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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 

 .. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

إسمحوا لي أوآل أن أرحب بكم بإسمي وبالنيابه عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة موظفي شركة 

لهيئتكم العامه الموقره  عشرونلو ا الخامسالتجمعات اإلستثمارية المتخصصه في إجتماعها العادي 

 .آمال أن يوفقنا هللا وإياكم في بحث جدول أعمالها لما فيه خير شركتكم 

إنه ولمن دواعي سروري أيها األخوه المساهمون أن أعرض على مسامعكم في إجتماعنا هذا موجزآ  

 . المرفقرير السنوي قوالذي ستالحظونه من خالل الت 2019ألهم األعمال التي أنجزناها في هذا العام 
 

اد االصدار السن مدير وكما تعلمون ان موضوع اسناد القرض قد تم اقفاله نهائيا وتم توقيع اتفاقية مع

اليه ملكية الموجودات التي تم التنفيذ عليها وقد تم توقيع هذا العقد  تآلوالذي  نك االسكانب القرض

اليهم مقابل  تآلة بالمباني واالراضي التي لخالل شهر حزيران الماضي الدارة الموجودات المتمث

كما هو الحال  2019 سنةبارا من بداية اعت عموالت جيدة باالضافة الى اتفاقية لتقديم الخدمات تسري

مع المستثمرين االخرين وقد ابدى بنك االسكان تفهما وتعاونا بهذا الخصوص وبالتالي تم اقفال مصدر 

ارة ومساهمين من تعرض الشركة للتصفية بسبب الخسائر المتراكمة دالقلق الذي كان ينتابنا كمجلس ا

 ها .وعجزها عن تسديد ديون
 

المتضمن السماح للشركة  24/4/2019وبناءا على قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 

اع الشركة ضبشراء اسهم خزينة فقد تم العمل على الشراء التدريجي السهم الخزينة بما اليؤثر على او

وموقعها في البورصة , وقد واالمر الذي ساعد كذلك على تشجيع  المستثمرين ورفع سوية الشركة 

ارتفع سعر سهم الشركة بشكل جيد وصل في مرحلة ما الى مايزيد عن دينارين للسهم وقد بلغت 

 ( سهما. 81,372) 31/12/2019مجموع اسهم الخزينة حتى 

يا بموجبها بجميع مزا مرينطق التنموية تتمتع الشركة والمستثهيئة المنا عاتفاقية م ه تم توقيعكما ان

 .  األخرى المناطق التنمويةو امتيازات 

اما من حيث الخطط المستقبلية فقد احالت الشركة عطاء انشاء محطة تنقية جديدة تتناسب والمعايير  

وصغيره وال تكفي العمال عة جداً رتفما وكلفه صيانتهصالحه العالمية حيث ان محطة التنقية حاليا غير 

الى  تآل% كما انها اصبحت تقع ضمن العقارات التي 99الى لغت نسبه االشغال فيها المدينه التى ب

 مما كان يعرض الشركة لغرامات ومخالفات ,كما ان الشركة ستعمل على تعظيم ايرادتها بنك االسكان 

 باح .رمما يعود للشركة باال بزيادة مساحات االبنية

( دينار وبلغت حقوق المساهمين   865,565حققت الشركة ارباح للعام الماضي بلغت )

 ( دينار .11,849,140)

ى حضرتكم على اتوجه بالشكر الى الزمالء اعضاء مجلس االدارة وادارة المدينة وال امالختوفي 

 داء ووباء . لتعاونكم وتفهمكم راجيا من هللا عز وجل ان يحفظكم ويحفظ هذا البلد من ك

 

 

 رئيس مجلس االدارة             

 

 صاتيد عبدالكريم حياسع              

 

 



 
 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 

 
 

ة وادارة مدينة التجمعات الصناعية وات السابقة قامت ادارة الشركاالً للجهود المبذولة في السناستكم

ادة من الميزات المتعددة للمدينة والتي فبالعمل على استقطاب االستثمارات االجنبية والمحلية لالست

الصناعات  والشركات التجارية بهدف تنوعالصناعات الخفيفة والمتوسطة ات اجتيحتتناسب مع ا

احات الصناعية المتاحة ، حيث نجحت في وضمان االستغالل األمثل للمس العاملة ضمن المدينة

القليمية والتي تعمل في مجاالت متعددة ااستقطاب مختلف الشركات التجارية والصناعية والمحلية و

المكتبية ، واألجهزة  مومستحضرات التجميل ، واللوازواألثاث ، والمواد الطبية ، ،  يةائذكالمواد االغ

 .ئية ، باالضافة الى األلبسة الكهربا

 

 2664وقد تمكنت الشركة من استقطاب إستثمارات جديدة وتأجير مساحات فارغة بما يقارب مجموعه 

ات المباني المملوكة بة مساحمن نس% 3متر مربع وتشكل هذه المساحات المؤجرة الجديدة نسبة 

 للشركة .

 

ً مساة بة من تجديد عقود إيجارات سابقكما تمكنت الشرك متر مربع و  86,006 حة إجمالية بلغت تقريبا

 % من نسبة مساحات المباني المملوكة للشركة .96التي تشكل 

 

بالرغم من جميع ، و رةخيركة يعتبر من االفضل خالل السنوات االء عمليات الشادوبالتالي فإن أ

جاحات المتتالية و الن حقيقتجاوز العديد من العقبات و ت يطة إال أن الشركة إستطاعتالظروف المح

 حفاظ على الموقع المرموق ونسبة إشغال ممتازة .ال

 

ينة التجمعات الصناعية بة اإلشغال في مدسنعلى المحافظة على  2019وقد نجحت الشركة في عام 

م أفضل أنواع الخدمة قديعلى العمالء من خالل ت لتحدي الحالي هو الحفاظأن ا% و 99د ولتبقى بحد

 ظافة لضمان إستمرارية اإلشغال بأعلى نسب .ة أعمال الصيانة والنيموميث دلهم من ح

 

شركتنا وعبر نشاطاتها االقتصادية المختلفة  وختاماً فإننا وبالرغم من االوضاع السائدة نفخر بأن

ً وتساهم د وذلك من خالل توطين االقتصادية في المملكة ،  ل كبير في دفع عجلة التنميةوبشك ما

جنبية مما خلق العديد من فرص العمل وساهم في زيادة الناتج وجذب االستثمارات االحلي الم االستثمار

 ول .دلالمحلي االجمالي والصادرات الى تلك ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المالية  ي بموجب قانون هيئة األوراقلسنوا يرراالفصاحات الواجب تضمينها التق

 

 ئيسية أنشطة الشركة الر

 لتجمعات الصناعية"حاب " مدينة انة سمدي تطوير مدينة صناعية في 

 االستثمار في قطع اراض في مناطق هامة من خالل شركة بلوتو للمشاريع االسكانية م.خ. 

 

 أماكن الشركة الجغرافية: 

 ( 60الـ ) اب شارعسح -ينة التجمعات الصناعية : مديةاع نادارة مدينة التجمعات الص

 (24د باديس بناية رقم )لحميبد اشارع ع  –لرئيسية: الشميساني المكاتب ا

 

 عدد الموظفين: 

 ( موظفاً.37) 2018بلغ عدد الموظفين في الشركة مع نهاية عام 

 

 رأسمالي:لا  حجم االستثمار

دينار واجمـالي  ( 11,754,044وق المساهمين )ي حقالجما( دينار و 8,100,000يبلغ رأسمال الشركة )

 ( مليون دينار.16,086,959)المــوجودات 
 

 شركات التابعة والحليفة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها لل وصف

 الشركات التابعة: 

  كة ـرشاهمة الف دينار وتبلغ نسبة مس  850ويبلغ رأسمالها  ة صشركة بلوتو للمشاريع اإلسكانية المساهمة الخا

اإلعمار بكافة  ن و سكاتها إقامة وإنشاء مشاريع اإل ط% من رأسمالها، ومن أهم أنش 100جمعات االستثمارية فيها الت 

ا.  هر يوغاياتها السكنية والتجارية والصناعية واالستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو تأج أنواعها 

الشركة لغاية اآلن   كاتب الوساطة(. وينحصر نشاطدا م)ع ا هوشراء وبيع األراضي والعقارات على مختلف أنواع 

ميت والتي تخطط الشركة مستقبال لتطويرها  لى أوتوستراد البحر ال ا ع ونم دارض في ناعور بمساحة سبعون   بامتالك

م  سه افرزها الى قطع صغيرة وبيعها باالضافة الى محفظة    و ا  واالستفادة منها في مشاريع استثمارية او بيعها كما هي 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تعريفية عن كل منهم:  ء مجلس اإلدارة ونبذةأسماء أعضابيان ب   -أ

 

 رئيس مجلس االدارة   سعيد عبد الكريم حياصات دسي لا

 تاريخ العضوية 23/4/2019

 تاريخ الميالد 1949

 رج الشهادات العلمية وسنة التخ    1973لعربية  بيروت ا ةعمجا - المحاسبةبكالوريوس في 

 1998 -1997جارة الت  مدير

 1996-1997 مستشار

 1990-1996مراقب الشركات  

  1986-1990 ت مساعد مراقب الشركا

-1986و الرسوم الصناعية و براءات االختراع التجارية  العالمات مسجل 

1984 

   1973-1984مدقق و محلل مالي 

   1996-1990ان المالي عمــ  رة سوقاداس عضو مجل 

 قا ساب  ألردن و الخليج للتأمينكة اشرة رئيس مجلس ادار

 ات ماعين سابقا حمام   عضو مجلس ادارة

 ة مصانع الزجاج األردنية سابقاكرش  ارةاد سعضو مجل 

 

 

 

 

 

 الخبرات العملية 

 مدير مكتب اإلستشارات سعيد الحياصات  

 ةني االسكا  عي رشابلوتو لم وعضو مجلس ادارة

 الوظيفة الحالية 

 

 

 

   ئيس مجلس االدارةر  ئبان   داوود إسكندراني

 ةي العضويخ تار 23/4/2019

 ريخ الميالدات  1969

 الشهادات العلمية وسنة التخرج  1992م سياسية من الجامعة األردنية  لم النفس و علوبكالوريوس في ع

 . 2009متقاعد من القوات المسلحه األردنية  

 .سابقا  –ة األمان لالستشارات األمنيه والحمايةام شركع ري دم

 ردنية. مصانع الخزف األ مجلس إدارة شركة  وضع

 ات المالية. ركة بيت اإلستثمار للخدمارة شلس إدجمو ضع

 للمشاريع المتعددة.  عضو مجلس إدارة شركة المتكاملة

ً بقعضو مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعدده / سا  . ا

 

 

 الخبرات العملية 

 ة و االسكان  ي غذالت ت مدير عام شركة التجمعات لخدما  

 متكاملة للمشاريع المعددةادارة الشركة النائب رئيس مجلس و  

 عضو في مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان  

 ةني بلوتو لمشاريع االسكا عضو مجلس ادارة

 الوظيفة الحالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اسم عضو مجلس االدارة  يد محمد احمد محمد الرفاعيسـال 

 تاريخ العضوية 23/4/2019

 ديالالميخ تار 1971

 ة التخرج ن وس  ميةلعلاالشهادات  1993االردنية بكالوريوس محاسبة الجامعة 

 1996/ 30/10الى  1/6/1993بنك االسكان من  /ل في دائرة االئتمان ؤو مس

 2008/ 30/4الى   1999/ 1/1ت من عالم لالتصاالال برلشركة ع /المدير العام 

 4/5/2008من  يةلت الماللخدما ستثمارلشركة بيت اال يلتنفيذالرئيس ا

 . مصانع الخزف األردنيةبشركة إدارة مجلس  عضو

 الجنوب لإللكترونيات   كةشرإدارة  مجلس عضو 

 شركة رم عالء الدين للصناعات إدارة  عضو مجلس 

 مين ولى للتأألاة  شركإدارة  عضو مجلس 

 عضو مجلس إدارة شركة األولى للتمويل 

 

 

 

 

 ة العملي  الخبرات

 خدمات المالية لستثمار لت االة بي شركي لالرئيس التنفيذ

   ناالسكا تغذية ومات الات لخدعضو مجلس ادارة في شركة التجمع 

 عضو في شركة بلوتو للمشاريع االسكانية 

 الوظيفة الحالية 

 

 

 اسم عضو مجلس االدارة  وسف المعشر  ي  مهيعامر إبرا       

 ويةالعض تاريخ 23/4/2019

 لميالد اتاريخ  1968

 ية العالمية . وم اإلسالمجامعة العل ي إدارة األعمال /اه ف: الدكتور 2016

 ولى (  )المرتبة األ  : ماجستير علوم مالية ومصرفية / أسواق مالية1996

 ة . ي فرمصاألكاديمية العربية للعلوم المالية وال

لمالية اللعلوم  ةي ب ديمية العررفية / األكاص: دبلوم عالي / علوم مالية وم 1995

 لمصرفية .  وا

 . األردنية  / الجامعة بكالوريوس رياضيات: 1992

 

 

 العلمية  الشهادات

  –مجموعة اإلستثماروالخزينة البنك اإلسثماري   2013-2010 مدير تنفيذي 

 عمان /األردن. 

   2010- 2009  خدماتن للاكمإ عام شركةمدير 

 .  2008 - 2006   المالية مدير عام إنفست ون للوساطة 

 البنك األهلي األردني ومجموعة الفريدة لالستثمار  ية بينإمارت  –ردنية  شراكة أ

 .  2007- 2006 اطة هلي للوسألة شركة ارا دمدير عام / نائب رئيس مجلس اإل

   . 2006- 2000  ر تنفيذي شركة األهلي للوساطةدي م

 .  2000 -1999- لوساطةكة األهلي لب مدير عام شرنائ 

 الشركة األهلية لألوراق المالية   - مارات األجنيةرة اإلستث ئ رئيس دا /  يوسيط مال

1992- 1999   

 

 

 

 

 

 خبرات العلمية لا

 كة االردنية للتطوير و االستثمار الماليدارة الشريس مجلس ا ئ ر

 ستثمارالمية لالالع مي راركة ب رئيس هيئة المديرين / ش

 س ادراة عقاري ئيس مجلر

 الحالية الوظيفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اسم عضو مجلس االدارة  طارق المحتسب  

 تاريخ العضوية 23/4/2019

 تاريخ الميالد 1974

 الشهادات العلمية وسنة التخرج  ه  ب سبكالوريوس محا 1997

 ة ملي الخبرات الع مالية  وساطة في عدة شركات لخدمات  ري مد

 ثمار إلست و ا لالوراق الماليةه لشركة البالد مدير دائرة وساط 

 ثمارات العالمية العربية للتجارة و االست   عضو مجلس ادارة شركة اإلنماء

 الوظيفة الحالية 

 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة  23/4/2019 من  نديم الطوالباسم 

 خ العضويةي رتا 23/4/2019

 تاريخ الميالد 1967

 خرج الت نة الشهادات العلمية وس   1989المتحده  الوالت  –اره اد يوسبكالور

 العربيه المتحده  ات االمار –سسه الخليج االعمال الفنيه مؤ

 لكترونيه للخدمات والتجارهالمؤسسه اال

 الخبرات العملية 

 اعمال حره 

 

 الوظيفة الحالية 

 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة  23/4/2019 من  وسفح ابراهيم يمفل

 خ العضويةي رتا 23/4/2019

 تاريخ الميالد 1960

 1982صرفيه ل مليه ومدبلوم شام

 1999ومصرفيه ريوس ماليه  بكالو

 نة التخرج الشهادات العلمية وس

 ة شركات وساطه في عدمدير 

 عضو مجلس اداره في اكثر من شركة  

   م شركة الؤيا سابقامدير عا

 الخبرات العملية 

 ع المتعددة امله للمشاري كت مال الشركهة ادارجلس رئيس م

 

 الوظيفة الحالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة السابقين ونبذة تعريفية عن كل منهم    -ب         

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة  4/2019/ 23حتى  ي القاضحازم 

 خ العضويةي رتا 23/4/2019  ولغايه  16/7/2015من 

 يالدتاريخ الم 1958

 نة التخرج الشهادات العلمية وس األردن  -الكلية العربية   1980به محاس لومب د

  طينفلس دن و  سعودية و األريه في الفر صخبره م   1995  - 1980

 و السياحة في السعودية   ي مجال التعهداتف   2000  - 1995

 اكسبرس  نائب مدير عام في  ناشونال    2007- 2000

 المتعدده  ريعشركة إنجاز للتنمية والمشا عام مدير   للوقت الحالي  - 2007

 الخبرات العملية 

 متعددهال  لمشاريعلمدير عام في شركة إنجاز 

 

 الوظيفة الحالية 

 

 

 

 اسم عضو مجلس االدارة  2019/ 23/4حتى    فاياد  عدنان الخارو

 عضويةال خري ات  23/4/2019  ولغايه  21/8/2016من 

 تاريخ الميالد 1962

 تخرج ال ية وسنةت العلمالشهادا 1985وريوس هندسة زراعية الجامعة االردنية البك

 2012-2007س ون ت  كرية فلاللملكية  مدير مكتب سماس

 2007-1990 اعية تونسالزرالت ة هيدرماق لالمديرعام شر ك

 ة الخبرات العملي 

 مدير مدينة التجمعات الصناعية 

 

 الحالية ة في وظلا

 

 

 

 منهم:  عن كلة فيرينبذة تع فيذية ورة العليا ذوي السلطة التن ناصب أشخاص اإلدا بيان بأسماء وم -ج

 

 االسم وف ر اخ عدنان الالسيد اياد  

 منصب لا مدير مدينة التجمعات الصناعية  

 تاريخ التعيين 28/2/2013

 دالتاريخ المي  1962

 التخرجالشهادات العلمية وسنة  1985ردنية الة ابكالوريوس هندسة زراعية الجامع 

 2012-2007نس مدير مكتب سماس للملكية الفكرية تو

   2007-1990 سن وزراعية ت لالالت ال  ة هيدرماقشر ك امرعمدي 

 الخبرات العملية

 

 

 

 االسم يم حياصات  رك د عبدالمعن سعي

 بص المن   المدير المالي 

 تاريخ التعيين 13/12/2015

 الدالمي  يختار 1978

 رجالشهادات العلمية وسنة التخ    2000محاسبة وس بكالوري   –جامعة االسراء 

  2006  -2000 تا الشركفي عدد من م محاسبة يس قسرئ و سابات  ق حمدق

   2015  -2006ة  السعودي  االردن وفي عدة شركات في  –مدير مالي 

 الخبرات العملية

 



 
 

 

 : السابقة  نةالس مع مقارنة منهم لكل  المملوكة همساأل دوعد  األسهم مالكي كبار  أسماء -4

األسـهم   عدد  النسبة % 
2019 

عدد األسـهم   %   ة ب النس 
2018 

   الرقم     ـــــم سـ الا 

 1 بنك االتحاد 0 %  0 475,000 % 5.864

 

 قطاع نشاطها   كة ضمنشرلل فسي الوضع التنا -5

التي مطوري مدن صناعية أخرى، إن المخاطر  يوجد منافسه للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية مع

 اصة والحكومية .لخا الصناعيةبين المدن لمنافسة بينها و في ا تتمثلة تتعرض لها الشرك

 

 

ً  حليان  مأو عمالء رئيسيي/موردين محددين و  ىلاد عاالعتم  ةجرد -6  و خارجيا

 أو االيرادات على التوالي(/%( فأكثر من اجمالي المشتريات والمبيعات و 10)في حال كون ذلك يشكل )

 دينة على موردين محدد الشركال تعتم

 

