقرارات مجلس اإلدارة خالل عام .2019

وحيــث أن تعليمــات الحوكمــة قــد ســمحت لمجالــس إدارة الشــركات المســاهمة العامــة بتشــكيل لجــان ُأخــرى للقيــام بمهــام
معينــة علــى أن تحــدد مهامهــا والصالحيــات الممنوحــة لهــا ،فقــد تــم تشــكيل اللجــان التاليــة كلجــان إضافيــة:
١.١لجنــة المســؤولية اإلجتماعيــة والتبرعــات :تــم تشــكيلها إســتجابة لتعزيــز دور الشــركة فــي تنميــة ودعــم المجتمعــات المحليــة
وتــم تحديــد مهامهــا والصالحيــات الممنوحــة لهــا.
٢.٢لجنــة عطــاءات المجلــس :تــم تشــكيلها بموجــب أحــكام نظــام اللــوازم فــي شــركة البوتــاس العربيــة إلتخــاذ القــرارات فــي
العطــاءات التــي تزيــد قيمتهــا عــن ( )5,000,000خمســة مالييــن دينــار أردنــي ،وال تتجــاوز قيمتهــا ( )10,000,000عشــرة مالييــن دينــار أردنــي،
والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي العطــاءات التــي تزيــد قيمتهــا عــن عشــرة مالييــن دينــار.

.ألجنة التدقيق
إن الهــدف مــن تشــكيل لجنــة التدقيــق هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى القيــام بعملــه الرقابــي فيمــا يخــص التقاريــر الماليــة،
ونظــام الرقابــة الداخليــة ،وعمليــة التدقيــق ،وإجــراءات الشــركة للتأكــد مــن اإلمتثــال لألنظمــة والقوانيــن المرعيــة وميثاق أخالقيــات
وســلوكيات العمــل.
وتتألــف لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن خمســة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غـــير التنفيذييــن ،وتتوفــر لــدى
جميــع أعضــاء لجنــة التدقيــق المعرفــة والدرايــة والخبــرة العمليــة فــي اإلمــور الماليــة ،والمحاســبية ،واإلداريــة ويحمــل رئيــس لجنــة
التدقيــق شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة اليرمــوك-األردن ،وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن
الجامعــة األردنيــة ،وشــهادة الدكتــوراة فــي اإلقتصــاد مــن جامعــة كوفنتــري – بريطانيــا.
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وتضــع الشــركة جميــع إمكانياتهــا الالزمــة تحــت تصــرف لجنــة التدقيــق بمــا يمكنهــا مــن القيــام بعملهــا علــى أحســن وجــه وتقــوم
اللجنــة باإلســتعانة بالخبــراء كلمــا كان ذلــك ضروريــً.
ـاء علــى طلــب أغلبيــة أعضــاء اللجنــة علــى
تجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك بدعــوة مــن رئيســها أو نائبــه فــي حالــة غيابــه أو بنـ ً
أن ال يقــل عــدد إجتماعاتهــا عــن أربعــة إجتماعــات فــي الســنة حســب متطلبــات تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة
المدرجــة لســنة  .2017وإجتمعــت لجنــة التدقيــق ثمانيــة إجتماعــات واحــدة منهــا مــع مدقــق حســابات الشــركة الخارجــي دون حضــور
أي مــن أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة العليــا أو مــن يمثلهــا.

-

يبيــن الجــدول التالــي رئيــس وأعضــاء لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة ونبــذة عــنمؤهالتهم.
نبذة عن المؤهالت
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الدكتور بسام علي نايف الصبيحي -
ممثل المؤسسة العامة للضمان
اإلجتماعي

رئيس اللجنة

يحمــل الدكتــور الصبيحــي شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال
مــن جامعــة اليرمــوك-األردن ،وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال
مــن الجامعــة األردنيــة ،وشــهادة الدكتــوراة فــي اإلقتصــاد مــن
جامعــة كوفنتــري – بريطانيــا .ويعمــل حاليـ ًا بوظيفــة نائــب مديــر عــام
المؤسســة العامــة للضمــان اإلجتماعــي /للدراســات والمعلومــات منــذ
العــام  .2019إنضــم الدكتــور الصبيحــي إلــى المؤسســة العامــة للضمــان
اإلجتماعــي فــي العــام  ،1988وعمــل أيض ـ ًا مدرس ـ ًا مســاعداً فــي كليــة
كوفنتــري التقنيــة فــي بريطانيــا خــال األعــوام  ،2008 – 2004مديــر إدارة
المخاطــر فــي المؤسســة العامــة للضمــان اإلجتماعــي خــال األعــوام
 ،2013 - 2008مديــر إدارة الدراســات فــي المؤسســة العامــة للضمــان
اإلجتماعــي خــال األعــوام  ،2014 – 2013مديــر مكتــب إرتبــاط الــدول
العربيــة /الجمعيــة الدوليــة للضمــان اإلجتماعــي ( - )ISSAاألردن مــن
العــام  2013ولغايــة تاريخــه ،منســق تدريــب ومحاضــر زائــر فــي منظمــة
العمــل الدوليــة ( )ILOمنــذ العــام  2016ولغايــة تاريخــه ،مستشــار عمالــي
وتقاعــدي فــي البنــك الدولــي منــذ العــام  2017ولغايــة تاريخه.عضــو
مجلــس إدارة فــي بنــك القاهــرة عمــان ،خــال األعــوام  .2013 - 2009عضــو
مجلــس إدارة شــركة الكهربــاء األردنيــة ،خــال األعــوام  .2017 - 2013عضــو
مجلــس إدارة شــركة شــيركو لــأوراق الماليــة ( ،)SHBCخــال األعــوام
 2017ولغايــة  ،2018وعضــو مجلــس إدارة ســابق فــي شــركة زارا لالســتثمار
القابضــة.

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه
الطراونة  -ممثل شركة إدارة
اإلستثمارات الحكومية

نائب رئيس اللجنة

يحمــل اللــواء الطراونــة شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة
الميكانيكيــة مــن المملكــة المتحــدة ،وماجســتير فــي إدارة األعمــال
التنفيذيــة مــن الباكســتان .كمــا تلقــى تدريبــ ًا عســكري ًا وتقنيــ ًا فــى
المــدارس العســكرية الوطنيــة واألكاديميــات العســكرية الدوليــة فــى
الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة .وإلتحــق اللــواء المهنــدس
مفــرح الطراونــة بالقــوات المســلحة األردنيــة عــام  ،1978وإســتمر فــي
الخدمــة حتــى تقاعــده برتبــة لــواء .وقــد شــغل العديــد مــن المناصــب
التــي تضمنــت مســاعد رئيــس أكاديميــة الدراســات الدفاعيــة للتخطيــط
األكاديمــي ونائــب الرئيــس التنفيــذي لمركــز الملــك عبــد اهلل الثانــي
للتصميــم والتطويــر ( ،)KADDBوعضــو مجلــس فــي إدارة الشــركات
التابعــة للمركــز ،ومديــر التخطيــط اإلســتراتيجي باإلنابــة /رئيــس دائــرة
التعــاون الدولــي ،ومســاعد الملحــق الدفاعــى األردنــي فــى الباكســتان.
وكان اللــواء الطراونــة مديــر مشــروع دبابــة الحســين /إدخــال الدبابــات
تشــالنجر  CD1مــن المملكــة المتحــدة إلــى األردن ،وشــارك علــى
الصعيــد الدولــي فــي بعثــة حفــظ الســام فــي كرواتيــا ،فضــ ً
ا عــن
عــدة بعثــات للتعــاون العســكري.

السيد «أحمد جمال» نواف محمد
البطاينة  -ممثل شركة إدارة
اإلستثمارات الحكومية

عضو

عمــل مديــراً لإلســتخبارات العســكرية فــي القــوات المســلحة األردنيــة
برتبــة عميــد فــي عــام  ،2000وملحقــ ًا عســكري ًا لــأردن لــدى المملكــة
المتحــدة حتــى عــام  ،1999ومديــراً عامــ ًا لشــركة تنميــة المصــادر
الوطنيــة حتــى عــام  ،2007وهــو المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة
الســام لألمــن والحمايــة حتــى عــام  ،2011كمــا وعمــل كرئيــس إتحــاد
كــرة الســلة خــال الفتــرة مــن  2000وحتــى  ،2003وتقلــد عــدداً مــن
األوســمة الرفيعــة األردنيــة.
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المهندس نجيب محمد محمد
إوحيده – ممثل الشركة الليبية
لإلستثمارات الخارجية

عضو

يحمــل المهنــدس نجيــب أوحيــدة شــهادة بكالوريــوس فــي علــوم
التربــة والميــاه مــن كليــة الزراعــة  -الجامعــة الليبية.يعمــل المهنــدس
أوحيــدة فــي الشــركة الليبيــة لإلســتثمارات الخارجيــة ويشــغل حاليــ ًا
وظيفــة مديــر عــام مكتــب المستشــارين إعتبــاراً مــن  ،2017/1/1وكان قــد
إنضــم إلــى شــركة الفيكــو فــي عــام  ،1982وكلــف بعــدة مناصــب
منهــا رئيســ ًا لمجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للشــركة العربيــة
للمشــروعات الزراعيــة فــي اإلســكندرية ،ونائبــ ًا لرئيــس مجلــس اإلدارة
والرئيــس التنفيــذي المؤســس لشــركة اإلنمــاء الوطنــي إلســتيراد المــواد
الغذائيــة التابعــة لصنــدوق اإلنمــاء اإلقتصــادي واإلجتماعــي ،ومديــراً
عامــ ًا لمكتــب الخبــرة واإلستشــارات بالشــركة الليبيــة لإلســتثمارات
الخارجيــة ،و رئيســ ًا لمجلــس اإلدارة ومديــراً عامــ ًا لشــركة إســتريس
فــي اثينــا – اليونــان ،وعمــل لفتــرة قصيــرة فــى شــركة يونفيرســل
انســبكتوريت للتفتيــش ومقرهــا رومــا ،وعمــل أيضـ ًا مديــراً عامــا وعضواً
بمجلــس إدارة الشــركة الليبيــة التركيــة لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي فــي
أنقــرة  -تركيــا ،وشــغل خــال فتــرة عملــه العضويــات اآلتيــة :عضــو
بمجلــس إدارة الشــركة العربيــة لإلســتثمار الزراعــي بالبحريــن ورئيســا
لمجلــس اإلدارة غيــر متفــرغ للشــركة الليبيــة البنينيــة الزراعية-كوتونــو
– بنيــن ،ونائبــ ًا لرئيــس مجلــس اإلدارة غيــر متفــرغ للشــركة الليبيــة
التوجوليــة الزراعيــة لومــى  -توجــو ،وعضــواً بمجلــس إدارة الشــركة
الليبيــة الغانيــة الزراعيــة اكــرا– غانــا ،وعضــواً بمجلــس إدارة الشــركة
الليبيــة النيكاراجويــة للتنميــة الزراعيــة مانجــوا – نيكاراجــوا.

السيد جو ويلينج – ممثل شركة
مانجيا إندستريال ديفلومنت ليمتد

عضو

يحمــل الســيد جــو ويلينــغ شــهادة البكالوريــوس فــي الصحافــة مــن
جامعــة شــينجانغ .ويشــغل منصــب نائــب المديــر العــام فــي شــركة
إس دي أي ســي مايننــغ .وقــد شــغل أيضــ ًا العديــد مــن المناصــب
منهــا نائــب المديــر العــام لشــركة إس دي أي ســي هــاي تكنولوجــي
إنفســتمنت ،نائــب المديــر التنفيــذي فــي اإلدارة التشــغيلية التابعــة
لشــركة إس دي أي ســي ،مديــر عــام شــركة إس دي آي ســي – فــرع
شــينجانغ .الممثل الرئيس لفرع شــركة إس دي آي ســي في شــينجانغ،
باحــث تشــغيلي فــي مركــز أبحــاث إس دي آي ســي .وعمــل أيضــ ًا
نائــب مديــر تنفيــذي فــي دائــرة التطويــر والتكنولوجيــا فــي جامعــة
شــينجانغ ،ومديــر شــركة نيســانغ أدفرتســمنت ،جامعــة شــينجانغ،
ونائــب مديــر عــام إس دي أي ســي ماينينــغ ،وكان أيض ـ ًا ضمــن الفريــق
الوظيفــي فــي كليــة اإلقتصــاد والقانــون فــي جامعــة شــينجانغ،
وعمــل كذلــك مدرســ ًا فــي الدائــرة الوطنيــة لجامعــة شــينجانغ.

Man Jia Industrial Development LTD

حمد محمد درويش الشهوان

نبذة عن المؤهالت

أمين سر اللجنة

مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق
مســؤولية لجنــة التدقيــق هــي اإلشــراف علــى الضوابــط الماليــة للشــركة ( بمــا فــي ذلــك اإلفصــاح والرقابــة الداخليــة ) واألعمــال
المحاســبية وعمليــات التدقيــق الداخلــي والخارجــي وعمليــات اإلبــاغ وتقديــم نتائــج إنشــطتها إلــى مجلــس اإلدارة ،ومســؤولية
لجنــة التدقيــق ال تغنــي عــن مســؤولية مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة للشــركة فيمــا يتعلــق بالرقابــة علــى كافــة أنظمــة الضبــط
والرقابــة الداخليــة والبيانــات الماليــة .وتتمثــل مســوؤولية لجنــة التدقيــق بمــا يلــي:

-

تقــوم لجنــة التدقيــق بدراســة التقاريــر الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وتقديــم التوصيــات بشــأنها ودراســة أي تغييــرفــي السياســات المحاســبية المتبعــة وأي تغييــر يطــرأ علــى حســابات الشــركة جــراء التدقيــق الداخلــي أو نتيجــة لمقترحــات مدقق
الحســابات الخارجــي.

-

تبحــث لجنــة التدقيــق جميــع مالحظــات ومقترحــات وتحفظــات مدقــق الحســابات الخارجــي ومتابعــة مــدى إســتجابة إدارةالشــركة لهــا وتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة.

-

تقــوم لجنــة التدقيــق بمراجعــة مراســات الشــركة مــع مدقــق الحســابات الخارجــي وتقييــم مــا يــرد فيهــا وإبــداء المالحظــاتوالتوصيــات بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة.
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-

دراســة خطــة عمــل مدقــق الحســابات الخارجــي والتأكــد مــن أن إدارة الشــركة توفــر لمدقــق الحســابات الخارجــي كافــةالتســهيالت الضروريــة للقيــام بعملــه.

-

-تقوم لجنة التدقيق بدراسة وتقييم إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.

-

-تقوم لجنة التدقيق باإلطالع على تقييم مدقق الحسابات الخارجي إلجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي،

-

-تقوم لجنة التدقيق باإلطالع على تقارير التدقيق الداخلي وال سيما أية مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي.

-

 ُتقــدم لجنــة التدقيــق التوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق باألمــور المرتبطــة بإجــرءات الرقابــة والتدقيــق الداخلــي وعمــلالمدقــق الداخلــي.

-

تتأكــد لجنــة التدقيــق مــن عــدم وجــود أي تعــارض فــي المصالــح قــد ينجــم عــن قيــام الشــركة بعقــد صفقــات أو إبــرام عقــود أوالدخــول فــي المشــروعات مــع األطــراف ذوي العالقــة.

-

-تراجع لجنة التدقيق تعامالت األطراف ذوي العالقة مع إدارة الشركة و ُتقدم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة قبل إبرامها.

-

 -تضع لجنة التدقيق السياسات واإلستراتيجيات التي تضمن تعزيز الرقابة الداخلية.

-

ً
ً
تامــة عــن شــكوكهم حــول أيــة مســائل تتعلــق
بســرية
تضــع لجنــة التدقيــق آليــة تمكــن العامليــن فــي الشــركة مــن اإلبــاغبالتقاريــر الماليــة أو الرقابــة الداخليــة وإجــراء تحقيــق مســتقل وضمــان منــح العامــل الحمايــة مــن أي رد فعــل ســلبي أو ضــرر.

-

-وتقوم اللجنة بمراجعة الكوادر البشرية المؤهلة إلشغال مهام الرقابة بحيث يتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب.

-

-متابعة مدى تقيد الشركة وإلتزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.

-

-دراسة أية أموريحيلها مجلس اإلدارة الى اللجنة.

كما وتتمتع لجنة التدقيق بالصالحيات التالية:

-

-طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت الشركة ضرورة مناقشتة بأي أمور تتعلق بالشركة

-

-التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي لإلنتخاب من قبل الهيئة العامة.

-

-التنسيب لمجلس اإلدارة بتعيين المدقق الداخلي.
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-

أمــا فيمــا يختــص بإجتماعــات لجنــة التدقيــق فقــد عقــدت اللجنــة ثمانيــة إجتماعــات خــال عــام  ،2019وحضــراإلجتماعــات كل مــن أعضــاء اللجنــة التاليــة أســماؤهم:
اإلجتماع
األول
5/2/2019

اإلجتماع
الثاني
12/3/2019

اإلجتماع
الثالث
19/3/2019

اإلجتماع
الرابع
24/4/2019

اإلجتماع
الخامس
23/7/2019

اإلجتماع
السادس
30/7/2019

اإلجتماع
السابع
10/9/2019

السيد فادي عبدالوهاب عبد
الفتاح أبو غوش إعتباراً من
 2017/8/15وحتى 2019/7/10

رئيس
اللجنة

















المهندس مفرح دخيل اهلل
جمعه الطراونة

نائب رئيس
اللجنة

















السيد «أحمد جمال” نواف
محمد البطاينة

عضو

















المهندس نجيب محمد محمد
إوحيده

عضو

















السيد جو ويلينج – عضو اللجنة
إعتباراً من 2019/4/24

عضو

















السيدة رانيه موسى فهد األعرج
إعتباراً من  2019/7/10وحتى
2019/11/10

رئيس
اللجنة

















الدكتور بسام علي نايف
الصبيحي إعتباراً من 2019/12/9

رئيس
اللجنة

















 حضر اإلجتماع



عضو مجلس اإلدارة

المنصب
في اللجنة

 لم يكن عضواً

اإلجتماع
الثامن
31/10/2019

لم يحضر اإلجتماع

إنجازات لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل عام 2019
تمثلــت إنجــازات لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بمراجعــة خطــة التدقيــق والموافقــة عليهــا لعــام  ،2019حيــث أن خطــة
التدقيــق مبنيــة علــى األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وتقييــم المخاطــر وتواريــخ التدقيــق خــال األعــوام الســابقة ،كمــا قامــت
اللجنــة بمراجعــة القوائــم الماليــة والتقريــر الســنوي لعــام  2018والموافقــة عليهــا وتقديــم التوصيــة إلــى الهيئــة العامــة لمناقشــتها
والموافقــة عليهــا.
كمــا وراجعــت اللجنــة القوائــم الماليــة الربعيــة خــال عــام  2019مــع المدقــق الخارجــي ،والموافقــة عليهــا ليتــم اإلعــان عنهــا
إلكترونيــً وعبــر الصحــف الرســمية ،وناقشــت اللجنــة أيضــً تقاريــر التدقيــق الداخلــي حســب خطــة التدقيــق لعــام  2019وقدمــت
التوصيــات بخصــوص المالحظــات الــواردة فيهــا لضمــان فعاليــة الضوابــط
فــي الشــركة.
كمــا وراجعــت لجنــة التدقيــق ُمالحظــات تقاريــر التدقيــق الســابقة وتــم
التأكيــد علــى عمــل وإغــاق جميــع المالحظــات حســب خطــة العمــل
وتاريــخ اإلنجــاز المتفــق عليهــا مــع الدوائــر المعنيــة بالمالحظــات وذلــك
بشــكل ربعــي ،وتــم أيضــً التأكيــد علــى اإلجتماعــات المنفــردة مــع مديــر
دائــرة التدقيــق لتأكيــد اإلســتقاللية والموضوعيــة فــي دائــرة التدقيــق.
وتابعــت اللجنــة تنفيــذ التوصيــات والمالحظــات الــواردة بتقاريــر دائــرة
التدقيــق لعــدد مــن أنشــطة الشــركة.
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.بلجنة الترشيحات والمكافآت
تتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس
اإلدارة ،وتــم تشــكيل هــذه اللجنــة تنفيــذًا لمتطلبــات تعليمــات حوكمــة
الشــركات المســاهمة المدرجــة لســنة  2017والصــادرة عــن هيئــة األوراق
الماليــة.
تجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك بدعــوة مــن رئيســها أو نائبــه في
ـاء علــى طلــب أغلبيــة أعضــاء اللجنــة علــى أن ال يقــل عــدد
حــال غيابــه أو بنـ ً
إجتماعاتهــا فــي الســنة الواحــدة عــن إجتماعيــن حســب تعليمــات حوكمــة
الشــركات ،واجتمعــت لجنــة الترشــيحات إجتماعيــن خــال عــام .2019

-

يبيــن الجــدول التالــي رئيــس وأعضــاء لجنــة الترشــيحاتوالمكافــآت المنبثقــة عــن مجلــس إدارة شــركة البوتــاس
ا لعر بيــة .
عضو مجلس اإلدارة

المنصب في اللجنة

معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة

رئيس اللجنة

الدكتور سعدي سليمان إطراد الطراد

نائب رئيس اللجنة

السيد «أحمد جمال» نواف محمد البطاينة

عضو

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه الطراونة

عضو

المهندس دنج هو

عضو

السيد محمد رياض سامي الطاهر

أمين سر اللجنة

مهام ومسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات
-

التأكــد مــن إســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل مســتمر .وإعــام هيئــة األوراق الماليــة فــي حــال إنتفــاء صفــة اإلســتقالليةعــن أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

-

-تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي ألداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

-

مراجعــة األنظمــة التــي تضعهــا اإلدارة التنفيذيــة للشــركة والمتعلقــة بمنــح المكافــآت والحوافــز باإلضافــة لســلم الرواتــبوالمزايــا لموظفــي الشــركة ،و/أو أيــة تعديــات علــى هــذه األنظمــة ومناقشــتها مــن قبــل اللجنــة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة
إلقرارهــا ،ومراجعــة هــذه األنظمــة بشــكل دوري.

-

مراجعــة األنظمــة التــي تضعهــا اإلدارة التنفيذيــة للشــركة والمتعلقــة بالمــوارد البشــرية و/أو أيــة تعديــات علــى هــذه األنظمــةورفعهــا لمجلــس اإلدارة إلقرارهــا ،باإلضافــة إلــى مراقبــة تطبيقهــا ومراجعتهــا بشــكل ســنوي.

-

-مراجعة الهيكل التنظيمي لإلدارة التنفيذية و/أو أية تعديالت عليه ورفعه لمجلس اإلدارة إلقراره.

-

تحديــد إحتياجــات الشــركة فيمــا يتعلــق بــاإلدارة التنفيذيــة ُوأســس إختيارهــم ورفــع توصياتهــا فــي هــذا الخصــوص لمجلــس
اإلدارة إلقرارهــا.

-

اإلشــراف علــى إســتثمارات الشــركة ومتابعتهــا بهــدف تعظيــم عوائــد هــذه االســتثمارات وحمايتهــا مــن المخاطــر المحتملــةبالتنســيق مــع لجنــة إدارة المخاطــر ،وتقييــم و/أو إقتــراح أيــة فــرص إســتثمارية مســتقبلية ودراســتها بالطــرق العمليــة الســليمة،
ومســاعدة المجلــس علــى إتخــاذ القــرار اإلســتثماري الســليم فــي الوقــت المناســب ،وذلــك حســب الصالحيــات المنصــوص عليهــا
فــي نظــام اإلســتثمارات للشــركة الســاري المفعــول.

-

طلــب المشــورة القانونيــة أو الماليــة أو اإلداريــة أو الفنيــة مــن أي مستشــار خارجــي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أحــكام وشــروطنظــام اللــوازم الســاري المفعــول وطلــب أي بيانــات أو معلومــات مــن اإلدارة التنفيذيــة الذيــن يتوجــب عليهــم التعــاون لتوفيــر
هــذه المعلومــات بشــكل كامــل ودقيــق.

-

دراســة أيــة أمــور أخــرى يقــرر مجلــس اإلدارة عرضهــا علــى اللجنــة شــريطة أن ال تكــون مــن ضمــن صالحيــات اللجــان ًاألخــرى
المنبثقــة عــن المجلــس.
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أمــا فيمــا يختــص بإجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فقــد عقــدت اللجنــة إجتماعيــن خــال عــام  2019وحضــر
اإلجتماعــات كل مــن أعضــاء اللجنــة التاليــة أســماؤهم:
اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني



عضو مجلس اإلدارة

المنصب في
اللجنة

معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة

رئيس اللجنة



الدكتور سعدي سليمان إطراد الطراد

نائب رئيس اللجنة





السيد «أحمد جمال» نواف محمد البطاينة

عضو





المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه الطراونة

عضو





المهندس دنج هو

عضو





 لم يكن عضواً

28/3/2019

 حضر اإلجتماع

1/10/2019



لم يحضر اإلجتماع

إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل عام 2019
-

-تعيين الدكتور سعدي سليمان إطراد الطراد نائبًا لرئيس اللجنة.

-

-تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه حسب السياسة المعتمدة من مجلس اإلدارة.

-

تعديــل الهيــكل التنظيمــي للشــركة بحيــث تتبــع وحــدة األمــن فــي الشــركة لدائــرة المــوارد البشــرية والشــؤون العامــة ،وأن تتبــعدائــرة الشــؤون القانونيــة للرئيــس التنفيــذي ،وأن تكــون تبعيــة وحــدة الملــح إلدارة المبيعــات ضمــن دائــرة التســويق والمبيعــات.

-

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعديــل الهيــكل التنظيمــي للشــركة بحيــث تتبــع دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة إداريــً لرئيــسمجلــس اإلدارة بــد ً
ال مــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة.

-

-الموافقة على تقرير ممثلي الشركات في الشركات التابعة والحليفة.

-

-الموافقة على مذكرة الرئيس التنفيذي المتضمنة لقرارات لجنة الشطب بشطب مواد المخزون بطيئة الحركة.

