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شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري
المساهمة العامة المحدودة
فهرس المحتوٌات
 أعضاء مجلس اإلدارة
 كلمة رئٌس مجلس اإلدارة
 تقرٌر مجلس اإلدارة عن عام 2019
 اإلقرارات
 تقرٌر الحوكمه
 تقرٌر مدققً الحسابات حول البٌانات المالٌة عن عام 2019
 البٌانات المالٌة لعام  2019مقارنة مع عام 2018
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مجلس اإلدارة مكون من سبعة أعضاء وهم -:
انتخاب مجلس اداره جدٌد بتارٌخ 1132/4/31
 الدكتور احمد قاسم الرقٌبات

رئٌس مجلس اإلدارة

 اٌظٍذ لصً عٍظى اٌمٛاطًّ

نائب رئٌس مجلس اإلدارة

 المهندس عماد مصطفى الشقاق

عضو مجلس اداره

 اٌظٍذ تاجض عٕاد عثذإٌثً اتِ ٛزشذ

عضو مجلس إدارة

 شزوح اٌّجّٛعٗ االِٕٗ االطتثّارٌٗ
ٌمثلها السٌد حسٌن الرقٌبات

عضو مجلس ادارة

 شزوح اٌثظتاْ ٌٍصٕاعٗ ٚاٌشراعٗ

عضو مجلس إدارة

ٌّٚثٍٙا إٌّٙذص ِحّذ اٌمضاٖ
 الشركة االقلٌمٌة لصناعة االؼذٌة
ٌمثلها السٌد جورج خٌاط

عضو مجلس إدارة

اعضاء مجلس االداره انتهت عضوٌتهم بتارٌخ 1132/4/31
 شركة الرسا لالستثمارات السٌاحٌة والعقارٌة

وٌمثلها المهندس محمد القضاه

 السٌده دٌنا خٌاط
 السٌد صفاء البو هالل
المدٌر العام
السٌد المهندس عماد مصطفى الشقاق
مدققو الحسابات
المهنٌون العرب
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أ  -كلمة رئٌس مجلس اإلدارة
بسم هللا الرحمن الرحٌم
حضرات المساهمٌن الكرام

