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 مجـلــــس اإلدارة * 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 صات حيا محمد عبدالوالي  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  

 

 عضــــو 

 المحتسب   الحاج عمر داوود"السيد طارق "محمد 

 م.ع.م ممثال لشركة البالد لالوراق المالية و اإلستثمار  

 
 عضــــو 

 السيد مفلح ابراهيم 

 ممثال   لشركة برج بيزا لالستيراد و التصدير  

 

 عضــــو 

 المعشر يوسف الدكتور عامرابراهيم  

 

  

 عضــــو 

   الطوال  مسعد سالمه باسم نديم السيد 

 

 (NEXIA International)  المحاسبون العصريون سادة  مدققو الحسابات ال

 23/04/2019*مجلس اإلدارة منتخب بتاريخ 



 
 

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. 

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

المتخصصه   اإلستثمارية  نرالتجمعات  و وأن  السادس  السنوي  التقرير  الموقرة  هيئتكم  إلى  فع 

 . الخيرأن يوفقنا هللا وإياكم في بحث جدول أعمالها لما فيه العشرين سائلين 

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

والذي ستالحظونه من خالل    2021في هذا العام    قامت بها الشركة  موجزآ  ألهم األعمال التي  

 التقرير السنوي المرفق . 

 

 حضرات السادة المساهمين 

 

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

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

 بشكل خاص.

 

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

، كورونا  أزمة  عن  الناجمة  االخطار  تقليل  و  تحسين وضعها  و  الشركة    استثماراتنا  قامت  و 

ب البدأ  تم  و  التحتية  البنية  و  الشركة  أوضاع  تحسين  و  جديدة  باالستثمار  تنقية  محطة  انشاء 

ا والمعايير  خصوصالعالمية  تتناسب  صيانتها   و  وكلفه  صالحه  غير  حاليا  التنقية  محطة  ان 

 . %99مرتفعة جداً وصغيره وال تكفي العمال المدينه التى بلغت نسبه االشغال فيها الى 

الشركة   ان  ذلك    على  حرصتكما  في  بما   موجوداتها  قيمة  قامت يرادت  االتعظيم    زيادة  و 

اعية التنموية والتي كانت  مملوكة سابقا  لبنك االسكان  بشراء مبنى داخل مدينة التجمعات الصن

بالكامل   صافي  شركة  قبل  من  المستأجره  باالرباح  و  للشركة  يعود  قيام مما  الى  باالضافة   ،

 .   قطعة ارض  الشركة بشراء 

 ( بلغت  الماضي  للعام  ارباح  الشركة  المساهمين  588,144حققت  حقوق  وبلغت  دينار   )

 % . 160تمثل ما نسبته  و  ( دينار 13,022,461)

على تعاونكم    لكم و للزمالء اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذيةوفي الختام اتوجه بالشكر  

ووباء   داء  كل  من  البلد  هذا  ويحفظ  يحفظكم  ان  وجل  عز  من هللا  راجيا  تصل  وتفهمكم  أن  و 

 الشركة قريباً الى مرحلة توزيع األرباح . 

 ه و بركات و السالم عليكم و رحمة هللا  

 

 رئيس مجلس االدارة              

 تسعيد عبدالكريم حياصا                      



 
 

 

 تقرير مجلس اإلدارة 
 

 

 

استكماالً للجهود المبذولة في السنوات السابقة قامت ادارة الشركة وادارة مدينة  

فادة  التجمعات الصناعية بالعمل على استقطاب االستثمارات االجنبية والمحلية لالست

من الميزات المتعددة للمدينة والتي تتناسب مع احتياجات الصناعات الخفيفة  

والمتوسطة والشركات التجارية بهدف تنوع الصناعات العاملة ضمن المدينة  

وضمان االستغالل األمثل للمساحات الصناعية المتاحة ، حيث نجحت في استقطاب  

االقليمية والتي تعمل في مجاالت  مختلف الشركات التجارية والصناعية والمحلية و

متعددة كالمواد االغذائية ، واألثاث ، والمواد الطبية ، ومستحضرات التجميل ،  

 . واللوازم المكتبية ، واألجهزة الكهربائية ، باالضافة الى األلبسة 

 

كما تمكنت الشركة من تجديد عقود إيجارات سابقة بمساحة إجمالية بلغت تقريباً  

% من نسبة مساحات المباني المملوكة  99ربع و التي تشكل متر م 90,517

 للشركة . 

 

وبالتالي فإن أداء عمليات الشركة يعتبر من االفضل خالل السنوات االخيرة ،  

وبالرغم من جميع الظروف المحيطة إال أن الشركة إستطاعت تجاوز العديد من  

المرموق ونسبة إشغال   العقبات و تحقيق النجاحات المتتالية و الحفاظ على الموقع 

 ممتازة . 

 

على المحافظة على نسبة اإلشغال في مدينة   2021وقد نجحت الشركة في عام 

% وأن التحدي الحالي هو الحفاظ على   99التجمعات الصناعية لتبقى بحدود 

العمالء من خالل تقديم أفضل أنواع الخدمة لهم من حيث ديمومة أعمال الصيانة  

 رارية اإلشغال بأعلى نسب . والنظافة لضمان إستم

 

وختاماً فإننا وبالرغم من االوضاع السائدة نفخر بأن شركتنا وعبر نشاطاتها  

االقتصادية المختلفة تساهم دوماً وبشكل كبير في دفع عجلة التنمية االقتصادية في 

المملكة ، وذلك من خالل توطين االستثمار المحلي وجذب االستثمارات االجنبية مما  

لعديد من فرص العمل وساهم في زيادة الناتج المحلي االجمالي والصادرات خلق ا

 الى تلك الدول . 

 

 
 

 

 



 
 

 

 االفصاحات الواجب تضمينها التقرير السنوي بموجب قانون هيئة األوراق المالية 

 

 :أنشطة الشركة الرئيسية 

 تطوير مدينة صناعية في مدينة سحاب " مدينة التجمعات الصناعية" 

للمشاريع  االستثمار   بلوتو  شركة  خالل  من  هامة  مناطق  في  اراض  قطع  في 

 االسكانية م.خ.  

 

 أماكن الشركة الجغرافية:

الصناعية  إ التجمعات  مدينة  الصناعية:  التجمعات  مدينة  الـ   -دارة  شارع  سحاب 

(60) 

 ( 24شارع عبد الحميد باديس بناية رقم ) –المكاتب الرئيسية: الشميساني 

 

 عدد الموظفين: 

 ( موظفاً. 39) 2021عدد الموظفين في الشركة مع نهاية عام  بلغ

 

 حجم االستثمار الرأسمالي:

( الشركة  رأسمال  المساهمين  8,100,000يبلغ  حقوق  واجمالي  دينار   )

 ( مليون دينار.16,163,001( دينار واجمـالي المــوجودات )13,022,461)
 

 ت نشاطها وصف للشركات التابعة والحليفة وطبيعة عملها ومجاال

 الشركات التابعة: 

الف دينار    850شركة بلوتو للمشاريع اإلسكانية المساهمة الخاصة ويبلغ رأسمالها  

% من رأسمالها، ومن  100وتبلغ نسبة مساهمة شـركة التجمعات االستثمارية فيها  

وغاياتها   أنواعها  بكافة  واإلعمار  اإلسكان  مشاريع  وإنشاء  إقامة  أنشطتها  أهم 

تجارية والصناعية واالستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو  السكنية وال

مكاتب   )عدا  أنواعها  مختلف  على  والعقارات  األراضي  وبيع  وشراء  تأجيرها. 

بمساحة   ناعور  في  ارض  بامتالك  اآلن  لغاية  الشركة  نشاط  وينحصر  الوساطة(. 

مستقبال لتطويرها    سبعون دونما على أوتوستراد البحر الميت والتي تخطط الشركة

  من اجل بيعهاالى قطع صغيرة  وتم فرزها  واالستفادة منها في مشاريع استثمارية  

 باالضافة الى محفظة اسهم . 

 



 
 

 

 

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

 
 رئيس مجلس االدارة  حياصاتمحمد عبدالوالي السيد سعيد عبد الكريم 

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد  1949

الشهادات العلمية وسنة    1973جامعة بيروت العربية  - المحاسبةبكالوريوس في 

 التخرج 

 1998 -1997مدير التجارة 

 1996-1997مستشار 

 1990-1996مراقب الشركات 

  1986-1990مساعد مراقب الشركات 

لرسوم الصناعية و او براءات االختراع التجارية العالمات مسجل 

1986-1984 

  1973-1984مدقق و محلل مالي 

   1996-1990عمــان المالي   عضو مجلس ادارة سوق

 رئيس مجلس ادارة شركة األردن و الخليج للتأمين سابقا  

 حمامات ماعين سابقا    عضو مجلس ادارة

 عضو مجلس ادارة شركة مصانع الزجاج األردنية سابقا 

 

 

 

 

 

 الخبرات العملية

 مدير مكتب اإلستشارات سعيد الحياصات  

 مجلس ادارة بلوتو لمشاريع االسكانية  رئيس

 الوظيفة الحالية

 

 

 

   نائب رئيس مجلس االدارة   إسكندراني نايف علي  داوود

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد  1969

لشهادات العلمية وسنة  ا 1992بكالوريوس في علم النفس و علوم سياسية من الجامعة األردنية 

 التخرج 

 .2009متقاعد من القوات المسلحه األردنية 

 سابقا.  –مدير عام شركة األمان لالستشارات األمنيه والحماية

 عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف األردنية.

 عضو مجلس إدارة شركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية.

 يع المتعددة. للمشار  عضو مجلس إدارة شركة المتكاملة

 عضو مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعدده / سابقاً. 

 

 

 الخبرات العملية

شركة التجمعات لخدمات التغذية و    وعضو مجلس ادارهعام  مدير 

 االسكان 

 ادارة بلوتو لمشاريع االسكانية  عضومجلس

 عضو مجلس ادارة شركة بيت االستثمار للخدمات الماليه

 ة الحاليةالوظيف

 

 

 

 

 

 



 
 

 اسم عضو مجلس االدارة السـيد محمد احمد محمد الرفاعي

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد  1971

الشهادات العلمية وسنة   1993بكالوريوس محاسبة الجامعة االردنية 

 التخرج 

الى   1/6/1993مسؤول في دائرة االئتمان / بنك االسكان من 

30/10/1996 

الى  1/1/1999لعام / لشركة عبر العالم لالتصاالت من المدير ا

30/4/2008 

من  للخدمات المالية الرئيس التنفيذي لشركة بيت االستثمار

4/5/2008 

 مجلس إدارة بشركة مصانع الخزف األردنية. عضو

 عضو مجلس إدارة شركة الجنوب لإللكترونيات  

 عضو مجلس إدارة شركة رم عالء الدين للصناعات 

 مجلس إدارة شركة األولى للتأمين  عضو 

 عضو مجلس إدارة شركة األولى للتمويل 

 

 

 

 

 الخبرات العملية

 الرئيس التنفيذي لشركة بيت االستثمار للخدمات المالية

   في شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان  نائب الرئيس

 في شركة بلوتو للمشاريع االسكانية   نائب الرئيس

 مصانع الخزف االردنية عضو مجلس ادارة ل

  

 الوظيفة الحالية

 

 اسم عضو مجلس االدارة عامر إبراهيم يوسف المعشر       

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد   1968

 : الدكتوراه في إدارة األعمال /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية .2016

)المرتبة األولى  : ماجستير علوم مالية ومصرفية / أسواق مالية 1996

 ) 

 األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية .

رفية / األكاديمية العربية للعلوم  ص: دبلوم عالي / علوم مالية وم1995

 المالية والمصرفية . 

 : بكالوريوس رياضيات / الجامعة األردنية . 1992

 

 

 الشهادات العلمية

روالخزينة البنك  مجموعة اإلستثما  2013-2010 مدير تنفيذي 

 عمان /األردن.  –اإلسثماري 

  2010- 2009 المالية  مدير عام شركة إمكان للخدمات

 . 2008 - 2006   مدير عام إنفست ون للوساطة المالية

إمارتية بين البنك األهلي األردني ومجموعة الفريدة   –شراكة أردنية 

 لالستثمار  

- 2006 ألهلي للوساطة مدير عام / نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة ا

2007 . 

  . 2006- 2000 مدير تنفيذي شركة األهلي للوساطة

 .  2000 -1999- نائب مدير عام شركة األهلي للوساطة

الشركة األهلية   -وسيط مالي / رئيس دائرة اإلستثمارات األجنية 

 1999 -1992لألوراق المالية 

 

 

 

 

 

 الخبرات العلمية

 ردنية للتطوير و االستثمار الماليرئيس مجلس ادارة الشركة اال

 رئيس هيئة المديرين / شركة برايم العالمية لالستثمار 

 لالستثمارات العقاريه  رئيس مجلس ادراة عقاري

 رئيس مجلس اداره الشركه المتكامله للمشاريع المتعددة 

 الوظيفة الحالية

 



 
 

 

 

 اسم عضو مجلس االدارة المحتسب  "محمد داوود" الحاج عمر طارق

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد  1974

الشهادات العلمية وسنة   بكالوريوس محاسبه  1997

 التخرج 

مدير وساطة ماليه  في عدة شركات للخدمات المالية في سوق عمان 

 المالي

 الخبرات العملية

 مدير دائرة وساطه لشركة البالد لالوراق المالية و اإلستثمار 

العربية للتجارة و االستثمارات   شركة اإلنماء عضو مجلس ادارة

 العالمية

 الوظيفة الحالية

 

 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة    باسم نديم الطوال

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد  1967

الشهادات العلمية وسنة     1989الوالت المتحده  –بكالوريوس اداره 

 التخرج 

 االمارات العربيه المتحده  – مؤسسه الخليج االعمال الفنيه

 المؤسسه االلكترونيه للخدمات والتجاره 

 الخبرات العملية

 اعمال حره 

 

 الوظيفة الحالية

 

 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة   يوسفاحمد  مفلح ابراهيم 

 تاريخ العضوية  23/4/2019

 تاريخ الميالد  1960

 1982دبلوم شامل مليه ومصرفيه 

 1999فيه بكالوريوس ماليه ومصر

الشهادات العلمية وسنة  

 التخرج 

 مدير وساطه في عدة شركات 

 عضو مجلس اداره في اكثر من شركة 

   سابقا الرؤيامدير عام شركة 

 رئيس مجلس ادارة الشركه المتكامله للمشاريع المتعددة  

 الخبرات العملية

 الوظيفة الحالية اعمال حره 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم:بيان بأسماء ومناصب أشخاص  -ب 

 

 االسم  السيد اياد عدنان الخاروف 

 المنصب مدير مدينة التجمعات الصناعية 

 تاريخ التعيين  28/2/2013

 تاريخ الميالد  1962

 الشهادات العلمية وسنة التخرج  1985بكالوريوس هندسة زراعية الجامعة االردنية 

 2012-2007ر مكتب سماس للملكية الفكرية تونس مدي

   2007-1990كة هيدرماق لالالت الزراعية تونس  رمديرعام ش

 الخبرات العملية 

 

 

 

 االسم  معن سعيد عبدالكريم حياصات  

 المنصب   المدير المالي 

 تاريخ التعيين  13/12/2015

 تاريخ الميالد  1978

 لمية وسنة التخرج الشهادات الع  2000محاسبة بكالوريوس 

  -2000مدقق حسابات و رئيس قسم محاسبة في عدد من الشركات 

2006  

  2015  -2006في عدة شركات في االردن و السعودية   –مدير مالي 

 الخبرات العملية 

 

 :السابقة السنة مع مقارنة  منهم لكل المملوكة األسهم وعدد األسهم مالكي كبار أسماء -4

 النسبة 
% 

سـهم  األ عدد
2021 

 النسبة 
 % 

عدد األسـهم 
2020 

   الرقم   ااٍلســــــم

 1 فؤاد قسطندى مرتى جبال  152,500 % 1.8 941,584 % 11.6

 

 الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها   -5

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

 لها الشركة تتمثل في المنافسة بينها وبين المدن الصناعية الخاصة والحكومية .   تتعرض

 

6-  ً  درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين  محليا و خارجيا

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

 ى موردين محددينال تعتمد الشركة عل

 

 الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها   -7

القوانين واألنظمة وغيرها، ولكن   بموجب  امتيازات  أو  بأي حماية  حكومية  منتجاتها  أي من  أو  الشركة  تتمتع  ال 

ية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية و كندا تعطي المصانع العاملة ضمن  اتفاقية المناطق المؤهلة و إتفاق

مدينة التجمعات الصناعية ميزة التصدير الى اسواق الواليات المتحدة االمريكية بدون اية رسوم جمركية او قيود 

 حصصية.

 ال يوجد لدى الشركة براءة اختراع أو حقوق امتياز. 

  .2008لسنة    ISO 9001ادة الجودة العالمية الشركة حاصلة على شه



 
 

 

أو    -8 الشركة  مادي على عمل  اثر  لها  التي  أو غيرها  الدولية  المنظمات  أو  الحكومة  الصادرة عن  القرارات 

 منتجاتها أو قدرتها التنافسية

ت كندا  و  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  الحرة  التجارة  إتفاقية  و  المؤهلة  المناطق  اتفاقية  داخل  إن  المصانع  عطي 

مدينة التجمعات الصناعية ميزة التصدير إلى أسواق الواليات المتحدة األمريكية بدون أية رسوم جمركية أو قيود 

 حصصية حال حققت شروط أخرى مفروضة. 

 

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

ح مطوري المدن الصناعية المؤهلة الخاصة المزايا واإلعفاءات الممنوحة للمدن الصناعية العامة، ولغاية  على من

 تاريخه لم يفعل و لم يطبق من قبل الجهات المختصة.  

مدينة التجمعات الصناعية بعمان    بحيث اعطيتالمناطق التنموية  قانون    على اتفاقية    1/1/2019وقعت الشركه في  

مطوررئيسي وتتمتع المدينه بكافة االمتيازات الممنوحه ضمن هذا القانون  بصفته    التنمويه  لى المناطقا االنضمام  

 واالنظمة والتعليمات المنبثقة عنه مع الحفاظ على اإلمتيازات الحاصله عليها الشركة قبل اصدار هذا القانون. 

 

 



 
 

 الهيكل التنظيمي لمدينة التجمعات الصناعية  -أ -9

 

 

  



 

  

 عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:  -ب -9

 ( موظفاً وفئات مؤهالتهم كما أدناه: 39بلغ عدد الموظفين العاملين لصالح الشركة )

 

 المؤهل العلمي  عدد الموظفين 

 بكالوريــوس  10

 دبلـــــوم 2

 توجيهـــي وما دون 27

 المجمـــوع 39

 

 الشركة:  برامج التأهيل و التدريب لموظفي  -ج   -9

 ال يوجد بسبب جائحة كورونا . 