.جلجنة إدارة المخاطر
تشــكلت لجنــة إدارة المخاطــر نهايــة عــام  2017تماشــيًا مــع تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة لســنة  2017والصــادرة
العليــا.
ـاء مــن اإلدارة التنفيذيــة ُ
عــن هيئــة األوراق الماليــة ،وتتألــف لجنــة إدارة المخاطــر مــن خمســة أعضــاء ،وتضــم فــي عضويتهــا أعضـ ً
ـاء علــى طلــب أغلبيــة أعضــاء اللجنــة
تجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك بدعــوة مــن رئيســها أو نائبــه فــي حــال غيابــه أو بنـ ً
علــى أن ال يقــل عــدد إجتماعاتهــا فــي الســنة الواحــدة عــن إجتماعيــن حســب تعليمــات حوكمــة الشــركات ،وإجتمعــت لجنــة إدارة
المخاطــر إجتماعيــن خــال عــام .2019

-

يبين الجدول التالي رئيس وأعضاء لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة شركة البوتاس العربية.أعضاء اللجنة

المنصب في الشركة

المنصب في اللجنة

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه الطراونة

عضو مجلس إدارة

رئيس اللجنة

الدكتور سعدي سليمان إطراد الطراد

عضو مجلس إدارة

عضو

السيد جو ويلينج

عضو مجلس إدارة

عضو

الدكتور معن فهد عبدالكريم النسور

الرئيس التنفيذي

عضو

السيد محمد عبدالرحمن عبدالمغني الرازم

نائب الرئيس التنفيذي األول
للمالية وخدمات المسانده

عضو

السيد صهيب “عدنان وهبي”يوسف التل

أمين سر اللجنة
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مهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر
تتمثــل المســؤولية الرئيســية للجنــة إدارة المخاطــر بالمراقبــة والموافقــة علــى ممارســات إدارة المخاطــر فــي الشــركة
وذلــك لمســاعدة مجلــس اإلدارة فيمــا يلــي:

-

التأكــد بــأن الفريــق التنفيــذي قــد تعــرف وقيــم كافــة المخاطــر التــي قــد تواجههــا المؤسســة ،وأنــه قــد قــام بتأســيس نظــامإدارة مخاطــر قــادر علــى معالجــة تلــك المخاطــر.

-

ضمــان وضــع وتنفيــذ ومراجعــة اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر المؤسســية والــذي يتضمــن آليــات تحديــد وتقييــم ومراقبــة وضبــطالمخاطــر والســيطرة عليهــا بشــكل مســتمر.

-

-مراقبة المخاطر التي تواجهها الشركة ،كالمخاطر اإلستراتيجية ،المالية ،السوقية ،األمنية ،والمخاطر القانونية والتشريعية.

-

-كما تقوم اللجنة بإضافة أي مخاطر ترتأيها قد تؤثر على أداء الشركة أو تعيق تحقيقها لألهداف.

أمــا فيمــا يختــص بإجتماعــات لجنــة إدارة المخاطــر ،فقــد عقــدت اللجنــة إجتماعيــن خــال عــام  2019وحضــر اإلجتماعــات
كل مــن أعضــاء اللجنــة التاليــة أســماؤهم:
أعضاء اللجنة

المنصب في
اللجنة

اإلجتماع األول

1/10/2019

اإلجتماع الثاني

19/12/2019

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه الطراونة

رئيس اللجنة





الدكتور سعدي سليمان إطراد الطراد

عضو





السيد جو ويلينج

عضو





الدكتور معن فهد عبدالكريم النسور

عضو





السيد محمد عبدالرحمن عبدالمغني الرازم

عضو





 لم يكن عضواً

إنجازات لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل عام 2019
١.١إقرار وثيقة تقبل المخاطر بعد إجراء التعديالت الالزمة.
٢.٢الموافقة على اإلطار المقترح لمؤشرات المخاطر الرئيسية.
٣.٣الموافقة على محتوى مادة الجلسات التوعوية إلدارة المخاطر.
٤.٤الموافقة على ميثاق لجنة إدارة المخاطر.
٥.٥الموافقة على خطة قسم إدارة المخاطر لعام .2020

 حضر اإلجتماع



لم يحضر اإلجتماع
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.دلجنة الحوكمة
تشــكلت لجنــة الحوكمــة المنبثقــة عــن مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة عــام  2017بمــا يتوافــق مــع تعليمــات حوكمة الشــركات
المســاهمة المدرجــة لســنة  2017والصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة باإلســتناد ألحــكام قانــون األوراق المالية.وتتألــف اللجنــة مــن
ســتة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس إدارة الشــركة.
قامــت اللجنــة بعــد تشــكيلها مباشـ ً
ـرة بإعــداد ميثــاق ينظــم عملهــا ،ونســبت لمجلــس اإلدارة لتعييــن ضابــط إرتبــاط للشــركة تكــون
مهمتــه متابعــة األمــور المتعلقــة بتطبيقــات حوكمــة الشــركة مــع هيئــة األوراق الماليــة.
ـاء علــى طلــب أغلبيــة أعضــاء
تجتمــع لجنــة الحوكمــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك بدعــوة مــن رئيســها أو نائبــه فــي حــال غيابــه أو بنـ ً
اللجنــة علــى أن ال يقــل عــدد إجتماعاتهــا فــي الســنة الواحــدة عــن إجتماعيــن حســب تعليمــات حوكمــة الشــركات ،وقــد إجتمعــت
لجنــة الحوكمــة إجتماعيــن خــال عــام .2019
يبين الجدول التالي رئيس وأعضاء لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس إدارة شركة البوتاس العربية.
عضو مجلس اإلدارة

المنصب في اللجنة

السيد «أحمد جمال» نواف محمد البطاينة

رئيس اللجنة

الدكتور سعدي سليمان إطراد الطراد

نائب رئيس اللجنة

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه الطراونة

عضو

السيد أحمد عبداهلل نجم نجم

عضو

المهندس دنج هو

عضو

معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي

عضو

السيدة إنتصار فهد عبد النسور

أمين سر اللجنة

مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة
تقــوم لجنــة الحوكمــة بدورهــا الرئيســي مــن خــال آليــة العمــل المحــددة فــي ميثــاق لجنــة الحوكمــة والمعتمــد مــن
مجلــس اإلدارة الــذي تتحــدد فيــه مهــام ومســؤوليات اللجنــة وصالحياتهــا التاليــة:

-

تتمثــل مســؤولية لجنــة الحوكمــة فــي شــركة البوتــاس العربيــة بوضــع إجــراءات عمــل خطيــة لتطبيــق أحــكام تعليمــات حوكمــةالشــركات المســاهمة المدرجــة لســنة  2017ومراجعتهــا وتقييــم مــدى تطبيــق هــذة التعليمــات فــي الشــركة بشــكل ســنوي.

-

-تقوم لجنة الحوكمة في الشركة بالتأكد من إلتزام إدارة الشركة بأحكام تعليمات الحوكمة.

-

-توجيه اإلدارة التنفيذية بإتجاه إيجاد سياسات وإجراءات عمل خطية لكافة أنشطة الشركة وأعمالها.

التقرير الســنوي 2019

-

-تقوم اللجنة بإعداد تقرير الحوكمة السنوي وتضمينه للتقرير السنوي للشركة وتوقيعه من رئيس مجلس إدارة الشركة.

-

تقــوم لجنــة الحوكمــة فــي الشــركة بدراســة أيــة مالحظــات تــرد للشــركة مــن هيئــة األوراق الماليــة بخصــوص تطبيــق الحوكمــةفــي الشــركة ومتابعــة مــا يتــم بشــأنها.

-

ُ -تقدم لجنة الحوكمة التوجيهات الالزمة لتطبيق تعليمات حوكمة الشركة للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

-

ُ -تراجع لجنة الحوكمة دليل حوكمة الشركة المعتمد من مجلس اإلدارة بإستمرار.

-

ُ -تطلع لجنة الحوكمة مجلس إدارة الشركة على تطورات حوكمة الشركات حسب أفضل المعايير العالمية.

أمــا فيمــا يختــص بإجتماعــات لجنــة الحوكمــة فقــد عقــدت اللجنــة إجتماعيــن خــال عــام  2019وحضــر اإلجتماعــات كل
مــن أعضــاء اللجنــة التاليــة أســماؤهم:
اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني



عضو مجلس اإلدارة

المنصب في
اللجنة

السيد «أحمد جمال” نواف محمد البطاينة

رئيس اللجنة



الدكتور سعدي سليمان إطراد الطراد

نائب رئيس اللجنة





المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه الطراونة

عضو





المهندس سعد صالح العلقان أبو حمور

عضو





الدكتور صفاء الدين فخري عبد المجيد آل فؤاد

عضو





السيد أحمد عبداهلل نجم نجم

عضو





المهندس دنج هو

عضو





معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي

عضو





 لم يكن عضواً

20/2/2019

 حضر اإلجتماع

5/12/2019



لم يحضر اإلجتماع

إنجازات لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل عام 2019
إهتــم مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة بإطــاق دليــل حوكمــة لشــركة البوتــاس العربيــة ،وإهتــم مجلــس اإلدارة أيضــً بإتخــاذ
فعالــة فــي الشــركة لتكــون مــن أولــى الشــركات التــي تولــي
كافــة اإلجــراءات الالزمــة لوضــع وتطبيــق ُأســس ومعاييــر حوكمــة ّ
إهتمامهــا بتطبيــق تعليمــات الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة وتمثلــت إنجــازات لجنــة الحوكمــة هــذا العــام بمــا يلــي:

-

ـاء علــى
تــم إطــاق دليــل حوكمــة شــركة البوتــاس العربيــة تنفيــذًا لقــرار مجلــس إدارة الشــركة إلعــداده خــال عــام  2019وذلــك بنـ ًتوصيــة مــن لجنــة الحوكمــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

-

تــم إعــداد تقريــر الحوكمــة للشــركة لعــام  2018وتضمينــه التقريــرالســنوي للشــركة إلطــاع الســادة المســاهمين والمســتثمرين
المحتمليــن والجمهــور وبــدون أيــة مخالفــات مــن هيئــة األوراق المالية.

-

تمــت الموافقــة علــى إنتخــاب الدكتــور ســعدي ســليمان إطــراد الطــرادممثــل الهيئــة العامــة لإلســتثمار/دولة الكويــت نائبــً لرئيــس لجنــة
الحوكمــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

-

تــم تشــكيل لجنــة إلعــداد دليــل الحوكمــة للشــركة وإعــداد نظــامداخلــي لمجلــس اإلدارة.

-

تــم طلــب تفعيــل الموقــع اإللكترونــي للشــركة باللغتيــن العربيــةواإلنجليزيــة وأن يتــم تحديثــه بإســتمرار.

-

تقــوم لجنــة الحوكمــة بمتابعــة إســتحداث أو تجميــع السياســاتواألنظمــة المطلوبــة فــي تعليمــات الحوكمــة مــع اإلدارة التنفيذيــة
للشــركة ومــع أمانــه ســر مجلــس اإلدارة لتقديمهــا للمجلــس
إلعتمادهــا والعمــل بهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري.
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.هلجنة المسؤولية اإلجتماعية والتبرعات
كمــا أنــه باإلضافــة إلــى اللجــان الدائمــة المشــكلة حســب تعليمــات
حوكمــة الشــركات ،قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة إضافيــة هــي
لجنــة المســؤولية اإلجتماعيــة والتبرعــات .وتتألــف هــذه اللجنــة مــن
ثالثــة أعضــاء ،إثنــان يمثــان مجلــس اإلدارة ،والعضــو الثالــث هــو الرئيــس
التنفيــذي للشــركة.
وتتمثــل المهمــة الرئيســية للجنــة المســؤولية اإلجتماعيــة والتبرعــات
بتقديــم الدعــم للمجتمــع المحلــي فــي عــدة مجــاالت منهــا :الصحــة،
التعليــم ،الميــاه ،واألنشــطة اإلجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة ودور العبادة
والمؤسســات والهيئــات الرســمية والمجتمعيــة وغيرهــا .وتعمــل اللجنــة
علــى صياغــة اإلســتراتيجية الســنوية للمســؤولية اإلجتماعيــة لشــركة
البوتــاس العربيــة ،ووضــع خطــة العمــل الخاصــة بتنفيــذ أنشــطة ومحــاور
وبنــود المســؤولية اإلجتماعيــة وأوجــه النفقــات والقطاعــات المســتهدفة
والمبالــغ الملتــزم بهــا ســنويًا .باإلضافــة إلــى دراســة الطلبــات المقدمــة
مــن الجهــات الطالبــة للدعــم وتقديــم التوصيــات بالتبــرع إلــى المجلــس
للمبالــغ التــي تفــوق مبلــغ  250,000دينــار أردنــي.
يبيــن الجــدول التالــي رئيــس وأعضــاء لجنــة المســؤولية اإلجتماعيــة والتبرعــات المنبثقــة عــن مجلــس إدارة شــركة
البوتــاس العربيــة.
أعضاء اللجنة

المنصب في الشركة

المنصب في اللجنة

معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة

السيد «أحمد جمال» نواف محمد البطاينة

عضو مجلس إدارة

نائب رئيس اللجنة

الدكتور معن فهد عبدالكريم النسور

الرئيس التنفيذي

عضو

السيد بشر محمد عبدالحميد المحاسنة

وتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك حيث عقدت اللجنة سبعة إجتماعات خالل عام .2019
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.ولجنة عطاءات المجلس
تــم تشــكيل لجنــة عطــاءات المجلــس فــي العــام  2018بموجــب أحــكام نظــام اللــوازم فــي شــركة البوتــاس العربيــة كلجنــة إضافيــة.
وتتألــف اللجنــة مــن ســتة أعضــاء هــم رئيــس مجلــس اإلدارة  -رئيســً للجنــة ،الرئيــس التنفيــذي للشــركة وأربعــة أعضــاء مــن مجلــس
اإلدارة يتــم إختيارهــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
والمهمــة الرئيســية للجنــة عطــاءات مجلــس اإلدارة هــي إتخــاذ القــرار فــي العطــاءات التــي تزيــد قيمتهــا عــن ( )5,000,000خمســة مالييــن
دينــار أردنــي ،وال تتجــاوز قيمتهــا ( )10,000,000عشــرة مالييــن دينــار أردنــي ،والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي العطــاءات التــي تزيــد قيمتهــا عــن
عشــرة مالييــن دينــار.
يبين الجدول التالي رئيس وأعضاء لجنة عطاءات المجلس المنبثقة عن مجلس إدارة شركة البوتاس العربية.
أعضاء اللجنة

المنصب في الشركة

المنصب في اللجنة

معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة

السيد «أحمد جمال» نواف محمد البطاينة

عضو مجلس إدارة

عضو

المهندس مفرح دخيل اهلل جمعه الطراونة

عضو مجلس إدارة

عضو

السيد جو ويلينج

عضو مجلس إدارة

عضو

معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي

عضو مجلس إدارة

عضو

الدكتور معن فهد عبدالكريم النسور

الرئيس التنفيذي

عضو

السيد حمدي حسن عدنان المطارنة

-

أمين سر اللجنة
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 .8إجتماعات الهيئة العامة
-

-تتكون الهيئة العامة من جميع المساهمين في الشركة والذين يحق لهم التصويت.

-

ـدة كل سـ ً
ـرة واحـ ً
يلتــزم مجلــس اإلدارة بعقــد إجتماعــً عاديــً مـ ًـنة علــى األقــل وذلــك خــال األشــهر األربعــة التاليــة إلنتهــاء الســنة
الماليــة للشــركة.

-

 تــم عقــد إجتمــاع للهيئــة العامــة العــادي بتاريــخ  2019/4/ 24حيــث تمــت الموافقــة باإلجمــاع مــن الهيئــة العامــة لمســاهميالشــركة علــى مــا يلــي:
١.١تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام  2018والخطة المستقبلية لها.
٢.٢تقرير مدققي حسابات الشركة ( )PWCعن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة األخرى وأحوالها
وأوضاعها المالية.
٣.٣قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
٤.٤المصادقة على قرار مجلس اإلدارة بإنتخاب السادة  .Man Jia Industrial Development Ltdعضواً في مجلس إدارة
الشركة.
٥.٥إنتخاب السادة برايس واترهاوس كوبرز ( )Price Waterhouse Coopersكمدققي حسابات الشركة لعام  2019وتفويض
مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
٦.٦إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام  2018ضمن حدود القانون.
٧.٧إقرار نسبة توزيع األرباح عن عام  2018بواقع  %120من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة باإلجماع أي ما يعادل ( )100مليون
دينار أردني.

-

-تعقد الهيئة العامة للشركة إجتماعاتها غير العادية وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة األردنية الهاشمية.

-

يتــم إختيــار المــكان والزمــان المناســبين لعقــد اإلجتماعــات بشــكل يشــجع حضــور أكبــر عــدد ممكــن مــن المســاهمين أوـة عدليـ ً
ـة أو أن يــوكل عنــه شــخص آخــر بموجــب وكالـ ً
ـة خطيـ ً
توكيــل أحــد المســاهمين لحضــور اإلجتمــاع بموجــب وكالـ ً
ـة حســب
التشــريعات النافــذة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
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-

يتــم توجيــه الدعــوة لحضــور إجتمــاع الهيئــة العامــة لجميــع المســاهمين أمــا باليــد أو عــن طريــق البريــد العــادي أو المســجل أوالبريــد االلكترونــي الخــاص بالمســاهم وذلــك قبــل  21يومــً علــى األقــل مــن التاريــخ المقــرر لعقــد اإلجتمــاع ويحــدد فــي الدعــوة
موعــد ومــكان اإلجتمــاع ويرفــق بهــا جــدول أعمــال الهيئــة العامــة متضمنــً المواضيــع التــي ســيتم بحثهــا بشــكل مفصــل
وواضــح ويقــوم مجلــس اإلدارة باإلعــان عــن موعــد ومــكان اإلجتمــاع فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن لمرتيــن علــى األقــل
وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة ،ويتــم اإلعــان أيضــً مــن خــال الوســائل الصوتيــة والمرئيــة.

-

فــي حــال وجــود إنتخابــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة يتــم إرفــاق نبــذة تعريفيــة عــن المســاهم الراغــب بالترشــح لعضويــة مجلــساإلدارة مــع جــدول أعمــال الهيئــة العامــة.

-

 ال يتــم إدراج أيــة مواضيــع جديــدة إثنــاء إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي غيــر مدرجــة علــى جــدول أعمــال اإلجتمــاع المرســلللمســاهمين.

-

يــرأس إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي وغيــر العــادي رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه فــي حــال غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارةفــي حــال غيابهمــا ،ويحضــر أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلجتماعــات بعــدد ال يقــل عــن الحــد الــذي يحقــق النصــاب القانونــي ألي إجتماع
لمجلــس اإلدارة.

-

يتــم إدارة اإلجتماعــات بشــكل يســمح لجميــع المســاهمين بالمشــاركة الفاعلــة والتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة مطلقــة ويحصلــونفــي اإلجتماعــات علــى اإلجابــات علــى جميــع إستفســارتهم.

 .9حقوق أصحاب المصالح والحقوق العامة للمساهمين
تلتــزم شــركة البوتــاس العربيــة بضمــان المحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح والحقــوق العامــة للســادة المســاهمين وتكويــن
ـات كاملـ ً
ـة وكافيــة وموثـ ٌ
ـات جيــدةٍ معهــم تضمــن لهــم الحصــول علــى معلومـ ً
ـوق بهــا لتمكنهــم مــن تنفيــذ إلتزاماتهــم
عالقـ ٍ
إتجــاه الشــركة.

.أ الحقوق العامة للمساهمين
-

ـات مميـ ً
يتمتــع المســاهمون فــي شــركة البوتــاس العربيــة بخدمـ ًـزة يتــم تقديمهــا مــن قبــل قســم المســاهمين فــي الشــركة
حيــث يحتفــظ القســم بســجالت خاصــة بملكيــات المســاهمين والتغييــرات والقيــود التــي تطــرأ عليهــا بمــا يمكــن المســاهم
مــن اإلطــاع علــى ســجل المســاهمين بمــا يخــص مســاهمتة إلي ســبب كان ويطلــع علــى جميــع المعلومــات والوثائــق الخاصــة
بالشــركة حســب التشــريعات النافــذة ويحصــل علــى المعلومــات الدوريــة وغيــر الدوريــة المفصــح عنهــا ويشــارك فــي التصويــت
ـة ووكالـ ً
علــى قــرارات الهيئــة العامــة للشــركة أصالـ ً
ـة .ولهــم الحــق أيضــً فــي اإلطــاع علــى محاضــر إجتماعــات الهيئــة العامــة
ٌ
للشــركة عنــد الحاجــة لذلــك .ويحصــل المســاهم فــي شــركة البوتــاس العربيــة علــى أرباحــه الســنوية خــال خمســة وأربعــون
يومــً مــن تاريــخ صــدور قــرار الهيئــة العامــة بتوزيعهــا نقــدًا مــن خــال بنــك محلــي معتمــد مــن الشــركة أو بموجــب حوالــة بنكيــة
علــى حســابه البنكــي المثبــت فــي ســجل المســاهمين.

-

توفــر الشــركة علــى موقعهــا اإللكترونــي زاويــة خاصــة للمســاهمين لإلطــاع علــى اإلعالنــات التــي تخصهــم واإلفصاحــاتالماليــة وغيــر الماليــة ،وترحــب الشــركة أيضــً باإلقتراحــات الب ّنــاءة والشــكاوي الــواردة للشــركة مــن الســادة المســاهمين مــن
خــال صنــدوق الشــكاوي واإلقتراحــات الموجــود فــي اإلدارة العامــة للشــركة ومــن خــال الموقــع اإللكترونــي للشــركة ومــن
خــال ســجل الشــكاوي واإلقتراحــات الــذي يكــون موجــود فــي إجتماعــات
الهيئــة العامــة للشــركة ليتــم أخذهــا بعيــن اإلعتبــار لدراســتها وإتخــاذ
القــرار المناســب بهــا.

.بالحقوق ضمن صالحيات الهيئة العامة
تتمتــع الهيئــة العامــة فــي شــركة البوتــاس العربيــة بجميــع الصالحيــات
التــي منحتهــا إياهــا التشــريعات النافــذة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية
إلتخــاذ القــرارات الالزمــة التــي تؤثــر علــى مســتقبل الشــركة بشــكل مباشــر.
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 .10اإلفصاح والشفافية
-

تضــع شــركة البوتــاس العربيــة إجــراءات عمــل خطيــة لتنظيــم شــؤون اإلفصــاح عــن المعلومــات ومتابعــة تطبيقهــا وفقــًلمتطلبــات الجهــات الرقابيــة والتشــريعات النافــذة ومنهــا تعليمــات إفصــاح الشــركات المصــدرة والمعاييــر المحاســبية ومعاييــر
ـاء علــى توصيــة
التدقيــق والصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة إســتنادًا لقانــون األوراق الماليــة ،حيــث إعتمــد مجلــس إدارة الشــركة بنـ ً
ً
سياســة لإلفصــاح والشــفافية يتــم بموجبهــا إلتــزام إدارة الشــركة باإلفصــاح عــن المعلومــات
لجنــة الحوكمــة فــي الشــركة
ً
ً
الماليــة واألمــور الجوهريــة للســادة المســاهمين والمســتثمرين بصـ ً
ـورة دقيقــة وغيــر مضللــة فــي الوقــت المحدد بما يســاعدهم
علــى إتخــاذ قراراتهــم اإلســتثمارية .وتســتخدم الشــركة موقعهــا االلكترونــي علــى شــبكة اإلنترنــت لتعزيــز جميــع إفصاحاتهــا
ومــن خــال التقريــر الســنوي للشــركة أيضــً.

-

مــن األمــور التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا التقاريــر الدوريــة الماليــة وغيــر الماليــة والمعلومــات الجوهريــة للشــركة ،والتغيــرات فــيالعليــا والتغيــرات التــي تتــم علــى لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة،
تشــكيل مجلــس اإلدارة،واإلدارة التنفيذيــة ً
واإلمتيــازات التــي يتمتــع بهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذيــة العليــا وعــدد األوراق الماليــة التــي يملكونهــا ،وتــداول
األشــخاص المطلعيــن فــي الشــركة وتفصــح الشــركة أيضــً عــن سياســاتها وبرامجهــا تجــاه المجتمــع المحلــي بكافــة قطاعاتــه
وأيــة معلومــات قــد تؤثــر علــى ســعر ســهم الشــركة.

 .11مدقق الحسابات الخارجي
وافقــت الهيئــة العامــة للمســاهمين فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  2019/4/24علــى إنتخــاب الســادة برايــس وترهــاوس كوبــرز
كمدققيــن لحســابات الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  2019 /12/31وتحديــد أتعابهــم.
وقامت الشركة بإتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأكد مما يلي:
 -أن مدققــي حســابات الشــركة الخارجييــن الســادة برايــس وترهــاوس كوبــرز هــم مدققيــن معتمديــن ومقيديــن لــدى هيئــةاألوراق الماليــة فــي ســجل المدققيــن الموافــق علــى قيدهــم فــي ســجل مدققــي الحســابات المؤهليــن لتدقيــق حســابات
الجهــات الخاضعــة لرقابــة هيئــة األوراق الماليةوإشــرافها كمــا فــي  2018/10/23بإجــازة رقــم (.)802

-

أن مدقــق الحســابات الخارجــي غيــر مســاهم أو مؤســس أو عضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة وال يملــك أيــة شــراكة مــع أي عضــومــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــً لديــه.

-

أن مدقــق الحســابات الخارجــي ال يقــوم بأيــة أعمــال إضافيــة لصالــح الشــركة كتقديــم إستشــارات إداريــة أو فنيــة اإل بعــد موافقــةـاء علــى توصيــات مــن لجنــة التدقيــق فــي الشــركة.
مجلــس اإلدارة بنـ ً

-

-أن مدقق الحسابات يتمتع باإلستقاللية التامة وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.