 القوانين واألنظمة أو غيرها   بج نتجاتها بمو م   ن تع بها الشركة أو أي م تم ت   زات التي أو االمتيا الحماية الحكومية    -7

وغيرها، ولكن اتفاقية  الشركة أو أي من منتجاتها بأي حماية  حكومية أو امتيازات بموجب القوانين واألنظمة تمتعال ت

ة نيدالمصانع العاملة ضمن مي عطو كندا تاألمريكية واليات المتحدة مع اللحرة هلة و إتفاقية التجارة االمناطق المؤ 

 لمتحدة االمريكية بدون اية رسوم جمركية او قيود حصصية.ات اواليصناعية ميزة التصدير الى اسواق اللاالتجمعات 

 از.ءة اختراع أو حقوق امتيال يوجد لدى الشركة برا

  .2008لسنة  ISO 9001ية لعالمشهادة الجودة ا اصلة على الشركة ح

 

و منتجاتها  كة أالشر غيرها التي لها اثر مادي على عمل  وت الدولية أامظرة عن الحكومة أو المنادلص ت اقراراال -8

 أو قدرتها التنافسية 

 مدينةداخل تعطي المصانع ية و كندا الحرة مع الواليات المتحدة األمريك إن اتفاقية المناطق المؤهلة و إتفاقية التجارة

أية رسوم جمركية أو قيود حصصية  ن مريكية بدواأل سواق الواليات المتحدةأ لى لتصدير إعية ميزة االتجمعات الصنا

 روط أخرى مفروضة.قت شل حقحا

 

ينص  والذي 23/11/2004عقدة بتــــــاريخ الصادر عن جلسته المن 12/11/4/30521قرار مجلس الوزراء رقم: 

  ةعامة، ولغايال ممنوحة للمدن الصناعيةالت اإلعفاءاالمزايا و  المؤهلة الخاصة ناعيةن الصعلى منح مطوري المد

 لمختصة.  ات االجهتاريخه لم يفعل و لم يطبق من قبل 

 نضمام لتكون منطقة تنموية مملوكة من قانون المناطق التنموية يعطي مدينة التجمعات الصناعية بعمان فرصة اال

مة ظنحه ضمن هذا القانون واالنو ممازات الكافة االمتيتتمتع المدينه بيسي وور رئالقطاع الخاص بصفته مط

 حاصله عليها الشركة قبل اصدار هذا القانون.ات اليازتمالمنبثقة عنه مع الحفاظ على اإل ت اوالتعليم

 

 



 
 

 نة التجمعات الصناعية الهيكل التنظيمي لمدي -أ -9

 

   

 



 

  

 هم:مؤهالتات شركة وفئموظفي ال عدد -ب -9

 م كما أدناه: هت( موظفاً وفئات مؤهال37كة )شرالين لصالح ظفين العاملبلغ عدد المو 

 

 المؤهل العلمي الموظفين دعد

 سيــو ورلاكب 12

 دبلـــــوم 1

 توجيهـــي وما دون 24

 المجمـــوع  37

 

 ي الشركة: يل و التدريب لموظفبرامج التأه  -ج   -9

   "لات الضمان االجتماعي والعمدورة التشريعات الحكومية الناظمة الدارة الموارد البشرية : " تطبيع  – 1

 ه االستراتيجية .االهداف وبناء الخطبيعات ووضع دورة تحليل الم  – 2

 . XBRLدورة برنامج االفصاح االلكتروني   – 3

 ون معدل لقانون ضريبة الدخل" .  / قان 2018( لسنة 38دورة "قانون ضريبة الدخل رقم )  - 4

 .س لتقييم الموارد البشريه دورة تقييم مؤشرات االداء كاسا  – 5

 قه في العمل . ص ذوي االعادورة حقوق االشخا  – 6

 دورة اساسيات المالية والمحاسبة للمديرين غير الماليين  – 7

 سياسة التعيين للشركة  -د  -9

ث انهم العامله لديها ، حياساسا على نوعية القوى ة يعتمد تخصصالم ةياراالستثمتجمعات ازات شركة الان اداء وانج

وظفين ذوي وطريقة االختيار للم دى الشركةوالتعيين ل ن اجراءات التوظيفصول لديها . لذا فااالم ها من ايشكلون واحد

حتملين دمين الممستخب الذجو  ي تشجيعي تستدع العوامل الت واحده من اهمتم بمهنية عالية ، وتعتبر لمميزة يالمؤهالت ا

ط بمتطلبات مرتبطه فق متساويةين بمقاييس ومعايير دمتقمتكافؤ الفرص بين ال مبدأ اطار ظيفة وذلك ضمن للتقدم لهذه الو 

 العمل .  

 برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :   -هـ  – 9

 شرية : " تطبيعات الضمان االجتماعي والعمل"  دورة التشريعات الحكومية الناظمة الدارة الموارد الب  – 1

 الستراتيجية .ا هدورة تحليل المبيعات ووضع االهداف وبناء الخط  – 2

 . XBRL دورة برنامج االفصاح االلكتروني   – 3

 / قانون معدل لقانون ضريبة الدخل" .   2018( لسنة 38دورة "قانون ضريبة الدخل رقم )  - 4

 يم الموارد البشريه .ات االداء كاساس لتقيدورة تقييم مؤشر  – 5

 دورة حقوق االشخاص ذوي االعاقه في العمل .   – 6

 ن . يات المالية والمحاسبة للمديرين غير المالييرة اساسدو   – 7

 

 
 المخاطر التي تتعرض الشركة لها  -10

بها تلك المدن ي تتمتع الت زاياملل وذلكطاع العام المملوكة للقدن الصناعية نافسة من المإلى مخاطر المكة الشر تتعرض

ماح  إلضافة الى السها من المزايا، بان الرسوم وغيرئب ومارضالية الخاصة مثل اإلعفاء من وال تتمتع بها المدن الصناع 

 ن صناعية منظمه ومرخصة .حدود مد ركات صناعية خارجة عن نظيم اراضي صناعية لشبت

في ذلك اري واإلقتصادي بما ر على المناخ اإلستثمير المباشلتاثذات ا منتظمةطر السوق الركة الى مخاا تتعرض الشمك

اعية او ثمار في المناطق الصناإلست راس المال على  وتبعاتها من إحجامة اإلنكماشية تصاديقإلا توجهات السياسات وال

 من اإلجراءات . ج وغيرهاتخفيض اإلنتا

 تكاليف الطاقة.دنى لالجور و الحد اال يادةمثل ز نتاجيةبسبب زياد الكلف اإلنب جاتثمرين األنزوح المس

المستثمرين مكان  ين على اإلحاللادراال انهم غير قينة التجمعات لى مدا ن ليمستثمرين المحول عدد من البالرغم من دخ

 لديهمت او عدد العمال العاملين بالمساحاي الوقت الحاضر سواء  االجانب ف

 

 المالية  لسنةل االخلشركة التي حققتها ازات إلنجا ا -11

 الصناعية .ينة التجمعات خل مداد همو التجاريين لمزاولة أعمالاستقطاب العديد من المستثمرين الصناعيين 

ل ات المدينة الصناعية من نقغطية خدمالخدمات المتخصصة لت الل التعاقد مع شركات ه من خالكلف التشغيليتخفيض 

 .اية الحم و األمن فة و خدمة أعمال النظا النفايات و 

 .يد ( جد²م 2,664 ر )يجأت م ( حيث ت²م 88,778قدرها ) تاجير عقارات بمساحة اجمالية 2019خالل العام تم 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المالي الموحدة  المركز لقائمة  التحليل المالي

 

 دات: اإليرا -1

( دينار للعام 2,274,033) لغنه بمبرا( دينار مق2,227,965ده )قائمة الدخل الموح إيرادات الشركة من خالل  غت بل

وتفاصيل عقارات الشركة  جزء من  ى لع  ي(القضائ )التنقيذ بيعلويعود ذلك ،  46,068مقدارها  بانخفاضأي  2018

 أدناه:  اإليرادات كما هو 

 

 دينار  1,415,140 رات  ت ايجاايرادا

  ردينا   812,825    نة ت المدي ايرادات خدما 

      

 

 النفقات:  -2

 ( دينار . 1,256,733) 2018في عـام  ( دينار بينما كانت 1,142,623)  2019م ادات  خالل عااليرا غت كلفةلب

 

( دينار مقابل مجمل ربح  1,085,342ح بمبلغ )ربإجمالي  2019ركة خالل العام فقد حققت الشًء عليه انبو 

 .2018ة العام في نهاي( 1,017,300)

متحققة وغير  التسويق والمصاريف المالية وتنزيل خسائرريف البيع و ومصاة عموميوال اريةلمصاريف االدا تنزيلوبعد 

ي ربح صاف يصبح ل  453,241 ولق من بيع اصحقتح المبواضافة صافي الر لمخصصات او  ت من بيع استثمارا متحققة

عام لاة دينار في نهاي 7,286,997 بمبلغ ربح ر مقابل نادي 865,565  2019عن عام  الضــريبة والمخصصات  بعد

2018. 

 

ادلة من القيمة العية محددة بلمات وجوداخسائر متحققة من م د اضافة بنود الدخل الشامل والمتمثلة في التغير في بعو  

ليصبح اجمالي  26,966احتياطي القيمة العادلة بمبلغ  التغيير في صفر وكذلك  لغ باالخر بم خالل بيان الدخل الشامل

 . 2019لعام  ردينا 892,531امل ل الشالدخ

 

 الموجودات:   -3

ـغ  مبل 31/12/2018في  انت ــك ر بينماينا( د16,086,956) 31/12/2019بلغت موجودات الشركة كما في 

 ودات الشركة بعض الموجبسبب التفيذ على  ( دينار 17,904,988)

     المطلوبات: -4

  2018/ 12/ 31في نت كـا  ر بينمـا ا ن دي ( 3,061,432)  2019/ 12/ 31ركة المتداولة كما في وبات الش بلغت مطل 

 ( دينار .   5,066,144) 

 

 31/12/2018ر بينما كـانت في ينا( د46,056) 31/12/2019ي ف متداولة كمالشركة غير البلغت مطلوبات ا

 ( دينار .136,693)

 

 : حقوق المساهمين -5

ــ مب 31/12/2018في  نت ينما كابنار ( دي11,799,284) 2019/ 31/12 ساهمين كما في بلغت حقوق الم ـــــغ  ل

  ( دينار11,096,609)

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خل ضمن النشاط الرئيسي للشركة. ال تدلية و الما نة خالل الس ثتحدة غير متكررة ت ذات طبيعاألثر المالي لعمليا -12

 .2019م حدثت خالل العا ره لها اثر مالي عمليات ذات طبيعة غير متكروجد ال ي

 

 

 

ين واسعار األوراق واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمقة محقلئر اخساال وح أبارمنية لألة الزسلسلال -13

 يةالمال

 

 السنة  البيان 

2015 2016 2017 2018 2019 

 16,086,956 17,904,988 25,179,168 26,343,263 28,225,094 مجموع الموجودات 

 4,287,672 6,808,379 21,060,904 22,266,826 23,318,690 مطلوبات ع المجمو

 11,799,284 11,096,609 4,118,264 4,076,437 4,906,404 وق المساهمين قع حومجم

 815,709 7,286,997 57,216 ( 822,677) (3,719,024) ئر( اسلخ )اصافي االرباح 

صافي الربح  سهم منحصة ال

 ة( )الخسار 

(0.14 ) (0.1 ) 0,007 0,90 0,10 

 1,50 0,80 0,86 1.19 0.28 مانرصة عي بو سعر السهم ف

 12,150,000 6,480,000 6,966,000 9,639,000 7,212,800 القيمة الراسمالية للشركة 

 اليوجد  اليوجد  وجد الي  اليوجد  اليوجد  ة عزولما االرباح

 

 

 خيرة : ية الخمسة االلمالي نهاية السنوات احركة سهم الشركة ف

 

 سعر إغالق السهم

 دينار  /فلس

 الرقم  السنة ملعال ااملتداولة خال م سهألعدد ا  د و العقعدد  

0,28 22,638 127,149,341 2015 1 
1,19 13,190 79,417,924 2016 2 
0,86 12,815 68,167,772 2017 3 

0,80 15,342 96,397,628 2018 4 
1,50 23,493 96,633,841 2019 5 

 

 

 :المالية سنةال خالل الهاالمركز المالي للشركة ونتائج أعمحليل ت -14

 

 بالنسب المالية:  2019ي للشركة لعام  مالال ركزم تحليل ال

 

2019 2018 2017   

 1 م   هسال ن معدل دورا 8,42 11,90 11,93

 2 نار(   األرباح الموزعة للسهم الواحد )دي  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 3 لدفترية للسهم الواحد )دينار(  مة االقي  0.50 1,37 1,46

 4 ه(  لدفترية )مرمة االقي ى قيمة السوقية اللا 1,03 0,58 1.05

 5 لمبيعات )%(  ى اال اجمالي الربح من العمليات 39,3 44,7 48,7

 6 المبيعات )%(  لىإ (الخسارة  الربح ) صافي 2,22 320 0,36

 7 مل )دينار( رأس المال العا ( 5,686,222) 1,107,539 2,004,712



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 قة: طللمام ا باألرق 2019للشركة لعام  ي لمالكز ا رالم تحليل 

 البيان  2018 2019 %التغير

 الموجودات    

 ة ول داموجودات مت  6,173,683 5,248,429 % ( 19)

 دات غير متداولة  بالصافي جومو 11,731,306 10,838,527 ( % 8)

 إجمالي الموجودات  17,904,988 16,086,956 (% 11)

 ن اهمي سالم المطلوبات وحقوق    

 داوله مت  باتلومط 5,066,144 3,061,432 % ( 66)

 متداولة مطلوبات غير  136,693 46,056 %  ( 197)

 ل طويلة االج دات مؤجلة  ايرا 1,605,542 1,180,184 % ( 36)

 حقوق المساهمين    

 لمدفوع المال اراس  8.100.000 8.100.000 -

 )المدورة  خسائر)ال  رباحواألاالحتياطات   2,996,609 3,749,140 %  20

 مجموع حقوق المساهمين  11,096,609 11,799,284 %  6

 مينبات وحقوق المساهالمطلومجموع  17,904,988 16,086,956 (% 11)

 

 : 2019ل الموحدة  لعام   ل الشامئمة الدختحليل قا

 

 ان البي  2018 2019 %التغير 

 إجمالي اإليرادات  2,274,033 2,227,865 ( 0.02)

  ات يرادلفة االتك ( 1,256,733) ( 1,142,623) ( 10)

 مجمل الربح  1,017,300 1,085,342 0.06

 مصاريف بيع وتسويق  :ينزل ( 12,408) ( 24,653) ( 50)

 صاريف ادارية وعمومية م :ينزل ( 364,731) ( 437,233) 16

 الصافي ب  اخرى اداتاير 15,152 ( 82,800) ( 118)

 ل وارباح بيع اص 6,772,256 453,241 1394

دات مالية  ققة من موجوحت ير م)خسائر( غارباح  ( 54,928) ( 34,846) 57

 الدخل بيان محددة بالقيمة العادلة من خالل 

 ة لمات محتمازخصص الت مدود مر 782,791 - 100

ة  ددخسائر متحققة من بيع موجودات مالية مح ( 1,049) - ( 100)

 لقيمة العادلة من خالل بيان الدخل با

لة  دمة العاالقي دة ب ة محدتدني موجودات مالي خسائر  ( 23,070) - 100

ل الشامل الدخ  نبيا خالل نت  

 مصاريف مالية  :ينزل ( 94,316) ( 42,524) ( 122)

 قبل الضريبة ربح صافي ال 8,036,997 916,527 ( 777)

 ل مخصص ضريبة دخ  ( 750,000) ( 100,818) 1372

 ح السنة في رب صا 7,286,997 815,709 742

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 لسنة القادمة كة لرللش   بليةامة والخطة المستقية الهلب مستقالتطورات ال -15

 يلي:ا على م 2020تتركز خطة عمل الشركة في عام 

 ركة  نتئج اعمال الش ى ايجابيا عل ذللكعكس ب ة ان ع مجلس االدرويتوق

في النشاطات  عمباني جديدة او شرائها لتغطية الطلب المتوقع والتوس اقامة يا بعكس ايجااالداره ان ين لسمج توقعا يوايض

 ، أوالصناعيةرات ء كانت العقارات جديدة لمختلف مشاريع الشركة، سواماف استقطاب استثبهد ويجيةالتسويقية والتر

 رية.لتجاا

 

 

 

 

ى تلقاها المدقق و/أو مستحقة  خدمات أخر  ن ر أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عمقدا  -16

 له 

مبلـــغ  2018السنوية لعام ، حيث بلغت أتعابهم نصريو ون العاسبالمح لشركة المالية السادةيتولى تدقيق بيانات ا

لغت أتعاب التدقيق عن الشركات التابعة، شركة بلوتو وبعلى المبيعات.  مةالعايبة للضر( دينار شاملة 11,600)

 . ( دينار شاملة الضريبة العامة على المبيعات 1,450نية مبلغ )اإلسكاللمشاريع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ء مجلس االدارةاالعتبارين وممثلي اعضاضاء مجلس اإلدارة وكة من قبل أي من أعلمملعدد األوراق المالية ا  -أ – 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رقمال
 لسم ا 

 
 املنصب 

 
 نسية اجل

 سهم اململوكة عدد األ  كما يف عدد األسهم
 املسيطر عليها 

 ت شركان قبل الم
 منهم  من قبل أي

    31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 
1  

 ثمار شركة قعوار لإلست
 سعيــد عبــد الكــريــم حيــاصات 

 
 رئيس مجلس 

 
 اردن 
 

 

98,149 
 ليوجد  

 
98,149 

 يوجد  ل 

 

 ليوجد 

 
 يوجد ل 

 

2 

 
 الصامد للصناعات املتعدده   شركة

 ران ــد داوود نــايف إسكنـ

 

 رئيس نائب

 المجلس 

 
 اردن 

 

47,000 
 ل يوجد

 

10,000 
 وجدي  ل 

 
 ليوجد 

 

 ليوجد 

 ليوجد  ليوجد  18,770 10,000 اردن  عضو براهيم معشر عامر يوسف ا 7

 

4 

 التجارية شركة هيوبلس  
 الرفاعي    مدم أمحد  مد  م 

 
 عضو

 
 اردن 

26,500 
 

 ل يوجد

26,500 
 

 ل يوجد

 
 ليوجد 

 
 جد ليو 

 

6 

 

 لالوراق املالية و اإلستثمار   البالد  شركة
 طارق احملتسب 

 
   وعض 

 

 اردن 

 

157,220 
 ل يوجد

 

10,000 
 ل يوجد

 
 د يوجل 

 

 ليوجد 

 

6 

 

 رياد والتصدير إلستشركة برج بيزا ل

ن  ف مسيم يو ح ابراهفلم
24/4/2019 

 
   وعض 

 

 اردن 

 

28,716 
 ل يوجد

 

10,144 
 ل يوجد

 
 د يوجل 

 

 ليوجد 

ن  م  ندمي الطوال    سماب   7
24/4/2019 

 وجد لي ليوجد  10,000 13,501 اردن  عضو

حىت    اضيالق  حازم ممد يوسف 3

23/4/2019 

 

 عضو

 15,722 اردن 
 

 ليوجد  ليوجد  -

 

5 

 دير رياد والتص إلستج بيزا لشركة بر 

حىت    خلاروفدانن ااايد ع
23/4/2019 

 

 عضو

 

 اردن 

 

28,716 
 ل يوجد

 

10,144 
 ل يوجد

 
 وجد لي

 
 وجد لي



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 العليا التنفيذية  ارة أي من أشخاص اإلدلوكة من قبل مم ة ال مالي عدد األوراق ال -ب – 17