 

 سياسة التعيين للشركة  -د  -9

ان اداء وانجازات شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة يعتمد اساسا على نوعية القوى 

العامله لديها ، حيث انهم يشكلون واحدا من اهم االصول لديها . لذا فان اجراءات التوظيف  

ة االختيار للموظفين ذوي المؤهالت المميزة يتم بمهنية عالية ، والتعيين لدى الشركة وطريق

وتعتبر واحده من اهم العوامل التي تستدعي تشجيع وجذب المستخدمين المحتملين للتقدم لهذه  

الوظيفة وذلك ضمن اطار مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين بمقاييس ومعايير متساوية مرتبطه 

 فقط بمتطلبات العمل . 

 

 لمخاطر التي تتعرض الشركة لهاا -10

للمزايا  وذلك  العام  للقطاع  المملوكة  الصناعية  المدن  من  المنافسة  مخاطر  إلى  الشركة  تتعرض 

التي تتمتع بها تلك المدن وال تتمتع بها المدن الصناعية الخاصة مثل اإلعفاء من الضرائب ومن  

ا بتنظيم  السماح  الى  باإلضافة  المزايا،  من  وغيرها  صناعية  الرسوم  لشركات  صناعية  راضي 

 خارجة عن حدود مدن صناعية منظمه ومرخصة .

اإلستثماري  المناخ  المباشر على  التاثير  ذات  المنتظمة  السوق  مخاطر  الى  الشركة  تتعرض  كما 

السياسات والتوجهات اإلقتصادية اإلنكماشية وتبعاتها من إحجام راس   بما في ذلك  واإلقتصادي 

 ي المناطق الصناعية او تخفيض اإلنتاج وغيرها من اإلجراءات .المال على اإلستثمار ف 

وتكاليف   لالجور  االدنى  الحد  زيادة  مثل  اإلنتاجية  الكلف  زياد  بسبب  األجانب  المستثمرين  نزوح 

 الطاقة.

قادرين على  غير  انهم  اال  التجمعات  مدينة  الى  المحلين  المستثمرين  من  دخول عدد  من  بالرغم 

مرين االجانب في الوقت الحاضر سواء بالمساحات او عدد العمال العاملين  اإلحالل مكان المستث

 لديهم

 

 اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية  -11

استقطاب العديد من المستثمرين الصناعيين و التجاريين لمزاولة أعمالهم داخل مدينة التجمعات  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . التنمويهالصناعية 

خالل التعاقد مع شركات الخدمات المتخصصة لتغطية خدمات المدينة   تخفيض الكلف التشغيليه من

 الصناعية من نقل النفايات و أعمال النظافة و خدمة األمن و الحماية . 

 (  ²م 90,517تاجير عقارات بمساحة اجمالية قدرها )تجديد   2021تم خالل العام 

 

 التحليل المالي لقائمة المركز المالي الموحدة 

 

 :تاإليرادا -1

الموحده ) الدخل  قائمة  الشركة من خالل  إيرادات  بمبلغ )2,099,112  بلغت  مقارنه  ( دينار  2,144,206( دينار 

 وتفاصيل اإليرادات كما هو أدناه:   ،  45,094مقدارها  بانخفاضأي   2020 للعام 

 

 دينار  1,367,293 ايرادات ايجارات 

 دينار    731,819    ايرادات خدمات المدينة

      

 : النفقات -2

 ( دينار .  1,006,640) 2020( دينار بينما كانت في عـام 952,549)  2021بلغت كلفة االيرادات  خالل عام  

 

العام   خالل  الشركة  حققت  فقد  عليه  )  2021وبناًء  بمبلغ  ربح  ربح   1,146,563إجمالي  مجمل  مقابل  دينار   )

 .2020( في نهاية العام 1,137,566)

ريف االدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف المالية وتنزيل خسائر متحققة وبعد تنزيل المصا

يصبح  ل   32,042واضافة صافي الربح المتحقق من بيع اصول    وغير متحققة من بيع استثمارات  والمخصصات  

دينار    647,643بمبلغ    ربحدينار مقابل        588,144    2021عن عام    الضــريبة والمخصصات  بعدصافي ربح  

 . 2020في نهاية العام 

 

وبعد اضافة بنود الدخل الشامل والمتمثلة في التغير في خسائر متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة  

ليصبح    235,918صفر وكذلك التغيير في احتياطي القيمة العادلة بمبلغ   من خالل بيان الدخل الشامل االخر بمبلغ  

 .  2021لعام   دينار 824,062الشامل  اجمالي الدخل

 

 :  الموجودات -3

في   كما  الشركة  موجودات  في  16,163,001)  31/12/2021بلغت  كــانت  بينما  دينار  مبلـغ    31/12/2020( 

   . دينار (15,595,212)

 المطلوبات:     -4

في   كما  المتداولة  الشركة  مطلوبات  كـان 2,352,305)   2021/ 12/ 31بلغت  بينمـا  دينار  في  (    2020/ 12/ 31ت 

 دينار .   ( 2,494,206) 

 

 2020/ 12/ 31( دينار بينما كـانت في  788,235)   2021/ 12/ 31بلغت مطلوبات الشركة غير المتداولة كما في  

 ( دينار .902,608) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 حقوق المساهمين:  -5

المساهمين كما في   في  13,022,461)  مبلغ  31/12/2021بلغت حقوق    مبلغ   31/12/2020( دينار بينما كانت 

 دينار   ( 12,198,398)

 

وال  -12 المالية  السنة  خالل  حدثت  متكررة  غير  طبيعة  ذات  لعمليات  المالي  الرئيسي   األثر  النشاط  تدخل ضمن 

 .للشركة

 2021ال يوجد عمليات ذات طبيعة غير متكرره لها اثر مالي حدثت خالل العام 

 

 

 رباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار األوراق الماليةالسلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واأل  -13

 

 السنة  البيان 

2017 2018 2019 2020 2021 

 16,163,001 15,595,212 16,086,956 17,904,988 25,179,168 مجموع الموجودات 

 3,140,540 3,396,814 4,287,672 6,808,379 21,060,904 مجموع المطلوبات 

 13,022,461 12,198,398 11,799,284 11,096,609 4,118,264 همين مجموع حقوق المسا

 588,144 647,643 815,709 7,286,997 57,216 صافي االرباح)الخسائر( 

حصة السهم من صافي الربح  

 )الخسارة( 

0.007 0.90 0.10 0.08 0.072 

 1.12 1.16 1.50 0.80 0.86 سعر السهم في بورصة عمان 

 9,072,000 9,396,000 12,150,000 6,480,000 6,966,000 شركة القيمة الراسمالية لل

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد االرباح الموزعة 

 

 

 حركة سهم الشركة في نهاية السنوات المالية الخمسة االخيرة : 

 

 سعر إغالق السهم 

 دينار  / فلس 

 الرقم السنة عدد األسهم املتداولة خالل العام  عدد العقود 

0.86 12,815 68,167,772 2017 1 

0.80 15,342 96,397,628 2018 2 
1.50 23,493 96,633,841 2019 3 
1.16 17,370 32,947,797 2020 4 
1.12 16,130 17,343,672 2021 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:  -14

 

 بالنسب المالية: 2021  تحليل المركز المالي للشركة لعام 

 

2021 2020 2019   

 1 معدل دوران السهم   11.93 4.067 2.141

 2 األرباح الموزعة للسهم الواحد )دينار(    ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 3 القيمة الدفترية للسهم الواحد )دينار(   1.46 1.50 1.60

 4 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية )مره(  1.03 0.77 0.70

اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات  48.70 53.06 54.62

  )%( 

5 

 6 إلى المبيعات )%(  (الخسارة الربح ) صافي 0.36 0.30 0.28

 7 رأس المال العامل )دينار(  2,133,819 2,524,758 2,294,351

 

 

 
 : باألرقام المطلقة 2021تحليل المركز المالي للشركة لعام 

 

 البيان 2020 2021 %التغير

 الموجودات    

 موجودات متداولة  5,018,964 4,646,656 % ( 7.4)

 موجودات غير متداولة  بالصافي  10,721,434 11,516,345 ( % 0.6)

 إجمالي الموجودات  15,595,212 16,163,001 % 3.5

 المطلوبات وحقوق المساهمين   

 مطلوبات متداوله  2,494,206 2,352,305 % (6)

 مطلوبات غير متداولة  - 268,400 %  100

 ايرادات مؤجلة طويلة االجل  902,608 519,835 (% 73)

 حقوق المساهمين    

 راس المال المدفوع  8,100,000 8,100,000 -

  االحتياطات واألرباح )الخسائر 4,098,398 4,922,461 %  16

 )المدورة

 مجموع حقوق المساهمين  12,198,398 13,022,461 % 6

مجموع المطلوبات وحقوق   15,595,212 16,163,001 % 3,5

 المساهمين 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : 2021حليل قائمة الدخل الشامل الموحدة  لعام  ت

 

 البيان 2020 2021 %التغير

 إجمالي اإليرادات  2,144,206 2,099,112 ( 2)

  تكلفة االيرادات ( 1,006,640) ( 952,549) ( 5)

 مجمل الربح 1,137,566 1,146,563 0.07

 مصاريف بيع وتسويق  :ينزل ( 9,951) ( 6,782) ( 46)

 مصاريف ادارية وعمومية  :ينزل ( 486,552) ( 520,393) 6

 بالصافي ايرادات اخرى 13,161 ( 52,640) ( 125)

 ارباح بيع اصول  124,163 32,042 287

ارباح )خسائر( غير متحققة من  ( 3,092) 100,615 103

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة 

 خالل بيان الدخلمن 

 مصاريف مالية  :ينزل ( 12,225) ( 15,604) 21

 قبل الضريبة صافي الربح  728,071 648,401 12

 ل مخصص ضريبة دخ ( 80,428) ( 60,257) ( 33.4)

 صافي ربح السنة  647,634 588,144 ( 10)
 

 

 

 طورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة الت -15

 على ما يلي:  2022ة عمل الشركة في عام ز خطتترك 

لتغطية  واللذي تملكها سابقا    نعلى شراء عقارات من بنك االسكااالداره ان ايجابيا    لسمج  يتوقع

استقطاب استثمارات جديدة  الطلب المتوقع والتوسع في النشاطات التسويقية والترويجية بهدف  

 صناعية، أو التجارية. لمختلف مشاريع الشركة، سواء كانت العقارات ال

 

 

 

 

خدمات    -16 عن  أتعاب  أي  ومقدار  التابعة،  والشركات  للشركة  التدقيق  أتعاب  مقدار 

 أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له 

السادة   المالية  الشركة  بيانات  تدقيق  العصريتولى  السنوية  يونالمحاسبون  أتعابهم  بلغت  ، حيث 

عامة على المبيعات. وبلغت أتعاب التدقيق  ة للضريبة ال( دينار شامل10,000مبلـــغ )  2021لعام  

( مبلغ  اإلسكانية  للمشاريع  بلوتو  شركة  التابعة،  الشركات  الضريبة  1,450عن  شاملة  دينار   )

 العامة على المبيعات .



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اإلدارة  عد  -أ  –  17 مجلس  أعضاء  من  أي  قبل  من  المملوكة  المالية  األوراق  اد  مجلوممثلي  س عضاء 

 االدارةاالعتبارين

 

 قبل أي من أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية    عدد األوراق المالية المملوكة من -ب –  17

 

عدد األسهم اململوكة من  
قبل الشركات املسيطر  

 ها من قبل أي منهمعلي 

 
 عدد األسهم كما ف 

 
 الصفة 

 
 االسم

 
 الرقم

 

31 /12 /

2021 
31 /12 /

2020 
31 /12 /

2021 

31 /12 /

2020 

مدير  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 المدينه

محم د  ايادعدنان 

 الخاروف  

1 

المدير  2 اليوجد ال يوجد  ال يوجد 

 المالي  

عبدا سعيد  لكريم معن 

 حياصات 

2 

 

 

 

 

 

 الرقم 

 

 االسم 

 

 المنصب 

 

 الجنسية 

عدد األسهم   كما في  عدد األسهم 

 المملوكة 

 المسيطر عليها 

من قبل  

 الشركات 

من قبل أي  

 منهم 

    31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 

  

1 

 

 

 شركة قعوار لإلستثمار 

 سعيــد عبــد الكــريــم حيــاصات 

 

س  رئي

 جلس م

 

 اردني 

 

 

98,149 

 اليوجد  

 

98,149 

 اليوجد  

 

 اليوجد 

 

 اليوجد 

 

2 

 

 شركة الصامد للصناعات المتعدده 

 ي داوود نــايف إسكنـــدران

 

  رئيس  نائب

 المجلس 

 

 اردني 

 

10,000 

 ال يوجد 

 

10,000 

 ال يوجد 

 

 اليوجد 

 

 اليوجد 

 جد يوال اليوجد  10,000 10,000 اردني  عضو  عامر يوسف ابراهيم معشر  3

 

4 

 

 شركة هيوبلس التجارية 

 الرفاعي   محمد أحمد محمد

 

 عضو 

 

 اردني 

 

26,500 

3 

 

10,000 

3 

 

 اليوجد 

 

 اليوجد 

 

5 

 

 لالوراق المالية و اإلستثمار   البالد شركة

 طارق المحتسب 

 

 عضو  

 

 اردني 

 

10,000 

 ال يوجد 

 

10,000 

 ال يوجد 

 

 اليوجد 

 

 اليوجد 

 

6 

 

 ديرشركة برج بيزا لإلستيراد والتص 

 مفلح ابراهيم يوسف  

 

 عضو  

 

 اردني 

 

10,144 

 ال يوجد 

 

10,144 

 ال يوجد 

 

 اليوجد 

 

 اليوجد 

 اليوجد  اليوجد  30,000 20,000 اردني  عضو    باسم نديم الطوال   7



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   عدد األوراق المالية المملوكة القارب أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا التنفيذية -ج – 17

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

 
 كما ف  عدد األسهم

 
 الصفة

 
 االسم

 
 الرقم

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/218 
 1 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 

 ال يوجد اوراق مالية مملوكة القارب اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا التنفيذية .  •

ة من قبل اقرباء اعضاء مجلس االدارة واقرباء اشخاص االدارة  ال يوجد اسهم في شركات مسيطر عليها مملوك •

 السلطة التنفيذية .  العليا ذوي

 

 المزايا والمكافات التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة   -أ-18

 

 

اجمالي  

المزايا  

 السنوية 

 

اتعاب  

رئاسة  

 المجلس 

 

 مكافأت 

 مجلس 

 االدارة 

 

 بدل التنقالت 

 واللجان  

 السنوية 

 

 

 المنصب 

 

 

 االسم 

 

 

 الرقم 

 1 السيد سعيد عبد الكريم حياصات  ارة  رئيس مجلس االد 6,000 5,000 31,579 42,579

نائب رئيس مجلس االدارة   29,432 5,000 - 34,432

 العضوالمتندب /

 2 السيد داوود علي إسكندراني

 3 السيد محمد احمد الرفاعي  عضو مجلس االدارة  10,800 5,000 - 15,800

 4 السيد طارق المحتسب عضو مجلس االدارة   4,800 5,000 - 9,800

 5 الدكتور عامر ابراهيم المعشر  عضو مجلس االدارة   4,800 5,000 - 9,800

 6 مفلح ابراهيم يوسف السيد  عضو مجلس االدارة   4,800 5,000 - 9,800

 7 باسم نديم الطوال  عضو مجلس االدارة   4,800 5,000 - 9,800

   المجموع  65,432 35,000 31,579 132,011

 

ورواتب   • اتعاب  و  اجور  يوجد  وانتقال  ال  ونفقات سفر  بالجدول  ومكافئات  المذكور  غير  وخارجها  المملكة  داخل 

 اعاله . 

 2021عدد جلسات مجلس االدارة  خالل العام   -ب  -18

 . 2021خالل العام   ستة جلسلتعقد مجلس اإلدارة 

 افات التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية المزايا والمك  -ج-18

 

  اجمالي المزايا

 السنويه  

 2020 

اجمالي المزايا  

 2021السنوية 

بدل  

التنقالت  

 السنوية 

الرواتب  

السنوية  

 االجمالية 

 

 المنصب 

 

 االسم 

 

 الرقم 

 1 الخاروف عدنان اياد  مدير المدينة  30,000 1,800 31,800 27,900

المدير   27,000 - 27,000 27,000

 المالي 

 2 معن سعيد عبدالكريم حياصات 

   المجموع  57,000 1,800 58,800 54,900

 

بالجدول   • المذكور  غير  وخارجها  المملكة  داخل  وانتقال  ونفقات سفر  ومكافئات  ورواتب  اتعاب  و  اجور  يوجد  ال 

 اعاله . 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مالية بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة ال -19

 اليوجد

 

شركة المصدرة مع الشركات التابعة أو بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها ال  -20

فة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشقيقة أو الحلي

 الشركة أو أقاربهم 

الشر عقدتها  ارتباطات  أو  مشاريع  أو  عقود  أية  يوجد  أو  ال  الشقيقة  أو  التابعة  الشركات  مع  كة 

أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أو أي موظف في الشركة    الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو

 أو أقاربهم 

 

 

 مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي  -21

مج  في  االستثمار  بأن  المتخصصة  االستثمارية  التجمعات  شركة  من  في  ايماناً  وبخاصة  تمعاتنا، 

للمساعدة   لنا  بالنسبة  وسيلة  هو   ، الحالية  في المرحلة  واالزدهار  االقتصادي  النمو  خلق  في 

نعيش التي  المجتمعات  في  اطار    المستقبل  متعددة ضمن  بذل جهود  نعمل على  فإننا  بها،  ونعمل 

 المسؤولية االجتماعية ضمن ثالثة محاور رئيسية: 

الع -أ فرص  توفير  في  شركات المساهمة  ضمنها  تعمل  التي  المجتمعات  وبنات  ألبناء  مل 

 ن فيها.التجمعات والمستثمري

 مسؤولية الشركة تجاه البيئة، وتتمثل في:  -ب

المجاورة  -أ والمناطق  الصناعية  التجمعات  مدينة  في  الخضراء  الرقعة  زيادة  على  العمل 

م بتشغيل  الشركة  تقوم  بالمدينة، حيث  المحيطة  البيئة  المياه والمحافظة على  لتنقية  حطة 

مياه صا لتصبح  الصناعية  التجمعات  مدينة  والري العادمة ضمن  الزراعي  لالستخدام  لحة 

 وتطويرها باستمرار. 