-

-أن مدقق الحسابات يقوم بعمله بحيادية تامة وبدون تدخل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا.
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-

أن مدقق الحسابات الخارجي يقوم بالواجبات المطلوبة منه بموجب التشريعات النافذة ومنها:١.١يمارس مدقق الحسابات األعمال الموكلة إليه بإستقالل وحيادية تامة.
٢.٢يراقب أعمال الشركة ويدقق حساباتها وفق ًا للمعايير الدولية.
٣.٣يقوم بفحص األنظمة اإلدارية والمالية للشركة وأنظمة الرقابة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص فاعليتها ،والتأكد من
مالءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
٤.٤يحضر إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية ويجيب على أسئلة وإستفسارات مساهمي الشركة بخصوص البيانات
المالية والحسابات الختامية خالل اإلجتماع.
٥.٥يتحقق مدقق الحسابات من ملكية الشركة لموجوداتها وقانونية اإللتزامات المترتبة على الشركة.
٦.٦يقدم رأيه في عدالة البيانات المالية للشركة ويطلب تعديلها إذا كان هنالك ما يؤثر على عدالتها.
٧.٧يتأكد من أن الشركة تنظم حساباتها وبياناتها المالية وفق المعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية (.)IFRS
٨.٨يقوم مدقق الحسابات بالتبليغ عن أية مخالفة للتشريعات النافذة أو أية أمور مالية أو إدارية ذات أثر سلبي على أوضاع
الشركة إلى الجهات المختصة.

 .12تعامالت األطراف ذوي العالقة
تلتــزم شــركة البوتــاس العربيــة بتطبيــق أحــكام التشــريعات النافــذة ذات العالقــة المطبقــة فــي الشــركة والمتعلقــة بتعامــات
األطــراف ذوي العالقــة ،وتراجــع لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تعامــات األطــراف ذوي العالقــة وتتأكــد مــن عــدم
وجــود أي تعــارض فــي المصالــح قــد ينجــم عــن قيــام الشــركة بعقــد صفقــات أو إبــرام العقــود أو الدخــول فــي المشــروعات مــع
األطــراف ذوي العالقــة .ويتــم اإلفصــاح عــن تعامــات األطــراف ذوي العالقــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ()IFRS
وتضمينهــا لقوائــم الشــركة الماليــة.

جمال أحمد مِ فلح الصرايرة
رئيس مجلس اإلدارة
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القوائم المالية
الموحدة
 31كانون األول ٢٠١٩
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شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2019
إيضاح

2019

 31كانون األول

2018

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومنشآت ومعدات
حقوق االستخدام
حق استخدام أصول مستأجرة
مشاريع تحت التنفيذ
إستثمارات في شركات حليفة
إستثمارات في شركات مشاريع مشتركة
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
قروض إسكان الموظفين
موجودات غير متداولة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات ضريبية مؤجلة

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

5
6
34
7
8
9
11
12
18
10
25

214,869
19,571
5,858
105,467
3,789
188,438
20,903
15,560
33,293
585
20,906
629,239

243,267
20,981
25,166
4,770
190,160
21,007
16,656
31,964
568
21,378
575,917

موجودات متداولة
مخزون
قطع غيار ولوازم
قروض إسكان الموظفين
ذمم تجارية مدينة
أرصدة مدينة أخرى
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

14
15
12
13
16
17

30,078
44,746
2,796
102,747
38,832
240,135
459,334
1,088,573

21,949
43,723
2,822
66,778
53,458
245,958
434,688
1,010,605

مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال المكتتب به والمدفوع
إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري
إحتياطي القيمة العادلة
خسائر اكتوارية ناتجة عن اعادة تقييم خطط منافع محددة
أرباح مدورة
صافي حقوق المساهمين
مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
التزامات مقابل مشاريع رأسمالية
التزامات صندوق الوفاة والتعويض
مطلوبات غير متداولة أخرى
التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي
مطلوبات متداولة
بنوك دائنة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام
التزامات مقابل مشاريع رأسمالية
التزامات صندوق الوفاة والتعويض
ذمم تجارية دائنة
مخصص ضريبة الدخل
أرصدة دائنة اخرى
التزامات عقود تأجير تشغيلي
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

1
19
19
10

83,318
50,464
80,699
)(72
)(13,314
690,606
891,701

83,318
50,464
80,699
)(89
)(8,190
638,892
845,094

20
6
21
24
34

11,690
5,664
48,812
7,454
4,349
77,969

15,861
8.900
49,922
7,609
82,292

20
20
6
21

10,499
5,845
3,236
6,993
12,625
33,756
45,189
760
118,903
196,872
1,088,573

3,688
3,798
3,236
3,106
21,961
12,061
35,369
83,219
165,511
1,010,605

25
22
34

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  36جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

23
26
23

504,608
)(278,429
226,179

482,727
)(316,030
166,697

27
30

)(19,080
)(19,637
)(11,319
)(821
)(24,839
150,483

)(14,959
)(20,501
)(9,815
)(276
)(15,114
106,032

13,151
)(8,499
1,252

13,210
)(10,838
36

156,387

108,440

8و9

52,350
208,737

34,852
143,292

25

)(57,042
151,695

)(18,418
124,874

فلـس/دينـار

فلـس/دينـار

1/821

1/499

إيضاح

المبيعات
كلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف إدارية
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف المسؤولية االجتماعية
فروقات عملة
رسوم تعدين البوتاس المستحقة لحكومة المملكة األردنية الهاشمية

1و29

الربح من العمليات
فوائد دائنة
فوائد مدينة وعموالت بنكية
إيرادات أخرى ،بالصافي

31
28

ربح السنة قبل حصة المجموعة من األرباح والخسائر من الشركات
الحليفة والمشاريع المشتركة وقبل ضريبة الدخل
حصة المجموعة من أرباح الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة
الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
ربح السنة

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

32
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شركة البوتاس العربية المساهمة العامة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاح

ربح السنة

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

151,695

124,874

يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى
البنود التي لن يتم اعادة تصنيفها من خالل قائمة الدخل:
خسائر اكتوارية ناتجة عن اعادة تقييم خطط منافع محددة

)(6,747

حصة المجموعة من خسائر إكتوارية ناتجة عن إعادة تقييم خطط منافع
محددة المشاريع المشتركة

)(688

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

10

)(3,217
-

17

)(38

ضريبة الدخل المتعلقة بهذه البنود

2,311

739

مجموع الدخل الشامل للسنة

146,588

122,358
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شركة البوتاس العربية المساهمة العامة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
رأس المال إحتياطي
المكتتب به إجباري
والمدفوع

إحتياطي
إختيـاري

إحتياطي خسائر اكتوارية
القيمة ناتجة عن اعادة
تقييم خطط
العادلة
منافع محددة

آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

أرباح
مدورة

الصافي

آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر

2019
الرصيد كما في أول كانون الثاني

83,318

50,464

80,699

)(89

)(8,190

638,892

845,094

-

151,695

151,695

-

)(5,107

151,695

ربح السنة

-

-

-

-

الدخل الشامل االخر للسنة

-

-

-

17

)(5,124

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

17

)(5,124

146,588

معامالت مع المساهمين
بصفتهم المالكين:

-

توزيعات أرباح (إيضاح )19
الرصيد كما في  31كانون األول

83,318

-

50,464

-

80,699

-

-

)(99,981

)(99,981

)(72

)(13,314

690,606

891,701

2018
الرصيد كما في أول كانون الثاني
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018
(كما تم إظهاره في األصل)

83,318

تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية
(اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم )9

-

الرصيد كما في أول كانون الثاني
( 2018المعدل)

83,318

599,167

807,885

50,464

)(1,831

)(1,831

597,336

806,054

124,874

124,874

الدخل الشامل االخر للسنة

-

-

-

)(38

)(2,478

-

)(2,516

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

)(38

)(2,478

124,874

-

50,464

80,699
-

80,699

)(51

)(5,712

-

-

)(51

)(5,712

ربح السنة

122,358

معامالت مع المساهمين
بصفتهم المالكين:

-

توزيعات أرباح (إيضاح )19
الرصيد كما في  31كانون األول

83,318

-

50,464

-

80,699

-

-

)(83,318

)(83,318

)(89

)(8,190

638,892

845,094
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شركة البوتاس العربية المساهمة العامة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
ايضاح

2019
آالف الدنانيـر

2018
آالف الدنانيـر

األنشطة التشغيلية
الربح قبل ضريبة الدخل

208,737

143,292

45,765
538
3,796
)(1,178
)(13,151
8,499
)(52,350
476
24,839
913
)(64
2,955
10,732

65,232
2,705
32
)(13,210
10,838
)(34,852
)(417
15,114
)(3,355
)(674
2,760
)(1,838
7,345

تعديالت
إستهالكات
إستهالك حق استخدام أصل مستأجر
اطفاءات

5
34
6,11,18

(أرباح) خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات
فوائد دائنة
فوائد مدينة
حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة

31
8و9

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
رسوم تعدين البوتاس
مخصص منافع الموظفين لما بعد التقاعد
مخصص قطع غيار ومخزون ولوازم بطيئة الحركة

14و15

مخصص إجازات الموظفين غير المدفوعة
مخصص قضايا تعويضات الموظفين
مصروف التزامات صندوق الوفاة والتعويض

21

تغيرات رأس المال العامل:

)(8,129
)(1,935
)(35,969
)(2,244
)(9,338
5,844

مخزون
قطع غيار ولوازم
ذمم تجارية مدينة
أرصدة مدينة أخرى وموجودات أخرى
ذمم تجارية دائنة
أرصدة دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
قبل ضريبة الدخل ورسوم التعدين المدفوعة وإلتزامات صندوق
الوفاة والتعويض المدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة
رسوم تعدين البوتاس المدفوعة
التزامات صندوق الوفاة والتعويض المدفوعة

)(10,589
)(5,770
)(16,089
)(23,787
5,136
10,706

188,736

152,579

25
29
21

)(19,305
)(24,000
)(15,390
130,041

)(9,464
)(16,339
)(5,901
120,875

5
6

)(4,783
1,248
)(92,955
13,151
60,053
)(5,000
)(2,093
3,215
)(15,012
)(42,176

)(7,460
)(7,420
)(55,234
11,117
10,983
)(12,500
)(1,247
2,774
)(20,390
)(79,377

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

7

مشاريع تحت التنفيذ
فوائد وعموالت مقبوضة
أرباح موزعة من شركات حليفة ومشاريع مشتركة
إستثمار في شركات حليفة ومشاريع مشتركة
الممنوح الى قروض إسكان الموظفين
المسدد من قروض إسكان الموظفين
ودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

8و9
8و9
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شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
ايضاح

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

األنشطة التمويلية
تسديد قروض

20

)(4,915

قروض مستلمة

20

2,791

8,028

)(3,236

)(3,237

التزامات مقابل مشاريع رأسمالية

-

)(1,671

-

)(8,499

)(10,838

)(99,981

)(83,318

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)(115,511

)(89,365

صافي النقص في النقد وما في حكمه

)(27,646

)(47,867

النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

36,588

84,455

النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول

17

8,942

36,588

تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات

7

12,654

81,590

التزام مقابل عقد اإليجار التشغيلي المدفوع

34

فوائد مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

19

معامالت غير نقدية:
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ إلى موجودات غير متداولة أخرى

7

-

26,888

التقاص بين ضرائب الدخل مستحقة الدفع مقابل ضريبة
المبيعات مستحقة القبض

25

)(13,259

)(3,399
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()1

معلومات عامة

تأسســت شــركة البوتــاس العربيــة المســاهمة العامــة المحــدودة فــي  7تمــوز  ،1956وقــد منحــت حكومــة المملكــة األردنيــة
الهاشــمية خــال عــام  1958الشــركة امتيــاز اســتثمار أمــاح ومعــادن البحــر الميــت ،وينتهــي هــذا االمتيــاز بعــد مــرور  100عــام مــن تاريــخ
المنــح حيــث تنتقــل ملكيــة المصانــع والمنشــآت والمعــدات لصالــح حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية بــدون أي مقابــل .وبنــاء علــى
االتفاقيــة الموقعــة بيــن الطرفيــن ،لــن تتحمــل الشــركة ايــة التزامــات تتعلــق بازالــة وتفكيــك المنشــات والمعــدات .تــم خــال عــام 2003
إصــدار القانــون المؤقــت رقــم ( )55لســنة  ،2003حيــث تــم تعديــل اتفاقيــة االمتيــاز بخصــوص بــدل اإليجــار الســنوي لألراضــي الواقعــة
ضمــن منطقــة االمتيــاز وتعديــل حــدود منطقــة االمتيــاز والحقــوق الحصريــة الممنوحــة للشــركة ،وبتاريــخ  11أيــار  2010تــم االتفــاق بيــن
الحكومــة األردنيــة وشــركة البوتــاس علــى تعديــل بــدل إيجــار أراضــي االمتيــاز فــي موقــع غــور الصافــي ليصبــح  1.5مليــون دينــار ســنويًا
ويتــم زيــادة بــدل اإليجــار المعــدل ســنويًا بنســبة التغيــر الموجــب بالرقــم القياســي ألســعار المســتهلك حيــث أصبحــت مبلــغ 1.836
ألــف دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .2019
تنــص بنــود اتفاقيــة االمتيــاز علــى حــق حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية باســتالم رســوم تعديــن بمبلــغ ثمانيــة دنانيــر لــكل طــن
بوتــاس يتــم تصديــره مــن قبــل الشــركة ،هــذا وقــد قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ  12شــباط  2008رفــع رســوم التعديــن إلــى خمســة عشــر
دينــارًا لــكل طــن بوتــاس مصــدر اعتبــارا مــن  17آذار  ،2008وبتاريــخ  5آب  2008قــرر مجلــس الــوزراء رفــع رســوم التعديــن إلــى  125دينــار لــكل
طــن بوتــاس معــدن اعتبــارا مــن  16أيلــول  2008علــى أن ال تزيــد رســوم التعديــن عــن  ٪25مــن صافــي ربــح الشــركة بعــد الضريبــة باســتثناء
نتائــج أعمــال الشــركات التابعــة والحليفــة.
يبلــغ رأســمال الشــركة  83.317.500دينــار مقســم إلــى  83.317.500ســهم بقيمــة اســمية دينــار واحــد لــكل ســهم وهــي مدرجــة بالكامــل
فــي ســوق عمــان لــأوراق الماليــة – األردن.
مــن غايــات الشــركة اســتخراج األمــاح والمــواد الكيماويـــة وإنشــاء الصناعــات المشــتقة عــن تلــك األمــاح والمــواد الكيماويــة ،وينحصــر
نشــاط الشــركة وشــركاتها التابعــة (ويشــار إليهــم معــً بالمجموعــة) حاليــا فــي إنتــاج البوتــاس والملــح وثنائــي فوســفات الكالســيوم
ونتــرات البوتاســيوم وإنتــاج األمــاح المختلطــة والطيــن وبيعهــا فــي األســواق العالميــة.
يقع المركز الرئيسي للمجموعة في عمان -الشميساني .ص.ب  1470عمان  – 11118المملكة األردنية الهاشمية.
تــم إقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي جلســته التــي عقــدت بتاريــخ  ١٢آذار 2020وتتطلــب هــذه القوائــم
الماليــة الموحــدة موافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين.

()2

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل إدارة المجموعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة .تــم تطبيــق
هــذه السياســات بشــكل منتظــم علــى جميــع الســنوات المعروضــة ،مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

1-2

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة
الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة.
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمبدأ اإلستمرارية.
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إن الدينــار األردنــي هــو عملــة إظهــار القوائــم الماليــة الموحــدة والــذي يمثــل العملــة الرئيســية للمجموعــة ،ويتــم تقريــب جميــع
المبالــغ بالدينــار األردنــي إلــى أقــرب ألــف دينــار ،إال إذا ورد عكــس ذلــك.
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بالتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب اســتخدام تقديــرات محاســبية هامــة
ـم
ومحــددة ،كمــا يتطلــب مــن اإلدارة ممارســة احــكام ذات أهميــة فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة .لقــد تـ ّ
اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن االجتهــادات أو المجــاالت التــي تعــد فيهــا االفتراضــات والتقديــرات
أساســية للقوائــم الماليــة الموحــدة فــي اإليضــاح رقــم (.)4

2-2

أسس توحيد القوائم المالية

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة ،القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة الخاضعــة لســيطرتها ،وتتحقــق
الســيطرة عندمــا يكــون للمجموعــة حقــوق فــي العوائــد المتغيــرة الناتجــة عــن ارتباطهــا بالشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة
علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال قدرتهــا علــى الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ،وتتــم الســيطرة علــى الشــركة
المســتثمر فيهــا فقــط عنــد تحقــق مــا يلــي:

-

ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر بهــا (الحقــوق القائمــة التــي تمنــح المجموعــة القــدرة علــى توجيــه النشــاطات ذاتالصلــة للشــركة المســتثمر بهــا).

-

-تعرض المجموعة أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها.

-

-القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.

عندمــا تمتلــك المجموعــة أقــل مــن اغلبيــة حقــوق التصويــت أو مــا شــابهها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ،تقــوم المجموعــة بأخــذ
جميــع الحقائــق والظــروف ذات العالقــة بعيــن االعتبــار لتحديــد فيمــا إذا كانــت تمتلــك ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا
ويتضمــن ذلــك:

-

-الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.

-

-الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.

-

-حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم فيمــا اذا كانــت تســيطر علــى الشــركة المســتثمر بهــا فــي حــال وجــود ظــروف أو حقائــق تــدل علــى
التغيــر فــي واحــد أو اكثــر مــن عنصــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة.
يتــم تحميــل األربــاح والخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى علــى حقــوق حملــة األســهم فــي الشــركة األم وحقــوق
غيــر المســيطرين حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي رصيــد حقــوق غيــر المســيطرين .وإذا اقتضــت الحاجة ،يتــم تعديــل القوائــم المالية
للشــركات التابعــة لتتماشــى سياســاتها المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة .يتــم اســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات
وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات واألربــاح والخســائر المتعلقــة بالمعامــات فيمــا بيــن المجموعــة والشــركات التابعــة.
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ سيطرة الشركة األم ،ويتوقف التوحيد عند إنتهاء تلك السيطرة.
يتــم االعتــراف بالزيــادة فــي المبلــغ المدفــوع عــن صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات بتاريــخ التملــك علــى انهــا شــهرة بتاريــخ
اإلســتحواذ.
يتــم تســجيل األثــر الناتــج عــن تغيــر نســبة الملكيــة فــي الشــركة التابعــة الــذي ال ينجــم عنــه فقــدان للســيطرة فــي حقــوق الملكيــة.
عنــد فقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،تقــوم المجموعــة بمــا يلــي:

-

-إلغاء اإلعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة

-

-إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين

-

-إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية

-

-اإلعتراف بالقيمة العادلة

-

-اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة
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-

-اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة

-

-إعادة تصنيف حصة الشركة التي تم تسجيلها سابقًا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر

ان الشركات التابعة التي تم توحيد بياناتها في هذه القوائم المالية الموحدة هي كما يلي:
اسم الشركة

طبيعة
النشاط

صفة الشركة

رأس المال
المدفوع

نسبة
الملكية

(آالف األسهم)

٪

29,000

100
100
100

شركة صناعات األسمدة
والكيماويات العربية (كيمابكو)

ذات مسؤولية محدودة

صناعة االسمدة

شركة النميرة لالمالح المختلطة
والطين

ذات مسؤولية محدودة

صناعة منتوجات البحر الميت
وخدمات التعبئة

800

الشركة االردنية لصناعات البحر
الميت (جوديكو)

ذات مسؤولية محدودة

االستثمار في شركات اخرى

100

المساهمون اللذين لهم أثر جوهري على المجموعة
يوضح الجدول التالي المساهمين الذين لهم أثر جوهري على المجموعة:
عدد االسهم

نسبة المساهمة
٪

شركة مان جيا للتطوير الصناعي *
شركة إدارة المساهمات الحكومية
الشركة العربية للتعدين

23,294,614
21,782,437
16,655,651

28
26,1
20

* خــال شــهر تمــوز  ،2018أعلنــت شــركة نيوتريــن المالــك الرئيســي لشــركة بــي ســي إس األردن المحــدودة توقيــع اتفاقيــة لبيــع
اســهمها فــي شــركة البوتــاس العربيــة ،حيــث قامــت شــركة بــي ســي أس األردن محــدودة المســؤولية بتاريــخ  23تشــرين األول ،2018
بتنفيــذ الصفقــة ،وبيــع جميــع أســهمها لشــركة مــان جيــا للتطويــر الصناعــي والمملوكــة بشــكل كامــل مــن قبــل شــركة اس دي
آي ســي الصينيــة.
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التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات

(أ) المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي تم تطبيقها من قبل المجموعة
أصبح عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة قابلة للتطبيق في فترة إعداد التقارير الحالية وكما يلي:
·تعدیــات علــى المعیــار المحاســبي الدولــي رقــم  « ١٩منافــع الموظفیــن»  -تتعلــق هــذه التعديــات فيمــا يتعلــق
بالتعديــل علــى الخطــط أو التخفيضــات أو التســويات.
·التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « ،9األدوات الماليــة»  -يســمح التعديــل بقيــاس المزيــد مــن
الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة بوتيــرة أكبــر مقارنــة باإلصــدار الســابق للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9وبشــكل خــاص
بعــض الموجــودات الماليــة المدفوعــة مســبقا .يؤكــد التعديــل أيضــا علــى أن التعديــات فــي المطلوبــات الماليــة ســيؤدي إلــى
االعتــراف الفــوري بالربــح أو الخســارة.
·التفســير رقــم  23الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة« ،الشــكوك حــول معالجــات ضريبة
الدخــل»  -يوضــح التفســير تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة الضريبيــة) واألســس الضريبيــة والمزايــا الضريبيــة غيــر
المســتخدمة ومعــدالت الضريبــة عندمــا يكــون هنــاك عــدم يقيــن حــول معالجــات ضريبــة الدخــل بموجــب المعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم  .12ويراعــي التفســير علــى وجــه التحديــد:

-

-ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي.

-

-افتراضات السلطات الضريبية.
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-

-تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة.

-

تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.·المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « ،16عقود اإليجار»

طبیعــة التغییــر :صــدر المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم  ١٦خــال كانــون الثانــي  .٢٠١٦هــذا وقــد أدى المعیــار إلــى االعتــراف
بجمیــع عقــود اإلیجــار ضمــن قائمــة المركــز المالــي ،حیــث تــم إزالــة التمییــز بیــن عقــود اإلیجــار التشــغیلي والتمویلــي .بموجــب هــذا
المعیــار ،تــم االعتــراف باألصــل (الحــق فــي اســتخدام البنــد المؤجــر) وااللتــزام المالــي مقابــل دفعــات االیجــار ،باســتثناء عقــود اإلیجــار
قصیــرة األجــل ومنخفضــة القیمــة وعقــود اإلمتيــاز الخاصــة باإلستكشــاف والتعديــن والتنقيــب واإلســتخراج .فیمــا یتعلــق بمحاســبة
المؤجریــن فإنــه ال یوجــد تغییــر ملحــوظ علیهــا.
تاریــخ إلزامیــة التطبیــق :الزامــي للســنوات المالیــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي  .٢٠١٩هــذا وقــد قامــت المجموعــة بتطبیق
نهــج االنتقــال المبســط بحیــث لــم یتــم اعــادة بیــان المبالــغ المقارنــة للســنة الســابقة وأخذ األثــر بموجــب األحــكام االنتقاليــة للمعيار.
األثرّ :أثر المعيار بشكل رئيسي على محاسبة عقود اإليجار التشغيلية للمجموعة.
إن عقــود اإلیجــار كانــت تعالــج ســابقًا كعقــود تأجیــر تشــغیلي وفقــً للمعیــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )١٧وقیــدت كمصــروف إیجــار
للفتــرة ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.
یتــم اإلعتــراف باإلیجــارات باعتبارهــا موجــودات حــق االســتخدام وااللتزامــات المقابلــة فــي التاریــخ الــذي تكــون فیــه الموجــودات
المؤجــرة متاحــة الســتخدام المجموعــة .یتــم توزیــع كل دفعــة مــن دفعــات اإلیجــار بیــن االلتــزام وتكلفــة التمویــل .یتــم تحمیــل
تكلفــة التمویــل علــى قائمــة الدخــل الموحــدة علــى مــدى فتــرة عقــد اإلیجــار وذلــك للحصــول علــى معــدل دوري ثابــت للفائــدة
المســتحقة علــى الرصیــد المتبقــي مــن المطلوبــات لــكل فتــرة .یحتســب االطفــاء علــى موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدى العمــر
اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد االیجــار ،أیهمــا أقصــر ،بطریقــة القســط الثابــت.
تقــاس الموجــودات والمطلوبــات الناتجــة مــن اإلیجــار علــى أســاس القیمــة الحالیــة .تتضمــن موجــودات اإلیجــار صافــي القیمــة الحالیــة
لدفعــات اإلیجــار التالیة:

-

-دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حیث الجوهر) ،ناقصًا أي حوافز إیجار مستحقة.

-

-دفعات إیجار متغیرة بناء على المؤشر أو المعدل.

-

-المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.

-

-سعر الممارسة لخیار الشراء في حال كان المستأجر متأكدًا إلى حد معقول من ممارسة هذا الخیار.

-

-دفعات عن غرامات فسخ اإلیجار ،إذا كانت شروط اإلیجار تشیر إلى استخدام المستأجر هذا الخیار.

تقــاس إلتزامــات عقــود اإلیجــار التشــغیلیة بالقیمــة الحالیــة لمدفوعــات اإلیجــار المتبقیــة ،حیــث ُتخصــم دفعــات اإلیجــار باســتخدام
معــدل الفائــدة المــدرج فــي عقــد اإلیجــارٕ .وٕاذا تعــذر تحدیــد هــذا المعــدل ،یُســتخدم معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر ،وهــو
المعــدل الــذي یتعیــن علــى المســتأجر دفعــه القتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قیمــة مماثلــة فــي بیئــة اقتصادیــة
مماثلــة بشــروط وأحــكام مماثلــة.
یقاس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تشمل التالي:

-

-مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار،

-

-أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمة،

-

-أي تكالیف أولیة مباشرة،

-

-تكالیف التصلیحات إلعادة األصل المستأجر لحالته قبل االستئجار.

