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 مجـلــــس اإلدارة *

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 ت احياص  واليعبدال  محمد السيد سعيد عبد الكريم 

 ممثال لشركة قعوار لإلستثمار المحدودة المسؤولية  

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة/العضو المنتدب 

 اسكندراني     علي السيد داوود  نايف

 ممثال لشركة الصامد للصناعات المتعدده  

 

 عضــــو 

 الرفاعي محمد  السيد محمد أحمد 

 ممثال لشركة هيوبلس التجارية 

 

 ـــو ـض ع

 المحتسب   الحاج عمر  طارق "محمد داوود"يد الس 

 .ع.مم ممثال لشركة البالد لالوراق المالية و اإلستثمار 

 

 عضــــو 

 المعشريوسف  الدكتور عامرابراهيم 

 

  

 ــــو ض ع

  الطوال مسعد سالمه اسم نديم بالسيد  

 

 

 

 ( NEXIA International) المحاسبون العصريونمدققو الحسابات السادة 

 

   23/04/2019ب بتاريخ دارة منتخ*مجلس اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..  

التجمعات    يسعدني شركة  موظفي  وكافة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابه  بإسمي  بكم  أرحب  أن 

أن  سائلين  لعشرين  أن نرفع إلى هيئتكم الموقرة التقرير السنوي السادس و ا واإلستثمارية المتخصصه  

 . الخيريوفقنا هللا وإياكم في بحث جدول أعمالها لما فيه  

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

والذي ستالحظونه من خالل التقرير السنوي    2020في هذا العام    قامت بها الشركة  ألهم األعمال التي  

 . المرفق 

 

 حضرات السادة المساهمين  
 

الرغم من ظر إستثماراتها على  الشركة على  الكبير خاصة على  حرصت  تأثيرها  و  أزمة كورونا  وف 

 القطاعات االقتصادية و ما نتج عنها من تحديات على مستوى العالم و منطقتنا العربية بشكل خاص.

 

من اجل الحفاظ على استثماراتنا و    األزمة  على تجاوز    رغم ذلك فقد سعت االدارة التنفيذية على العمل

الن االخطار  تقليل  و  ،تحسين وضعها  كورونا  أزمة  عن  تحسين    اجمة  و  باالستثمار  الشركة  قامت  و 

التحتية   البنية  و  الشركة  البدأأوضاع  تم  العالمية  ب  و  والمعايير  تتناسب  جديدة  تنقية  محطة  و  انشاء 

حاليا غير صالحه   خصوصا التنقية  وصغير  ان محطة  تكفي العمال  وكلفه صيانتها مرتفعة جداً  ه وال 

 . %99المدينه التى بلغت نسبه االشغال فيها الى 

و قامت بشراء مبنى    يرادتاالتعظيم    زيادة قيمة موجوداتها بما  في ذلك    على  حرصتكما ان الشركة  

سكان و المستأجره من  مملوكة سابقا  لبنك اال  التي كانت  والصناعية التنموية  داخل مدينة التجمعات  

، باالضافة الى قيام الشركة بشراء مكاتب الشركة  مما يعود للشركة باالرباح  بل شركة صافي بالكامل  ق

 ( متر مربع .  600في المدينة البالغ مساحتها ألكثر من )

بحمدهلل   و  أننا  إال  كورونا  جائحة  بسبب  تحديات  و  إقتصادية صعبة  ظروف  من  سبق  ما  كل  قد  رغم 

 وضع المالي للشركة . الحافظنا على زنا تجاو

(  12,198,398)( دينار وبلغت حقوق المساهمين  647,643حققت الشركة ارباح للعام الماضي بلغت )

 % . 150و تمثل ما نسبته  دينار 

بالشكر   اتوجه  الختام  التلكم  وفي  واالدارة  االدارة  مجلس  اعضاء  للزمالء  تعاونكم    نفيذية و  على 

م راجيا  ويحفوتفهمكم  يحفظكم  ان  البلدن هللا عز وجل  هذا  ووباء    ظ  داء  كل  الشركة    ومن  أن تصل 

ً قريب  توزيع األرباح .  مرحلة الى  ا

 و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته  

 

 

 رئيس مجلس االدارة              

 

 صات يد عبدالكريم حياسع              

 

 



 
 

 اإلدارة  لسمجتقرير 

 

 
 

ة وادارة مدينة التجمعات الصناعية  وات السابقة قامت ادارة الشركبذولة في السناالً للجهود الماستكم

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

الصناعات    بهدف تنوعالتجارية  والشركات الصناعات الخفيفة والمتوسطة ات  اجتي حتتناسب مع ا

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

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

جهزة المكتبية ، واأل م، واللوازالتجميل  ومستحضراتواألثاث ، والمواد الطبية ، ،   يةائذ كالمواد االغ

 .ئية ، باالضافة الى األلبسة الكهربا 

 

ً مساة بة من تجديد عقود إيجارات سابقكما تمكنت الشرك متر مربع و  88,670 حة إجمالية بلغت تقريبا

 % من نسبة مساحات المباني المملوكة للشركة .96التي تشكل 

 

بالرغم من جميع ، و رةخير من االفضل خالل السنوات االيعتبركة ء عمليات الش اد وبالتالي 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 مد سنعلى المحافظة على   2020وقد 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

 

مختلفة  تها االقتصادية الشركتنا وعبر نشاطا 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 يررتقاالفصاحات الواجب تضمينها ال

 

 ئيسية أنشطة الشركة الر

 لتجمعات الصناعية" حاب " مدينة انة س مدي تطوير مدينة صناعية في 

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

 

 الجغرافية:   أماكن الشركة

 ( 60الـ ) اب شارعسح -ينة التجمعات الصناعية : مديةاع نلصادارة مدينة التجمعات ا

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

 

 عدد الموظفين: 

 ( موظفاً.40) 2020بلغ عدد الموظفين في الشركة مع نهاية عام 

 

 رأسمالي:لا  االستثمارحجم 

)  لغيب الشركة  دينار8,100,000رأسمال  حقالجماو   (  )ي  المساهمين  واجمـالي  (  12,198,398وق  دينار 

 ( مليون دينار. 15,595,212)المــوجودات 
 

 شركات التابعة والحليفة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها لل وصف

 الشركات التابعة: 

الخا المساهمة  اإلسكانية  للمشاريع  بلوتو  رأسما   ة صشركة  مس   الف  850لها  ويبلغ  نسبة  وتبلغ    كة ـرشة  اهمدينار 

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

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

الشركة لغاية اآلن    كاتب الوساطة(. وينحصر نشاطدا م)ع ا  هاع والعقارات على مختلف أنو يع األراضي  وشراء وب

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

م  سه اة  بيعها باالضافة الى محفظ قطع صغيرة و فرزها الى   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   حياصاتمحمد عبدالوالي سعيد عبد الكريم  دسيلا

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد  1949

ية وسنة ت العلمالشهادا   1973لعربية بيروت ا  ةعمجا - المحاسبةبكالوريوس في 

 رجالتخ

 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 لعضو مج

 قا  ساب ألردن و الخليج للتأمين كة 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 

 ةنياالسكا عيرشامبلوتو ل مجلس ادارة ئيسر

 الوظيفة الحالية

 

 

 

   ئيس مجلس االدارةر ئبان  إسكندراني نايف علي  داوود

 ة يالعضو يخ تار 23/4/2019

 ريخ الميالد ات 1969

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

 التخرج

 .2009نية متقاعد من القوات المسلحه األرد

 . سابقا –نيه والحمايةستشارات األمة األمان لالام شركع  ريدم

 ردنية.مصانع الخزف األمجلس إدارة شركة  و ضع 

 ات المالية. ركة بيت اإلستثمار للخدمارة شلس إدجمو ضع 

 للمشاريع المتعددة.  عضو مجلس إدارة شركة المتكاملة

ً بقمتعدده / ساعضو مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع ال  . ا

 

 

 الخبرات العملية 

ة و يغذالتت شركة التجمعات لخدما  لس ادارهوعضو مجعام  مدير 

 االسكان 

 ةنيبلوتو لمشاريع االسكا ادارة ضومجلسع 

 ارة شركة بيت االستثمار للخدمات الماليهس ادعضو مجل

 الوظيفة الحالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دارة مجلس االاسم عضو  يد محمد احمد محمد الرفاعي سـ ال 

 وية تاريخ العض 23/4/2019

 د يالالميخ تار 1971

ة نوس ميةلعلاالشهادات  1993االردنية بكالوريوس محاسبة الجامعة 

 التخرج

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

30/10/1996 

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

30/4/2008 

 4/5/2008من  يةلت الماللخدما تثمارسلشركة 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 

 ولى للتمويلعضو مجلس إدارة شركة األ

 

 

 

 

 ة العملي الخبرات 

 خدمات المالية لستثمار لت االة بي شركي لرئيس التنفيذلا

   ن االسكا تغذية و مات الات لخدفي شركة التجمع نائب الرئيس

 في شركة بلوتو للمشاريع االسكانية  نائب الرئيس

 ةالخزف االردني لمصانعة عضو مجلس ادار

  

 الوظيفة الحالية

 

 دارة اسم عضو مجلس اال وسف المعشر ي مهياعامر إبر       

 وية العض تاريخ  23/4/2019

 لميالد  اتاريخ  1968

 ية العالمية .وم اإلسالمجامعة العلي إدارة األعمال /اه ف: الدكتور2016

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

 ة .يفرمصلاألكاديمية العربية للعلوم المالية وا

للعلوم  ةيبديمية العررفية / األكاصمالية وم: دبلوم عالي / علوم 1995

 لمصرفية .  لمالية واا

 .األردنية  / الجامعة بكالوريوس رياضيات : 1992

 

 

 العلمية  الشهادات 

مجموعة اإلستثماروالخزينة البنك اإلسثماري   2013-2010 مدير تنفيذي 

 عمان /األردن.  –

   2010- 2009 ةالمالي خدمات ن للاكمإ ةعام شركمدير 

 .  2008 - 2006   الماليةمدير عام إنفست ون للوساطة 

البنك األهلي األردني ومجموعة الفريدة   ية بين إمارت –ردنية شراكة أ

 لالستثمار 

- 2006 اطة هلي للوسألة شركة ارادمدير عام / نائب رئيس مجلس اإل

2007 . 

   . 2006- 2000 ساطةر تنفيذي شركة األهلي للو ديم

 .  2000 -1999- لوساطةكة األهلي لرب مدير عام شنائ

الشركة األهلية لألوراق   - مارات األجنيةرة اإلستثئرئيس دا / ي وسيط مال

 1999 -1992المالية 

 

 

 

 

 

 خبرات العلمية لا

 كة االردنية للتطوير و االستثمار المالي دارة الشر يس مجلس ائر

 ستثمار المية لالالع م يراركة بشرئيس هيئة المديرين / 

 عقاريهلت الالستثمارا س ادراة عقاريلمج ئيسر

 الشركه المتكامله للمشاريع المتعددةيس مجلس اداره رئ

 الحاليةالوظيفة 

 

 

 

 



 
 

 

 اسم عضو مجلس االدارة  المحتسب   د داوود" الحاج عمر "محم  طارق

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد  1974

وسنة الشهادات العلمية  ه بسوس محاكالوريب 1997

 التخرج

 ة مليالخبرات الع في سوق عمان المالي مالية ال للخدمات في عدة شركات  ماليه  مدير وساطة

 ثمار  إلستو ا لالوراق الماليةه لشركة البالد مدير دائرة وساط

 ثمارات العالميةالعربية للتجارة و االست  عضو مجلس ادارة شركة اإلنماء

 الوظيفة الحالية

 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة     اللطوم اندي باسم 

 خ العضوية يرتا 23/4/2019

 تاريخ الميالد  1967

 خرج التنة الشهادات العلمية وس  1989المتحده الوالت  –اره اد يوسبكالور

 العربيه المتحده ات االمار –سسه الخليج االعمال الفنيه مؤ 

 لكترونيه للخدمات والتجارهالمؤسسه اال

 الخبرات العملية 

 حره  اعمال

 

 الوظيفة الحالية

 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة     وسفيحمد ا ح ابراهيم مفل

 خ العضوية يرتا 23/4/2019

 تاريخ الميالد  1960

 1982صرفيه ل مليه ومدبلوم شام

 1999ومصرفيه ريوس ماليه بكالو 

 نة التخرج الشهادات العلمية وس

 ة شركاتوساطه في عدمدير 

 شركة ثر من عضو مجلس اداره في اك

   قاابس ؤياالرم شركة مدير عا

 عددة ع المتامله للمشاريكتمال الشركهة ادارجلس رئيس م

 الخبرات العملية 

 الوظيفة الحالية اعمال حره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

 

 االسم وف راخالعدنان السيد اياد 

 منصب لا ية  تجمعات الصناع مدير مدينة ال

 تاريخ التعيين  28/2/2013

 دالتاريخ المي 1962

 التخرجالشهادات العلمية وسنة  1985ردنية الة ازراعية الجامع س هندسة بكالوريو 

 2012-2007نس مدير مكتب سماس للملكية الفكرية تو 

  2007-1990 سنو ت زراعيةلالالت ال ة هيدرماقشر ك امرع مدي

 مليةالخبرات الع

 

 

 

 االسم يم حياصات  ركد عبدال معن سعي

 ب ص المن   المدير المالي 

 تاريخ التعيين  13/12/2015

 الدالمي يخ تار 1978

 رجالشهادات العلمية وسنة التخ  2000محاسبة وس بكالوري  –جامعة االسراء 

  2006  -2000 ت االشرك في عدد من م محاسبة يس قسرئو سابات ق حمدق

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

 الخبرات العملية

 

 

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

 النسبة 
% 

األسـهم   عدد
2020 

 ةبالنس
 % 

عدد األسـهم 
2019 

  مالرق    ـــــمسـالا 

ة السريعة ة الوطنيلمجموع شركة ا 195,000 % 2 821,881 10%

 الصدار البطاقات 

1 

 

 قطاع نشاطها   كة ضمنشرلل فسي الوضع التنا -5

نشا قطاع  للشركة ضمن  منافسه  معيوجد  الرئيسية  وأسواقها  المخاطر    طها  إن  أخرى،  مدن صناعية  التي مطوري 

 ية .اصة والحكوملخا الصناعيةلمدن بين او لمنافسة بينها في ا تتمثلة تتعرض لها الشرك

 

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

 أو االيرادات على التوالي( /الي المشتريات والمبيعات و %( فأكثر من اجم10)في حال كون ذلك يشكل )

 دينة على موردين محد د الشركال تعتم

 

 القوانين واألنظمة أو غيرها   بج نتجاتها بمو م   ن كة أو أي م تع بها الشر تم ت   زات التي متيا أو اال   الحماية الحكومية   -7

وغيرها، ولكن اتفاقية    ت بموجب القوانين واألنظمةالشركة أو أي من منتجاتها بأي حماية  حكومية أو امتيازا  تمتعال ت

المؤ  االمناطق  التجارة  إتفاقية  و  اللحرة  هلة  المتحدةمع  تيكية  األمر  واليات  العي  عطو كندا  ة  نيداملة ضمن مالمصانع 

 ة. لمتحدة االمريكية بدون اية رسوم جمركية او قيود حصصيات 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 أامظة أو المنرة عن الحكوم ادلص ت اقراراال  -8

 أو قدرتها التنافسية 

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

أية رسوم جمركية أو قيود حصصية    ن مريكية بدواأل  ت المتحدةسواق الوالياأ  لى لتصدير إزة اعية ميالتجمعات الصنا

 روط أخرى مفروضة.قت شل حقحا

 

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

المد مطوري  منح  الصعلى  الخاصة  ناعيةن  و المزا  المؤهلة  للمدن الت  اإلعفاءايا  ولغايال  الصناعية   ممنوحة    ةعامة، 

 لمختصة.  ات االجهتاريخه لم يفعل و لم يطبق من قبل  

اتفاقي  1/1/2019وقعت الشركه في   التنموية  قانون      ةعلى  التجمع  اعطيت بحيث  المناطق  ات الصناعية بعمان  مدينة 

ورئورمطبصفته    التنمويه  المناطقالى  نضمام  اال بالمدين تتمتع  يسي  االمتيه  الكافة  القانون  نو ممازات  هذا  ضمن  حه 

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

 

 



 
 

 نة التجمعات الصناعية الهيكل التنظيمي لمدي -أ -9

 

   

 



 

  

 هم:مؤهالتات شركة وفئموظفي ال عدد -ب -9

 م كما أدناه: هت( موظفاً وفئات مؤهال40كة )شرالين لصالح  ظفين العاملالمو عدد غ بل

 

 المؤهل العلمي  الموظفين   دعد 

 سيــو ورلاكب 13

 دبلـــــوم  1

 توجيهـــي وما دون 26

 وع مـــالمج 40

 

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

 اره.ة االنكفاءة وترشيد استهالك الطاقة في انظم -1

 ثرة . يل ومعالجة الديون المبعادرة الذمم المدينة وتحص  -2

 امن المعلومات في عالم االعمال .  -3

 اتخاذ القرار وقت االزمات . -4

 

 سياسة التعيين للشركة  -د  -9

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

وظفين ذوي  وطريقة االختيار للم دى الشركةوالتعيين ل ن اجراءات التوظيفلذا فا صول لديها .االم ها من اواحد يشكلون 

حتملين  دمين الممستخب الذ جو  ي تشجيعي تستدع العوامل الت واحده من اهمتم بمهنية عالية ، وتعتبر زة يلمميالمؤهالت ا

ط بمتطلبات مرتبطه فق متساويةمعايير ين بمقاييس و دمتق مبين ال لفرصفؤ اكات مبدأ اطار ظيفة وذلك ضمن للتقدم لهذه الو 

 العمل .  

 

 المخاطر التي تتعرض الشركة لها  -10

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

ماح  إلضافة الى السها من المزايا، باروم وغين الرسئب وم ارضالاإلعفاء من    صة مثلية الخاوال تتمتع بها المدن الصناع 

 ن صناعية منظمه ومرخصة .دحدود م ركات صناعية خارجة عن نظيم اراضي صناعية لشبت

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

والاالسياس اإلنتصاديقإلا  توجهات ت  إحجام  كماشيةة  من  على   وتبعاتها  المال  الصناإلست  راس  المناطق  في  او  ثمار  اعية 

 من اإلجراءات . اج وغيرهتخفيض اإلنتا

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

المستثمرين مكان    ين على اإلحاللادراال انهم غير ق  تجمعات ينة اللى مدا  ن ليتثمرين المحسممن الول عدد  بالرغم من دخ

 لديهم ت او عدد العمال العاملين ابالمساحي الوقت الحاضر سواء  االجانب ف

 

 المالية  لسنةل االخلشركة التي حققتها ازات إلنجا ا -11

 الصناعية . تجمعات ينة الخل مداد همزاولة أعمالمريين لو التجااستقطاب العديد من المستثمرين الصناعيين 

التشغيليتخفيض   التعاقد مع شركات ه من خالكلف  لت  الل  المتخصصة  نقمغطية خدالخدمات  الصناعية من  المدينة  ل ات 

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

 .( ²م 88,778)قدرها  تاجير عقارات بمساحة اجماليةتجديد  2020خالل العام تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 المالي الموحدة  المركز لقائمة  ل الماليحليتلا

 

 دات: اإليرا -1

الش  غت بل خالل إيرادات  من  الموح  ركة  الدخل  )قائمة  مق2,144,206ده  دينار  بمبرا(  للعام 2,227,965)  لغنه  دينار   ) 

 اه: أدن وتفاصيل اإليرادات كما هو  ،  83,759مقدارها  بانخفاضأي  2019

 

 اريند 1,334,640 رات ت ايجاايرادا

  ردينا  809,566    نة ت المديماايرادات خد

      

 

 : النفقات -2

 ( دينار .  1,142,633) 2019في عـام  ( دينار بينما كانت 1,006,640)  2020م ادات  خالل عااليرا غت كلفةلب

 

عليه  انبو  الشًء  حققت  العام  فقد  خالل  مج1,137,566)غ  بلبمح  ربإجمالي    2020ركة  مقابل  دينار  ربح    مل( 

 .2019ة العام في نهاي( 1,085,342)

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

ي ربح  صاف  يصبح ل   124,164  ولق من بيع اصحقتح المبواضافة صافي الر  لمخصصات  او   ت  من بيع استثمارا  متحققة

 .2019عام لاة دينار في نهاي 815,709 بمبلغ ربح ر مقابل نادي 647,643  2020 عن عام والمخصصات ة الضــريب بعد

 

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

الشامل الدخل  بيان  اتيااح   التغيير في صفر وكذلك   لغ  ببم  خراال  خالل  القيمة  ليصبح اجمالي    34,013لعادلة بمبلغ  طي 

 . 2020لعام  ردينا 681,656امل ل الشالدخ

 

 الموجودات:   -3

في   كما  الشركة  موجودات  د15,595,212)  31/12/2020بلغت  بينماينا(  ـغ  مبل  31/12/2019في    انت ــك  ر 

  . دينار (16,086,956)

     :وباتالمطل -4

م بلغ  الش طل ت  الم وبات  كما  تد ركة  بينمـا ا ن دي (  2,494,206)   2020/ 12/ 31في  اولة    2019/ 12/ 31في  نت  كـا   ر 

 دينار .   ( 3,061,432) 

 

ا  مطلوبات  البلغت  غير  كمالشركة  د صفر)   2020/ 12/ 31ي  ف   متداولة  في  ينا (  كـانت  بينما   2019/ 12/ 31ر 

 ( دينار .46,056) 

 

 : حقوق المساهمين -5

في مال  حقوقبلغت   كما  دي12,198,398)  بلغم  31/12/2020  ساهمين  كاب نار  (  ـــــغ  لــمب  31/12/2019في    نتينما 

  دينار (11,799,284)

 

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

 .2020م حدثت خالل العا ي ثر مالا هال رهعمليات ذات طبيعة غير متكروجد ال ي

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

الز سلسلال   -13 لألة  أبا ر منية  اخسا ال   و ح  المساهم قة  محق لئر  الموزعة وصافي حقوق  األوراق واألرباح  ين واسعار 

 يةالمال 

 

 السنة  البيان 

2016 2017 2018 2019 2020 

 15,595,212 16,086,956 17,904,988 25,179,168 26,343,263 مجموع الموجودات 

 3,396,814 4,287,672 6,808,379 21,060,904 22,266,826 مطلوبات لع امجمو 

 12,198,398 11,799,284 11,096,609 4,118,264 4,076,437 وق المساهمين قع حو مجم

 647,643 815,709 7,286,997 57,216 ( 822,677) ئر(اسلخ)اصافي االرباح

صافي الربح  سهم من حصة ال

 ة( )الخسار

(0.1) 0,007 0,90 0,10 0,08 

 1,16 1,50 0,80 0,86 1.19 مان رصة ع ي بو م فسهسعر ال

 9,396,000 12,150,000 6,480,000 6,966,000 9,639,000 القيمة الراسمالية للشركة 

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  وجد الي اليوجد  ةع زو لما االرباح

 

 

 ة : خيرية الخمسة االلمالي نهاية السنوات احركة سهم الشركة ف

 

 ر إغالق السهم عس

 ارنيد  / فلس 

 الرقم السنة م لعال ااملتداولة خال مسهألعدد ا د و العقعدد 

1,19 13,190 79,417,924 2016 1 

0,86 12,815 68,167,772 2017 2 
0,80 15,342 96,397,628 2018 3 
1,50 23,493 96,633,841 2019 4 
1,16 17,370 32,947,797 2020 5 

 

 :المالية   سنة ال  خالل   ا الهعمي للشركة ونتائج أ المال   كز مرالحليل ت   -14

 