اسمحوا لً ان ارحب بكم وبالنٌابة عن أسرة واعضاء مجلس ادارة شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري فً
اجتماعها الثانً والعشرون لهٌئتكم العامة الموقرة امال ان ٌوفقنا هللا واٌاكم فً بحث جدول اعمالها لما فٌه خٌر
شركتكم.
انه لمن دواعً سروري اٌها االخوة المساهمون ان اعرض على مسامعكم فً اجتماعنا هذا موجزا الهم األعمال
التً انجزناها خالل العام  9102والقوائم المالٌة من خالل التقرٌر السنوي .
انجازات الشركه لعام 9102
 – 0استطاعت الشركه ان تحقق ارباح لعام ( )9102ما قٌمته (  )1,086,818دٌنار .
 – 9تقلٌل المصارٌؾ االدارٌه .
 – 3المحافظه على المستثمرٌن خاصة بعد توقٌع االتفاقٌه التنموٌه
 – 4تم تقلٌل القروض المترتبه على الشركه وعدم االقتراض خالل هذه السنه .
وفً الختام اسمحوا لً باالنابه عن نفسً وعن زمالئً اعضاء مجلس االدارة ان اتقدم بجزٌل الشكر على دعمكم
المتواصل لشركتكم كما ٌسرنً ان اشكر باسمكم وباسم مجلس االدارة جمٌع الجهات الرسمٌة لتعاونهم معنا وتقدٌم
الدعم المتواصل لما فٌه خٌر للشركة وتقدمها .
اننً ال انسى ان اتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر لجمٌع العاملٌن فً الشركة الخالصهم وتفانٌهم وبذل كل الجهد لتحقٌق
اهداؾ الشركة بعون هللا .
سائال الباري عز وجل ان ٌوفقنا واٌاكم لما فٌه خٌر الشركة فً ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشمٌة ملٌكنا المفدى
عبدهللا الثانً بن الحسٌن حفظه هللا ورعاه .
والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
رئٍض ِجٍض االدارٖ
اٌذوتٛر احّذ اٌزلٍثاخ
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ب  -تقرٌر مجلس اإلدارة
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
ٌسر مجلس ادراة شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري ان ٌرحب بكمم فمً االجتمما السمنوي العمادي للهٌئمة العاممة
وٌشكركم على تلبٌة دعوتمه لحضمور االجتمما السمنوي الثمانً والعشمرون لالطمال علمى نشماطات الشمركه وقوائمهما
المالٌة وانجازاتها خالل السنه المالٌة االمنتهٌه كما فً  31كاون اول . 2019
اوال  :عن الشركه الرئٌسٌة
أ  -تمثلت أنشطة الشركة فً األمور الرئٌسٌة التالٌة :
 .1إنشاء وتملك وإدارة مناطق ومدن صناعٌة.
 .2إنشاء وتملك وإدارة المصانع المختلفة والصناعات المكملة والخدمات /مثل خدمات الطعام واإلسكان داخل
المناطق والمدن الصناعٌة وخارجها ،فً جمٌع أنحاء المملكة وخارجها.
 .3إقامة وإدارة المشارٌ ع اإلسكانٌة والسٌاحٌة والترفٌهٌة والمجمعات والمحالت التجارٌة والصناعٌة والمالٌة
بكافة أنواعها ،وشرائها وبٌعها وتأجٌرها واستثمارها بكافة الوسائل ،فً جمٌع أنحاء المملكة وخارجها.
(ب) أماكن الشركة الجؽرافٌة وعدد الموظفٌن فً كل منها :
 - 3مبنى اإلدارة العامة للشركة :
المـوقـــع :مدٌنة عمان -جبل عمان -الدوار الثالث  -عمارة رقم ( )11مجموعة الدباس الدولٌة
 عدد الموظفٌنٌ :عمل فً مبنى اإلدارة ( )11موظفاً ،جمٌعهم حاصلون على الشهادات العلمٌة المناسبة. - 1مجمع الضلٌل الصناعً (المدٌنة الصناعٌة ) والمنطقة الحرة الخاصة :
المـوقـــع :قضاء الضلٌل -محافظة الزرقاء( والتً تبعد  15كم شمال شرق مدٌنة الزرقاء و  6كم
من المنطقة الحرة  /الزرقاء  ،و  45كم من مدٌنة عمان)-إضافة إلى وجود طرق خارجٌة واسعة
(أتوستراد) مباشرة تؤدي إلى الحدود السورٌة شماال والحدود العراقٌة شرقا .
-

عدد الموظفٌنٌ :عمل فً مجمع الضلٌل (  )9موظفا .

5

تيانات عن مجمع الضليل الصناعي الصناعي العقاري ( 1132منطقو تنمىية)
الموقع
البٌان

مساحة االرض
م1

مساحة االبنٌة
المقامة علٌها
م1

االراضً المباعة

مرحلة
اولى

176,836

االراضً المملوكة للشركة وعلٌها مبانً مؤجرة

مرحله
اولى

167,790

92,500

489,278

2,700

 -2مجموع مساحة االراضً والمبانً المملوكة للشركة

560,151

26,111

مجموع المساحات المباعه والمملوكه ()1+3

111,214

114,131

-1

مرحلة
ثانٌه

االراضً المملوكة للشركة

108,810

-

-3

عدد المصانع/الشركات القائمة فً مجمع الضلٌل المدٌنة الصناعٌة

31

-4

عدد المبانً القائمة فً مجمع الضلٌل المدٌنة الصناعٌة

35

-5

قٌمة صادرات مجمع الضلٌل المدٌنة الصناعٌة ( بالدٌنار األردنً)

 467ملٌون دٌنار

قٌمة صادرات مجمع الضلٌل المدٌنة الصناعٌة ( بالدوالر األمرٌكً)