یتــم االعتــراف بالدفعــات المرتبطــة بعقــود اإلیجــار قصیــرة األجــل والموجــودات ذات القیمــة المنخفضــة علــى أســاس القســط الثابــت
كمصاریــف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .إن عقــود اإلیجــار قصیــرة األجــل هــي عقــود إیجــار لمــدة  ١٢شــهرًا أو أقــل.
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إن األثر على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  1كانون الثاني  2019و  31كانون األول  2019هو كما يلي:

2019
االف الدنانير

قائمة المركز المالي الموحدة
الموجودات

4,040
)(803
3,237
505
3,742
2,654
)(538
5,858

إجمالي عقود اإليجار التشغيلي
أثر الخصم
القيمة الحالية لعقود اإليجار التشغيلي
يضاف :إيجارات مدفوعة مقدمًا
حق استخدام أصول مستأجرة كما في  1كانون الثاني
يضاف :العقود الجديدة خالل السنة
ينزل :مصروف اإلستهالك للسنة
حق استخدام أصول مستأجرة كما في  31كانون األول
المطلوبات
القيمة الحالية إللتزام عقد اإليجار التشغيلي كما في  1كانون الثاني

3,237
2,654
)(1,166
384
5,109

الجزء المتداول

760
4,349
5,109

إضافات على العقود خالل السنة
المدفوع من التزام لحق استخدام أصل مستأجر
فوائد مدينة للسنة
التزام عقد اإليجار التشغيلي كما في  31كانون األول
المطلوبات
الجزء غير المتداول
التزام عقد اإليجار التشغيلي كما في  31كانون األول

إن األثر على قائمة الدخل (الزيادة ( /النقص)) للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019هو كما يلي:

2019
االف الدنانير

قائمة الدخل الموحدة
مصروف اإليجار
مصروف إستهالك
فوائد مدينة
صافي أثر تطبيق المعيار

609
)(538
)(384
)(313

(ب) المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد:
لــم تطبــق المجموعــة المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة الجدیــدة والمعدلــة الــواردة أدنــاه الصــادرة والغیــر ســاریة المفعــول بعــد
كمــا بتاریــخ القوائــم المالیــة الموحــدة وتفاصیلهــا كمــا یلــي:
تعدیــات علــى المعیــار المحاســبي الدولــي رقــم (“ )١عــرض القوائــم المالیــة “ إن هــذه التعديــات علــى المعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم (« ،)1عــرض البيانــات الماليــة» والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم « ،8السياســات المحاســبية ،والتغيــرات فــي التقديــرات
المحاســبية واألخطــاء» ،والتعديــات الالحقــة علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة األخــرى:
١.١تستخدم تعريف ًا ثابت ًا لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية،
٢.٢توضح تعريف األهمية النسبية،
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تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1حول المعلومات غير الهامة.
تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة (“ )٣إندماج األعمال”.
توضیــح هــذه التعدیــات تعریــف األعمــال حیــث نشــر مجلــس معاییــر المحاســبة الدولیــة “اإلطــار المفاهیمــي للتقاریــر المالیــة “
المعــدل یشــمل ذلــك التعریفــات المعدلــة للموجــودات والمطلوبــات باإلضافــة إلــى إرشــادات جدیــدة بشــأن القیــاس والغــاء االعتــراف
والعــرض واإلفصــاح.
أصــدر مجلــس معاییــر المحاســبة الدولیــة ،إلــى جانــب اإلطــار المفاهیمــي المعــدل ،تعدیــات علــى المراجــع الخاصــة باإلطــار
المفاهیمــي فــي المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة ،حیــث تحتــوي الوثیقــة علــى تعدیــات علــى المعاییــر الدولیــة إلعــداد التقاریــر
المالیــة ( ٢و ٣و ٦و )١٤والمعاییــر المحاســبیة الدولیــة أرقــام ( ١و ٨و ٣٤و ٣٧و )٣٨وتفســیرات لجنــة المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة
أرقــام ( ١٢و١٩و20و )22وتفســیر اللجنــة الدائمــة لتفســیر المعاییــر رقــم ( )٣٢مــن أجــل تحدیــث تلــك التصریحــات فیمــا یتعلــق باإلشــارات
واالقتباســات مــن إطــار العمــل أو لإلشــارة إلــى مــا تشــیر إلیــه.
تعدیــات علــى المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم (“ )١٠القوائــم المالیــة الموحــدة” ومعیــار المحاســبة الدولــي رقــم
( ”)28اإلســتثمارات فــي المنشــآت الحلیفــة والمشــاریع المشــتركة” ( )2011تــم تأجیــل تاریــخ الســریان إلــى أجــل غیــر مســمى.
ومــا یــزال التطبیــق مســموحا بــه.
تتعلق هذه التعدیالت بمعاملة بیع أو مساهمة الموجودات من المستثمر في المنشأة الحلیفة أو المشروع المشترك.
تتوقــع اإلدارة تطبیــق هــذه المعاییــر والتفســیرات والتعدیــات الجدیــدة فــي القوائــم المالیــة الموحــدة للمجموعــة عندمــا تكــون
قابلــة للتطبیــق واعتمــاد هــذه المعاییــر والتفســیرات والتعدیــات الجدیــدة قــد الیكــون لهــا أي تأثیــر جوهــري علــى القوائــم المالیــة
الموحــدة للمجموعــة فــي فتــرة التطبیــق األولــى.
ال توجــد معاييــر أخــرى غيــر نافــذة والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى المجموعــة في فتــرات التقاريــر الحاليــة أو المســتقبلية،
وعلــى المعامــات المســتقبلية المتوقعة.

4-2

ترجمة العمالت األجنبية

(أ) العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية الموحدة
يتــم اظهــار البنــود فـــي القوائــم الماليــة الموحــدة باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تمــارس المجموعة نشــاطاتها
مــن خاللهــا («العملــة التشــغيلية») .إن عملــة عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة هــي الدينــار األردنــي والــذي يُعتبــر العملــة
التشــغيلية للمجموعــة.

(ب) العمليات واألرصدة
يتـــم ترجمــة العمليــات بالعمــات األجنبيــة الــى العملــة التشــغيلية باألســعار الســائدة بتاريــخ العمليــة .يتــم تســجيل أربــاح وخســائر
ترجمــة العمليــات بالعمــات األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية العمليــات .وعــن ترجمــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــات
األجنبيــة فــي نهايــة الســنة حســب أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

5-2

ممتلكات ومنشآت ومعدات

يتــم بيــان الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأي خســائر متراكمــة والتدنــي (ان
وجد).تتضمــن التكلفــة التاريخيــة النفقــات المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء البنــود .يتــم إدراج التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة
رجــح أن تتدفــق إلــى المجموعــة منافــع
لألصــل أو احتســابها كأصـ ٍ
الم ّ
ـل منفصــل ،حســبما يكــون مالئمــً ،فقــط عندمــا يكــون مــن ُ
ـكل موثــوق بــه .يلغــى االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة ألي
اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد ويكــون باإلمــكان قيــاس تكلفــة البنــد بشـ ٍ
عنصــر مســجل كأصــل منفصــل عنــد اســتبداله .يتــم إدراج جميــع تكاليــف الصيانــة واإلصــاح األخــرى قائمــة الدخــل الموحــدة خــال
فتــرة التقريــر التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.
يتــم احتســاب االســتهالك لتخصيــص تكلفــة الموجــودات علــى مــدار أعمارهــا اإلنتاجيــة علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت وذلــك
عندمــا تصبــح الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا .تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيــم المتبقيــة وطــرق
حســاب االســتهالك بنهايــة كل فتــرة تقريــر مالــي مــع احتســاب أثــر أي تغييــرات فــي التقديــرات علــى أســاس مســتقبلي.
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لقد قدرت المجموعة نسب األعمار اإلنتاجية لكل صنف من الممتلكات والمنشآت والمعدات على النحو التالي:
٪
مباني
سدود
آالت ومعدات
وسائط نقل
أثاث ومفروشات
أجهزة الحاسب اآللي

4-8
7-8
14 -15
20
13-14
17-20

يتــم رســملة النفقــات المتكبــدة الســتبدال أي جــزء مــن بنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات التــي تتــم المحاســبة عنهــا بشــكل
منفصــل ويتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للعنصــر المســتبدل .تتــم رســملة النفقــات الالحقــة األخــرى فقــط عندمــا تكــون هنــاك زيــادة
فــي المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية لبنــد الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات المرتبــط بهــا ،ويتــم إدراج جميــع نفقــات االقتــراض فــي
قامــة الدخــل الموحــدة عنــد تكبــد النفقــات.
يتــم إلغــاء االعتــراف بــأي بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا يكــون مــن المتوقــع توقــف أي
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدام أو اســتبعاد هــذه البنــود .يتــم إدراج أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن إلغــاء االعتــراف بأصــل مــا
(تحســب علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل) فــي قامــة الدخــل الموحــدة فــي الســنة التــي
يتــم فيهــا إلغــاء االعتــراف باألصــل.
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مشاريع تحت التنفيذ

إن المشــاريع التــي تكــون قيــد اإلنشــاء أو ألغــراض إداريــة أو ألغــراض لــم يتــم تحديدهــا بعــد يتــم إدراجهــا بالتكلفــة ويطــرح منهــا
أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة معتــرف بهــا .تشــتمل التكلفــة علــى األتعــاب المهنيــة وتكاليــف االقتــراض للموجــودات المؤهلــة
المرســملة وفقــً للسياســة المحاســبية للمجموعــة .وتصنــف هــذه المشــاريع إلــى الفئــات المناســبة وفقــا لبنــد الممتلكات والمنشــآت
والمعــدات عنــد االنتهــاء منهــا وحيــن تكــون جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا .يبــدأ اســتهالك هــذه الموجــودات علــى نفــس
أســاس العناصــر لبنــد الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات عندمــا تصبــح الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا.
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حقوق االستخدام

يمثــل هــذا البنــد مــا تــم دفعــه للشــركة المــزودة للغــاز مقابــل تكلفــة تمديــد خطــوط الغــاز مــن منطقــة عمــل المــزود ولغايــة
حــدود المملكــة االردنيــة الهاشــمية ،باالضافــة الــى المبالــغ التــي تــم دفعهــا لشــركة الكهربــاء الوطنيــة كخيــار محتمــل لتتمكــن
شــركة البوتــاس مــن اســتخدام الكهربــاء كمصــدر بديــل لمحــرك توربيــن الغــاز فــي حــال وجــود أي خلــل .تقــوم الشــركة بإطفــاء هــذه
األصــول علــى فتــرة  15ســنة و  20ســنة علــى التوالــي باســتخدام طريقــة القســط الثابــت خــال فتــرة العقــد.
يتــم مراجعــة ايــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة هــذه الموجــودات فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر
العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم اجــراء ايــة تعديــات علــى الفتــرات الالحقــة.
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المخزون وقطع الغيار

يتــم تســعير البوتــاس الجاهــز ونتــرات البوتاســيوم وثانــي فوســفات الكالســيوم بالكلفــة أو بصافــي القيمــة البيعيــة أيهمــا أقــل .يتــم
تحديــد الكلفــة باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح .تشــمل كلفــة المخــزون وتحــت التصنيــع المــواد الخــام مضافــا اليهــا الرواتــب
واألجــور وتكاليــف اإلنتــاج المباشــرة وحصتهــا مــن التكاليــف الصناعيــة غيــر المباشــرة وتســتثنى تكاليــف االقتــراض.
صافي القيمة البيعية تمثل سعر البيع المتوقع ضمن النشاط الطبيعي بعد تنزيل مصاريف البيع المتوقعة.
يتــم تســعير المــواد الخــام وقطــع الغيــار بســعر الكلفــة التــي تحــدد علــى أســاس المتوســط المتحــرك أو بصافــي القيمــة البيعيــة
أيهمــا أقــل .يتــم تســجيل قطــع الغيــار االســتراتيجية ضمــن بنــد الممتلــكات والمنشــات والمعــدات ويتــم اســتهالكها بحســب نســبة
االســتهالك لــاالت المتعلقــة بهــا.
تقــوم المجموعــة بدراســة شــاملة لجميــع قطــع الغيــار وتحديــد مــا اذا كان هنــاك ضــرورة لتســجيل مخصــص ناتــج عن عــدم صالحية
اســتخدام هــذه القطــع نتيجــة مــرور الزمــن عليهــا أو تعرضهــا للعطب.
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اإلستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة

المســتثمرة تأثيــرًا فعــا ً
ال علــى القــرارات المتعلقــة بسياســاتها
الشــركات الحليفــة هــي الشــركات التــي تمــارس فيهــا المجموعــة
ِ
الماليــة والتشــغيلية ولكــن دون ســيطرة.
المشــروع المشــترك هــو ائتــاف مشــترك يكــون بموجبــه للجهــات التــي تمــارس ســيطرة مشــتركة علــى االئتــاف حقــوق فــي صافــي
موجــودات ذلــك االئتــاف .الســيطرة المشــتركة هــي المشــاركة فــي الســيطرة بنــاءًا علــى ترتيــب متفــق عليــه تعاقديــً ويتــم فقــط
عندمــا تتطلــب القــرارات المتعلقــة باألنشــطة ذات الصلــة موافقــة باإلجمــاع مــن قبــل الجهــات المشــاركة بالســيطرة.
إن االعتبــارات المســتخدمة لتحديــد االئتــاف المشــترك أو الســيطرة المشــتركة مشــابهة إلــى حــد مــا لالعتبــارات المســتخدمة لتحديــد
الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.
تظهــر اإلســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة والمشــاريع المشــتركة بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة ،حيــث يتــم اإلعتــراف األولــي
باإلســتثمار بالكلفــة ،ويتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار لتحديــد التغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي موجــودات
الشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك منــذ تاريــخ اإلســتحواذ.
تظهرالشــهرة المتعلقــة بالشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك بالقيمــة الدفتريــة لإلســتثمار وهــي غيــر مطفــأة و ال يتــم اختبارهــا
بشــكل منفصــل لتحديــد انخفــاض القيمــة.
تعكــس قائمــة الدخــل الموحــدة حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك .يتــم عــرض أي تغييــر
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي تلــك الشــركات كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة ( .)OCIباإلضافــة إلــى ذلــك ،عندمــا يكون
هنــاك تغييــر معتــرف بــه مباشــرة فــي حقــوق ملكيــة الشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك ،تعتــرف المجموعــة بحصتهــا فــي أي
تغييــرات ،إن وجــدت ،فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷركﺔ اﻟحليفــة أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك حســب مســاهمة الشــركة اﻟحليفــة أو اﻟﻣﺷروع المشــترك.
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك لنفــس الفتــرة الماليــة للمجموعــة .عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء
تعديــات لجعــل السياســات المحاســبية متوافقــة مــع تلــك الخاصــة بالمجموعــة.
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ،تحــدد المجموعة مــا إذا كان مــن الضــروري االعتراف بخســارة انخفــاض القيمة على اســتثماراتها
فــي الشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك .فــي تاريــخ كل تقريــر ،تحــدد المجموعــة مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن
االســتثمار فــي الشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك قــد انخفضــت قيمتــه .إذا كان هنــاك مثــل هــذا الدليــل ،تقــوم المجموعــة
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بمراجعــة حســاب اإلســتثمار لتحديــد مــا إذا كان هنالــك مؤشــرات تــدل علــى التدنــي .وفــي حــال
وجــود تدنــي تقــوم المجموعــة بإحتســابه عــن طريــق الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لإلســترداد والقيمــة الدفتريــة لإلســتثمار ويســجل في
قائمــة الدخــل الموحــدة.
عنــد فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركة الحليفــة أو الســيطرة المشــتركة علــى المشــروع المشــترك ،تقــوم المجموعــة بقيــاس
وتســجيل أي اســتثمار محتفــظ بــه بقيمتــه العادلــة .يتــم إثبــات أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك
عنــد فقــدان التأثيــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة العادلــة لإلســتثمار المتبقــي والمتحصــل مــن البيــع فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة.
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التدني في قيمة الموجودات غير المالية

يتــم اختبــار الموجــودات الغيــر ماليــة الخاضعــة لالســتهالك أو االطفــاء لكــي يتــم تحديــد خســارة التدنــي فــي قيمتهــا عندمــا تشــير
األحــداث أوالتغيـّــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد .أمــا بالنســبة للموجــودات الغيــر خاضعــة
لالســتهالك فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا بتاريــخ كل قوائــم ماليــة ،يتــم احتســاب خســارة التدنــي فــي القيمــة بمقــدار
المبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة للموجــودات عــن القيمــة الممكــن اســتردادها ،والقيمــة الممكــن اســتردادها هــي القيمــة
العادلــة للموجــودات بعــد تنزيــل تكاليــف البيــع أوالقيمــة مــن االســتخدام أيهمــا أعلــى .وألغــراض تقييــم تدنــي القيمــة ،يتــم تجميــع
الموجــودات فــي أدنــى المســتويات التــي يوجــد لهــا تدفقــات نقديــة يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل (وحــدات توليــد النقــد).
تتــم مراجعــة الموجــودات غيــر الماليــة بخــاف الشــهرة التــي تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا لتحــري احتمــال عكــس االنخفــاض فــي
القيمــة بنهايــة فتــرة كل تقريــر.
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ذمم تجارية مدينة

يتــم االعتــراف بالذمــم المدينــة بدايــة بالقيمــة العادلــة ويتــم الحقــا قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام فائــدة الفعليــة بعــد
تنزيــل مخصــص الخســارة .لمزيــد مــن المعلومــات عــن سياســة المجموعــة حــول الذمــم المدينــة يرجــى العــودة الــى السياســة
المحاســبية رقــم ( )13-2فيمــا يتعلــق بسياســة التدنــي.

 12-2نقد وأرصدة لدى البنوك
ألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة فــإن النقــد ومــا فــي حكمــه يشــتمل علــى النقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى البنــوك وودائــع
قصيــرة األجــل التــي لديهــا تواريــخ اســتحقاق ثالثــة أشــهر أو أقــل بعــد تنزيــل ارصــدة البنــوك الدائنــة.
يتم إظهار رصيد البنوك الدائنة كبند مستقل ضمن االلتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 13-2التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة باحتساب مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
لــدى المجموعــة أربعــة أنــواع مــن الموجــودات الماليــة التــي تخضــع لنمــوذج الخســارة اإلئتمانية المتوقــع الجديــد وفقــً للمعيارالدولي
للتقاريــر الماليــة الدولــي رقم :9
 - 1الذمم التجارية المدينة الناتجة من بيع المخزون
 - 2استثمارات الديون المقاسة بالتكلفة المطفأة
 - 3قروض اإلسكان للموظفين
 -4أرصدة لدى البنوك
١.١تقــوم المجموعــة بتطبيــق النهــج المبســط لقيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة والتــي تســتخدم مخصــص خســارة متوقــع
لمــدى حيــاة الذمــم المدينــة.
ـاء علــى خصائــص مخاطــر اإلئتمــان المشــتركة
لقيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة ،تــم تصنيــف الذمــم المدينــة التجاريــة بنـ ً
وعــدد األيــام المســتحقة.
وعلــى هــذا األســاس ،واســتناداً إلــى بيانــات الســنتين الماضيتيــن وأعمــار الذمــم المدينــة الحاليــة ،لوحــظ أنــه ال توجــد ذمــم مدينــة
ذات أرصــدة جوهريــة مســتحقة الســداد ،وعليــه ،اعتبــرت اإلدارة أن جميــع الذمــم المدينــة هــي ذمــم حاليــة وبالتالــي فــإن مبلــغ
خســارة اإلئتمــان المتوقــع الناتــج غيــر مــادي وعليــه لــم يتــم تســجيله.
٢.٢تعتبــر جميــع االســتثمارات فــي أدوات الديــن للمجموعــة والمقاســة بالتكلفــة المطفــأة ذات «مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة» حيــث
أن هــذه االســتثمارات هــي اســتثمارات بســندات الحكومــة األردنيــة ،هــذا باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أي أحــداث ســابقة تظهــر
ـاء علــى
وجــود تعثــر أو تأخيــر فــي ســداد الفوائــد أو أصــل الســندات .وعليــه فقــد تــم احتســاب أثــر خســارة االئتمــان المتوقــع بنـ ً
خســارة  12شــهراً .تعتبــر اإلدارة أن «مخاطــر االئتمــان المنخفضــة» بالنســبة لســندات الحكومــة األردنيــة هــي ناتجــة عــن كــون
احتماليــة تعثــر هــذه الســندات متدنيــة باالضافــة الــى أن مصــدر هــذة الســندات يتمتــع بمــاءة ائتمانيــة عاليــة لســداد االلتزامــات
النقديــة فــي الفتــرات القريبــة القادمــة.
ـاء علــى مــا ســبق ،فــإن المجموعــة لديهــا تعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي الســندات الســيادية الصــادرة مــن المملكــة األردنيــة
بنـ ً
الهاشــمية والتــي تــم تصنيفهــا ( )B+مــن ( .)S & Pبمــا أن هــذا التعــرض هــو لطبيعــة ســيادية ،فإنــه يتــم أخــذ النســبة األساســية
ً
ـاء عليــه ،وحيــث أن
الحتماليــة التعثــر ( )PDوالبالغــة ٪0.03
وفقــا لتوجيهــات ( BASELاحــد الجهــات الرقابيــة الماليــة العالميــة) ،وبنـ ً
األثــر غيــر مــادي ،تعتقــد اإلدارة أنــه ال داعــي لتســجيل أي خســارة إضافيــة لهــذا النــوع مــن الموجــودات الماليــة.
٣.٣قامــت اإلدارة بتصنيــف جميــع قروضهــا للموظفيــن علــى أنهــا ذمــم ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة ،وذلــك نظــراً لحقيقــة أن
جميــع الموظفيــن لديهــم ضمانــات كافيــة مقابــل هــذه القــروض باإلضافــة إلــى تعويضــات نهايــة الخدمــة األخــرى التــي يمكــن
أن تســتخدمها المجموعــة لتســوية جميــع هــذه القــروض .لــم يكــن هنــاك أي حــاالت ســابقة جوهريــة لتعثــر أي مــن قــروض
الموظفيــن خــال الســنوات الماضيــة .تعتقــد اإلدارة أنــه يمكــن أخــذ مخصــص بنســبة  ٪1كخســائر ائتمانيــة متوقعــة لهــذه الفئــة
لتغطيــة بنــود المخاطــر المنخفضــة المقبولــة.
٤.٤بالنســبة إلــى محفظــة الودائــع لــدى البنــوك ،ال تقــوم المجموعــة بتتبــع التغيــر فــي التصنيــف االئتمانــي لهــذه البنــوك منــذ تاريــخ
يومــا وعليــة تمــت مقارنــة تقييمــات  Fitchكمــا فــي 31
فتــح الحســاب .ان جميــع ودائــع المجموعــة هــي لفتــرات تقــل عــن ً 365
كانــون األول  2019مــع تصنيفــات  .S & P Equivalent Ratingsثــم تــم مقارنتهــا مــع تصنيــف المؤسســات الماليــة وفقـ ًا إلــى (2016

)Annual Global Corporate Default Study And Rating Transitions by S&P Default Study And Rating Transitions S & P
للوصــول إلــى احتماليــة التعثــر (.)PD

143

144

التقرير الســنوي 2019
القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019

بالنســبة للتعرضــات غيــر المصنفــة ،تــم أﺧذ أقــل تصنيــف للتعرضــات المتبقيــة ﻓﻲ المحفظــة ،وحيــث أنــه لــم ﯾكــن هنــاك أي تعثــر
فعلــي ،لــم يكــن ﻣن الممكــن احتســاب قيمــة الخســارة الفعليــة ( )LGDبنــاء علــى المعلومــات التاريخيــة وبــد ً
ال مــن ذلــك ،تــم
احتســاب تغطيــة التأميــن علــى الودائــع بقيمــة  50.000دينــار أردنــي للودائــع المقومــة بالدينــار األردنــي فــي نســبة .LGD

 14-2مخصصات
تم تسجيل المخصصات عندما:

-

-يترتب على الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة.

-

-أنه من المحتمل حصول تدفقات نقدية لتسديد هذا االلتزام.

-

-أنه باإلمكان تقدير قيمتها بصورة موثوق بها.

يتــم قيــاس المخصصــات بالقيمــة الحاليــة ألفضــل تقديــرات اإلدارة للمبلــغ المتوقــع دفعــه مقابــل التزامــات ماليــة كمــا فــي نهايــة
الســنة .يتــم خصــم المخصصــات باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر
الخاصــة بااللتــزام الحاليــة .عنــد اســتخدام الخصــم ،يتــم االعتــراف بالزيــادة فــي المخصــص نتيجــة مــرور الوقــت كجــزء مــن تكلفــة
التمويــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

 15-2منافع الموظفين
التزامات قصيرة األجل
تــدرج المطلوبــات الناجمــة عــن األجــور والرواتــب ،بمــا فــي ذلــك المنافــع غيــر النقديــة واإلجــازات الســنوية المتراكمــة والمتوقــع
تســويتها بشــكل كامــل خــال  12شــهرًا بعــد نهايــة الفتــرة التــي يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة ذات العالقــة ،كمطلوبــات ضمــن
أرصــدة دائنــة أخــرى.

خطة اشتراكات محددة
بخصــوص خطــط المزايــا محــددة القيمــة فــان المجموعــة تقــوم بدفــع مشــاركات بشــكل إلزامــي لصنــدوق تأميــن التقاعــد والمـُــدار
مــن قبــل مؤسســة حكوميــة (مؤسســة الضمــان االجتماعــي) .ال يترتــب علــى المجموعــة أي التزامــات أخــرى عنــد دفــع مشــاركتها
ويتــم اثبــات هــذه المشــاركات كمصــروف الضمــان االجتماعــي عنــد اســتحقاقها.