إستمرارية توسعة رقعة المشتل الزراعي داخل مدينة التجمعات الصناعية وزيادة أنواع  -ب

 المزروعات لرعايتها وتكبيرها الستغالل مياة محطة التنقية .

 

 سؤولية الشركة تجاه الموظفين، وتتمثل في: م -ج 

وت الكفاءة  أساس  على  الوظيفي  التعيين  األمن  متطلبات  تطوير وفير  على  المستمر  والعمل 

 ظروف العمل.

لحضور  واالنتداب  التدريبية  الدورات  تنظيم  طريق  عن  الموظفين  وكفاءات  مهارات  تطوير 

 الندوات.

 االنتاجية.   تطوير األنظمة المادية والمعنوية لتحفيز

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

 

 اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.  ة محضرتالو -1

و الخطة المستقبلية للعام    2021مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي     -2

2022 . 

 .31/12/2021سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في  -3

المالي  -4 المركز  قائمة  و  الختامية  المالية  القوائم  الشامل    مناقشة  الدخل  قائمة  و 

 والمصادقة عليهما.  2021للشركة للعام 

  31/12/2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية لعام    -5

 بحدود القانون. 

لعام    -6 الحسابات للشركة  أو تفويض مجلس    2021انتخاب مدققي  أتعابهم  وتحديد 

 اإلدارة بتحديدها.

تق  -7  اخرى  أمور  إاية  العامة  الهيئة  في ترح  تدخل  و  األعمال  جدول  على  دراجها 

عن   يقل  ال  ما  يمثلون  المساهمين  من  عدد  العادي)بموافقة  االجتماع  أعمال  نطاق 

 % من األسهم الممثلة في اإلجتماع ( 10

   

 

 

 دارةرئيس مجلس اإل       

 ت عيد حياصاس       

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تقرير الحوكمة

 

 الشركات  ةقواعد حوكمبتطبيق احكام هذه التعليمات و المعلومات و التفاصيل المتعلقه -أ

  2017لعام  34تستند الشركه على ما ورد من نصوص وطنية في قانون "الشركات المعدل رقم 

والى نظام االساسي  2017ام وبنود تعليمات الحوكمه الصادرة عن هيئة االوراق المالية لع

 حوكمتها الداخلية للشركه والقواعد والسياسات الداخلية في تطوير 

 يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ولمدة اربع سنوات . -

جميع أعضاء مجلس االدارة من االعضاء غير التنفيذيين باستثناء مدير المدينة السيد اياد  -

 الخاروف .

 لث اعضاء مجلس االدارة على االقل اعضاء مستقلين .  ث -

ات فأن شركة التجمعات االستثمارية  وم وتعريف حوكمة الشرك* من خالل استعراض مفه 

 المتخصصة  تسعى الى تحقيق : 

األنضباط :وهو يتمثل في ضبط السلوك األخالقي المهني لممارسات األفراد في أي مستوى من  -1

 ركة سواء في مجلس اإلدارة أو اإلداره التنفذية. مستويات اإلدارة بالش

لتقارير المتعلقة بنشاط الشركات بوضوح  اإلعالن عن المعلومات وا الشفافيه واإلفصاح : أي-2

دون طمسها منعا لحاالت التالعب والغش فيها بما يخدم المصالح الشخصية لبعض أصحاب 

 المصالح بالشركة 

رات عاطفية أوضغوط قد تؤدي إلى إضعاف دور أي من  اإلستقاللية :منع حدوث أي تأثي-3

 مستويات اإلدارة بالشركات . المسؤولين في أي مستوى من

لة عن أوجه ئ المسؤولية : تعزيز روح المسؤلية لدى العاملين تحقيقا  لمبدأ المحاسبة والمسا -4

 ات اإلدارة .  القصور في الواجبات والمسؤوليات الموكلة ألي مسؤول وفي أي مستوى من مستوي

ي تتضمن  قوقهم ومصالحهم وهلة والمقاضاة عن حئلة: وهي حق المساهمين في المسائالمسا -5

 لة مجلس اإلدارة أمام هيئة المساهمين .  ئلةاإلدارة التنفيذية أمام مجلس اإلدارة ومسائمسا

حقق احترام  العدالة والمساواة : تحقيق مبدأ العداله لجميع األطراف أصحاب المصلحة بما ي -6

 ق اآلخر .  والمساواة بين كبار وصغار المستثمرين دون هضم حقو  حقوق األخر



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

المسؤولية اإلجتماعية: أي النظرإلى الشركة كشركة وطنية مجتمعية تعمل على تحقيق  -7

المصالح الوطنية القومية ومصالح المجتمع .كما يعني هذا المفهوم ضرورة االستخدام العادل  

 .دودة محيعية للمنتفعين كافة حتى وإن كانت  للموارد الطب

 :  اسماء اعضاء مجلس االدارة -ب 

 

 غير 

 مستقل 

 

 مستقل

 

 

غير  

 تنفيذي

 

 تنفيذي

 

 المنصب 

 

 االسم 

 

 الرقم 

 

√ 

√ 

  

√ 

- 

  

 رئيس مجلس االدارة 

 

 السيد سعيد عبد الكريم حياصات 

 ممثال  لشركة قعوار لالستثمار 

  

1 

 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

جلس نائب رئيس م

 االدارة 

 

 السيد داوود علي إسكندراني

 تعددة ممثال لشركة الصامد للصناعات الم

 

2 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

 عضو مجلس االدارة 

 

 السيد محمد احمد الرفاعي 

 

 ممثال لشركة هيوبلس التجارية 

 

3 

  

√ 

√ 

 

√ 

- 

  

 عضو مجلس االدارة 

 

 السيد طارق المحتسب

ممثال لشركة البالد لالوراق المالية و 

 الستثمار ا

 

4 

  

√ 

 

√ 

  

 عضو مجلس االدارة 

 

   باسم مسعد الطوالالسيد 

 

5 

 √ 

√ 

√ 

- 

  

 عضو مجلس االدارة  

 مفلح ابراهيم يوسف السيد 

 ممثال لشركة برج بيزا لالستيراد و التصدير 

 

6 

  

√ 

 

√ 

  

 عضو مجلس االدارة   

 

 الدكتور عامر ابراهيم المعشر 

 

7 

 

 العضاء الحاليين وال يوجد اعضاء مستقيلين خالل السنة . جميع اعضاء مجلس االدارة من ا

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وكان الحضور كما يلي :  اتجلس ثمانية 2021دارة في عام  عدد جلسات مجلس اال 

 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 الجلسات 

 االسم 

 السيد سعيد عبد الكريم حياصات  √ √ √ √ √ √ √ √

 السيد داوود علي إسكندراني  √ √ √ √ √ √ √ √

 السيد محمد احمد الرفاعي  √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ x x ب السيد طارق المحتس 

 الدكتور عامر ابراهيم المعشر  √ √ √ √ √ √ √ √

 السيد مفلح ابراهيم يوسف   √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ x √ السيد باسم نديم الطوال   

 تتمثل المناصب التنفيذية بالشركة بالسادة: 

 لرقم ا االسم  المنصب 

 1 اياد الخاروف  مدير المدينة مدينة التجمعات 

 2 الكريم حياصات يد عبدمعن سع المدير المالي 

 

 

 

 جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت .

 عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة الطبيعيين في الشركات المساهمة العامة   -1

 اسم الشركة المساهمة العامة   المنصب   العضو  إسم

 

 السيد عامر المعشر  

 

 دارة جلس إعضو م

 األردنية للتطوير واالستثمار المالى الشركة 

 عقاري للصناعات واإلستثمارات العقارية  شركة

 الشركه المتكاملة للمشاريع المتعدده  

 
 

 ت المساهمة العامة عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين في الشركا -2

 

 اسم الشركة المساهمة العامة   المنصب   إسم العضو 

نائب رئيس المجلس/العضو   وود إسكندراني د داالسي

 المنتدب  

 للمشاريع المتعددة م.ع.م    شركة المتكاملة

 شركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية 

 شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان    

 ة مصانع الخزف األردني

 ة  بيت االستثمار للخدمات المالي عضو مجلس اإلدارة    السيد محمد الرفاعي  

 شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان   

 مصانع الخزف األردنية  

شركة اإلنماء العربية للتجارة و االستثمارات   عضو مجلس إداره   السيد طارق المحتسب

 العالمية  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ان التالية : ينبثق عن مجلس االدارة اللج 

 لجنة التدقيق.   – 1

 لجنة الترشيحات و المكافئات . – 2

 لحوكمة . جنة ا ل – 3

 لجنة ادارة المخاطر   – 4

 لجنة االستثمار .  – 5

 

 

 

 

للجان اعاله وادناه تفاصيل اللجان المنبثقة عن  ا لجنة التدقيق وتشكيل  اعادة  تشكيل   30/4/2019وقد تقرر بتاريخ  

 مجلس اإلدارة: 

 نة التدقيق: ( لج1

قبل الهيئات العلمية الدولية،والمحلية المتخصصة لقد حظيت لجنة التدقيق في الوقت الحاضر بإهتمام بالغ من 

ن؛ وبخاصة بعد االخفاقات واالضطرابات المالية التي حصلت في الشركات العالمية.ويرجع هذا االهتمام للدور  والباحثي

من أدوات حوكمة الشركات في زيادة الثقة والشفافية في   تؤديه لجنة التدقيق كأداة  الذي يمكن ان

الماليه   الية التي تفصح عنها الشركات ، وذلك من خالل دورها في اعداد التقاريرالمعلومات  الم

واشرافها  على وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات ،وكذلك دورها في دعم هيئت التدقيق  

 دورها في التاكيد على االلتزام بمبادىء حوكمة الشركات .  الخارجي وزيادة استقالليتها، فضالًعن

بأنها "لجنة مكونه من أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تتركز  نة التدقيق حيث عرفت لج

مسؤوليتاتهم في مراجعة القوائم السنوية قبل تسليمها الى مجلس االدارة، وتتخلص نشاطاتها في  

نتائج التدقيق معه، وكذلك مراجعة نظام الرقابة  ترشيح المدقق الخارجي ومناقشة نطاق و

كما يمكن    الشركاتكد من فاعليته، وكذلك التاكد من تطبيق قواعد حوكمة الداخلية للشركة والتا

وتفوض هذه    تعريفها بانها لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تتكون من االعضاء غير التنفيذيين،

تي يقررها مجلس االدارة ،وترفع تقاريرها الدورية الى للجنة صالحيات العمل طبقاً لالحكام الا

 رة.رئيس مجلس االدا

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 صالحيات لجنة التدقيق:  ❖

لذي يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه الشركة ( طلب اي بيانات او معلومات من موظفي ا1     

 المعلومات بشكل كامل ودقيق 

   فنية من اي مستشار خارجي. ( طلب المشوره القانونيه او المالية او االدارية او ال2

 ى ايضاحات ضرورية.  ( طلب حضور اي موظف في الشركة للحصول عل3

ر تتعلق بعمله في ت الللجنة ضرورة مناقشته باي امو( طلب مدقق الحسابات الخارجي اذا را4

 الشركة ولها كذلك ان تستوضح منه او تطلب رأيه خطياً.

 الحسابات الخارجي لالنتخاب من قبل الهيئة العامة .( التوصيه لمجلس االدارة بترشيح مدقق 5

 كة.مدقق الداخلي للشر( ترشيح تعيين ال6

 توصياتها الى مجلس االدارة ( تقدم اللجنة قرارتها الى مجلس االدارة و7

 

 رئيس لجنه التدقيق  عامر إبراهيم يوسف المعشر       
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 ) 

 األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية .

رفية / األكاديمية العربية للعلوم  ص: دبلوم عالي / علوم مالية وم1995

 لية والمصرفية . الما

 : بكالوريوس رياضيات / الجامعة األردنية . 1992

 

 

 العلمية الشهادات

مجموعة اإلستثماروالخزينة البنك    2013-2010 مدير تنفيذي 

 عمان /األردن.  –اإلسثماري 

  2010- 2009  مدير عام شركة إمكان للخدمات

 . 2008 - 2006   مدير عام إنفست ون للوساطة المالية

إمارتية بين البنك األهلي األردني ومجموعة الفريدة   –راكة أردنية ش

   لالستثمار

- 2006 مدير عام / نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة األهلي للوساطة 

2007 . 

  . 2006- 2000 مدير تنفيذي شركة األهلي للوساطة

 .  2000 -1999- نائب مدير عام شركة األهلي للوساطة

الشركة األهلية   -رة اإلستثمارات األجنية وسيط مالي / رئيس دائ

 لألوراق المالية  

1992- 1999  

 

 

 

 

 

 الخبرات العلمية

 رئيس مجلس ادارة الشركة االردنية للتطوير و االستثمار المالي

 رئيس هيئة المديرين / شركة برايم العالمية لالستثمار 

 رئيس مجلس ادراة عقاري لالستثمارات العقاريه 

 اره الشركه المتكامله للمشاريع المتعددة رئيس مجلس اد

 الوظيفة الحالية



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 عضو لجنة التدقيق   الكريم حياصات السيد سعيد عبد

 تاريخ العضوية  30/4/2019

 تاريخ الميالد  1949

الشهادات العلمية وسنة     1973جامعة بيروت العربية   -بكالوريوس في التجارة 

 التخرج 

 1998 -1997مدير التجارة 

 1996-1997تشار مس

 1990-1996مراقب الشركات 

  1986-1990مساعد مراقب الشركات 

و الرسوم الصناعية و براءات االختراع التجارية العالمات  جلمس

1986-1984 

  1973-1984مدقق و محلل مالي 

   1996-1990عمــان المالي   عضو مجلس ادارة سوق

 سابقا   رئيس مجلس ادارة شركة األردن و الخليج للتأمين

 حمامات ماعين سابقا    عضو مجلس ادارة

 زجاج األردنية سابقا عضو مجلس ادارة شركة مصانع ال

 الخبرات العملية

 مدير مكتب اإلستشارات سعيد الحياصات  

 رئيس مجلس ادارة بلوتو لمشاريع االسكانية 

 الوظيفة الحالية

 

 

 عضو لجنة التدقيق    داوود إسكندراني

 يخ العضوية تار 30/4/2019

 تاريخ الميالد  1969

الشهادات العلمية وسنة   1992معة األردنية بكالوريوس في علم النفس و علوم سياسية من الجا

 التخرج 

 . 2009متقاعد من القوات المسلحه األردنية 

 سابقا.  –مدير عام شركة األمان لالستشارات األمنيه والحماية 

 ردنية. عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف األ 

 عضو مجلس إدارة شركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية. 

 ريع المتعددة. للمشا  ة المتكاملةعضو مجلس إدارة شرك

 عضو مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعدده / سابقاً.

 الخبرات العملية 

شركة التجمعات لخدمات التغذية و    وعضو مجلس ادارهعام  مدير

 االسكان  

 ومجلس ادارة بلوتو لمشاريع االسكانية عض

 ت الماليه عضو مجلس ادارة شركة بيت االستثمار للخدما

 الوظيفة الحالية 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   مرة واحدة 2021هذا و قد اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات في عام 

 و كان الحضور على النحو التالي :  اربعة اجتماعات 2021اجتمعت لجنة التدقيق في عام 

 السم ا

 

 المنصب

االجتماع 

 االول

االجتماع 

 الثاني

االجتماع 

 الثالث 

االجتماع 

 الرابع

 √ رئيس اللجنة    الدكتور عامر ابراهيم المعشر 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

السيد سعيد عبد الكريم  

 حياصات 

 √ √ √ √ عضو

 √ √ √ √ عضو السيد داوود علي إسكندراني 

 المدقق الخارجي / 

 المحاسبون العصريون   

 

- 

 

- 

 

√ 

 

- 

 

- 

 

 -( لجنة الترشيحات والمكافآت : 2

وذلك لضمان تعزيز مصالح   السياسة الخاصة وضع في اعضاء مجلس االدارة ن م نة الترشيحات و المكافئاتتشكل لج

الشركة في االمد البعيد من خالل جذب المهنيين من ذوي الكفاءات العالية. وتتركز وظائف لجنة المكافأت وواجباتها  

 د الرواتب والمكافات والمزايا الخاصة باالدارة العليا في تحدي

 

 مسؤولية اللجنة : 

مسؤولة عن مراجعة اطار الموارد البشرية لدى الشركة وبرامج المكافات من حيث انظمة الحوافز  للجنة تكون ا

ة ومسؤولية الشركة  وتشجيع لكافة العاملين بالشركة لينالو االستحقاقات العادلة مقابل مساهمتهم الفردية في اللشرك

 االجتماعية . 

 وتكون مهامها بشكل رئيسي ما يلي :

 االعضاء المستقلين بشكل مستمر . استقاللية  .التأكد من1

السياسة الخاصة بمنح المكافأت والمزايا والحوافز والرواتب ودراسة المشاريع والنشاطات الخاصة   وضع.2

 . كل سنوي في الشركة ومراجعتها بش بالمسؤولية االجتماعية

 

 ومراجعتها بشكل سنوي . ة تطبيقها دريب في الشركة ومراقبالسياسة الخاصة بالموارد البشرية والت وضع. 3

 اهداف اللجنة :  ❖

 هو مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بما يلي :والمكافات   ان الهدف من لجنة الترشيحات   

 الرئيس التنفيذي واالدارة العليا . حول سياسة مكافات  تقديم التوصيات     -

 ة . بند المكافأت في سياسة الموارد البشري    -

 واجراءات الموارد البشرية واية مبادرات جديدة في هذا المجال .  مراجعة االطار العام لسياسات     -

 م واالدراة العليا . التعيين والفصل وخطط البدالء للمدير العاوضع سياسة االحالل والتعقب الوضيفي وخطط     -

 . تحديد برامج و نشاطات لتحقيق مسؤولية الشركة اإلجتماعية   -

 أمور أخرى يتم تحويلها إلى اللجنة عن طريق المجلس.  اية   -

 مصادر المعلومات من داخل الشركة أو جهات الخارجية:  ❖



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ة و على جميع معلومات التي تحتاجها من أي موظف من موظفي الشركاللجنة لديها الصالحية لطلب ال  -

 بشكل كامل و دقيق. الموظفين التعاون واإلستجابة لهذه الطلبات بتوفير هذه المعلومات 

 طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية.  -

اللجنة لديها الصالحية للحصول على طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار   -

 ه ضرورياً. أو نصائح متعلقة بالمكآفئات أو غيرها من اإلستشارات من جهات مستقلة حسب ماترا خارجي

اللجنة لديها الصالحية في أن تحصل على المعلومات من األشخاص حول سياسات المكآفئات و لكن ال يجوز   -

 أن يتم إشتراك أحد هؤالء األشخاص بشكل مباشر في تحديد مكافأته.