عدد األسهم اململوكة من قبل  
من قبل أي  عليها    الشركات املسيطر 
 هم من 

 
 ألسهم كما يف دد ا ع 

 
 الصفة 

 
 سم ال 

 
 الرقم 

 

31 /12 /2019 31 /12 /2018 31 /12 /2019 31 /12 /2018 

 1 محمد الخاروف  نان ادعدي ا نهمدير المدي  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 2 معن سعيد عبدالكريم حياصات  المدير المالي   7,002 2 وجد ال ي  ال يوجد 

 

 

 

  عليا التنفيذيةوأشخاص اإلدارة ال  اإلدارةلس جلمملوكة القارب أعضاء مية االمالق عدد األورا -ج – 17

ملوكة من قبل  ألسهم امل ا   عدد 
ي  الشركات املسيطر عليها من قبل أ 

 هم من 

 
 سهم كما يف األ   عدد 

 
 الصفة 

 
 م س ال 

 
 الرقم 

31 /12 /2019 31 /12 /2018 31 /12 /2019 31 /12 /218 
 1 ال يوجد  جد  يوال وجد  ي ال ال يوجد  ال يوجد دال يوج

 

 

 رة العليا التنفيذية .اشخاص االدااعضاء مجلس االدارة و  اوراق مالية مملوكة القارب  وجدال ي •

اشخاص االدارة مجلس االدارة واقرباء  عضاءكة من قبل اقرباء اا مملو طر عليهمسيات ال يوجد اسهم في شرك •

 ية .العليا ذوي السلطة التنفيذ

 

 وأعضاء مجلس اإلدارة   سرئيلتي يتمتع بها كل من  ات ا لمكافا وا المزاي   -أ-18

 

 

جمالي  ا

المزايا  

 السنوية 

 

اتعاب  

سة  رئا

 المجلس 

 

 أت مكاف

 مجلس 

 االدارة 

بدل  

 التنقالت 

واللجان  

 سنوية ال

 

 

 نصب الم

 

 

 االسم 

 

 

 الرقم 

 1 ياصات السيد سعيد عبد الكريم ح رئيس مجلس االدارة   6,000 5,000 22,943 33,774

 2 نيندراالسيد داوود علي إسك تندبمالعضوال /االدارة   سمجلنائب رئيس  19,127 5,000 - 24,127

 3 اعي السيد محمد احمد الرف ارة جلس االدعضو م 10,100 5,000 - 15,100

 4 السيد طارق المحتسب    رة االدس اعضو مجل  4,100 5,000 - 9,100

 5 لمعشراهيم ابرا الدكتور عامر ارة  س االدمجل  عضو 4,100 5,000 - 9,100

 6 م يوسفي راهمفلح اب يد لسا 23/4/2019من دارة عضو مجلس اال 2,900 3,077 - 5,977

 7 باسم نديم الطوال الدكتور  23/4/2019من دارة عضو مجلس اال 2,900 3,077 - 5,977

 8 القاضي   السيد حازم محمد 23/4/2019حتى  عضو مجلس االدارة  1,200 1,923  3,123

 9 يد اياد عدنان الخاروف لسا 23/4/2019حتى  ارة عضو مجلس االد 1,200 1,923 - 3,123

   المجموع  51,627 35,000 22,943 109,570

 

لمذكور بالجدول تقال داخل المملكة وخارجها غير اوان ومكافئات ونفقات سفراتب ورو  تعاب و اور ال يوجد اج •

 اعاله .

 2019 املعخالل ا  دارةس اال لت مجعدد جلسا  -ب -18



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . 2019الل العام خثالث عشر جلسة عقد مجلس اإلدارة 

 

 ية ات التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذالمكاف لمزايا وا  -ج-18

 

ي  اجمال

زايا الم

 السنويه 

2018 

اجمالي  

 زاياالم

السنوية 

2019 

 

بدل 

التنقالت 

 السنوية

 

الرواتب 

السنوية 

 االجمالية

 

 

 صبالمن

 

 

 مساال

 

 

 رقملا

 1 الخاروف عدنان ياد ا نةمدير المدي  22,200 1,800 24,000 19,944

 2 معن سعيد عبدالكريم حياصات المدير المالي 24,000 - 24,000 22,160

   المجموع  46,200 1,800 48,000 42,104

 

ور بالجدول ذكمال غيرا خارجهو اتعاب ورواتب ومكافئات ونفقات سفر وانتقال داخل المملكة و  د اجوروجي ال •

 اعاله .

 

 

 المالية  ةي دفعتها الشركة خالل السنالتبيان بالتبرعات والمنح  -19

 اليوجد

 

عة أو الشقيقة أو الحليفة أو  لتاب تها الشركة المصدرة مع الشركات ا عقدتي البيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات  -20

 أو أقاربهم أي موظف في الشركة أو م ا العير المدرئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو 

س  جلع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس ملشركة ما مشاريع أو ارتباطات عقدتهاأو ال يوجد أية عقود 

 موظف في الشركة أو أقاربهم: يذي أو أي لتنفارة أو أعضاء المجلس أو المدير اإلدا

 

 جتمع المحلي المة موخدئة البيمساهمة الشركة في حماية  -21

 ً ا، وبخاصة في المرحلة الحالية ، هو جتمعاتنم المتخصصة بأن االستثمار في ية  من شركة التجمعات االستثمارايمانا

قبل في المجتمعات التي نعيش ونعمل بها، فإننا ر في المستزدهاعدة في خلق النمو االقتصادي واالمسالل ناوسيلة بالنسبة ل

 ة:يسيالجتماعية ضمن ثالثة محاور رئن اطار المسؤولية اضم دةدمتعود ل جهنعمل على بذ

ثمرين مستوالت ناء وبنات المجتمعات التي تعمل ضمنها شركات التجمعاعمل ألبالالمساهمة في توفير فرص  -أ

 فيها.

 البيئة، وتتمثل في:جاه مسؤولية الشركة ت -ب

حافظة على البيئة ناطق المجاورة والم المو  ةاعيلصنات االعمل على زيادة الرقعة الخضراء في مدينة التجمع -أ

بح تصنقية المياه العادمة ضمن مدينة التجمعات الصناعية لمحطة لتل نة، حيث تقوم الشركة بتشغيمديالمحيطة بال

 مرار. ويرها باستوتط ه صالحة لالستخدام الزراعي والريميا

روعات لرعايتها وزيادة أنواع المز عيةناصال عات لتجمإستمرارية توسعة رقعة المشتل الزراعي داخل مدينة ا -ب 

 ل مياة محطة التنقية .غالوتكبيرها الست

 

 الشركة تجاه الموظفين، وتتمثل في: مسؤولية -ج 

 ف العمل. مل المستمر على تطوير ظرو والعطلبات األمن الوظيفي ة وتوفير متفاءالكس التعيين على أسا

 نتداب لحضور الندوات.رات التدريبية وااللدو ا منظيق تطري تطوير مهارات وكفاءات الموظفين عن 

 اجية. ز االنتفيظمة المادية والمعنوية لتحألنتطوير ا

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ةديمة العاهيئة العاجدول أعمال اجتماع ال

 

 . السابق العادي العامة ةهيئلا اجتماع محضر تالوة -1

 . 2020 للعام ةليقبلمستا لخطةو ا  2019   المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير مناقشة -2

 . 2019/ 12/ 31 في كما نويةالس المالية مالقوائ عن الحسابات  مدققي تقرير سماع -3

  2019 للعام للشركة ملالشا الدخل قائمة و المالي مركزلا قائمة  و اميةختال  المالية القوائم  مناقشة -4

 . عليهما والمصادقة

 . بحدود القانون 2019/ 12/ 31  املع تهيةمنال ليةالما ةالسن عن ةاإلدار س مجل اءأعض ذمة إبراء -5

 . يدهابتحد  اإلدارة لسمج ض تفوي  أو أتعابهم وتحديد  2020 لعام ةكللشر بات الحسا مدققي انتخاب  -6

اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال و تدخل في نطاق أعمال  أمور اية  -7 

% من األسهم الممثلة في  10االجتماع العادي)بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن 

 اإلجتماع ( 

      

 ارةلس اإلد جرئيس م       

 سعيد حياصات        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمةتقرير الحو
 الشركات   ةلتعليمات وقواعد حوكمام هذه اطبيق احكالتفاصيل المتعلقه بتو المعلومات  -أ

مه  وبنود تعليمات الحوك 2017ام لع 34دل رقم لمعشركات االي قانون "ية فنصوص وطن ورد من تستند الشركه على ما 

ير في تطو  لداخليةاسياسات واعد والركه والقوالى نظام االساسي للش 2017االوراق المالية لعام عن هيئة  الصادرة

 ة  اخليالد حوكمتها

 . ربع سنوات لمدة امجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء و  ارة الشركةى اديتول -

 اياد الخاروف .نة السيد مدير المدياء غير التنفيذيين باستثناء ارة من االعضالدمجلس ا اءجميع أعض -

 .  مستقلين  قل اعضاءعضاء مجلس االدارة على االثلث ا -

لى اشركة التجمعات االستثمارية المتخصصة  تسعى فأن وكمة الشركات راض مفهوم وتعريف حستعل اخال ن * م

 يق :تحق

تويات اإلدارة توى من مسد في أي مسالقي المهني لممارسات األفراألخ السلوك ا ضبطمثل في يتباط :وهو ألنضا -1

 لتنفذية.إلداره اسواء في مجلس اإلدارة أو ابالشركة 

لحاالت  منعا  مسهارير المتعلقة بنشاط الشركات بوضوح دون طلتقاالمعلومات وا فصاح : أي اإلعالن عن فيه واإلاالشف-2

 شركة خصية لبعض أصحاب المصالح بالالمصالح الش خدما بما ييهب والغش فتالع ال

 ي مستوىين في ألالمسؤو  ور أي من إضعاف د عاطفية أوضغوط قد تؤدي إلى :منع حدوث أي تأثيرات  ستقالليةاإل-3

 ت .ة بالشركادارت اإلمن مستويا

في الواجبات  أوجه القصور عن  لةئلمساواالمحاسبة بدأ حقيقا  لمملين تالمسؤولية : تعزيز روح المسؤلية لدى العا -4

 إلدارة . أي مستوى من مستويات ا مسؤول وفي موكلة ألي والمسؤوليات ال

لةاإلدارة التنفيذية ئمسا حهم وهي تتضمن ن حقوقهم ومصالقاضاة ع لة والمئي المساساهمين في حق الملة: وهئالمسا -5

 .  مساهمين المام هيئة رة أجلس اإلدالة مئاأمام مجلس اإلدارة ومس

واة  والمسا  احترام حقوق األخرصحاب المصلحة بما يحقق األطراف أاله لجميع والمساواة : تحقيق مبدأ العدالعدالة  -6

 .  حقوق اآلخرون هضم ثمرين دتار المسكبار وصغبين 

مية لقو وطنية االالمصالح  حقيقعمل على تمعية تلى الشركة كشركة وطنية مجتتماعية: أي النظرإاإلجالمسؤولية  -7

كانت ة للمنتفعين كافة حتى وإن لعادل للموارد الطبيعيالستخدام اوم ضرورة اكما يعني هذا المفهلمجتمع .ومصالح ا

 . دةدو مح

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مجلس االدارة :ضاء ء اع ماسا -ب 

 

ر غي

 مستقل

 

 قلمست

 

 

غير 

 تنفيذي

 

 تنفيذي

 

 المنصب

 

 االسم

 

 الرقم

 

√ 

√ 

  

√ 

- 

  

 ارة رئيس مجلس االد

 

 د الكريم حياصاتبد سعيد عالسي

 ستثمار ر لالممثال  لشركة قعوا

  

1 

 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

 ئيس مجلس االدارة نائب ر

 

 نياوود علي إسكندراالسيد د

 عات المتعددةلصنامد لالصا  ممثال لشركة

 

2 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

 عضو مجلس االدارة 

 

 ي السيد محمد احمد الرفاع

 

 هيوبلس التجاريةركة   لش ممثال

 

3 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

 س االدارة عضو مجل

 

 السيد طارق المحتسب 

الوراق المالية و  شركة البالد لال لممث

 الستثمار ا

 

4 

  

√ 

 

√ 

  

 رة مجلس االدا عضو

 

   باسم مسعد الطوالالسيد 

 

5 

 √ 

√ 

√ 

- 

  

رة  الداعضو مجلس ا

 نةمدير المدي/

 ح ابراهيم يوسفمفلالسيد 

 يرتصدج بيزا لالستيراد و الة برشركمثال لم

 

6 

  

√ 

 

√ 

  

 عضو مجلس االدارة   

 

 الدكتور عامر ابراهيم المعشر 

 

7 

 

 ل السنة . الد اعضاء مستقيلين خدارة من االعضاء الحاليين وال يوججميع اعضاء مجلس اال

 ر كما يلي :الحضو  وكان  ات عشر جلس 2018عام في  جلس االدارةعدد جلسات م

 

13 

 

12 

 

11 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 اتس لالج

 االسم 

 حياصات د سعيد عبد الكريمالسي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 ندرانيود علي إسكالسيد داو √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 رفاعيد احمد المحالسيد م √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 بالسيد طارق المحتس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 المعشر ابراهيمر كتور عامالد √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ x x x x x من  يوسفيم لح ابراهد مفالسي

23/4/2019 

√ √ √ √ √ √ √ √ x x x x x من  سم نديم الطوالباد السي

23/4/2019 

x x x x x x x x √ √ √ √ √ ى حت ضيمحمد القا السيد حازم

23/4/2019 

x x x x x x x x √ √ √ √ √ حتى  فخاروالسيد اياد عدنان ال

23/4/2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ادة:تتمثل المناصب التنفيذية بالشركة بالس

 الرقم سمالا المنصب
 1 وفالخاراياد  اتتجمعنة مدينة الدير المديم

 2 تيم حياصامعن سعيد عبدالكر اليير المالمد

 

 

 

 عامة إن وجدت .س اإلدارة في الشركات المساهمة المجل عضو جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها 

 ركات المساهمة العامة  عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة الطبيعيين في الش -1
 مة  اسم الشركة المساهمة العا المنصب  إسم العضو

 

 عامر المعشر السيد 

 

 عضو مجلس إدارة

 األردنية للتطوير واالستثمار المالىالشركة 

 ات واإلستثمارات العقاريةصناعلل عقاريشركة

 
 

 امة ات ألعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين في الشركات المساهمة الععضوي -2
 

 اسم الشركة المساهمة العامة   المنصب  إسم العضو

 للمشاريع المتعددة م.ع.م  شركة المتكاملة نائب رئيس المجلس/العضو المنتدب  انيإسكندرداوود السيد 

 لخدمات الماليةار لتثمشركة بيت اإلس

 دمات التغذية و االسكان   شركة التجمعات لخ 

 مصانع الخزف األردنية

 بيت االستثمار للخدمات المالية  عضو مجلس اإلدارة   الرفاعي محمد السيد 

 عات لخدمات التغذية و االسكان   التجمشركة 

 ف األردنية الخز مصانع

  للمشاريع المتعددة م.ع.م  املةلمتكة اشرك عضو مجلس إداره  مفلح يوسف السيد 

 تجارة و االستثمارات العالمية شركة اإلنماء العربية لل عضو مجلس إداره  طارق المحتسبالسيد 

  
 

 لتالية :لس االدارة اللجان امج ينبثق عن 

 قيق. لجنة التد – 1

 لمكافئات .يحات و اشنة الترلج – 2

 لجنة الحوكمة .  – 3

   خاطرلجنة ادارة الم – 4

 لجنة االستثمار . – 5

بثقة عن منه وادناه تفاصيل اللجان الن اعالللجاا تشكيلالتدقيق و نة لج اعادة  تشكيل   30/4/2019بتاريخ  وقد تقرر 

 س اإلدارة: جلم

 لتدقيق:( لجنة ا1

تخصصة والباحثين؛ الم مام بالغ من قبل الهيئات العلمية الدولية،والمحليةاضر بإهتحلوقت الي االتدقيق فقد حظيت لجنة ل

ن ذا االهتمام للدور الذي يمكرجع هالعالمية.ويفي الشركات  المالية التي حصلت  طرابات فاقات واالضوبخاصة بعد االخ

معلومات  المالية التي تفصح عنها ية في الفوالشفا ثقةزيادة ال مة الشركات في كأدوات حو نة التدقيق كأداة من لجان تؤديه 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ات ،وكذلك  خلي في الشركوظيفة التدقيق الداعلى   يه واشرافهال دورها في اعداد التقارير المالن خال الشركات ، وذلك م

حوكمة  دىءتزام بمبااكيد على االلتها في الالليتها، فضالًعن دورتقوزيادة اسي في دعم هيئت التدقيق الخارجورها د

 لشركات . ا

  مراجعةليتاتهم في لس إدارة الشركة الذين تتركز مسؤو ء مجحيث عرفت لجنة التدقيق بأنها "لجنة مكونه من أعضا

ج جي ومناقشة نطاق ونتائرمدقق الخاالوتتخلص نشاطاتها في ترشيح  دارة،لى مجلس االبل تسليمها االقوائم السنوية ق

عد حوكمة قوا للشركة والتاكد من فاعليته، وكذلك التاكد من تطبيقلداخلية الرقابة م اراجعة نظامعه، وكذلك م قالتدقي

للجنة ا وتفوض هذه  يذيين،التنفالعضاء غير ة تتكون من اثقة من مجلس اإلدارنة منبها بانها لجكما يمكن تعريف  الشركات 

 لى رئيس مجلس االدارة.ا ةيرها الدوررفع تقاريس االدارة ،وتلقررها مجل طبقاً لالحكام التي يحيات العمالص

 

 جنة التدقيق:حيات لصال ❖

ل  المعلومات بشكل كام هذهير فلذي يتوجب عليهم التعاون لتو شركة المن موظفي اات انات او معلومي بيلب ا( ط1     

 يقودق

   تشار خارجي. سة من اي ممالية او االدارية او الفنيو الا يه( طلب المشوره القانون2

 ية. لى ايضاحات ضرورفي الشركة للحصول ع  ظفضور اي مو ( طلب ح3

لها كذلك ان ة و شركلر تتعلق بعمله في اناقشته باي امو ورة مت الللجنة ضرا راالخارجي اذ ابات ( طلب مدقق الحس 4

 و تطلب رأيه خطياً.منه اتستوضح 

 .  مةهيئة العامن قبل الرجي لالنتخاب اسابات الخلس االدارة بترشيح مدقق الحلمج يهوص( الت5

 لشركة. ( ترشيح تعيين المدقق الداخلي ل6

 ارةلس االدالى مجتوصياتها لس االدارة و رتها الى مجقرا ( تقدم اللجنة7

 التدقيق  س لجنهرئي عامر إبراهيم يوسف المعشر         

 تاريخ العضوية 23/4/2019

 لميالد اتاريخ  1968

 ية العالمية . سالموم اإلجامعة العل ي إدارة األعمال /اه فدكتور : ال2016

 ولى (  )المرتبة األ  اليةاق م: ماجستير علوم مالية ومصرفية / أسو1996

 ية العربية للعلوم المالية والمصرفية . األكاديم

لمالية اللعلوم  ةي ب رفية / األكاديمية العرصلوم مالية وم : دبلوم عالي / ع1995

 .  لمصرفية وا

 . دنية األر / الجامعة بكالوريوس رياضيات: 1992

 

 

 العلمية  الشهادات

  –ستثماروالخزينة البنك اإلسثماري اإل مجموعة  2013-2010 مدير تنفيذي 

 عمان /األردن. 