خطة المنافع المحددة
خطة المنافع المحددة هي خطة منافع للموظفين وال تعد خطة اشتراكات محددة.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ للموظفيــن عنــد انتهــاء خدماتهــم ،وتعتمــد هــذه الدفعــات عــادة علــى عامــل واﺣد أو أكثــر مثــل الســن
وســنوات اﻟﺧدﻣﺔ والتعويــض وﻓﻘﺎ للوائــح واالنظمــة الداخليــة للمجموعــة.
إن لدى المجموعة خطط المنافع المحددة التالية:

-

-مكافأة نهاية الخدمة

-

-التزامات صندوق الوفاة والتعويض

-

-إجازات الموظفين الغير مدفوعة

يمثــل االلتــزام المعتــرف بــه فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة فيمــا يتعلــق بالمنافــع أعــاه القيمــة الحاليــة اللتــزام المنافــع
المحــددة فــي نهايــة فتــرة التقريــر المالــي ،ويتــم احتســاب التــزام المنافــع المحــددة ســنويا مــن قبــل اإلدارة باســتخدام طريقــة
وحــدة االئتمــان المتوقعــة.
ويتــم تحديــد القيمــة الحاليــة اللتزامــات المنافــع المحــددة عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة الصــادرة المســتقبلية المقــدرة
وباســتخدام معــدل الفائــدة علــى ســندات الشــركات عاليــة الجــودة والمقيمــة بالعملــة التــي ُتســدد بهــا المنافــع والتــي لهــا آجــال
تقــارب آجــال تلــك االلتزامــات .وفــي حــال عــدم وجــود ســوق واســعة لهــذه الســندات ،يتــم تطبيــق أســعار ســوق الســندات الحكوميــة.
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يتــم تحميــل وقيــد األربــاح والخســائر االكتواريــة الناتجــة مــن التســويات الناتجــة عــن الخبــرة والتغييــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة
(إعــادة القيــاس) فــي حقــوق الملكيــة فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــر فــي الفتــرة التــي حدثــت فيهــا.
يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور في قائمة الدخل الموحدة.

16-2

ذمم تجارية دائنة

تمثــل الذمــم التجاريــة الدائنــة التزامــات علــى الشــركة مقابــل شــراء بضائــع أو خدمــات ضمــن النشــاط االعتيادي للشــركة .يتــم تصنيف
الذمــم التجاريــة الدائنــة كمطلوبــات متداولــة إذا كانــت مســتحقة الدفــع خــال ســنة واحــدة أو أقــل ،وكمطلوبــات غيــر متداولــة إذا
كانــت مســتحقة الدفــع خــال أكثــر مــن ســنة.
يتــم االعتــراف األولــي بالذمــم التجاريــة الدائنــة بالقيمـــة العادلـــة ومـــن ثـــم تــدرج بالكلفــة المطفـــأة باستخـــدام طريقـــة الفائــدة
الفعليــة.

 17-2القروض طويلة األجل
ـم تـــدرج
يتــم االعتــراف بالقـــروض فـــي البدايـــة علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة ،بالصافــي مــن التكاليف المتكبدة من العملية ،ومـــن ثــ ّ
القـــروض بالكلفة المطفـــأة .يتـــم إثبات أيـــة فروقات بيـــن المبالغ المستلمـــة (بعـــد حســـم تكاليف العمليـــة) وقيـــمة الســـداد فـــي
قائمــة الدخــل الموحــدة خـــال فتــرة عمــر القـــرض باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
يتــم تصنيــف القــروض كمطلوبــات متداولــة إال اذا كان لــدى الشــركة حــق مشــروط لتأجيــل تســوية االلتزامــات لفتــرة ال تقــل عــن 12
شــهرًا مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

 18-2تكاليف االقتراض
تكاليــف االقتــراض المباشــرة المتعلقــة بشــراء او انشــاء او انتــاج اصــل والــذي يتطلــب بالضــرورة فتــرة طويلــة ليصبــح جاهــزًا لالســتخدام
المســتهدف أو للبيــع ،تتــم رســملتها كجــزء مــن تكاليــف ذلــك االصــل .إن تكاليــف االقتــراض االخــرى تــدرج كمصروفــات فــي الفتــرة
التــي تكبــدت فيهــا .تتكــون تكاليــف اإلقتــراض مــن الفوائــد والتكاليــف االخــرى التــي تتكبدهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق بالحصــول
علــى قــروض.

 19-2تحقق اإليرادات
تتمثــل اإليــرادات فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق لقــاء البضاعــة المباعــة بالصافــي بعد تنزيــل المرتجــع والخصم
التجاري والحســومات.
تتكــون اإليــرادات مــن مبيعــات الســلع إلــى أطــراف اخــرى .يتــم االعتــراف باإليــراد عندمــا تســتوفي المجموعــة التزامــات األداء كمــا هــو
محــدد فــي العقــد مــع العميــل (المشــتري) وذلــك عندمــا يكــون البائــع قــد نقــل إلــى العميــل (المشــتري) الســيطرة علــى الســلع
والخدمــات الموعــودة .إمــا مــن:
·الوفاء بالتزام األداء في وقت معين أو.
·الوفاء بالتزام األداء بمرور الوقت بما يعادل مرحلة االنتهاء من الخدمة.
تتحقق اإليرادات للمجموعة من المصادر الرئيسية التالية:

(أ) مبيعات البوتاس واألسمدة بشكل مباشر للعمالء
يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد نقــل المخاطــر والمنافــع الجوهريــة الخاصــة بالملكيــة إلــى العميــل ،وعندمــا يكــون مــن الممكــن
اســترداد الثمــن المقابــل ،وعنــد إمكانيــة تقديــر التكاليــف ذات العالقــة والمــردودات المحتملــة للبضائــع بشــكل يُعتمــد عليــه ،وعندمــا
ال يكــون هنــاك تدخــل مســتمر مــن اإلدارة فــي البضائــع ،وعنــد إمكانيــة قيــاس مبلــغ اإليــرادات بشــكل يُعتمــد عليــه .يتــم قيــاس
اإليــرادات بعــد خصــم المــردودات والخصومــات التجاريــة وحســومات الكميــة.
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بالنســبة لبعــض العقــود التــي تشــمل خصومــات أو حســومات الكميــة ،تقــوم المجموعــة باحتســاب مخصــص لهــذه المبيعــات علــى
أســاس الخصــم المحــدد وحســم الكميــة المتوقــع المنصــوص عليهــا فــي العقــد ،ويتــم تســجيلها كخصــم مــن ايــرادات المبيعــات
مــع االلتــزام المقابــل لهــا ضمــن «الذمــم الدائنــة األخــرى» وكمــا هــو مبيــن أدنــاه .تقــوم المجموعــة بالمقابــل بتنزيــل مبلــغ الخصــم
مــن ذمــة العميــل عنــد اســتيفاء جميــع الشــروط الــواردة فــي العقــد لتحقــق الخصــم .وفبمــا يتعلــق بحســم الكميــة ،فانــه يتــم
تســجيله كتنزيــل مــن فيمــة المخــزون واضافــة تكلفتــه علــى تكلفــة المبيعــات عنــد اســتيفاء جميــع الشــروط الــواردة فــي العقــد
لتحقــق الحســومات.
ان جميــع مبيعــات المجموعــة تتــم خــال فتــرة قصيــرة ،وعليــه فــان الفتــرة مــن نقــل البضائــع المتفــق عليهــا للعيــل وعمليــة تحصيــل
مبالــغ المبيعــات ال تتجــاوز الســنة .وعليــة ال تقــوم المجموعــة بتعديــل ســعر البيــع الي عمليــة بأثــر القيمــة الزمنيــة للنقــد.
حق الخصومات
ـاء علــى االتفاقيــات الموقعــة مــع بعــض العمــاء ،علــى أي كميــة مباعــة ضمــن العقــد ،وبمجــرد طلــب
ـ
بن
ـات
ـ
خصوم
ـة
تقــدم المجموعـ
ً
العميــل للمنتجــات المشــتراه خــال فتــرة االتفاقيــة .يتــم خصــم الحســومات مقابــل المبالــغ المســتحقة مــن قبــل العميــل .لتقييــم
المقابــل المتغيــر للخصومــات المســتقبلية المتوقعــة ،ﺗﻘوم المجموعــة ﺑﺗطﺑﯾق طــرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﻟﻎ األكثــر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﻌﻘود ذات الســقف
اﻟوﺣﯾد لحجــم التــداول وطــرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻟﻌﻘود ذات الســقوف المتعــددة لحجــم التــداول .إن الطريقــة المختــارة التــي تتنبــأ
أساســا علــى عــدد ســقوف حجــم التــداول الــواردة فــي العقــد .تقــوم المجموعــة بعــد ذلــك
بشــكل أفضــل بالمقابــل المتغيــر تعتمــد
ً
بتطبيــق المتطلبــات علــى تســجيل التقديــرات الخاصــة بالمقابــل المتغيــر وتعتــرف بإلتزامــات التعويــض عــن الخصومــات المســتقبلية
المتوقعــة.

(ب) إيرادات فوائد
تســتحق إيــرادات الفوائــد علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة ،بالرجــوع إلــى المبلــغ األصلــي القائــم ،وعلــى أســاس معــدل الفائــدة الفعلــي
الســاري ،وهــو المعــدل الــذي يعمــل تحديــدًا علــى خصــم المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة طــوال العمــر المتوقــع لألصــل
المالــي إلــى صافــي قيمتــه الدفتريــة.

(ج) إيرادات توزيعات أرباح
تثبت توزيعات األرباح عندما يتأكد الحق في استالم هذه المدفوعات.

 20-2توزيعات األرباح
يتــم اثبــات توزيعــات األربــاح علــى مســاهمي الشــركة كالتزامــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم الموافقــة على
هــذه التوزيعــات مــن قبــل الهيئــة العامــة لمســاهمي الشــركة.

 21-2عقود االيجار
تصنــف عقــود االيجــار التــي يحتفــظ المؤجــر بموجبهــا بمعظــم مخاطــر ومنافــع الملكيــة كعقــود إيجــار تشــغيلية .ويتــم ادراج
دفعــات عقــود االيجــار التشــغيلية (صافيــة بعــد خصــم ايــة حوافــز مســتلمة مــن المؤجــر) فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة
علــى اســاس القســط الثابــت خــال مــدة عقــد االيجــار.
حتــى عــام  ،2018كانــت عقــود إيجــار الفــروع تصنــف كعقــود إيجــار تشــغيلي .وكان يتــم تحميــل الدفعــات التــي يتــم أداؤهــا بموجــب
المؤجــر) علــى قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة بطريقــة القســط
عقــود اإليجــار التشــغيلي (صافيــة مــن أي فائــدة مســتلمة مــن
ّ
الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
ـاء علــى موجــودات حــق االســتخدام وااللتزامــات المقابلــة فــي التاريــخ
اعتبــارًا مــن أول كانــون الثانــي  ،2019يتــم االعتــراف باإليجــارات بنـ ً
الــذي تكــون فيــه الموجــودات المؤجــرة متاحــة الســتخدام المجموعــة .يتــم توزيــع كل دفعــة مــن دفعــات اإليجــار بيــن االلتــزام
وتكلفــة التمويــل .يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح أو الخســارة علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار وذلــك للحصــول علــى معــدل
دوري ثابــت للفائــدة المســتحقة علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام لــكل فتــرة .ويحتســب االســتهالك علــى موجــودات حــق
االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد االيجــار ،أيهمــا أقصــر ،بطريقــة القســط الثابــت.

التقرير الســنوي 2019
القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019

 22-2ربحية السهم
تحتسب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة:
·صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة العاديين.
·علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة الماليــة ،المعدلــة لبنــود المكافــآت فــي األســهم العاديــة
الصــادرة خــال الســنة وباســتبعاد أســهم الخزينــة (ان وجدت).
تعــدل ربحيــة الســهم المخفضــة األرقــام المســتخدمة فــي تحديــد ربحيــة الســهم األساســية لتأخــذ فــي عيــن االعتبــار تأثيــرات
األســهم العاديــة المحتملــة المخفضــة.

 23-2ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة والضرائب المؤجلة.
يتــم إثبــات الضريبــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ،باســتثناء مــا يتعلــق بالبنــود المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر أو مباشــرة
فــي حقــوق الملكيــة.
يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل الحاليــة علــى أســاس القوانيــن الضريبيــة المطبقــة أو المعمــول بهــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة والتــي تخضــع الشــركة والشــركات التابعــة لهــا عنــد توليــد دخــل خاضــع للضريبــة .تقــوم اإلدارة دوريــً بتقييــم المواقــف
المتخــذة فــي اإلقــرارات الضريبيــة فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي يخضــع فيهــا التنظيــم الضريبــي المعمــول بــه للتفســير ،وتحــدد
المخصصــات علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا إلــى الســلطات الضريبيــة.

إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات او
المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها .يتــم احتســاب الضرائــب
المؤجلــة باســتخدام طريقــة اإللتــزام بقائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــً للنســب الضريبيــة التــي
يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية اإللتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.
يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع عــدم
إمكانيــة اإلســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــً او كليــً.

 24-2قياس القيمة العادلة
تقــوم المجموعــة بقيــاس األدوات الماليــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا يتــم اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة
فــي إيضــاح (.)3-3
تمثــل القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم الحصــول عليــه عنــد بيــع الموجــودات أو الــذي ســيتم دفعــه لتســوية إلتــزام فــي معاملــة
منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ القيــاس.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة بنــاءًا علــى فرضيــة أن عمليــة بيــع الموجــودات أو تســوية اإللتــزام تتــم مــن خــال األســواق الرئيســية
للموجــودات والمطلوبــات.
في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات.
تقــوم المنشــأة بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات باســتخدام اإلفتراضــات المســتخدمة مــن المشــاركين في الســوق
عنــد تســعير الموجــودات أو المطلوبــات علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يتصرفــون وفقــً لمصلحتهــم اإلقتصاديــة.
إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد المنافــع
اإلقتصاديــة مــن خــال اســتخدام الموجــودات بأفضــل طريقــة أو بيعــه لمشــارك آخــر سيســتخدم الموجــودات بأفضــل طريقــة.
تقــوم المجموعــة باســتخدام أســاليب تقييــم مالئمــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر المعلومــات الكافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة
وتوضيــح اســتخدام المدخــات الممكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر وتقليــل اســتخدام المدخــات الممكــن مالحظتهــا بشــكل غيــر
مباشــر.
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بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة ،تقــوم إدارة المجموعــة بتحليــل التحــركات التــي تمــت علــى قيمــة الموجــودات والمطلوبات التــي تتطلب
إعــادة تقييــم أو إعــادة قيــاس بمــا يتناســب مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة .لغايــات هــذا التحليــل ،تقــوم االدارة بالتحقــق مــن
المدخــات الرئيســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم تــم مــن خــال مطابقــة البيانــات والمعلومــات المســتخدمة الحتســاب التقييــم مــع
العقــود والمســتندات الالزمــة.
يتــم اظهــار جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم اســتخدام القيمــة العادلــة لقياســها أو تــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم
الماليــة الموحــدة أو تــم شــطبها باســتخدام المســتويات التاليــة للقيمــة العادلــة ،بنــاءًا علــى أدنــى مســتوى للمدخــات التــي لديهــا
تأثيــر مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
المستوى األول:
األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المستوى الثاني:
تقنيــات تقييــم تأخــذ فــي االعتبــار المدخــات ذات التأثيــر المهــم علــى القيمــة العادلــة ويمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر.
المستوى الثالث:
تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــات لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة علــى معلومــات فــي الســوق
يمكــن مالحظتهــا.
تقــوم إدارة المجموعــة وبالتنســيق مــع مقيميــن خارجييــن مســتقلين للمجموعــة بمقارنــة التغيــرات والمعلومــات الخارجيــة ذات
الصلــة التــي تمــت علــى القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات لتحديــد مــدى معقوليــة التغيــرات.

 25-2معلومات القطاعات
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــً فــي تقديــم منتجــات او خدمــات خاضعــة لمخاطــر
وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقــً للتقاريــر التــي يتــم اســتعمالها مــن قبــل
الرئيــس التنفيــذي وصانــع القــرار الرئيســي لــدى المجموعــة.
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك
المتعلقــة بقطاعــات عمــل فــي بيئــات اقتصاديــة.

 26-2التقــاص
يتــم اجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة فقــط
عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية
المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

 27-2االستثمارات والموجودات المالية األخرى
 1-27-2تصنيفات
وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9تصنــف المجموعــة موجوداتهــا الماليــة إلــى فئــات القيــاس التاليــة :موجــودات
ماليــة مقاســة بالتكلفــة المطفــأة (وتشــمل موجــودات ماليــة بالكلفــة المطفــأة والذمــم المدينــة وقــروض اســكان الموظفيــن
وأرصــدة لــدى البنــوك) وموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة (امــا مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر أو مــن خــال قائمــة الدخــل) .إن هــذه
التصنيفــات تحــدد علــى أســاس نمــوذج األعمــال المتبــع الدارة هــذه الموجــودات والتدفقــات النقديــة التعاقديــة.
بالنســبة للموجــودات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة ،فــإن األربــاح والخســائر يتــم االعتــراف بهــا إمــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة أو
فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة .بالنســبة لإلســتثمارات بــأدوات الملكيــة الغيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة ،فــإن هــذا يعتمــد حــول
مــا إذا قامــت المجموعــة باتخــاذ قــرار ال يمكــن العــودة عنــه عنــد االعتــراف األولــي بــأدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر .تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف اســتتثمارات أدوات الديــن عندهــا وفقــط عندهــا يتغيــر نمــوذج أعمــال المجموعــة
فــي إدارة هــذه الموجــودات.
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 2-27-2االعتراف واالستغناء
يتــم االعتــراف بعمليــات شــراء وبيــع الموجــودات الماليــة التــي تتــم بشــكل اعتيــادي بتاريــخ العمليــة ،وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم بــه
المجموعــة بشــراء أول بيــع هــذه الموجــودات.
يتــم االســتغناء عــن الموجــودات الماليــة عندمــا تكــون حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة قــد انتهــت أو انتقلــت وعندمــا تقــوم
المجموعــة بشــكل جوهــري بنقــل جميــع حقــوق ومخاطــر الملكيــة.

 ٣-27-2القياس
عنــد االعتــراف األولــي ،تقــوم المجموعــة بقيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة باالضافــة الــى التكاليــف المباشــرة المرتبطــة
بعمليــة شــراء الموجــودات الماليــة التــي ال تكــون مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل.
 أدوات الدين:يتــم الحقــً قيــاس أدوات الديــن وفقــً لنمــوذج أعمــال المجموعــة فــي عمليــة ادارة هــذه الموجــودات والتدفقــات النقديــة الخاصــة
بهــا .قامــت المجموعــة بتصنيــف أدوات الديــن لديهــا وفقــً للتكلفــة المطفــأة.
التكلفــة المطفــأة :هــي الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة بحيــث تمثــل هــذه التدفقــات
النقديــة دفعــات األصــل والفوائــد فقــط .يتــم تســجيل الفوائــد المتحققــة علــى هــذه الموجــودات ضمــن الفوائــد الدائنــة فــي قائمــة
الدخــل الموحــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة .
يتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عنــد بيــع هــذه الموجــودات مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ضمــن “االيــرادات
والمصاريــف االخــرى” باالضافــة الــى فروقــات العملــة.
يتم االعتراف بخسائر التدني في حساب منفصل ضمن قائمة الدخل الموحدة.
 أدوات الملكية:تقــوم المجموعــة الحقــً بقيــاس جميــع االســتثمارات فــي أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة .وفــي حــال قــررت ادارة المجموعــة اظهــار
خســائر واربــاح القيمــة العادلــة مــن اســتثمارت أدوات الملكيــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر ،فإنــه ال يتــم اعــادة تصنيــف خســائر
وأربــاح القيمــة العادلــة الــى قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد االســتغناء أو بيــع هــذه االســتثمارات وانمــا يتــم تحويلهــا الــى األربــاح المــدورة
ضمــن حقــوق المســاهمين.
يتــم تســجيل األربــاح الموزعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ضمــن االيــرادات األخــرى عندمــا يكــون حــق المجموعــة فــي هــذه
المجموعــة قــد تحقــق.
ال تخضع هذه االستثمارات في أدوات الملكية الختبار خسائر التدني.
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يتــم إدارة مخاطــر المجموعــة مــن قبــل إدارة الخزينــة المركزيــة بموجــب السياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .تقــوم ادارة
الخزينــة بتحديــد وتقييــم المخاطــر الماليــة بالتعــاون الوثيــق مع الوحــدات التشــغيلية للمجموعــة .يضع مجلــس اإلدارة المبــادئ إلدارة
المخاطــر الشــاملة ،باإلضافــة إلــى سياســات تغطــي مجــاالت مخاطــر محــددة .مثــل مخاطــر تحويــل العمــات األجنبيــة ومخاطــر
ســعر الفائــدة ومخاطــر االئتمــان و مخاطــر الســيولة.
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(أ) مخاطـر السـوق
 مخاطـر تحويـل العمـالتإن معظــم تعامــات المجموعــة بالدينــار األردنــي أو الــدوالر األمريكــي أو اليــورو .تخفــف إدارة الخزينــة مــن مخاطــر العمــات األجنبيــة
مــن خــال تركيــز معظــم المعامــات بالــدوالر األمريكــي .إن ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي ثابــت مقابــل الدينــار األردنــي ( 1/41دوالر
لــكل دينــار) .أمــا فيمــا يتعلــق بالعمــات االخــرى ،تقــوم االدارة بتســجيل فروقــات التحويــل مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد
تحققهــا.
يوضــح الجــدول أدنــاه تحليــل الحساســية للعمــات المختلفــة (بخــاف الدينــار االردنــي والــدوالر االمريكــي) للتغييــرات المســتقبلية فــي
ســعر التحويــل:
الزيادة في سعر
التحويل

الرصيد

األثر على ربح السنة

٪

االف الدنانير

االف الدنانير

2019
الموجودات
يورو

5

3,681

175

المطلوبات
يورو

5

)(2,171

)(103

1,510

72

2018
الموجودات
يورو

5

8,430

329

المطلوبات
يورو

5

)(1,278

)(50

7,152
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إن أثر االنخفاض في سعر التحويل له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة.

 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلةتنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة للتدفقــات النقديــة مــن االقتــراض بأســعار فائــدة متغيــره .أمــا مخاطــر أســعار الفائــدة للقيمــة العادلــة
تنشــأ مــن االقتــراض بأســعار فائــدة ثابتــة.
تقــوم إدارة الخزينــة بتحليــل مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل دوري آخــذة فــي االعتبــار أيــة إعــادة جدولــة لاللتزامــات ،وتقــوم باحتســاب
األثــر المالــي علــى األربــاح والخســائر برفــع أو تخفيــض نســبة الفائــدة بنســبة معينــة .يتــم إجــراء هــذا التحليــل علــى الموجــودات
والمطلوبــات التــي تحمــل فائــدة.
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بناء على ذلك التحليل ،فإن األثر على ربح السنة يتمثل فيما يلي:
ً
الزيادة في نسبة
الفائدة

األثر على
ربح السنة

٪

االف الدنانير

2019
الموجودات
دينار أردني

1

2,222

المطلوبات
دوالر امريكي

1

)(89

2,133

صافي األثر

2018
الموجودات
دينار أردني

1

2,334

المطلوبات
دوالر امريكي

1

)(355

1,979

صافي األثر

إن أثر االنخفاض في نسبة الفائدة له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة.
 مخاطر األسعارتتعــرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطــر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﻟﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑوﺗﺎس ﻷن هــذه اﻟﻣواد ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ .تقــوم إدارة التســويق
بتحديــد هــذه المخاطــر مــن خــال المراقبــة المنتظمــة ألســعار هــذه المــواد والتوقيــع علــى عقــود ذات ســعر ثابــت يتــم مراجعتهــا
ـاء علــى األســعار الدوليــة الحديثــة التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل أكبــر منتجيــن ومســتهلكين لمــادة البوتــاس.
كل عــام بنـ ً
ـاء علــى ذلــك التحليــل فــإن األثــر علــى ربــح الســنة نتيجــة التغيــر فــي ســعر البوتــاس العالمــي مــع بقــاء باقــي المتغيــرات ثابتــة (مثــل
بنـ ً
الكميــات المباعــة) يتمثــل فيمــا يلــي:
الزيادة في سعر
البوتاس

األثر على
ربح السنة

٪

االف الدنانير

10

19,773

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

إن أثر االنخفاض في نسبة الفائدة له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة.