 سياسة التقارير:  ❖

 . تقدم اللجنة قراراتها و توصياتها إلى مجلس اإلدارة  -

 باجتماعاتها إلى المجلس: على اللجنة اصدار تقارير  -

بتمرير محاضرات إجتماعات اللجنة إلى جميع أعضاء المجلس وعلى رئيس  االدارةيقوم أمين سر مجلس  -

 . اللجنة تزويد أعضاء المجلس باألمور المتضمنة في الئحة المجلس بشكل دوري

 اإلفصاح عن مهام أو أنشطة اللجنة من خالل التقرير السنوي للشركة. -

 ير: دار التقاراجراءات اص ❖

 على أمين سر مجلس اإلدارة تمرير محاضر إجتماع اللجنة إلى جميع أعضاء المجلس.  -

  على رئيس اللجنة إطالع أعضاء المجلس على القرارات المتعلقة بالقضايا المطروحة في اجتماعات اللجنة -

 السابقة وكما يراه ضرورياً. 

 لجنة وعمل توصيات للمجلس بأية تعديالت مقترحةعلى أعضاء اللجنة القيام بمراجعة سنوية لالئحة ال -

     

 

 

 

 

 

 : وتتكون  لجنة المكافئات و الترشيحات من     -(  2 

 الجلسة الثانيه  الجلسة االولى  المنصب  اسم العضو 

 √ √ رئيس اللجنة  السيد/ داوود اسكندراني 

 √ √ عضو  السيد/ عامر المعشر 

 √ √ عضو  مفلح ابراهيم يوسف السيد/ 

 

 لجنة الحوكمة ون تكوت( 3

 الجلسة الثانيه  الجلسة االولى  المنصب  اسم العضو 

 √ √ رئيس اللجنة  السيد/ عامر المعشر 

 √ √ عضو  محمد الرفاعي السيد/ 

 √ √ عضو  طارق المحتسب السيد/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المخاطر. لجنة إدارة وتتكون ( 4

 الجلسة الثانيه  الجلسة االولى  المنصب  اسم العضو 

 √ √ رئيس اللجنة  اني داوود اسكندرالسيد/  

 √ √ عضو  السيد/ عامر المعشر 

 √ √ مدير المدينه اياد الخاروف السيد/ 

 

 ( لجنه االستثمار 5

 الجلسة الثالثة  الجلسة الثانية  الجلسة االولى  المنصب  اسم العضو 

 √ √ √ رئيس اللجنة  عيد  حياصات السيد / س

 √ √ √ عضو السيد/ داوود اسكندراني

 √ √ √ عضو رفاعي محمد الالسيد/ 

 

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة  ❖

    معن سعيد حياصات / المدير المالي 

 رئيس مجلس االدارة                                          

تسعيد عبد الكريم حياصا   

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ةشركة التجمعات اإلستثمارية المتخصص
 محدودة( )شركة مساهمة عامة  

 

 المحاسب القانوني المستقل وتقرير الموحدة القوائم المالية 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة 

 ( امة محدودةشركة مساهمة ع)

 

 وتقرير المحاسب القانوني المستقل الموحدة  القوائم المالية

  2021انون األول ك 31هية في للسنة المنت

 
 فهـرس  صفحـة
  

 المحاسب القانوني المستقل تقرير   3 – 1
  

 قائمة المركز المالي الموحدة   5 – 4
  

 الدخل الموحدة  قائمة  6
  

 الموحدة  االخر املالدخل الشقائمة  7
  

 الموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية  8
  

 الموحدة   قديةدفقات الن قائمة الت  10 - 9
  

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة  36 – 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 قرير المحاسب القانوني المستقلت
 

 الى السادة المساهمين المحترمين 
 ركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة ش
 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة  
 

   الرأي
، والتي تتكون من قائمة المركز  ركة اردنية مساهمة عامة محدودة () وهي شلشركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة  الموحدة قيق البيانات الماليةنا بتدلقد قم
وبيان التدفقات    وحدةلما  والتغيرات في حقوق الملكية  الموحدة  االخر  الشاملوالدخل  ، وكل من قوائم الدخل  2021نون األول  كا  31كما في    الموحدة  المالي
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.  الموحدة النقدية

 

  31كما في  صصة  إلستثمارية المتخلشركة التجمعات ا , من جميع النواحي الجوهرية, الوضع المالي  تظهر بصورة عادلةالمالية المرفقة    إن القوائم  في رأينا،
 أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.، و 2021كانون األول 

 

 لرأي  أساس ا
بالتدقيق وفقًا   لمحاسب  تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية ا   معايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا وفقًا لتلك المعايير قد للقد قمنا 

األخل  السلوك  معايير  مجلس  لمتطلبات  وفقًا   الشركة  عن  مستقلين  نحن  المالية.  البيانات  تدقيق  حول  السلوك  القانوني  قواعد  "دليل  للمحاسبين  الدولية  قي 
 ذه البيانات المالية, و أوفينا بمسؤولياتنا األخلقية األخرى وفقًا لتلك المتطلبات. االخلقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا له

 

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

   ة ر التدقيق االساسيو ام
م المالية الموحدة للسنة  ل التدقيق التي قمنا بها للقوائ ا االهمية القصوى في اعم  اكان له  تير الو م لك االت   يوفقا لحكمنا المهني ه   ةر التدقيق االساسي و ان ام
 مالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا عنها واننا ال نقدم رأيا منفصل عن االخر . في سياق تدقيقنا للقوائم ال ةر التدقيق االساسي و . لقد تمت معالجة ام الحالية

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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

، فااااان علااااى معااااايير الدوليااااة إلعااااداد التقااااارير الماليااااة لل وفقااااا
جي وطريقاة االساتهلك وان تقاوم الشركة مراجعة العمر االنتاا

باااااجرات اختبااااار لتاااادني الهيمااااة التااااي تظهاااار بهااااا الممتلكاااااات 
والمعاااادات فااااي المركااااز المااااالي وعنااااد  هااااور ايااااة احاااادا  او 

هيماااااة ايااااار قابلاااااة تغيااااارات فاااااي الظااااارول تظهااااار ان هاااااذه ال
للساااااترداد فاااااي حاااااال  هاااااور اي مؤشااااار لتااااادني الهيماااااة ياااااتم 

قيمااة الموجاااودات  احتساااخ خساااائر تاادني تبعاااا لسياسااة تااادني
حياااق تقاااوم االدارة بتقااادير التااادني بالممتلكاااات والمعااادات مااان 

ام االفتراضااااات والتقااااديرات ان وجاااادت، ونظاااارا خاااالل اسااااتخد
 لهامة.الهميتها فانها تعتبر احد مخاطر التدقيق ا

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

لتحقاق ماان الوجاود واالكتمااال مراجعاة شاارات اال اول وبيعاا  خالل الساانة، ا
احتساخ مصرول االستهلك، ومطابقة الجرد من حيق والتأكد من عملية  

عادات منتجااة وال يوجااد تاادني بالهيمااة الوجاود والتأكااد ماان ان الممتلكااات والم
باار التي تظهر بها وذلك من خلل تقييم فرضيات االدارة مع االخذ باالعت 

المعلومات الخارجية المتوافرة حول مخاطر انخفاا  الممتلكاات والمعادات  
ايضاااا علاااى مااادى كفاياااة افصااااحات الشاااركة حاااول الممتلكاااات  ولقاااد ركزناااا
 والمعدات.

   
 المدينون   -

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

االنخفاااااا  فاااااي قيماااااة الاااااذمم المديناااااة مااااان خااااالل اساااااتخدام 
ا الهميتهااااا فانهااااا تعتباااار احااااد االفتراضااااات والتقااااديرات، ونظاااار 

مخاااطر التاادقيق الهامااة، ولقااد تاام االعتاارال بمخصااص تاادني 
 نون.مدي 

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

ل الااذمم المدينااة ، والتحقااق ماان ار اادة عينااة ماان ذماام علااى عمليااة تحصااي 
المباشارة، وتام دراساة كفاياة مخصاص العملت من خالل اساتلم التأييادات  

قيااايم فرضااايات التااادني المر اااود مقابااال الاااذمم المديناااة وذلاااك مااان خااالل ت 
االدارة ماااع االخاااذ باالعتباااار المعلوماااات الخارجياااة المتاااوافرة حاااول مخااااطر 

قيمنااا ايضااا كفايااة االفصاااحات الشااركة حااول التقااديرات الااذمم االجلااة، لقااد 
 مسجل .المهمة في الو ول لمخصص التدني ال

   
   

 معلومات اخرى  
الموحدة وتقرير ان االدارة مسؤولة عن المعلومات االخرى. حيق تتضمن المعلومات االخرى المدرجة في التقرير السنوي، ولكنها ال تتضمن القوائم المالية 

 ا حولها.تدقيقن 
 

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

ا اذا كاناات ، وعنااد قيامنااا بااذلك فاننااا نأخااذ باالعتبااار فيماا ولية قااراتة هااذه المعلومااات االخاارى ، يقع على عاتقنا مسااؤ تدقيقنا للقوائم المالية الموحدةفيما يتعلق ب 
ع معرفتنااا التااي تاام اكتسااابها اانااات اجااراتات التاادقيق او يظهاار عليهااا بخاالل تلك المعلومات اير متوافقة بشااكل جااوهري مااع البيانااات الماليااة الموحاادة او ماا 

معلومااات فاانحن مطااالبون باااالبل  توي على اخطات جوهرية. واذا استنتجنا بنات على العمل الذي قمنا ب  بأن هنالك اخطات جوهرية في هذه الذلك انها تح
   عن .عن هذه الحهيقة. وفي هذا السياق ليس لدينا شيت للبل
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 صصةشركة التجمعات االستثمارية المتخ

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 الموحدة قائمة المركز المالي

  2021كانون األول  31في  كما

 )بالدينار األردني(
 

2020 
  ايضاح 2021

 الموجودات    
 متداولة  غير موجودات   

 ممتلكات ومعدات 4 249,766 234,595
 استثمارات في أراضي  5 3,199,130 2,908,953
 مباني مؤجرة بالصافي  6 5,765,018 5,625,710
1,354,008 1,349,541 

 عقارات وأراضي ألارا  البيع   10
 مشاريع تحت التنفيذ    451,575 225,000
 خر  موجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشامل ال  7 501,315 227,982

 تداولة مجموع الموجودات غير الم  11,516,345 10,576,248
    
 موجودات متداولة    

 مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى  9 307,882 255,950
 مدينون وشيكات برسم التحصيل  11 2,647,042 2,951,865
 لل بيان الدخل الشامل  موجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خ 12 1,509,576 1,397,060

 في حكم  نقد وما  13 182,156 414,089
 مجموع الموجودات المتداولة   4,646,656 5,018,964

 مجموع الموجودات    16,163,001 15,595,212
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 الموحدة   إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزتا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 ثمارية المتخصصةشركة التجمعات االست

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 (يتبع)الموحدة   المركز المالي قائمة

 2021كانون األول  31في  كما

 )بالدينار األردني(
 
 

  ايضاح 2021 2020
 المطلوبات وحقوق الملكية    
 حقوق الملكية    

 رأس المال  1 8,100,000 8,100,000
  خزينةأسهم  15 ( 422,542) ( 422,542)

 إحتياطي إجباري  14 1,014,245 950,035
 احتياطي الهيمة العادلة    222,575 (13,343)

 أرباح مدورة   4,108,183 3,584,248
 مجموع حقوق الملكية    13,022,461 12,198,398

    
 المطلوبات غير المتداولة     

  طويلة االجل  ت مؤجلة  اايراد 16 519,835 902,608
 االجل  ةطويل شيكات اجلة 17 268,400 -

 ع المطلوبات غير المتداولة  مجمو   788,235 902,608
    
 مطلوبات متداولة    

 مصاريف مستحقة وحسابات دائنة اخرى   18 1,325,869 1,482,326
 والشيكات االجلة دائنون  19 146,401 312,298
 الجزت المتداول من قر  طويل االجل   17 - 82,788

 ايرادات مؤجلة قصيرة االجل   16 880,035 616,794
 مجموع المطلوبات المتداولة   2,352,305 2,494,206
 مجموع المطلوبات   3,140,540 3,396,814

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   16,163,001 15,595,212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدير المالي   المدير العام   رئيس مجلس االدارة 
 
 

 ة الموحدة  تشكل جزتا ال يتجزأ من هذه القوائم المالي  ات المرفقةإن اإليضاح
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 الموحدة  قائمة الدخل

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 2020 2021 ايضاح 
    

 2,144,206 2,099,112 21 اإليرادات  
 ( 1,006,640) ( 952,549) 22 تكلفة االيرادات   

 1,137,566 1,146,563  مجمل الربح  
 (9,951) (6,782) 23 مصاريف بيع وتسويق  

 ( 486,552) ( 520,793) 24 مصاريف ادارية وعمومية  
 13,161 (52,640)  أخرى بالصافي  ومصاريفإيرادات 

 124,164 32,042 25 ارباح بيع ا ول 
حددة بالهيمة العادلة  اير متحققة من موجودات مالية م (خسائر)ارباح / )

 (3,092) 100,615  الشامل  من خلل بيان الدخل 
 (35,000) (35,000)  مصاريف مكأفات أعضات مجلس االدارة  

 (12,225) (15,604)  مصاريف مالية  
 728,071 648,401  قبل الضريبة  السنة ربح 

 (80,428) (60,257) 20 مساهمة وطنية بة دخل و مخصص ضري 
 647,643 588,144  ة السنربح 
    

    السهم :ربح 
 0,08 0,07  دينار / سهم   –السهم ربح 

 8,100,000 8,100,000  سهم    –المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الية الموحدة  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزتا ال يتجزأ من هذه القوائم الم
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 الموحدة  االخر الشامل قائمة الدخل

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
  2021 2020 
    

 647,643 588,144  السنة  ربح 
    

 - -  الدخل الشامل الخر :
 647,643 588,144  ة الدخل الشامل اآلخر المحول إلى الخسائر المتراكم مجموع

 34,013 235,918    احتياطي الهيمة العادلةالتغير في 
 681,656 824,062  إجمالي الدخل الشامل 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمالية الموحدة  تا ال يتجزأ من هذه القوائم اإن اإليضاحات المرفقة تشكل جز 
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 التجمعات االستثمارية المتخصصة  شركة
 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 ارباح مدورة المجموع

احتياطي الهيمة  
  رأس المال  إحتياطي إجباري  اسهم خزينة  العادلة 

 

 2020الثاني كانون  1الر يد في   8,100,000 885,271 ( 140,000) (47,356) 3,001,369 11,799,284
 شرات اسهم خزينة   - - ( 282,542) - - ( 282,542)

 الدخل الشامل للسنة   - - - 34,013 647,643 681,656
 الى االحتياطي االجباري  حولالم  - 64,764 - - (64,764) -

 2020كانون األول  31الر يد في   8,100,000 950,035 ( 422,542) (13,343) 3,584,248 12,198,398
 الدخل الشامل للسنة   - - - 235,918 588,144 824,062

 المحول الى االحتياطي االجباري   - 64,210 - - (64,210) -
 2021ول كانون األ 31الر يد في   8,100,000 1,014,245 ( 422,542) 222,575 4,108,182 13,022,460

 

 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزتا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة  
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                                         2021  2020 
     األنشطة التشغيلية 

 728,071  648,401  قبل الضريبة  ربح السنة
     قبل الضريبة : السنةعلى ربح تعديلت 

 483,088  514,292  اإلستهلكات 
 3,039  ( 100,615)  الشامل لهيمة العادلة من خلل بيان الدخل دات مالية محددة بااير متحققة من موجو خسائر 
الشامل  اير متحققة من موجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل ارباح 
 االخر 

 
-  (34,793) 

 12,225  15,604  مصاريف مالية 
 ( 124,164)  (32,042)  ارباح بيع اراضي 

     موجودات والمطلوبات العاملة :ت في الالتغيرا
 50,002  (37,415)  الشامل االخر  لية محدده بالهيمة العادل  من خلل بيان الدخل موجودات ما

 ( 106,755)  141,232  المدينون والشيكات برسم التحصيل 
 (34,181)  (51,932)  المصاريف المدفوعة مقدما والحسابات المدينة األخرى  

 ( 151,607)  (2,306)  وشيكات اجلة ون ائن الد
 ( 172,299)  ( 204,813)  قة وحسابات دائنة اخرى   مصاريف مستح
 ( 572,512)  ( 119,532)  االيرادات مؤجلة 

 80,114  770,874  المتوفر من األنشطة التشغيلية  النقدصافي 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دة  يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزتا ال 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 شركة مساهمة عامة محدودة( )

 
 الموحدة قائمة التدفقات النقدية 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(



 

 

 
 عات االستثمارية المتخصصةشركة التجم

 شركة مساهمة عامة محدودة( )

 
   )يتبع(الموحدة  قائمة التدفقات النقدية 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزتا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة  
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  2021  2020 
     األنشطة اإلستثمارية 

 165,859  ( 765,095)  ومباني مؤجرة واستثمارات في اراضي  معدات ممتلكات و 

 ( 171,823)  ( 226,575)  مشاريع تحت النفيذ  

 (53,492)  4,467  عقارات الارا  البيع 
 (59,456)  ( 987,203)  األنشطة اإلستثمارية  النقد المستخدم في  صافي

     
     األنشطة التمويلية  

 (74,868)  -   تسديد القر  

 ( 282,542)  -   اسهم خزينة 

 (12,225)  (15,604)  مدفوعة مصاريف مالية 
 ( 369,635)  (15,604)  األنشطة التمويلية   المستخدم في  صافي النقد

 ( 348,977)  ( 231,933)  صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 763,066  414,089  كانون الثاني   1النقد وما في حكم  

 414,089  182,156  كانون األول   31د وما في حكمه نق ال



 

 

 
 

 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 شركة مساهمة عامة محدودة( )
 

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

    2021كانون األول  31في  لمنتهيةللسنة ا
 ()بالدينار األردني

 

 التكوين والنشاط  -1
 عاماااة محااادودة "الشاااركة " مساااجلة فاااي ساااجل الشاااركات إن شاااركة التجمعاااات االساااتثمارية المتخصصاااة هاااي شاااركة اردنياااة مسااااهمة

 8,100,000لمصاارح باا  والماادفوع يبلاا  ( , وأن رأساامال الشااركة ا252تحاات الاارقم ) 1994آخ  7بتاريخ   المساهمة العامة المحدودة
 . سهم بهيمة اسمية قدرها دينار أردني للسهم الواحد 8,100,000دينار مقسم إلى 