 659ملٌون دوالر

-6

 22184عامل

عدد العمالة المتواجدة داخل المجمع حوالً

 -7مجمو حجم االستثمارات  /بالدٌنار األردنً(للمصانع القائمة فً المجمع)

 200ملٌون دٌنار

 -8مجمو حجم االستثمارات  /بالدوالر األمرٌكً(للمصانع القائمة فً المجمع)

 282ملٌون دوالر
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الخدمات المتوفره فً مجمع الضلٌل الصناعً العقاري
 1المبنىىى التجىىاري ٌ :تمموفر مبنممى مجمممع تجمماري متكامممل وبمسمماحة  900متممر مربممع وقممائم فممً المدٌنممة
الصناعٌة (مجمع الضلٌل الصناعً) .وٌتضمن المبنى محالت تجارٌة تصلح لكافة األؼراض التجارٌمة
التً ستخدم المصمانع القائممة فمً المدٌنمة الصمناعٌة والعمالمة الوافمدة واألردنٌمة علمى حمد سمواء وكمذلك
سممكان المنطقممة حٌممث ٌشمممل مركممز طبممً شممامل  ،مكتممب خممدمات لؽرفممة صممناعة الزرقمماء الصممدار شممهادات
المنشأ ،مطبعة الخالدٌه ،صٌدلٌة بٌطرٌة وجمٌعها محاطة بالمجمع .

 2مركز جمرك الضلٌل  -:بناءاً على متطلبات دائرة الجممارك تقموم الشمركة بعممل صمٌانة دورٌمة لمبنمى مركمز
جمممرك الضمملٌل القممائم داخممل المجمممع والتممابع لممدائرة الجمممارك األردنٌممة بمسمماحة (  300م )²باإلضممافة إلممى
صٌانة دورٌة للساحة الجمركٌة كاملمة ممع (الرامبمة) لخدممة المصمانع القائممة  .حٌمث ٌسمهل علمى المصمانع
كافة المعامالت الجمركٌة من صادرات وواردات للمواد األولٌة والمواد المصنعة وؼٌرها.
 1خدمات متوفره فً مجمع الضلٌل الصناعً ( المدٌنة الصناعٌة ) :
 - 1مركز دفا مدنً متكامل .
 -2مركز جمركً متكامل داخل حدود المجمع للتخلٌص على البضائع الصادرة والواردة
 - 3مكتب لوزارة العمل لخدمة العمالة المتواجدة فً المجمع (مدٌرٌة عمل الضلٌل).
 - 4مركز أمنً تابع لمدٌرٌة األمن العام
 - 5شركات للنقل والتخلٌص على البضائع .
 - 6خدمات عامة ( صٌدلٌة  ،سوبر ماركت ،بقاالت ،محالت صرافة  ،محالت تجارٌة مختلفـة)
 - 7مكتب لؽرفة صناعة الزرقاء ( الصدار شهادات المنشأ)

فروع اخرى:
ال ٌوجد للشركة أٌة فرو أخرى داخل المملكة او خارجها.
(ج) حجم االستثمار الرأسمالً للشركة :
بلػ مجمو حجم االستثمار الرأسمالً لشركة مجمع الضلٌل الصناعً حوالً ( )42.2ملٌون دٌنار ،وهً موجودات
ثابتة من ( أراضً  ،مبانً ) والتً عن طرٌقها تحقق الشركة إٌراداتها.
ثانٌا ً  :الشركات التابعة
ال ٌوجد شركات تابعه .
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ثالثا  :اسماء اعضاء مجلس االداره واسماء ورتب موظفً االداره العلٌا ونبذه تعرٌفٌه عنهم :
أ  -اعضاء مجلس االداره ونبذه تعرٌفٌه عن كل منهم :
 – 3الدكتور أحمد قاسم محمد الرقٌبات ( رئٌس مجلس االداره ) منذ تارٌخ 2015/6/22