10

4,827
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(ب) مخاطر السيولة
كاف وتوفــره مــن خــال التسهيـــات المالئمــة ،وتراقــب اإلدارة التوقعات المســتقبلية
تتضمــن إدارة مخاطــر الســيولة االبقــاء علــى نقــد
ٍ
الحتياطــي الســيولة النقديــة للمجموعــة الــذي يشــمل تســهيالت االقتــراض والنقــد ومــا فــي حكمــه علــى أســاس التدفقــات النقديــة
المقدرة.
ـاء علــى تاريــخ
إن الجــدول أدنــاه يحلــل المطلوبــات الماليــة للمجموعــة إلــى فئــات معينــة كمــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بنـ ً
االســتحقاق للفتــرات المتبقيــة ،وإن المبالــغ المدرجــة فــي الجــدول هــي للتدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المخصومة.
أقل من سنة
واحــدة

بيــن سنة
وسنتين

بيــن سنتين
وخمس
سنوات

المجموع

القيمة
الدفترية

االف الدنانير

االف الدنانير

االف الدنانير

االف الدنانير

االف الدنانير

16,344
3,236
760
12,625

6,196
6,060
1,373
-

6,567
6,597
-

29,107
9,296
8,730
12,625

28,034
8,900
5,109
12,625

كما في  31كانـون األول 2019
قروض وبنوك دائنة
التزامات مقابل مشاريع رأسمالية
إلتزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي
ذمم تجارية دائنة
أرصدة دائنة أخرى (باستثناء مخصصات
القضايا)

41,605

-

-

41,605

41,605

كما في  31كانـون األول 2018
التزامات مقابل مشاريع رأسمالية

7,486
3,236
21,961

أرصدة دائنة أخرى (باستثناء مخصصات
القضايا)

29,079

قروض وبنوك دائنة
ذمم تجارية دائنة

5,111
3,446
-

11,839
7,648
-

24,436
14,330
21,961
29,079

23,347
12,136
21,961
29,079

(ج) مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر التعــرض لخســارة ماليــة فــي حالة فشــل أي مــن عمــاء المجموعــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقدية
تجــاه المجموعــة .تنشــأ مخاطــر االئتمــان بشــكل رئيســي مــن المبيعــات إلــى العمــاء وتعامــات البنــوك وإقــراض الموظفيــن .تتعــرض
المجموعــة أيضــً لمخاطــر ائتمانيــة أخــرى ناشــئة عــن اســتثمارات فــي أدوات الديــن.
مخاطــر االئتمــان هــي مــن أهــم المخاطــر التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا المجموعــة .لذلــك ،تديــر اإلدارة بعنايــة تعرضهــا لمخاطــر
االئتمــان .تعــد إدارة ومراقبــة مخاطــر االئتمــان جــزء مــن مهــام االدارة الماليــة التــي تقــدم تقاريــر منتظمــة إلــى مجلــس اإلدارة.
نتيجــة لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9ســجلت اإلدارة خســائر ائتمانيــة متوقعــة علــى أصولهــا الماليــة وخاصــة
الودائــع فــي البنــوك ،ويعــزى ذلــك إلــى حقيقــة أن بعــض هــذه البنــوك ليــس لديــه تصنيفــات ائتمانيــة ،ممــا أدى إلــى اإلعتــراف بمبلــغ
خســائر ائتمانيــة .وقــررت اإلدارة لتخفيــف هــذه الخســائر أن تقــوم بتركيــز اســتثماراتها فــي ودائــع البنــوك المصنفــة.
تــرى المجموعــة بأنهــا ليســت معرضــة بدرجــة كبيــرة لمخاطــر االئتمــان حيــث تقــوم بوضــع ســقف ائتمانــي لعمالئهــا مــع مراقبــة
الذمــم القائمــة بشــكل مســتمر واالحتفــاظ بضمانــات مقابــل هــذه الذمــم.
يتــم بيــع عمــاء المجموعــة باالجــل ولفتــرات ســماح تمتــد مــن  180 - 30يــوم بعــد تقييــم المــاءة الماليــة لهــم .كمــا يتــم تقييــم
الوضــع االئتمانــي للعمــاء بإســتمرار ،وال تتوقــع المجموعــة أيــة خســائرائتمانية قــد تنتــج عــن عــدم التــزام عمالئهــا بالدفــع ،حيــث أن
جميــع أرصــدة العمــاء مضمونــة مقابــل اعتمــادات بنكيــة مــن بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي عــال أو بوالــص التأميــن.
هنالــك تركــز للمخاطــر االئتمانيــة لــدى المجموعــة .حيــث بلغــت أكبــر ذمــة لعمالئهــا مــا يعــادل  ٪39مــن صافــي الذمــم المدينــة كمــا
فــي  31كانــون األول  ٪29.9( 2019كمــا فــي  31كانــون األول .)2018
يتــم منــح قــروض اإلســكان للموظفيــن وفقــً للسياســة الداخليــة للمجموعــة ،ويتــم فــي مــا بعــد تحصيــل هــذه القــروض مقابــل
اقتطاعــات شــهرية مــن رواتــب الموظفيــن بحســب جــدول الســداد المتفــق عليــه عنــد منــح القــرض وبالرجــوع إلــى السياســات
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الداخليــة المتبعــة مــن قبــل المجموعــة .ال تتوقــع المجموعــة خســائر جوهريــة مقابــل هــذه القــروض حيــث أن الرواتــب تقتطــع
لصالــح القــروض باإلضافــة لرهــن العقــار مقابــل القــروض ،واســتغالل منافــع الموظفيــن األخــرى بمــا فــي ذلــك نهايــة الخدمــة عنــد
التقاعــد أواالســتقالة.
تحتفــظ المجموعــة باألرصــدة والودائــع لــدى المؤسســات الماليــة التــي تتمتــع بمــاءة ائتمانيــة عاليــة أو مقبولــة كمــا هــو مبيــن فــي
الجــدول التالــي:
اسم البنك

المالءة االئتمانية

)(Fitch

 31كانون األول  31 2019كانون األول 2018
االف الدنانير

االف الدنانير

البنك العربي

BB

16,634

11,851

بنك صفوة االسالمي

A

9,360

14,145

البنك العربي االسالمي الدولي

A+

11,249

15,636

بنك الراجحي

A-

23,087

22,807

بنك االسكان للتجارة والتمويل

BBB+

30,143

11,155

بنك لبنان والمهجر

B-

-

1,660

البنك التجاري األردني

BB

12,047

12,369

البنك االستثماري

BBB-

23,720

15,486

بنك االتحاد

غير مصنف

5,149

23,357

بنك سوسيتيه جنرال

A+

19,666

24,933

البنك األهلي األردني

BB-

31,590

26,753

بنك كابيتال

BBB-

20,536

15,939

بنك المؤسسة العربية المصرفية

BBB-

17,378

26,003

سيتي بنك

A+

4,296

1,430

البنك األردني العربي االستثماري

BB-

3,889

5,088

بنك عودة

B-

11,548

3,753

بنك القاهرة عمان

BBB-

-

13,214

بنك األردن

BB-

7

7

ستاندرد تشارترد

A+

1,176

2,283

241,475

247,869

2-3

إدارة مخاطر رأس المال

إن هــدف المجموعــة مــن إدارة رأس المــال هــو الحفــاظ علــى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار ممــا يحقــق عائـــدًا للمســاهمين
ويحافــظ علــى بنيــة مثلــى لــرأس المــال ،ممــا يــؤدي إلــى تخفيــض تكاليــف رأس المــال.
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 3-3القيمة العادلة
(أ) االدوات المالية
تتمثل االدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية التالية:
موجودات مالية
بالقيمة العادل
من خالل الدخل
الشامل االخر

موجودات مالية
بالكلفة المطفأة

المجموع

االف الدنانير

االف الدنانير

االف الدنانير

الموجودات المالية حسب قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

585

-

585

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-

20,903

20,903

قروض إسكان الموظفين

-

18,356

18,356

ذمم تجارية مدينة

-

102,747

102,747

أرصدة مدينة أخرى (بإستثناء المصاريف المدفوعة مقدمًا والدفعات
المقدمة والمتطلبات القانونية)

-

4,874

4,874

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

-

240,135

240,135

585

387,015

387,600

الموجودات المالية حسب قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

568

-

568

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-

21,007

21,007

قروض إسكان الموظفين

-

19,478

19,478

ذمم تجارية مدينة

-

66,778

66,778

أرصدة مدينة أخرى (بإستثناء المصاريف المدفوعة مقدمًا والدفعات
المقدمة والمتطلبات القانونية)

-

5,470

5,470

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

-

245,958

245,958

568

358,691

359,259
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مطلوبات مالية
بالقيمة العادل
من خالل الدخل
الشامل االخر

مطلوبات مالية
بالكلفة المطفأة

المجموع

االف الدنانير

االف الدنانير

االف الدنانير

المطلوبات المالية حسب قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31كانون األول 2019
مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة
قروض وبنوك دائنة

-

28,034

28,034

التزامات مقابل مشاريع رأسمالية

-

8,900

8,900

التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلية

-

5,109

5,109

ذمم تجارية دائنة

-

12,625

12,625

أرصدة دائنة أخرى (بإستثناء المطلوبات القانونية والمخصصات)

-

41,605

41,605

-

91,164

96,273

المطلوبات المالية حسب قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31كانون األول 2018
مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة
قروض وبنوك دائنة

-

23,347

23,347

التزامات مقابل مشاريع رأسمالية

-

12,136

12,136

ذمم تجارية دائنة

-

21,961

21,961

أرصدة دائنة أخرى (بإستثناء المطلوبات القانونية والمخصصات)

-

29,079

29,079

-

86,523

86,523

(ب) التسلسل الهرمى للقيمة العادلة
يتم تصنيف األدوات المالية للمجموعة والمقاسة بالقيمة العادلة إلى واحد من المستويات الثالثة المذكورة في إيضاح .24-2
فيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
المجموع

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

االف الدنانير

االف الدنانير

االف الدنانير

االف الدنانير

2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر

585

509

-

76

2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر

568

492

-

76

155

156
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(ج) القيمة العادلة للموجودات المالية الغير محتفظ بها بالقيمة العادلة:
القيمة الدفترية

القيمة العادلة

االف الدنانير

االف الدنانير

2019
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

20,903

20,903

قروض إسكان الموظفين

18,356

18,356

ذمم تجارية مدينة

102,747

102,747

أرصدة مدينة أخرى

4,874

4,874

2018
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

21,007

21,007

قروض إسكان الموظفين

19,478

19,478

ذمم تجارية مدينة

66,778

66,778

أرصدة مدينة أخرى

5,470

5,470

()4

التقديرات واإلجتهادات المحاسبية ذات األهمية

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة المجموعــة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر
فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وكذلــك اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة .كمــا أن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر
فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة،
وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة الشــركة إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا.
إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإن
النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل.

(أ) ضريبة الدخل
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣطﻟوﺑﺎت التدقيــق اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻧﺎدا إلــى ﺗﻘدﯾرات ﻣﺎ إذا كانــت اﻟﺿراﺋب اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ستســتحق .عندمــا
تكــون النتيجــة النهائيــة للضرائــب عــن هــذه األمــور مختلفــة عــن المبالــغ التــي تــم تســجيلها فــي البدايــة ،فــإن مثــل هــذه االختالفــات
ســتؤثر علــى مصروفــات ضريبــة الدخــل فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا هــذا التحديــد .فــي تاريــخ التقريــر ،تقــوم المجموعــة بمراجعــة
رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة لتقييــم قيمتهــا القابلــة لالســترداد وبالتالــي يتــم تعديــل الرصيــد ليعكــس إجمالــي المنافــع
التــي ســتحصل عليهــا المجموعــة.
كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ،لــم يكــن هنــاك أي مركــز ضريبــي غيــر مؤكــد ،وتعتقــد اإلدارة باإلضافــة إلــى مستشــار
الضرائــب ،أن مخصــص ومصــروف ضريبــة الدخــل كافيــة للوفــاء بجميــع االلتزامــات المســتحقة.

(ب) األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات
تحــدد إدارة المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة والقيــم المتبقيــة للممتلــكات والمنشــآت والمعــدات لغــرض احتســاب االســتهالك
كمــا هــو مبيــن باإليضــاح  .5-2يتــم تحديــد هــذا التقديــر باألخــذ فــي االعتبــار االســتخدام المتوقــع لألصــل والتقــادم الفعلــي والفنــي
والتجــاري خاصــة فيمــا يتعلــق باألجهــزة والمعــدات .تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيــم المتبقيــة وطــرق حســاب
االســتهالك بنهايــة كل فتــرة تقريــر مالــي مــع بيــان أثــر أي تغييــرات فــي التقديــرات المحتســبة علــى أســاس مســتقبلي .فــي نهايــة
الســنة ،قــدرت اإلدارة عــدم حــدوث تغييــرات علــى هــذه التقديــرات.
فــي نهايــة الســنة ،إذا ازداد /انخفــض العمــر اإلنتاجــي بنســبة  ٪5مقابــل العمــر اإلنتاجــي الحالــي مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى،
فــإن ربــح الســنة ســوف ينخفــض أو يــزداد بمــا قيمتــه  2.288ألــف دينــار ( 3.135 :2018ألــف دينــار).
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(ج) مخصص خسارة ائتمانية متوقعة:
قامــت المجموعــة بتطبيــق النهــج المبســط مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  9ﻟﻘﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺧﺳﺎرة ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة ،تــم تجميــع األدوات الماليــة للمجموعــة وفقــً
لخصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة واأليــام الماضيــة بســبب مــا يلــي:
١.١الذمم التجارية المدينة الناتجة من بيع المخزون
٢.٢استثمارات الديون المقاسة بالتكلفة المطفأة
 ٣.٣قروض اإلسكان للموظفين
 ٤.٤أرصدة وودائع لدى البنوك
ً
وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  9ولــكل فئــة مــن فئــات
أن المجموعــة مطالبــة بمراجعــة منهجيــة انخفــاض القيمــة
األصــول الماليــة عــن طريــق قيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة التــي تســتخدم مخصــص خســارة عمــر متواصــل لجميــع الذمــم
التجاريــة المدينــة وقــروض إســكان الموظفيــن.
تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األصــول الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي وإدراج معلومــات مســتقبلية
فــي قيــاس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .يتــم قيــاس مبلــغ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ كقيمــة حاليــة مرجحــة محتملــة لجميــع عجــز
النقديــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لألصــول الماليــة مخفضــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.
·المعطيات الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي هيكل مدة المتغيرات التالية:
·احتمالية التعثر (.)PD
·الخسارة الناتجة عن التعثر (.)LGD
·التعرض الناتج عن التعثر (.)EAD
تستمد هذه المعلومات عمومًا من نماذج إحصائية تم تطويرها داخليًا وبيانات تاريخية أخرى ومعلومات مستقبلية.
بالنســبة إلــى الودائــع لــدى حوافــظ البنــوك ،كانــت جميــع الودائــع لفتــرات تقــل عــن  365يومــً وتمــت مقارنــة تقييمــات  Fitchفــي 31
كانــون األول  2019مــع التصنيفــات المتســاوية لمؤشــر  S&Pومصفوفــات التحــول الشــامل للشــركات متعــددة الســنوات فــي الســنة،
باســتخدام التحــوالت الســنوية لدراســة الشــركات وتقديراتهــا مــن قبــل  S&Pللوصــول إلــى احتمــال التعثــر (.)PD

(د) مخصصات نهاية الخدمة والتزامات صندوق الوفاة والتعويض
تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصصــات نهايــة الخدمــة والتزامــات صنــدوق الوفــاة والتعويــض وفقــا لسياســاتها الداخليــة المتبعــة
بهــذا الخصــوص .ان هــذه التقديــرات تتطلــب مــن االدارة اجتهــادات كبيــرة فــي احتســاب مــن هــذه المخصصــات.
إن االفتراضــات المســتخدمة فــي تحديــد تكاليــف التزامــات صنــدوق الوفــاة والتعويــض للموظفيــن تشــتمل علــى معــدل الخصــم
ومعــدل الــدوران الوظيفــي ومعــدل الوفيــات وعــاوات الرواتــب المســتقبلية المتوقعــة ،وســوف يؤثــر أي تغييــر فــي هــذه االفتراضــات
علــى مبالــغ التزامــات صنــدوق الوفــاة والتعويــض .تحــدد المجموعــة قيمــة معــدل الخصــم المناســبة فــي نهايــة كل ســنة ،ويجــب
اســتخدام معــدل الخصــم هــذا فــي تحديــد القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الصــادرة المســتقبلية التقديريــة والمتوقعة لتســوية
التزامــات صنــدوق الوفــاة والتعويــض (ايضــاح  21و.)24

(هـ) التدني في قيمة الممتلكات والمنشات والمعدات
فــي حالــة وجــود دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة وفقــا للسياســة المحاســبية فــي إيضــاح  ،10-2تقــوم المجموعــة باختبــار
مــا إذا كانــت الممتلــكات والمنشــات والمعــدات قــد تكبــدت انخفــاض القيمــة فــي كل فتــرة تقريــر مالــي .تــم تحديــد المبلــغ القابــل
لالســترداد مــن الممتلــكات والمنشــات والمعــدات علــى حســابات القيمــة االســتخدامية ،والتــي تقتضــي وضــع افتراضــات لهــا.
تأخــذ اإلدارة بعــض مؤشــرات التدنــي بالقيمــة بعيــن اإلعتبــار كاإلنخفــاض فــي األســعار العالميــة للبوتــاس ،أيــة تطــورات تكنولوجيــة
حديثــة التــي تؤثــر علــى كفــاءة اإلنتــاج وانخفــاض فــي الطلــب وعــدم اإلســتقرار فــي األوضــاع السياســية للبلــد وغيرهــا مــن المؤشــرات.

157

158

التقرير الســنوي 2019
القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019

وتســتعين هــذه الحســابات بتوقعــات التدفقــات النقديــة علــى أســاس الموازنــات الماليــة المعتمــدة مــن قبــل إدارة المنشــأة والتــي
تغطــي فتــرة خمــس ســنوات ،ويتــم اســتنتاج التدفقــات النقديــة مــا بعــد فتــرة الخمــس ســنوات باســتخدام معــدالت النمــو التقديرية.
تتفــق معــدالت النمــو هــذه مــع التوقعــات المدرجــة فــي تقاريــر المجــال الصناعــي الخــاص الــذي تعمــل بــه المجموعــة.
حددت اإلدارة القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية كل على حدة كالتالي:
المنهج المستخدم في تحديد القيم

االفتراض
كميات البيع

متوســط معــدل النمــو الســنوي علــى مــدار فتــرة الخمــس ســنوات المتوقعــة اســتنادا الــى األداء
الســابق وتوقعــات االدارة لتطــور الســوق.

اسعار البيع

متوســط معــدل النمــو الســنوي علــى مــدار فتــرة الخمــس ســنوات المتوقعــة؛ اســتنادا إلــى
التوجهــات الحاليــة فــي مجــال الصناعــة والتــي تشــمل توقعــات التضخــم طويلــة األجــل لــكل
بلــد.

اجمالي هامش الربح في الموازنة

استنادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة بخصوص المستقبل.

تكاليف تشغيلية أخرى

تتنبــأ اإلدارة بهــذه التكاليــف علــى أســاس الهيــكل الحالــي لألعمــال ،بتعديــل الزيــادات التضخميــة
ولكنهــا ال تعكــس أي إعــادة هيكليــة مســتقبلية أو تدابيــر خاصــة بتوفيــر التكاليــف .تمثــل المبالــغ
المفصــح عنهــا متوســط تكاليــف التشــغيل لمــدة خمــس ســنوات وهــي فتــرة التنبــؤات.

النفقات الرأسمالية السنوية

ويستند ذلك على التجربة التاريخية لإلدارة ،ونفقات التجديد المقررة.

معدل النمو طويل األجل

ويمثــل ذلــك متوســط معــدل النمــو المرجــح المســتخدم الســتنتاج التدفقــات النقديــة التــي
تتجــاوز فتــرة الموازنــة .وتتطابــق المعــدالت مــع التوقعــات المدرجــة فــي تقاريــر الصناعــة.

معدالت الخصم

تعكــس المخاطــر المحــددة المرتبطــة بالمجــال الصناعــي ذي العالقــة والــدول التــي تعمــل فيهــا
شــركات المجموعة.

يوضح الجدول التالي االفتراضات الرئيسية لتقييم القيمة المستخدمة للمتلكات والمنشات والمعدات في نهاية السنة:
٪
معدل النمو السنوي المتوقع لمبيعات البوتاس
معدل النمو طويل األجل
معدل الخصم

في رأي االدارة انه ال يوجد هناك أية مؤشرات على وجود تدني في قيمة الممتلكات والمنشات والمعدات.

5
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()٥

ممتلكات ومنشآت ومعدات
أراضي

2019
الكلفـة
الرصيد كما في أول
كانون الثاني
إضافات
تحويالت من مشاريع
تحت التنفيذ (ايضاح )7
استبعادات
الرصيد كما في 31
كانون األول
االستهالك المتراكم
الرصيد كما في أول
كانون الثاني
استهالك السنة *
ما يخص االستبعادات
الرصيد كما في 31
كانون األول

مباني

سدود

آالت
ومعدات
وقطع غيار
استراتيجية

وسائط
نقل

أجهزة
أثاث
ومفروشات الحاسب
اآللي

آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر

3,011

المجمـوع

آالف الدنانيـر

113,143

192,397

821,317

45,552

8,525

11,533

1,195,478

-

289

63

3,409

800

34

188

4,783

-

2,205

-

-

3,011

10,449

-

-

-

12,654

)(715

)(44

)(45,357

)(4,870

)(606

)(2,313

)(53,905

114,922

192,416

789,818

41,482

7,953

9,408

1,159,010

-

83,490

168,041

645,057

37,354

7,541

10,728

952,211

-

5,363
)(657

3,556
)(44

34,216
)(45,350

2,057
)(4,865

224
)(606

349
)(2,313

45,765
)(53,835

-

88,196

171,553

633,923

34,546

7,159

8,764

944,141

26,726

20,863

155,895

6,936

794

644

214,869

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 3,011
2019

بلغــت الممتلــكات والمعــدات المســتهلكة بالكامــل مبلــغ  779.495دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون األول  621.874 :2018( 2019ألــف دينــار
أردني).
أراضي

2018
الكلفـة
الرصيد كما في أول
كانون الثاني
إضافات
تحويالت من مشاريع
تحت التنفيذ (ايضاح )7
استبعادات
الرصيد كما في 31
كانون األول
االستهالك المتراكم
الرصيد كما في أول
كانون الثاني
استهالك السنة *
ما يخص االستبعادات
الرصيد كما في 31
كانون األول
صافي القيمة الدفترية

آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر آالف الدنانيـر

3,011

111,372

183,351

-

433

-

1,338

-

-

-

3,011

113,143

192,397

9,046

آالف الدنانيـر

747,015

42,384

8,480

11,286

1,106,899

3,325

3,539

45

118

7,460

-

168

81,590

-

)(39

)(471

11,533

1,195,478

71,038

-

)(61

)(371

821,317

45,552

8,525

-

78,464

163,770

591,772

35,725

7,283

10,404

887,418

-

5,026
-

4,271
-

53,314
)(29

2,000
)(371

258
-

363
)(39

65,232
)(439

-

83,490

168,041

645,057

37,354

7,541

10,728

952,211

29,653

24,356

176,260

8,198

984

805

243,267

كما في  31كانون األول 3,011
2018

مباني

سدود

آالت
ومعدات
وقطع غيار
استراتيجية

وسائط
نقل

أجهزة
أثاث
ومفروشات الحاسب
اآللي

المجمـوع
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* إن االستهالك المتضمن في قائمة الدخل الموحدة موزع كما يلي:

كلفة المبيعات (إيضاح )26
مصاريف ادارية (إيضاح )27
مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )30

()6

2019

2018

االف الدنانير

االف الدنانير

43,115
486
2,164
45,765

62,653
503
2,076
65,232

حقوق االستخدام

حق استخدام خط الغاز الطبيعي
حق استخدام الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية

2019

2018

االف الدنانير

االف الدنانير

12,553
7,018
19,571

13,592
7,389
20,981

(أ) حق استخدام خط الغاز الطبيعي
أبرمــت شــركة البوتــاس العربيــة بتاريــخ  19شــباط  2014اتفاقــا يقضــي بانشــاء خــط غــاز طبيعــي ،وذلــك بهــدف تزويــد منشــآت الشــركة
بالغــاز الطبيعــي كمصــدر للوقــود ،حيــث ترتــب علــى ذلــك تكبــد الشــركة التزامــات مقابــل مشــاريع رأســمالية بقيمــة  15.583ألــف دينــار
وبفائــدة متناقصــة بواقــع ليبــور لثالثــة أشــهر مضافــا اليهــا  ٪5هامــش فائــدة ســنوية ،علــى أن يتــم ســداد االلتــزام بموجــب  60دفعــة
شــهرية متســاوية تبــدأ بتاريــخ  31تشــرين األول .2017
يتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت بتوزيع الكلفة على كامل مدة حق االستخدام ،والبالغة  15سنة.
حق استخدام
آالف الدنانيـر

2019
الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني و 31كانون األول 2019

15,583

اإلطفاء المتراكم

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

1,991
1,039
3,030

صافي القيمة الدفترية

12,553

الرصيـد كما في أول كانون الثاني 2019
مصروف اإلطفاء (إيضاح )26

2018
الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني و 31كانون األول 2018

15,583

اإلطفاء المتراكم

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

952
1,039
1,991

صافي القيمة الدفترية

13,592

الرصيـد كما في أول كانون الثاني 2018
مصروف اإلطفاء (إيضاح )26
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 التزامات مشاريع رأسماليةإن اقساط االلتزمات الرأسمالية والتي تستحق الدفع خالل عام  2019وما بعد هي كما يلي:

غير متداولة
متداولة

2019

2018

آالف الدنانير

آالف الدنانير

5,664
3,236
8,900

8,900
3,236
12,136

إن هذه اإللتزامات مضمونة مقابل كفاالت بنكية مصدرة من الشركة لصالح المورد.

(ب) حق استخدام الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية ()NEPCO
أبرمــت شــركة البوتــاس العربيــة اتفاقيــة مــع شــركة الكهربــاء الوطنيــة ( )NEPCOخــال عــام  2017لتكــون خيــار محتمــل لتتمكــن مــن
اســتخدام الكهربــاء كمصــدر طاقــة بديــل عــن محــرك توربيــن الغــاز فــي حــال وجــود أي خلــل فــي توربينــات الغــاز المســتخدمة حاليــً.
وبموجــب االتفــاق المبــرم ،فــان شــركة الكهربــاء الوطنيــة ملزمــة بجعــل مولداتهــا االحتياطيــة جاهــزة لالســتخدام الفــوري مــن قبــل
شــركة البوتــاس العربيــة لمــدة  20ســنة مقابــل دفعــة مقدمــة واحــدة بمبلــغ  7.420ألــف دينــار أردنــي تــم دفعهــا خــال شــهر كانــون
األول  ،2018وســيتم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة العقــد.
حق استخدام
آالف الدنانيـر

2019
الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني و 31كانون األول 2019

7,420

اإلطفاء المتراكم

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

31
371
402

صافي القيمة الدفترية

7,018

الرصيـد كما في أول كانون الثاني 2019
مصروف اإلطفاء (إيضاح )26

2018
الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

7,420
7,420

الرصيـد كما في أول كانون الثاني 2018
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

31
31

صافي القيمة الدفترية

7,389

إضافات
الرصيد كما في 31كانون األول 2018
اإلطفاء المتراكم
مصروف اإلطفاء (إيضاح )26
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()٧

مشاريع تحت التنفيذ

تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة.
إن الحركة على مشاريع تحت التنفيذ هي كما يلي:

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

25,166
92,955
)(12,654
105,467

الرصيد كما في أول كانون الثاني
إضافات خالل العام
تحويالت إلى بند ممتلكات ومنشات ومعدات (إيضاح )5
تحويالت إلى بند موجودات غير متداولة أخرى (إيضاح *)18

78,410
55,234
)(81,590
)(26,888
25,166

* أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة مــع ســلطة وادي األردن خــال العــام  2016لمســاعدتها ماليــً فــي بنــاء ســد وادي ابــن حمــاد مقابــل تزويد
شــركة البوتــاس بالميــاه؛ حيــث قامــت الشــركة بتحويــل مــا قيمتــه  26مليــون دينــار مــن المشــاريع تحــت التنفيــذ إلــى موجــودات
غيــر متداولــة أخــرى خــال العــام  2018حيــث تــم البــدء باالســتفادة مــن المشــروع.