 
تتمثااال ااياااات الشاااركة الرئيساااية فاااي الهياااام بثساااتغلل وتطاااوير واساااتثمار االراضاااي لغاياااات انشاااات وبياااع وتاااأجير واساااتثمار المبااااني 

 صة.الصناعية والمستودعات الحرفية المتخص
 

 .   انفي مدينة عموشركتها التابعة إن مركز عمل الشركة 
 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة -2

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق  

يسري تطبيقها للفترات السنوية التــي تبــدأ مــن  
 او بعد

على   2020)بما في ذلك تعديلت حزيران  "عقود التأمين"( 17م )المعيار الدولي للتقارير المالية رق
 (  17المعيار الدولي للتقارير المالية )

ياااتم تطبياااق التعاااديلت باااأار رجعاااي للفتااارات السااانوية  
، مااا لاام 2023كااانون الثاااني  1التي تبدأ فااي او بعااد 

يكاان ذلااك اياار عملااي، وفااي هااذه الحالااة يااتم تطبيااق 
 او نهج الهيمة العادلة  نهج االار الرجعي المعدل

   

(: بيع او  28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10لدولي للتقارير المالية رقم )التعديلت على المعيار ا
 مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركت  الزميلة او مشروع  المشترك

 
 لم يحدد تاريخ السريان بعد يسمح بالتطبيق المبكر  

   

 لة او اير متداولة تصنيف االلتزامات كمتداو  (1رقم )  الدولي  يار المحاسبي التعديلت على المع 
تطبااق التعااديلت بااأار رجعااي علااى الفتاارات الساانوية  

، ماااع 2023كاااانون الثااااني  1التاااي تبااادأ فاااي او بعاااد 
 السماح بالتطبيق المبكر  

   

 مفاهيم  ( مرجع الطار ال 3التعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ج تسااري التعااديلت التااي اجرياات علااى عمليااات اناادما 
االعمااال التااي يكااون لهااا تاااريخ اسااتحواذ فااي او بعااد 
 1بدايااة الفتاارة الساانوية االولااى التااي تباادأ فااي او بعااد 

يسااااامح باااااالتطبيق المبكااااار اذا  2022كاااااانون الثااااااني 
 طبقت المنشأة كافة المراجع االخرى المحداة,  
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 المتخصصةاالستثمارية  شركة التجمعات

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 
   

  –الممتلكات واالالت والمعدات   ( 16رقم )  الدولي التعديلت على المعيار المحاسبي
 تخدام المقصود  المتحصلت قبل االس 

 
 تطبيق المبكر  ، مع السماح بال 2022كانون الثاني   1

   

تكلفة الوفات   –العقود المثقلة   ( 37رقم )  الدولي التعديلت على المعيار المحاسبي
 بالعقد  

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر   2022كانون الثاني   1

   

  2020 – 2018مالية  تحسينات سنوية على المعايير الدولية للتقارير ال
تطبيااق المعاااايير الدوليااة للتقااارير المالياااة  –( 1رقاام ) المعيااار الاادولي للتقااارير المالياااة 

 ألول مره  

 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر   2022كانون الثاني   1
   

 بالتطبيق المبكر  ، مع السماح   2022كانون الثاني   1  ( االدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 
   

 ال يوجد تاريخ سريان محدد   عقود االيجار( 16ية رقم ) المعيار الدولي للتقارير المال
   

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر   2022كانون الثاني   1  ( الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي رقم ) 
   

اليااااة وبيااااان وائم المعاااار  القاااا  ( 1رقاااام )  الاااادولي التعااااديلت علااااى المعيااااار المحاساااابي
 ، ( ا اااادار االحكااااام النساااابية2التقااااارير الماليااااة )  الممارسااااة للمعااااايير الدوليااااة العااااداد
 االفصاح عن السياسات المحاسبية  

، مااااع السااااماح بااااالتطبيق المبكاااار 2023كااااانون الثاااااني  1 
ويااااااتم تطبيقاااااا  بااااااأار رجعااااااي. ال تحتااااااوي تعااااااديلت بيااااااان 

عاااااداد التقاااااارير ( علاااااى المعاااااايير الدولياااااة ال2الممارساااااة ) 
 . تقاليةتاريخ سريان او متطلبات انالمالية على 

   

السياسات المحاسبية،   – ( 8رقم )  الدولي التعديلت على المعيار المحاسبي
 تعريف التقديرات المحاسبية   –والتغييرات في التقديرات المحاسبية واالخطات 

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر   2023كانون الثاني   1

   

الضرائب المؤجلة   -لضرائبا  ( 12رقم )  الدولي التعديلت على المعيار المحاسبي
 المتعلقة باال ول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة  

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر   2023كانون الثاني   1

   

 يكون في البيانات للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال  تتوقع االدارة أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديلت الجديدة سيتم تطبيقها
 لهذه المعايير والتفسيرات والتعديلت الجديدة أي تأاير جوهري على البيانات المالية للشركة في فترة التطبيق المبدئي. 

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3

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

 

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

 

المالية القوائم  إعداد  تم  وا  الموحدة   لقد  المالية  الموجودات  أما  التاريخية ،  التكلفة  بالهيمة على أساس مبدأ  تظهر  فانها  المالية  لمطلوبات 
 :ياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو التاليالعادلة. ان الس
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021األول كانون  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

   نات المالية أساس توحيد البيا 
 والمنشآت بالشركة الخا ة المالية البيانات من لها التابعة ةوالشرك  التجمعات االستثمارية المتخصصة لشركة الموحدة  المالية البيانات تتألف

  .)الشركات التابعة  الشركة قبل من عليها المسيطر
 للشركة يكون  عندما ةالسيطر  تتحقق

 .بها تثمرالمس بالمنشأة التحكم على القدرة •
 . بها المستثمر بالمنشأة الرتباطها نتيجة المتغيرة العوائد في للشركة حق نشوت •
 .المستثمر عوائد على التأاير بغر  بها المستثمر المنشأة في التحكم على القدرة •

 حاادو  إلااى تشااير قااائق والظاارولالح كاناات مااا إذا ال، أم بهااا المستثمر المنشآت من أي ىعل تسيطر كانت إذا ما تقييم عادةثب  الشركة تقوم
 .أعله أليها المشار السيطرة عنا ر من أكثر أو واحد على تغيرات
 ىلع السيطرة للشركة يكون   بها، التصويت حقوق  أالبية عن بها المستثمر المنشآت من أي في بالشركة الخا ة التصويت حقوق  تقل عندما
 بشااكل بهااا المسااتثمر بالمنشااأة الصلة ذات األنشطة عملية لتوجي  قدرة لمنحها كافية التصويت 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 الحقائق تلك تشمل ، السيطرة لمنحها كال   بشكل ال أم ابه

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

 .السابقة المساهمين اجتماعات في التصويت كيفية ذلك في بما قرارات، التخاذ الحاجة وقت
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 ستثمارية المتخصصةشركة التجمعات اال

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( احات حول القوائم المالية الموحدة ايض

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 الشركة تفقد عندما ليةالعمتلك   تتوقف بينما التابعة، الشركة تلك على السيطرة على الشركة تحصل عندما التابعة الشركة توحيد عملية تبدأ
 الساانة خاالل المستبعدة أو المستحوذة التابعة ومصاريف الشركة إيرادات تضمين يتم الخصوص، وج  وعلى  .ةالتابع الشركة على السيطرة

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

 إجمالي ،المسيطرة الحصص اير ومالكي الشركة مالكي على موزعة األخرى  الشامل الدخل عنا ر من عنصر وكل الخسارة أو الربح إن
 األطاارال أر دة في عجز حدو  إلى ذلك أدى لو حتى المسيطرة ايرواألطرال  الشركة مالكي على موزع التابعة للشركة الشامل الدخل
 .ةالمسيطر  اير

 

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

 

 عاان تجااةالنقديااة النا والتاادفقات والمصاااريف واألرباااح الملكيااة وحقااوق  وااللتزامااات األ ااول ذلااك فااي بمااا المعاااملت جميااع إسااتبعاد يااتم
 .التوحيد عند عةالشركة والشركات التاب  بين الداخلية المعاملت

 
 على القوائم المالية للشركات التابعة التالية :  2021 كانون األول 31تشتمل القوائم المالية الموحدة كما في 

 رأس المال مكان التسجيل اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية
 والتصويت 

 نسبة المسدد
 النشاط الرئيسي المالمن رأس 

  شركة بلوتو للمشاريع
 م.خ.م  اإلسكانية

  المملكة األردنية 
 الهاشمية 

 %100 %100 دينار 850,000

بنات المشاريع اإلسكانية وبيعها  
بدون فوائد ربوية وشرات وبيع  
 وإستثمار العقارات واألراضي 

      

 
 ن الدخل الشامل االخرالموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيا

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

متراكمة في احتياطي التغيرات في الهيمة العادلة. ال يتم اعادة تصاانيف االرباااح او الخسااائر المتراكمااة عنااد في بنود الدخل الشامل االخر وال
يااد جميااع االسااتثمارات فااي استبعاد االستثمارات الى االرباح او الخسائر، ولكن يتم اعادة تصنيفها الى االرباااح المسااتبقاه. قاماات الشااركة بتحد

 ا للمتاجرة كموجودات مالية محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشامل االخر.حقوق الملكية واير المحتفظ به
 

 يتم االعترال بارباح التوزيعات عن هذه االستثمارات المالية ضمن بيان الدخل عندما تحصل الشركة على حق استلم توزيعات االرباح، ما
االستثمار. يتم االعتاارال بصااافي بيااان الاادخل االخاار فااي الاادخل الشااامل االخاار وال  لم تمثل ارباح التوزيعات بوضوح استرداد جزت من تكلفة

 يتم اعادة تصنيفها ضمن الربح او الخسارة. 
 

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

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

العادلة من خلل بنود الدخل الشامل االخاار، فااثن شااروطها  تكلفة المطفأة او بالهيمةلتي يتم تصنيفها وقياسها بالبالنسبة للموجودات المالية ا
 التعقادية يجب ان تؤدي الى التدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات المبل  اال لي والفائدة على المبل  اال لي القائم.

 

هااا حااديثا تشااكل جاازتا ماان نمااوذج اعمااال ودات المعتاارل ب من الموجودات بتحديد ما اذا كانت الموجتقوم الشركة عند االعترال المبدئي بأي 
ال قااد قائم او انها تعبر عن بداية نموذج اعمال جديد. وتعيد الشركة تقييم نماذج اعمالها في كل فترة مالية لتحديد ما اذا كانت نماذج االعم

 ها. ة في الفترة المالية السابقة اي تغيير في نماذج اعمالتغيرت منذ الفترة السابقة. ولم تحدد الشرك
 

تراكمة عندما يتم الغات االعترال بأداة الدين المقاسة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشامل االخر، يعاد تصنيف الربح او الخسارة الم
دة المقاسااة رة . وفااي المقاباال، بالنساابة للسااتثمارات الماليااة المحاادالمعترل بها سابقا في الدخل االخر من حقوق الملكية الى الااربح او الخسااا

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

 

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

 الشاملبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  المحددة الموجودات المالية
 

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

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

 للتحصيل والبيع ، او اوموجودات محتفظ بها ضمن نموذج اعمال وليس محتفظا بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  •
 

 الهيمة العادلة. ن خلل بيان الدخل باستخدام خيارموجودات محددة بالهيمة العادلة م •
 

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

لعادلااة ماان خاالل الااربح او الخسااارة خيااار الهيمااة العادلااة: يمكاان تصاانيف اداة ماليااة ذات قيمااة عادلااة يمكاان قياسااها بشااكل مواااوق بالهيمااة ا
ة( عند االعترال المبدئي حتى اذا لم يتم اقتنااات االدوات الماليااة او تكباادها بشااكل اساسااي لغاار  البيااع او اعااادة الشاارات. )خيار الهيمة العادل

سااق فااي الهياااس او االعتاارال الااذي ويمكن استخدام خيار الهيمة العادلة للموجودات المالية اذا كااان يلغااي او يحااد بشااكل كبياار ماان عاادم التنا
من قياس الموجوادت او المطلوبات او االعترال باالرباح والخسائر ذات الصلة على اساس مختلف )"عدم التطابق كان سينشأ خلفا لذلك  

 المحاسبي"(. 
 

 اعادة التصنيفات 
اعااادة تصاانيف الموجااودات الماليااة المتااأارة، وتسااري  فااي حااال تغياار نمااوذج االعمااال الااذي تحااتفظ بموجباا  الشااركة بااالموجودات الماليااة، يااتم

بات التصاانيف والهياااس المتعقلااة بالفئااة الجدياادة بااأار مسااتقبلي اعتبااار ماان اليااوم االول ماان الفتاارة الماليااة االولااى التااي تعقااب التغيياار فااي متطل
ود تغياارات فااي نمااوذج االعمااال التااي تحااتفظ باا  نموذج االعمال والذي ينتج عناا  اعااادة تصاانيف الموجااودات الماليااة للشااركة. ونظاارا لعاادم وجاا 

 موجودات المالية، خلل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السابقة، فلم يتم اجرات اعادة تصنيف. الشركة بال
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 الدينار األردني()ب
 

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

ليااة التاليااة التااي لاام يااتم قياسااها بالهيمااة ال بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة علااى االدوات المااالئتمانية المتوقعة". تقوم الشركة باالعتر 
 العادلة من خلل الربح او الخسارة: 

 

 ، ونقد وار دة لدى البنوك   •
 ذمم تجارية مدينة واخرى ، و  •
 مطلوخ من جهات ذات علقة  •

 

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

 

داد شهرًا، اي العماار الزمنااي للخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة التااي نتجاات ماان حااواد  التعثاار فااي الساا  12خسارة ائتمانية متوقعة لمدة  •
 ( ، او 1ر بعد نهاية الفترة المالية )ويشار اليها بالمرحلة شه 12على االدوات المالية التي يمكن وقوعها خلل 

 

المالية، اي العمر الزمنااي للخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة التااي تنااتج ماان جميااع حاااالت  االداة الخسارة االئتمانية المتوقعة خلل عمر  •
 (. 3والمرحلة  2على مدار عمر االداة المالية )يشار اليها بالمرحلة التعثر في السداد الممكنة 

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

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

 

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

 

خسارة االئتمانية المتوقعة هي تقاادير ماارجح للهيمااة الحاليااة للخسااائر االئتمانيااة، حيااق يااتم قياسااها علااى انهااا الهيمااة الحاليااة للفاارق بااين وتعد ال
تلمها والتي تنشأ ماان تاارجيح عاادة ساايناريوهات اقتصااادية التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة اس

 مستقبلية، مخصومة بمعدل فائدة الفعلية لل ل. 
 

ة يتم خصم مخصص خسائر االستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من اجمالي الهيمة الدفترية لل ول. بالنساابة الوراق الاادين بالهيماا 
ل الشامل االخر، بدال من تخفيض الهيمة ل االخر، مخصص الخسارة يتم االعترال ب  ضمن بنود الدخالعادلة من خلل بنود الدخل الشام

 الدفترية لل ل.
 

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

لمجهااود او تكاااليف اياار ضاارورية. ويشاامل ذلااك كاال ماان المعلومااات والتحلاايلت الكميااة والنوعيااة، بنااات علااى الخباارة السااابقة للشااركة والتقياايم 
 توقعات مستقبلية. االئتماني المتوفر، بما في ذلك اية معلومات حول
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 متخصصةشركة التجمعات االستثمارية ال 

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

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

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

 

يتم عر  خسائر االنخفا  في الهيمة المتعلقة بالنقد واالر دة لدى البنااوك، الااذمم التجاريااة المدينااة واخاارى، والمطلوبااات ماان جهااات ذات 
 وبيان الدخل الشامل االخر. علقة، بشكل منفصل في بيان الدخل 

 

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

 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
الاادولي العااداد ، ولهياس الخسارة االئتمانية المتوقعااة بموجااب المعيااار تستعين الشركة بنماذج احصائية الحتساخ الخسارة االئتمانية المتوقعة

 فثن اهم المدخلت سيكون وفق الشكل المحدد للمتغيرات التالية:  9التقارير المالية رقم 
 احتمالية التعثر •
 الخسارة عند التعثر •
 التعر  عن التعثر  •

عكس المعلومااات ليااا والبيانااات التاريخيااة االخاارى، كمااا ساايتم تعااديلها لاات سااول تسااتمد هااذه المعلومااات ماان النماااذج االحصااائية المطااورة داخ
 المستقبلية.  

 
 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 

يعتباار اي ماان الموجااودات الماليااة "منخفضااة الهيمااة االئتمانيااة" عنااد وقااوع حااد  او اكثاار لاا  تااأاير ضااار علااى التاادفقات النقديااة المسااتقبلية 
. فااي تاااريخ كاال بيااان مركااز مااالي، 3هيمااة االئتمانيااة كموجااودات المرحلااة  ل المالي. ويشار اليها الموجودات المالية منخفضااة الالمقدرة لل

دخل تقااوم الشااركة بتقياايم مااا اذا كاناات ادوات الاادين التااي تمثاال الموجااودات الماليااة المقاسااة بالتكلفااة المطفااأة او بالهيمااة العادلااة ماان خاالل الاا 
نخفااا  فااي الهيمااة عنااد وقااع حااد  او اكثاار لاا  تااأار فااي التاادفقات هي منخفضة الهيمة االئتمانيااة. يتعاار  اال اال المااالي ال الشامل االخر

 النقدية المستقبلية.
 

 الغاء االعتراف بالموجودات المالية 
يااة ماان تلااك الموجااودات الماليااة، او عنااد تقااوم الشااركة بالغااات االعتاارال بااالموجودات الماليااة فقااط عنااد انتهااات الحقااوق التعاقديااة للتاادفقات النقد

لملكيااة الموجااودات الماليااة الااى منشااأة اخاارى. اذا لاام تقاام الشااركة بتحوياال او تحويل الموجودات المالية بما في ذلااك جميااع المخاااطر والمنااافع 
ات المحولااة، تقاام الشااركة باااالعترال الحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع المتعلقااة بملكيااة الموجااودات الماليااة واسااتمرت بالساايطرة علااى الموجااودا

لة التي قد يتعين عليها ساادادها. اذا احتفظاات الشااركة بكافااة المخاااطر بالحصة المحتفظ بها من الموجودات اضافة الى االلتزامات ذات الص
تعتاارل باااالقترا  المضاامون  ع المتعلقااة بملكيااة الموجااودات الماليااة المحولااة، تسااتمر الشااركة فااي االعتاارال بااالموجودات الماليااة، كماااوالمناااف

 للعوائد المستلمة. 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021كانون األول  31المنتهية في  للسنة

 )بالدينار األردني(
 

 

التي تم قياسها بالهيمة العادلة من خلل االرباح او الخسائر، يااتم  التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة او  في حال تم استبعاد الموجودات المالية
 ستلمة واير المستلمة المدينة في االرباح والخسائر.االعترال بالفرق بين الهيمة الدفترية للموجودات ومجموع المبال  الم

 

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

 تصنيفها ضمن االرباح المستبقاة.
 