 بالنسب المالية:  2019ي للشركة لعام  مالال ركزم تحليل ال

 

2020 2019 2018   

 1 م  هسالن معدل دورا 11,90 11,93 4,067

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

 3 ( سهم الواحد )دينار ية للرلدفتمة االقي 1,37 1,46 1,50

 4 ه( لدفترية )مرمة االقيى قيمة السوقية اللا 0,58 1.03 0.77

لمبيعات ى اال اجمالي الربح من العمليات  44,7 48,7 53,05

 )%( 

5 

 6 المبيعات )%( لى إ (الخسارة الربح ) صافي  320 0,36 0,30

 7 ينار( )د لمرأس المال العا  1,107,539 2,133,819 2,379,572

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 قة: طللمام ا باألرق 2020للشركة لعام  ي لمالا  كزرم لاتحليل 

 البيان  2019 2020 %التغير

 الموجودات    

 ة ولداموجودات مت 5,195,251 4,873,778 % (6.5)

 دات غير متداولة  بالصافيجو مو  10,819,705 10,721,434 ( % 0.9)

 ت ادإجمالي الموجو  16,086,956 15,595,212 (3%)

 ن ميهاس مالالمطلوبات وحقوق    

 داوله مت بات لو مط 3,061,432 2,494,206 %(23)

 متداولةمطلوبات غير  46,056 - %  (100)

 لطويلة االجدات مؤجلة ايرا 1,180,184 902,608 %(31)

 حقوق المساهمين    

 لمدفوع المال اراس  8.100.000 8.100.000 -

 )ةدورالم  خسائر)ال رباحواألات اطيتاالح 3,699,284 4,098,398 % 10

 مجموع حقوق المساهمين  11,799,284 12,198,398 3%

 مينبات وحقوق المساهالمطلو مجموع  16,086,956 15,595,212 (3%)

 

 : 2020ل الموحدة  لعام   ل الشامئمة الدختحليل قا

 

 ان البي 2019 2020 %التغير

 ت يراداإجمالي اإل 2,227,965 2,144,206 (4)

  اتيرادلفة االتك ( 1,142,623) ( 1,006,640) (13.5)

 مجمل الربح  1,085,342 1,137,566 4.5

 مصاريف بيع وتسويق :ينزل ( 24,653) ( 9,951) (147)

 صاريف ادارية وعمومية م :ينزل ( 437,233) ( 486,552) 10

 الصافي ب اخرى ادات اير ( 82,800) 13,161 (729)

 ل و ع اصبي حاربا 453,241 124,163 265

دات  ققة من موجو حتير م)خسائر( غ ارباح  ( 34,846) ( 3,092) 1,026

 الدخلبيان مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل 

 مصاريف مالية  :ينزل ( 42,524) ( 12,225) (248)

 قبل الضريبةربح صافي ال 916,527 728,071 26

 لمخصص ضريبة دخ ( 100,818) ( 80,428) 25.3

 ة لسنح افي ربصا 815,709 647,634 26

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 يلي:ا على م 2021تتركز خطة عمل الشركة في عام 

  ع توسالمتوقع و لتغطية الطلب الكها سابقا  ء عقارات من بنك االسكا واللذي تملعلى شرايا  بايجا االداره ان    لسمج  توقعي

التس النشاطات  استثبهد  ويجيةلتروا  قيةويفي  الشركة، سواماف استقطاب  لمختلف مشاريع  العقارات جديدة  رات ء كانت 

 رية. لتجاا ، أو الصناعية

 

 

 

 

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

 له 

تدقيق اب  يتولى  المالية  يانات  العاسبالمح  ةساداللشركة  أتعابهم  نصريو ون  بلغت  حيث  لعام  ،  مبلـــغ   2020السنوية 

شاملة  10,000) دينار  المبيعات.    مةالعايبة  للضر(  بلوتو  وبعلى  شركة  التابعة،  الشركات  عن  التدقيق  أتعاب  لغت 

 . لمبيعات ا ريبة العامة على ر شاملة الض( دينا1,450نية مبلغ )اإلسكاللمشاريع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

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

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

 
 ألسهم كما يفدد اع

 
 الصفة

 
 سمال

 
 الرقم

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 

 1 محمد الخاروف  نان ادعد يا نهمدير المدي جد ال يو  يوجد  ال جد ال يو  ال يوجد 
 2 معن سعيد عبدالكريم حياصات المدير المالي   2 2 وجد ال ي ال يوجد 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 رقمال

 
 لسما

 
 املنصب

 
 نسية اجل

 سهم اململوكةعدد األ كما يف عدد األسهم
 املسيطر عليها 

 ت شركاقبل ال نم
 هممن من قبل أي

    31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 
  

1 

 

 
 ثمارشركة قعوار لإلست

 سعيــد عبــد الكــريــم حيــاصات

 
رئيس 

 مجلس 

 
 اردين
 

 

98,149 
 اليوجد 

 
98,149 

 يوجد ال

 

 اليوجد

 
 يوجدال

 

2 

 
 الصامد للصناعات املتعدده  شركة

 رايندــداوود نــايف إسكنـ

 

 رئيس نائب 

 لس المج

 
 اردين

 

10,000 
 يوجد ال

 

10,000 
 وجدي ال

 
 اليوجد

 

 اليوجد

 اليوجد اليوجد 10,000 18,770 اردين عضو براهيم معشرعامر يوسف ا 3

 

4 

 

 التجارية شركة هيوبلس 
 الرفاعي   مد حمأمحد مد حم

 
 عضو

 
 اردين

 

26,500 
3 

 

10,000 

3 

 
 اليوجد

 
 جداليو 

 

5 

 

 ر ثماو اإلست املالية لالوراق البالد شركة
 ب طارق احملتس

 
   و عض

 

 اردين

 

10,000 
 ال يوجد

 

10,000 
 ال يوجد

 
 ديوجال

 

 اليوجد

 

6 

 
 رياد والتصديرإلستشركة برج بيزا ل

 ف  سيم يو ح ابراهفلم

 
   و عض

 

 اردين

 

10,144 
 ال يوجد

 

10,144 
 ال يوجد

 
 ديوجال

 

 اليوجد

 دوجالي اليوجد 20,000 10,000 اردين عضو   ندمي الطوال  سماب  7



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ركات ملوكة من قبل الشامل هم  ألس ا   عدد 
 هممن ي بل أ ها من ق يطر علي س امل 

 
 سهم كما يفاأل عدد

 
 الصفة

 
 مسال

 
 الرقم

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/218 
 1 ال يوجد  جد  يو ال وجد  يال ال يوجد  ال يوجد دال يوج

 

 

 ذية . رة العليا التنفيااالد اشخاصاعضاء مجلس االدارة و  اوراق مالية مملوكة القارب  وجدال ي •

اشخاص االدارة مجلس االدارة واقرباء  عضاءكة من قبل اقرباء اا مملو طر عليهمسيات ركهم في شيوجد اس ال •

 ية . العليا ذوي السلطة التنفيذ

 

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

 

 

جمالي  ا

المزايا  

 السنوية 

 

اب  اتع

سة  رئا

 المجلس 

 

 تأمكاف 

 مجلس 

 دارة اال

 

 بدل التنقالت 

 واللجان  

 سنوية ال

 

 

 نصب الم

 

 

 االسم 

 

 

 الرقم 

 1 ياصاتالسيد سعيد عبد الكريم ح رئيس مجلس االدارة   6,000 5,000 31,579 42,579

االدارة   سمجلنائب رئيس  29,432 5,000 - 34,432

 تندب مالعضوال/

 2 نيراندالسيد داوود علي إسك

 3 اعي السيد محمد احمد الرف ارةلس االدجمعضو  17,000 5,000 - 17,000

 4 السيد طارق المحتسب   رةاالدس اعضو مجل 4,800 5,000 - 9,800

 5 لمعشراهيم ابرا الدكتور عامر ارة س االدمجل عضو  4,800 5,000 - 9,800

 6 م يوسفيهرااب مفلح يد لسا دارة عضو مجلس اال 4,800 5,000 - 9,800

 7 باسم نديم الطوال الدكتور  دارة مجلس االو عض 4,800 5,000 - 9,800

   المجموع 66,632 35,000 31,579 133,211

 

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

 اعاله .

 2020 املعخالل ا  دارةس اال لت مجعدد جلسا  -ب -18

 . 2020الل العام خ جلسلت  تةسدارة عقد مجلس اإل

 

 

 ية ات التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذاف مكاللمزايا وا  -ج-18

 

زايا  ي الم اجمال

 السنويه  

 2019 

  زايااجمالي الم 

السنوية  

2020 

بدل 

التنقالت  

 السنوية 

الرواتب  

السنوية  

 االجمالية 

 

 صب المن

 

 م سالا

 

 رقم لا

 1 الخاروفعدنان ياد ا نة يدير المدم 26,100 1,800 27,900 24,000

 2 معن سعيد عبدالكريم حياصات المدير المالي  27,000 - 27,000 24,000

   المجموع 53,100 1,800 54,900 48,000

 

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

 اعاله .

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المالية  ةلسني دفعتها الشركة خالل االتوالمنح  التبرعاتب  بيان -19

 اليوجد 

 

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

 اربهم أو أقأي موظف في الشركة أو م ا الع ريالمدرئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو 

أي  ال ارتباطات عقدتأو  ة عقود  يوجد  أو  ما  هامشاريع  ملشركة  أو رئيس  الحليفة  أو  الشقيقة  أو  التابعة  الشركات  س  جلع 

 موظف في الشركة أو أقاربهميذي أو أي لتنفارة أو أعضاء المجلس أو المدير اإلدا

 

 

 

 

 جتمع المحلي المة موخد ةئالبيمساهمة الشركة في حماية  -21

 ً مايمانا ش  االستثمار  ية  االستثمارالتجمعات    ركةن  بأن  هو جتمعاتنم  في المتخصصة   ، الحالية  المرحلة  في  وبخاصة  ا، 

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

 ة:يسيمحاور رئ ضمن ثالثة عيةتماالجن اطار المسؤولية اضم دةدمتع دو ل جهنعمل على بذ

ثمرين  مستوالت  ناء وبنات المجتمعات التي تعمل ضمنها شركات التجمعاعمل ألبالص  المساهمة في توفير فر -أ

 فيها.

 البيئة، وتتمثل في: جاه مسؤولية الشركة ت -ب

التجمع -أ مدينة  في  الخضراء  الرقعة  االعمل على زيادة  والم المو   ةاعينصلات  المجاورة  البيئة    على ظة  حافناطق 

بح  تصنقية المياه العادمة ضمن مدينة التجمعات الصناعية لمحطة لتل  غينة، حيث تقوم الشركة بتشمديمحيطة بالال

 مرار.  ويرها باستوتط ه صالحة لالستخدام الزراعي والريميا

يتها الرع ات  روع وزيادة أنواع المز  عيةناصال  ت اعلتجمإستمرارية توسعة رقعة المشتل الزراعي داخل مدينة ا -ب 

 ل مياة محطة التنقية .غاليرها الستوتكب

 

 الشركة تجاه الموظفين، وتتمثل في: مسؤولية -ج 

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

 . ر الندوات و لحضاب نتدرات التدريبية وااللدو ا منظي ت قطري تطوير مهارات وكفاءات الموظفين عن 

 اجية.  ز االنتفيتحظمة المادية والمعنوية ل ألنتطوير ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ديمة العاهيئة العا جدول أعمال اجتماع ال

 

 . السابق العادي العامة ةهيئلا اجتماع محضر تالوة -1

 .2021 ماللع ةليقبلمستا  لخطةو ا 2020  المالي  العام عن  اإلدارة مجلس تقرير مناقشة -2

 . 31/12/2020 في  كما نويةالس المالية مالقوائ  عن  الحسابات  مدققي  رريتق سماع -3

 .عليهما والمصادقة 2020 للعام للشركة ملالشا الدخل قائمة و  المالي  مركزلا قائمة و  اميةختال المالية القوائم مناقشة -4

 . لقانون ود ابحد 31/12/2020 ماعل تهيةمنال ليةماال ةالسن عن  ةاإلدار سمجل اءأعض ذمة إبراء -5

 . يدهابتحد اإلدارة لسمج ضتفوي أو  أتعابهم وتحديد 2021 لعام ةكللشر بات الحسا مدققي  انتخاب  -6

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

 جتماع (سهم الممثلة في اإل% من األ10عن  قلي  ثلون ما المين يم عدد من المساه

      

 ارة داإللس 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 لمعت ا كاشرالقانون " ي ية فن ص وطنصو   ورد من تستند الشركه على ما 

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

 ة  اخليالد حوكمتها

 .  ت سنواربع لمدة امجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء و  ارة الشركةى اديتول -

 اياد الخاروف . لسيدنة امدير المدياء غير التنفيذيين باستثناء العضارة من االدس اجلم 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 سمن متوى د في أي مسالقي المهني لممارسات األفراألخ االسلوك  ضبطفي ل مثيتاط :وهو بألنضا -1

 لتنفذية. إلداره اسواء في مجلس اإلدارة أو ابالشركة 

ت  لحاالمنعا  مسهارير المتعلقة بنشاط الشركات بوضوح دون ط لتقاالمعلومات وا فصاح : أي اإلعالن عن فيه واإلاالشف-2

 شركة خصية لبعض أصحاب المصالح بالالش المصالح  خدما يبما يهوالغش ف ب تالع لا

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

 ت .ة بالشركادارت اإلمن مستويا

في الواجبات   قصورأوجه ال عن  لةئسالموالمحاسبة ابدأ ما  لحقيقملين تالمسؤولية : تعزيز روح المسؤلية لدى العا -4

 إلدارة . أي مستوى من مستويات ا ي ل وفمسؤو موكلة ألي والمسؤوليات ال

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

 .  مين اهمسالام هيئة مرة أااإلدجلس لة مئاأمام مجلس اإلدارة ومس

واة  والمسا  احترام حقوق األخرصحاب المصلحة بما يحقق أراف األطاله لجميع والمساواة : تحقيق مبدأ العدالة العد -6

 .  حقوق اآلخرون هضم ثمرين دتار المسكبار وصغبين 

مية  لقو ة انيوطالالمصالح  حقيقتعلى عمل معية تلى الشركة كشركة وطنية مجتتماعية: أي النظرإاإلجالمسؤولية  -7

كانت  ة للمنتفعين كافة حتى وإن لعادل للموارد الطبيعيدام االستخوم ضرورة اكما يعني هذا المفهلمجتمع .لح اومصا

 . 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 حياصاتب ع د سعيد السي

 ستثمار ر لالممثال  لشركة قعوا

  

1 

 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

ئيس مجلس  نائب ر

 االدارة

 

 نياوود علي إسكندراالسيد د

 عات المتعددة لصنامد لالصا ممثال لشركة

 

2 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

 عضو مجلس االدارة

 

 ي السيد محمد احمد الرفاع 

 

 وبلس التجارية يه كةر لشممثال

 

3 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

 س االدارةعضو مجل

 

 السيد طارق المحتسب 

الوراق المالية و بالد لشركة الال لممث

 الستثمارا

 

4 

  

√ 

 

√ 

  

 رةمجلس االدا عضو 

 

  باسم مسعد الطوالالسيد 

 

5 

 √ 

√ 

√ 

- 

  

 رة الداعضو مجلس ا

 ح ابراهيم يوسفمفلالسيد 

يراد و بيزا لالست جبر ةشركمثال لم

 ير تصدال

 

6 

  

√ 

 

√ 

  

 االدارة   مجلسعضو 

 

 عشرالدكتور عامر ابراهيم الم

 

7 

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

 ر كما يلي : الحضو  وكان  ات جلس ستة 2020عام في  جلس االدارةعدد جلسات م

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 اتس لالج

 االسم 

 حياصات الكريم د سعيد عبدالسي √ √ √ √ √ √

 ندرانيود علي إسكالسيد داو  √ √ √ √ √ √

 رفاعي د احمد المحالسيد م √ √ √ √ √ √

 ب السيد طارق المحتس √ √ √ √ √ √

 المعشر ابراهيمر كتور عامالد √ √ √ √ √ √

  يوسفيم  براها لح د مفالسي √ √ √ √ √ √

√ √ √ x √ √ سم نديم الطوالباد السي  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ادة:لسباتنفيذية بالشركة تتمثل المناصب ال

 الرقم  سم الا المنصب 

نة مدينة  دير المديم

 ات تجمعال

 1 وفالخاراياد 

 2 تيم حياصامعن سعيد عبدالكر الي ير المالمد

 

 

 

 جدت .عامة إن و لمساهمة الا ت ي الشركاس اإلدارة فمجل عضو جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها 

 ساهمة العامة  الم ركات طبيعيين في الشال مجلس اإلدارة عضويات ألعضاء -1

 مة  اسم الشركة المساهمة العا المنصب   إسم العضو 

 

 عامر المعشر  السيد 

 

 عضو مجلس إدارة

 األردنية للتطوير واالستثمار المالى الشركة 

 يةقارعارات الات واإلستثمصناع لل عقاري شركة

 ددهاملة للمشاريع المتعالشركه المتك  

 
 

 امة مجلس اإلدارة االعتباريين في الشركات المساهمة الععضاء ات ألعضوي -2

 

 اسم الشركة المساهمة العامة   المنصب   إسم العضو 

نائب رئيس المجلس/العضو  انيإسكندرداوود السيد 

 المنتدب  

 للمشاريع المتعددة م.ع.م   شركة المتكاملة

 ليةدمات المالخار لتثمركة بيت اإلسش

 ية و االسكان  التغذدمات ات لخالتجمعشركة  

 مصانع الخزف األردنية

 بيت االستثمار للخدمات المالية  عضو مجلس اإلدارة   اعي الرفمحمد السيد 

 عات لخدمات التغذية و االسكان  التجمشركة 

 ف األردنية الخز مصانع

االستثمارات و ة تجاراء العربية للشركة اإلنم جلس إداره معضو  طارق المحتسب السيد 

 عالمية  ال

  
 

 

 

 

 لتالية :لس االدارة اللجان امج ينبثق عن 

 قيق. لجنة التد – 1

 لمكافئات .يحات و اشنة الترلج – 2

 لجنة الحوكمة .  – 3

   خاطرلجنة ادارة الم – 4

 . االستثمارلجنة  – 5

بثقة عن  منيل اللجان اله وادناه تفاصالع ن اللجاا تشكيل قيق و التدنة لج ة  تشكيل اداع   30/4/2020بتاريخ  وقد تقرر 

 س اإلدارة: جلم



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 لتدقيق:( لجنة ا1

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

ن  دور الذي يمكذا االهتمام لله رجعالعالمية.ويركات في الش ية التي حصلت الالم طرابات فاقات واالضة بعد االخوبخاص

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

ات ،وكذلك  الشركخلي في التدقيق الداة وظيفعلى   يه واشرافهاارير المالاعداد التق ل دورها في ن خال الشركات ، وذلك م

حوكمة  دىءتزام بمبا اكيد على االلتها في الالليتها، فضالًعن دورتقوزيادة اسي تدقيق الخارجفي دعم هيئت ال اورهد

 لشركات . ا

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

ج  جي ومناقشة نطاق ونتائ رمدقق الخاالها في ترشيح وتتخلص نشاطات ،ةدارلى مجلس االمها ابل تسليئم السنوية قواالق

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

للجنة ا هذهوتفوض   يذيين،فنالت العضاء غير من ا ة تتكون مجلس اإلدار من ثقة نة منبها بانها لجكما يمكن تعريف  كات شرال

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

 جنة التدقيق:حيات لصال ❖

ل  علومات بشكل كاممال هذهير فتعاون لتو اللذي يتوجب عليهم شركة المن موظفي اات معلوم انات او ي بيلب ا( ط1     

 يق قود

   تشار خارجي. سة من اي ممالية او االدارية او الفنيو الا يهره القانون( طلب المشو 2

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

كذلك ان  لهاة و شركلعمله في اب ر تتعلقناقشته باي امو ورة مت الللجنة ضرا راالخارجي اذ ابات ( طلب مدقق الحس 4

 اً. و تطلب رأيه خطيامنه تستوضح 

 .  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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دقيق الت س لجنهيئر معشر يوسف العامر إبراهيم       

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 لميالد  اتاريخ  1968

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

 ولى ( بة األ)المرت اليةاق م: ماجستير علوم مالية ومصرفية / أسو 1996

 .مالية والمصرفية وم الية العربية للعلاألكاديم

للعلوم  ةيبرفية / األكاديمية العرصة ومماليلوم ع عالي / دبلوم  :1995

 .  لمصرفية لمالية واا

 .دنية األر / الجامعة بكالوريوس رياضيات : 1992

 

 

 العلمية  الشهادات 

إلسثماري ينة البنك استثماروالخزاإل مجموعة  2013-2010 مدير تنفيذي 

 عمان /األردن.  –

   2010- 2009  خدمات للن عام شركة إمكا مدير

 .  2008 - 2006   إنفست ون للوساطة الماليةعام دير م

الفريدة  البنك األهلي األردني ومجموعة  ية بين إمارت –ردنية شراكة أ

 لالستثمار 

- 2006  اطةهلي للوسألا ة شركةرادمدير عام / نائب رئيس مجلس اإل

2007 . 