()٨

إستثمارات في شركات حليفة

يمثل هذا البند مساهمة المجموعة في رأسمال الشركات التالية باستخدام طريقة حقوق الملكية:
رصيد االستثمارات في
الشركات الحليفة

نسبة
المساهم

نشاط
الشركة

2019

2018

آالف الدنانير

آالف الدنانير

شركة األسمدة اليابانية
األردنية *

األردن

3,345,600

20

صناعة االسمدة

3,535

4,548

الشركة األردنية لإلستثمار
وتنمية الجنوب

األردن

393,096

45.45

استثمار وتطوير

243

211

الشركة األردنية الدولية
للمشارطة البحرية

األردن

12,000

20

نقل بحري

11

11

3,789

4,770

بلد التأسيس عدد األسهم

٪
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إن الحركة على اإلستثمارات في شركات حليفة هي كما يلي:

2019

2018

آالف الدنانير

آالف الدنانير

4,770
)(811
)(170
3,789

5,095
243
)(48
)(520
4,770

الرصيد كما في  1كانون الثاني
حصة المجموعة من (خسائر) أرباح الشركات الحليفة
تعديالت على حصة المجموعة من األرباح**
أرباح موزعة محصلة من الشركات الحليفة*
الرصيد كما في  31كانون األول

* بلغــت حصــة المجموعــة مــن توزيعــات أربــاح شــركة األســمدة اليابانيــة األردنيــة خــال العــام  2019مبلــغ  170ألــف دينــار ( :2018مبلــغ 520
ألــف دينــار).
** يتــم احتســاب حصــة المجموعــة مــن األربــاح علــى قوائــم ماليــة غيــر مدققــة للشــركات الحليفــة كمــا فــي تاريــخ الموافقــة علــى
هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة .تعتقــد اإلدارة أنــه لــن يكــون هنــاك فروقــات جوهريــة بيــن المعلومــات الماليــة الحاليــة المتاحــة
والمعلومــات الماليــة التــي ســيتم تقديمهــا عنــد إصــدار القوائــم الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019لهــذه
الشــركات.

2019

2018

آالف الدنانير

آالف الدنانير

إن حصة المجموعة من أرباح و(خسائر) الشركات الحليفة كما يلي:

)(843
32
)(811

شركة األسمدة اليابانية األردنية
الشركة األردنية لإلستثمار وتنمية الجنوب

174
69
243

الجدول التالي يوضح ملخص القوائم المالية للشركات الحليفة المستثمر بها من قبل المجموعة:
شركة األسمدة
اليابانية
األردنية

الشركة األردنية
لإلستثمار وتنمية
الجنــــوب

الشركة األردنية
الدولية للمشارطة
البحرية

2019

2018

2019

2018

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

18,178
6,175
)(6,678
17,675

23,427
6,821
)(7,508
22,740

433
284
)(81
)(101
535

321
301
)(88
)(70
464

84
1
)(30
55

84
1
)(30
55

نسبة ملكية المجموعة في الشركة
الحليفة

20%

20%

45.45%

45.45%

20%

20%

قيمة االستثمار في الشركة الحليفة

3,535

4,548

243

211

11

11

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات
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شركة األسمدة
اليابانية
األردنية

الشركة األردنية
الدولية للمشارطة
البحرية *

الشركة األردنية
لإلستثمار وتنمية
الجنــــوب

2019

2018

2019

2018

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

58,115
)(57,916
)(4,414
)(4,215
)(4,215
)(843

65,991
)(61,945
)(3,178
868
868
174

440
)(246
)(123
71
71
32

426
)(219
)(55
152
152
69

-

2
)(4
2
-

اإليرادات
تكلفة المبيعات
مصاريف أخرى
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح السنة
حصة المجموعة من ربح السنة

* توقفت أعمال الشركة خالل العام  ،2019حيث تم اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتصفية الشركة.
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إستثمارات في مشاريع مشتركة

يمثل هذا البند مساهمة المجموعة في رأسمال الشركات التالية باستخدام طريقة حقوق الملكية:
رصيد االستثمارات في
المشاريع المشتركة

بلد
التأسيس

عدد
األسهم

نشاط
الشركة

نسبة
المساهة
٪

شركة برومين األردن*

األردن

15,000,000

شركة الموانئ الصناعية األردنية**

األردن

70,000,000

استخراج
البرومين
خدمات
الميناء

2019
آالف الدنانيـر

2018
آالف الدنانيـر

50

114,242

121,861

50

74,196

68,299

188,438

190,160

إن الحركة على اإلستثمارات في المشاريع المشتركة هي كما يلي:

2019

2018

آالف الدنانير

آالف الدنانير

الزيادة في حصة المجموعة في استثمارات المشاريع المشتركة

190,160
5,000
53,161

153,466
12,500
34,657

حصة المجموعة من خسائر إكتوارية ناتجة عن إعادة تقييم خطط منافع محددة
المشاريع المشتركة

)(688

الرصيد كما في  1كانون الثاني
حصة المجموعة من أرباح المشاريع المشتركة

أرباح موزعة محصلة من المشاريع المشتركة
الرصيد كما في  31كانون األول

)(59,195
188,438

)(10,463
190,160
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إن حصة المجموعة من أرباح المشاريع المشتركة هي كما يلي:

شركة برومين األردن
شركة الموانئ الصناعية األردنية

2019

2018

آالف الدنانير

آالف الدنانير

52,264
897
53,161

33,127
1,530
34,657

* تنــص اتفاقيــة الشــراكة الموقعــة مــع شــركة ألبامــارل هولدنــغ علــى أن حصــة شــركة البوتــاس العربيــة فــي هامــش أربــاح شــركة
ـداء مــن عــام  2013أمــا حصتهــا مــن الخســائر والفوائــد المدينــة والدائنــة وااليــرادات
بروميــن األردن هــي  ٪30حتــى عــام  2012و ٪40ابتـ ً
األخــرى فتبلــغ مــا نســبته .٪50
بلغت حصة المجموعة من توزيعات أرباح شركة برومين األردن  59.883ألف دينار خالل العام  10.463 :2018( 2019ألف دينار).
** فيمــا يخــص شــركة الموانــئ الصناعيــة األردنيــة ،فقــد قامــت المجموعــة خــال عــام  2019بدفــع مبلــغ  5.000ألف دينــار لزيادة رأســمال
الشــركة ليصبــح عــدد األســهم المملوكــة مــن قبلهــا  70.000.000ســهم ( 65.000.0000 :2018ســهم) ولــم تتغيــر نســبة المســاهمة بهــا.
الجدول التالي يوضح ملخص القوائم المالية للمشاريع المشتركة المستثمر بها من قبل المجموعة:
شركة برومين األردن

شركة الموانئ الصناعية األردنية

2019

2018

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

موجودات متداولة

134,704

89,239

23,224

28,169

موجودات غير متداولة

193,275

175,970

129,193

116,080

مطلوبات متداولة

)(21,275

)(20,354

)(4,225

)(7,651

مطلوبات غير متداولة

)(17,420

)(6,565

-

-

صافي الموجودات

289,284

238,290

148,192

136,598

قيمة اإلستثمار في المشاريع المشتركة

114,242

121,861

74,096

68,299

شركة برومين األردن

شركة الموانئ الصناعية األردنية

2019

2018

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

اإليرادات

290,544

202,144

16,406

16,125

تكلفة المبيعات

)(127,810

)(98,944

)(11,838

)(13,703

إيرادات ومصاريف أخرى .بالصافي

)(11,745

)(14,198

)(2,774

638

الربح قبل الضريبة

150,989

89,002

1,794

3,060

ضريبة الدخل

-

-

-

-

الربح للسنة

150,989

89,002

1,794

3,060

حصة المجموعة من ربح السنة

52,264

33,127

897

1,530
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أسهم شركات – مدرجة*
أسهم شركات – غير مدرجة **

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

509
76
585

492
76
568

* فيما يلي ملخص الحركة على احتياطي القيمة العادلة:

الرصيد كما في أول كانون الثاني
صافي األرباح (الخسائر) غير المتحققة
الرصيد كما في  31كانون األول

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

)(89
17
)(72

)(51
)(38
)(89

** تظهــر الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر غيــر المدرجــة بالكلفــة لعــدم وجــود طــرق أخــرى
للتوصــل لقيــاس موثــوق منــه لقيمتهــا العادلــة .ان هــذه الموجــودات الماليــة غيــر جوهريــة علــى مســتوى المجموعــة لتقــوم باتبــاع
تقنيــات تقييــم منفصلــة لهــا.
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية – سندات حكومية

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

20,903

21,007

يمثــل هــذا البنــد ســندات ماليــة حكوميــة تســتحق الدفــع بتاريــخ  29كانــون الثانــي  2026وتحمــل فائــدة ســنوية بمعــدل  ٪6.125تدفــع
كل ســتة أشــهر.
إن الموجودات مالية بالكلفة المطفأة غير مستحق تحصيلها وليست متدنية القيمة.
إن هذه الموجودات المالية هي بالدينار األردني ،ونتيجة لذلك فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار العمالت األجنبية.
بلغت قيمة اإلطفاء الخاص بعالوة إصدار هذه الموجودات مبلغ  0.104ألف دينار ( 0.99 :2018ألف دينار).
أن القيمة العادلة لهذه السندات تقارب القيمة الدفترية كما هو مبين في إيضاح .3-3
تــم أخــذ هــذه الموجــودات الماليــة بعيــن االعتبــار عنــد احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة ،ولــم يتــم تســجيل أي خســائر حيــث أن
تأثيرهــا غيــر جوهــري علــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.
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قروض إسكان الموظفين

قامــت الشــركة خــال عــام  1992بتأســيس صنــدوق قــروض إســكان الموظفيــن ،حيــث يهــدف الصنــدوق الــى منــح قــروض إســكان
بــدون فائــدة للموظفيــن المصنفيــن الذيــن ال تقــل خدمتهــم فــي الشــركة عــن خمــس ســنوات وبحــد أعلــى  50ألــف دينــار للموظــف.
يتــم ســداد هــذه القــروض بأقســاط شــهرية تخصــم مــن راتــب الموظــف الشــهري وبفتــرة ســداد ال تتجــاوز  20ســنة.
يتــم االعتــراف بقــروض إســكان الموظفيــن مبدئيــً بالقيمــة العادلــة التــي تمثــل المبالــغ المدفوعــة فعليــا للموظفيــن ،وبمــا أن هــذه
القــروض يتــم منحهــا للموظفيــن بــدون فوائــد ،تقــوم االدارة بتســجيل هــذه القــروض بقيمتهــا الحاليــة والتــي تــم احتســابها عــن
طريــق خصــم الدفعــات الشــهرية الــى قيمهــا الحاليــة باســتخدام متوســط أســعار فائــدة خــال الفتــرات الســابقة تبلــغ  ٪6.8والتــي
تقــارب أســعار الفائــدة علــى قــروض تجاريــة مشــابهة عنــد المنــح .يتــم قيــاس هــذه القــروض الحقــً بالكلفــة المطفــأة باســتخدام
طريقــة الفائــدة الفعليــة.
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إن رصيد قروض الموظفين هو كالتالي:

القيمة الغير مخصومة لقروض اسكان الموظفين
يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
تأثير الخصم

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

27,577
)(746
26,831
)(8,475
18,356

28,699
)(746
27,953
)(8,475
19,478

يتم تصنيف قروض إسكان الموظفين في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:

غير متداولة
متداولة
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2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

15,560
2,796
18,356

16,656
2,822
19,478

ذمم تجارية مدينة

ذمم تجارية
ذمم شركات حليفة (إيضاح )33
أخرى
ينزل :خسائر ائتمانية متوقعة *

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

101,690
1,073
102,763
)(16
102,747

65,836
922
39
66,797
)(19
66,778

* فيما يلي الحركة على الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31كانون األول:

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المردود من المخصص
كما في  31كانون األول

2019

2018

آالف الدنانيـر

آالف الدنانيـر

19
)(3
16

19
19

تمنــح المجموعــة عمالءهــا فتــرة ســماح وفقــا لسياســة االئتمــان لديهــا مــن  180-30يومــً .كمــا فــي  31كانــون األول  2019و  ،2018لــم تكــن
هنــاك مســتحقات تجاريــة تجــاوزت شــروطها االئتمانية.
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فيما يلي جدول أعمار الذمم التجارية الحالية والغير المشكوك في تحصيلها كما في  31كانون األول:
الذمم غير المستحقة والغير المشكوك في تحصيلها

1 -30

30 – 90

91 – 180

يوم

يوم

يوم

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

-

102,763
66,797

2019
2018

88,571
56,477

14,192
10,320

المجمـوع

فــي تقديــر إدارة المجموعــة فــان أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم  9غيــر جوهــري وعليــه لــم يتــم تســجيل أي أثــر ،علمــً بــأن معظــم
مبيعــات المجموعــة تتــم مقابــل اعتمــادات مســتندية أو مــن خــال بوالــص تأميــن علــى المبيعــات اآلجلــة.
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مخزون

بضاعة جاهزة
مواد أولية
أخرى
مخصص مخزون بطيء الحركة*

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

30,061
10
242
30,313
)(235
30,078

20,596
1,281
307
22,184
)(235
21,949

* فيما يلي الحركة على مخصص مخزون بطيء الحركة خالل السنة:

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المضاف إلى المخصص
الرصيد كما في  31كانون االول

()15

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

235
235

113
122
235

قطع غيار ولوازم

مخزون قطع غيار
مخزون المحروقات
أخرى
ينزل :مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة الحركة*

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

42,513
1,805
2,572
46,890
)(2,144
44,746

42,433
2,537
1,810
46,780
)(3,057
43,723
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* ان تفاصيل الحركة على حساب مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة الحركة خالل السنة هي كما يلي:

2019

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المعدوم خالل السنة
الرصيد كما في  31كانون األول
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2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

3,057
)(913
2,144

3,853
)(796
3,057

أرصدة مدينة أخرى
2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

أمانات الضريبة العامة على المبيعات (إيضاح )25

24,972
6,063
2,876

28,155
15,708
3,239

المدفوع مقدمًا لرسوم تعدين البوتاس المستحقة لحكومة المملكة األردنية
الهاشمية (ايضاح )29

47

886

4,874
38,832

5,470
53,458

دفعات مقدمة للمقاولين
مصاريف مدفوعة مقدمًا

أخرى
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نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل *
النقد و ما في حكمه
ودائع قصيرة األجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر **
ّاثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9خسارة االئتمان المتوقعة

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

132
19,309
19,441
222,166
)(1,472
240,135

133
14,433
25,710
40,276
207,726
)(2,044
245,958

تسوية قائمة التدفقات النقدية
تتوافق األرقام المذكورة أعاله مع مبلغ النقد الوارد في قائمة التدفقات النقدية في نهاية السنة المالية كما يلي:

2019

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل *
جاري مدين (إيضاح )20
األرصدة كما في قائمة التدفقات النقدية

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

132
19,309
19,441
)(10,499
8,942

133
14,433
25,710
40,276
)(3,688
36,588

* يمثــل هــذا البنــد مبالــغ مودعــة ألجــل بالدينــار األردنــي لــدى البنــوك المحليــة بمعــدل ســعر فائــدة ســنوي يبلــغ )٪5.1 :2018( ٪5.21
وتســتحق خــال فتــرة تتــراوح بيــن شــهر وثالثــة أشــهر.
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** يمثــل هــذا البنــد مبالــغ مودعــة ألجــل بالدينــار األردنــي لــدى البنــوك المحليــة بمعــدل ســعر فائــدة ســنوي يتــراوح مــا بيــن :2018( ٪5.21
 ٪5.5و )٪6.15وتســتحق خــال فتــرة تتــراوح بيــن ثالثــة أشــهر وســتة أشــهر.
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موجودات غير متداولة أخرى

أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة مــع ســلطة وادي األردن خــال العــام  2016لمســاعدتها ماليــً فــي بنــاء ســد وادي ابــن حمــاد مقابــل تزويــد
شــركة البوتــاس بالميــاه؛ حيــث قامــت الشــركة بتحويــل مــا قيمتــه  26مليــون دينــار مــن المشــاريع تحــت التنفيــذ إلــى موجــودات غيــر
متداولــة أخــرى خــال العــام  2018حيــث تــم البــدء باالســتفادة مــن المشــروع.
خــال عــام  ،2018تــم تعديــل هــذا العقــد حيــث تــم زيــادة المبلــغ المطلــوب دفعــه ليصــل اجمالــي التمويــل مــا قيمتــه  33,5مليــون
دينــار ،علــى أن تقــوم ســلطة وادي األردن بتزويــد الشــركة مــا مجموعــه  41.25مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه لمــدة  16ســنة ونصــف.
خــال عــام  ،2019تــم تعديــل هــذا العقــد حيــث تــم زيــادة المبلــغ المطلــوب دفعــه ليصــل اجمالــي التمويــل مــا قيمتــه  51.5مليــون
دينــار ،تــم دفــع  3.6مليــون دينــار أردنــي خــال العــام  .2019علــى أن تقــوم ســلطة وادي األردن بتزويــد الشــركة مــا مجموعــه 56.25
مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه لمــدة  16ســنة ونصــف .يمكــن تمديــد مــدة هــذه االتفاقيــة فــي حالــة عــدم اســتالم إجمالــي كميــة
الميــاه المتفــق عليهــا فــي نهايــة مــدة العقــد .بــدأت اإلدارة بإطفــاء هــذه المبالــغ علــى أســاس كميــات الميــاه التــي تــم اســتالمها
بالفعــل.
موجودات غير
متداولة أخرى
آالف الدنانيـر

2019
الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

33,500
3,611
37,111

الرصيـد كما في أول كانون الثاني 2019
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

1,536
2,282
3,818

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول 2019

33,293

إضافات
الرصيد كما في  31كانون األول 2019
اإلطفاء المتراكم
مصروف اإلطفاء

موجودات غير
متداولة أخرى
آالف الدنانيـر

2018
الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018
إضافات
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ إلى موجودات غير متداولة أخرى
الرصيد كما في 31كانون األول 2018

6,612
26,888
33,500

اإلطفاء المتراكم

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

1,536
1,536

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول 2018

31,964

الرصيـد كما في أول كانون الثاني 2018
مصروف اإلطفاء
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اإلحتياطيات

 إحتياطي إجباريتمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب والبالغــة  50.464ألــف دينــار مــا تــم تحويلــه مــن صافــي األربــاح الســنوية قبــل ضريبــة
الدخــل بنســبة  ٪10خــال الســنوات وفقــً لقانــون الشــركات ،وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين .تســتطيع المجموعــة التوقــف
عــن تحويــل مبالــغ لإلحتياطــي االجبــاري عندمــا يبلــغ رصيــد اإلحتياطــي  ٪25مــن رأس المــال المصــرح بــه .قــررت إدارة المجموعــة فــي
عــام  2005التوقــف عــن تحويــل مــا نســبته  ٪10لإلحتياطــي اإلجبــاري وذلــك لتجــاوز النســبة المطلوبــة حســب متطلبــات قانــون الشــركات.

 إحتياطي إختياريتمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب والبالغــة  80.699ألــف دينــار مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية الصافيــة قبــل ضريبــة
الدخــل بنســبة ال تزيــد عــن  ٪20خــال الســنوات وهــو قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.
 توزيعات أرباحوافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ  24نيســان  2019علــى توزيــع أربــاح علــى مســاهمي الشــركة بنســبة ٪120
مــن رأس مــال الشــركة المكتتــب بــه والمدفــوع والبالغــة  99.981ألــف دينــار (ّ 83.318 :2018الــف دينــار).

()20

قـروض بنكية

شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين
قامــت الشــركة بالحصــول علــى قــرض طويــل األجــل بتاريــخ  24حزيــران  2013مــن أحــد البنــوك المحليــة بقيمــة  170ألــف دينــار ،وفائــدة
ســنوية تبلــغ  ٪8.75لتمويــل شــراء مكاتــب للشــركة .تــم ســداد القــرض علــى  60قســط شــهري ،حيــث اســتحق القســط األول بتاريــخ 31
تمــوز  2013والقســط األخيــر فــي  30حزيــران .2018
شركة البوتاس العربية

(أ) بنوك دائنة
قامــت الشــركة بتجديــد تســهيالتها االئتمانيــة خــال العــام  2019مــن أحــد البنــوك المحليــة بمعــدل فائــدة ســنوية  ،.٪3بلــغ إجمالــي
الرصيــد المســتغل كمــا فــي  31كانــون األول  2019مبلــغ  10.499ألــف دينــار.
إن القيمــة الدفتريــة لهــذه القــروض تقــارب قيمتهــا العادلــة حيــث أنهــا تســهيالت قصيــرة األجــل وبالتالــي فــان تأثيــر الخصــم غيــر
هــام.

(ب) القرض البنكي
حصلــت الشــركة علــى تســهيالت ائتمانيــة فــي  7تشــرين الثانــي  2017مــن بنــك محلــي بســقف ائتمانــي يبلــغ  34.000ألــف دوالر أمريكــي،
و معــدل فائــدة ســنوي لليبــور ثالثــة أشــهر مضافــا اليــة  ،٪2لتمويــل تركيــب توربينــات الغــاز الطبيعــي.
يتــم تســديد هــذا القــرض علــى ســتة عشــر قســط ربــع ســنوي متســاوي باالضافــة الــى الفائــدة .تســتحق الدفعــة األولــى بعــد ســنة
واحــدة مــن فتــرة الســماح التــي تبــدأ مــن تاريــخ الســحب األول.
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إن اقساط القرض والتي تستحق الدفع خالل عام  2019فأكثر هي كما يلي:

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

قرض طويل األجل

11,690

15,861

الجزء المتداول من قرض طويل األجل

5,845
17,535

3,798
19,659

غير متداولة
متداولة
مجموع القروض

إن القيمة الدفترية للقروض الحالية تقارب قيمتها العادلة حيث أن تأثير الخصم غير جوهري على القوائم المالية الموحدة.