   2010- 2009  خدماتن للعام شركة إمكامدير 

 .  2008 - 2006   دير عام إنفست ون للوساطة المالية م

 الفريدة لالستثمار البنك األهلي األردني ومجموعة  ية بينإمارت  –ردنية  شراكة أ

 .  2007- 2006 اطة هلي للوسألا  ة شركةرا دمدير عام / نائب رئيس مجلس اإل

   . 2006- 2000  نفيذي شركة األهلي للوساطةر ت دي م

 .  2000 -1999- لوساطةاألهلي ل كةب مدير عام شرنائ 

   الشركة األهلية لألوراق المالية - نيةاألج ماراترة اإلستث ئ رئيس دا /  يوسيط مال

1992- 1999   

 

 

 

 

 

 خبرات العلمية لا

 يردنية للتطوير و االستثمار المالة االكدارة الشريس مجلس ا ئ ر

 ستثمارالمية لالركة برايم العرئيس هيئة المديرين / ش

 س ادراة عقاري مجلئيس ر

 الوظيفة الحالية 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 يق قعضو لجنة التد  م حياصاتكريالسيد سعيد عبد ال

 يةعضولتاريخ ا 30/4/2019

 تاريخ الميالد 1949

 التخرج  نةت العلمية وسالشهادا   1973عربية ت الجامعة بيرو -جارة في الت بكالوريوس 

 1998 -1997جارة الت  مدير

 1996-1997مستشار 

 1990-1996شركات  مراقب ال 

  1986-1990 ت مساعد مراقب الشركا

-1986ة ناعي و الرسوم الصاالختراع  و براءات ارية  تجالالعالمات مسجل 

1984 

   1973-1984مدقق و محلل مالي 

   1996-1990مــان المالي ع  قعضو مجلس ادارة سو 

  سابقا ألردن و الخليج للتأمينادارة شركة ا رئيس مجلس

 ات ماعين سابقا حمام   عضو مجلس ادارة

 سابقاة مصانع الزجاج األردنية كرش  ارةاد سعضو مجل 

 لية عملالخبرات ا

بلوتو لمشاريع  وعضو مجلس ادارة  ت االحياصيد عات ستشارمدير مكتب اإلس

 ة  المتخصص تثمارية ئيس مجلس ادراه شركة التجمعات االسرو  ةني االسكا

 لوظيفة الحالية ا

 

 

 ة التدقيق لجنعضو     داوود إسكندراني

 ريخ العضويةتا 30/4/2019

 لميالدتاريخ ا 1969

 هادات العلمية وسنة التخرج الش 1992ألردنية  ة اعمن الجامعلوم سياسية  فس والن  معل في  سوريوبكال

 . 2009ات المسلحه األردنية  لقوامن  متقاعد

 سابقا.  –مايةستشارات األمنيه والحمان لالم شركة األمدير عا

 ردنية. ارة شركة مصانع الخزف األ إد عضو مجلس

 الية. الم تدماللخثمار كة بيت اإلست عضو مجلس إدارة شر

 المتعددة. للمشاريع  تكاملةالم  ارة شركةعضو مجلس إد

 مية والمشاريع المتعدده / سابقاً. لتن لجاز عضو مجلس إدارة شركة إن 

 لعملية الخبرات ا

 السكان  التغذية و اات لخدمات مدير عام شركة التجمع

  ستثماريةالت امعا لتجة اكلشر /العضو المنتدب  ب رئيس مجلس االدارةنائ 

 لمعددةركة المتكاملة للمشاريع االش لس ادارةنائب رئيس مجو تخصصة ملا

ضو  وع  جمعات لخدمات التغذية و االسكانالت  عضو في مجلس إدارة شركة

 ة ني بلوتو لمشاريع االسكا مجلس ادارة

 الوظيفة الحالية 

 

 

 

 حدة او مرة  2019جنة التدقيق مع مدقق الحسابات في عام معت لهذا و قد اجت

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التالي : و كان الحضور على النحو  اجتماعات  خمس 2019عام عت لجنة التدقيق في تمجا
 

 االجتماع الرابع  لث االجتماع الثا ي ثاناالجتماع ال ول اال االجتماع  االسم 

 

راهيم الدكتور عامر اب

   المعشر 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

بد عالسيد سعيد 

 الكريم حياصات

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 ود علييد داوالس

 إسكندراني 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 -: والمكافآت  لترشيحات ( لجنة ا2

مصالح  زوذلك لضمان تعزياصةياسة الخسع الفب وص االدارة  سمجل من اعضاء ترشيحات و المكافئات نة التشكل لج

في ا تهاواجبت و لجنة المكافأ  ئفركز وظان ذوي الكفاءات العالية. وتتالمهنيين مخالل جذب لبعيد من االمد ا الشركة في 

 دارة العليا لخاصة بااللمزايا اكافات واتحديد الرواتب والم

 اللجنة : مسؤولية

شجيع افات من حيث انظمة الحوافز وتالمك ج دى الشركة وبرامية لالبشراجعة اطار الموارد عن مرولة كون اللجنة مسؤ ت

 تماعية .ركة االجومسؤولية الش في اللشركةية م الفردمقابل مساهمتهالعادلة  االستحقاقات لينالو ة العاملين بالشركة لكاف

 لي :رئيسي ما يمها بشكل وتكون مها

 تمر .المستقلين بشكل مس عضاءة اال.التأكد من استقاللي1

مسؤولية ات الخاصة بالشاطودراسة المشاريع والن والرواتب  منح المكافأت والمزايا والحوافزة بصالسياسة الخا ضعو .2

 .ل سنوي اجعتها بشكومرالشركة ي ف الجتماعيةا

 

 اجعتها بشكل سنوي .روم  ريب في الشركة ومراقبة تطبيقهادتد البشرية واللخاصة بالمواراسة االسي وضع. 3

 :  ف اللجنةاهدا ❖

 : لمتعلقة بما يلي س في تنفيذ مسؤولياته امجلعدة الهو مساوالمكافات  لجنة الترشيحات  ن مان الهدف    

 عليا .رة المكافات الرئيس التنفيذي واالدا ةياسل سحو   صيات قديم التو ت    -

 سياسة الموارد البشرية .كافأت في ند المب    -

 ل . واية مبادرات جديدة في هذا المجا ةيت الموارد البشرواجراءا اسات ة االطار العام لسيعمراج    -

 ا . ام واالدراة العليمدير العلل بدالءالوالفصل وخطط  التعيين ط طخعقب الوضيفي و والتوضع سياسة االحالل     -

 إلجتماعية.شركة اات لتحقيق مسؤولية التحديد برامج و نشاط   -

 جلس. ريق الميتم تحويلها إلى اللجنة عن طأخرى مور أ اية   -

 ة: رجيت الخاداخل الشركة أو جها ات من معلومر الدمصا ❖

ة و على جميع ظفي الشركمو  وظف من محتاجها من أي ات التي تمعلوماللجنة لديها الصالحية لطلب ال  -

 قيق.و د المعلومات بشكل كاملطلبات بتوفير هذه لهذه ال واإلستجابة التعاون موظفين ال

 رية.ضاحات ضرو يعلى أي إللحصول طلب حضور أي موظف في الشركة  -

شار مستمن أي  رية أو الفنيةأو اإلدا على طلب المشورة القانونية أو المالية صولية للحاللجنة لديها الصالح -

ً  ات من جهات مستقلةاإلستشارو غيرها من آفئات أة بالمكأو نصائح متعلق خارجي   .حسب ماتراه ضروريا

 جوزن ال ياسات المكآفئات و لكول سياألشخاص ح لومات من لى المعلديها الصالحية في أن تحصل ع لجنة ال -

 .هتحديد مكافأت مباشر في  أن يتم إشتراك أحد هؤالء األشخاص بشكل

 :لتقاريرة اسياس ❖



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . اإلدارة  ا إلى مجلسهتوصيات راتها و تقدم اللجنة قرا -

 لى المجلس: ها إتتماعاة اصدار تقارير باجعلى اللجن -

وعلى رئيس المجلس ء اللجنة إلى جميع أعضا رات إجتماعات ضبتمرير محا دارةاالسر مجلس  يقوم أمين  -

 ري.بشكل دو لس حة المجمتضمنة في الئاألمور الاء المجلس باللجنة تزويد أعض

 ركة. وي للشل التقرير السناللجنة من خال نشطةاإلفصاح عن مهام أو أ -

 رير: االتق اجراءات اصدار ❖

 جنة إلى جميع أعضاء المجلس. ل محاضر إجتماع الدارة تمرير على أمين سر مجلس اإل -

نة ات اللجماع في اجت ضايا المطروحةعلقة بالققرارات المتإطالع أعضاء المجلس على ال اللجنة يسعلى رئ -

ً السابقة وكما يراه ضرو   .ريا

 الت مقترحةيات للمجلس بأية تعديتوص لة وعمسنوية لالئحة اللجنبمراجعة لجنة القيام على أعضاء ال -

     

 

 

 

    

 :تكون تو لجنة المكافئات و الترشيحات من  -2 وتتكون   -

 هالجلسة الثاني ولى الجلسة اال المنصب  سم العضو ا

 √ √ رئيس اللجنة كندرانيوود اسيد/ داالس

 √ √ عضو المعشر  رالسيد/ عام

 √ √ عضو هيم يوسفمفلح ابرايد/ الس

 

 ة الحوكمةلجن وتتكون ( 3

 نيهاثالجلسة ال ولى جلسة االال  

 √ √ رئيس اللجنة المعشر  السيد/ عامر

 √ √ عضو اعي محمد الرفلسيد/ ا

 √ √ عضو طارق المحتسب السيد/ 

 

 ارة المخاطر. إد نةلجكون وتت( 4

 نيهثاالالجلسة  ولى اال جلسةال  

 √ √ اللجنة يسرئ نيود إسكندراالسيد/ داو 

 √ √ عضو ر لمعشالسيد/ عامر ا

 √ √ عضو فاياد الخارو سيد/ ال



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( لجنه االستثمار5

 هسة الثانيالجل ولى الجلسة اال المنصب  اسم العضو 

 √ √ رئيس اللجنة حياصات السيد / سعيد 

 √ √ رئيس اللجنة داوود اسكندراني /يدالس

 √ √ عضو محمد الرفاعي  السيد/

 

 

  ةابط ارتباط الحوكماسم ض ❖

     المدير المالي  /صات يد حياعن سعم

 لس االدارةئيس مجر                                          

تحياصايم عيد عبد الكرس   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ةشركة التجمعات اإلستثمارية المتخصص
 شركة مساهمة عامة محدودة( )
 

 المحاسب القانوني المستقلوتقرير الموحدة القوائم المالية 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة 

 (مة محدودةشركة مساهمة عا)

 

 المستقل وتقرير المحاسب القانوني الموحدة  ةالمالي القوائم

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 فهـرس  صفحـة
  

 المحاسب القانوني المستقل  تقرير   3 – 1
  

 قائمة المركز المالي الموحدة   5 – 4
  

 الدخل الموحدة  قائمة  6
  

 الموحدة  االخر ملالدخل الشاقائمة  7
  

 الموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية  8
  

 الموحدة   قائمة التدفقات النقدية 10 - 9
  

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة   39 – 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 تقرير المحاسب القانوني المستقل

 
 
 

 

 الى السادة المساهمين المحترمين 
 تخصصةكة التجمعات اإلستثمارية المشر 
 

 موحدة  تقرير حول تدقيق القوائم المالية ال 
 

   الرأي
، والتي  ركة اردنية مساهمة عامة محدودة () وهي شلشركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة  الموحدة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية
رات  والتغي الموحدة االخر الشاملوالدخل الدخل  ، وكل من قوائم2019ون األول كان  31كما في  الموحدة تتكون من قائمة المركز المالي

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية، بما في   الموحدة وبيان التدفقات النقدية الموحدة حقوق الملكيةفي 
 ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. 

 

لشركة التجمعات اإلستثمارية  مالي , من جميع النواحي الجوهرية, الوضع ال عادلةتظهر بصورة المالية المرفقة إن القوائم  في رأينا،
أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية  ، و 2019كانون األول  31كما في المتخصصة 

 إلعداد التقارير المالية. 
 

 رأي  أساس ال
ن التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة  فقًا لتلك المعايير قد تم ذكرها بمزيد ممعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا و ل  لقد قمنا بالتدقيق وفقاً 

ي  مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقًا  لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالق 
ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية, و أوفينا بمسؤولياتنا  بين المهنيين" واعد السلوك االخالقي للمحاس الدولية للمحاسبين "دليل ق

 قية األخرى وفقًا لتلك المتطلبات.األخال 
 

 ول التدقيق. نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسًا لرأينا ح 
 

   ة الساسير التدقيق او ام
م  ل التدقيق التي قمنا بها للقوائااالهمية القصوى في اعم  اكان له تير ال و لك االم ت  يهني هكمنا الموفقا لح  ةر التدقيق االساسي و ان ام 

رأينا  الية الموحدة ككل وفي تكوين في سياق تدقيقنا للقوائم الم ة ر التدقيق االساسي و . لقد تمت معالجة ام المالية الموحدة للسنة الحالية
 الخر . يا منفصال عن ا عنها واننا ال نقدم رأ 
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 وصفا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا االمر   امور التدقيق اساسية 
   
 الممتلكات والمعدات   -

، فااان علااى معااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة لل وفقااا
ي وطريقاااة االساااتهالك وان الشاااركة مراجعاااة العمااار االنتااااج

بها الممتلكات القيمة التي تظهر قوم باجراء اختبار لتدني ت
والمعاادات فااي المركااز المااالي وعنااد حهااور ايااة احاادا  او 

يااارات فاااي الظااارو  تظهااار ان هاااذه القيماااة  يااار قابلاااة تغ
لالساااترداد فاااي حاااال حهاااور ا  مؤشااار لتااادني القيماااة ياااتم 

قيمااة الموجااودات احتساب خسائر تدني تبعا لسياسة تاادني 
ماان  لممتلكااات والمعااداتاالدارة بتقاادير التاادني باحيث تقااوم 

خاااالل اساااتخدام االفتراضاااات والتقاااديرات ان وجااادت، ونظااارا 
 نها تعتبر احد مخاطر التدقيق الهامة.الهميتها فا

 الممتلكات والمعدات   - 
ان اجاااراءات التااادقيق شاااملت دراساااة اجاااراءات الرقاباااة المساااتخدمة فاااي 

ه خااالل مراجعة شراء االصااول وبيعاا  تحقق من الوجود واالكتمالعملية ال
تأكد من عملية احتساب مصرو  االستهالك، ومطابقة الجرد السنة، وال

والتأكااد ماان ان الممتلكااات والمعاادات منتجااة وال يوجااد  ماان حيااث الوجااود
تدني بالقيمة التي تظهر بها وذلك ماان خااالل تقياايم فرضاايات االدارة مااع 

 متااوافرة حااول مخاااطر انخفااا ار المعلومااات الخارجيااة الاالخااذ باالعتباا 
ات  ولقد ركزنا ايضا على مدى كفاية افصاحات الشركة الممتلكات والمعد
 لمعدات.حول الممتلكات وا

   
 المدينون   -

وفقااا للمعااايير الدوليااة للتاادقيق، فااان علااى الشااركة مراجعااة 
عملياااة احتسااااب مخصاااص تااادني المااادينون، تقاااوم االدارة 

ذمم المديناااة مااان خاااالل قااادير االنخفاااا  فاااي قيماااة الااا بت
لتقديرات، ونظرا الهميتها فانها تعتبر دام االفتراضات وااستخ

قااد تاام االعتاارا  بمخصااص احد مخاطر التاادقيق الهامااة، ول
 تدني مدينون.

 المدينون   - 
ان اجراءات التدقيق شملت اجراءات الرقابة المستخدمة من قبل الشركة 

من ارصدة عينة ماان ذماام  الذمم المدينة ، والتحقق على عملية تحصيل
الم التأييدات المباشرة، وتم دراسة كفاية مخصص عمالء من خالل استال

الااذمم المدينااة وذلااك ماان خااالل تقياايم فرضاايات  التاادني المرصااود مقاباال
االدارة مااع االخااذ باالعتبااار المعلومااات الخارجيااة المتااوافرة حااول مخاااطر 

ت الشااركة حااول التقااديرات يمنا ايضا كفاية االفصاااحاالذمم االجلة، لقد ق
 مخصص التدني المسجل .لمهمة في الوصول لا

   
   

 معلومات اخرى  
ان االدارة مسؤولة عن المعلومات االخرى. حيث تتضامن المعلوماات االخارى المدرجاة فاي التقريار السانو ، ولكنهاا ال تتضامن القاوائم 

 حولها. المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا
 

 االخرى، ونحن ال نبد  ا  شكل من اشكال التأكيد حولها.لية الموحدة هذه المعلومات ول القوائم الماال يغطي رأينا ح
 

، وعناد قيامناا باذلك فانناا نأخاذ ولية قاراءة هاذه المعلوماات االخارى ، يقع علاى عاتقناا مساؤ تدقيقنا للقوائم المالية الموحدةفيما يتعلق ب
ة الموحدة او مع معرفتنا التي تم اكتسابها اثناء ع البيانات المالي ير متوافقة بشكل جوهر  ماذا كانت تلك المعلومات  باالعتبار فيما

يظهر عليهاا بخاال  ذلاك انهاا تحتاو  علاى اخطااء جوهرياة. واذا اساتنتجنا بنااء علاى العمال الاذ  قمناا باه باأن  اجراءات التدقيق او
 دينا شيء لالبالغ عنه.هذا السياق ليس ل بالغ عن هذه الحقيقة. وفيعلومات فنحن مطالبون باالهنالك اخطاء جوهرية في هذه الم
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 ركة التجمعات االستثمارية المتخصصةش

 (شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 الموحدة قائمة المركز المالي

  2019كانون األول  31في  كما

 )بالدينار األردني(
 

2018 
  ايضاح  2019

 الموجودات    
 متداولة  غير موجودات   

 كات ومعدات تلمم 4 390,338 395,983
 استثمارات في أراضي  5 4,102,588 4,400,653
 مباني مؤجرة بالصافي  6 5,729,603 6,338,993

378,674 372,027 
 عقارات وأراضي أل را  البيع   10

217,003 243,971 

لدخل الشامل  موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان ا  7
 اآلخر  

 مجموع الموجودات غير المتداولة   10,838,527 11,731,306
    
 موجودات متداولة    

 مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى  9 221,771 221,051
 مدينون وشيكات برسم التحصيل  11 2,898,286 4,308,197
 لدخل الشامل  مة العادلة من خالل بيان ا موجودات مالية محددة بالقي 12 1,365,306 1,400,152

 نقد وما في حكمه  13 763,066 244,282
 متداولة مجموع الموجودات ال  5,248,429 6,173,682

 مجموع الموجودات    16,086,956 17,904,988
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 لتجمعات االستثمارية المتخصصةة اشرك

 (مة محدودةاهمة عاشركة مس)
 

 (يتبع)الموحدة   قائمة المركز المالي

 2019األول كانون  31في  كما

 )بالدينار األردني(
 
 

  ايضاح  2019 2018
 المطلوبات وحقوق الملكية    
 حقوق الملكية    

 رأس المال  1 8,100,000 8,100,000
 أسهم خزينة   15 ( 140,000) -

 ر  ي إجباإحتياط 14 885,271 803,700
 احتياطي القيمة العادلة    (47,356) (74,322)