   . 2006- 2000 وساطةلي للنفيذي شركة األهر تديم

 .  2000 -1999- لوساطةلهلي األ كةعام شرب مدير  نائ

الشركة األهلية لألوراق   - نيةاألج مارات رة اإلستثئرئيس دا / ي وسيط مال

  المالية

1992- 1999   

 

 

 

 

 

 خبرات العلمية لا

 كة االردنية للتطوير و االستثمار المالي دارة الشر يس مجلس ائر

 ار ستثملالالمية عال م يراركة بش/  ديرين رئيس هيئة الم

 عقاريهلت الالستثمارا ارياة عقس ادرئيس مجلر

 الشركه المتكامله للمشاريع المتعددةيس مجلس اداره رئ

 الوظيفة الحالية

 

 

 يق قعضو لجنة التد  م حياصاتكري السيد سعيد عبد ال 

 ية عضو لتاريخ ا 30/4/2019

 تاريخ الميالد  1949

 نةية وست العلمالشهادا  1973ية عربت الجامعة بيرو  -ارة جالت في بكالوريوس 

 التخرج

 1998 -1997جارة الت مدير

 1996-1997مستشار 

 1990-1996ات شركمراقب ال

  1986-1990 ت مساعد مراقب الشركا

-1986ة  ناعيو الرسوم الصاالختراع  و براءات ارية تجالالعالمات مسجل 

1984 

   1973-1984مدقق و محلل مالي 

   1996-1990ي لان المامــع   قضو مجلس ادارة سو ع 

   سابقا ألردن و الخليج للتأمين ادارة شركة ا مجلس يسرئ

 ات ماعين سابقا  امحم  عضو مجلس ادارة

 سابقاة مصانع الزجاج األردنية كرش ارةاد سعضو مجل

 لية عملالخبرات ا

 مدير مكتب اإلستشارات سعيد الحياصات 

 ةنياالسكا عيرشاموتو لبل مجلس ادارة ئيسر

 يةة الحاللوظيفا

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ة التدقيق لجنعضو    انيإسكندرداوود 

 ريخ العضوية تا 30/4/2019

 لميالد تاريخ ا 1969

هادات العلمية وسنة الش 1992ألردنية ة اعمن الجامعلوم سياسية  فس و الن معل في  سوريو بكال

 التخرج

 .2009األردنية ات المسلحه لقو امن  متقاعد

 سابقا.  –مايةالحمنيه و ارات األستشلال مان شركة األ ممدير عا

 ردنية.ارة شركة مصانع الخزف األإد عضو مجلس

 الية. الم ت دماللخثمار كة بيت اإلستعضو مجلس إدارة شر

 المتعددة. للمشاريع  تكاملةالم ارة شركةعضو مجلس إد

 سابقاً. /  يع المتعددهمية والمشارلتنلجاز عضو مجلس إدارة شركة إن

 ية لعمللخبرات اا

ة و يغذالتت شركة التجمعات لخدما  لس ادارهضو مجع وعام  رمدي

 االسكان 

 ةنيبلوتو لمشاريع االسكا ادارة ضومجلسع 

 ارة شركة بيت االستثمار للخدمات الماليهس ادعضو مجل

 الوظيفة الحالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   مرتين  2020جنة التدقيق مع مدقق الحسابات في عام معت لقد اجتو  هذا

 التالي : و كان الحضور على النحو  اربعة اجتماعات  2020 عامقيق في لتدة اعت لجنتمجا

 االسم 

 

 المنصب 

  االجتماع 

 ولاال

اع  جتماال

 ي ثانال

اع  جتماال

 الثالث 

اع  جتماال

 الرابع 

 √ رئيس اللجنة  راهيم المعشر الدكتور عامر اب

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 √ √ √ √ عضو الكريم حياصاتبد ع السيد سعيد 

 √ √ √ √ وعض كندرانيإس علي ود  يد داو الس

 

 -: والمكافآت  لترشيحات ( لجنة ا2

مصالح   زوذلك لضمان تعزي اصةياسة الخسال وضع  في  ارة االد سمجل من اعضاء ترشيحات و المكافئات نة التشكل لج

في  ا هتابواجت و نة المكافأ لج ئفوظا ركزن ذوي الكفاءات العالية. وتتالمهنيين م خالل جذب لبعيد من االمد ا الشركة في 

 دارة العليا لخاصة بااللمزايا اكافات واتب والمد الرواتحدي

 اللجنة : مسؤولية

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

 تماعية .ركة االجومسؤولية الش ةفي اللشرك يةدلفرم ابل مساهمتهمقاعادلة ال االستحقاقات لينالو ة العاملين بالشركة فلكا

 لي :رئيسي ما يمها بشكل وتكون مها

 تمر .المستقلين بشكل مس عضاءة اال.التأكد من استقاللي1

ولية مسؤ ات الخاصة بالشاطودراسة المشاريع والن ب والروات منح المكافأت والمزايا والحوافزة بصالسياسة الخا ضعو .2

 .ل سنوي كاجعتها بشروم ركةالشي ف تماعيةالجا

 

 ل سنوي . ا بشكاجعتهروم  ريب في الشركة ومراقبة تطبيقهادتد البشرية واللخاصة بالمواراسة االسي وضع. 3

 :  ف اللجنةاهدا ❖

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

 عليا .رة اللتنفيذي واالداالرئيس امكافات  ةسياسل و ح  صيات م التو قديت    -

 سياسة الموارد البشرية .كافأت في ند المب    -

 ل . واية مبادرات جديدة في هذا المجا ةيت الموارد البشرواجراءا اسات لعام لسيطار اة اال عمراج    -

 ا . واالدراة العلي مامدير العلل ءالدباللفصل وخطط وا لتعيين اط طخعقب الوضيفي و والتوضع سياسة االحالل     -

 إلجتماعية.شركة اات لتحقيق مسؤولية التحديد برامج و نشاط   -

 جلس. ريق المم تحويلها إلى اللجنة عن طتيأخرى مور أ اية   -

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

ة و على جميع  ظفي الشركو م ن مف وظمجها من أي حتاالتي تات معلوماللجنة لديها الصالحية لطلب ال  -

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

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

شار ت مس يأ من  أو الفنية ريةاإلدا أو  على طلب المشورة القانونية أو المالية لصو ية للحاللجنة لديها الصالح -

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

 زجو ن ال ياسات المكآفئات و لكول سياألشخاص ح لومات من لى المعيها الصالحية في أن تحصل ع دللجنة ال -

 .هديد مكافأتتح اشر في مب أن يتم إشتراك أحد هؤالء األشخاص بشكل

 :لتقاريراة سسيا ❖

 . اإلدارة  ا إلى مجلسهتوصيات راتها و تقدم اللجنة قرا -



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جلس: لى المها إتتماعاة اصدار تقارير باجعلى اللجن -

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

 .ريبشكل دو  لسجالمحة منة في الئمتضمور الاألاء 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 ر مجلس اإلمين سعلى أ -

 نةات اللجع ماتاج في  ا المطروحةضاية بالقعلققرارات المتإطالع أعضاء المجلس على ال ةاللجن يسعلى رئ -

ً لسابقة وكما يراه ضرو ا  .ريا

 الت مقترحةأية تعديمجلس بيات للتوص لة وعمسنوية لالئحة اللجنبمراجعة لجنة القيام على أعضاء ال -

     

 : ن تكو ت و لجنة المكافئات و الترشيحات من   -(  2 

 ه الجلسة الثاني ولى الجلسة اال المنصب  سم العضو ا

 √ √ اللجنةيس رئ كندرانيوود اسيد/ داالس

 √ √ عضو المعشر  رالسيد/ عام

 √ √ عضو هيم يوسفمفلح ابرايد/ الس

 

 

 

 كمةة الحو لجن وتتكون ( 3

 ه الجلسة الثاني ولى الجلسة اال المنصب  سم العضو ا

 √ √ رئيس اللجنة المعشر  السيد/ عامر

 √ √ عضو اعي فالر محمدلسيد/ ا

 √ √ وعض تسب طارق المحالسيد/ 

 

 

 

 ر. لمخاطارة اإد نةلج كون وتت( 4

 ه الجلسة الثاني ولى الجلسة اال المنصب  سم العضو ا

 √ √ اللجنة يسرئ يداوود اسكندران سيد/ ال

 √ √ عضو المعشر  السيد/ عامر

 √ √ مدير المدينه  فاياد الخارو السيد/ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ( لجنه االستثمار5

 ة ثالالث جلسة ال ة الجلسة الثاني ولى الجلسة اال المنصب  سم العضو ا

 √ √ √ يس اللجنةئر حياصات د سعي /السيد 

 √ √ √ عضو داوود اسكندراني /يدالس

 √ √ √ عضو محمد الرفاعي  السيد/

 

 

  ةابط ارتباط الحوكماسم ض ❖

     الي ير المالمد /صات يد حياعن سعم

 لس االدارة ئيس مجر                                           

ت حياصايم الكر عيد عبدس   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ةشركة التجمعات اإلستثمارية المتخصص
 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 المحاسب القانوني المستقل وتقرير الموحدة القوائم المالية 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المتخصصة  شركة التجمعات اإلستثمارية

 ( امة محدودةشركة مساهمة ع)

 

 وتقرير المحاسب القانوني المستقل الموحدة  القوائم المالية

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 فهـرس  صفحـة
  

 المحاسب القانوني المستقل تقرير   3 – 1
  

 قائمة المركز المالي الموحدة   5 – 4
  

 حدة  الدخل المو قائمة  6
  

 الموحدة  االخر املالدخل الشقائمة  7
  

 الموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية  8
  

 الموحدة   قائمة التدفقات النقدية 10 - 9
  

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة  38 – 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 تقرير المحاسب القانوني المستقل
 
 
 

 

 همين المحترمين دة المساالى السا
 ة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة كر ش
 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة  
 

   الرأي
، والتي تتكون  ركة اردنية مساهمة عامة محدودة () وهي شلشركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة    الموحدة  لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية

والتغيرات في حقوق    الموحدة  االخر   الشاملوالدخل  ، وكل من قوائم الدخل  2020ن األول  و ن كا  31كما في    الموحدة   ماليمن قائمة المركز ال
النقدية  الموحدة  الملكية التدفقات  ملخص    الموحدة   وبيان  ذلك  في  بما  المالية،  البيانات  حول  واإليضاحات  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة 

 مة. للسياسات المحاسبية الها
 

لشركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة  , من جميع النواحي الجوهرية, الوضع المالي تظهر بصورة عادلةالمالية المرفقة  إن القوائم في رأينا،
 التقارير المالية.أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد ، و 2020كانون األول  31كما في 

 

 أي  ر لأساس ا
وفقًا   بالتدقيق  قمنا  فقرة  للقد  في  هذا  تقريرنا  في  التوضيح  بمزيد من  ذكرها  تم  قد  المعايير  لتلك  وفقًا  مسؤوليتنا  إن  الدولية.  التدقيق  معايير 

الدولية    ي قمجلس معايير السلوك األخل مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقًا  لمتطلبات  
لقية األخرى  للمحاسبين "دليل قواعد السلوك االخلقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية, و أوفينا بمسؤولياتنا األخ 

 وفقًا لتلك المتطلبات.
 

 ل التدقيق.و حسبة لتوفير اساسًا لرأينا نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى حصلنا عليها كافية ومنا
 

   ة ر التدقيق االساسيو ام
م المالية ل التدقيق التي قمنا بها للقوائ ااالهمية القصوى في اعم  اكان له  تير الو لك االم ت   يوفقا لحكمنا المهني ه   ةر التدقيق االساسي و ان ام

لية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا عنها واننا ال  امسياق تدقيقنا للقوائم ال ي  ف   ة ر التدقيق االساسي و . لقد تمت معالجة امالموحدة للسنة الحالية
 نقدم رأيا منفصل عن االخر . 

 
 
 
 

1 
 
 



 

 

 
 
 
 

 وصفا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا االمر   امور التدقيق اساسية 
   
 الممتلكات والمعدات   -

، فااااان علااااى معااااايير الدوليااااة إلعااااداد التقااااارير الماليااااة لل وفقااااا
وطريقاة االساتهلك وان تقاوم  يجة العمر االنتاالشركة مراجعا

باااااجرات اختبااااار لتاااادني الهيمااااة التااااي تظهاااار بهااااا الممتلكاااااات 
والمعاااادات فااااي المركااااز المااااالي وعنااااد  هااااور ايااااة احاااادا  او 
تغيااااارات فاااااي الظااااارول تظهااااار ان هاااااذه الهيماااااة  يااااار قابلاااااة 
للساااااترداد فاااااي حاااااال  هاااااور اي مؤشااااار لتااااادني الهيماااااة ياااااتم 

قيمااة الموجاااودات  ائر تاادني تبعاااا لسياسااة تااادنياحتساااخ خسااا
حياااق تقاااوم االدارة بتقااادير التااادني بالممتلكاااات والمعااادات مااان 
خاااالل اسااااتخدام االفتراضااااات والتقااااديرات ان وجاااادت، ونظاااارا 

 الهميتها فانها تعتبر احد مخاطر التدقيق الهامة.

 الممتلكات والمعدات   - 
قاباة المساتخدمة فاي عملياة ان اجراتات التدقيق شاملت دراساة اجاراتات الر 

حقاق ماان الوجاود واالكتمااال مراجعاة شاارات اال اول وبيعاا  خالل الساانة، ت لا
والتأكد من عملية احتساخ مصرول االستهلك، ومطابقة الجرد من حيق 
الوجاود والتأكااد ماان ان الممتلكااات والمعادات منتجااة وال يوجااد تاادني بالهيمااة 

ر ابات االدارة مع االخذ باالعت التي تظهر بها وذلك من خلل تقييم فرضيا
المعلومات الخارجية المتوافرة حول مخاطر انخفاا  الممتلكاات والمعادات  
ولقاااد ركزناااا ايضاااا علاااى مااادى كفاياااة افصااااحات الشاااركة حاااول الممتلكاااات 

 والمعدات.

   
 المدينون   -

وفقااااا للمعااااايير الدوليااااة للتاااادقيق، فااااان علااااى الشااااركة مراجعااااة 
دير قات المدينون، تقوم االدارة ب  عملية احتساخ مخصص تدني

االنخفاااااا  فاااااي قيماااااة الاااااذمم المديناااااة مااااان خااااالل اساااااتخدام 
االفتراضااااات والتقااااديرات، ونظاااارا الهميتهااااا فانهااااا تعتباااار احااااد 
مخاااطر التاادقيق الهامااة، ولقااد تاام االعتاارال بمخصااص تاادني 

 مدينون.

 المدينون   - 
قباال الشااركة ان اجااراتات التاادقيق شااملت اجااراتات الرقابااة المسااتخدمة ماان 

الااذمم المدينااة ، والتحقااق ماان ار اادة عينااة ماان ذماام  لعلااى عمليااة تحصااي 
العملت من خالل اساتلم التأييادات المباشارة، وتام دراساة كفاياة مخصاص 
التااادني المر اااود مقابااال الاااذمم المديناااة وذلاااك مااان خااالل تقيااايم فرضااايات 

مخااااطر  االدارة ماااع االخاااذ باالعتباااار المعلوماااات الخارجياااة المتاااوافرة حاااول
منااا ايضااا كفايااة االفصاااحات الشااركة حااول التقااديرات ي قالااذمم االجلااة، لقااد 

 المهمة في الو ول لمخصص التدني المسجل .
   
   

 معلومات اخرى  
ان االدارة مسااؤولة عاان المعلومااات االخاارى. حيااق تتضاامن المعلومااات االخاارى المدرجااة فااي التقرياار الساانوي، ولكنهااا ال تتضاامن القااوائم 

 حولها.  الية الموحدة وتقرير تدقيقن الما
 

 ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة هذه المعلومات االخرى، ونحن ال نبدي اي شكل من اشكال التأكيد حولها.
 

بااار فاننااا نأخااذ باالعت  ، وعنااد قيامنااا بااذلكولية قراتة هذه المعلومات االخرى ، يقع على عاتقنا مسؤ تدقيقنا للقوائم المالية الموحدةفيما يتعلق ب 
اذا كاناات تلااك المعلومااات  ياار متوافقااة بشااكل جااوهري مااع البيانااات الماليااة الموحاادة او مااع معرفتنااا التااي تاام اكتسااابها ا نااات اجااراتات  افيماا 

لااك اخطااات التاادقيق او يظهاار عليهااا بخاالل ذلااك انهااا تحتااوي علااى اخطااات جوهريااة. واذا اسااتنتجنا بنااات علااى العماال الااذي قمنااا باا  بااأن هنا
 لومات فنحن مطالبون باالبلغ عن هذه الحهيقة. وفي هذا السياق ليس لدينا شيت للبلغ عن .عمجوهرية في هذه ال
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 ركة التجمعات االستثمارية المتخصصةش

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 الموحدة قائمة المركز المالي

  2020كانون األول  31في  كما

 دني(ار األر )بالدين
 

2019 
  حضااي  2020

 الموجودات    
 متداولة  غير موجودات   

 ممتلكات ومعدات 4 234,595 390,338
 استثمارات في أراضي  5 2,908,953 3,142,495
 مباني مؤجرة بالصافي  6 5,625,710 5,761,208
1,300,516 1,354,008 

 عقارات وأراضي أل را  البيع   10
 مشاريع تحت التنفيذ    225,000 53,177

 موجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشامل اآلخر   7 227,982 243,971
 مجموع الموجودات غير المتداولة   10,576,248 10,891,705

    
 موجودات متداولة    

 مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى  9 255,950 221,769
 يل ت برسم التحصمدينون وشيكا 11 2,951,865 2,845,110
 موجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشامل   12 1,397,060 1,365,306

 نقد وما في حكم   13 414,089 763,066
 مجموع الموجودات المتداولة   5,018,964 5,195,251

 مجموع الموجودات    15,595,212 16,086,956
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 (يتبع)الموحدة   المالي قائمة المركز

 2020كانون األول  31في  كما

 )بالدينار األردني(
 
 

  ايضاح 2020 2019
 المطلوبات وحقوق الملكية    
 حقوق الملكية    

 رأس المال  1 8,100,000 8,100,000
 أسهم خزينة  15 ( 422,542) ( 140,000)

 إحتياطي إجباري  14 950,035 885,271
 احتياطي الهيمة العادلة    (13,343) (47,356)

 أرباح مدورة   3,584,248 3,001,369
 لملكية  حقوق ا مجموع   12,198,398 11,799,284

    
 طويلة االجل  ت مؤجلة  اايراد 16 902,608 1,180,184

    
 المطلوبات غير المتداولة     

 قر  طويل االجل  17 - 46,056
 متداولة  مجموع المطلوبات غير ال  - 46,056

    
 مطلوبات متداولة    

 مصاريف مستحقة وحسابات دائنة اخرى   18 1,482,326 1,574,197
 والشيكات االجلة دائنون  19 312,298 463,905
 الجزت المتداول من قر  طويل االجل   17 82,788 111,600
 ايرادات مؤجلة قصيرة االجل   16 616,794 911,730

 مجموع المطلوبات المتداولة   2,494,206 3,061,432
 مجموع المطلوبات   3,396,814 4,287,672

 المطلوبات وحقوق الملكية وع مجم  15,595,212 16,086,956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدير المالي   المدير العام   رئيس مجلس االدارة 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 الموحدة  قائمة الدخل

    2020 كانون األول 31ية في المنتهللسنة 
 )بالدينار األردني(

 

 2019 2020 ايضاح 
    

 2,227,965 2,144,206 21 اإليرادات  
 ( 1,142,623) ( 1,006,640) 22 تكلفة االيرادات   

 1,085,342 1,137,566  ل الربح  مجم
 (24,653) (9,951) 23 مصاريف بيع وتسويق  
 ( 402,233) (486,552) 24   مصاريف ادارية وعمومية

 (82,800) 13,161  أخرى   ومصاريفإيرادات 
 453,241 124,164 25 ارباح بيع ا ول 

ل  ير متحققة من موجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خل خسائر
 (34,846) (3,092)  الشامل  بيان الدخل 

 (35,000) (35,000)  مصاريف مكأفات أعضات مجلس االدارة  
 (42,524) (12,225)  مصاريف مالية  

 916,527 728,071  قبل الضريبة  السنة ربح 
 ( 100,818) (80,428) 20 مخصص ضريبة دخل ومساهمة وطنية 

 815,709 647,643  السنة ربح 
    

    السهم :ربح 
 0,10 0,08  دينار / سهم   –السهم ربح 

 8,100,000 8,100,000  سهم    –المتوسط المرجح لعدد األسهم 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 الموحدة  االخر الشامل قائمة الدخل

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 ردني()بالدينار األ

 
  2020 2019 
    

 815,709 647,643  السنة  ربح 
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر :
 815,709 647,643  الدخل الشامل اآلخر المحول إلى الخسائر المتراكمة  مجموع
 26,966 34,013    احتياطي الهيمة العادلةير في التغ

 842,675 681,656  إجمالي الدخل الشامل 
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 تخصصةشركة التجمعات االستثمارية الم
 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

    2020كانون األول  31 للسنة المنتهية في
 دينار األردني(ال)ب
 

 ارباح مدورة المجموع

احتياطي الهيمة  
  رأس المال  إحتياطي إجباري  اسهم خزينة  العادلة 

 

 2019الثاني كانون  1الر يد في   8,100,000 803,700 - (74,322) 2,267,231 11,096,609
 شرات اسهم خزينة   - - ( 140,000) - - ( 140,000)

 الدخل الشامل للسنة   - - - 26,966 815,709 842,675
 المحول الى االحتياطي االجباري   - 81,571 - - (81,571) -

 2019كانون األول  31الر يد في   8,100,000 885,271 ( 140,000) (47,356) 3,001,369 11,799,284
 شرات اسهم خزينة  - - ( 282,542) - - ( 282,542)

 امل للسنة الدخل الش   - - - 34,013 647,643 681,656
 المحول الى االحتياطي االجباري   - 64,764 - - (64,764) -

 2020كانون األول  31الر يد في   8,100,000 950,035 ( 422,542) (13,343) 3,584,248 12,198,398
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                                         2020  2019 
     األنشطة التشغيلية 

 916,527  728,071  ضريبة قبل ال ربح السنة
     :قبل الضريبة  السنةعلى ربح تعديلت 

 549,396  483,088  اإلستهلكات 
 34,846  3,039  الشامل بيان الدخل  ير متحققة من موجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خلل خسائر 
الشامل  خلل بيان الدخل  ير متحققة من موجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من ارباح 
 خر اال

 
(34,793)  - 

 42,524  12,225  مصاريف مالية 
 -  ( 124,164)  ارباح بيع اراضي 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :
 -  50,002  الشامل االخر  الية محدده بالهيمة العادل  من خلل بيان الدخل موجودات م

 1,409,911  ( 106,755)  م التحصيل المدينون والشيكات برس
 (720)  (34,181)  المصاريف المدفوعة مقدما والحسابات المدينة األخرى  

 ( 510,876)  ( 151,607)  وشيكات اجلة الدائنون 
 ( 340,173)  ( 172,299)  سابات دائنة اخرى   مصاريف مستحقة وح

 ( 1,679,839)  ( 572,512)  االيرادات مؤجلة 
 421,596  80,114  من األنشطة التشغيليةوفر المت  النقد
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 مارية المتخصصةشركة التجمعات االستث 

 شركة مساهمة عامة محدودة( )

 
 الموحدة قائمة التدفقات النقدية 

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(



 

 

 
 تثمارية المتخصصةشركة التجمعات االس

 شركة مساهمة عامة محدودة( )

 
   )يتبع(الموحدة  قائمة التدفقات النقدية 

    2020 كانون األول 31ية في المنتهللسنة 
 )بالدينار األردني(
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  2020  2019 
     األنشطة اإلستثمارية 

 370,349  165,859  ومباني مؤجرة واستثمارات في اراضي  ممتلكات ومعدات 

 -  ( 171,823)  مشاريع تحت النفيذ  

 -  (53,492)  عقارات ال را  البيع 
 370,349  (59,456)  تثمارية  األنشطة اإلسالمتوفر من  / )المستخدم في( النقد صافي

     
     األنشطة التمويلية  

 (90,637)  (74,868)   تسديد القر  

 ( 140,000)  ( 282,542)   اسهم خزينة 

 (42,524)  (12,225)  مالية مدفوعة مصاريف 
 ( 273,161)  ( 369,635)  األنشطة التمويلية   المستخدم في  صافي النقد

 518,784  ( 348,977)  د وما في حكمه صافي التغير في النق 

 244,282  763,066  كانون الثاني   1النقد وما في حكم  

 763,066  414,089  كانون األول   31النقد وما في حكمه 



 

 

 
 

 ثمارية المتخصصةشركة التجمعات االست

 شركة مساهمة عامة محدودة( )
 

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 ردني()بالدينار األ

 

 التكوين والنشاط  -1
 

 ساااجل الشاااركات ودة "الشاااركة " مساااجلة فااايمحاااد عاماااة إن شاااركة التجمعاااات االساااتثمارية المتخصصاااة هاااي شاااركة اردنياااة مسااااهمة
 8,100,000( , وأن رأساامال الشااركة المصاارح باا  والماادفوع يبلاا  252تحاات الاارقم ) 1994آخ  7بتاريخ   المساهمة العامة المحدودة

 . سهم بهيمة اسمية قدرها دينار أردني للسهم الواحد 8,100,000لى دينار مقسم إ
 

بااال  بإطفااات جاازت ماان الخسااائر المتراكمااة وال 2018نيسااان  12بتاااريخ لعامة  ير العااادي والمنعقااد قررت الشركة في اجتماع الهيئة ا
 2,278ينااار اردنااي واالحتياااطي االختياااري د 2,072,202دينار اردني في االحتياطي االجباااري والبااال  قيمتاا    2,149,984قيمتها  

 دينار اردني. 75,504دينار اردني وعلوة اال دار 

 
راضاااي لغاياااات انشاااات وبياااع وتاااأجير واساااتثمار المبااااني هياااام بإساااتغلل وتطاااوير واساااتثمار االشاااركة الرئيساااية فاااي الاياااات التتمثااال  

 الصناعية والمستودعات الحرفية المتخصصة.
 