 

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

مطفااأة )القاارو  والساالف ونقااد وار اادة لاادى البنااوك( : كخصاام ماان اجمااالي الهيمااة الدفتريااة بالنساابة للموجااودات الماليااة بالتكلفااة ال •
 للموجودات.

 

ة الدوات الدين بالهيمة العادلة من خلل بنود الدخل الشااامل االخاار: ال يااتم االعتاارال بمخصااص خسااائر فااي قائمااة المركااز نسب بال •
ذلااك فااثن مخصااص الخسااارة متضاامن كجاازت ماان مبلاا  اعااادة التقياايم فااي  ي الهيمااة العادلااة. ومااعهاا المااالي حيااق ان الهيمااة الدفتريااة 

 في الدخل الشامل االخر. مخصص اعادة التقييم ويتم االعترال ب 
 

 رادات والمصاريف االعتراف باالي
 ة مواقة.يتم تحقيق االيرادات عندما يصبح من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للشركة نتيجة لعملية تبادلية قابلة للهياس بصور 

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

 
 يتم االعترال بالمصاريف على اساس االستحقاق 

 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة 

يتطلااب ماان االدارة بااأن تقااوم بتقااديرات، افتراضااات وتوقعااات قااد يكااون لهااا تااأاير عنااد تطبيااق السياسااات  الموحاادة ان اعااداد البيانااات الماليااة
فعليااة ماان الممكاان ان تتغياار حاساابية وكااذلك قااد تااؤار علااى مبااال  الموجااودات، المطلوبااات، االياارادات والمصاااريف. ان نتااائج االعمااال الالم

 نتيجة اتباع تلك االفتراضات.
 

حاساابية وكااذلك اتباااع قاماات االدارة بثتباااع نفااس االفتراضااات الجوهريااة فيمااا يتعلااق بتطبيااق السياسااات الم الموحاادة ات الماليااةعند اعداد البياناا 
 الموحدة.المالية  نفس التقديرات اير المؤكدة المعمول بها عند اعداد البيانات
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 
 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 األردني(ينار )بالد
 
 

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

لقااائم واختبااار نمااوذج ف وقياااس الموجااودات الماليااة علااى نتااائج اختبااار ماادفوعات المبلاا  اال االي والفائاادة علااى المبلاا  اال االي ايعتمد تصااني 
وجااودات الماليااة معااا لتحقيااق هاادل اعمااال معااين. االعمااال. تحاادد الشااركة نمااوذج االعمااال علااى مسااتوى يعكااس كيفيااة ادارة مجموعااات الم

ي ي يعكااس جميااع االدلااة ذات الصاالة بمااا فااي ذلااك كيفيااة تقياايم ادات الموجااودات وقياااس ادائهااا، والمخاااطر التاا ويتضمن هذا التقييم الحكم الااذ
ن التقياايم المتوا اال للشااركة حااول مااا تؤار على ادات الموجودات وكيفية ادارتها وكيف يتم تعويض مدرات الموجااودات. تعتباار الرقابااة جاازتا ماا 

مالية المحتفظ بها ما زال ملئما، او اذا ما كانت اياار ملئمااة مااا اذا كااان هناااك تغيياار فااي نمااوذج اذا كان نموذج العمل لتلك الموجودات ال
 مل وبالتالي تغييرا مستقبليا في تصنيف تلك الموجودات.الع
 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان :  •
، او خسااائر االئتمااان 1شااهرا لموجااودات المرحلااة 12 يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعااة لماادة

. ينتقاال اال اال الااى المرحلااة الثانيااة فااي حااال زيااادة مخاااطر االئتمااان 3او المرحلااة  2المتوقعة على مدى العمر الزمنااي لموجااودات المرحلااة 
الااذي يشااكل زيااادة كبياارة فااي مخاااطر االئتمااان.  مااا 9عترال المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم بشكل كبير منذ اال

دات قد ارتفعت بشكل كبير، تأخذ الشركة في االعتبااار المعلومااات الكميااة والنوعيااة وعند تقييم ما اذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجو 
 ت المستقبلية المواوقة. المعقولة والمعلوما

 
 تمانية مماثلة : انشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائ •

الية على اساس خصااائص المخاااطر المشااتركة )مثاال عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على اساس جماعي، يتم تجميع االدوات الم
رافااي وع الضاامانات، تاااريخ االعتاارال المباادئي، فتاارة االسااتحقاق المتبهيااة، ومجااال العماال، والموقااع الجغنااوع االداة، درجااة مخاااطر االئتمااان، ناا 

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

مجموعااة ماان فظ جديدة او انتقال موجودات الى محفظة حالية تعكس بشكل افضل خصائص مخاطر ائتمان المماالة لتلك الذلك انشات محا
تحااد  زيااادة كبياارة فااي مخاااطر االئتمااان )او  الموجودات. ان اعادة تصنيف المحافظ واالنتقاااالت بااين المحااافظ يعااد اماارا اكثاار شاايوعا عناادما

ى شااهرا الاا  12ياارة( وبالتااالي تنتقاال الموجااودات ماان الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة التااي تتااراوح ماادتها بااين عناادما يااتم عكااس تلااك الزيااادة الكب 
مر قياسااها علااى نفااس االساااس ماان الخسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني، او العكس، ولكنها قد تحد  ايضا ضمن المحافظ التااي يساات 

و علااى ماادى العماار الزمنااي ولكاان مااع تغياار قيمااة الخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة نظاارا الخااتلل شااهرا ا 12الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة لماادة 
 مان بالنسبة للمحافظ.مخاطر االئت 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021نون األول كا 31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 النماذج واالفتراضات المستخدمة:  •
لهيمااة العادلااة للموجااودات الماليااة وكااذلك لتقياايم خسااارة االئتمااان المتوقعااة. وينطبااق الحكاام فتراضات متنوعااة لهياااس اتستخدم الشركة نماذج وا

لتحدياااد االفتراضاااات المساااتخدمة فاااي تلاااك النمااااذج، والتاااي تتضااامن  عناااد تحدياااد افضااال النمااااذج الملئماااة لكااال ناااوع مااان الموجاااودات وكاااذلك
 اطر االئتمان. افتراضات تتصل بالمحركات الرئيسية لمخ

 

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

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

لاااى افتراضاااات الحركاااة وعناااد قيااااس الخساااارة االئتمانياااة المتوقعاااة، تساااتخدم الشاااركة معلوماااات مساااتقبلية معقولاااة ومدعوماااة تساااتند ا سااايناريو.
 عض. المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤار هذه المحركات على بعضها الب 

 

 احتمالية التعثر :  •
سارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقديرا الحتمالية التعثر عاان السااداد خاالل تشكل احتمالية التعثر مدخل رئيسيا في قياس الخ

 مني معين، ويشمل حساب  البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظرول المستقبلية.افق ز 
 

 الخسارة عند التعرض :  •
عن التعثر في السااداد. ويسااتند الااى الفاارق بااين التاادفقات النقديااة التعاقديااة المسااتحقة وتلااك تعتبر الخسارة عند التعر  تقديرا للخسارة الناتجة 

 تمانية المتكاملة. المقر  تحصيلها، مع االخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات االضافية والتعديلت االئ   التي يتوقع
  

 

 تحقق االيرادات
 ند إتمام البنات ألارا  البيع وتسليم المشتري العقار المباع وانتقال المخاطر للمشتري.تتحقق اإليرادات من بيع العقارات ع

 

ر وخاادمات الوحاادات المااؤجرة علااى اساااس فتاارة العقااد لتلااك الوحاادات المااؤجرة وبعااد تسااليم العقااار للمسااتأجر وبعااد تأديااة ادات تااأجي تتحقااق اياار 
 الخدمة.

 
 المصاريف

ويااتم تصاانيف المصاااريف األخاارى  ،رئيسااي ماان التكاااليف المنفقااة لتسااويق وبيااع منتجااات الشااركة تتكااون مصاااريف البيااع والتسااويق بشااكل
 ية وعمومية .كمصاريف ادار 

 

المصاريف المباشرة واير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف مبيعات العقارات وتكاليف   االدارية والعموميةتتضمن المصاريف  
ة ايير المحاسااابية المتعااارل عليهاااا، وياااتم توزياااع المصااااريف إذا دعاات الحاجاااة لاااذلك ، باااين المصااااريف العموميااا إيجااار العقاااارات وفقاااًا للمعااا 

 واإلدارية وكلفة مبيعات العقارات وكلفة إيجارات العقارات.
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع( ة ايضاحات حول القوائم المالية الموحد

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 النقد وما في حكمه
نقد وما في حكم  ، النقد والودائع تحت الطلب واإلستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خلل فترة الاة شهور أو  ن اليتضم
 أقل. 

 

 أسهم الخزينة
س لهااا ند مستقل مطروحة من حقوق الملكية، ال تتمتع أسهم الخزينة بحااق باألرباااح الموزعااة علااى المساااهمين ولااي تظهر أسهم الخزينة في ب 

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

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

 االقتصادية السائدة .
 

 مارات في شركة زميلة ستثاإل
% وهناك تأايرًا  فعااًل للشركة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية بحيق    20تظهر اإلستثمارات في الشركات المملوكة بهيمة ال تقل عن  

بها وذل  تظهر اإلستثمارات التغير في حصة الشركة في  افي أ ول الجهة المستثمر  تعديلها بعد ذلك في ضوت  ك وفقًا  بالكلفة ويتم 
%(. 50  –  20و زميلة )نسبة الملكية بين  %( أ50لخر قوائم مالية  ادرة لها، ويشار إليها على أنها شركات تابعة )نسبة الملكية فوق  

 ائر الشركات الزميلة للسنة يتم ادراجها في قائمة الدخل الموحدة.  إن حصة الشركة في  افي أرباح أو خس
 

 إلعلن عن توزيع  األرباح. ارات في األوراق المالية عند ايجري قيد اإليرادات من اإلستثم
 

 الذمم المدينة 
تنزيل مخصص لقات المبال  المقدر عدم تحصيلها ، يتم تكوين  مخصص تدني الذمم المدينة    تسجل الذمم المدينة بالمبل  اال لي بعد 

 لذمم المدينة.عندما يكون هناك دليل موضوعي  يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل ا
 

 الذمم الدائنة والمستحقات 
 خدمات المستلمة سوات تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد. لليتم إابات المطلوبات للمبال  المستحقة السداد في المستقبل 

 

 لعقارات ألغراض البيع ا
 هما أقل .يتم قيد العقارات الجاهزة ألارا  البيع بالكلفة أو  افي الهيمة البيعية أي 

 

 مشاريع تحت التنفيذ
 تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة ويتم رسملة تكاليف االقترا  على السحوبات من القرو  لتمويل هذه المشاريع. 
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 مارية المتخصصةشركة التجمعات االستث 

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31منتهية في ة الللسن
 )بالدينار األردني(

 
 اإلستثمارات العقارية 

خ اإلسااتهلك علااى اساااس الحياااة العمليااة تظهر المباني المؤجرة بالكلفة بعااد تنزياال االسااتهلك المتااراكم ومخصااص االنخفااا ، ويااتم إحتسااا
  وذلك بثستعمال طريقة القسط الثابت.% بالمئة سنوياً 4% والى 2المقدرة بنسبة سنوية تتراوح ما بين  

 

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

 .إدارة الشركة التكلفة لقيد استثماراتها في األراضي 
 

 

 الممتلكات والمعدات
اكمااة ، تعتباار مصاااريف اإل االح والصاايانة مصاااريف إيراديااة ، ويجااري تظهاار الممتلكااات والمعاادات بالكلفااة بعااد تنزياال اإلسااتهلكات المتر 

ة العمليااة المقاادرة للممتلكااات وذلااك بثسااتعمال طريقااة القسااط الثاباات. إن معاادالت االسااتهلك للبنااود احتساخ االستهلكات على اساااس الحيااا
 يسية لهذه الموجودات هي على النحو التي :الرئ 

  معدل االستهلك السنوي 

 مبانيال % 4
 وديكورات   األاا  والمفروشات % 9-15

 حاسوخ واجهزة كهربائية ومكتبية أجهزة  % 25

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

 

قتصادية المتوقعة  فع االفترة اإلستهلك تتناسب مع المنابشكل دوري للتأكد من أن طريقة و   طريقة اإلستهلكيتم مراجعة العمر اإلنتاجي و 
 المعدات.من الممتلكات و 

 

عند  هور أي أحدا  أو تغيرات في الظاارول  ممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالييتم اجرات اختبار لتدني الهيمة التي تظهر بها ال
خسااائر تاادني تبعااًا لسياسااة تاادني قيمااة تظهاار أن هااذه الهيمااة اياار قابلااة ليسااترداد. فااي حااال  هااور أي مؤشاار لتاادني الهيمااة، يااتم إحتساااخ 

 الموجودات. 
أو الخسااارة الناتجااة، التااي تمثاال الفاارق مااا بااين  ااافي عوائااد اإلعترال بهيمة المكاسب  متلكات والمعدات فثن  يتممعند أي إستبعاد الحق لل

 ح والخسارة.، مجمل الرب  اإلستبعاد والهيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي
 

 عقود االيجار 
المتعلقة باأل ل  يتم تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالي اذا ترتب على عقد االيجا الملكية  ر تحويل جوهري لمنافع ومخاطر 

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

يجار الرأسمالي يتم ااباتها كأ ل للشركة بالهيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االيجار أو الهيمة  ان اال ول المملوكة بموجب عقود اال
 لسوقية العادلة لأل ل في تاريخ نشوت االيجار ، أيهما أقل. ا
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 يتبع( )ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 

تزامات عقود االيجار والهيمة الحالية للحد االدنى لدفعات االيجار أو الهيمة السوقية  تمثل الفرق بين مجموع ال  ان تكاليف التمويل، والتي
خلل فترة االيجار وللو ول الى معدل تحميلي  الشامل    ا على قائمة الدخلالعادلة لأل ل في تاريخ نشوت االيجار، أيهما أقل، يتم تحميله

 تزامات لكل فترة محاسبية . اابت للمبال  المتبهية للل
 

الدخل   قائمة  على  التشغيلي  االيجار  عقود  بموجب  المستحقة  االيجارات  تحميل  وذلك  الشامل  يتم  التشغيلي  االيجار  عقد  فترة  خلل 
 الثابت.  باستخدام طريقة القسط

 

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

 وق.محتملة ويمكن تقديرها بشكل موا 
 

بعد األخذ بعين اإلعتبار   المركز الماليقائمة  يتم قياس المخصصات حسب أفضل التوقعات للبدل المطلوخ لمقابلة اإللتزام كما بتاريخ  
يت  باإللتزام. عندما  المقدرة لسداد اإللتزام الحالي،  المخاطر واألمور اير المؤكدة المحيطة  النقدية  التدفقات  باستخدام  م قياس المخصص 

 س المبل  بشكل مواوق.اإلعترال بالذمة المدينة كموجودات في حالة كون استلم واستعاضة المبل  مؤكدة ويمكن قيا فثن  يتم
 

 معلومات القطاعات  
ن تلااك تشااترك معااًا فااي تقااديم خاادمات خاضااعة لمخاااطر وعوائااد تختلااف عاا قطاااع األعمااال يمثاال مجموعااة ماان الموجااودات والعمليااات التااي 

نع القاارار الرئيسااي لاادى المتعلقااة بقطاعااات اعمااال أخاارى والتااي يااتم قياسااها وفقااًا للتقااارير التااي تاام إسااتعمالها ماان قباال الماادير التنفيااذي و ااا
 الشركة. 

 

اضااعة لمخاااطر وعوائااد تختلااف عاان تلااك المتعلقااة بقطاعااات عماال فااي القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم خدمات في بيئة اقتصادية محددة خ
 اقتصادية اخرى.  بيئات

 
 التقاص  

المركااز المااالي فقااط عناادما تتااوفر الحقااوق القانونيااة  يتم اجرات تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات وا هار المبل  الصافي في قائمااة
 الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.  اص أو يكون تحققا على أساس التقتهالملزمة وكذلك عندما يتم تسوي 

 
 ضريبة الدخل

فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية ، وتعديلت  اللحقة والتعليمات الصادرة عن دائرة ضريبة الاادخل  قانون ضريبة الدخلتخضع الشركة لنص  
ريبة علااى أساااس  ااافي الااربح المعاادل. وتطبيقااًا للمعيااار المحاساابي ويتم اإلستدراك لها وفقًا لمبدأ اإلستحقاق ، يتم إحتساخ مخصص الضاا 

والضااريبة للموجااودات  كة موجودات ضريبية مؤجلة ناتجة عن الفروقات المؤقتة بين الهيمااة المحاساابية( فثن  قد يترتب للشر 12الدولي رقم )
 م المالية المرفقة حيق أنها اير جوهرية.والمطلوبات والمتعلقة بالمخصصات هذا ولم يتم ا هار تلك الموجودات ضمن القوائ 

 

ماانح مطااوري الماادن الصااناعية المؤهلااة الخا ااة المزايااا واإلعفاااتات الممنوحااة للماادن الصاااناعية  2004قاارر مجلااس الااوزرات خاالل عااام 
 بنسبة  فر. ما قرر اخضاع مشتريات الشركات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة للضريبة العامة على المبيعات العامة، ك
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 تحويل العمالت األجنبية

الدينا الى  األجنبية  بالعملة  المعاملت  تحويل  الموجو يتم  تحويل  ويتم  المعاملة،  إجرات  األردني عند  بالعملت  ر  المالية  والمطلوبات  دات 
تاريخ . ان األرباح والخسائر الناتجة عن التسوية  الى الدينار األردني باألسعار السائدة في ذلك القائمة المركز المالي  األجنبية في تاريخ  

 .الشامل الموحدة ة الدخلأو تحويل العملت األجنبية يتم ادراجها ضمن قائم
 

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

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

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( القوائم المالية الموحدة ت حول ايضاحا

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 الممتلكات والمعدات -4

 المجموع   نظام طاقة شمسية   لوحات اعلنية   عدد وادوات ومعدات  سيارات   اجهزة مكتبية     وديكوراتااا  ومفروشات   مباني اراضي و    2021
         التكلفة : 

 1,657,627 - 73,671 42,048 142,260 299,584 153,665 946,399 كانون الثاني    1الرصيد كما في 
 54,000 54,000 - - - - - - اضافات  