 أرباح مدورة    3,001,369 2,267,231
 مجموع حقوق الملكية    11,799,284 11,096,609

    
 طويلة االجل  ت مؤجلة ا ايراد 16 1,180,184 1,605,542

    
 داولة  المطلوبات غير المت   

 قر  طويل االجل  17 46,056 136,693
 مجموع المطلوبات غير المتداولة    46,056 136,693

    
 مطلوبات متداولة    

 مصاريف مستحقة وحسابات دائنة اخرى  18 1,574,197 1,813,552
 والشيكات االجلة  دائنون  19 463,905 974,781
   طويل االجل  الجزء المتداول من قر  17 111,600 111,600

 جلة قصيرة االجل  ات مؤ ايراد 16 911,730 2,166,211
 مجموع المطلوبات المتداولة   3,061,432 5,066,144
 مجموع المطلوبات   4,287,672 6,808,379

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   16,086,956 17,904,988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي المال المدير  المدير العام   رئيس مجلس االدارة 
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 خصصةشركة التجمعات االستثمارية المت

 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 الموحدة قائمة الدخل

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 2018 2019 ايضاح  
    

 2,274,033 2,227,965 21 يرادات  إلا
 ( 1,256,733) ( 1,142,623) 22 ت   اليرادا تكلفة ا

 1,017,300 1,085,342  مجمل الربح  
 (12,408) (24,653) 23 مصاريف بيع وتسويق   

 ( 364,731) ( 402,233) 24 مصاريف ادارية وعمومية  
 15,152 (82,800)  أخرى   ومصاريفإيرادات 

 6,772,256 453,241 25 ل  ارباح بيع اصو 
مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل    من موجودات  ير متحققة  خسائر

 (54,928) (34,846)  الشامل  بيان الدخل 
 782,791 -  مردود مخصص التزامات محتملة  

خسائر متحققة من بيع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل  
 (1,049) -  الشامل  بيان الدخل 

يان الدخل  لقيمة العادلة من خالل بموجودات مالية محددة با  تدنيخسائر 
 (23,070) -  الشامل 

 - (35,000)  مجلس االدارة  مصاريف مكأفات أعضاء 
 (94,316) (42,524)  مصاريف مالية  

 8,036,997 916,527  قبل الضريبة  السنة ربح 
 ( 750,000) ( 100,818) 20 ومساهمة وطنية مخصص ضريبة دخل 

 7,286,997 815,709  السنة ربح 
    

    السهم : ربح 
 0,90 0,10  دينار / سهم   –السهم ربح 

 8,100,000 8,100,000  سهم    –مرجح لعدد األسهم المتوسط ال
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 المتخصصةاالستثمارية  شركة التجمعات

 (محدودةشركة مساهمة عامة )

 

 الموحدة االخر الشامل قائمة الدخل

    2019ألول كانون ا  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
  2019 2018 
    

 7,286,997 815,709  السنة  ربح 
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر :
 7,286,997 815,709  راكمة محول إلى الخسائر المتالدخل الشامل اآلخر ال مجموع

 (55,375) 26,966    احتياطي القيمة العادلةالتغير في 
 7,231,622 842,675  شامل إجمالي الدخل ال

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوائم المالية الموحدة  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه ال
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 متخصصةاالستثمارية ال شركة التجمعات 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 الموحدة الملكية قائمة التغيرات في حقوق 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 المجموع 

( /  خسائر متراكمة)
 ارباح مدورة 

احتياطي القيمة  
 ايضاح  رأس المال  عالوة اصدار  إحتياطي إجبار   إحتياطي إختيار   هم خزينة  سا العادلة 

 

 2017كانون األول  31الرصيد في   8,100,000 75,504 2,072,202 2,278 - (18,947) ( 6,112,773) 4,118,264

(253,277 ) (253,277 ) - - - - - - 
اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  26

(9) 
 2018كانون الثاني  1الرصيد في   8,100,000 75,504 2,072,202 2,278 - (18,947) ( 6,366,050) 3,864,987

 اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة   1 - (75,504) ( 2,072,202) (2,278) - - 2,149,984 -
 الدخل الشامل للسنة   - - - - - (55,375) 7,286,997 7,231,622

 ار   المحول الى االحتياطي االجب  - - 803,700 - - - ( 803,700) -
 2018كانون األول  31الرصيد في   8,100,000 - 803,700 - - (74,322) 2,267,231 11,096,609

 شراء اسهم خزينة    - - - - ( 140,000) - - ( 140,000)
 الدخل الشامل للسنة   - - - - - 26,966 815,709 842,675

 المحول الى االحتياطي االجبار    - - 81,571 - - - (81,571) -
 2019كانون األول  31 الرصيد في  8,100,000 - 885,271 - ( 140,000) (47,356) 3,001,369 11,799,284
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                                        2019  2018 
     األنشطة التشغيلية 

 8,036,997  815,709  ربح السنة 
       -: السنةعلى ربح تعديالت 

 636,734  549,396  تهالكات  ساإل
من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   تحققة ير مخسائر  
 الشامل 

 
34,846  54,928 

متحققة من بيع موجودات مالية محدده بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل   خسائر
 الشامل 

 
-  1,049 

 94,316  42,524  مصاريف مالية 
     ات في الموجودات والمطلوبات العاملة :غير الت

 ( 428,628)  1,409,911  المدينون والشيكات برسم التحصيل  
 40,838  (720)  وعة مقدما والحسابات المدينة األخرى  المصاريف المدف

 (79,090)  ( 510,876)  الدائنون  
 ( 3,138,465)  ( 239,355)  مصاريف مستحقة وحسابات دائنة اخرى  

 ( 153,717)  ( 1,679,839)  االيرادات مؤجلة 
 5,064,962  421,596  النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

 (94,316)  (42,524)  فوعة مصاريف مالية مد
 4,970,646  379,072  األنشطة التشغيلية  المتوفر من صافي النقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ة عامة محدودة(مساهم شركة  )

 
 الموحدةقدية قائمة التدفقات الن

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(



 

 

 زأ من هذه القوائم المالية الموحدة  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتج
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 لتجمعات االستثمارية المتخصصةة اشرك

 شركة مساهمة عامة محدودة()

 
  )يتبع(الموحدة قات النقدية قائمة التدف 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019  2018 
     األنشطة اإلستثمارية 

 ( 180,537)  -  يمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر  موجودات مالية محددة بالق

 5,837,878  370,349  اراضي  ومباني مؤجرة واستثمارات في ممتلكات ومعدات 

 5,657,341  370,349  األنشطة اإلستثمارية  النقد المتوفر من  صافي

     
     األنشطة التمويلية  

 ( 11,032,345)  (90,637)   ناد القر  تسديد اس

 ( 254,150)  -  تسديد التزامات عن عقد ايجار رأسمالي  

 -  ( 140,000)    اسهم خزينة 
 ( 11,286,495)  ( 230,637)  األنشطة التمويلية   المستخدم في  دصافي النق 

 ( 658,508)  518,784  صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 902,790  244,282  كانون الثاني  1مه النقد وما في حك
 244,282  763,066  كانون األول   31النقد وما في حكمه 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 شركة مساهمة عامة محدودة()
 

 حات حول القوائم المالية الموحدة ايضا

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 التكوين والنشاط -1
 

عامة محدودة "الشاركة " مساجلة فاي ساجل  تجمعات االستثمارية المتخصصة هي شركة اردنية مساهمةإن شركة ال
( , وأن رأساامال الشااركة المصاارح بااه 252تحاات الاارقم ) 1994آب  7بتاااريخ  المساااهمة العامااة المحاادودة الشااركات

 . ر أردني للسهم الواحدسهم بقيمة اسمية قدرها دينا 8,100,000دينار مقسم إلى  8,100,000والمدفوع يبلغ 
 

بإطفااء جازء مان الخساائر  2018نيساان  12قررت الشركة في اجتماع الهيئة العامة  ير العااد  والمنعقاد بتااريخ 
ديناار اردناي  2,072,202دينار اردني في االحتياطي االجبار  والبالغ قيمتاه  2,149,984مة والبالغ قيمتها المتراك

 دينار اردني. 75,504ينار اردني وعالوة االصدار د 2,278واالحتياطي االختيار  

 
وبياع وتاأجير واساتثمار  تتمثل  ايات الشركة الرئيسية في القيام بإستغالل وتطوير واستثمار االراضي لغايات انشاء

 المباني الصناعية والمستودعات الحرفية المتخصصة.
 

 .  في مدينة عمانوشركتها التابعة إن مركز عمل الشركة 
 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية االفصاحات  -2
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة   2-1
 

 ( "عقود االيجار"  16التقارير المالية الدولي رقم )ر معيا -
 

ادى المعياار الاى االعتارا  بجمياع عقاود  . هذا وقد2016( خالل كانون الثاني 16صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم )
هااذا المعيااار، تاام  االيجااار بقائمااة المركااز المااالي، حيااث تاام ا الااة التمييااز بااين عقااود االيجااار التشااغيلي والتمااويلي. بموجااب

صايرة االعترا  باالصل )الحق في استخدام البند المؤجر( وااللتزام الماالي مقابال دفعاات االيجاارات بإساتثناء عقاود االيجاار ق
 االجل ومنخفضة القيمة. فيما يتعلق بمحاسبة المؤجرين فإنه ال يوجد تغيير ملحوظ عليها. 

 
د االيجار التشغيلية للشركة كون عقود الشركة عقود ايجار تشغيلية قصيرة المعيار بشكل رئيسي على محاسبة عقو  لم يؤثر
 االجل.
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 مساهمة عامة محدودة(  )شركة

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 
 

 المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول     -2-2

ر والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول ، ولم يتم تطبيقها عند هنالك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايي
 اعداد هذه البيانات وال تخطط الشركة تبني هذه المعايير بصورة مبكرة. 

 ايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق المع

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي  
 تبدأ من او بعد 

   
 2020كانون الثاني  1  ( "اندماج االعمال" 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

   

 2020كانون الثاني  1  ( "عر  البيانات المالية" 1التعديالت على المعيار المحاسبي رقم )
   

 2020كانون الثاني  1  المحاسبية"  ء( "التغيرات في التقديرات واالخطا8التعديالت على المعيار المحاسبي رقم )

 
  

 2020اني كانون الث 1  ( "االدوات المالية : االفصاحات" 7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
  

 2020كانون الثاني  1  ( :االدوات المالية" 9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
  

 مؤجل الى اجل  ير مسمى    ( "البيانات المالية الموحدة" 10لى المعيار الدولي رقم )التعديالت ع

   

 مؤجل الى اجل  ير مسمى    ي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" ( "االستثمار ف28التعديالت على المعيار الدولي رقم )

 
  

يدة سيتم تطبيقها في البيانات للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد  تتوقع االدارة أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجد
 على البيانات المالية للشركة في فترة التطبيق المبدئي. ال يكون لهذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أ  تأثير جوهر  

 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3

 إعداد البيانات المالية 
 بناءًا على المعايير الدولية للتقارير المالية. المالية ياناتالب تم إعداد

 

 أساس التحضير
 لبية معامالت الشركة تسجل بالدينار .بالدينار األردني ألن  ا الموحدة تم عر  هذه البيانات المالية

 

لمالية والمطلوبات المالية فانها  على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ، أما الموجودات ا الموحدة لقد تم إعداد القوائم المالية
 : تظهر بالقيمة العادلة. ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو التالي
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 ركة التجمعات االستثمارية المتخصصةش

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019كانون األول  31في للسنة المنتهية 

 )بالدينار األردني(
 

   أساس توحيد البيانات المالية 
 الخاصاة المالياة البيانات من لها التابعة ةوالشرك ة المتخصصةالتجمعات االستثماري لشركة الموحدة المالية البيانات تتألف
  .)الشركات التابعة  الشركة قبل من عليها المسيطر والمنشآت بالشركة
 للشركة يكون  عندما السيطرة تتحقق
 .بها المستثمر بالمنشأة التحكم على القدرة •
 . بها المستثمر بالمنشأة الرتباطها نتيجة المتغيرة العوائد في للشركة حق نشوء •
 .المستثمر عوائد على التأثير بغر  بها المستثمر المنشأة في التحكم على القدرة •
 الحقاائق والظارو  كانات ماا إذا ال، أم بهاا المساتثمر المنشاآت مان أ  على تسيطر انتك إذا ما تقييم عادةإب الشركة تقوم
 .أعاله أليها مشارال السيطرة عناصر من أكثر أو واحد على تغيرات حدو  إلى تشير
 يكاون  بهاا، التصاويت حقاوق  أ لبياة عان بهاا المساتثمر المنشآت من أ  في بالشركة الخاصة التصويت حقوق  تقل عندما
 األنشاطة عملياة لتوجياه قادرة لمنحهاا كافياة التصويت حقوق  تكون  عندما بها المستثمر المنشأة تلك على السيطرة كةللشر 
 .منفرد بشكل ابه المستثمر بالمنشأة الصلة ذات
 

فاي  التصاويت حقاوق  للشاركة كاان إذا ماا تقيايم عناد الصالة ذات والظارو  الحقائق كافة االعتبار بعين الشركة تأخذ
 :يلي ما والظرو  الحقائق تلك تشمل ، السيطرة لمنحها كا    بشكل ال أم بها المستثمر المنشأة
 اآلخرين التصويت حقوق  حاملي ملكية ىومد لحجم بالنسبة الشركة تمتلكها التي التصويت حقوق  حجم •
  اآلخرى  واألطرا  اآلخرين التصويت حقوق  وحاملي الشركة تمتلكها التي المحتملة التصويت حقوق  •
 .األخرى  التعاقدية الترتيبات من الناشئة لحقوق ا •
 هتوجيا  علاى الحالياة القادرة لاديها، ليسات أو لهاا، الشاركة أن إلاى تشاير قاد إضاافية وحارو  حقاائق أياة •

 المسااهمين اجتماعاات فاي التصاويت كيفياة ذلك في بما قرارات، التخاذ الحاجة وقت الصلة األنشطة ذات
 .السابقة
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 التجمعات االستثمارية المتخصصةشركة  

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 تلاك العملياة تتوقاف ابينما  التابعة، الشركة تلك على السيطرة على الشركة تحصل عندما التابعة الشركة توحيد عملية تبدأ
 التابعاة ومصااريف الشاركة إيارادات تضمين يتم الخصوص، وجه وعلى  .التابعة الشركة على السيطرة الشركة تفقد عندما

 التاريخ حتى السيطرة على الشركة تاريخ حصول من الموحد الشامل الدخل بيان في  السنة خالل المستبعدة وأ المستحوذة
 .التابعة الشركة على ركةالش سيطرة فيه تنقطع الذ 

 

 الحصاص  يار وماالكي الشاركة ماالكي علاى مو عاة األخارى  الشاامل الادخل عناصار مان عنصر وكل الخسارة أو الربح إن
 إلاى ذلك أدى لو حتى المسيطرة  يرواألطرا   الشركة مالكي على مو ع التابعة للشركة الشامل الدخل اليإجم ،المسيطرة
 .المسيطرة  ير األطرا  أرصدة في عجز حدو 

 

تلاك  ماع المحاسابية سياسااتها تاتالئم لكاي التابعاة للشاركات المالياة البياناات علاى تعاديالت إجاراء ياتم األمار، لازم حيثماا
 .الشركة األم قبل نم المستخدمة

 

النقدياة  والتادفقات والمصااريف واألربااح الملكياة وحقاوق  وااللتزاماات األصاول ذلاك فاي بماا المعاامالت جمياع إساتبعاد ياتم
 .التوحيد عند الشركة والشركات التابعة بين الداخلية المعامالت عن الناتجة

 
 على القوائم المالية للشركات التابعة التالية :  2019 كانون األول 31تشتمل القوائم المالية الموحدة كما في 

 رأس المال مكان التسجيل اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية
 والتصويت 

 مسددنسبة ال
 النشاط الرئيسي من رأس المال

 شركة بلوتو للمشاريع
 اإلسكانية م.خ.م

 المملكة األردنية
 الهاشمية

 %100 %100 دينار 850,000

سكانية بناء المشاريع اإل
وبيعها بدون فوائد ربوية 

وشراء وبيع وإستثمار العقارات 
 واألراضي

      
 

 من خالل بيان الدخل الشامل االخر الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة
لعادلاة يتم قياس االستثمارات بأدوات حقوق الملكياة بالقيماة العادلاة مان خاالل بناود الادخل الشاامل بشاكل مبادئي بالقيماة ا

ت باالضافة الى تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة بماا فاي ذلاك االربااح او الخساائر الناتجاة مان التغيارا
في القيمة العادلة والمعتر  بها في بنود الدخل الشامل االخر والمتراكماة فاي احتيااطي التغيارات فاي القيماة العادلاة. ال ياتم 

او الخسائر المتراكمة عند استبعاد االساتثمارات الاى االربااح او الخساائر، ولكان ياتم اعاادة تصانيفها  اعادة تصنيف االرباح
الشركة بتحديد جميع االستثمارات في حقوق الملكياة و يار المحاتفه بهاا للمتااجرة كموجاودات  الى االرباح المستبقاه. قامت

 االخر. مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
 



 

 

يتم االعتارا  باربااح التو يعاات عان هاذه االساتثمارات المالياة ضامن بياان الادخل عنادما تحصال الشاركة علاى حاق اساتالم 
االرباح، ما لم تمثل ارباح التو يعات بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتارا  بصاافي بياان الادخل  تو يعات

 يتم اعادة تصنيفها ضمن الربح او الخسارة.  االخر في الدخل الشامل االخر وال
ديااة التعاقديااة لالصاال ونمااوذج تقااوم الشااركة بتقياايم تصاانيف وقياااس الموجااودات الماليااة بناااء علااى خصااائص التاادفقات النق

 اعمال لشركة المعني بادارة الموجودات. 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(ت حول القوائم المالية الموحدة ايضاحا

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

ات المالية التي يتم تصنيفها وقياساها بالتكلفاة المطفاأة او بالقيماة العادلاة مان خاالل بناود الادخل الشاامل بالنسبة للموجود
التدفقات النقدية التي تكون فقط مادفوعات المبلاغ االصالي والفائادة علاى  االخر، فإن شروطها التعقادية يجب ان تؤد  الى

 المبلغ االصلي القائم.
 

المبدئي بأ  من الموجودات بتحديد ما اذا كانت الموجودات المعتر  بها حديثا تشكل جزءا مان تقوم الشركة عند االعترا  
وتعيد الشركة تقييم نماذج اعمالها في كل فترة مالية لتحديد   نموذج اعمال قائم او انها تعبر عن بداية نموذج اعمال جديد.
م تحدد الشركة في الفتارة المالياة الساابقة ا  تغييار فاي نمااذج ما اذا كانت نماذج االعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة. ول

 اعمالها. 
 

ن الدخل الشاامل االخار، يعااد تصانيف الاربح او عندما يتم الغاء االعترا  بأداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيا
ربح او الخساارة . وفاي المقابال، بالنسابة الخسارة المتراكمة المعتر  بها سابقا في الدخل االخار مان حقاوق الملكياة الاى الا 

ف الاربح او لالستثمارات المالية المحددة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل بيان الشامل االخر، فال ياتم اعاادة تصاني
 .الخسارة المتراكمة المعتر  سابقا في بيان الدخل الشامل االخر الى الربح او الخسارة بل تحول ضمن حقوق الملكية

 

تتعاار  ادوات الاادين التااي يااتم قياسااها الحقااا بالتكلفااة المطفااأة او بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الاادخل بيااان الشااامل االخاار 
 لالنخفا  في القيمة.