 .   في مدينة عمانوشركتها التابعة ة إن مركز عمل الشرك
 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة -2
 

 والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة  ة والمعدلة لتفسيرات الجديد المعايير وا 2-1
 

  :  2020كانون الثاني   1من  اعتباراسارية المفعول  ا بحتالتي و هنالك عدد من المعايير الجديدة والتعديلت على المعايير والتفسيرات 

   

   االعمال"  ( "اندماج3التعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
   

   ( "عر  البيانات المالية"1يار المحاسبي رقم )على المع التعديلت
   

   بية" المحاس ت( "التغيرات في التقديرات واالخطا8التعديلت على المعيار المحاسبي رقم )
 

  

   ت" ( "االدوات المالية : االفصاحا 7التعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

  

   ( :االدوات المالية"9قارير المالية رقم )معيار الدولي للت التعديلت على ال
 

  

   التعديلت على االطار المفاهيمي 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 نار األردني(لدي)با
 
 المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول     -2-2

لمعااايير والتفساايرات التااي لاام تصاابح سااارية المفعااول ، ولاام يااتم تطبيقهااا عنااد اعااداد هااذه هنالااك عاادد ماان المعااايير الجدياادة والتعااديلت علااى ا
 ر بصورة مبكرة. طط الشركة تبني هذه المعايي البيانات وال تخ

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق 

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي  
 تبدأ من او بعد 

 2021كانون الثاني  1  (  19 -( امتيازات ايجار متعلقة بوبات )كوفيد 16التعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
   

  (39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16( و )7( و )4التعديلت على المعايير الدولية رقم ) 
 نية المرحلة الثا –اال لحات المعيارية لسعر الفائدة 

 
 2021كانون الثاني  1

   

 2022ن الثاني انو ك 1  تصنيف المطلوبات "اليةالم القوائم( "عر  1رقم ) الدولي التعديلت على المعيار المحاسبي
   

 2022كانون الثاني  1  ( إندماج االعمال  3التعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
   

 2022كانون الثاني  1  ( ممتلكات واالت ومعدات  16ار الدولي للتقارير المالية رقم )التعديلت على المعي 
   

( المخصصات ، المطلوبات المحتملة والموجودات  37) رقم ليالدو  يار المحاسبيعلى المع التعديلت
 المحتملة  

 
 2022كانون الثاني  1

   

 2022كانون الثاني  1    2020 – 2018لية تحسينات سنوية على المعايير الدولية للتقارير الما
   

 2023ني ن الثاكانو  1  قود التأمين" ( "ع17رقم ) ةالدولي  معيار التقارير الماليةالتعديلت على  
   

   

يق، وقد ال يكون لهذه تتوقع االدارة أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديلت الجديدة سيتم تطبيقها في البيانات للشركة عندما تكون قابلة للتطب 
 المبدئي.ية للشركة في فترة التطبيق المعايير والتفسيرات والتعديلت الجديدة أي تأ ير جوهري على البيانات المال

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3

 إعداد البيانات المالية 
 بناتًا على المعايير الدولية للتقارير المالية. المالية البيانات  تم إعداد

 

 أساس التحضير
 تسجل بالدينار . بالدينار األردني ألن  البية معاملت الشركة الموحدة تم عر  هذه البيانات المالية

 

إ  تم  الق لقد  الماليةعداد  بالهيمة   الموحدة   وائم  تظهر  فانها  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  أما  التاريخية ،  التكلفة  على أساس مبدأ 
 :سياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو التاليالعادلة. ان ال
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 ارية المتخصصةشركة التجمعات االستثم

 دة( ة عامة محدو )شركة مساهم

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

   بيانات المالية أساس توحيد ال
 والمنشآت بالشركة الخا ة ةالي الم البيانات من لها ابعةلت ا ةوالشرك  التجمعات االستثمارية المتخصصة لشركة الموحدة  المالية البيانات تتألف

  .)الشركات التابعة  الشركة قبل من عليها المسيطر
 للشركة يكون  عندما السيطرة تتحقق
 .بها لمستثمرا بالمنشأة التحكم على القدرة •
 . بها المستثمر بالمنشأة الرتباطها نتيجة المتغيرة العوائد في للشركة حق نشوت •
 .المستثمر عوائد على التأ ير بغر  بها تثمرمسال المنشأة في التحكم على ةالقدر  •

 حاادو  إلااى تشااير الحقااائق والظاارول كاناات مااا إذا ال، أم بهااا المستثمر المنشآت من أي على تسيطر كانت إذا ما تقييم عادةإب  الشركة تقوم
 .أعله أليها المشار السيطرة عنا ر من أكثر أو واحد على تغيرات

 على السيطرة للشركة يكون   بها، التصويت حقوق  أ لبية عن بها المستثمر المنشآت من أي في بالشركة ةالخا  التصويت حقوق  تقل ادمعن 
 بشااكل بهااا المسااتثمر بالمنشااأة الصلة ذات األنشطة عملية لتوجي  قدرة لمنحها كافية ويتالتص حقوق  تكون  عندما بها المستثمر المنشأة تلك
 .منفرد

 

 المسااتثمر فااي المنشااأة التصويت حقوق  للشركة كان إذا ما تقييم عند الصلة ذات والظرول الحقائق كافة االعتبار بعين الشركة تأخذ
 :يلي ما والظرول ائقالحق تلك تشمل ، السيطرة لمنحها كال   بشكل ال أم بها

 اآلخرين تصويتلا حقوق  حاملي ملكية ومدى لحجم بالنسبة الشركة تمتلكها التي التصويت حقوق  حجم •
  اآلخرى  واألطرال اآلخرين التصويت حقوق  وحاملي الشركة تمتلكها التي المحتملة تالتصوي  حقوق  •
 .األخرى  التعاقدية الترتيبات من الناشئة الحقوق  •
 الصاالة األنشااطة ذات توجياا  على الحالية القدرة لديها، ليست أو لها، الشركة أن إلى تشير قد إضافية و رول حقائق أية •

 .السابقة المساهمين اجتماعات في التصويت كيفية ذلك في بما قرارات، التخاذ الحاجة وقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



 

 

 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 ي(ر األردن)بالدينا
 

 الشركة تفقد عندما تلك العملية تتوقف بينما التابعة، الشركة تلك على السيطرة على الشركة تحصل عندما التابعة الشركة دحي تو  عملية تبدأ
 الساانة خاالل المستبعدة أو المستحوذة التابعة ومصاريف الشركة إيرادات تضمين يتم الخصوص، وج  وعلى  .ابعةالت  الشركة على السيطرة

 .التابعة الشركة على الشركة سيطرة في  تنقطع الذي التاريخ حتى السيطرة على الشركة تاريخ حصول من الموحد الشامل الدخل بيان في
 

 إجمالي ،المسيطرة الحصص  ير ومالكي الشركة مالكي على موزعة األخرى  الشامل الدخل  رعنا من عنصر وكل الخسارة أو الربح إن
 األطاارال أر دة في عجز حدو  إلى ذلك أدى لو حتى المسيطرة  يرواألطرال  الشركة يلكما على موزع التابعة للشركة الشامل الدخل
 .المسيطرة  ير

 

 قباال ماان تلااك المسااتخدمة مااع المحاساابية سياساااتها تااتلئم لكااي التابعااة للشااركات الماليااة ناااتالبيا علااى تعديلت إجرات يتم األمر، لزم حيثما
 .الشركة األم

 

 عاان النقديااة الناتجااة والتاادفقات والمصاااريف واألرباااح الملكيااة وحقااوق  وااللتزامااات األ ااول ذلااك فااي بمااا لتالمعااام جميااع إسااتبعاد يااتم
 .التوحيد عند تابعةالشركة والشركات ال بين الداخلية المعاملت

 
 ة : عة التالي لية للشركات التاب على القوائم الما 2020 كانون األول 31تشتمل القوائم المالية الموحدة كما في 

 رأس المال مكان التسجيل اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية
 والتصويت 

 نسبة المسدد
 النشاط الرئيسي من رأس المال

  شركة بلوتو للمشاريع
 نية م.خ.م اإلسكا

  المملكة األردنية 
 الهاشمية 

 %100 %100 دينار 850,000

بنات المشاريع اإلسكانية وبيعها  
ون فوائد ربوية وشرات وبيع  بد

 وإستثمار العقارات واألراضي 

      

 
 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر

لااى حقااوق الملكيااة بالهيمااة العادلااة ماان خاالل بنااود الاادخل الشااامل بشااكل مباادئي بالهيمااة العادلااة باالضااافة ا يااتم قياااس االسااتثمارات بااأدوات
قياسها الحقا بالهيمة العادلة بما في ذلك االرباح او الخسائر الناتجة من التغيرات في الهيمة العادلة والمعترل بهااا تكاليف المعاملت. ويتم  

اكمااة عنااد والمتراكمة في احتياطي التغيرات في الهيمة العادلة. ال يتم اعادة تصاانيف االرباااح او الخسااائر المتر لدخل الشامل االخر في بنود ا
ات الى االرباح او الخسائر، ولكن يتم اعادة تصنيفها الى االرباااح المسااتبقاه. قاماات الشااركة بتحديااد جميااع االسااتثمارات فااي استبعاد االستثمار 

 بها للمتاجرة كموجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشامل االخر. ملكية و ير المحتفظحقوق ال
 

دخل عندما تحصل الشركة على حق استلم توزيعات االرباح، ما ذه االستثمارات المالية ضمن بيان الباح التوزيعات عن هترال بار يتم االع
لفة االستثمار. يتم االعتاارال بصااافي بيااان الاادخل االخاار فااي الاادخل الشااامل االخاار وال لم تمثل ارباح التوزيعات بوضوح استرداد جزت من تك

 ا ضمن الربح او الخسارة. يتم اعادة تصنيفه
 

تقوم الشركة بتقييم تصنيف وقياس الموجودات المالية بنات على خصائص التدفقات النقدية التعاقديااة لل اال ونمااوذج اعمااال لشااركة المعنااي 
 ات. بادارة الموجود
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( م المالية الموحدة ايضاحات حول القوائ

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

يمة العادلة من خلل بنود الدخل الشامل االخاار، فااإن شااروطها بالنسبة للموجودات المالية التي يتم تصنيفها وقياسها بالتكلفة المطفأة او باله
 ت المبل  اال لي والفائدة على المبل  اال لي القائم.نقدية التي تكون فقط مدفوعاالتعقادية يجب ان تؤدي الى التدفقات ال

 

ل بهااا حااديثا تشااكل جاازتا ماان نمااوذج اعمااال تقوم الشركة عند االعترال المبدئي بأي من الموجودات بتحديد ما اذا كانت الموجودات المعتاار 
ل فترة مالية لتحديد ما اذا كانت نماذج االعمال قااد ة تقييم نماذج اعمالها في كقائم او انها تعبر عن بداية نموذج اعمال جديد. وتعيد الشرك

 مالها. تغيير في نماذج اع تغيرت منذ الفترة السابقة. ولم تحدد الشركة في الفترة المالية السابقة اي
 

او الخسارة المتراكمة  مل االخر، يعاد تصنيف الربحعندما يتم الغات االعترال بأداة الدين المقاسة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشا
محااددة المقاسااة نساابة للسااتثمارات الماليااة الالمعترل بها سابقا في الدخل االخر من حقوق الملكية الى الااربح او الخسااارة . وفااي المقاباال، بال

ابقا فااي بيااان الاادخل لخسااارة المتراكمااة المعتاارل ساا بالهيمااة العادلااة ماان خاالل الاادخل بيااان الشااامل االخاار، فاال يااتم اعااادة تصاانيف الااربح او ا
 الشامل االخر الى الربح او الخسارة بل تحول ضمن حقوق الملكية.

 

 او بالهيمة العادلة من خلل الدخل بيان الشامل االخر للنخفا  في الهيمة.تتعر  ادوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة 
 

 الشاملل بيان الدخل بالقيمة العادلة من خال  حددةالم الموجودات المالية
 

 في :  الشامل بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل المحددة تتمثل الموجودات المالية
 

 وليست مدفوعات للمبل  اال لي او الفائدة على المبل  اال لي القائم، او / و  موجودات تتضمن تدفقات نقدية تعاقدية •
 

 للتحصيل والبيع ، او اوا بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية يس محتفظضمن نموذج اعمال ولموجودات محتفظ بها  •
 

 موجودات محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل باستخدام خيار الهيمة العادلة. •
 

 ب  في الربح او الخسارة.تقاس تلك الموجودات بالهيمة العادلة مع تسجيل اية ارباح / خسائر ناتجة من اعادة الهياس المعترل 
 

ار الهيمااة العادلااة: يمكاان تصاانيف اداة ماليااة ذات قيمااة عادلااة يمكاان قياسااها بشااكل مو ااوق بالهيمااة العادلااة ماان خاالل الااربح او الخسااارة ياا خ
بيااع او اعااادة الشاارات. ادلة( عند االعترال المبدئي حتى اذا لم يتم اقتنااات االدوات الماليااة او تكباادها بشااكل اساسااي لغاار  ال)خيار الهيمة الع

استخدام خيار الهيمة العادلة للموجودات المالية اذا كااان يلغااي او يحااد بشااكل كبياار ماان عاادم التناسااق فااي الهياااس او االعتاارال الااذي   ويمكن
م التطابق لك من قياس الموجوادت او المطلوبات او االعترال باالرباح والخسائر ذات الصلة على اساس مختلف )"عدكان سينشأ خلفا لذ

 المحاسبي"(. 
 

 ة التصنيفات اداع
فااي حااال تغياار نمااوذج االعمااال الااذي تحااتفظ بموجباا  الشااركة بااالموجودات الماليااة، يااتم اعااادة تصاانيف الموجااودات الماليااة المتااأ رة، وتسااري 

تغيياار فااي لماليااة االولااى التااي تعقااب التطلبات التصاانيف والهياااس المتعقلااة بالفئااة الجدياادة بااأ ر مسااتقبلي اعتبااار ماان اليااوم االول ماان الفتاارة ام
ي تحااتفظ باا  نموذج االعمال والذي ينتج عناا  اعااادة تصاانيف الموجااودات الماليااة للشااركة. ونظاارا لعاادم وجااود تغياارات فااي نمااوذج االعمااال التاا 

 تصنيف.  بالموجودات المالية، خلل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السابقة، فلم يتم اجرات اعادةالشركة 
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 ة المتخصصةت االستثماريشركة التجمعا

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 انخفاض القيمة 
مع نموذج "الخسارة  39لمعيار المحاسبي الدولي رقم لخسارة المتكبدة" يحل محل انموذج "ا 9ان المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 

لماليااة التاليااة التااي لاام يااتم قياسااها بالهيمااة باالعترال بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة علااى االدوات ااالئتمانية المتوقعة". تقوم الشركة  
 العادلة من خلل الربح او الخسارة: 

 

 ، والبنوك  نقد وار دة لدى  •
 ة واخرى ، و ذمم تجارية مدين  •
 مطلوخ من جهات ذات علقة  •

 

بشااكل مفصاال فيمااا يلااي(، يتطلااب قياااس  وباستثنات الموجودات المالية المشتراة او الممنوحة المتدنية في قيمتها االئتمانية )والتي سيتم تناولها
 الخسائر االئتمانية المتوقعة من خلل مخصص خسارة بهيمة تعادل: 

 

زمنااي للخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة التااي نتجاات ماان حااواد  التعثاار فااي السااداد شهرًا، اي العماار ال 12دة خسارة ائتمانية متوقعة لم •
 ( ، او 1شهر بعد نهاية الفترة المالية )ويشار اليها بالمرحلة  12على االدوات المالية التي يمكن وقوعها خلل 

 

خسااارة االئتمانيااة المتوقعااة التااي تنااتج ماان جميااع حاااالت لعمر الزمنااي للالمالية، اي ا االداة ل عمر الخسارة االئتمانية المتوقعة خل •
 (. 3والمرحلة  2 التعثر في السداد الممكنة على مدار عمر االداة المالية )يشار اليها بالمرحلة

 
 االداة ئتمااان عاان تلااك الماليااة اذا زادت مخاااطر االويكون من المطلوخ تكوين مخصااص للخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة علااى ماادى عماار االداة 

مبلاا  يعااادل الماليااة بشااكل جااوهري منااذ االعتاارال المباادئي. بالنساابة لجميااع االدوات الماليااة االخاارى، يااتم قياااس الخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة ب 
 شهر. 12الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

الااذمم المدينااة التجاريااة واالخاارى والمطلوبااات ماان جهااات ذات النقديااة واالر اادة البنكيااة و قاماات الشااركة باختيااار قياااس مخصصااات الخسااائر 
 يعادل قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر هذه الموجودات.علقة بمبل  

 

فاارق بااين علااى انهااا الهيمااة الحاليااة للالخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقاادير ماارجح للهيمااة الحاليااة للخسااائر االئتمانيااة، حيااق يااتم قياسااها   وتعد
ية ساايناريوهات اقتصاااد التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استلمها والتي تنشأ ماان تاارجيح عاادة

 مستقبلية، مخصومة بمعدل فائدة الفعلية لل ل. 
 

الي الهيمة الدفترية لل ول. بالنساابة الوراق الاادين بالهيمااة سة بالتكلفة المطفأة من اجميتم خصم مخصص خسائر االستثمارات المالية المقا
لدخل الشامل االخر، بدال من تخفيض الهيمة ل بنود الدخل الشامل االخر، مخصص الخسارة يتم االعترال ب  ضمن بنود االعادلة من خل
 الدفترية لل ل.

 

جاااوهري مناااذ االعتااارال المبااادئي وعناااد تقااادير خساااائر االئتماااان  لل ااال الماااالي قاااد زادت بشاااكل عناااد تحدياااد ماااا اذا كانااات مخااااطر االئتماااان
عم بحيااق تكااون متاحااة وذات  االة دون الحاجااة . تأخااذ الشااركة بعااين االعتبااار عنااد اجاارات هااذا التقياايم معلومااات معقولااة وقابلااة للاادالمتوقعااة

يااة، بنااات علااى الخباارة السااابقة للشااركة والتقياايم ت والتحلاايلت الكميااة والنوعلمجهااود او تكاااليف  ياار ضاارورية. ويشاامل ذلااك كاال ماان المعلومااا
 االئتماني المتوفر، بما في ذلك اية معلومات حول توقعات مستقبلية.
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 المتخصصة شركة التجمعات االستثمارية

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2020كانون األول  31نتهية في للسنة الم

 )بالدينار األردني(
 

شااكل فااردي باالضااافة بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية، يتم تقييم الموجودات التي تم تقييمها على انها ال يمكن انخفا  قيمتها ب 
م المدينااة علااى علااى انخفااا  قيمااة محفظااة الااذمالى ذلك، تحديد انخفا  الهيمة على اساس جماعي. يمكن ان يشااتمل الاادليل الموضااوعي 

الملحو ااة فااي خباارة الشااركة السااابقة فااي تحصاايل الماادفوعات وزيااادة فااي عاادد الماادفوعات المتااأخرة فااي المحفظااة باالضااافة الااى التغياارات 
 االقتصادية او المحلية التي ترتبط بتعثر سداد الذمم. الظرول

 

وك، الااذمم التجاريااة المدينااة واخاارى، والمطلوبااات ماان جهااات ذات ة بالنقد واالر دة لدى البناا يتم عر  خسائر االنخفا  في الهيمة المتعلق
 كل منفصل في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل االخر. علقة، بش

 

لفئاااة الاادين لهاااا مخاااطر ائتماااان منخفضاااة عناادما يكاااون تصاانيف مخااااطر االئتماااان معااادال لتعرياااف المفهااوم العاااالمي  تعتباار الشاااركة ان اداة 
 االستثمار.

 

 مانية المتوقعة ارة االئتقياس الخس
ار الاادولي العااداد تستعين الشركة بنماذج احصائية الحتساخ الخسارة االئتمانية المتوقعة، ولهياس الخسارة االئتمانية المتوقعااة بموجااب المعياا 

 الية: فإن اهم المدخلت سيكون وفق الشكل المحدد للمتغيرات الت  9التقارير المالية رقم 
 احتمالية التعثر •
 ة عند التعثرسار الخ •
 التعر  عن التعثر  •

لااتعكس المعلومااات  سااول تسااتمد هااذه المعلومااات ماان النماااذج االحصااائية المطااورة داخليااا والبيانااات التاريخيااة االخاارى، كمااا ساايتم تعااديلها
 المستقبلية.  

 
 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 

ار علااى التاادفقات النقديااة المسااتقبلية االئتمانيااة" عنااد وقااوع حااد  او اكثاار لاا  تااأ ير ضاا  ة الهيمااةدات الماليااة "منخفضاا يعتباار اي ماان الموجااو 
. فااي تاااريخ كاال بيااان مركااز مااالي، 3الهيمااة االئتمانيااة كموجااودات المرحلااة  المقدرة لل ل المالي. ويشار اليها الموجودات المالية منخفضااة

الموجااودات الماليااة المقاسااة بالتكلفااة المطفااأة او بالهيمااة العادلااة ماان خاالل الاادخل  كاناات ادوات الاادين التااي تمثاالتقااوم الشااركة بتقياايم مااا اذا 
النخفااا  فااي الهيمااة عنااد وقااع حااد  او اكثاار لاا  تااأ ر فااي التاادفقات  يتعاار  اال اال الماااليالشامل االخر هي منخفضة الهيمة االئتمانيااة. 

 النقدية المستقبلية.
 

 المالية ف بالموجودات الغاء االعترا
ركة بالغااات االعتاارال بااالموجودات الماليااة فقااط عنااد انتهااات الحقااوق التعاقديااة للتاادفقات النقديااة ماان تلااك الموجااودات الماليااة، او عنااد الشاا  تقااوم

تقاام الشااركة بتحوياال او دات المالية بما في ذلااك جميااع المخاااطر والمنااافع لملكيااة الموجااودات الماليااة الااى منشااأة اخاارى. اذا لاام تحويل الموجو 
ال فاظ بكافة المخاطر والمنافع المتعلقااة بملكيااة الموجااودات الماليااة واسااتمرت بالساايطرة علااى الموجااودات المحولااة، تقاام الشااركة باااالعتر االحت 

بكافااة المخاااطر  بها من الموجودات اضافة الى االلتزامات ذات الصلة التي قد يتعين عليها ساادادها. اذا احتفظاات الشااركةبالحصة المحتفظ  
متعلقااة بملكيااة الموجااودات الماليااة المحولااة، تسااتمر الشااركة فااي االعتاارال بااالموجودات الماليااة، كمااا تعتاارل باااالقترا  المضاامون والمنااافع ال

 ئد المستلمة. للعوا
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية

    2020كانون األول  31نتهية في للسنة الم

 )بالدينار األردني(
 

 

ها بالهيمة العادلة من خلل االرباح او الخسائر، يااتم في حال تم استبعاد الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة او التي تم قياس
 ة و ير المستلمة المدينة في االرباح والخسائر.دات ومجموع المبال  المستلماالعترال بالفرق بين الهيمة الدفترية للموجو 

 

ى، فااإن االرباااح او الخسااائر المسااجلة في حال تم استبعاد الموجودات الماليااة المصاانفة بالهيمااة العادلااة ماان خاالل بنااود الاادخل الشااامل االخاار 
فها ضمن بين االرباح او الخسائر, ولكن يتم اعادة المالية، ال يتم اعادة تصني سابقا في حساخ التغيرات المتراكمة في الهيمة العادلة للوراق 

 تصنيفها ضمن االرباح المستبقاة.
 