()٢١

التزامات صندوق الوفاة والتعويض

يتــم إحتســاب التزامــات صنــدوق الوفــاة والتعويــض للموظفيــن علــى أســاس تكلفــة الوحــدة المتوقعــة ،والتــي يتــم تحديدهــا علــى
أســاس القيمــة الحاليــة اللتــزام المنافــع المحــددة فــي نهايــة فتــرة التقريــر المالــي ،ويتــم تحديــد القيمــة الحاليــة اللتزامــات المنافــع
المحــددة عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة الصــادرة المســتقبلية المقــدرة وباســتخدام معــدل الفائــدة علــى ســندات حكوميــة
عاليــة الجــودة والمقومــة بالعملــة التــي ُتســدد بهــا المنافــع والتــي لهــا آجــال تقــارب آجــال تلــك االلتزامــات (طريقــة وحــدة االئتمــان
المتوقعــة).
يتــم احتســاب هــذا المخصــص ودفعــه عنــد الوفــاة أو التقاعــد أو االســتقالة عــن كل موظــف بمقــدار  6/1مــن مجمــوع رواتــب اخــر
ســنة عــن كل ســنة خدمــة إذا عمــل الموظــف لــدى الشــركة لفتــرة تزيــد عــن خمســة ســنوات خدمــة ،وال ينتفــع الموظــف مــن هــذا
الصنــدوق اذا أمضــى مــده أقــل مــن خمــس ســنوات خدمــة ،حيــث تعــاد للموظــف مســاهماته الشــهرية فــي الصنــدوق.
إن هذه الخطة هي منافع غير ممولة وال يوجد خطط لتمويلها.
يوضح الجدول التالي الحركة على االلتزامات المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة:

الرصيد كما في أول كانون الثاني
تكلفة الخدمة الحالية والسابقة
قيمة الخصم
خسائر اكتوارية ناتجة عن اعادة تقييم خطط منافع محددة
المدفوع خالل السنة
الرصيد في  31كانون األول

2019

2018

آالف الدنانير

آالف الدنانير

53,028
6,613
4,119
7,435
)(15,390
55,805

49,106
3,360
3,246
3,217
)(5,901
53,028

إن قيمة التزامات المجموعة الحالية ال تتجاوز المخصص المسجل من قبلها والذي يتم احتسابه عند استحقاقه.
ان تصنيف التزامات صندوق الوفاه والتعويض كالتالي:

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

غير متداولة
التزامات صندوق الوفاة والتعويض

48,812

49,922

التزامات صندوق الوفاة والتعويض

6,993
55,805

3,106
53,028

متداولة
مجموع القروض
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إن المتوســط المرجــح لفتــرة التــزام المنافــع محــددة القيمــة هــو  14ســنة .يحلــل الجــدول التالــي المخصــص المســتحق وفقــً
للتدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المخصومــة:
أقل من سنة
واحــدة

بيــن سنة
وسنتين

بيــن سنتين أكثر من خمس
سنوات
وخمس سنوات

المجموع

ألف دينــار

ألف دينــار

ألف دينــار

ألف دينــار

ألف دينــار

6,993

4,165

14,364

191,600

217,122

كما في  31كانـون األول 2019
التزامات صندوق الوفاة والتعويض
كما في  31كانـون األول 2018
التزامات صندوق الوفاة والتعويض

3,106

4,847

200,472

12,389

220,814

يوضح الجدول التالي المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة:

تكلفة الخدمة الحالية والسابقة
قيمة الخصم

2019

2018

آالف الدنانير

آالف الدنانير

6,613
4,119
10,732

3,360
3,246
6,606

ويوضح الجدول التالي االفتراضات االكتوارية الهامة التي تم استخدامها:

معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب
معدل حركة دوران الموظفين

2019

2018

٪

٪

6.16
3.5
1.26

7.9
3.5
1.26

فــي نهايــة الســنة ،إذا اختلفــت االفتراضــات بنســبة  ٪1عــن تقديــرات اإلدارة ،مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى ،فــإن ربــح الســنة ســوف
يتأثــر كالتالــي:
الزيادة في
االفتراضات
بنسبة ٪1

اإلنخفاض في
االفتراضات
بنسبة ٪1

االف الدنانير

االف الدنانير

2019
معدل الخصم
معدل نمو الراتب
معدل حركة دوران الموظفين

5,089
)(4,388
)(240

)(4,569
5,002
1,450

الزيادة في
االفتراضات
بنسبة ٪1

اإلنخفاض في
االفتراضات
بنسبة ٪1

االف الدنانير

االف الدنانير

4,011
)(4,441
)(1,250

)(4,533
3,985
1,348

2018
معدل الخصم
معدل نمو الراتب
معدل حركة دوران الموظفين
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أرصدة دائنة أخرى
2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

26,147
3,584
1,414
6,397
7,647
45,189

19,151
6,290
1,310
1,629
6,989
35,369

مصاريف مستحقة
مخصص قضايا تعويضات الموظفين (إيضاح )35
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
محتجزات مقاولين
أخرى

( )23التصنيف القطاعي
تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية التالية:
·إنتاج البوتاس والملح عن طريق شركة البوتاس العربية.
·إنتــاج ســماد نتــرات البوتاســيوم وثنائــي فوســفات الكالســيوم عــن طريــق شــركة صناعــات األســمدة والكيماويــات العربيــة
(كيمابكــو).
·إنتاج األمالح المختلطة والطين عن طريق شركة النميرة.
إن تفاصيل التصنيف القطاعي لهذه القطاعات التشغيلية هي كما يلي:

2019

المبيعات ألطراف خارجية
مبيعات داخل القطاعات
إجمالي المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي ربح القطاعات

البوتاس

كيمابكو

النميرة

المجموع

حذف
وتعديالت

المجموع

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

434,870
24,954
459,824
)(253,769
206,055

68,978
68,978
)(48,066
20,912

760
1,291
2,051
)(2,132
)(81

504,608
26,245
530,853
)(303,967
226,886

)(26,245
)(26,245
25,538
)(707

504,608
504,608
)(278,429
226,179

النتائج:
حصة الشركة من أرباح الشركات
الحليفة والمشاريع المشتركة

52,350

إستهالكات

43,802

الممتلكات والمعدات والمشاريع تحت
التنفيذ

2,223

-

52,350

-

52,350

359

46,384

)(619

45,765

اإلنفاق الرأسمالي:

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
اإلستثمارات في الشركات الحليفة
والمشاريع المشتركة

96,015

1,626

97

97,737

1,005,502
182,611

95,819
19,753

2,017
3,822

1,103,338
206,186

192,227

-

-

192,227

-

)(14,765
)(9,314
-

97,738

1,088,573
196,872
192,227
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2018

المبيعات ألطراف خارجية
مبيعات داخل القطاعات
إجمالي المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي ربح القطاعات

البوتاس

كيمابكو

النميرة

المجموع

حذف
وتعديالت

المجموع

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

407,246
19,910
427,156
)(294,948
132,208

74,942
74,942
)(46,782
28,160

539
1,897
2,436
)(2,216
220

482,727
21,807
504,534
)(343,946
160,588

)(21,807
)(21,807
27,916
6,109

482,727
482,727
)(316,030
166,697

النتائج:
حصة الشركة من أرباح الشركات
الحليفة والمشاريع المشتركة

34,852

إستهالكات

64,144

1,786

-

34,852

-

34,852

109

66,039

)(807

65,232

اإلنفاق الرأسمالي:
الممتلكات والمعدات والمشاريع تحت
التنفيذ
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
اإلستثمارات في الشركات الحليفة
والمشاريع المشتركة

57,586

4,910

198

62,694

924,914
156,230

95,009
13,188

1,878
1,512

1,021,801
170,930

-

194,930

-

62,694

-

)(11,196
)(5,419

194,930

1,010,605
165,511
194,930

-

يبين الجدول أدناه توزيع المبيعات حسب المناطق الجغرافية كما في  31كانون األول  2019و:2018

 31كانون األول 2019
البوتــاس

كيمابكو

النميــرة

 31كانون األول 2018
المجموع

البوتــاس

كيمابكو

النميــرة

المجموع

(آالف الدنانير) (آالف الدنانير) (آالف الدنانير) (آالف الدنانير) (آالف الدنانير) (آالف الدنانير) (آالف الدنانير) (آالف الدنانير)
الهند والصين
الشرق األقصى
الشرق األوسط
إفريقيا
أوروبا
أمريكا وأستراليا
كندا

240,024
68,457
36,810
67,231
13,854
8,494
434,870

2,814
3,619
7,756
8,570
31,943
13,078
1,198
68,978

7
18
580
155
760

242,845
72,094
45,146
75,801
45,952
21,572
1,198
504,608

165,657
110,180
34,356
69,763
26,964
326
407,246

6,147
4,912
10,843
9,587
32,057
10,346
1,050
74,942

1
10
418
110
539

171,805
115,102
45,617
79,350
59,131
10,672
1,050
482,727

تتركز موجودات ومطلوبات المجموعة داخل المملكة األردنية الهاشمية.
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مطلوبات غير متداولة اخرى

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين *
مخصص إجازات موظفين **

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

4,530
2,924
7,454

4,749
2,860
7,609
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* تقــوم المجموعــة بدفــع نهايــة خدمــة للموظفيــن وفقــً للسياســة الداخليــة لهــا .إن هــذا المخصــص يمثــل خطــة منافــع محددة
القيمــة والتــي مــن خاللهــا تدفــع المجموعــة مبلــغ محــدد للموظفيــن المســجلين بهــذه الخطــة عنــد تقاعدهــم.
تقــوم المجموعــة باحتســاب هــذا النــوع مــن المنافــع باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة وكمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح
رقــم  .15-2تعتقــد اإلدارة أنــه ال يوجــد أي تأثيــر جوهــري قــد ينتــج مــن التغيــر فــي اإلفتراضــات المســتخدمة فــي اإلحتســاب كــون
معــدل الفتــرة المتبقيــة لهــذه الخطــة هــي  3ســنوات وبالتالــي فــإن أي تقاعــد مبكــر أو تغييــر فــي نســبة الخصــم لــن يكــون لــه أي
تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.
** تنــص سياســة المجموعــة وقوانيــن العمــل والعمــال المعمــول بهــا فــي المملكــة علــى ان يــدور رصيــد االجــازات الســنوية الغيــر
مســتغل لمــدة عاميــن ،حيــث أدى ذلــك الــى تصنيــف هــذه االجــازات علــى أنهــا منافــع طويلــة األجــل ،وبالتالــي تــم اعتبارهــا كمنافع
موظفيــن محــددة واظهارهــا بالقيمــة الحاليــة.
ان الفرضية الرئيسية المستخدمة بواسطة االدارة هي معدل الزيادة في الرواتب للسنتين القادمتين.
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ضريبة الدخل والموجودات الضريبية المؤجلة

(أ) ضريبة الدخل
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل خالل العام كانت كما يلي:

الرصيد كما في أول كانون الثاني
مصروف ضريبة الدخل
ضريبة الدخل المخصومة من أمانات الضريبة العامة على المبيعات
ضريبة الدخل المدفوعة
الرصيد كما في  31كانون األول

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

12,061
54,259
)(13,259
)(19,305
33,756

2,314
22,610
)(3,399
)(9,464
12,061

يمثل مبلغ مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:

ضريبة الدخل للسنة الحالية والتعديالت عليها
موجودات ضريبية مؤجلة

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

54,259
2,783
57,042

22,610
)(4,192
18,418

مصروف ضريبة الدخل

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

ضريبة الدخل المحتسبة عن صافي الربح باستخدام النسبة القانونية

69,481

36,726

أرباح شركات تابعة معفاة من ضريبة الدخل

)(3,613

)(4,498

أرباح شركات حليفة معفاة من ضريبة الدخل

)(8,560

)(7,706

األثر الضريبي للمصاريف واإليرادات غير المقبولة ضريبيًا

)(266

)(6,104

ضريبة الدخل للسنة

57,042

18,418

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

27.3%

12.9%
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تبلغ ضريبة الدخل القانونية على الشركة  ٪31بينما تبلغ نسبة الضريبة القانونية على شركاتها التابعة .٪16
تــم احتســاب ضريبــة الدخــل المســتحقة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019و 2018وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم ()38
لســنة  2018وتعديالتــة الالحقــة.
(ب) موجودات ضريبية مؤجلة
إن الحركة على الموجودات الضريبية مؤجلة خالل السنة كما يلي:

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

إضافات خالل السنة متعلقة بالخسائر االكتوارية الناتجة عن اعادة تقييم منافع محددة

21,378
21,378
3,828
2,311

15,897
550
16,447
7,775
739

الرصيد كما في  31كانون األول

)(6,611
20,906

)(3,583
21,378

الرصيد كما في أول كانون الثاني كما تم اظهاره سابقا
إضافات خالل السنة – تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
الرصيد المعدل كما في أول كانون الثاني 2019
إضافات خالل السنة

المحرر خالل السنة

إن الجدول التالي يبين الحسابات المتعلقة بالموجودات الضريبية المؤجلة:

التزامات صندوق الوفاة والتعويض
التزامات مقابل نهاية الخدمة للموظفين
مخصص العجز الصحي
مخصص قطع الغيار
مخصص إجازات الموظفين الغير مدفوعة
تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

17,302
389
1,019
665
907
624
20,906

16,261
536
1,935
948
887
811
21,378

تــم احتســاب الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة باســتخدام نســبة ضريبــة الدخــل المطبقــة خــال العــام  2019و 2018والــواردة بقانــون
ضريبــة الدخــل رقــم  38لســنة  2019والبالغــة ٪31
 شركة البوتاس العربيةقامــت دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بمراجعــة الســجالت والمبيعــات لشــركة البوتــاس العربيــة للســنوات  2015و  2016وتــم الحصــول
علــى مخالصــة نهائيــة مــن دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات لتلــك الســنوات .أمــا بخصــوص العــام 2017و  ،2018فقــد تــم تقديــم
االقــرارات الضريبيــة لدائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات ،وتــم تدقيقهــا اال أنــه لــم يصــدر التقريــر النهائــي حتــى تاريــخ إعــداد هــذه
القوائــم الماليــة الموحــدة.
 أمانات الضريبة العامة على المبيعاتيتضمــن بنــد أرصــدة مدينــة أخــرى مبلــغ  6مليــون دينــار ( 15.7 :2018مليــون دينــار) والــذي يمثــل رصيــد أمانــات الضريبــة العامــة علــى
المبيعــات التــي قامــت الشــركة بدفعهــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة وبشــكل أساســي علــى مشــروع التوســعة الــذي تــم اإلنتهــاء
منــه فــي عــام  .2010وهــذه المبالــغ مســتردة بموجــب أحــكام قانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات.
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 شركة النميرة لألمالح المختلطة والطينتم تقديم االقرارات الضريبية الخاصة لغاية العام  ،2018ولم يتم االنتهاء من التقدير حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة.
 شركة صناعات االسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)إن شــركة صناعــات االســمدة والكيماويــات العربيــة (كيمابكــو  -شــركة تابعــة) هــي شــركة مســجلة لــدى المجموعــة األردنيــة
ـداء مــن ســنة
للمناطــق الحــرة والمناطــق التنمويــة وهــي بالتالــي معفــاة مــن ضريبتــي الدخــل والخدمــات االجتماعيــة لمــدة  12ســنة ابتـ ً
التقديــر التــي تلــي بدايــة االنتــاج (نيســان  )2003ويســتثنى مــن هــذا االعفــاء أربــاح مشــاريع التخزيــن التجــاري للبضائــع التــي توضــع فــي
االســتهالك المحلــي .قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بإعــادة فتــح الســجالت المحاســبية للشــركة ،وأصــدرت قرارهــا بالــزام
الشــركة بدفــع ضريبــة دخــل عــن الســنوات مــن  2010الــى  2013عــن أربــاح الشــركة غيــر التشــغيلية مثــل أربــاح الودائــع وقامــت الشــركة
ضريبــة الدخــل المترتبــة عــن تلــك الســنوات ،كذلــك قامــت الشــركة بتســجيل مخصــص لتغطيــة ضريبــة الدخــل عــن الســنوات األخــرى.
كمــا وأن الشــركة ملتزمــة بتســديد مــا يترتــب عليهــا مــن ضريبــة دخــل بعــد انقضــاء فتــرة االعفــاء المذكــورة منــذ العــام  ،2016وبــرأي
االدارة ومستشــارها الضريبــي ،فــان المخصصــات المأخــوذه كافيــة لمواجهــة تلــك االلتزامــات.

()٢٦

كلفة المبيعات
2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

مواد الخام
مخزون بداية المدة

1,281

2,294

المشتريات

17,834

18,300

ينزل :مخزون نهاية المدة (ايضاح )14

)(10

)(1,281

19,105

19,313

رواتب وأجور و منافع أخرى

67,183

67,214

محروقات وكهرباء

61,438

87,291

إستهالكات (ايضاح )5

43,115

62,653

صيانة

34,762

30,031

شحن

30,646

31,490

مياه

9,254

8,375

ايجارات

5,446

4,248

استشارات فنية

3,266

3,296

تامين

3,153

3,415

إطفاءات (ايضاح )6

1,410

1,070

مصاريف أخرى مستخدمة في اإلنتاج

9,116

8,969

287,894

327,365

يضاف :بضاعة جاهزة أول المدة

20,596

9,261

يطرح :بضاعة جاهزة آخر المدة (ايضاح )14

)(30,061

)(20,596

278,429

316,030
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()٢٧

مصاريف ادارية

رواتب و أجور ومنافع أخرى
أتعاب مهنية واستشارات
سفر وضيافة
تأمين
إستهالكات على حق استخدام أصل مستأجر (ايضاح )34
إستهالكات (ايضاح )5
صيانة وتصليحات
بريد وهاتف
كهرباء
محروقات
أخرى

()28

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

9,780
3,606
767
584
538
486
346
209
147
51
2,566
19,080

8,632
1,405
534
962
503
242
145
168
63
2,305
14,959

ايرادات أخرى ،بالصافي

مخصصات انتفت الحاجة اليها
أرباح بيع قطع خردة وممتلكات ومعدات
أخرى ،بالصافي

()٢٩

2019

2018

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

3
1,178
71
1,252

497
)(461
36

رسوم تعدين البوتاس المستحقة لحكومة المملكة األردنية الهاشمية

ان الحركة على مخصص رسوم تعدين البوتاس المستحق لحكومة المملكة األردنية الهاشمية هي كما يلي:

الرصيد كما في أول كانون الثاني
اضافات خالل العام
المدفوع خالل العام
الرصيد المستحق (من) لحكومة المملكة األردنية الهاشمية كما في  31كانون
األول (ايضاح )16

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

)(886
24,839
)(24,000

339
15,114
)(16,339

)(47

)(886
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()٣٠

مصاريف بيع وتوزيع
2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

3,282
762
412
289
23
11
10
280
5,069

3,863
704
348
265
18
11
61
851
6,121

التسويق
عموالت مبيعات
رواتب و أجور ومنافع أخرى
سفر وضيافة
عينات
بريد وهاتف
إستهالكات (ايضاح )5
دعاية وإعالن
أخرى

العقبة – مركز البيع
رسوم المناولة
إستهالكات (ايضاح )5
رواتب وأجور ومنافع أخرى
صيانة
كهرباء
تأمين
إيجارات
محروقات
أخرى

()31

8,576
2,153
1,940
480
430
116
100
17
756
14,568
19,637

8,414
2,065
2,128
409
448
132
74
18
692
14,380
20,501

فوائد مدينة وعموالت بنكية

فوائد مدينة
عموالت بنكية
فوائد مدينة على التزام عقد إيجار تشغيلي (ايضاح )34

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

5,332
2,783
384
8,499

8,184
2,654
10,838

( )32الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

151,695
83,318

124,874
83,318

فلـس/دينـار

فلـس/دينـار

821/1

499/1

ان الحصــة األساســية للســهم مــن ربــح الســنة مســاوية للحصــة المخفضــة حيــث لــم تقم الشــركة باصــدار أيــة أدوات ماليــة مخفضة
تؤثــر علــى الحصة االساســية للســهم.
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( )33معامالت مع جهات ذات عالقة
تشــمل المعامــات مــع جهــات ذات عالقــة الشــركات الحليفــة والمشــاريع المشــتركة وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية حيــث
قامــت المجموعــة بمعامــات عديــدة مــع جهــات ذات عالقــة .ومــن أهــم هــذه المعامــات ،االمتيــاز الممنــوح للشــركة إلســتثمار أمــاح
ومعــادن البحــر الميــت مقابــل دفــع رســوم تعديــن ســنوية كمــا هــو مذكــور فــي إيضــاح (.)1
إن األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
ذمم مدينة  -شركة برومين االردن

1,073

922

فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة وفقًا لشروط متفق عليها مع اإلدارة:

مبيعات  -شركة االسمدة اليابانية االردنية (شركة حليفة)
مبيعات  -شركة برومين االردن (مشاريع مشتركة)
حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

3,943
10,512
52,350

1,905
8,828
34,852

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

رواتب ومكافآت

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

2,027

2,303

( )34التغييرات في السياسات المحاسبية
عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،16قامــت المجموعــة بتســجيل التزامــات اإليجــار المتعلقــة بعقــود اإليجــار التــي
تــم تصنيفهــا ســابقًا علــى أنهــا «عقــود إيجــار تشــغيلية»  ،ويتــم قيــاس هــذه االلتزمــات بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة،
مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر اعتبــارًا مــن أول كانــون الثانــي .2019
أدرجــت المجموعــة حــق اســتخدام األصــول مقابــل التزامــات اإليجــار بموجــب عقــد اإليجــار طويــل األجــل الموقع بيــن شــركة كيمابكو
(شــركة تابعــة لشــركة البوتــاس العربيــة) وشــركة تطويــر العقبة.
بموجــب االتفاقيــة الموقعــة بيــن شــركة كيمابكــو (شــركة تابعــة لشــركة البوتــاس العربيــة) وشــركة تطويــر العقبــة ،عقــد إيجــار
طويــل األجــل للموقــع حيــث تقــوم كيمابكــو بجميــع عملياتهــا فــي العقبــة .تاريــخ بــدء نفــاذ العقــد هــو أول كانــون الثانــي 2008
ولمــدة  20ســنة .لــدى الشــركة خيــار تمديــد العقــد لمــدة  29ســنة إضافيــة إال أنــه خيــار غيــر إلزامــي وغيــر مضمــون .تبلــغ أقســاط اإليجــار
الســنوية  505ألــف دينــار وتدفــع فــي بدايــة كل عــام ،ويســتخدم معــدل فائــدة  ٪9المتضمــن فــي عقــد اإليجــار كمعــدل للخصــم
والــذي يمثــل ســعر الفائــدة المطبــق علــى التأخيــر فــي دفعــات االيجــار.
اعترفــت المجموعــة بحــق اســتخدام األصــل وبالتــزام عقــد تأجيــر بقيمــة  3.742دينــار أردنــي اعتبــار مــن أول كانــون الثانــي  ،2019وهــي
القيمــة الحاليــة لجميــع الحــد األدنــى لمدفوعــات اإليجــار للفتــرة القصــوى المتبقيــة للعقــد مــن دون خيــار التجديــد (والــذي هــو غيــر
إلزامــي) والبالغــة  9ســنوات .يتــم احتســاب االطفــاء علــى أســاس القســط الثابــت لتخصيــص التكلفــة علــى مــدار فتــرة حــق اســتخدام
األصــول البالغــة  9ســنوات .يتــم احتســاب فوائــد التــزام عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل الفائــدة  %9المتضمــن فــي عقــد اإليجــار
كمعــدل للخصــم والــذي يمثــل ســعر الفائــدة المطبــق علــى التأخيــر فــي دفعــات االيجــار .تــم خصــم مبلــغ اإليجــار لعــام  2019مــن
التزامــات اإليجــار حيــث تــم ســداده مقدمــً .تــم االعتــراف بمصاريــف الفائــدة المتعلقــة بااللتــزام للفتــرة.
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خــال الســنة ،تــم االتفــاق علــى مســاحة إضافيــة مــن األراضــي وتوقيعهــا بيــن كيمابكــو وشــركة تطويــر العقبــة .تــم توقيــع العقــد
فــي آب مــن ســنة  2019وأضيــف إلــى حــق اســتخدام األصــول المؤجــرة والتزامــات اإليجــار المســجلة فــي أول كانــون الثانــي  .2019تتبــع
االتفاقيــة نفــس الشــروط واألحــكام الــواردة فــي العقــد األصلــي؛ مــدة العقــد وســعر الفائــدة المســتخدم هــو نفــس العقــد األصلــي.
يبلــغ مبلــغ اإليجــار الســنوي  173ألــف دينــار مدفــوع فــي بدايــة كل عــام.
تم توضيح تأثير المعيار على القوائم المالية الموحدة في ايضاح .2
يوضح الجدول أدناه الحركة على حق استخدام األصل المستأجر والتزام اإليجار التشغيلي في  31كانون األول :2019

حق استخدام أصول مستأجرة

الكلفة كما في
أول كانون الثاني

2019

اإلضافات خالل
السنة

(آالف الدنانير)

3,742

كيمابكو

التزامات
عقود أصول
مستأجرة

االستهالك

صافي القيمة
الدفترية

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

)(538

5,858

2,654

الرصيد

الرصيد كما
في  1كانون
الثاني 2019

إضافات

الفائدة

دفعات إيجار

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

3,742

2,654

384

)(1,671

5,109

كيمابكو

كما في 31

كانون األول

التزام قصير
األجل

التزام طويل
األجل

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

760

4,349

2019

( )35التزامـات محتملة
لــدى المجموعــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة التزامــات محتملــة مقابــل كفــاالت بنكيــة وأخــرى ناشــئة عــن نشــاط الشــركة
اإلعتيــادي .والتــي ال يتوقــع أن ينتــج عنهــا التزامــات ماديــة وتتكــون ممــا يلــي:

كفاالت
إعتمادات مستندية
بوالص تحصيل

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

18,777
8,543
4,631

27,609
28,212
112

اإللتزامات الرأسمالية:

-

-تعاقدت المجموعة على التزامات رأسمالية بمبلغ  152.000ألف دينار كما في  31كانون األول  164.000 :2018( 2019ألف دينار).

-

التزمــت المجموعــة ولــم تتعاقــد علــى التزامــات رأســمالية بمبلــغ  96.000ألــف دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  375.000 :2018( 2019ألــفدينار).

ارتباطات اإليجار التشغيلي
تســتأجر شــركة البوتــاس العربيــة االرض الخاصــة بحقــوق التعديــن بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلية غيــر قابلــة لإللغــاء تنقضــي خــال
 38عامــً ،ويخضــع هــذا العقــد للزيــادة ســنويًا بنســبة التغيــر الموجــب بالرقــم القياســي ألســعار المســتهلك.
تســتأجر المجموعــة أيضــا أراض يقــام عليهــا مصانــع أحــد الشــركات التابعــة (شــركة كيمابكــو) بعقــد غيــر قابــل لاللغــاء يبــدأ فــي
 2008ولمــدة  20عامــا وعقــد اخــر يبــدأ فــي العــام  2019و لمــدة  7أعــوام.

التقرير الســنوي 2019
القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019

فيما يلي الحد األدنى لدفعات االيجارالمستقبلية كما في  ٣١كانون األول:

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

2019

2018

(آالف الدنانير)

(آالف الدنانير)

1,836
7,344
60,588
69,768

2,290
9,160
63,360
74,810

القضايا القانونية:
ان هنــاك عــددا مــن القضايــا المقامــة ضــد المجموعــة مــن قبــل عــدد مــن الموظفيــن باإلضافــة إلــى قضايــا أخــرى تتعلــق بالنشــاط
التجــاري للمجموعــة .إن معظــم القضايــا الخاصــة بمطالبــات الموظفيــن متعلقــة بمطالبــات تأميــن ناتجــة عــن عجــز ،باإلضافــة إلــى
الدعــاوى القضائيــة األخــرى المرفوعــة ضــد المجموعــة فــي ســياق األعمــال العاديــة .ﺗﻘدر االمجموعــة إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ هــذه اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت
ﺑﻧﺎء علــى رأي
ﺑﻣﺑﻟﻎ  4.255أﻟف دﯾﻧﺎر كمــا ﻓﻲ  31كانــون األول  6.466 :2018( 2019ألــف دينــار) واﻟﺗﻲ ﺗم أخــذ مخصــص لهــا ﻣن قبــل اﻹدارة ً
المستشــار القانونــي (إيضــاح .)22

( )36أحداث الحقة
تــم تأكيــد وجــود فيــروس كورونــا الجديــد ( )Covid-19فــي أوائــل عــام  2020حيــث انتشــر فــي جميــع أنحــاء الصيــن القاريــة وخارجهــا،
ممــا ســبب اضطرابــات فــي األعمــال والنشــاط االقتصــادي .تعتبــر المجموعــة أن أثــر تفشــي هــذا الفيــروس حــدث الحــق لتاريــخ القوائــم
الماليــة الموحــدة دون تســجيل أي تعديــات .ونظـرًا ألن الموقــف عائــم ويتطــور بســرعة  ،فإننــا ال نعتبــر أنــه مــن العملــي تقديــم تقديــر
كمــي للتأثيــر المحتمــل لهــذه التفشــي علــى المجموعــة .ســيتم األخــذ بعيــن اإلعتبــار تأثيــر هــذا التفشــي علــى توقعــات االقتصــاد
الكلــي لتقديــرات المجموعــة عنــد إحتســاب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9بشــأن مخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة
خــال العــام .2020
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