 

 الشاملبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  المحددة المالية الموجودات
 

 في :  الشامل بيان الدخل بالقيمة العادلة من خالل المحددة تتمثل الموجودات المالية
 

 موجودات تتضمن تدفقات نقدية تعاقدية وليست مدفوعات للمبلغ االصلي او الفائدة على المبلغ االصلي القائم، او / و   •
 

 للتحصيل والبيع ، او اوت محتفه بها ضمن نموذج اعمال وليس محتفظا بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية موجودا •
 

 مة العادلة من خالل بيان الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة. موجودات محددة بالقي •
 

يااس المعتار  باه فاي الاربح او تقاس تلك الموجودات بالقيمة العادلة مع تساجيل اياة اربااح / خساائر ناتجاة مان اعاادة الق
 الخسارة.

 

وق بالقيمة العادلة من خاالل الاربح خيار القيمة العادلة: يمكن تصنيف اداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موث
ساساي او الخسارة )خيار القيمة العادلاة( عناد االعتارا  المبادئي حتاى اذا لام ياتم اقتنااء االدوات المالياة او تكبادها بشاكل ا

من لغر  البيع او اعادة الشراء. ويمكن استخدام خيار القيمة العادلة للموجودات المالية اذا كان يلغي او يحد بشكل كبير 



 

 

عاادم التناسااق فااي القياااس او االعتاارا  الااذ  كااان سينشااأ خالفااا لااذلك ماان قياااس الموجااوادت او المطلوبااات او االعتاارا  
 س مختلف )"عدم التطابق المحاسبي"(. باالرباح والخسائر ذات الصلة على اسا

 اعادة التصنيفات 
الماليااة، يااتم اعااادة تصاانيف الموجااودات الماليااة فااي حااال تغياار نمااوذج االعمااال الااذ  تحااتفه بموجبااه الشااركة بااالموجودات 

من الفترة المالية المتأثرة، وتسر  متطلبات التصنيف والقياس المتعقلة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتبار من اليوم االول 
نظرا لعادم وجاود االولى التي تعقب التغيير في نموذج االعمال والذ  ينتج عنه اعادة تصنيف الموجودات المالية للشركة. و 

تغياارات فااي نمااوذج االعمااال التااي تحااتفه بااه الشااركة بااالموجودات الماليااة، خااالل الساانة الماليااة الحاليااة والفتاارة المحاساابية 
 اجراء اعادة تصنيف. السابقة، فلم يتم 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(لية الموحدة ايضاحات حول القوائم الما

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 انخفاض القيمة 

مع  39وذج "الخسارة المتكبدة" يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم نم 9ان المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
شاركة بااالعترا  بمخصصاات خساائر االئتماان المتوقعاة علاى االدوات المالياة نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة". تقوم ال

 التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة: 
 

 ، وة لدى البنوك نقد وارصد •
 ذمم تجارية مدينة واخرى ، و  •
 مطلوب من جهات ذات عالقة  •

 

و الممنوحة المتدنية في قيمتها االئتمانية )والتاي سايتم تناولهاا بشاكل مفصال فيماا وباستثناء الموجودات المالية المشتراة ا
 عادل: يلي(، يتطلب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بقيمة ت

 

شاهرًا، ا  العمار الزمناي للخساائر االئتمانياة المتوقعاة التاي نتجات مان حاواد   12خسارة ائتمانية متوقعة لمادة  •
شهر بعد نهاية الفترة المالياة )ويشاار اليهاا  12لتعثر في السداد على االدوات المالية التي يمكن وقوعها خالل ا

 ( ، او 1بالمرحلة 
 

المالياة، ا  العمار الزمناي للخساارة االئتمانياة المتوقعاة التاي تناتج  االداةعة خالل عمر الخسارة االئتمانية المتوق •
 (. 3والمرحلة  2داد الممكنة على مدار عمر االداة المالية )يشار اليها بالمرحلة من جميع حاالت التعثر في الس

 
الداة المالياة اذا  ادت مخااطر االئتماان ويكون من المطلوب تكوين مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعاة علاى مادى عمار ا

دوات المالياة االخارى، ياتم قيااس الخساارة المالياة بشاكل جاوهر  مناذ االعتارا  المبادئي. بالنسابة لجمياع اال االداةعن تلاك 
 شهر. 12االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

خسائر النقدية واالرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية واالخرى والمطلوباات مان قامت الشركة باختيار قياس مخصصات ال
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر هذه الموجودات.جهات ذات عالقة بمبلغ يعادل قيمة 

 

ياساها علاى انهاا القيماة وتعد الخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحالياة للخساائر االئتمانياة، حياث ياتم ق
قع الشركة اساتالمها والتاي تنشاأ الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة والتدفقات النقدية التي تتو 
 من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية، مخصومة بمعدل فائدة الفعلية لالصل. 

 



 

 

المقاساة بالتكلفاة المطفاأة مان اجماالي القيماة الدفترياة لالصاول. بالنسابة  يتم خصم مخصاص خساائر االساتثمارات المالياة
الادخل الشاامل االخار، مخصاص الخساارة ياتم االعتارا  باه ضامن بناود الادخل  الوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل بناود

 الشامل االخر، بدال من تخفيض القيمة الدفترية لالصل.
 

ئتمان لالصال الماالي قاد  ادت بشاكل جاوهر  مناذ االعتارا  المبادئي وعناد تقادير خساائر عند تحديد ما اذا كانت مخاطر اال
عين االعتبار عناد اجاراء هاذا التقيايم معلوماات معقولاة وقابلاة للادعم بحياث تكاون متاحاة االئتمان المتوقعة. تأخذ الشركة ب

معلوماات والتحلايالت الكمياة والنوعياة، وذات صلة دون الحاجة لمجهاود او تكااليف  يار ضارورية. ويشامل ذلاك كاال مان ال
 معلومات حول توقعات مستقبلية. بناء على الخبرة السابقة للشركة والتقييم االئتماني المتوفر، بما في ذلك اية
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019كانون األول  31المنتهية في للسنة 

 )بالدينار األردني(
 

م الموجاودات التاي تام تقييمهاا علاى انهاا ال يمكان انخفاا  قيمتهاا بالنسبة لفئات معينة مان الموجاودات المالياة، ياتم تقياي
عي علااى بشاكل فاارد  باالضااافة الااى ذلااك، تحديااد انخفااا  القيمااة علاى اساااس جماااعي. يمكاان ان يشااتمل الاادليل الموضااو 
المتاأخرة انخفا  قيمة محفظة الذمم المدينة على خبرة الشركة السابقة في تحصيل المدفوعات و يادة في عدد المدفوعات 
 في المحفظة باالضافة الى التغيرات الملحوحة في الظرو  االقتصادية او المحلية التي ترتبط بتعثر سداد الذمم.

 

علقة بالنقد واالرصدة لدى البنوك، الاذمم التجارياة المديناة واخارى، والمطلوباات يتم عر  خسائر االنخفا  في القيمة المت
 بيان الدخل وبيان الدخل الشامل االخر.  من جهات ذات عالقة، بشكل منفصل في

 

تعتبر الشاركة ان اداة الادين لهاا مخااطر ائتماان منخفضاة عنادما يكاون تصانيف مخااطر االئتماان معاادال لتعرياف المفهاوم 
 مي لفئة االستثمار.العال

 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
نيااة المتوقعااة، ولقياااس الخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة بموجااب تسااتعين الشااركة بنماااذج احصااائية الحتساااب الخسااارة االئتما

 التالية: فإن اهم المدخالت سيكون وفق الشكل المحدد للمتغيرات  9المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
 احتمالية التعثر  •
 الخسارة عند التعثر  •
 التعر  عن التعثر  •

المطورة داخليا والبيانات التاريخية االخرى، كماا سايتم تعاديلها لاتعكس  سو  تستمد هذه المعلومات من النماذج االحصائية
 المعلومات المستقبلية. 

 
 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 

وجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عند وقوع حد  او اكثر له تأثير ضار علاى التادفقات النقدياة يعتبر ا  من الم
. فاي 3ة المقدرة لالصل المالي. ويشار اليها الموجاودات المالياة منخفضاة القيماة االئتمانياة كموجاودات المرحلاة المستقبلي

ذا كانات ادوات الادين التاي تمثال الموجاودات المالياة المقاساة بالتكلفاة تاريخ كل بيان مركز مالي، تقوم الشاركة بتقيايم ماا ا
الشامل االخر هي منخفضة القيمة االئتمانية. يتعر  االصل المالي النخفاا  المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 في القيمة عند وقع حد  او اكثر له تأثر في التدفقات النقدية المستقبلية.
 



 

 

 تراف بالموجودات المالية الغاء االع
تادفقات النقدياة مان تلاك الموجاودات تقوم الشركة بالغاء االعترا  بالموجودات المالية فقط عند انتهاء الحقاوق التعاقدياة لل

المالية، او عند تحويل الموجودات المالية بما في ذلك جميع المخاطر والمنافع لملكية الموجودات المالية الى منشأة اخرى. 
علاى  لم تقم الشركة بتحويل او االحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الموجودات المالية واساتمرت بالسايطرةاذا 

الموجودات المحولة، تقم الشركة باالعترا  بالحصة المحتفه بها من الموجودات اضافة الى االلتزامات ذات الصلة التي قد 
ركة بكافاة المخااطر والمناافع المتعلقاة بملكياة الموجاودات المالياة المحولاة، تساتمر يتعين عليهاا سادادها. اذا احتفظات الشا 

 المالية، كما تعتر  باالقترا  المضمون للعوائد المستلمة. الشركة في االعترا  بالموجودات 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

ودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة او التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح في حال تم استبعاد الموج
ت ومجماوع المباالغ المساتلمة و يار المساتلمة المديناة فاي او الخسائر، يتم االعترا  بالفرق بين القيمة الدفترياة للموجاودا

 االرباح والخسائر.
 

الياة المصانفة بالقيماة العادلاة مان خاالل بناود الادخل الشاامل االخارى، فاإن االرباااح او فاي حاال تام اساتبعاد الموجاودات الم
مالية، ال يتم اعادة تصنيفها ضامن باين الخسائر المسجلة سابقا في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالوراق ال

 االرباح او الخسائر, ولكن يتم اعادة تصنيفها ضمن االرباح المستبقاة.
 

 

 عرض مخصص خسائر االئتمان في المعلومات المالية 
 يتم عرض مخصصات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في المعلومات المالية على النحو التالي : 

المالية بالتكلفة المطفأة )القرو  والسالف ونقاد وارصادة لادى البناوك( : كخصام مان اجماالي  بالنسبة للموجودات •
 وجودات.القيمة الدفترية للم

 

بالنسبة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر: ال يتم االعتارا  بمخصاص خساائر فاي  •
القيمة العادلة. ومع ذلاك فاإن مخصاص الخساارة متضامن كجازء  يهقائمة المركز المالي حيث ان القيمة الدفترية 

 االعترا  به في الدخل الشامل االخر. من مبلغ اعادة التقييم في مخصص اعادة التقييم ويتم
 

 االعتراف بااليرادات 
حاادا الحتساااب االياارادات ماان العقااود المبرمااة مااع العمااالء نظامااا شااامال مو  15يحاادد المعيااار الاادولي للتقااارير الماليااة رقاام 

التاي تضامنتها العدياد مان االيرادات الناتجة عان العقاود المبرماة ماع العماالء ويحال محال معاايير االعتارا  باااليراد الحالياة 
المعايير والتفسيرات المختلفة ضمن اطار المعاايير الدولياة العاداد التقاارير المالياة. ويقادم المعياار منهجاا جديادا لالعتارا  

 ة عن العقود المبرمة مع العمالء يتكون من خمس خطوات : بااليرادات الناشئ
 

 الخطوة االولى: تحديد العقد المبرم مع العميل 
عر  العقد بأنه اتفاق بين طرفين او اكثر ينشاأ بموجباه حقاوق والتزاماات قابلاة للتنفياذ كماا ويحادد معاايير لكال مان هاذه وي

 الحقوق وااللتزامات.
 

 امات االداء في العقد الخطوة الثانية: تحديد التز 
 يتمثل اداء االلتزام الوارد في العقد بالتعهد بنقل بضاعة او تقديم خدمة للعميل.

 



 

 

 لخطوة الثالثة: تحديد قيمة المعاملة ا
تتمثل قيمة المعاملة في المقابل الذ  تتوقع الشركة تحقيقه مقابل نقل البضائع وتقديم الخدمات المتعهد بها للعميل، وذلاك 

 ناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن طر  ثالث.باستث
 

 العقد  الخطوة الرابعة: توزيع قيمة المعاملة على التزامات االداء في
بالنسبة للعقود التي تتضمن اكثر من التزام اداء، تقوم الشركة بتو يع قيمة المعاملة على كل التزام اداء بما يعكس المقابل 

 اقه مقابل تنفيذ كل من التزامات االداء. الذ  تتوقع الشركة تحصيله واستحق
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 دودة()شركة مساهمة عامة مح

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 
 

 فاء المنشأة اللتزام االداء الخطوة الخامسة: االعتراف بااليراد عند استي
 تعتر  الشركة بإيراداتها مع مرور الوقت عند استيفاء ا  من الشروط التالية :

 

 استالم العميل واستفادته في الوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب تنفيذ الشركة اللتزاماتها، او  •
ل خاالل انشااء لتي يقع تحت نطاق سايطرة العميا عندما يقوم اداء الشركة اللتزامها بإنشاء او  يادة فعالية اصل ا •

 او  يادة فعالية ذلك االصل ، او 
اذا لم يسفر اداء الشركة عن نشوء موجودات ينتج عنها استعماالت بديلة للشركة ويكون لادى المنشاأة حاق فاي  •

 استالم مقابل عن التزامات االداء المنفذة حتى تاريخه.
 

نصااوص عليهااا فااي العقااد بناااء علااى طريقااة لااى تنفيااذ التزامااات االداء المتقااوم الشااركة بتو يااع ثماان المعاملااة ع •
الماادخالت التااي تتطلااب االعتاارا  بااااليرادات وفقااا للجهااود التااي تبااذلها الشااركة او الماادخالت التااي تحقااق االلتزامااات 

ياارادات الواجااب التعاقديااة. تقااوم الشااركة بتقاادير اجمااالي التكاااليف الال مااة النهاااء المشاااريع بغاار  تحديااد مبلااغ اال
 االعترا  بها. 

 

تستوفي الشركة تنفيذ التزامات االداء عن طريق تسليم البضائع وتقديم الخدمات المتعهد بها، تقوم الشركة   عندما •
بتكوين اصل تعاقد  يستند على قيمة المقابل المكتسب من جراء تنفيذ االلتزام. عند تخطي قيمة المقابل المساتلم مان 

 ؤد  الى نشوء التزام تعاقد . رادات المعتر  بها، فإن هذا يالعميل قيمة االي
 

 التعاقدياةيتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او مستحق االستالم مع مراعاة شروط وبناود الادفع  •
اذا كاناات تقااوم تحديااد مااا   ر وفقااا لمعااايير محااددة بغاا  التعاقديااةالمتفااق عليهااا. تقااوم الشااركة بإعااادة تقياايم ايراداتهااا 

ا باالصاالة او بالوكالاة. وقاد خلصات الشاركة علاى انهاا تعمال باالصاالة فاي جمياع معاامالت االيارادات الشركة بأعماله
 لديها.

 

يتم اثبات االيرادات في البيانات المالية  بالقدر الذ  يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية الى الشركة  •
 ل موثوق.والتكاليف، عند االمكان، بشك وامكانية قياس االيرادات

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة 



 

 

ان اعاداد البياناات المالياة يتطلاب مان االدارة بااأن تقاوم بتقاديرات، افتراضاات وتوقعاات قااد يكاون لهاا تاأثير عناد تطبيااق 
ن نتااائج االعمااال وبااات، االياارادات والمصاااريف. االسياسااات المحاساابية وكااذلك قااد تااؤثر علااى مبااالغ الموجااودات، المطل

 الفعلية من الممكن ان تتغير نتيجة اتباع تلك االفتراضات.
 

عند اعداد البيانات المالياة قامات االدارة بإتبااع نفاس االفتراضاات الجوهرياة فيماا يتعلاق بتطبياق السياساات المحاسابية 
 . ا عند اعداد البيانات الماليةوكذلك اتباع نفس التقديرات  ير المؤكدة المعمول به
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 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 
 

  9ر الدولي العداد التقارير المالية رقم ة للشركة فيما يتعلق بالمعيااالحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبي
 تقييم نموذج االعمال :  •

يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختباار مادفوعات المبلاغ االصالي والفائادة علاى المبلاغ االصالي القاائم 
الموجاودات المالياة معاا ى يعكاس كيفياة ادارة مجموعاات واختبار نموذج االعمال. تحدد الشركة نموذج االعماال علاى مساتو 

لتحقيق هد  اعمال معين. ويتضمن هذا التقييم الحكم الذ  يعكس جميع االدلة ذات الصلة بما فاي ذلاك كيفياة تقيايم اداء 
لموجاودات. الموجودات وقياس ادائها، والمخاطر التي تؤثر على اداء الموجودات وكيفية ادارتها وكيف يتم تعاويض مادراء ا

ا من التقييم المتواصل للشركة حول ما اذا كان نموذج العمل لتلك الموجودات المالية المحتفه بهاا ماا  ال تعتبر الرقابة جزء
مالئما، او اذا ما كانات  يار مالئماة ماا اذا كاان هنااك تغييار فاي نماوذج العمال وبالتاالي تغييارا مساتقبليا فاي تصانيف تلاك 

 الموجودات.
 

 ة في مخاطر االئتمان : زيادة كبير  •
، او 1شاهرا لموجاودات المرحلاة 12قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة يتم 

. ينتقال االصال الاى المرحلاة الثانياة 3او المرحلاة  2خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني لموجاودات المرحلاة 
ماا  9االعترا  المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم اطر االئتمان بشكل كبير منذ في حال  يادة مخ

الذ  يشكل  يادة كبيرة في مخاطر االئتمان. وعند تقييم ما اذا كانت مخاطر االئتمان أل  من الموجودات قد ارتفعت بشاكل 
 ومات المستقبلية الموثوقة. ية والنوعية المعقولة والمعلكبير، تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات الكم

 
 انشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة :  •

عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على اساس جماعي، يتم تجميع االدوات المالية على اساس خصائص المخاطر 
اريخ االعتاارا  المباادئي، فتاارة االسااتحقاق المتبقيااة، ر االئتمااان، نااوع الضاامانات، تاا المشااتركة )مثاال نااوع االداة، درجااة مخاااط

ومجال العمل، والموقع الجغرافي للمقتر ، وما الى ذلاك(. وتراقاب الشاركة مادى مالئماة خصاائص مخااطر االئتماان بشاكل 
 ه فاي حالاة تغييار خصاائص مخااطرمستمر لتقييم ما اذا كانت ال تزال متشابهة. حيث يعتبر ذلك من المطلوبات لضامان انا 



 

 

االئتمااان فااإن هناااك اعااادة تصاانيف مالئاام للموجااودات. وقااد ينااتج عاان ذلااك انشاااء محااافه جدياادة او انتقااال موجااودات الااى 
محفظة حالية تعكس بشاكل افضال خصاائص مخااطر ائتماان المماثلاة لتلاك المجموعاة مان الموجاودات. ان اعاادة تصانيف 

دما تحد   يادة كبيرة في مخااطر االئتماان )او عنادما ياتم عكاس حافه يعد امرا اكثر شيوعا عنالمحافه واالنتقاالت بين الم
شااهرا الااى  12تلااك الزيااادة الكبياارة( وبالتااالي تنتقاال الموجااودات ماان الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة التااي تتااراوح ماادتها بااين 

يساتمر قياساها علاى تحاد  ايضاا ضامن المحاافه التاي الخسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني، او العكاس، ولكنهاا قاد 
شاهرا او علاى مادى العمار الزمناي ولكان ماع تغيار قيماة الخساارة  12نفس االساس من الخسائر االئتمانية المتوقعاة لمادة 

 االئتمانية المتوقعة نظرا الختال  مخاطر االئتمان بالنسبة للمحافه.
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 ة()شركة مساهمة عامة محدود

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 النماذج واالفتراضات المستخدمة:  •
. خسارة االئتمان المتوقعةتستخدم الشركة نماذج وافتراضات متنوعة لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك لتقييم 

وينطبق الحكم عند تحديد افضل النماذج المالئمة لكل نوع مان الموجاودات وكاذلك لتحدياد االفتراضاات المساتخدمة فاي تلاك 
 النماذج، والتي تتضمن افتراضات تتصل بالمحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان. 