 

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

: كخصاام ماان اجمااالي الهيمااة الدفتريااة ة )القاارو  والساالف ونقااد وار اادة لاادى البنااوك( كلفااة المطفااأات الماليااة بالت بالنساابة للموجااود •
 للموجودات.

 

خلل بنود الدخل الشااامل االخاار: ال يااتم االعتاارال بمخصااص خسااائر فااي قائمااة المركااز بالنسبة الدوات الدين بالهيمة العادلة من   •
جاازت ماان مبلاا  اعااادة التقياايم فااي فااإن مخصااص الخسااارة متضاامن ك ي الهيمااة العادلااة. ومااع ذلااكهاا المااالي حيااق ان الهيمااة الدفتريااة 

 مخصص اعادة التقييم ويتم االعترال ب  في الدخل الشامل االخر.
 

 رادات والمصاريف ياالعتراف باال
  قة.دلية قابلة للهياس بصورة مو يتم تحقيق االيرادات عندما يصبح من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للشركة نتيجة لعملية تبا

 
 يتم احتساخ ايراد االيجارات على أساس قيمة البدل المقبو  او المتوقع قبض  على اساس القسط الثابت وعلى مدى عقد االيجار.

 
 االعترال بالمصاريف على اساس االستحقاق يتم  
 

 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة 
االدارة بااأن تقااوم بتقااديرات، افتراضااات وتوقعااات قااد يكااون لهااا تااأ ير عنااد تطبيااق السياسااات ب ماان يتطلاا  الموحاادة ةيانااات المالياا ان اعااداد الب 

دات، المطلوبااات، االياارادات والمصاااريف. ان نتااائج االعمااال الفعليااة ماان الممكاان ان تتغياار المحاساابية وكااذلك قااد تااؤ ر علااى مبااال  الموجااو 
 ضات.نتيجة اتباع تلك االفترا

 

قاماات االدارة بإتباااع نفااس االفتراضااات الجوهريااة فيمااا يتعلااق بتطبيااق السياسااات المحاساابية وكااذلك اتباااع  الموحاادة لماليااةعند اعداد البيانااات ا
 الموحدة.المؤكدة المعمول بها عند اعداد البيانات المالية نفس التقديرات  ير 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 اهمة عامة محدودة( ة مس)شرك
 

 )يتبع( ضاحات حول القوائم المالية الموحدة يا

    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 
 

  9اق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة فيما يتعلق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم االحكام الهامة في سي
 االعمال :  تقييم نموذج •

الماليااة علااى نتااائج اختبااار ماادفوعات المبلاا  اال االي والفائاادة علااى المبلاا  اال االي القااائم واختبااار نمااوذج ياااس الموجااودات يعتمد تصاانيف وق
ركة نمااوذج االعمااال علااى مسااتوى يعكااس كيفيااة ادارة مجموعااات الموجااودات الماليااة معااا لتحقيااق هاادل اعمااال معااين. االعمااال. تحاادد الشاا 

كااس جميااع االدلااة ذات الصاالة بمااا فااي ذلااك كيفيااة تقياايم ادات الموجااودات وقياااس ادائهااا، والمخاااطر التااي هذا التقييم الحكم الااذي يع  ويتضمن
تها وكيف يتم تعويض مدرات الموجااودات. تعتباار الرقابااة جاازتا ماان التقياايم المتوا اال للشااركة حااول مااا تؤ ر على ادات الموجودات وكيفية ادار 

ة المحتفظ بها ما زال ملئما، او اذا ما كانت  ياار ملئمااة مااا اذا كااان هناااك تغيياار فااي نمااوذج لعمل لتلك الموجودات المالي اذا كان نموذج ا
 تلك الموجودات.العمل وبالتالي تغييرا مستقبليا في تصنيف 

 
 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان :  •

، او خسااائر االئتمااان 1شااهرا لموجااودات المرحلااة 12ئتمانية المتوقعااة لماادة يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة اال
لااة الثانيااة فااي حااال زيااادة مخاااطر االئتمااان . ينتقاال اال اال الااى المرح3او المرحلااة  2المرحلااة المتوقعة على مدى العمر الزمنااي لموجااودات 

ي يشااكل زيااادة كبياارة فااي مخاااطر االئتمااان. مااا الااذ 9قارير المالية رقم بشكل كبير منذ االعترال المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي العداد الت 
في االعتبااار المعلومااات الكميااة والنوعيااة وعند تقييم ما اذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير، تأخذ الشركة 

 المعقولة والمعلومات المستقبلية المو وقة. 
 
 ية مماثلة : ماندات ذات خصائص مخاطر ائتانشاء مجموعات من الموجو  •

)مثاال عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على اساس جماعي، يتم تجميع االدوات المالية على اساس خصااائص المخاااطر المشااتركة 
 ال العماال، والموقااع الجغرافااينااوع االداة، درجااة مخاااطر االئتمااان، نااوع الضاامانات، تاااريخ االعتاارال المباادئي، فتاارة االسااتحقاق المتبهيااة، ومجاا 

للمقتر ، وما الى ذلك(. وتراقب الشركة مدى ملئمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما اذا كانت ال تزال متشابهة. حيااق 
ينتج عن  ذلك من المطلوبات لضمان ان  في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان فإن هناك اعادة تصنيف ملئم للموجودات. وقد  يعتبر

ديدة او انتقال موجودات الى محفظة حالية تعكس بشكل افضل خصائص مخاطر ائتمان المما لة لتلك المجموعااة ماان ذلك انشات محافظ ج
لمحافظ واالنتقاااالت بااين المحااافظ يعااد اماارا اكثاار شاايوعا عناادما تحااد  زيااادة كبياارة فااي مخاااطر االئتمااان )او الموجودات. ان اعادة تصنيف ا

شااهرا الااى  12وبالتااالي تنتقاال الموجااودات ماان الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة التااي تتااراوح ماادتها بااين  م عكااس تلااك الزيااادة الكبياارة(عناادما ياات 
زمني، او العكس، ولكنها قد تحد  ايضا ضمن المحافظ التااي يسااتمر قياسااها علااى نفااس االساااس ماان الخسارة االئتمانية على مدى العمر ال

ى ماادى العماار الزمنااي ولكاان مااع تغياار قيمااة الخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة نظاارا الخااتلل شااهرا او علاا  12لمتوقعااة لماادة الخسااائر االئتمانيااة ا
 مخاطر االئتمان بالنسبة للمحافظ.
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 لتجمعات االستثمارية المتخصصةشركة ا

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2020األول كانون  31سنة المنتهية في لل

 )بالدينار األردني(
 

 النماذج واالفتراضات المستخدمة:  •
لموجااودات الماليااة وكااذلك لتقياايم خسااارة االئتمااان المتوقعااة. وينطبااق الحكاام تستخدم الشركة نماذج وافتراضات متنوعااة لهياااس الهيمااة العادلااة ل

دياااد االفتراضاااات المساااتخدمة فاااي تلاااك النمااااذج، والتاااي تتضااامن ناااوع مااان الموجاااودات وكاااذلك لتحعناااد تحدياااد افضااال النمااااذج الملئماااة لكااال 
 افتراضات تتصل بالمحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان. 

 

  9ديرات غير المؤكدة فيما يتعلق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم المصادر الرئيسية للتق
ر االكثاار اهميااة علااى عمليااة تطبيااق السياسااات المحاساابية للشااركة والتااي لهااا التااأ ي التااي اسااتخدمتها االدارة فااي فيمااا يلااي التقااديرات الرئيسااية 

 المبال  المعترل بها في البيانات المالية : 
ذات الصاالة بكاال عدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من انواع المنتجات / السوق وتحديااد المعلومااات المسااتقبلية تحديد ال  -

د قيااااس الخساااارة االئتمانياااة المتوقعاااة، تساااتخدم الشاااركة معلوماااات مساااتقبلية معقولاااة ومدعوماااة تساااتند الاااى افتراضاااات الحركاااة سااايناريو. وعنااا 
 المحركات االقتصادية وكيف تؤ ر هذه المحركات على بعضها البعض. المستقبلية لمختلف 

 

 احتمالية التعثر :  •
را الحتمالية التعثر عاان السااداد خاالل االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقدي  ارةخل رئيسيا في قياس الخستشكل احتمالية التعثر مد

 خية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظرول المستقبلية.افق زمني معين، ويشمل حساب  البيانات التاري 
 

 الخسارة عند التعرض :  •
يااة التعاقديااة المسااتحقة وتلااك لتعثر في السااداد. ويسااتند الااى الفاارق بااين التاادفقات النقدقديرا للخسارة الناتجة عن اتعتبر الخسارة عند التعر  ت 

 ار التدفقات النقدية من الضمانات االضافية والتعديلت االئتمانية المتكاملة. التي يتوقع المقر  تحصيلها، مع االخذ بعين االعتب 
  

 

 تحقق االيرادات
 ري العقار المباع وانتقال المخاطر للمشتري.تمام البنات أل را  البيع وتسليم المشت العقارات عند إ ادات من بيعتتحقق اإلير 

 

اساااس فتاارة العقااد لتلااك الوحاادات المااؤجرة وبعااد تسااليم العقااار للمسااتأجر وبعااد تأديااة  تتحقااق اياارادات تااأجير وخاادمات الوحاادات المااؤجرة علااى
 الخدمة.

 
 المصاريف

ويااتم تصاانيف المصاااريف األخاارى  ،نتجااات الشااركةسااي ماان التكاااليف المنفقااة لتسااويق وبيااع مالتسااويق بشااكل رئي يف البيااع و تتكااون مصااار 
 كمصاريف ادارية وعمومية .

 

المصاريف المباشرة و ير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف مبيعات العقارات وتكاليف   والعمومية  االداريةتتضمن المصاريف  
المحاسااابية المتعااارل عليهاااا، وياااتم توزياااع المصااااريف إذا دعاات الحاجاااة لاااذلك ، باااين المصااااريف العمومياااة  ار العقاااارات وفقاااًا للمعااااييرإيجاا 

 فة إيجارات العقارات.ات وكلواإلدارية وكلفة مبيعات العقار 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 ع( تب)يلية الموحدة القوائم الماايضاحات حول 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 النقد وما في حكمه
تحت الطلب واإلستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خلل فترة  ل ة شهور أو  يتضمن النقد وما في حكم  ، النقد والودائع  

 أقل. 
 

 أسهم الخزينة
ة، ال تتمتع أسهم الخزينة بحااق باألرباااح الموزعااة علااى المساااهمين ولاايس لهااا ستقل مطروحة من حقوق الملكي تظهر أسهم الخزينة في بند م

 ة العامة للشركة ، تظهر أسهم الخزينة بتكلفة الشرات.الحق بالتصويت في اجتماعات الهيئ 
 
 

 مخصص تدني ذمم مدينة 
والبيئاااة تقااادير مخصاااص تااادني الاااذمم بتحصااايلها بنااااًت علاااى الخبااارة الساااابقة تحصااايل الاااذمم المديناااة وياااتم  تقاااوم اإلدارة بتقااادير مااادى قابلياااة

 االقتصادية السائدة .
 

 اإلستثمارات في شركة زميلة 
بحيق    % وهناك تأ يرًا  فعااًل للشركة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية  20رات في الشركات المملوكة بهيمة ال تقل عن  تظهر اإلستثما

بال بها وذلك وفقًا  تظهر اإلستثمارات  المستثمر  التغير في حصة الشركة في  افي أ ول الجهة  تعديلها بعد ذلك في ضوت  كلفة ويتم 
%(. 50  –  20%( أو زميلة )نسبة الملكية بين  50يشار إليها على أنها شركات تابعة )نسبة الملكية فوق  آلخر قوائم مالية  ادرة لها، و 

 لدخل الموحدة.  الشركات الزميلة للسنة يتم ادراجها في قائمة او خسائر كة في  افي أرباح أ إن حصة الشر 
 

 ن توزيع  األرباح. يجري قيد اإليرادات من اإلستثمارات في األوراق المالية عند اإلعلن ع
 

 الذمم المدينة 
تنزيل مخصص لقات المبال  المقدر ع ص تدني الذمم المدينة  دم تحصيلها ، يتم تكوين مخصتسجل الذمم المدينة بالمبل  اال لي بعد 

 مدينة.عندما يكون هناك دليل موضوعي  يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم ال
 

 ات الذمم الدائنة والمستحق
 بها من قبل المورد.  خدمات المستلمة سوات تمت أو لم تتم المطالبة لليتم إ بات المطلوبات للمبال  المستحقة السداد في المستقبل 

 

 غراض البيع رات ألالعقا
 يتم قيد العقارات الجاهزة أل را  البيع بالكلفة أو  افي الهيمة البيعية أيهما أقل .

 

 مشاريع تحت التنفيذ
 مشاريع تحت التنفيذ بالكلفة ويتم رسملة تكاليف االقترا  على السحوبات من القرو  لتمويل هذه المشاريع. تظهر ال
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 ة المتخصصةشركة التجمعات االستثماري

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 بالدينار األردني()
 

 اإلستثمارات العقارية 
سااتهلك علااى اساااس الحياااة العمليااة ص االنخفااا ، ويااتم إحتساااخ اإلتظهر المباني المؤجرة بالكلفة بعااد تنزياال االسااتهلك المتااراكم ومخصاا 

 ًا وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت.% بالمئة سنوي 4% والى 2المقدرة بنسبة سنوية تتراوح ما بين  
 

العقارية أما بالتكلفة    ( حيق خير المعيار الشركة بقيد استثماراتها  40تظهر اإلستثمارات في األراضي بالتكلفة ) حسب معيار الدولي رقم  
بالهيمة العادلة شريطة أن ال يكون هناك أي عائق يحول دون القدرة على تحديد قيمة االستثمارات العقارية بشكل مو وق، وقد اختارت  أو  
 .الشركة التكلفة لقيد استثماراتها في األراضي  إدارة

 
 

 الممتلكات والمعدات
، تعتباار مصاااريف اإل االح والصاايانة مصاااريف إيراديااة ، ويجااري  نزياال اإلسااتهلكات المتراكمااةتظهاار الممتلكااات والمعاادات بالكلفااة بعااد ت 

عمال طريقااة القسااط الثاباات. إن معاادالت االسااتهلك للبنااود االستهلكات على اساااس الحياااة العمليااة المقاادرة للممتلكااات وذلااك بإساات احتساخ  
 الرئيسية لهذه الموجودات هي على النحو اآلتي :

  السنوي  ستهلكمعدل اال

 يالمبان  % 4
 وديكورات   األ ا  والمفروشات % 9-15

 حاسوخ واجهزة كهربائية ومكتبية أجهزة  % 25

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

 

قتصادية المتوقعة  التناسب مع المنافع استهلك ت فترة اإلبشكل دوري للتأكد من أن طريقة و   طريقة اإلستهلكيتم مراجعة العمر اإلنتاجي و 
 المعدات.من الممتلكات و 

 

عند  هور أي أحدا  أو تغيرات في الظاارول  لييتم اجرات اختبار لتدني الهيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركز الما
ر تاادني تبعااًا لسياسااة تاادني قيمااة ني الهيمااة، يااتم إحتساااخ خسااائ تظهاار أن هااذه الهيمااة  ياار قابلااة ليسااترداد. فااي حااال  هااور أي مؤشاار لتااد

 الموجودات. 
ناتجااة، التااي تمثاال الفاارق مااا بااين  ااافي عوائااد متلكات والمعدات فإن  يتم اإلعترال بهيمة المكاسب أو الخسااارة المعند أي إستبعاد الحق لل

 لخسارة.، مجمل الربح وا ركز المالياإلستبعاد والهيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة الم
 

 عقود االيجار 
ا الملكية  اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر  لمتعلقة باأل ل  يتم تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالي 

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

لهيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االيجار أو الهيمة  الرأسمالي يتم ا باتها كأ ل للشركة با  جب عقود االيجارلمملوكة بمو ان اال ول ا
 يجار ، أيهما أقل. السوقية العادلة لأل ل في تاريخ نشوت اال
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 ( )يتبعموحدة وائم المالية الايضاحات حول الق 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 

اليجار والهيمة الحالية للحد االدنى لدفعات االيجار أو الهيمة السوقية  ان تكاليف التمويل، والتي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود ا
خلل فترة االيجار وللو ول الى معدل تحميلي  الشامل    ى قائمة الدخلأيهما أقل، يتم تحميلها عل  العادلة لأل ل في تاريخ نشوت االيجار،

  ابت للمبال  المتبهية لللتزامات لكل فترة محاسبية . 
 

تحميل   الدخل  يتم  قائمة  على  التشغيلي  االيجار  عقود  بموجب  المستحقة  وذلالشامل  االيجارات  التشغيلي  االيجار  عقد  فترة  ك  خلل 
 ابت. باستخدام طريقة القسط الث 

 

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

 محتملة ويمكن تقديرها بشكل مو وق.
 

بعد األخذ بعين اإلعتبار   كز الماليقائمة المر تزام كما بتاريخ  يتم قياس المخصصات حسب أفضل التوقعات للبدل المطلوخ لمقابلة اإلل
النقد التدفقات  باستخدام  يتم قياس المخصص  باإللتزام. عندما  المقدرة لسداد اإللتزام الحالي،  المخاطر واألمور  ير المؤكدة المحيطة  ية 

 مبل  بشكل مو وق.المبل  مؤكدة ويمكن قياس الفإن  يتم اإلعترال بالذمة المدينة كموجودات في حالة كون استلم واستعاضة 
 

 معلومات القطاعات  
ر وعوائااد تختلااف عاان تلااك قطاااع األعمااال يمثاال مجموعااة ماان الموجااودات والعمليااات التااي تشااترك معااًا فااي تقااديم خاادمات خاضااعة لمخاااط

لقاارار الرئيسااي لاادى باال الماادير التنفيااذي و ااانع االمتعلقااة بقطاعااات اعمااال أخاارى والتااي يااتم قياسااها وفقااًا للتقااارير التااي تاام إسااتعمالها ماان ق
 الشركة. 

 

لقااة بقطاعااات عماال فااي القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضااعة لمخاااطر وعوائااد تختلااف عاان تلااك المتع
 بيئات اقتصادية اخرى.

 
 التقاص  

ركااز المااالي فقااط عناادما تتااوفر الحقااوق القانونيااة المبل  الصافي في قائمااة الميتم اجرات تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات وا هار 
 لوبات في نفس الوقت. ا على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطتهالملزمة وكذلك عندما يتم تسوي 

 
 ضريبة الدخل

لمملكااة األردنيااة الهاشاامية ، عن دائرة ضريبة الاادخل فااي ا وتعديلت  اللحقة والتعليمات الصادرة قانون ضريبة الدخلتخضع الشركة لنص  
يقااًا للمعيااار المحاساابي حقاق ، يتم إحتساخ مخصص الضااريبة علااى أساااس  ااافي الااربح المعاادل. وتطب ويتم اإلستدراك لها وفقًا لمبدأ اإلست 

ضااريبة للموجااودات ة بين الهيمااة المحاساابية وال( فإن  قد يترتب للشركة موجودات ضريبية مؤجلة ناتجة عن الفروقات المؤقت 12الدولي رقم )
 .والمطلوبات والمتعلقة بالمخصصات هذا ولم يتم ا هار تلك الموجودات ضمن القوائم المالية المرفقة حيق أنها  ير جوهرية

 

ماادن الصاااناعية ماانح مطااوري الماادن الصااناعية المؤهلااة الخا ااة المزايااا واإلعفاااتات الممنوحااة لل 2004قاارر مجلااس الااوزرات خاالل عااام 
 رر اخضاع مشتريات الشركات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة  فر. العامة، كما ق
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 ارية المتخصصةشركة التجمعات االستثم

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020 كانون األول 31ي للسنة المنتهية ف 
 دينار األردني(ال)ب
 

 تحويل العمالت األجنبية
تح ويتم  المعاملة،  إجرات  األردني عند  الدينار  الى  األجنبية  بالعملة  المعاملت  تحويل  بالعملت  يتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات  ويل 

خ . ان األرباح والخسائر الناتجة عن التسوية  ري سعار السائدة في ذلك التاالى الدينار األردني باألقائمة المركز المالي  األجنبية في تاريخ  
 .الشامل الموحدة ل العملت األجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخلأو تحوي 

 

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

 . الملكيةحقوق قائمة التغيرات في ، ان فروقات التحويل الناتجة ، وان وجدت يتم ادارجها ضمن  متوسط السعر للفترة
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 الممتلكات والمعدات -4

 المجموع   لوحات اعلنية   عدد وادوات ومعدات  سيارات   ة مكتبية  هز اج وديكورات  ا ا  ومفروشات   مباني اراضي و    2020
        التكلفة : 

 2,231,413 75,023 105,955 70,057 312,270 305,198 1,362,910 كانون الثاني    1الرصيد كما في 
 47,232 - - 41,000 5,482 - 750 اضافات  

 ( 203,758) ( 1,352) ( 60,787) - ( 23,941) ( 117,678) - استبعادات  
 5,773 ( 33,855) ( 417,261) تحويلت 

31,203 (3,120 ) - (417,260 ) 
 1,657,627 73,671 42,048 142,260 299,584 153,665 946,399 األول   كانون  31الرصيد كما في 

        
        االستهالكات : 

 6,243 309,998 302,500 1,053,217 كانون الثاني   1الرصيد كما في 
94,812 74,305 

1,841,075 
 1,657 - 15,499 13,527 - 9,820 استهلكات 

40,503 
 ( 203,757) ( 1,351) ( 60,787) - ( 23,941) ( 117,678) - استبعادات  
 29,209 - ( 31,157) ( 259,924) تحويلت  

8,023 (940 ) (254,789 ) 
 50,951 299,584 153,665 803,113 األول  كانون  31الرصيد في 

42,048 73,671 
1,423,032 

 234,595 - - 91,309 - - 143,286 األول  كانون  31القيمة الدفترية كما في 
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 صةشركة التجمعات االستثمارية المتخص

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020األول كانون  31للسنة المنتهية في 
 ردني()بالدينار األ

 
 المجموع   لوحات اعلنية   عدد وادوات ومعدات  سيارات   اجهزة مكتبية وديكورات  ا ا  ومفروشات   مباني اراضي     2019

         التكلفة : 
 2,217,332 75,023 105,955 55,976 312,270 305,198 1,268,106 94,804 كانون الثاني    1الرصيد كما في 

 39,885 - - 39,885 - - - - اضافات  
 ( 25,804) - - ( 25,804) - - - - استبعادات  

 2,231,413 75,023 105,955 70,057 312,270 305,198 1,268,106 94,804 األول   كانون  31الرصيد كما في 
         

         االستهالكات : 
 94,216 16,165 308,188 301,044 1,027,855 - كانون الثاني   1الرصيد كما في 

73,881 1,821,349 
 15,882 1,810 1,456 25,362 - استهلكات 

596 424 
45,530 

 ( 25,804) - - ( 25,804) - - - - استبعادات  
 6,243 309,998 302,500 1,053,217 - األول  ن كانو  31الرصيد في 

94,812 74,305 
1,841,075 

 63,814 2,272 2,698 214,889 94,804 األول  كانون  31القيمة الدفترية كما في 
11,143 718 

390,338 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 في أراضي  اإلستثمارات -5

  2020 2019 
 3,440,560 3,142,495  اراضي  االستثمارات في

 - -  اضافات 
 (298,065) (233,542)  استبعادات 

  2,908,953 3,142,495 
 
 ي  مؤجرة بالصاف المباني ال -6

  2020 2019 
 12,540,129 12,540,129  لمباني المؤجرة في بداية السنة تكلفة ا

 - 95,000  اضافات خلل السنة 
 - 244,225  استبعادات خلل السنة

 12,540,129 12,390,904  مجموع تكلفة المباني المؤجرة 
 6,728,921 6,715,194  ينزل: االستهلك المتراكم 