 ( 664,515) - - - ( 20,818) - - ( 643,697) استبعادات  
 1,047,112 54,000 73,671 42,048 121,442 299,584 153,665 302,702 األول   كانون  31الرصيد كما في 

         
         االستهالكات : 

 50,951 299,584 153,665 803,113 كانون الثاني   1الرصيد كما في 
42,048 73,671 - 1,423,032 

 1,890 - - 16,710 - - 8,315 استهلكات 
26,915 

 ( 652,601) - - - ( 8,904) - - ( 643,697) استبعادات  
 58,757 299,584 153,665 167,731 األول  كانون  31 الرصيد في

42,048 73,671 1,890 
797,346 

 52,110 - - 62,685 - - 134,971 األول  كانون  31القيمة الدفترية كما في 
249,766 
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 االستثمارية المتخصصةشركة التجمعات 

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( حدة ايضاحات حول القوائم المالية المو 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 لمجموع  ا لوحات اعلنية   عدد وادوات ومعدات  سيارات   اجهزة مكتبية   وديكورات  ااا  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) يلت  تحو 
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 ول األ  كانون  31القيمة الدفترية كما في 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( ساهمة عامة محدودةشركة م)
 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 في أراضي  اإلستثمارات -5

  2021 2020 
 3,142,495 2,908,953  رات في اراضي االستثما
 - 350,448  اضافات 

 (233,542) (60,271)  استبعادات 
  3,199,130 2,908,953 
 
 مؤجرة بالصافي  المباني ال -6

  2021 2020 
 12,540,129 12,390,904  لمباني المؤجرة في بداية السنة تكلفة ا

 95,000 618,846  اضافات خلل السنة 
 244,225 -  ادات خلل السنةاستبع

 12,390,904 13,009,750  مجموع تكلفة المباني المؤجرة 
 6,715,194 7,194,732  زل: االستهلك المتراكم ين 

 50,000 50,000  تدني في مباني مؤجرة   ينزل:
 5,625,710 5,765,018   افي قيمة المباني المؤجرة في نهاية السنة 

 
 محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر  الة ماليالموجودات ال -7

 2021 2020 

:  2020) سااهم  6,176ي شااركة التجمعااات للمشاااريع السااياحية )م.ع.م( بأسااهم عااددها اإلسااتثمار فاا 
6,176 ) 2,408 1,837 

:  2020سااهم )  674,199للخدمات التغذية واالسكان بأسهم عددها   اإلستثمار في شركة التجمعات
674,199 ) 498,907 226,145 

 501,315 227,982 
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 عالقة    المعامالت مع جهات ذات  -8
 

ت والمزايااا التاليااة لصااالح رئاايس وأعضااات مجلااس قامت شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة م.ع.م خلل السنة بقيد المكافآت والباادال
 االدارة والمدير العام :

 2021  2020 
 80,211  74,210  رل بدل تنقلت لرئيس  وأعضات مجلس ادارة الشركة 

 35,000  35,000  مجلس االدارةواعضات  فآت التي تقاضاها رئيس الرواتب والعلوات والمكا
 
 الحسابات المدينة األخرى المصاريف المدفوعة مقدمًا و  -9

 2021  2020 
 120,220  157,090 تأمينات مستردة 

 13,430  112,173 مصاريف مدفوعة مقدمًا 
 109,202  24,500 امانات ضريبة دخل 

 13,098  14,119 مدينة أخرى 
 307,882  255,950 

 
 العقارات واألراضي ألغراض البيع   -10

 2021  2020 
 1,354,008  1,349,541   البيع   عقارات الارا

 1,349,541  1,354,008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 متخصصةشركة التجمعات االستثمارية ال 

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(



 

 

 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع( موحدة ايضاحات حول القوائم المالية ال

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 

 يكات برسم التحصيل المدينون والش -11

  2021  2020 
 3,738,374  3,323,271  ذمم مدينة 

 212,281  322,570  شيكات برسم التحصيل 
  3,645,841  3,950,655 

 (998,790)  (998,799)  ينزل: مخصص تدني ذمم مدينة  
  2,647,042  2,951,865 
     
     

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

 2021  2020 
 1,222,765  1,262,210 سهم(   986,101: 2020سهم )   986,101استثمار في شركة الخزل االردنية بأسهم عددها 

 32,094  74,547 سهم(  86,738:  2020سهم ) 86,738تجمعات للتغذية واالسكان بأسهم عددها ال استثمار في شركة 
 89,090  73,596   (سهم 43,039  :2020سهم )   43,039 شركة االتحاد لتطوير االراضي بأسهم عددهااستثمار في  
  22,530  :2020)سهم    22,530  بأسهم عددهاالشركة األردنية للتطوير واالستثمار المالي  استثمار في  

 99,132 ( سهم 
 

52,946 
 165  91 سهم(   100:  2020سهم ) 100عددها مصانع االتحاد النتاج التب  والسجائر بأسهم  استثمار في شركة 

 1,509,576  1,397,060 
 

 النقد وما حكمه -13
 2021  2020 

 110,322  - نقد في الصندوق  شيكات و 
 303,767  182,156 نقد لدى البنوك  

 182,156  414,089 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة 

 
 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 )يتبع( يضاحات حول القوائم المالية الموحدة ا

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني( 
 

   الحتياطياتا -14
 

  االحتياطي االجباري:
اجباااري بنساابة  تطلبات قانون الشركات في المملكة األردنية الهاشمية والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتكااوين احتياااطيشيًا مع ماتم

بالمئة من الربح الصافي حتى يبل  هذا االحتياطي ربع رأسمال الشركة ويجوز االستمرار في اقتطاع هذه النسبة بموافقة الهيئة العامااة   10
باح على ل  هذا االحتياطي ما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح ب . ان هذا االحتياطي اير قابل للتوزيع كأنصبة أر للشركة الى أن يب 

، هااذا ويحااق للهيئااة العامااة وبعااد اسااتنفاذ االحتياطيااات األخاارى أن تقاارر فااي اجتماااع اياار عااادي اطفااات خسااائرها ماان المبااال  المساااهمين
 .جباري على أن يعاد بناته وفقًا ألحكام القانون المشار الي المجتمعة في حساخ االحتياطي اال

 
  االحتياطي االختياري:

قانون الشركات في المملكة األردنية الهاشمية والنظام األساسي للشركة، فثن  يجوز للشااركة أن تقااوم بتكااوين احتياااطي شيًا مع متطلبات  اتم
بناااتا علااى اقتااراح مجلااس ادارتهااا. ان هااذا االحتياااطي قاباال للتوزيااع كانصاابة أرباااح  بالمئة من الربح الصااافي 20اختياري بما ال يزيد على 

 الهيئة العامة للشركة على ذلك.  على المساهمين بعد موافقة 
 

 أسهم الخزينة -15
ذه االسااهم دينااار اردنااي، علمااا بااان هاا  425,161سهم تكلفتها قدرها  299,490أسهم خزينة عددها بشرات    2020قامت الشركة خلل عام  

 العامة للشركة. ال تتمتع بحق في األرباح الموزعة على المساهمين وليس لها الحق في التصويت في اجتماعات الهيئة 
 

 االيرادات المؤجلة  -16
  2021 2020 

 902,608 519,835   ايرادات ايجارات وخدمات مؤجلة طويلة االجل 
 616,794 880,035   ايرادات ايجارات وخدمات قصيرة االجل 

  1,399,870 1,519,402 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ودة( )شركة مساهمة عامة محد

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

  تأجير تمويلي شيكات اجلة مقابل  -17
ر  رقاام االعااة قط مقاباال رهاانمقابل شاايكات اجلااة تصاارل بتاريخهااا دينار اردني  439,200تاجير تمويلي بثجمالي قيمت    كة علىحصلت الشر 

وهااو المبنااى ( 3ماان بنااات رقاام )( 311( والطااابق  رقاام )3( ماان بنااات رقاام )301والطااابق االرضااي رقاام )(  3( من حو  ابو  ااوانة رقاام )1314)
 .لمرهونةالمقام على االر  ا

 
   والحسابات الدائنة االخرى المصاريف المستحقة  -18

 2021  2020 
 77,800  79,193 مصاريف مستحقة 

 5,262  9,848 صص اجازات مو فين  مخ
 75,335  75,335 رسوم الجامعات األردنية 

 6,722  517 مخصص  ندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  
 15,911  15,911 ينأمانات مساهم

 138,779  122,857 أمانات ضريبة المبيعات
 448,412  361,761 مخصصات مختلفة 

 709,209  655,556  مخصص ضريبة دخل
 4,896  4,891 متنوعة  

 1,325,869  1,482,326 

 
 والشيكات االجلة الدائنون  -19

 2021  2020 
 -  146,401 ( 17 –ضاح مقايبل التزام تأجير تمويلي )اي شيكات اجلة 
 312,298  - ذمم موردين

 146,401  312,298 
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 ةشركة التجمعات االستثمارية المتخصص

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)
 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

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

لغايااة تاااريخ إعااداد هااذه القااوائم  ولاام يصاادر قاارار نهااائي بهااا ماان قباال دائاارة ضااريبة الاادخل والمبيعااات افقد تدقيقه 2020و  2019 يلعامأما بالنسبة  
 .الموحدة المالية

     االيرادات  -21
 2021  2020 

 1,334,640  1,367,293 ايرادات ايجارات  
 809,566  731,819 ايرادات خدمات مدينة  

 2,099,112  2,144,206 
 تكلفة االيرادات        -22

 2021  2020 
 472,978  493,055 استهلكات  

 122,388  115,971 رواتب وأجور وملحقاتها  
 -  15,181 كلفة تنظيمية  

 50,168  - مسقفات  
 13,558  12,652 تأمين

 98,551  71,561  يانة وتصليحات  
 14,533  7,344 مياه وكهربات

 535  1,157 ت  مصاريف محروقا
 5,320  9,085 مصاريف سيارات وتنقل  

 34,664  35,864 أمن وحماية
 62,572  70,866 نضح  
 130,352  111,626 ونقل نفايات  نظافة  
 1,021  8,187 أخرى  

 952,549  1,006,640 
 

 مصاريف البيع والتسويق     -23
 2021  2020 

 6,260  6,001 رواتب وأجور وملحقاتها  
 3,691  781 أخرى  

 6,782  9,951 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 المصاريف اإلدارية والعمومية      -24
 2021  2020 

 183,827  188,472 رواتب وأجور وملحقاتها  
 80,211  74,210 ومكافئات بدل تنقلت أعضات مجلس اإلدارة 

 20,926  66,224 واشتراكاترسوم ورخص 
 29,852  43,805 واستشاراتاخ مهنية أتع

 16,000  16,000 ايجارات
 19,261  9,766 كهربات ومياه

 3,414  3,209 بريد وبرق وهاتف 
 21,115  - ودورات مو فينمكافآت 

 4,604  3,350 قرطاسية ومطبوعات 
 4,829  6,424 ضيافة  

 30,898  21,237 إستهلكات 
 3,464  2,380  يانة 
 990  200 اعات الهيئة العامة اجتم

 5,713  4,290 نظافة 
 807  3,978 دعاية واعلن  

 11,287  13,826 محروقات 
 8,258  10,082 تأمينات  

 18,000  18,000 اتعاخ لجنة االستثمار 
 23,096  35,340 أخرى 

 520,793  486,552 
 

 ارباح بيع االصول   -25
 2021  2020 

 357,706  92,313  افي المبيعات  
 233,542  60,271 كلفة االراضي المباعة 

 124,164  32,042 ارباح بيع ا ول
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 ستثمارية المتخصصةشركة التجمعات اال

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 نار األردني()بالدي

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

 دينار اردني. 393,493الشركات التابعة على الغير بهيمة الشركة و  قضايا المقامة من قبلبلغت قيمة ال
 األدوات المالية  -27

 القيمة العادلة  
لة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تتضمن الموجودات المالية النقد ومااا فااي حكماا  والشاايكات برساام التحصاايل والااذمم ان الهيمة العاد
 وراق المالية، وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة والتسهيلت االئتمانية والقرو  واالر دة الدائنة االخرى.المدينة واال

 لسوقية المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالية.المستوى االول: االسعار ا
 ة ويمكن ملحظتها بشكل مباشر او اير مباشر في السوق.المستوى الثاني: اساليب تقييم تعتمد على مدخلت تؤار على الهيمة العادل

لحظتهااا بشااكل مباشاار او اياار مباشاار فااي المسااتوى الثالااق: اساااليب تقياايم تعتمااد علااى ماادخلت تااؤار علااى الهيمااة العادلااة وال يمكاان م
 السوق.

 
 لمجموع  ا  المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى االول   :  2021 األول كانون  31كما في 

  موجودات مالية بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل
 1,509,576  -  -  1,509,576 الشامل  

بيان الدخل   موجودات مالية بالهيمة العادلة من خلل
 501,315  -  -  501,315 االخر الشامل 

 2,010,891  -  -  2,010,891 
        
        

 المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى االول     : 2020األول  كانون  31كما في 
  موجودات مالية بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل

 1,397,060  -  -  1,397,060 الشامل  
موجودات مالية بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل  

 227,982  -  -  227,982 االخر الشامل 
 1,625,042  -  -  1,625,042 

        
        

 
لها، هذا وترى ادارة الشااركة  تعكس الهيمة المبينة في المستوى الثالق كلفة شرات هذه الموجودات وليس قيمتها العادلة بسبب عدم وجود سوق نشط

 ان كلفة الشرات هي انسب طريقة لهياس الهيمة العادلة لهذه الموجودات وان  ال يوجد تدني في قيمتها.
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة
 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 إدارة مخاطر رأس المال 

ما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خلل الحد األمثل ألر دة الديون وحقوق تقوم الشركة بثدارة رأسمالها لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بين 
 .2020المساهمين. لم تتغير استراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة 

 
 إدارة المخاطر المالية  

 

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

 جنبية إدارة مخاطر العمالت األ
 

كمااا عند تجميع القوائم المالية للشركات التابعة في الخارج مع القااوائم الماليااة للشااركة االم، يااتم تحوياال موجااودات ومطلوبااات تلااك الشااركات 
س ريف علااى اساااالااى الاادينار االردنااي باالسااعار السااائدة فااي نهايااة العااام، ويااتم تحوياال االياارادات والمصااا المركااز المااالي فااي تاااريخ قائمااة

  الملكية.، وان وجدت يتم ادارجها ضمن حقوق ان فروقات التحويل الناتجة، متوسط السعر للفترة
 مخاطر أسعار أخرى 

ناتجااة عاان إسااتثماراتها فااي حقااوق ملكيااة شااركات أخاارى . تحااتفظ الشااركة باسااتثمارات فااي حقااوق ملكيااة  تتعاار  الشااركة لمخاااطر أسااعار
 المتاجرة بها وال تقوم الشركة بالمتاجرة النشطة في تلك اإلستثمارات. شركات أخرى ألارا  استراتيجية وليس بهدل

 تحليل حساسية أسعار استثمارات الملكية
ي علااى أساااس ماادى تعاار  الشااركة لمخاااطر أسااعار اسااتثمارات فااي حقااوق ملكيااة شااركات أخاارى كمااا بتاااريخ ان تحلياال السياسااة أدناااه مبناا 

 البيانات المالية .
 -%:5ثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى أعلى/أقل بنسبة في حال كانت اسعار است 

دينااار اردنااي(   13,899: أعلى/أقاال بواقااع 2020دينااار اردنااي ) 25,065أل بحت احتياطيات حقوق الملكية للشااركة أعلى/أقاال بواقااع   -
 الخر .نتيجة لمحفظة الشركة المصنفة كاستثمارات محددة بالهيمة العادلة من خلل بيان الدخل الشامل ا

دينار أردني( نتيجة لمحفظااة  69,853أعلى / أقل بواقع  –:  2020دينار أردني )  75,478أل بحت أرباح الشركة أعلى/ أقل بواقع   -
 ركة المصنفة بالهيمة العادلة من خلل قائمة الدخل الشامل.الش

هري مقارنة مع السنة السابقة نتيجة إلستبعاد جزت إن حساسية الشركة ألسعار استثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى تغيرت بشكل جو 
 .من محفظة اإلستثمارات خلل السنةهام 
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 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

 ( شركة مساهمة عامة محدودة)

 )يتبع( ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 ()بالدينار األردني

 
 إدارة مخاطر اإلئتمان 

ا يااؤدي إلااى تكبااد الشااركة لخسااائر ماليااة، تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحااد األطاارال لعقااود األدوات الماليااة بالوفااات بالتزاماتاا  التعاقديااة مماا 
لااف أنواعهااا. إن التعاار  اإلئتماااني ونظرًا لعاادم وجااود أي تعاقاادات مااع أي أطاارال أخاارى فثناا  ال يوجااد أي تعاار  للشااركة لمخاااطر اإلئتمااان بمخت 

نف الشااركة الجهااات التااي لااديها (. وتصاا 8الهام بالنسبة ألي جهة أو مجموعة جهات لديها خصائص متشابهة تم اإلفصاح عنها فااي إيضاااح رقاام )
اتجااة عاان األمااوال النقديااة هااي خصااائص متشااابهة إذا كاناات ذات علقااة . وفيمااا عاادا المبااال  المتعلقااة باااألموال النقديااة . إن مخاااطر اإلئتمااان الن 

 ات الرقابية.محددة حيق أن الجهات التي يتم التعامل معها هي بنوك محلية لديها سمعات جيدة والتي يتم مراقبتها من الجه
 النقد ومرادفات النقد.إن المبال  المدرجة في هذه البيانات المالية تمثل تعرضات الشركة األعلى لمخاطر اإلئتمان للذمم المدينة التجارية واألخرى و 

 إدارة مخاطر السيولة 
نقديااة والساايولة قصاايرة اإلجاال ومتوسااطة األجاال وطويلااة إن مسؤولية إدارة مخاطر السيولة تقع علااى مجلااس اإلدارة وذلااك إلدارة متطلبااات الشااركة ال
والمهيمة بصورة دائمة وتقابل تواريخ استحقاق الموجودات األجل. وتقوم الشركة بثدارة مخاطر السيولة من خلل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية 

 والمطلوبات النقدية.
  كة ( على الشر 19 –أثر انتشار فايروس كورونا )كوفيد   -28

وتفشااي  فااي عاادة مناااطق جغرافيااة حااول العااالم مسااببا اضااطرابات  2020( فااي مطلااع عااام 19 –ان حد  انتشار فيااروس كورونااا المسااتجد )كوفيااد 
فااثن الشااركة ال  وعلياا  ال يااؤار علااى اي تغياارات جوهريااة فااي المركااز المااالي للشااركة،القتصادية واالعمال. تعتقد الشااركة ان هااذا الحااد  للنشطة ا

)كوفيااد ما بعد مرحلااة قع حدو  ااار جوهرية على عملياتها في المملكة والتي تمثل اجمالي عملياتها، وذلك في حال عودة االمور الى طبيعتها تتو 
– 19). 