 

  9لتقارير المالية رقم المعيار الدولي العداد االمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة فيما يتعلق ب
فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها االدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والتي لها التأثير االكثر 

 اهمية على المبالغ المعتر  بها في البيانات المالية : 
انااواع المنتجااات / السااوق وتحديااد المعلومااات المسااتقبلية لكاال نااوع ماان  تحديااد العاادد والااو ن النساابي للساايناريوهات -

المستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو. وعند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تستخدم الشركة معلوماات مساتقبلية معقولاة 
هاذه المحركاات علاى بعضاها ومدعومة تستند الى افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف المحركات االقتصاادية وكياف تاؤثر 

 البعض. 
 

 احتمالية التعثر :  •
تشكل احتمالية التعثر مدخال رئيسيا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثار تقاديرا الحتمالياة التعثار 

 .علقة بالظرو  المستقبليةعن السداد خالل افق  مني معين، ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المت
 

 الخسارة عند التعرض :  •
تعتبر الخسارة عند التعر  تقديرا للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. ويستند الى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 

ت االضااافية المسااتحقة وتلااك التااي يتوقااع المقاار  تحصاايلها، مااع االخااذ بعااين االعتبااار التاادفقات النقديااة ماان الضاامانا
 الئتمانية المتكاملة. والتعديالت ا

  
 

 تحقق االيرادات



 

 

 تتحقق اإليرادات من بيع العقارات عند إتمام البناء أل را  البيع وتسليم المشتر  العقار المباع وانتقال المخاطر للمشتر .
 

ار للمستأجر المؤجرة وبعد تسليم العقتتحقق ايرادات تأجير وخدمات الوحدات المؤجرة على اساس فترة العقد لتلك الوحدات 
 وبعد تأدية الخدمة.

 المصاريف
ويااتم تصاانيف  ،تتكااون مصاااريف البيااع والتسااويق بشااكل رئيسااي ماان التكاااليف المنفقااة لتسااويق وبيااع منتجااات الشااركة

 المصاريف األخرى كمصاريف ادارية وعمومية .
 

تعلاق بشاكل مباشار بتكااليف مبيعاات يار المباشارة والتاي ال تالمصاريف المباشرة و  االدارية والعموميةتتضمن المصاريف 
العقارات وتكاليف إيجار العقارات وفقًا للمعايير المحاسبية المتعار  عليها، ويتم تو يع المصاريف إذا دعت الحاجة لذلك ، 

 بين المصاريف العمومية واإلدارية وكلفة مبيعات العقارات وكلفة إيجارات العقارات
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 النقد وما في حكمه
تسييلها خالل فترة عالية التي يمكن يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد والودائع تحت الطلب واإلستثمارات ذات السيولة ال

 ثالثة شهور أو أقل.
 

 أسهم الخزينة
تظهر أسهم الخزيناة فاي بناد مساتقل مطروحاة مان حقاوق الملكياة، ال تتمتاع أساهم الخزيناة بحاق باألربااح المو عاة علاى 

 تكلفة الشراء.المساهمين وليس لها الحق بالتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة ، تظهر أسهم الخزينة ب
 

 ستلزمات وأدواتم
 يتم تسعير مستلزمات وأدوات بسعر الكلفة بإستخدام طريقة الوارد أواًل صادر أواًل.

 

 أوراق القبض
 تظهر أوراق القبض بالتكلفة بقيمتها الفعلية التي تقارب قيمتها العادلة بالدينار االردني .

 

 مخصص تدني ذمم مدينة 
م المدينة ويتم تقدير مخصص تدني الذمم بتحصيلها بناًء على الخبرة السابقة ابلية تحصيل الذمتقوم اإلدارة بتقدير مدى ق

 والبيئة االقتصادية السائدة .
 

 اإلستثمارات في شركة زميلة 
% وهناك تأثيرًا  فعااًل للشركة عليها بموجب طريقة حقوق   20تظهر اإلستثمارات في الشركات المملوكة بقيمة ال تقل عن 

اإلستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي أصول الجهة  ملكية بحيث تظهر ال
%( أو 50المستثمر بها وذلك وفقًا آلخر قوائم مالية صادرة لها، ويشار إليها على أنها شركات تابعة )نسبة الملكية فوق 

أرباح أو خسائر الشركات الزميلة للسنة يتم ادراجها  الشركة في صافي  %(. إن حصة 50 – 20 ميلة )نسبة الملكية بين 
 في قائمة الدخل الموحدة.  

 

 يجر  قيد اإليرادات من اإلستثمارات في األوراق المالية عند اإلعالن عن تو يع  األرباح. 
 

 الذمم المدينة 



 

 

، يتم تكوين مخصص تدني  قدر عدم تحصيلها تسجل الذمم المدينة بالمبلغ االصلي بعد تنزيل مخصص لقاء المبالغ الم
 الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي  يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم المدينة.

 

 الذمم الدائنة والمستحقات 
  طالبة بها من قبل خدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم الم لليتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل 

 المورد. 
 

 العقارات ألغراض البيع 
 يتم قيد العقارات الجاهزة أل را  البيع بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل .

 

 مشاريع تحت التنفيذ
 تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة ويتم رسملة تكاليف االقترا  على السحوبات من القرو  لتمويل هذه المشاريع.
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 اإلستثمارات العقارية 

م إحتسااب اإلساتهالك علاى اسااس االنخفا ، ويات تظهر المباني المؤجرة بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ومخصص
 % بالمئة سنويًا وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت.4% والى 2الحياة العملية المقدرة بنسبة سنوية تتراوح ما بين 

 

( حيث خير المعيار الشركة بقيد استثماراتها   40تظهر اإلستثمارات في األراضي بالتكلفة ) حسب معيار الدولي رقم 
التكلفة أو بالقيمة العادلة شريطة أن ال يكون هناك أ  عائق يحول دون القدرة على تحديد قيمة االستثمارات  العقارية أما ب

 . العقارية بشكل موثوق، وقد اختارت إدارة الشركة التكلفة لقيد استثماراتها في األراضي 
 

 

 الممتلكات والمعدات
ت المتراكمة ، تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف إيرادية زيل اإلستهالكاتظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تن

، ويجر  احتساب االستهالكات على اسااس الحيااة العملياة المقادرة للممتلكاات وذلاك بإساتعمال طريقاة القساط الثابات. إن 
 معدالت االستهالك للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي على النحو اآلتي :

  ستهالك السنو  معدل اال

 المباني % 4
 وديكورات   األثا  والمفروشات % 9-15

 حاسوب واجهزة كهربائية ومكتبية أجهزة  % 25

 السيارات % 15
 والمعدات  العدد واألدوات % 20
 وحات االعالنيةللا % 10

 

ع المنافع  تهالك تتناسب مفترة اإلسبشكل دور  للتأكد من أن طريقة و  طريقة اإلستهالكيتم مراجعة العمر اإلنتاجي و 
 المعدات. قتصادية المتوقعة من الممتلكات و اال
 



 

 

عناد حهاور أ  أحادا  أو  يتم اجاراء اختباار لتادني القيماة التاي تظهار بهاا الممتلكاات والمعادات فاي قائماة المركاز الماالي
إحتسااب ي القيماة، ياتم تغيرات فاي الظارو  تظهار أن هاذه القيماة  يار قابلاة ل.ساترداد. فاي حاال حهاور أ  مؤشار لتادن

 خسائر تدني تبعًا لسياسة تدني قيمة الموجودات. 
متلكات والمعدات فإنه يتم اإلعتارا  بقيماة المكاساب أو الخساارة الناتجاة، التاي تمثال الفارق ماا معند أ  إستبعاد الحق لل

 مل الربح والخسارة.، مج كز الماليبين صافي عوائد اإلستبعاد والقيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المر 
 

 عقود االيجار 
يتم تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالي اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهر  لمنافع ومخاطر الملكية  

 المتعلقة باألصل موضوع العقد الى المستأجر. ويتم تصنيف عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيلي.
 

قود االيجار الرأسمالي يتم اثباتها كأصل للشركة بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات  مملوكة بموجب ع ان االصول ال
 االيجار أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء االيجار ، أيهما أقل.  
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 )يتبع(موحدة المالية ال ايضاحات حول القوائم

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 

ان تكاليف التمويل، والتي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود االيجار والقيمة الحالية للحد االدنى لدفعات االيجار أو  
خالل فترة  الشامل  تحميلها على قائمة الدخل  ما أقل، يتمالقيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء االيجار، أيه

 االيجار وللوصول الى معدل تحميلي ثابت للمبالغ المتبقية لاللتزامات لكل فترة محاسبية .
 

خالل فترة عقد االيجار التشغيلي  الشامل يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الدخل 
 ة القسط الثابت.ستخدام طريقوذلك با 

 

 المخصصات
يتم تكوين المخصصات عندما يكون على الشركة أ  التزام حالي )قانوني أو متوقع( ناتج عن أحدا  سابقة والتي تعتبر  

 تكلفة سدادها محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق. 
 

بعد األخذ   قائمة المركز المالي كما بتاريخ  يتم قياس المخصصات حسب أفضل التوقعات للبدل المطلوب لمقابلة اإللتزام 
بعين اإلعتبار المخاطر واألمور  ير المؤكدة المحيطة باإللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية  

لغ مؤكدة  المقدرة لسداد اإللتزام الحالي، فإنه يتم اإلعترا  بالذمة المدينة كموجودات في حالة كون استالم واستعاضة المب 
 مكن قياس المبلغ بشكل موثوق.وي

 معلومات القطاعات  
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم خادمات خاضاعة لمخااطر وعوائاد تختلاف 

يذ  وصاانع مدير التنفعن تلك المتعلقة بقطاعات اعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير التي تم إستعمالها من قبل ال
 القرار الرئيسي لدى الشركة. 

القطاااع الجغرافااي ياارتبط فااي تقااديم خاادمات فااي بيئااة اقتصااادية محااددة خاضااعة لمخاااطر وعوائااد تختلااف عاان تلااك المتعلقااة 
 بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية اخرى.

 التقاص  



 

 

ي قائماة المركاز الماالي فقاط عنادما تتاوفر الصاافي فا يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات واحهار المبلغ 
ا على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوباات تهالحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسوي

 في نفس الوقت. 
 ضريبة الدخل

الادخل فااي المملكااة  ة ضااريبةوتعديالتاه الالحقااة والتعليمااات الصاادرة عاان دائار  قااانون ضاريبة الاادخلتخضاع الشااركة لانص 
األردنية الهاشمية ، ويتم اإلستدراك لها وفقًا لمبدأ اإلستحقاق ، يتم إحتساب مخصص الضريبة على أسااس صاافي الاربح 

( فإنه قد يترتب للشركة موجودات ضريبية مؤجلة ناتجة عن الفروقات 12المعدل. وتطبيقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
محاسااابية والضاااريبة للموجاااودات والمطلوباااات والمتعلقاااة بالمخصصاااات هاااذا ولااام ياااتم احهاااار تلاااك قيماااة الالمؤقتاااة باااين ال

 الموجودات ضمن القوائم المالية المرفقة حيث أنها  ير جوهرية.
 

منح مطور  المدن الصناعية المؤهلة الخاصاة المزاياا واإلعفااءات الممنوحاة للمادن  2004قرر مجلس الو راء خالل عام 
عامااة، كمااا قاارر اخضاااع مشااتريات الشااركات القائمااة فااي المناااطق الصااناعية المؤهلااة للضااريبة العامااة علااى اعية الالصاان

 المبيعات بنسبة صفر. 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019ل األوكانون  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية الى الدينار األردني عند إجراء المعاملة، ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية  
ذلك التاريخ . ان األرباح   ة فيالى الدينار األردني باألسعار السائد قائمة المركز المالي بالعمالت األجنبية في تاريخ 

 .الشامل الموحدة  والخسائر الناتجة عن التسوية أو تحويل العمالت األجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل
 

عند تجميع القوائم المالية للشركات التابعة في الخارج مع القوائم المالية للشركة االم، يتم تحويل موجودات ومطلوبات تلك   
المركز المالي الى الدينار االردني باالسعار السائدة في نهاية العام، ويتم تحويل االيرادات   تاريخ قائمةفي  الشركات كما

قائمة التغيرات  والمصاريف على اساس متوسط السعر للفترة ، ان فروقات التحويل الناتجة ، وان وجدت يتم ادارجها ضمن 
 .  الملكيةحقوق في 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 

 الممتلكات والمعدات  -4
 كانون األول  31 ات  استبعاد اضافات   كانون الثاني   1  

   ة:الكلف
  

 94,804 - - 94,804 أراضي
 1,268,106 - - 1,268,106 مباني *

 305,198 - - 305,198 أثا  ومفروشات وديكورات  
 312,270 - - 312,270 أجهزة حاسوب واجهزة كهربائية ومكتبية  

 70,057 (25,804) 39,885 55,976 سيارات 
 105,955 - - 105,955 عدد وأدوات ومعدات 

 75,023 - - 75,023 اعالنية لوحات 
 2,231,413 (25,804) 39,885 2,217,332 مجموع الكلفة

 

     االستهالكات:
 1,053,217 - 25,362 1,027,855 مباني  

 302,500 - 1,456 301,044 أثا  ومفروشات وديكورات  
 309,998 - 1,810 308,188 أجهزة حاسوب واجهزة كهربائية ومكتبية  

 6,243 (25,804) 15,882 16,165 سيارات 
 94,812 - 596 94,216 عدد وأدوات ومعدات 

 74,305 - 424 73,881 لوحات اعالنية 
 1,841,075 (25,804) 45,530 1,821,349 مجموع االستهالكات



 

 

    395,983 كانون الثاني 1القيمة الدفترية الصافية  كما في 
     

 390,338    كانون األول  31ي ة الدفترية الصافية  كما فالقيم
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 (شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 في أراضي  اإلستثمارات -5

  2019 2018 
 5,192,662 4,400,653  ثمارات في اراضي االست

 - -  اضافات 
 (792,009) (298,065)  استبعادات 

  4,102,588 4,400,653 
 
 مؤجرة بالصافي  المباني ال -6

  2019 2018 
 22,697,656 6,338,993  لمباني المؤجرة في بداية السنة تكلفة ا

 - -  ة اضافات خالل السن
 (10,791,497) -  ةاستبعادات خالل السن

 11,906,159 6,338,993  مجموع تكلفة المباني المؤجرة 
 5,567,166 609,390  ينزل: االستهالك المتراكم 

 6,338,993 5,729,603  صافي قيمة المباني المؤجرة في نهاية السنة 
 
 خر  ن خالل بيان الدخل الشامل االمحددة بالقيمة العادلة مالمالية الموجودات ال -7

 2019 2018 

 2018) ساهم  6,176اإلستثمار في شركة التجمعات للمشااريع الساياحية )م.ع.م( بأساهم عاددها 
 :6,176 ) 2,223 1,978 

 165,025 191,748ساااهم  611,200للخااادمات التغذياااة واالساااكان بأساااهم عاااددها  اإلساااتثمار فاااي شاااركة التجمعاااات



 

 

 (2018  :611,200 ) 
بنسابة  675,000فياة للصاناعة واإلساتثمار )ذ.م.م( برأسامال مقاداره اإلستثمار فاي شاركة االئتال 

 50,000 50,000 % من رأس المال7,41

 243,971 217,003 

 
مرهونة لبنك االتحاد وذلك عن القر    من شركة التجمعات لخدمات التغذية واالسكان سهم 100,000* هذا ويوجد 
 المتناقص . 
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 المعامالت مع جهات ذات عالقة     -8
 

دالت والمزاياا التالياة لصاالح خالل السانة بقياد المكافاآت والبا  قامت شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة م.ع.م
 رئيس وأعضاء مجلس االدارة والمدير العام :

 2019  2018 
 20,600  51,627 صر  بدل تنقالت لرئيس  وأعضاء مجلس ادارة الشركة 

 41,226  57,943  مجلس االدارةواعضاء الرواتب والعالوات والمكافآت التي تقاضاها رئيس 
 
  والحسابات المدينة األخرى المصاريف المدفوعة مقدما   -9

 2019  2018 
 91,410  111,480 تأمينات مستردة 

 16,437  12,561 مصاريف مدفوعة مقدمًا 
 85,300  84,566 امانات ضريبة دخل 

 27,904  13,164 مدينة أخرى 
 221,771  221,051 

 
 يع  العقارات واألراضي ألغراض الب -10

 2019  2018 
 378,674  372,027   البيع   عقارات ال را

 372,027  378,674 
 

 المتخصصةشركة التجمعات االستثمارية 

 (شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 (شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 ردني()بالدينار األ
 

 

 رسم التحصيل المدينون والشيكات ب -11

  2019  2018 
 5,300,204  3,841,364  ذمم مدينة 

 6,783  55,712  شيكات برسم التحصيل 
  3,897,076  5,306,987 

 (998,790)  (998,790)  ينزل: مخصص تدني ذمم مدينة  
  2,898,286  4,308,197 
     
     

 
 الشامل ن خالل بيان الدخل محددة بالقيمة العادلة مالمالية لاموجودات ال -12

 2019  2018 
  177,460: 2018سهم ) 177,460استثمار في الشركة العربية االلمانية للتأمين بأسهم عددها 

 - سهم(  
 

- 
 1,222,765  1,222,765 سهم(   986,101: 2018سهم )   986,101استثمار في شركة الخز  االردنية بأسهم عددها  

 23,419  26,888 سهم(   86,738: 2018سهم )   86,738للتغذية واالسكان بأسهم عددها التجمعات  استثمار في شركة
 68,432  63,697   (سهم  43,039  :2018سهم )  43,039 استثمار في شركة االتحاد لتطوير االراضي بأسهم عددها 

  :2018)سهم  22,530 بأسهم عددهاي الشركة األردنية للتطوير واالستثمار المالاستثمار في 
 51,819 ( سهم  22,530

 
85,389 

  100: 2018سهم ) 100مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر بأسهم عددها  استثمار في شركة
 137 سهم( 

 
147 

 1,365,306  1,400,152 
 



 

 

 النقد وما حكمه -13
 2019  2018 

 70,737  150,000 نقد في الصندوق  شيكات و 
 173,545  613,066 قد لدى البنوك ن
 763,066  244,282 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة 

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

   الحتياطياتا -14
 

  اطي االجباري:االحتي
قانون الشركات في المملكة األردنية الهاشمية والنظام األساسي للشركة، تقاوم الشاركة بتكاوين  شيًا مع متطلباتاتم

بالمئااة ماان الااربح الصااافي حتااى يبلااغ هااذا االحتياااطي ربااع رأساامال الشااركة ويجااو   10احتياااطي اجبااار  بنساابة 
االحتياطي ما يعادل مقدار رأسمال  يئة العامة للشركة الى أن يبلغ هذااالستمرار في اقتطاع هذه النسبة بموافقة اله

، هذا ويحق للهيئة العاماة الشركة المصرح به. ان هذا االحتياطي  ير قابل للتو يع كأنصبة أرباح على المساهمين
جتمعة في حسااب وبعد استنفاذ االحتياطيات األخرى أن تقرر في اجتماع  ير عاد  اطفاء خسائرها من المبالغ الم

 .على أن يعاد بناءه وفقًا ألحكام القانون المشار اليهاالحتياطي االجبار  
 

  االحتياطي االختياري:
شيًا مع متطلبات قانون الشركات في المملكة األردنية الهاشامية والنظاام األساساي للشاركة، فإناه يجاو  للشاركة اتم

علاى اقتاراح مجلاس ادارتهاا.  بالمئة من الربح الصافي بناءا 20ى أن تقوم بتكوين احتياطي اختيار  بما ال يزيد عل
 ان هذا االحتياطي قابل للتو يع كانصبة أرباح على المساهمين بعد موافقة الهيئة العامة للشركة على ذلك.  