 50,000 50,000  مباني مؤجرة تدني في   ينزل:
 5,761,208 5,625,710   افي قيمة المباني المؤجرة في نهاية السنة 

 
 العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر   محددة بالقيمةالمالية الات موجودال -7

 2020 2019 

:  2019) سااهم  6,176اإلسااتثمار فااي شااركة التجمعااات للمشاااريع السااياحية )م.ع.م( بأسااهم عااددها 
6,176 ) 1,837 2,223 

:  2019سااهم )  611,200للخدمات التغذية واالسكان بأسهم عددها   اإلستثمار في شركة التجمعات
611,200 ) 226,145 191,748 

بنسااابة  675,000اإلساااتثمار فاااي شاااركة االئتلفياااة للصاااناعة واإلساااتثمار )ذ.م.م( برأسااامال مقاااداره  
 50,000 - % من رأس المال7,41

 227,982 243,971 

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

خاالل الساانة بقيااد المكافااآت والباادالت والمزايااا التاليااة لصااالح رئاايس  االسااتثمارية المتخصصااة م.ع.مقاماات شااركة التجمعااات 
 وأعضات مجلس االدارة والمدير العام :

 2020  2019 
 51,627  80,211 نقلت لرئيس  وأعضات مجلس ادارة الشركة  رل بدل ت 

 57,943  35,000  جلس االدارةمواعضات  الرواتب والعلوات والمكافآت التي تقاضاها رئيس 
 
 المصاريف المدفوعة مقدمًا والحسابات المدينة األخرى  -9

 2020  2019 
 111,480  120,220 تأمينات مستردة 

 12,561  13,430 دمًا مصاريف مدفوعة مق
 84,566  109,202 امانات ضريبة دخل 

 13,162  13,098 مدينة أخرى 
 255,950  221,769 

 
 لبيع  العقارات واألراضي ألغراض ا -10

 2020  2019 
 1,300,516  1,354,008 عقارات ال را  البيع   

 1,354,008  1,300,516 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020كانون األول  31منتهية في للسنة ال
 )بالدينار األردني(



 

 

 ستثمارية المتخصصةشركة التجمعات اال

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 ار األردني()بالدين

 
 

 المدينون والشيكات برسم التحصيل  -11

  2020  2019 
 3,675,509  3,738,374  ذمم مدينة 

 168,391  212,281   شيكات برسم التحصيل
  3,950,655  3,843,900 

 (998,790)  (998,790)  ينزل: مخصص تدني ذمم مدينة  
  2,951,865  2,845,110 
     
     

 
 الشامل محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  المالية الموجودات ال -12

 2020  2019 
 1,222,765  1,222,765 سهم(   986,101: 2019سهم )   986,101عددها استثمار في شركة الخزل االردنية بأسهم 

 26,888  32,094 سهم(  86,738:  2019سهم ) 86,738 التجمعات للتغذية واالسكان بأسهم عددها استثمار في شركة 
 63,697  89,090   (سهم 43,039  :2018سهم )   43,039 استثمار في شركة االتحاد لتطوير االراضي بأسهم عددها

  22,530  :2019)سهم    22,530  بأسهم عددهاالشركة األردنية للتطوير واالستثمار المالي  استثمار في  
 52,946 ( سهم 

 
51,819 

 137  165 سهم(   100:  2019سهم ) 100حاد النتاج التب  والسجائر بأسهم عددها مصانع االت  استثمار في شركة 
 1,397,060  1,365,306 

 
 النقد وما حكمه -13
 2020  2019 

 150,000  110,322 نقد في الصندوق  شيكات و 
 613,066  303,767 نقد لدى البنوك  

 414,089  763,066 
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 لمتخصصة ركة التجمعات االستثمارية اش

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2020ل كانون األو  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني( 
 

   الحتياطياتا -14
 

  االحتياطي االجباري:
سااي للشااركة، تقااوم الشااركة بتكااوين احتياااطي نية الهاشمية والنظام األساشيًا مع متطلبات قانون الشركات في المملكة األرداتم

الشركة ويجوز االستمرار في اقتطاع هذه بالمئة من الربح الصافي حتى يبل  هذا االحتياطي ربع رأسمال   10اجباري بنسبة  
 ل الشااركة المصاارح باا . ان هااذاالنساابة بموافقااة الهيئااة العامااة للشااركة الااى أن يبلاا  هااذا االحتياااطي مااا يعااادل مقاادار رأسااما

، هااذا ويحااق للهيئااة العامااة وبعااد اسااتنفاذ االحتياطيااات األخاارى االحتياطي  ير قابل للتوزيع كأنصاابة أرباااح علااى المساااهمين
أن تقرر في اجتماع  ير عادي اطفات خسائرها من المبال  المجتمعااة فااي حساااخ االحتياااطي االجباااري علااى أن يعاااد بناااته 

 .القانون المشار الي وفقًا ألحكام 
 

  تياطي االختياري:االح
وز للشااركة أن تقااوم شاايًا مااع متطلبااات قااانون الشااركات فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية والنظااام األساسااي للشااركة، فإناا  يجاا اتم

ا بالمئاااة مااان الاااربح الصاااافي بنااااتا علاااى اقتاااراح مجلاااس ادارتهاااا. ان هاااذ 20بتكاااوين احتيااااطي اختيااااري بماااا ال يزياااد علاااى 
 انصبة أرباح على المساهمين بعد موافقة الهيئة العامة للشركة على ذلك.  االحتياطي قابل للتوزيع ك

 
 أسهم الخزينة -15

دينار اردني، علما بان  425,161سهم تكلفتها قدرها  299,490أسهم خزينة عددها بشرات   2020قامت الشركة خلل عام 
ا الحق فااي التصااويت فااي اجتماعااات الهيئااة العامااة وزعة على المساهمين وليس لههذه االسهم ال تتمتع بحق في األرباح الم

 للشركة. 
 

 االيرادات المؤجلة  -16
  2020 2019 

 1,180,184 902,608   ت مؤجلة طويلة االجل ايرادات ايجارات وخدما
 911,730 616,794   ايرادات ايجارات وخدمات قصيرة االجل 

  1,519,402 2,091,914 
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 ستثمارية المتخصصةشركة التجمعات اال

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2020كانون األول  31هية في للسنة المنت

 )بالدينار األردني(
 القرض  -17

 9,300سااط قسااط وقيمااة كاال ق 60يساادد علااى دينااار اردنااي 450,000كة على قر  تجاري ماان بنااك االتحاااد بهيمااة حصلت الشر 
لااة وهااي بضاامان رهاان % ساانويا تسااتوفى شااهريا وباادون عمو 8,75دينار اردني شامل الفوائد بعد مضي فتاارة السااماح وبمعاادل فائاادة 

( قريااة 3( ضاامن اراضااي حااو  ابااو  ااوانة رقاام )101،  122،  103عقاري من الدرجة االولى على العقارات التااي تحماال رقاام )
 .من اسهم شركة التجمعات لخدمات التغذية واالسكان لصالح البنك سهم 100,000، وايضا تم رهن الرقيم

 2020  2019 
 157,656  82,788 قيمة القر  

 111,600  - ينزل : الجزت المتداول 
 46,056  82,788 الجزت طويل االجل 

 
   والحسابات الدائنة االخرى المصاريف المستحقة  -18

 2020  2019 
 20,840  77,800 مصاريف مستحقة 

 4,927  5,262 مخصص اجازات مو فين  
 75,335  75,335 رسوم الجامعات األردنية 
 6,722  6,722 ل والتدريب والتعليم المهني والتقني  مخصص  ندوق التشغي 

 15,911  15,911 أمانات مساهمين
 35,371  138,779 أمانات ضريبة المبيعات

 739,521  448,412 ختلفة مخصصات م
 671,845  709,209 خصص ضريبة دخل م

 3,725  4,896 متنوعة  
 1,482,326  1,574,197 

 
 
 

 االجلة   والشيكاتالدائنون  -19
 2020  2019 

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

 358,837  312,298 ذمم موردين
 312,298  463,905 
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 خصصةالتجمعات االستثمارية المت  شركة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 ضريبة الدخل    -20
  . 2018 حتى نهاية عام والمبيعات مع دائرة ضريبة الدخل للشركة الضريبي وضع  تم انهات

القااوائم  لغايااة تاااريخ إعااداد هااذه ولاام يصاادر قاارار نهااائي بهااا فقد تدقيق  من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعااات  2019لعام  أما بالنسبة  
 .الموحدة المالية

 االيرادات      -21
 2019  2018 

 1,415,440  1,334,640 ايرادات ايجارات 
 812,525  809,566 ايرادات خدمات مدينة 

 2,144,206  2,227,965 
 تكلفة االيرادات        -22

 2020  2019 
 531,873  472,978 استهلكات 

 106,355  122,388 رواتب وأجور وملحقاتها  
 54,000  50,168 مسقفات 
 12,255  13,558 تأمين

 148,098  98,551  يانة وتصليحات 
 28,619  14,533 مياه وكهربات

 782  535 ات مصاريف محروق
 3,724  5,320 ت وتنقل  مصاريف سيارا
 33,844  34,664 أمن وحماية

 96,024  62,572 نضح 
 125,505  130,352 ونقل نفايات نظافة 
 1,544  1,021 أخرى 

 1,006,640  1,142,623 

 مصاريف البيع والتسويق     -23
 2020  2019 

 7,255  6,260 رواتب وأجور وملحقاتها 
 17,317  - عموالت بيع  

 81  3,691 خرى أ
 9,951  24,653 

32 



 

 

 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( حدودةشركة مساهمة عامة م)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 مومية     المصاريف اإلدارية والع -24
 2020  2019 

 146,677  183,827 اتب وأجور وملحقاتها  رو 
 52,098  80,211 ومكافئات بدل تنقلت أعضات مجلس اإلدارة 

 20,963  20,926 واشتراكاترسوم ورخص 
 42,496  29,852 واستشاراتأتعاخ مهنية 

 16,000  16,000 ايجارات
 12,829  19,261 كهربات ومياه

 3,733  3,414 رق وهاتف بريد وب 
 20,664  21,115 ودورات مو فينافآت مك

 3,776  4,604 قرطاسية ومطبوعات 
 5,837  4,829 ضيافة  

 17,523  30,898 إستهلكات 
 2,809  3,464  يانة 

 2,453  990 اجتماعات الهيئة العامة 
 1,046  5,713 نظافة 

 3,839  807 دعاية واعلن  
 8,696  11,287 محروقات 
 6,040  8,258 تأمينات  

 18,000  18,000 اتعاخ لجنة االستثمار 
 16,754  23,096 أخرى 

 486,552  402,233 
 

 ارباح بيع االصول   -25
 2020  2019 

 863,800  357,706  افي المبيعات  
 410,559  233,542 كلفة االراضي المباعة 

 453,241  124,164 ارباح بيع ا ول
    
  

33 



 

 

 االستثمارية المتخصصةشركة التجمعات 

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 الوضع القانوني للشركة  -26
 تابعة على الغير: ال اتالشرك قبل الشركة و ملخص القضايا المرفوعة من

 .دينار اردني 393,493الشركات التابعة على الغير بهيمة الشركة و  ة القضايا المقامة من قبلبلغت قيم
 األدوات المالية  -27

 القيمة العادلة  
رساام ان الهيمااة العادلااة للموجااودات الماليااة والمطلوبااات الماليااة تتضاامن الموجااودات الماليااة النقااد ومااا فااي حكماا  والشاايكات ب 

قاااارو  واالوراق الماليااااة، وتتضاااامن المطلوبااااات الماليااااة الااااذمم الدائنااااة والتسااااهيلت االئتمانيااااة وال التحصاااايل والااااذمم المدينااااة
 واالر دة الدائنة االخرى.

 

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

العادلة ويمكن ملحظتها بشكل مباشر او  ير مباشر لى مدخلت تؤ ر على الهيمة المستوى الثاني: اساليب تقييم تعتمد ع
 في السوق.

 

ياايم تعتمااد علااى ماادخلت تااؤ ر علااى الهيمااة العادلااة وال يمكاان ملحظتهااا بشااكل مباشاار او  ياار المسااتوى الثالااق: اساااليب تق
 مباشر في السوق.

 المجموع    لث  المستوى الثا   توى الثاني  المس  المستوى االول   :  2020 األول كانون  31كما في 
  موجودات مالية بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل

 227,982  -  -  227,982 الشامل  
موجودات مالية بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل  

 1,397,060  -  -  1,397,060 االخر الشامل 
 1,625,042  -  -  1,625,042 

        
        

 المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى االول    :  2019األول  كانون  31كما في 
  ة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخلموجودات مالي 

 1,365,306  -  -  1,365,306 الشامل  
موجودات مالية بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل  

 243,971  -  -  243,971 االخر الشامل 
 1,609,277  -  -  1,609,277 

        
        

هااذه الموجااودات ولاايس قيمتهااا العادلااة بساابب عاادم وجااود سااوق نشااط لهااا، هااذا تعكااس الهيمااة المبينااة فااي المسااتوى الثالااق كلفااة شاارات 
 .ان  ال يوجد تدني في قيمتهاوترى ادارة الشركة ان كلفة الشرات هي انسب طريقة لهياس الهيمة العادلة لهذه الموجودات و 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ل القوائم المالية الموحدة ايضاحات حو

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 إدارة مخاطر رأس المال 

بينما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خلل الحااد األمثاال ألر اادة كد بأن الشركة تبقى مستمرة تقوم الشركة بإدارة رأسمالها لتتأ
 .2019ساهمين. لم تتغير استراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة الديون وحقوق الم

 
 معدل المديونية  

األخااذ باإلعتبااار راجعااة، يقااوم مجلااس اإلدارة ب اجعة هيكلية رأس المااال بشااكل دوري. وكجاازت ماان هااذه الميقوم مجلس إدارة الشركة بمر 
ين. إن هيكااال رأسااامال الشاااركة يضااام دياااون مااان خااالل تكلفاااة رأس الماااال والمخااااطر المرتبطاااة بكااال فئاااة مااان فئاااات رأس الماااال والاااد

 االقترا  ، لم تقم الشركة بتحديد حد أقصى لمعدل المديونية. 
 

 -إن معدل المديونية في نهاية السنة هو كما يلي:
 

2020  2019 
 82,788 المديونية       

 
157,656 

  12,198,398 حقوق الملكية      
11,799,284 

 % 15  % 0,06 / حقوق الملكية  معدل المديونية     

 
 إدارة المخاطر المالية  

 

 -إن نشاطات الشركة يمكن أن تتعر  بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي:
 

 جنبية إدارة مخاطر العمالت األ
 

ودات ومطلوبااات تلااك المالية للشركات التابعة في الخارج مااع القااوائم الماليااة للشااركة االم، يااتم تحوياال موجاا   عند تجميع القوائم
الااى الاادينار االردنااي باالسااعار السااائدة فااي نهايااة العااام، ويااتم تحوياال االياارادات  المركااز المااالي الشركات كما في تاااريخ قائمااة

  الملكية.، وان وجدت يتم ادارجها ضمن حقوق روقات التحويل الناتجةان ف، س متوسط السعر للفترةريف على اساوالمصا
 

 الفائدةإدارة مخاطر سعر 
تنااتج المخاااطر المتعلقااة بمعاادالت الفائاادة بشااكل رئيسااي عاان اقتراضااات األمااوال بمعاادالت فائاادة متغياارة )عائمااة( وعاان ودائااع 

 ائدة لألموال المقترضة بشكل فعال.تتم إدارة مخاطر معدالت الفقصيرة األجل بمعدالت فائدة  ابتة . 
 

ة الممكنااة بأسااعار الفوائااد علااى ربااح الشااركة لساانة واحاادة، ويااتم إحتسااابها تتمثل حساسية قائمة الدخل بااأ ر التغياارات المفترضاا 
 بناتًا على المطلوبات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير كما في نهاية السنة. 
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 خصصةالتجمعات االستثمارية المت  شركة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 ( )يتبعايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

انون األول، مااع كاا  31يوضااح الجاادول التااالي حساسااية قائمااة الاادخل للتغياارات الممكنااة المعقولااة علااى أسااعار الفائاادة كمااا فااي 
 لمتغيرات األخرى المؤ رة  ابتة :  بقات جميع ا

 

 على ربح السنة األ ر   الزيادة بسعر الفائدة    العملة 
 2019 2020  )نقطة مئوية(  دينار أردني 

  25  - 206 - 394 
 األ ر على ربح السنة   النقص بسعر الفائدة   العملة 

 2019 2020  )نقطة مئوية(  دينار أردني 

  25   +206  +394 
      

 مخاطر أسعار أخرى 
اتها فااي حقاوق ملكيااة شاركات أخارى . تحااتفظ الشاركة باسااتثمارات فاي حقااوق تتعار  الشاركة لمخاااطر أساعار ناتجااة عان إساتثمار 

 ستثمارات.ملكية شركات أخرى أل را  استراتيجية وليس بهدل المتاجرة بها وال تقوم الشركة بالمتاجرة النشطة في تلك اإل
 ار استثمارات الملكيةتحليل حساسية أسع

ر  الشاركة لمخااطر أساعار اساتثمارات فاي حقاوق ملكياة شاركات أخارى كماا ان تحليل السياسة أدناه مبني علاى أسااس مادى تعا
 بتاريخ البيانات المالية .

 -%:5في حال كانت اسعار استثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى أعلى/أقل بنسبة 
ديناار  12,199 : أعلى/أقال بواقاع2019ديناار اردناي ) 13,899للشاركة أعلى/أقال بواقاع  بحت احتياطيات حقاوق الملكياةأل    -

 اردني( نتيجة لمحفظة الشركة المصنفة كاستثمارات محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشامل االخر .
دينار أردني( نتيجاة  68,265ل بواقع أعلى / أق –:  2019أردني ) دينار  69,853أل بحت أرباح الشركة أعلى/ أقل بواقع   -

 ة العادلة من خلل قائمة الدخل الشامل.لمحفظة الشركة المصنفة بالهيم

إن حساسااية الشااركة ألسااعار اسااتثمارات فااي حقااوق ملكيااة شااركات أخاارى تغياارت بشااكل جااوهري مقارنااة مااع الساانة السااابقة نتيجااة 
 .ة اإلستثمارات خلل السنةمن محفظإلستبعاد جزت هام 

 إدارة مخاطر اإلئتمان 
األطرال لعقود األدوات المالية بالوفات بالتزاماتا  التعاقدياة مماا ياؤدي إلاى تكباد الشاركة لخساائر  تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد

نواعهاااا. إن ة لمخااااطر اإلئتماااان بمختلاااف أمالياااة، ونظااارًا لعااادم وجاااود أي تعاقااادات ماااع أي أطااارال أخااارى فإنااا  ال يوجاااد أي تعااار  للشااارك
(. وتصانف 8جهات لديها خصائص متشاابهة تام اإلفصااح عنهاا فاي إيضااح رقام )التعر  اإلئتماني الهام بالنسبة ألي جهة أو مجموعة 

إن مخااطر اإلئتماان  الشركة الجهات التي لديها خصائص متشاابهة إذا كانات ذات علقاة . وفيماا عادا المباال  المتعلقاة بااألموال النقدياة .
معها هي بنوك محلية لديها سمعات جيدة والتي يتم مراقبتها من عن األموال النقدية هي محددة حيق أن الجهات التي يتم التعامل  الناتجة

 الجهات الرقابية.
د يناااة التجارياااة واألخااارى والنقاااإن المباااال  المدرجاااة فاااي هاااذه البياناااات المالياااة تمثااال تعرضاااات الشاااركة األعلاااى لمخااااطر اإلئتماااان للاااذمم المد

 ومرادفات النقد.
 

36 



 

 

 ركة التجمعات االستثمارية المتخصصةش

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 إدارة مخاطر السيولة 
اإلجاال ومتوسااطة إلدارة وذلااك إلدارة متطلبااات الشااركة النقديااة والساايولة قصاايرة اطر الساايولة تقااع علااى مجلااس اإن مسااؤولية إدارة مخاا 

األجاال وطويلااة األجاال. وتقااوم الشااركة بااإدارة مخاااطر الساايولة ماان خاالل مراقبااة التاادفقات النقديااة المسااتقبلية والمهيمااة بصااورة دائمااة 
 ت النقدية.وتقابل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبا

 
  ( على الشركة 19 –فايروس كورونا )كوفيد   أثر انتشار -28

وتفشي  فااي عاادة مناااطق جغرافيااة حااول العااالم مسااببا  2020( في مطلع عام 19 –روس كورونا المستجد )كوفيد  ان حد  انتشار في 
ماااالي تغيااارات جوهرياااة فاااي المركاااز الال ياااؤ ر علاااى اي اضاااطرابات للنشاااطة االقتصاااادية واالعماااال. تعتقاااد الشاااركة ان هاااذا الحاااد  

لااى عملياتهااا فااي المملكااة والتااي تمثاال اجمااالي عملياتهااا، وذلااك فااي حااال فااإن الشااركة ال تتوقااع حاادو  ا ااار جوهريااة ع  وعلي   للشركة،
 (.19 –)كوفيد ما بعد مرحلة عودة االمور الى طبيعتها  

 
ورات وفقااا لمااا تتطلااب االنظمااة وتزويااد ا ااحاخ المصااالح بااالتطان االدارة والمساائولين عاان الحوكمااة سيسااتمرون فااي مراقبااة الوضااع 

يرات جوهرية في الظاارول الحاليااة، ساايتم تقااديم افصاااحات اضااافية او اقاارار التعااديلت فااي القااوائم واللوائح. وفي حال حدو  اي تغي 
 المالية للشركة للفترات اللحقة. 

 
 الموحدة المصادقة على القوائم المالية -29

لموافقااة علااى نشااارها وتمااات ا،  2021آذار  30 ماان قبااال مجلااس إدارة الشااركة بتاااريخحاادة المو ة علااى القاااوائم الماليااة المصااادق تتماا 
 وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 
 أرقام المقارنة -30

 .  2020لتتفق مع العر  لسنة  2019تم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام سنة 
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PUBLIC ACCOUNTANT'S REPORT INDEPENDENT CERTIFIED 

 
 
 
 
 
To the shareholders 

Specialized Investment Compounds Company (P.L.C.) 

 

Report on Auditing the Consolidated Financial Statements 

 

Opinion 

We have audited the accompanying  consolidated  financial statements of Specialized Investment 

Compounds Company (P.L.C.), which comprise of the consolidated  statement of financial position 

as at December 31, 2020, the related consolidated statements of income, consolidated statement of 

comprehensive income, consolidated Statement of shareholders' equity, consolidated statement of 

cash flows for the year then ended, notes to the consolidated financial statements and a summary of 

significant accounting policies. 

 

In our opinion, excluding the effects that reported on the qualified opinion basis paragraph in our 

report, the consolidated financial statements present fairly in all material aspects, the financial 

position of Specialized Investment Compounds Company as of December 31, 2020, its financial 

performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial 

Reporting Standards. 

 

Opinion Basis 

We conduct our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities 

under those standards are further described in Auditor’s Responsibilities for the audit of the 

Financial Statements. We are independent from The Company in accordance with International 

Standard Board Code of Ethics for professional accountants (“the code”) and we have fulfilled our 

other ethical responsibilities in accordance with the code. 

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide basis 

for our audit opinion. 

 

Key Audit Matters 

Key audit matters, according to our professional judgment are matters that had the significant 

importance in our auditing procedures that we performed to the consolidated financial statements. 