. وفااي ان االدارة والمساائولين عاان الحوكمااة سيسااتمرون فااي مراقبااة الوضااع وتزويااد ا ااحاخ المصااالح بااالتطورات وفقااا لمااا تتطلااب االنظمااة واللااوائح
حااال حاادو  اي تغيياارات جوهريااة فااي الظاارول الحاليااة، ساايتم تقااديم افصاااحات اضااافية او اقاارار التعااديلت فااي القااوائم الماليااة للشااركة للفتاارات 

 حقة. الل
 

 الموحدة المصادقة على القوائم المالية -29

وتمت الموافقة على نشاارها وتتطلااب هااذه القااوائم ،  2022آذار  27 من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخالموحدة المصادقة على القوائم المالية   تتم
 المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 أرقام المقارنة -30

 . 2021لتتفق مع العر  لسنة  2020صنيف بعض أرقام سنة تم إعادة تبويب وت 
 

36 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS 

COMPANY 

(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 
 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

AND INDEPENDENT  CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANT'S REPORT 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIALIZED INVESETMENT COMPOUNDS COMPANY 
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT  CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANT'S REPORT 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 

 
 

INDEX PAGE 

  

Independent  certified  public accountant's report 1 – 3 

  

Consolidated statement of financial position 4 

  

Consolidated statement of income 5 

  

Consolidated statement of comprehensive income 6 

  

Consolidated statement of Shareholders’ Equity 7 

  

Consolidated statement of cash flows 8 

  

Notes to the Consolidated Financial Statements 9 – 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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, 

2021, 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, 2021, 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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 Note 2021  2020 

ASSETS     

Non-current assets     

Property and equipment 4 249,766  234,595 
Investments in lands 5 3,199,130  2,908,953 
Investments in rented buildings -net 6 5,765,018  5,625,710 
Real estate and lands held for sale 10 1,349,541  1,354,008 

Projects under construction  451,575  225,000 

Financial assets designated at fair value through statement of other 

comprehensive income 7 501,315  227,982 
Total non-current assets  11,516,345  10,576,248 
Current assets     
Prepaid expenses and other receivables 9 307,882  255,950 

Accounts receivable and checks under collection 11 2,647,042  2,951,865 
Financial assets designated at fair value through statement of 

comprehensive income 12 1,509,576  1,397,060 
Cash and cash equivalent 13 182,156  414,089 
Total current assets  4,646,656  5,018,964 
TOTAL ASSETS  16,163,001  15,595,212 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY     
Shareholders’ equity     

Share capital 1 8,100,000  8,100,000 

Treasury shares 15 (422,542 )  (422,542 ) 

Statutory reserve 14 1,014,245  950,035 
Fair value reserve  222,575  (13,343 ) 
Retained earnings  4,108,183  3,584,248 
Total shareholders’ equity  13,022,461  12,198,398 
Non-current liabilities     
Long–term deferred revenues 16 519,835  902,608 
Deferred checks long-term 17 268,400  - 

Total non-current liabilities  788,235  902,608 
Current liabilities     
Accrued expenses and other liabilities 18 1,325,869  1,482,326 
Accounts payable and deferred checks 19 146,401  312,298 
Current portion of long-term loan 17 -  82,788 
Short – term deferred revenues 16 880,035  616,794 
Total current liabilities  2,352,305  2,494,206 
Total liabilities  3,140,540  3,396,814 
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY  16,163,001  15,595,212 

 
 

 

 
 

 

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 FINANCIAL POSITION 
AS OF DECEMBER 31, 2021 
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 



 

 

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY 
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

 

 Note 2021  2020 

Revenues 21 2,099,112  2,144,206 
Cost of revenues 22 (952,549)  (1,006,640 ) 
Gross profit  1,146,563  1,137,566 
Selling and marketing expenses 23 (6,782)  (9,951 ) 
General and administrative expenses 24 (520,793)  (486,552 ) 
Other revenues and expenses  (52,640)  13,161 
Gains on sale of assets 25 32,042  124,164 
Unrealized profit / (losses) of  Financial assets designated 

at fair value through statement of comprehensive income 

 

100,615  (3,092 ) 
Board of directors members remuneration  (35,000)  (35,000 ) 
Financial charges  (15,604)  (12,225 ) 
Profit for the year before tax  648,401  728,071 
Provision for national contribution and income tax 20 (60,257)  (80,428 ) 
NET PROFIT FOR THE YEAR  588,144  647,643 

     

     

Share profit :     

profit  per share - JOD / Share  0,07  0,08 
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, 2021 
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

 

  2021  2020 

     

NET PROFIT  588,144  647,643 
Other Comprehensive Income:  -  - 
Total other comprehensive income transferred to 

accumulated losses 

 

588,144  647,643 
Changes in fair value reserve  235,918  34,013 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME  824,062  681,656 

     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 2021 
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

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

Balance at January 1, 2020  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 
Comprehensive income for the year  - - - 235,918 588,144 824,062 
Transfer to Statutory reserve  - 64,210 - - (64,210) - 
Balance at December 31, 2021  8,100,000 1,014,245 (422,542 ) 222,575 4,108,182 13,022,460 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

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, 2021 
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 

 2021  2020 

OPERATING ACTIVITIES    

Income before tax 648,401  728,071 
Adjustments for profit  of the year:    
Depreciation 514,292  483,088 

Unrealized   losses of  Financial assets designated at fair value through 

statement of comprehensive income (100,615)  3,039 
Unrealized profit / (losses) of  Financial assets designated at fair value 

through statement of comprehensive income -  (34,793 ) 
Financial charges 15,604  12,225 
gain on sale of lands (32,042)  (124,164 ) 
Changes in operating assets and liabilities:    
Financial assets designated at fair value through statement of 

comprehensive income (37,415)  50,002 
Accounts receivable, checks under collection 141,232  (106,755) 
Prepaid expenses and other receivables (51,932)  (34,181 ) 
Accounts payable and deferred checks (2,306)  (151,607 ) 
Accrued expenses and other liabilities (204,813)  (172,299 ) 
Deferred revenues (119,532)  (572,512 ) 
Net cash available from operating activities 770,874  80,114 

    
INVESTING ACTIVITIES    

Equipment and property, rented building and land investment (765,095)  165,859 

Projects under construction (226,575)  (171,823) 

Real estate for sale purposes 4,467  (53,492) 

Net cash used in investing activities (987,203)  (59,456) 

    

FINANCING ACTIVITIES    

Loans paid -  (74,868) 

Treasury shares -  (282,542) 

Paid financial charges (15,604)  (12,225 ) 
Net cash used in financing activities (15,604)  (369,635) 

    

Net change in cash and cash equivalents (231,933)  (348,977) 

Cash and cash equivalents, January 1 414,089  763,066 
CASH AND CASH EQUIVALENTS, DECEMBER 31 182,156  414,089 

 

 

 

 
 

 

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, 2021 
(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 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 

New and revised standards and interpretations 
 

The following new and revised 
Standards and Interpretations are 

not yet effective 

IFRS 17 “Insurance Contracts” 

(Including the June 2020 amendments to IFRS 17)  

The amendments are applied 

retrospectively for annual periods 

beginning on or after January 1, 2023, 

unless it is impractical, in which case 

the modified retrospective approach or 

the fair value approach is applied. 

   

Amendments to IFRS (10) and IAS 28: Sale or Sharing of 

Assets between an Investor and his Associate or Joint 

Venture 

 

The effective date has not yet been set. 

Early application is allowed 

 

   

Amendments to International Accounting Standard No. 

(1) Classification of Obligations as Current or Non-

Current 

 

The amendments apply retroactively to 

annual periods beginning on or after 

January 1, 2023, with early application 

permitted 

   

Amendments to International Financial Reporting 

Standard No. (3) a reference to the framework of concepts  

The amendments apply to business 

combinations that have an acquisition 

date on or after the beginning of the first 

annual period beginning on or after 

January 1, 2022. Early application is 

permitted if the entity applies all other 

updated references.  
 

 

Amendments to International Accounting Standard No. (16) 

Property, Plant and Equipment - Proceeds before intended use 
 January 1, 2022, with early application, 

permitted 
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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY 
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 

 
  

 

   
   

Amendments to International Accounting Standard No. (37) 

Encumbered Contracts - Cost of Contract Fulfillment 

 January 1, 2022, with early application, 

permitted 
  

 

Annual Improvements to International Financial Reporting 

Standards 2018-2020 

 

International Financial Reporting Standard No. (1) – 

Implementation of International Financial Reporting 

Standards for the first time 

 
January 1, 2022, with early application, 

permitted 

   

IFRS (9)Financial Instruments  January 1, 2022, with the early application, 

permitted 
   

International Financial Reporting Standard No. (16) Lease 

Contracts 

 There is no set effective date 

 
   

International Accounting Standard No. (41) Agriculture 

 

 January 1, 2022, with the early application, 

permitted 
   

Amendments to International Accounting Standard No. (1) 

Presentation of Financial Statements and Statement of Practice 

for International Financial Reporting Standards(2) Issuance of 

Relative Judgments, Disclosure of Accounting Policies 

 January 1, 2023, with the early application, 

permitted and applied retrospectively. The 

practice statement 2 amendments to IFRS do 

not contain an effective date or transitional 

requirements. 
   

Amendments to International Accounting Standard No. (8) –

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors - Definition of Accounting Estimates 

 January 1, 2023, early application allowed 

 

   

Amendments to IAS No. (12) Taxes - Deferred taxes relating to 

assets and liabilities arising from a single transaction 

 January 1, 2023, early application allowed 

   

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. 
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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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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY 
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 



 

 

 

The Consolidated Financial Statements as of December 31, 2021 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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SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS COMPANY 
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR) 



 

 

 
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% 

Banners 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. 

 

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. 
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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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2021 

Lands and  

Buildings 

Furniture and 

decorations Office equipment Vehicles 

Tools and 

equipment Banners 

Solar sell 

system Total 

Cost :         

Balance at January 1 946,399 153,665 299,584 142,260 42,048 73,671 - 1,657,627 
Additions - - - - - - 54,000 54,000 
Disposal (643,697 ) - - (20,818 ) - - - (664,515 ) 
Balance at December 31 302,702 153,665 299,584 121,442 42,048 73,671 54,000 1,047,112 

         
Depreciation:         
Balance at January 1 803,113 153,665 299,584 50,951 42,048 73,671 - 1,423,032 
Additions 8,315 - - 16,710 - - 1,890 26,915 
Disposal (643,697 ) - - (8,904 ) - - - (652,601 ) 
Balance at December 31 167,731 153,665 299,584 58,757 42,048 73,671 1,890 797,346 
Net book value December 31 134,971 - - 62,685 - - 52,110 249,766 
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2020 

Lands and  

Buildings 

Furniture and 

decorations Office equipment Vehicles 

Tools and 

equipment Banners 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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5. INVESTMENTS IN LANDS 

2020  2021  
3,142,495  2,908,953 Investments in land 

-  350,448 Additions 
(233,542)  (60,271 ) Disposal 
2,908,953  3,199,130  

 

6. RENTED BUILDINGS -NET 
 2021  2020 

Rented buildings cost at beginning of the year 12,390,904  12,540,129 
Additions during the year 618,846  95,000 
Disposals during the year -  244,225 
Total rented buildings cost 13,009,750  12,390,904 
Less: accumulated depreciation 7,194,732  6,715,194 
Less: rented building impairment 50,000  50,000 
Net value of rented building at the year end 5,765,018  5,625,710 

 
7. FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH OTHER 

COMPREHENSIVE INCOME 
 2021  2020 

Investment in Tourism Projects Compounds Company P.L.C. by 6,176 

shares (2020: 6,176 shares) 2,408  1,837 

Investment in Al Tajamouat For Catering And Housing Company by 

674,199 shares (2020: 674,199 shares) 498,907  226,145 
 501,315  227,982 

 
8. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

 

The Company has made transactions with the following related party: 
 

 2021  2020 

Transportation allowances for the president and members of board of 

directors 74,210  80,211 

Salaries, allowances and remunerations for the president and  the members of 

board of directors 35,000  35,000 

8. PREPAID EXPENSES AND OTHER RECEIVABLES 
   2021  2020 

Refundable deposits   157,090  120,220 
Prepaid expenses   112,173  13,430 
Income tax deposits   24,500  109,202 
Other receivables   14,119  13,098 

   308,882  255,950 
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. REAL ESTATE AND LANDS HELD FOR SALE10 

  2021  2020 

Real estate held for sale  1,349,541  1,354,008 
  1,349,541  1,354,008 

 

. ACCOUNTS RECEIVABLE AND CHECKS UNDER COLLECTION11 
   2021  2020 

Accounts receivable   3,323,271  3,738,374 
Checks under collection   322,570  212,281 

   3,645,841  3,950,655 
Less: allowance for doubtful accounts   (998,799 )  (998,790) 

   2,647,042  2,951,865 
      

 
12. FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH STATEMENT OF 

COMPREHENSIVE INCOME 
  2021  2020 

Investment in Jordan Ceramic Company by 986,101 shares (2020: 

986,101 shares) 

 

1,262,210 
 

1,222,765 
Investment in Al-Tajamouat Food and Housing Company by 86,738 

shares (2020: 86,738) 

 

74,547 
 

32,094 
Investment in Union Land Development Company by 43,039 shares 

(2020: 43,039 shares) 

 

73,596 
 

89,090 
Investment in Jordan Company for Development and Financial 

Investment by 22,530 shares (2020: 22,530 shares) 

 

99,132 
 

52,946 
Investment in Union Tobacco and Cigarettes Industries Company by 100 100 

shares (2020: 100 shares) 

 

91 
 

165 
  1,509,576  1,397,060 

 

. CASH AND CASH EQUIVALENTS13 
  2021  2020 

Cash in hand  -  110,322 
Cash at the banks  182,156  303,767 

  182,156  414,089 
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. RESERVES AND SHARE PREMIUM14 

 

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 

 2021  2020 

Long-term deferred rent revenues and services 519,835  902,608 
Short-term deferred rent revenues and services 880,035  616,794 

 1,399,870  1,519,402 

 

17. POST-DATED CHECKS IN RETURN FOR A FINANCE LEASE 
The company obtained a finance lease with a total value of 439,200 Jordanian dinars in return for 

post-dated checks issued on their date in exchange for mortgaging plot No. (1314) of Abu Sawaneh 

Basin No. (3) and ground floor No. (301) of Building No. (3) and floor No. (311) of Building No. 

No. (3), which is the building erected on the mortgaged land. 
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. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES18 
 2021  2020 

Accrued expenses 79,193  77,800 
Employees leaves provision 9,848  5,262 
Jordanian Universities fees 75,335  75,335 
Employment, training and vocational and technical education fund provision 517  6,722 
Shareholders deposits 15,911  15,911 
Sales tax deposits 122,857  138,779 
Other provisions 361,761  448,412 
Income tax provision 655,556  709,209 
Miscellaneous 4,891  4,896 

 1,325,869  1,482,326 
 

. ACCOUNTS PAYABLE AND DEFERRED CHECKS19 
  2021  2020 

Deferred Checks  (note – 17)  146,401  - 
Vendors account payable  -  312,298 

  146,401  312,298 
 

. INCOME TAX20 
 

The tax position has been finalized with Income and Sales Tax Department until the end of 2018. 

 

As for the years 2019 and 2020, 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 

   2021  2020 

Rents revenues   1,367,293  1,334,640 
Compounds services revenues   731,819  809,566 

   2,099,112  2,144,206 
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22. COST OF REVENUES 

  2021  2020 

Depreciation  493,055  472,978 
Salaries, wages and benefits  115,971  122,388 
Organizational cost  15,181   
Property tax  -  50,168 
Insurance  12,652  13,558 
Maintenance and repairs  71,561  98,551 
Water and electricity  7,344  14,533 
Fuel expenses  1,157  535 
Vehicles and transportation expenses  9,085  5,320 
Security  35,864  34,664 
Sewage  70,866  62,572 
Cleaning  111,626  130,352 
Other  8,187  1,021 

  952,549  1,006,640 
 

23. SELLING AND MARKETING EXPENSES 
   2021  2020 

Salaries, wages and benefits   6,001  6,260 
Other   781  3,691 

   6,782  9,951 
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24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 

  2021  2020 

Salaries, wages and benefits  188,472  183,827 
Board of directors members transportation allowance  74,210  80,211 
Fees, licenses and subscriptions  66,224  20,926 
Professional and consulting fees  43,805  29,852 
Rents  16,000  16,000 
Water and electricity  9,766  19,261 
Post and telephone  3,209  3,414 
Employees Course and remunerations  -  21,115 
Stationary  3,350  4,604 
Hospitality  6,424  4,829 
Depreciation  21,237  30,898 
Maintenance  2,380  3,464 
General assembly meetings expenses  200  990 
Cleaning  4,290  5,713 
Advertising  3,978  807 
Oil and Fuels  13,826  11,287 
Insurance  10,082  8,258 
Investment Committee Fees  18,000  18,000 
Other  35,340  23,096 

  520,793  486,552 

 
. GAINS ON SALES ON ASSETS25 

Upon the decision of owning the mortgaged assets from the leased lands and buildings, gains have 

been recognized During the year 2018 : 

 2021  2020 

Net sales 92,313  357,706 

Cost of lands sold 60,271  233,542 

Profits from selling assets 32,042  124,164 

    

 
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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. FINANCIAL INSTRUMENTS27 
 

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. 
 

2021December 31,  Level I  Level II  Level III  Total 

Financial assets stated at fair 

value through statement of 

comprehensive income 1,509,576  -  -  1,509,576 
Financial assets stated at fair 

value through statement of other 

comprehensive income 501,315  -  -  501,315 
 2,010,891  -  -  2,010,891 
        

2020December 31,  Level I  Level II  l IIILeve  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 
        

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 2020. 

 

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. 
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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. 
 

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 25,065 JOD (2020: higher/ lower 

of JOD 13,899) resulting from the company's portfolio that classified as available for sale 

investments. 
 

The Company's owners’ equity reserves become higher/ lower of 75,478 JOD (2020: higher/ lower 

of JOD 69,853) 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. 
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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. 

 

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. 

 
. APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS29 

The consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorized for 

issuance March 27, 2022 these consolidated financial statements require the General Assembly of 

shareholders approval. 

 

. COMPARATIVE FIGURES30 
Certain figures for 2020 have been reclassified to conform to the presentation in the current year. 
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