 
 أسهم الخزينة -15

ديناار اردناي،  140,000ساهم تكلفتهاا قادرها  81,732أساهم خزيناة عاددها بشراء  2019قامت الشركة خالل عام 
هم ال تتمتااع بحااق فااي األرباااح المو عااة علااى المساااهمين ولاايس لهااا الحااق فااي التصااويت فااي علمااا بااان هااذه االساا 

 اجتماعات الهيئة العامة للشركة. 
 

 االيرادات المؤجلة  -16



 

 

  2019 2018 
 1,605,542 1,180,184   رادات ايجارات وخدمات مؤجلة طويلة االجل اي

 2,166,211 911,730   رات وخدمات قصيرة االجل ايرادات ايجا
  2,091,914 3,771,753 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 القرض  -17
قساط وقيماة كال قساط  60يسادد علاى ديناار اردناي 450,000ن بناك االتحااد بقيماة كة على قار  تجاار  ما حصلت الشر 

% سانويا تساتوفى شاهريا وبادون عمولاة 8,75دينار اردني شامال الفوائد بعد مضاي فتارة الساماح وبمعادل فائادة  9,300
اراضي حو  ابو ( ضمن  101،  122،  103التي تحمل رقم )  وهي بضمان رهن عقار  من الدرجة االولى على العقارات

سهم من اسهم شركة التجمعات لخدمات التغذية واالساكان لصاالح  100,000، وايضا تم رهن ( قرية الرقيم3صوانة رقم )
 .البنك

 2019  2018 
 248,293  157,656 قيمة القر  

 111,600  111,600 ينزل : الجزء المتداول 
 136,693  46,056 االجل  الجزء طويل

 
   والحسابات الدائنة االخرى ف المستحقة المصاري -18

 2019  2018 
 178,896  20,840 مصاريف مستحقة 

 328  4,927 مخصص اجا ات موحفين  
 187,828  75,335 رسوم الجامعات األردنية 

 6,722  6,722 مخصص صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
 15,911  15,911 أمانات مساهمين

 24,655  35,371 أمانات ضريبة المبيعات
 644,069  739,521 مخصصات مختلفة 



 

 

 750,000  671,845 مخصص ضريبة دخل 
 5,143  3,725 متنوعة 

 1,574,197  1,813,552 
 

 
 

 والشيكات االجلة الدائنون  -19
 2019  2018 

 -  58,704 شيكات اجلة 
 116,045  46,364 ذمم شركات وساطة

 858,736  358,837 موردينذمم 
 463,905  974,781 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 (شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 ضريبة الدخل    -20
  . 2014حتى نهاية عام  والمبيعات مع دائرة ضريبة الدخل للشركة بيالضري وضع تم انهاء

 

فقد قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي ولام ياتم تدقيقاه مان  2018و  2017و  2016و  2015 لالعوامأما بالنسبة 
 .الموحدة داد هذه القوائم الماليةقبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية تاريخ إع

 

 يرادات     اال -21
 2019  2018 

 1,626,091  1,415,440 ايرادات ايجارات 
 647,942  812,525 ايرادات خدمات مدينة 

 2,227,965  2,274,033 
 

 تكلفة االيرادات        -22
 2019  2018 

 635,675  531,873 استهالكات 
 98,849  106,355 ها  رواتب وأجور وملحقات

 108,477  54,000 مسقفات 
 15,412  12,255 تأمين

 35,821  148,098 صيانة وتصليحات 
 35,666  28,619 مياه وكهرباء

 2,476  782 مصاريف محروقات 
 5,227  3,724 مصاريف سيارات وتنقل  



 

 

 39,400  33,844 أمن وحماية
 138,966  96,024 نضح 
 140,071  125,505 نظافة 
 693  1,544 أخرى 

 1,142,623  1,256,733 
 

 مصاريف البيع والتسويق     -23
 2019  2018 

 11,382  7,255 رواتب وأجور وملحقاتها 
 -  17,317 عموالت بيع 

 1,026  81 أخرى 
 24,653  12,408 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 (ودةشركة مساهمة عامة محد)

 

 )يتبع(ة ايضاحات حول القوائم المالية الموحد
  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية      -24

 2019  2018 
 131,625  146,677 رواتب وأجور وملحقاتها  

 44,826  52,098 ومكافئات بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 
 28,296  20,963 واشتراكاترسوم ورخص 

 34,048  42,496 واستشاراتتعاب مهنية أ
 16,000  16,000 ايجارات

 12,387  12,829 كهرباء ومياه
 3,863  3,733 بريد وبرق وهاتف 

 17,841  20,664 ودورات موحفينمكافآت 
 2,221  3,776 قرطاسية ومطبوعات 

 5,364  5,837 ضيافة  
 19,278  17,523 تهالكات إس

 940  2,809 صيانة 
 2,932  2,453 اجتماعات الهيئة العامة 

 917  1,046 نظافة 
 431  3,839 دعاية واعالن 

 5,864  8,696 محروقات 
 6,057  6,040 تأمينات 



 

 

 18,000  18,000 لجنة االستثمار  اتعاب
 13,841  16,754 أخرى 

 402,233  364,731 
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 ارية المتخصصةشركة التجمعات االستثم

 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 ارباح بيع االصول   -25

وعلى تحقق   لقر  لالصول المرهونة من مباني مؤجرة واراضي بناءا على صدور قرار قطعي بتملك حملة اسناد ا
 كما يلي :  2018خالل عام  ارباح بيع االصول للشركة

    
 972,009   كلفة االراضي المباعة  
 6,177,896   بالصافي كلفة المباني المؤجرة 

 7,149,905   صافي قيمة االصول المباعة  
    
    

 ( 2,972,161)   ناد القر  قيمة الفوائد المستحقة الس
 ( 10,950,000)     قيمة اصل االسناد

   6,772,256 
  

( ابو حوانه جنوب العاصمة عمان بقيمة  3( حو  رقم )1959ببيع أر  رقم ) 2019* قامت الشركة خالل عام 
 . 410,559والبالغه كلفته  دينار اردني  863,800

 
  ( لالدوات المالية 9الية )اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير الم -26



 

 

( االدوات المالياة متطلباات لتحدياد وقيااس الموجاودات والمطلوباات المالياة 9دولي للتقاارير المالياة )يقدم المعيار ال
( االدوات 39وبعض العقود لشراء او بيع بنود  ير مالية. يحل هاذا المعياار محال المعياار المحاسابي الادولي رقام )

 القياس"المالية: "االعترا  و 
 

. اختاارت الشاركة 2018كاانون الثااني  1( ابتداءا من 9للتقارير المالية رقم ) قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي
عدم تعديل ارقام المقارنة وتم ادراج التعديالت في تاريخ التطبيق على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية 

 لمدورة. ضمن االرصدة االفتتاحية لالرباح ا
 

االيرادات المستحقة القبض التي تم تصنيفها سابقا كقرو  وذمام مديناة بموجاب المدينون والذمم المدينة االخرى و 
( تام تصانيفها االن بالتكلفاة المطفااة. تام تكاوين مخصصاات تادني اضاافية بلغات 39معيار المحاسابة الادولي رقام )

 1المادورة فاي  واالعتارا  بهاا ضامن الرصايد االفتتااحي لالربااحدينار اردني لتلك الاذمم المديناة  253,277قيمتها 
 (.9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ) 2018كانون الثاني 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31 للسنة المنتهية في
 )بالدينار األردني(

 
 الوضع القانوني للشركة  -27

 

 التابعة على الغير:  اتالشرك قبل الشركة و ملخص القضايا المرفوعة من
 دينار اردني. 393,493الشركات التابعة على الغير بقيمة الشركة و  بلغت قيمة القضايا المقامة من قبل

 األدوات المالية  -28
 قيمة العادلة  ال

الية والمطلوبات المالية تتضمن الموجودات المالية النقد وما فاي حكماه والشايكات ان القيمة العادلة للموجودات الم
برسم التحصيل والذمم المديناة واالوراق المالياة، وتتضامن المطلوباات المالياة الاذمم الدائناة والتساهيالت االئتمانياة 

 رى.والقرو  واالرصدة الدائنة االخ
 

 ي االسواق النشطة لنفس االدوات المالية.المستوى االول: االسعار السوقية المعلنة ف
 

المستوى الثاني: اساليب تقييم تعتماد علاى مادخالت تاؤثر علاى القيماة العادلاة ويمكان مالحظتهاا بشاكل مباشار او 
  ير مباشر في السوق.

 

شار او على القيمة العادلة وال يمكان مالحظتهاا بشاكل مباالمستوى الثالث: اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر 
  ير مباشر في السوق.

 المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى االول   :  2019 األول كانون  31كما في 
 1,365,306  -  -  1,365,306موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان  



 

 

 الشامل   الدخل
الية بالقيمة العادلة من خالل بيان  موجودات م
 243,971  -  -  243,971 االخر  ل الدخل الشام 

 1,609,277  -  -  1,609,277 
        
        

 المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى االول    :  2018األول  كانون  31كما في 
يان  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ب

 1,400,152  -  -  1,400,152 الشامل   الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان  

 217,003  -  -  217,003 االخر  الدخل الشامل 
 1,617,155  -  -  1,617,155 

        
        

لعادلاة بسابب عادم وجاود ساوق نشاط تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموجودات ولايس قيمتهاا ا
رة الشركة ان كلفة الشراء هي انسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وانه ال يوجد تدني في لها، هذا وترى ادا

 قيمتها.
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 إدارة مخاطر رأس المال 

تقوم الشركة بإدارة رأسمالها لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خالل الحد األمثل 
 .2018ة الشركة اإلجمالية عن سنة ألرصدة الديون وحقوق المساهمين. لم تتغير استراتيجي

 
وحقاوق الملكياة  18،  17، 16ال الشركة يضم ديون والتي تضم االقتراضات المبيناة فاي اإليضااحات رقام إن هيكلة رأس م

في الشركة والتي تتكون من رأس المال، واالحتياطي االجبار  واالرباح المدورة كما هي مدرجة في بيان التغيرات في حقاوق 
 .الملكية

 

 معدل المديونية  
عاة هيكلياة رأس الماال بشاكل دور . وكجازء مان هاذه المراجعاة، يقاوم مجلاس اإلدارة باألخاذ اجيقوم مجلس إدارة الشاركة بمر 

باإلعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس الماال والادين. إن هيكال رأسامال الشاركة يضام دياون 
 تقم الشركة بتحديد حد أقصى لمعدل المديونية.  من خالل االقترا  ، لم

 

 -ن معدل المديونية في نهاية السنة هو كما يلي:إ
 

2019  2018 
 157,656 المديونية      

 
248,293 

  11,799,284 حقوق الملكية      
11,096,609 

 % 2  % 1 معدل المديونية / حقوق الملكية      



 

 

 
 إدارة المخاطر المالية  

 

 -ية ناتجة عن ما يلي:اطات الشركة يمكن أن تتعر  بشكل رئيسي لمخاطر مالإن نش
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية 
 

عنااد تجميااع القااوائم الماليااة للشااركات التابعااة فااي الخااارج مااع القااوائم الماليااة للشااركة االم، يااتم تحوياال موجااودات 
لعاام، الى الدينار االردناي باالساعار الساائدة فاي نهاياة ا المركز المالي ومطلوبات تلك الشركات كما في تاريخ قائمة

، وان وجادت ياتم ان فروقاات التحويال الناتجاة، ريف على اساس متوساط الساعر للفتارةويتم تحويل االيرادات والمصا
  الملكية.ادارجها ضمن حقوق 

 

 إدارة مخاطر سعر الفائدة
وعان اقتراضاات األماوال بمعادالت فائادة متغيارة )عائماة(  تنتج المخاطر المتعلقة بمعدالت الفائدة بشكل رئيساي عان

 ودائع قصيرة األجل بمعدالت فائدة ثابتة . تتم إدارة مخاطر معدالت الفائدة لألموال المقترضة بشكل فعال.
 

تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغيرات المفترضة الممكناة بأساعار الفوائاد علاى رباح الشاركة لسانة واحادة، وياتم 
 سعر فائدة متغير كما في نهاية السنة. تسابها بناءًا على المطلوبات المالية والتي تحمل إح
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 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

كااانون  31لممكنااة المعقولااة علااى أسااعار الفائاادة كمااا فااي يوضااح الجاادول التااالي حساسااية قائمااة الاادخل للتغياارات ا
 األول، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة :  

 

 األثر على ربح السنة   الزيادة بسعر الفائدة   العملة 
 2018 2019  )نقطة مئوية(  دينار أردني 

  25  - 394 - 621 
      

 

 ألثر على ربح السنة ا  النقص بسعر الفائدة   العملة 
 2018 2019  )نقطة مئوية(  دينار أردني 

  25   +394  +621 
      

 مخاطر أسعار أخرى 
تتعر  الشركة لمخاطر أسعار ناتجة عن إستثماراتها في حقوق ملكية شركات أخارى . تحاتفه الشاركة باساتثمارات 

تااجرة بهاا وال تقاوم الشاركة بالمتااجرة النشاطة وق ملكية شركات أخرى أل را  استراتيجية ولايس بهاد  المفي حق
 في تلك اإلستثمارات.

 

 تحليل حساسية أسعار استثمارات الملكية
ان تحليل السياسة أدناه مبني على أساس مدى تعر  الشركة لمخاطر أسعار استثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى 

 بتاريخ البيانات المالية . كما
 

 -%:5ارات في حقوق ملكية شركات أخرى أعلى/أقل بنسبة في حال كانت اسعار استثم



 

 

  10,850: أعلى/أقل بواقااع 2018دينار اردني ) 12,199ألصبحت احتياطيات حقوق الملكية للشركة أعلى/أقل بواقع  -
 خر .محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االدينار اردني( نتيجة لمحفظة الشركة المصنفة كاستثمارات 

 

دينار أردني(  70,008أعلى / أقل بواقع  –:  2018دينار أردني )  68,265ألصبحت أرباح الشركة أعلى/ أقل بواقع  -
 نتيجة لمحفظة الشركة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.

 

هر  مقارنااة مااع الساانة السااابقة ار استثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى تغيرت بشااكل جااو إن حساسية الشركة ألسع
 .من محفظة اإلستثمارات خالل السنةنتيجة إلستبعاد جزء هام 

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان 
مما يااؤد  إلااى تكبااد الشااركة تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد األطرا  لعقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية 

وجااود أ  تعاقاادات مااع أ  أطاارا  أخاارى فإنااه ال يوجااد أ  تعاار  للشااركة لمخاااطر اإلئتمااان بمختلااف لخسائر مالية، ونظرًا لعدم 
أنواعها. إن التعر  اإلئتماني الهام بالنسبة أل  جهة أو مجموعة جهات لديها خصائص متشابهة تم اإلفصاح عنها في إيضاح 

ت ذات عالقااة . وفيمااا عاادا المبااالغ المتعلقااة باااألموال تصنف الشااركة الجهااات التااي لااديها خصااائص متشااابهة إذا كاناا (. و 8رقم )
النقدية . إن مخاطر اإلئتمان الناتجة عن األموال النقدية هي محددة حيث أن الجهات التااي يااتم التعاماال معهااا هااي بنااوك محليااة 

 جهات الرقابية.لديها سمعات جيدة والتي يتم مراقبتها من ال
 

المالية تمثل تعرضات الشركة األعلى لمخاطر اإلئتمان للذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد إن المبالغ المدرجة في هذه البيانات  
 ومرادفات النقد.
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 )يتبع(حدة ايضاحات حول القوائم المالية المو 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 الدينار األردني()ب

 
 إدارة مخاطر السيولة 

إن مسااؤولية إدارة مخاااطر الساايولة تقااع علااى مجلااس اإلدارة وذلااك إلدارة متطلبااات الشااركة النقديااة والساايولة قصاايرة اإلجاال 
مقيماة السيولة من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والومتوسطة األجل وطويلة األجل. وتقوم الشركة بإدارة مخاطر 

 بصورة دائمة وتقابل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات النقدية.
 

 الحقة الحداث اال -29
وتفشايه فاي عادة منااطق جغرافياة حاول  2020( فاي مطلاع عاام 19 –ان حد  انتشاار فياروس كوروناا المساتجد )كوفياد 

هاذا الحاد  يعتبار مان االحادا  الواقعاة بعاد فتارة اضطرابات لالنشطة االقتصاادية واالعماال. تعتقاد الشاركة ان العالم مسببا 
صادور قائماة المركاز الماالي والتاي ال تتطلاب تعاديالت. فاي هاذه المرحلاة المبكارة مان الحاد  الاذ  يشاهد تطاورات مساتمرة 

تنوعاة علااى اعماال الشاركة داخاال المملكاة وخارجهاا، والجااراء ومتساارعة قامات الشاركة بتكااوين فارق عمال لتقياايم االثاار الم
راسااة اوليااة بغاار  مراجعااة وتقياايم المخاااطر فااي هااذه المرحلااة، حيااث فإنااه يصااعب عمليااا تقااديم ا  تقاادير حسااابي لالثااار د

ة ال تتوقع ، فإن الشرك2020آذار  15المحتملة. ومع ذلك، وبالنظر لمستويات االنتاج الموسمية في السابق للفترة ما قبل 
لتي تمثل نسبة كبيرة مان اجماالي عملياتهاا، وذلاك فاي حاال عاودة االماور حدو  اثار جوهرية على عملياتها في المملكة وا

 الى طبيعتها خالل فترة  منية معقولة.
 

شاركة ان االدارة والمسئولين عن الحوكماة سيساتمرون فاي مراقباة الوضاع فاي جمياع المنااطق الجغرافياة التاي تعمال فيهاا ال
نظماة واللاوائح. وفاي حاال حادو  ا  تغييارات جوهرياة فاي الظارو  وتزويد اصحاب المصالح بالتطورات وفقا لما تتطلب اال



 

 

الحالية، سيتم تقاديم افصااحات اضاافية او اقارار التعاديالت فاي القاوائم المالياة للشاركة للفتارات الالحقاة خاالل العاام الماالي 
2020 . 

 
 الموحدة المالية المصادقة على القوائم -30

وتمات الموافقاة علاى ،  2020حزياران  14 من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخحدة المو المصادقة على القوائم المالية  تتم
 نشرها وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 
 أرقام المقارنة -31

 .  2019مع العر  لسنة  لتتفق 2018تم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام سنة 
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