The basic auditing matters have been addressed in our auditing workflow to consolidated financial 

statements as a whole as we do not express separate opinions. 
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Followed procedures within key audit matters  Key auditing matters  
   

Property and equipment 
The auditing procedures included the procedures of reviewing 

controls on verification of existence and completeness, reviewing 

purchase and sells of fixed assists during the year and ascertain of 

depreciation expenses calculation, matching the fixed assets count 

and ascertain from existence that property and equipment are 

productive and there is no impairment in its value through evaluating 

the management assumptions, taking in consideration the available 

external information about property and equipment impairment 

risks, we also focused on the sufficiency of the management 

financial notes about property and equipment. 

 

 Property and equipment 
According to International Financial Reporting 

Standards, The Company management should review 

the useful (production) life and depreciation of assets 

and do impairment test on financial position property 

and equipment value and make sure that there are no 

any events or changes in circumstances lead to 

conclusions that the value is not recoverable and in 

case there are indicators of value impairment The 

Company should record impairment losses in 

accordance with property and equipment impairment 

policy where the management estimate the 

impairment value through using assumptions and 

estimations if any, taking in consideration the 

importance of property and equipment its considered 

as significant audit risk. 
   

Accounts receivable 
The auditing procedures included control procedures used by The 

Company for collecting accounts receivables, ascertaining a sample 

of clients accounts through direct confirmations, it has been asserted 

that the account receivable impairment provision is sufficient 

through evaluating the management assumptions, taking in 

consideration the available external information about account 

receivable risks, also we evaluated the sufficiency of The Company 

disclosure about the important estimation in concluding the 

impairment provision of accounts receivable. 

 Accounts receivable 
According to International Standards on auditing, 

The Company should review the calculation process 

for allowance for doubtful account, The Company 

assesses the impairment of accounts receivable 

through assumptions and estimations, and 

considering its importance it’s considered one of the 

significant audit risks and the impairment of accounts 

receivable provision has been recognized. 

   
   

Other Information 

The management is responsible for other information. Which includes other information reported in the 

annual report, but not included in the consolidated financial statements and our audit report on it. 
 

Our opinion does not include these other information, and we do not express any assertion over it.  
 

Regarding our audit on the consolidated financial statements we are obliged to review these other 

information, and while that, we consider the compatibility of these information with their consolidated 

financial statements or with the knowledge that we gained through audit procedure or seems to contain 

significant errors. If we detected based on our audit, the existence of significant errors in the information, we 

are obliged to report this fact. Regarding this, we have nothing to report. 

 

Management and individuals responsible of governance responsibility of the consolidated financial 

statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in 

accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control management determined to 

enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud 

or error. 
 

In preparing the Financial Statements, the Management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as 

a Going Concern, disclosing, as applicable, matters related to Going Concern and using the Going Concern basis of 

accounting. Unless the management either intend to liquidate The Company or to cease operations or have no realistic 

alternative but to do so. 
 

Individuals responsible of governance are responsible of supervising the preparation of consolidated financial 

statements. 
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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY  
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS OF DECEMBER 31, 2020    
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

 Note 2020  2019 

ASSETS      

Non-current assets     

Property and equipment 4 234,595  390,338 

Investments in lands 5 2,908,953  3,142,495 
Investments in rented buildings -net   6 5,625,710  5,761,208 
Real estate and lands held for sale 10 1,354,008  1,300,516 
Projects under construction  225,000  53,177 
Financial assets designated at fair value through statement of other 

comprehensive income 7 227,982  243,971 
Total non-current assets  10,576,248  10,891,705 

Current assets      

Prepaid expenses and other receivables 9 255,950  221,769 
Accounts receivable and checks under collection  11 2,951,865  2,845,110 
Financial assets designated at fair value through statement of 

comprehensive income 12 1,397,060  1,365,306 
Cash and cash equivalent  13 414,089  763,066 
Total current assets  5,018,964  5,195,251 
TOTAL ASSETS  15,595,212  16,086,956 

     

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY     

Shareholders’ equity     

Share capital 1 8,100,000  8,100,000 
Treasury shares  15 (422,542 )  (140,000) 
Statutory reserve 14 950,035  885,271 
Fair value reserve  (13,343 )  (47,356) 
Retained earnings   3,584,248  3,001,369 
Total shareholders’ equity  12,198,398  11,799,284 

     

Long – term deferred revenues  16 902,608  1,180,184 
     

Non-current liabilities     

Long-term loan 17 -  46,056 
Total non-current liabilities  -  46,056 
Current liabilities     

Accrued expenses and other liabilities 18 1,482,326  1,574,197 

Accounts payable and deferred checks   19 312,298  463,905 
Current portion of long-term loan 17 82,788  111,600 
Short – term deferred revenues 16 616,794  911,730 
Total current liabilities  2,494,206  3,061,432 
Total liabilities   3,396,814  4,287,672 
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 

 

 

15,595,212  16,086,956 
 
 
 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements 
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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY  
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020     
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

 

 Note 2020  2019 

Revenues  21 2,144,206  2,227,965 
Cost of revenues  22 (1,006,640 )  (1,142,623) 
Gross profit  1,137,566  1,085,342 
Selling and marketing expenses 23 (9,951 )  (24,653) 
General and administrative expenses 24 (486,552 )  (402,233) 
Other revenues and expenses  13,161  (82,800) 
Gains on sale of assets 25 124,164  453,241 
Unrealized losses of  Financial assets designated at fair 

value through statement of comprehensive income 

 
(3,092 )  (34,846) 

Board of directors members remuneration  (35,000 )  (35,000) 

Financial charges  (12,225 )  (42,524) 
Profit for the year before tax  728,071  916,527 
Provision for national contribution and income tax 20 (80,428 )  (100,818) 
NET PROFIT FOR THE YEAR  647,643  815,709 

     

     

Share profit :     

profit  per share - JOD / Share  0,08  0,10 
Outstanding shares weighted average – share   8,100,000  8,100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements 
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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY  
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
CONSOLIDATED OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020     
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

 

  2020  2019 

     

NET PROFIT   647,643  815,709 
Other Comprehensive Income:  -  - 
Total other comprehensive income transferred to 

accumulated losses 

 

647,643  815,709 
Changes in fair value reserve  34,013  26,966 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME  681,656  842,675 

     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements 
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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY  
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
CONSOLIDATED STATEMENT OF SHAREHOLDERS' EQUITY   
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020    
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 
 

  Share capital Statutory reserve Treasury shares Fair value reserve Retained earnings Total 

Balance at January 1, 2019  8,100,000 803,700 - (74,322 ) 2,267,231 11,096,609 
Purchase of treasury shares  - - (140,000) - - (140,000) 

Comprehensive income for the year  - - - 26,966 815,709 842,675 
Transfer to Statutory reserve  - 81,571 - - (81,571) - 
Balance at December 31, 2019  8,100,000 885,271 (140,000) (47,356) 3,001,369 11,799,284 
Purchase of treasury shares   - (282,542 ) - - (282,542 ) 
Comprehensive income for the year   - - 34,013 647,643 681,656 
Transfer to Statutory reserve   64,764 - - (64,764 ) - 
Balance at December 31, 2020  8,100,000 950,035 (422,542 ) (13,343 ) 3,584,248 12,198,398 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements 
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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY  
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020    
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

 2020  2019 

OPERATING ACTIVITIES    

Income before tax  728,071  916,527 
Adjustments for profit  of the year:     
Depreciation 483,088  549,396 

Unrealized   losses of  Financial assets designated at fair value through 

statement of comprehensive income 3,039  34,846 
Unrealized gains from selling Financial assets designated at fair value 

through statement of comprehensive income (34,793 )  - 
Financial charges 12,225  42,524 
gain on sale of lands (124,164 )  - 

Changes in operating assets and liabilities:     
Financial assets designated at fair value through statement of 

comprehensive income 50,002  - 
Accounts receivable, checks under collection (106,755)  1,409,911 
Prepaid expenses and other receivables (34,181 )  (720) 
Accounts payable and deferred checks   (151,607 )  (510,876) 
Accrued expenses and other liabilities (172,299 )  (340,173) 
Deferred revenues (572,512 )  (1,679,839) 
Net cash available from operating activities 80,114  421,596 

    
    

INVESTING ACTIVITIES    

Equipment and property, rented building and land investment  165,859  370,349 

Projects under construction (171,823)  - 

Real estate for sale purposes (53,492)  - 

Net cash (used in) / available from investing activities (59,456)  370,349 

    

FINANCING ACTIVITIES     

Loans paid   (74,868)  (90,637) 

Treasury shares (282,542)  (140,000) 

Paid financial charges (12,225 )  (42,524) 
Net cash used in financing activities (369,635)  (273,161) 

    

Net change in cash and cash equivalents  (348,977)  518,784 

Cash and cash equivalents, January 1  763,066  244,282 
CASH AND CASH EQUIVALENTS, DECEMBER 31  414,089  763,066 

 

 

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements 
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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY  
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS   
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020    
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 
1. ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES  

 

Specialized Investment Compound Company is a Jordanian public shareholding Company 

registered on August 7, 1994 under No. (252). the authorized and paid capital is JOD 8,100,000 

divided to 8,100,000 shares of JD 1 each. 
 

The Company decided in its unusual meeting held on April 12, 2018 to amortize a part of the 

accumulated losses amounting to JD 2,149,984 in its statutory reserve by JD 2,072,202, and its 

voluntary reserve by JD 2,278 and share premium of JD 75, 504. 

 

The Company main activities are utilizing, developing and investing lands for establishing, selling 

and investing industrial buildings and specialized craft warehouses. 

 

The Company and its subsidiary are located in Amman. 

 

2. NEW AND AMENDED IFRS STANDARDS 

 
2.1 New and amended IFRS Standards that is effective for the current year. 

 
There are a lot of a new standards and editions and explanations it the standards that now are 

effective from January 1, 2020: 
   

   

Amendments to IFRS 3 Business Combinations    

   

Amendments  to IAS 1 Presentation of Financial Statements    

   

Amendments  to IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors    

   

Amendments to IFRS 7 Financial Instruments : Disclosures    

   

Amendments to IFRS 9 Financial Instruments   

   

Amendments to conceptual framework   
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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY  
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)   
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020    
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

2. 2. NEW AND AMENDED IFRSS IN ISSUE BUT NOT YET EFFECTIVE AND EARLY 

ADOPTED:- 

The Company has not applied the following new and revised IFRSs that have been issued but are 

not yet effective.  

New Standards  

Effective for annual 

periods beginning on 

or after  

   

Amendments to IFRS 16 lease concessions related to the (Covid-19)  January 1, 2021 
   

Amendments to IAS No. (4), (7) and (16) and IAS No. (39) Standard Reforms 

for Interest Rate - Second Stage 

 
January 1, 2021 

   

Amendments  to IAS 1 Presentation of Financial Statements liabilities 

classification 

 
January 1, 2022 

   

Amendments to IFRS No. (3) Business Combinations  January 1, 2022 
   

Amendments to IFRS 16, Property, Plant and Equipment's  January 1, 2022 
   

Amendments to IAS No. (37) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 

Assets 

 
January 1, 2022 

   

Annual Improvements to IFRS 2018-2020   January 1, 2022 
   

Amendments to IFRS  No.17 Insurance Contracts      January1, 2023 

   

Management anticipates that these new standards, interpretations and amendments will be adopted 
in the Company's financial statements as and when they are applicable and adoption of these new 
standards, interpolations and amendments, may have no material impact on the financial statement 
of the Company in the period of initial application.  

 
3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

The preparation of Consolidated Financial Statements 
The accompanying consolidated financial statements have been prepared in accordance with the 
International Financial Reporting Standards. 

 

Basis of preparation 
These consolidated financial statements, were presented in Jordanian Dinar as the majority of the Company's 
transactions are recorded in the Jordanian Dinar. 

 
The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basic; however financial 
instruments and investment in property are stated at fair value. The following is a summary of significant 
accounting policies applied by the Company. 

10 



 

 

 

Basis of consolidation financial statements  
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of Specialized Investment 
Compounds Company (Public Shareholding Company) and the subsidiaries controlled by the Company. 

 

Control is achieved where the Company: 

 

• Ability to exert power over the investee. 

• Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee. 

• Ability to exert power over the investee to affect the amount of the investor's returns. 
 

The Company reassesses whether or not it controls an investee or not, if facts and circumstances 

indicate that there are changes to one or more of the elements of control described in the accounting 

policy for subsidiaries above. 

 

When The Company has less than a majority of the voting, The Company shall have control over 

the investee when the voting rights sufficient to give it the practical ability to direct relevant 

activities of the investee individually. 

 

When The Company reassesses whether or not it controls an investee, it considers all the relevant 

facts and circumstances which includes: 

 

• Size of the holding relative to the size and dispersion of other vote holders  

• Potential voting rights, others vote-holders, and Other parties 

• Other contractual rights 

• Any additional facts and circumstances may indicate that The Company has, or does not have, 
the current ability to direct the activities related to the time needed to make decisions, including 

how to vote at previous shareholder’s meetings. 
 
The consolidation process begins when the company's achieve control on the investee enterprise 
(subsidiary), while that process stops when the company's loses control of the investee (subsidiary). 
In particular Income and expenses of subsidiaries acquired or disposed of during the year are 
included in the consolidated income statement, and the consolidated comprehensive income 
statement from the effective date of acquisition and up to the effective date of which it loses control 
of a subsidiary Company. 

 

The profit or loss and each component of other comprehensive income is distributed to the owners 

of the parent and to the non-controlling interests, total comprehensive income to the owners of the 

parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having 

a deficit balances. 

 

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their 

accounting policies into line with those used by the parent company. 

 

All intra-entity transactions, balances, income and expenses are eliminated in full on consolidation. 
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The Consolidated Financial Statements as of December 31, 2020 consist of the financial statements 

of the following subsidiary: 

 

Company 

Place of 

registration Paid capital 

Vote and 

ownership ratio 

Paid capital 

ratio Main activity 

      

Pluto residential 

projects 
Jordan JOD 850,000 100% 100% 

Building and selling 

residential projects 

without interests and 

purchase, sell and 

invest in real estate 

and lands 
  

Equity instruments at FVTOCI  

Investments in equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction 

costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in 

fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in the cumulative changes in 

fair value of securities reserve: The cumulative changes or loss will not be reclassified investments. 

But reclassified to retained earnings. The Company has designated all instruments that are not held 

for trading as at FVTOCI  

Dividends on these investments in equity instruments arc recognized in profit or loss when the 

Company right to receive the dividends is established, unless the dividends clearly represent a 

recovery of a part of the cost of the investments. Other net gains and losses are recognized in OCI 

and are never reclassified to profit or loss. 

The Company assesses the classification and measurement of the cash flow characteristics of the 

contractual asset and the Company's business model for managing the asset. 

 

For an asset to classified and measured at amortized cost or at FVTOCI, is contractual terms should 

give rise to cash flows that are solely represent payments of principal and interest on the principal 

outstanding (SPPI). 

 

At initial recognition of a financial asset, the Company determines whether newly recognized 

financial assets are part of an existing business model or whether they reflect the commencement of 

a new business model. The Company reassess its business models each reporting period to 

determine whether the business models have changed since the preceding period. For the current 

and prior reporting period the Company has not identified a change in its business models. 

 

When a debt instrument measured a FVTOCI is derecognized, the cumulative gain or loss 

previously recognized in OCI is reclassified from equity to profit or loss. In contrast, for an equity 

investment designated as measured FVTOCI,the cumulative gain/loss previously recognized in OCI 

is not subsequently reclassified to profit or loss but transferred within equity. 

Debt instruments that are subsequently measured at amortized cost or FVTOCI are subject to 

impairment. 
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Financial assets at FVTPL 
Financial assets at FVTPL are: 

* Assets with contractual cash flows that are not Supple; or and  

*  Assets that are held in a business model other than held to collect contractual cash flows or held 

to collect and sell; or  

* Assets designated at FVTPL using the fair value option. 

 These assets are measured at fair value, with any gains / losses arising on re-measurement 

recognized in profit or loss. 

 
Fair value option: A financial instrument with a reliably measureable fair value can be designated as 

FVTPL (the fair value option) on its initial recognition even if the financial instrument was not 

acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing .The fair value option can 

be used for financial assets if it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition 

inconsistency that would otherwise arise from measuring assets or liabilities, or recognizing related 

gains and losses on a different basis (an “accounting mismatch”). 

 
Reclassifications  
If the business model under which The Company holds financial assets changes. The financial 

assets affected are reclassified. The classification and measurement requirements related to the new 

category apply prospectively from the first day of the first reporting period following the change in 

business model that results in reclassifying he Company's financial assets. During the current 

financial year and previous accounting period, there was no change in the business model under 

which The Company holds financial assets and therefore no reclassifications were made 

 
 Impairment 
 IFRS 9 replaces the “incurred loss” model in IAS 39 with an expected credit loss model (ECLs). 

The Company recognizes loss allowance for expected credit losses on the following financial 

instruments that are not measured at FVTPL 

 - Cash and bank balances:  

- Trade and other receivables;  

 - Due from related party. 

 
 With the exception of purchased or originated credit impaired (POCI) financial assets (which are 

considered separately below), ECLs are required to be measured through a loss allowance at an 

amount equal to:  

 

• 12 Month ECL, i.e. lifetime ECL that results from those default events on the financial 
instrument that are possible within 12 months after the reporting date(referred to as 

stage1); or 

 
• Full lifetime ECL, i.e.  Lifetime ECL that results from all possible default events over the life 

of the financial instruments, (referred to as stage2 and stage3). 
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A loss allowance for full lifetime ECL is required for a financial instrument if the credit risk on that 

financial Instrument has increased significantly since initial recognition. For all other financial 

instruments, ECLs are measured at an amount equal to the 12-monh ECL. 

 

The Company has elected to measure loss allowances of cash and bank balances. Trade and other 

receivables, and due from a related party at an amount equal to life time ECLs. 

 

ECLs are probability-weighted estimate of the present value of credit losses. These are measured as 

the present value of the difference between the cash flow to The Company  under the contract and 

the cash flows that The Company expects to receive arising from weighting of multiple future 

economic scenarios. Discounted at the asset's EIR. 
 

Loss allowance for financial investments measured at amortized costs is deducted from gross 

carrying amount of assets. For debt securities a FVTOCI, the loss allowance is recognized in the 

OCI, instead of reducing the carrying amount of the asset. 
 

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial 

recognition and when estimating ECLs, The Company considers reasonable and supportable 

information that is relevant and available without undue costs or effort. This includes both 

quantitative and qualitative including forward-looking information. 

 
For certain categories of financial assets, assets that are assessed not to be impaired individually are. 

In addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a 

portfolio of receivables could include the Company's past experience of collecting payments, an 

increase in the number of delayed payments in the portfolio as well as observable changes in 

national or local economic conditions that correlate with default on receivables. 
 

Impairment losses related to cash and bank balances, trade and other receivables and due from a 

related party, are presented separately in the statement of income and other comprehensive income 

 The Company considers a debt security to have low credit risk when its credit risk rating is 

equivalent to the globally understood definition of the grade of the investment. 

 

Measurement of ECL 

The Company employs statistical models for ECL calculations. ECLs are a probability-weighted 

estimate of credit losses. For measuring ECL under IFRS 9, the key input would be the term 

structure of the following variables. 

• Probability of default (PD); 

• Loss given default (LGD); and  

• Exposure at default (EAD). 

 
These parameters will be derived from our internally developed statistical models and other 

historical data. They will be adjusted to reflect forward – looking information. 
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Credit-impaired financial assets 
A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the 

estimated future cash flows of the financial assets have occurred. Credit-impaired financial assets 

are referred to stage 3 assets. At each reporting date, The Company assesses whether financial 

assets carried at amortized costs and debt securities at FVTOCI at credit-impaired. A financial asset 

is credit impaired when one or more events that have a detrimental impact in the estimated future 

cash flows of the financial asset have occurred. 

 
DE-recognition of financial assets  
The Company  de-recognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows 

from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and 

rewards of ownership of the asset to another entity .If The Company  neither transfers nor retains 

substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, 

The Company  recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it 

may have to pay. If The Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a 

transferred financial asset, The Company continues to recognize the financial asset and also 

recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received. 
 

On DE recognition of a financial asset measured at amortized cost or measured at FVTPL, the 

difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and 

receivable is recognized in profit or loss 

On DE recognition of a financial asset that is classified as FVTOCI, the cumulative gain or loss 

previously accumulated in the cumulative changes in fair value of securities reserve is not 

reclassified to profit or loss, but is reclassified to retained earnings. 
 

Presentation of allowance for ECL are presented in the financial information 

  
Loss allowances for ECL are presented in the financial information as follows:  
For financial assets measured at amortized cost (loans and advances, cash and bank balances): as a 

deduction from the gross carrying amount of the assets. 

 
 For debt instruments measured at FVTOCI no loss allowance is recognized in the  statement of 

financial position as the carrying amount is at fair value. However, the less allowance is included as 

part of the revaluation amount in re-evaluation reserve and recognized in other comprehensive 

income.  
 

Recognition of revenues and expenses 

Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will flow to the company as a 

result of a reliably measurable exchange. 

 
Rental income is calculated on the basis of the value of the consideration received or expected to be 

received on a straight-line basis and over the term of the lease contract. 

 
Expenses are recognized on an accrual basis. 
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Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty 
The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgments 

estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts 

of assets and liabilities, income and expense. Actual results may differ from these estimates. 

In preparing these consolidated financial statements, the significant Judgments made by management 

in applying The Company  accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were the 

same as those that applied to the audited annual consolidated financial statements. 

Critical judgments in applying the Company's accounting policies in respect of IFRS 9  

Business model assessment:  

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI and the business 

model test. The Company determines the business model at a level that reflects how Company s of 

financial assets were managed together to achieve a particular business objective. This assessment 

includes judgments reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is 

evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how 

these are managed and how the managers of f he assets are compensated. Monitoring is part of The 

Company s continues assessment of whether the business model for which the remaining financial 

assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change 

in business model and so a prospective change to the classification of those assets . 

Significant increase of credit risk 
ECLs are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage1 assets, or lifetime ECL assets 

for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly 

since initial recognition. IFRS 9 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In 

assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased The Company takes into 

account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information. 

Establishing group of assets with similar credit risk characteristics 
When ECLs are measured on a collective basis, the financial instruments are Company collected on 

the basis of shared risk characteristics (e g, instrument type, credit risk grade, collateral type, date of 

initial recognition, remaining term to maturity, industry, geographic location of the borrower, etc.). 

The Company monitors the appropriateness of the credit risk characteristics on an ongoing basis to 

assess whether they continue to be similar. This is required in order to ensure that should credit risk 

characteristics change there is appropriate re-segmentation of the assets. This may result in new 

portfolios being created or assets moving to an existing portfolio that better reflects the similar credit 

risk characteristics of that Company of assets. Re-segmentation of portfolios and movement between 

portfolios is more common when there is a significant Increase in credit risk (or when that significant 

increase reverses) and so assets move from 12-month to lifetime ECLs, or vice versa, but it can also 

occur within portfolios that continue to be measured on the same basis of 12 month or lifetime ECLs 

but the amount of the ECLs changes because the credit risk of the portfolios differ. 

Models and assumptions used 
 The Company uses various models and assumptions in measuring fair value of financial assets as well 

as in estimating ECL. Judgment is applied in identifying the most appropriate model for each type of 

asset, as well as for determining the assumptions used in these models, including assumptions that 

relate to key drivers of credit risk. 
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Key sources of estimation uncertainty in respect of IFRS 9  
The following are key estimations that the management has used in the process of applying the 

Company's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized 

in consolidated financial statements. 
 

Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of 

product /market determining the forward looking information relevant to each scenario: When 

measuring ECL The Company uses reasonable and supportable forward looking information, which 

based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers 

will affect each other  
 

Probability of Default 
PD constitutes a key input in measuring ECL. PD is an estimate of the likelihood of default over a 

given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations 

of future conditions.  
 

Loss Given to Default 
LGD is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the 

contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account 

cash flows from collateral and integral credit enhancements. 
 

Realized revenue  

Revenue from sale of real estate is recognized when the construction is completed for the purpose 

of sale and the buyer delivers the sold property and transfers the risks to the buyer. 
 

Rental income and services of leased units are recognized on the basis of the contract period for 

those leased units and after delivery of the property to the lessee and after service is done. 
 

Expenses 
Selling and marketing expenses principally comprise of costs incurred in the marketing and sale of the 

Company's products. All other expenses are classified as general and administrative expenses. 
 

General and administrative expenses include direct and indirect costs not specifically part of cost of 

revenues as required under International Accounting Standards; Expenses are distributed, if necessary, 

between general and administrative expenses, the cost of real estate sales and the cost of rental 

properties. 
 

Cash and cash equivalents  

Cash and cash equivalent include cash, demand deposits, and highly liquid investments with 

original maturities of three months or less. 
 

Treasury shares  

Treasury shares is reported as a separate item deducted from owners equity and does not have that right 

to the distributed dividends to the shareholders, and also does not have the right to vote in the general 

Assembly meetings of the Company, and is reported and presented at acquisition cost. 
 

Provision for impairment of receivables 

The management assesses the collectability of receivables, and the allowance for impairment of 

receivables is estimated by collecting them based on previous experience and the prevailing economic 

environment. 
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Investments in associate company 

Investments in companies which are at least 20% owned and in which The Company exercises 

significant influence are recorded using the equity method, under which the investments are stated 

initially at cost and adjusted thereafter for the post acquisition change in the company's share of the 

net assets of the investee.  These are referred to as subsidiaries (ownership over 50%) companies. 

Company's share in the associated companies’ net income/losses for the year is included in the 

consolidated statement of income. 

Revenue from investments in securities is recorded when dividends are announced  
 

Accounts receivable  

Accounts receivable are recorded at the original amount less a provision for any uncollectible 

amount. An estimate for doubtful debts is made when there is substantive evidence that the 

collection of the full amount is no longer probable. 
 

Accounts payable and accrual  

Accounts payable are stated at the obligation amounts for received services and goods, whether 

billed by the suppliers or not. 
 

Real estate held for sale  
 

Real estate for sale stated at the lower of cost or net realizable value. 
 

Projects under construction  
 

Projects under construction appear at cost. Borrowing costs are capitalized which was acquired for 

financing these projects. 
 

Investment in real estates  
 

Rented Real estates are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is provided over 

the estimated useful live of building using the straight line method and with annual rate ranged 

between 2% – 4%.  

Lands investments are stated at cost  (In accordance with IAS 40) the standarad has given the 

company the choice of recording its investments at cost or at fair value, on the condition that there 

is no impediment to determine relaibly the exact value of the investments, and the the management 

has chosen to record the investments at cost. 
 

Property and equipment  

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Expenditure on maintenance 

and repairs is expensed. Depreciation is provided over the estimated useful lives of the applicable assets 

using the straight line method. The estimated rates of depreciation of the principal assets using the 

straight line method. The estimated rates of depreciation of the principal classes of assets are as follows: 
 

 Annual depreciation rate 

Building 4% 

Furniture and decoration 9-15% 

Computers, office and electrical equipment 25% 

Vehicles 15% 

Tools and equipment 20% 

Billboards 10% 
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The useful life and depreciation method are reviewed periodically to ensure that the method and 

period of depreciation are consistent with the expected pattern of economic benefits from items of 

property and equipment. 
 

In case of any indication to the impairment value, Impairment losses are calculated according to 
the policy of the low value of the assets. 

 

At any subsequent exclusion of property and equipment, the value of gains or losses resulting 

recognized, this represents the difference between the net proceeds of exclusion and the value of the 

property and equipment that appears in the Statement of Financial Position, Gross Profit and loss. 

 

Leasing contracts 

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all of the 

risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases. 

The lease payments under finance lease are recognized as account receivables as of net value of the 

investment on the straight-line basis over the term of the relevant lease. 
 

Assets held under capital leases are recognized as an asset of The Company at the present value of the 

minimum lease payments or the fair market value of the asset at the date of the acquisition of the lease, 

whichever is less. 
 

Finance costs, which represent the difference between the total lease commitments and the present 

value of the minimum lease payments or the fair market value of the asset at the date of creation of the 

lease, whichever is less, are charged to the statement of comprehensive income during the lease period 

and to a constant carrying rate of the remaining amounts of liabilities for each accounting period. 
 

Rentals payable under operating lease are charged to the statement of comprehensive income on a 

straight line basis over the term of the relevant lease. 
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The sector report represents  

The business sector represents a collection of assets and operation engaged together in providing 

product or services subjected to risks and returns that are different from those of other business 

sectors, which are measured according to the reports that are used by the executive director and the 

main decision – makers in the Company. 

Geographical segment is associated in providing products in particular economic environment subject 

to risks and returns that are differed from those for sectors to work in economic environment. 
 

Provisions 

The provision had been formed, when the Company has a present obligation (legal or expected) 

from past events which its cost of repayment considers accepted and it has ability to estimate it 

reliably. 
 

Offsetting  

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is reflected in the consolidated 

statement of financial position only when there are legal rights to offset the recognized amounts, The 

Company intends to settle them on a net basis, or assets are realized and liabilities settled 

simultaneously. 
 

Income tax  

The Company is subject to Income Tax Law for the year and its subsequent amendments and the 

regulations issued by the Income Tax Department in the Hashemite Kingdom of Jordan and provided 

on accrual basis, Income Tax is computed based on adjusted net income. According to International 

Accounting Standard number (12), The Company may have deferred taxable assets resulting from the 

differences between the accounting value and tax value of the assets and liabilities related to the 

provisions, these assets are not shown in the financial statements since it is immaterial. 
 

The Council of Ministers decided in 2004 to grant the developers of the eligible industrial cities 

special privileges and exemptions granted to industrial cities and decided to subject the purchases of 

existing companies in the industrial areas to the general tax on sales by zero. 
 

Foreign currency translation  

Foreign currency transactions are translated into Jordanian Dinar at the rates of exchange prevailing at 

the time of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the 

balance sheet date are translated at the exchange rates prevailing at that date. Gains and losses from 

settlement and translation of foreign currency transactions are included in the consolidated statement 

of income. 
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4. PROPERTY AND EQUIPMENT 
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2020 

Lands and  

Buildings 

Furniture and 

decorations Office equipment Vehicles 

Tools and 

equipment Billboards Total  

Cost :          

Balance at January 1  1,362,910 305,198 312,270 70,057 105,955 75,023 2,231,413 
Additions 750 - 5,482 41,000 - - 47,232 
Disposal - (117,678 ) (23,941 ) - (60,787 ) (1,352 ) (203,758 ) 
Transfers (417,261 ) (33,855 ) 5,773 31,203 (3,120 ) - (417,260 ) 
Balance at December 31 946,399 153,665 299,584 142,260 42,048 73,671 1,657,627 

        

        

Depreciation:        

Balance at January 1  1,053,217 302,500 309,998 6,243 94,812 74,305 1,841,075 
Additions 9,820 - 13,527 15,499 - 1,657 40,503 
Disposal - (117,678 ) (23,941 ) - (60,787 ) (1,351 ) (203,757 ) 
Transfers (259,924 ) (31,157 ) - 29,209 8,023 (940 ) (254,789 ) 
Balance at December 31 803,113 153,665 299,584 50,951 42,048 73,671 1,423,032 
Net book value December 31 143,286 - - 91,309 - - 234,595 
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2019 Lands  Buildings 

Furniture and 

decorations 

Office 

equipment  Vehicles  

Tools and 

equipment  Billboards Total 

Cost :           

Balance at January 1  94,804 1,268,106 305,198 312,270 55,976 105,955 75,023 2,217,332 
Additions - - - - 39,885 - - 39,885 
Disposal - - - - (25,804 ) - - (25,804) 
Balance at December 31 94,804 1,268,106 305,198 312,270 70,057 105,955 75,023 2,231,413 

         

         

Depreciation:         

Balance at January 1  - 1,027,855 301,044 308,188 16,165 94,216 73,881 1,821,349 
Additions - 25,362 1,456 1,810 15,882 596 424 45,530 
Disposal - - - - (25,804 ) - - (25,804) 
Balance at December 31 - 1,053,217 302,500 309,998 6,243 94,812 74,305 1,841,075 
Net book value December 31 94,804 214,889 2,698 2,272 63,814 11,143 718 390,338 
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5. INVESTMENTS IN LANDS 

2019  2020  
3,440,560  3,142,495 Investments in land 

-  - Additions 
(298,065)  (233,542) Disposal  
3,142,495  2,908,953  

 

6. RENTED BUILDINGS -NET   
 2020  2019 

Rented buildings cost at beginning of the year 12,540,129  12,540,129 
Additions during the year 95,000  - 
Disposals during the year 244,225  - 
Total rented buildings cost 12,390,904  12,540,129 
Less: accumulated depreciation 6,715,194  6,728,921 

Less: rented building impairment  50,000  50,000 
Net value of rented building at the year end 5,625,710  5,761,208 

 

7. FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH OTHER 

COMPREHENSIVE INCOME 
 2020  2019 

Investment in Tourism Projects Compounds Company P.L.C. by 6,176 

shares (2019: 6,176 shares) 1,837  2,223 

Investment in Al Tajamouat For Catering And Housing Company by 

611,200 shares (2019: 611,200 shares) 226,145  191,748 
Investment in Coalition Industrial and Investments Company Ltd. By 

675,000 shares which is 7.41% of the share capital -  50,000 

 227,982  243,971 
 

* There are 100,000 shares from Investment in Al Tajamouat for Catering and Housing 

Company are mortgaged to Union bank for the declining loan. 

8. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 
 

The Company has made transactions with the following related party: 

 

 2020  2019 

Transportation allowances for the president and members of board of 

directors 80,211  51,627 

Salaries, allowances and remunerations for the president and  the members of 

board of directors 35,000  57,943 

 

9. PREPAID EXPENSES AND OTHER RECEIVABLES 
   2020  2020 

Refundable deposits   120,220  111,480 
Prepaid expenses   13,430  12,561 
Income tax deposits   109,202  84,566 
Other receivables   13,098  13,162 

   255,950  221,769 
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10. REAL ESTATE AND LANDS HELD FOR SALE 

  2020  2019 

Real estate held for sale  1,354,008  1,300,516 
  1,354,008  1,300,516 

 

11. ACCOUNTS RECEIVABLE AND CHECKS UNDER COLLECTION 
   2020  2019 

Accounts receivable   3,738,374  3,675,509 
Checks under collection   212,281  168,391 

   3,950,655  3,843,900 
Less: allowance for doubtful accounts    (998,790)  (998,790) 

   2,951,865  2,845,110 
      

 
12. FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH STATEMENT OF 

COMPREHENSIVE INCOME 
  2020  2019 

Investment in Jordan Ceramic Company by 986,101 shares (2019: 

986,101 shares) 

 

1,222,765 
 

1,222,765 
Investment in Al-Tajamouat Food and Housing Company by 86,738 

shares (2019: 86,738) 

 

32,094 
 

26,888 
Investment in Union Land Development Company by 43,039 shares 

(2019: 43,039 shares) 

 

89,090 
 

63,697 
Investment in Jordan Company for Development and Financial 

Investment by 22,530 shares (2019: 22,530 shares) 

 

52,946 
 

51,819 
Investment in Union Tobacco and Cigarettes Industries Company by 100 100 

shares (2019: 100 shares) 

 

165 
 

137 
  1,397,060  1,365,306 

 

13. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

  2020  2019 

Cash in hand  110,322  150,000 
Cash at the banks  303,767  613,066 

  414,089  763,066 
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14. RESERVES AND SHARE PREMIUM 

 

Statutory reserve:   
In accordance with the Companies' Law in the Hashemite Kingdome of Jordan and the 

Company's Article of Association, The Company has established a statutory reserve by the 

appropriation of 10% of net income until the reserve equals 25% of the capital. However, The 

Company may, with the approval of the General Assembly continue deducting this annual ratio 

until this reserve is equal to the authorized capital of The Company in full. This reserve is not 

available for dividends distribution, the General Assembly is entitled to decide, in its unusual 

meeting, to amortize its losses by the accumulated statuary reserve if all other reserves pay off, 

to rebuild it again in accordance with the law.  

 

Voluntary Reserve: 
In line with the requirements of the Companies Law in the Hashemite Kingdom of Jordan and 

the articles of association of the company, the company may form an optional reserve of not 

more than 20 percent of the net profit based on the proposal of its board of directors. This 

reserve is distributable as a dividend to shareholders after the approval of the company’s general 

assembly. 

 

15. TREASURY SHARES 
During the year 2020 the Company purchased treasury shares 299,490 the cost amount JD 

425,161 these shares do not have a right to dividends to shareholders and vote in the General 

Assembly meetings of the company.  

 

16. DEFERRED REVENUES 

 2020  2019 

Long-term deferred rent revenues and services 902,608  1,180,184 
Short-term deferred rent revenues and services 616,794  911,730 

 1,519,402  2,091,914 

 

17. LOAN 
The Company obtained a commercial loan from Union Bank amounted to JD 450,000 to be paid 

in 60 installments with a value amounted to JD 9,300 for each including interests after the grace 

period and the interest rate is 8.75% annually, payable monthly and without commission, 

guaranteed by mortgaging real estate No.(103, 122, 101) of basin Abu Swana No. (3) Lands 

ALRaqeem village, plus mortgaging 100,000 shares of Al Tajamouat For Catering And 

Housing Company shares for the Bank. 

 

 2020  2019 

Loan amount 82,788  157,656 
Less: current portion -  111,600 
Long term portion 82,788  46,056 
 

 

 
25 

 



 

 

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY  
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
      NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)   
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020    
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

18. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES 
 2020  2019 

Accrued expenses 77,800  20,840 
Employees leaves provision 5,262  4,927 
Jordanian Universities fees 75,335  75,335 
Employment, training and vocational and technical education fund provision 6,722  6,722 
Shareholders deposits 15,911  15,911 
Sales tax deposits 138,779  35,371 
Other provisions 448,412  739,521 
Income tax provision 709,209  671,845 
Miscellaneous 4,896  3,725 

 1,482,326  1,574,197 
 

19. ACCOUNTS PAYABLE AND DEFERRED CHECKS   

  2020  2019 

Deferred Checks    -  58,704 
Financial brokerage accounts payable  -  46,364 
Vendors account payable  312,298  358,837 

  312,298  463,905 
 

20. INCOME TAX 

 
The tax position has been finalized with Income and Sales Tax Department until the end of 

2018. 

 

As for the year 2019, it was audited by the Income and Sales Tax Department, and no final 

decision was issued until the date of preparing these consolidated financial statements. 

 
21. REVENUES 

   2020  2019 

Rents revenues   1,334,640  1,415,440 
Compounds services revenues   809,566  812,525 

   2,144,206  2,227,965 
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22. COST OF REVENUES 

  2020  2019 

Depreciation  472,978  531,873 
Salaries, wages and benefits  122,388  106,355 
Property tax  50,168  54,000 
Insurance  13,558  12,255 
Maintenance and repairs  98,551  148,098 
Water and electricity  14,533  28,619 
Fuel expenses  535  782 
Vehicles and transportation expenses  5,320  3,724 
Security  34,664  33,844 
Sewage  62,572  96,024 
Cleaning  130,352  125,505 
Other  1,021  1,544 

  1,006,640  1,142,623 
 

23. SELLING AND MARKETING EXPENSES 
   2020  2019 

Salaries, wages and benefits   6,260  7,255 
Selling commissions   -  17,317 

Other   3,691  81 
   9,951  24,653 
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24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES  

  2020  2019 

Salaries, wages and benefits  183,827  146,677 
Board of directors members transportation allowance  80,211  52,098 
Fees, licenses and subscriptions  20,926  20,963 
Professional and consulting fees  29,852  42,496 
Rents  16,000  16,000 
Water and electricity  19,261  12,829 
Post and telephone  3,414  3,733 
Employees Course and remunerations  21,115  20,664 
Stationary  4,604  3,776 
Hospitality  4,829  5,837 
Depreciation  30,898  17,523 
Maintenance  3,464  2,809 
General assembly meetings expenses  990  2,453 
Cleaning  5,713  1,046 
Advertising  807  3,839 
Oil and Fuels  11,287  8,696 
Insurance  8,258  6,040 
Investment Committee Fees  18,000  18,000 
Other  23,096  16,754 

  486,552  402,233 

 
25. GAINS ON SALES ON ASSETS  

Upon the decision of owning the mortgaged assets from the leased lands and buildings, gains 

have been recognized During the year 2018 :  

 2020  2019 

Net sales 357,706  863,800 
Cost of lands sold  233,542  410,559 
Profits from selling assets 124,164  453,241 

    

 
26. LEGAL STATUS OF THE COMPANY 

 

Summary of cases brought by The Company and its subsidiaries to others: 
The value of cases filed by The Company and its subsidiary companies with a value of JD 

393,493. 
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27. FINANCIAL INSTRUMENTS   
 

The Fair Value 
The fair value of financial assets and financial liabilities include cash and cash equivalents and 

checks under collection and receivables, securities, and include accounts payable, credit 

facilities, loans, credits, and other financial liabilities. 
 

Level I: the market prices stated in active markets for the same financial instruments. 
 

Level II: assessment methods depend on the input affect the fair value and can be observed 

directly or indirectly in the market. 
 

Level III: valuation techniques based on inputs affect the fair value cannot be observed directly 

or indirectly in the market. 
2020December 31,  Level I  Level II  Level III  Total 

Financial assets stated at fair 

value through statement of 

comprehensive income 227,982  -  -  227,982 
Financial assets stated at fair 

value through statement of other 

comprehensive income 1,397,060  -  -  1,397,060 
 1,625,042  -  -  1,625,042 
        

2019December 31,  Level I  Level II  Level III  Total 

Financial assets stated at fair 

value through statement of 

comprehensive income 1,365,306  -  -  1,365,306 
Financial assets stated at fair 

value through statement of other 

comprehensive income 243,971  -  -  243,971 
 1,609,277  -  -  1,609,277 
        

 
The value set out in the third level reflect the cost of buying these assets rather than its fair value 
due to the lack of an active market for them, this is the opinion of Directors that the purchase 
cost is the most proper way to measure the fair value of these assets and that there was no 
impairment. 

 
Management of share capital risks 
The Company manages its capital to make sure that The Company will continue when it takes 

the highest return by the best limit for debts and owners equity balances. The Company's 

strategy does not change from 2019. 
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The debt ratio 
The board of directors is reviewing the share capital structure periodically. As a part of this 

reviewing, the board of directors consider the cost of share capital and the risks that is related in 

each faction from capital and debt factions. The Company's capital structure includes debts from 

the borrowing. The Company does not determine the highest limit of the debt ratio and it does 

not expect increase in the debt ratio. 

   2020  2019 

Debts   82,788  157,656 

Owners’ equity   12,198,398  11,799,284 
Debts / Owners’ equity ratio   0,06%  15% 

      
 

Risk management 

Include the risks those they may be exposed to the following risks: 

 

Foreign Currency risk  

When consolidating financial statements of subsidiaries outside Jordan with the parent 

Company, the assets and liabilities are exchanged as of financial position date to Jordanian 

Dinar by exchange rates as at the year end, for revenues and expenses it exchanged based on 

average exchange rates for the period, exchange differences, if any, included in owners’ equity. 
 

Interest rates risk  

Interest rate risk arises mainly from floating rate borrowings (floating rate) and short-term 

fixed-rate deposits. Interest rate risk for borrowed funds is managed effectively. 
 

The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates 

on the Company's profit for one year and is calculated based on financial liabilities bearing a 

variable interest rate at the end of the year. 
 

The following table shows the sensitivity of profit or loss and owner equity to interest rates 

changes by the facility or their deposits at banks and on interest rates paid by the entity to 

borrow from banks:  

Currency    increase in interest Effect on the loss 

Jordanian Dinars   % 2020 2019 

  25 - 206 - 394 

 

Currency    Decrease in interest Effect on the loss 

Jordanian Dinars  % 2020 2019 

  25 + 206 + 394 
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Other price risk 

The Company is exposed to price risk arising from its investments in the equity of other 

companies. The Company maintains investments in the equity of other companies for strategic 

purposes and not for trading purposes and The Company does not actively trade in those 

investments. 

 

Sensitivity analysis of the owner investments prices 

Sensitivity analysis followed based on that The Company exposed to investments prices risks in 

owners’ equity of other companies at the date of the financial statements. 

 

In case investments prices in owners' equity of other companies higher/ lower by 5%: 

 

The Company's owners’ equity reserves become higher/ lower of 13,899 JOD (2019: higher/ 

lower of JOD 12,199) resulting from the company's portfolio that classified as available for sale 

investments. 

 

The Company's owners’ equity reserves become higher/ lower of 69,853 JOD (2019: higher/ 

lower of JOD 68,265) resulting from the company's portfolio that classified as financial assets 

classified at fair value through comprehensive income. 

 

The Company's sensitivity to investments prices in owners' equity of others companies have 

changed substantially compared with the previous year are resulting to the disposal of important 

part from the investments portfolio during the year . 

 

Credit risk management  

The credit risks represent in one part of the financial instruments contracts has not obligated to 

pay the contractual obligations and cause of that The Company  is exposing financial losses, 

However, there are no any contracts with any other parts so The Company doesn't expose to 

different types of the credit risks, The significant credit exposed for any parts or group of parties 

that have a similar specification have been disclosed in note No.8.The Company classified the 

parties which have similar specifications as a related parties. Except the amounts which are 

related in the cash money. The credits risks that are resulting from the cash money are specific 

because the parties that are dealing with it are local banks have good reputations and have been 

controlled from control parties. 

 

The amounts had listed in the financial statements data represents the highest credit risk expose 

to the trade accounts receivable and to the cash and cash equivalent. 

 

Management of liquidity risks 

Board of directors is responsible for management of liquidity risks to manage the cash 

requirements, short, medium and long term liquidity. The Company managed the liquidity risks 

through controlling the future cash flow that evaluated permanently and correspond the due 

dates of assets and liabilities. 
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28. THE IMPACT OF THE SPREAD OF CORONA VIRUS (COVID-19) ON THE 

COMPANY 

The spread of the new Corona virus (Covid-19) occurred at the beginning of 2020 and its 

outbreak in several geographical regions around the world causing disruptions to economic 

activities and business. The company believes that this event does not affect any fundamental 

changes in the financial position of the company, and accordingly, the company does not expect 

material effects to occur on its operations in the Kingdom, which represent the total of its 

operations, in the event that things return to normal after the (Covid-19) phase. 

 
The administration and those responsible for governance will continue to monitor the situation 

in all geographical areas in which the company operates and provide stakeholders with 

developments in accordance with the requirements of regulations and regulations. In the event 

of any material changes in the current conditions, additional disclosures will be submitted or 

amendments will be approved in the company's financial statements. 

 
29. APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  

The consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorized 

for issuance March 30, 2021 these consolidated financial statements require the General 

Assembly of shareholders approval.  

 

30. COMPARATIVE FIGURES  
Certain figures for 2019 have been reclassified to conform to the presentation in the current 

year. 
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