أردًٔ اٌجٕظٍح ِٛ ,اٌٍذ عاَ 1960 /7/1
الشهادات العلمية 3
حاصل على دكتوراة فلسفة بتارٌخ العالقات الدولٌة من جامعة كٌٌؾ الحكومٌة – اوكرانٌا .1995
حاصل على بكالورٌوس عالقات دولٌة من جامعة كٌٌؾ الحكومٌة – اوكرانٌا .1990
الخبرات العملٌة
 عضو مجلس النواب األردنً السابق (السابع عشر) . رئٌس مجلس إدارة شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري  ,عمان – االردن  2015لؽاٌة تارٌخه رئٌس مجلس أمناء مركز األحرار لتحلٌل السٌاسات  ,عمان – األردن 2011 – 2007 عضو مجلس إدارة اإلتحاد األردنً لالسكواتش ,عمان – األردن 2004 – 2001 عضو هٌئة مدٌرٌن جامعة اإلسراء ,عمان – االردن 2002 – 1999 عضو مجلس امناء جامعة اإلسراء  ,عمان – األردن 2002 – 2000 عضو مجلس إدارة شركة ملح الصافً  ,عمان – االردن 2000 – 1999 عضو مجلس إدارة البنك التجاري األردنً ,عمان – األردن 2000- 1998 مستشار ؼٌر متفرغ للرئٌس األوكرانً األسبق ل .م .كرافتشوك لشؤون الشرق األوسط 2000 – 1997 رئٌس هٌئة المدٌرٌن شركة الهرم العربً ,كٌٌؾ – اوكرانٌا 2006 – 1995 نائب رئٌس الجمعٌة العالمٌة للسالم والوحدة الروحٌة للشعوب  ,موسكو – روسٌا 1998 – 1993 رئٌس الجمعٌة الروسٌة للتعاون مع الدول العربٌة 2004 -1997 رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة اكٌور سٌرفٌس  .موسكو – روسٌا 2004 – 1993رئٌس هٌئة مدٌرٌن الشركات التالٌة:
 رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة دولفٌن لخدمات النفط والؽاز رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة الهرم الدولٌة للتموٌل رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة أوتومول للسٌارات رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة صانعو القرار لتجارة السٌارات وكالء شركة  MGفً األردن رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة البتراء لألنشطة المتعددة (السودان) رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة األسد الجبلً لالمن والحماٌة المسلحة رئٌس هٌئة مدٌرٌن معاصر الشعلة الحدٌثة رئٌس هٌئة مدٌرٌن اآلمنة لتجارة السٌارات رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة وصل األردن للخدمات المعلوماتٌة رئٌس هٌئة مدٌرٌن المجموعة األردنٌة اإلعالمٌة رئٌس هٌئة مدٌرٌن شركة المتقدمة للدعاٌة واإلعالن رئٌس هٌئة مدٌرٌن مجموعة اآلمنة االستثمارٌة8

 –1السٌد قصً عٌسى عبدالقادر القواسمً نائب رئٌس مجلس االداره منذ تارٌخ 2019/4/18
اردنً الجنسٌه موالٌد 1973/2/23
الشهادات العلمٌه
حاصل على بكالورٌس ادارة اعمال
الخبرات العملٌة
 رجل اعمال حر فً مجال المطاعم والحلوٌات وتجهٌز المطاعم منذ عام . 1992-

المشاركة فً دورات ومؤتمرات داخلٌة وخارجٌة فً مجال ادارة المطاعم والمشاركه الفاعله فً كافة
النشاطات االقتصادٌه والمعارض المحلٌة والدولٌة المختصة بقطا المطاعم واعداد الطعام والحلوٌات .
شرٌك مؤسس فً شركة روابً القدس الجدٌد – مطاعم وحلوٌات القدس الجدٌد .

 –1المهندس عماد مصطفى خلٌل الشقاق عضو مجلس اداره منذ تارٌخ  2019/4/18والمدٌر العام منذ تارٌخ
 2015/10/26وحتى تارٌخه
عراقً موالٌد 1965/5/31
الشهادات العلمٌه

-

 1986بكالورٌس هندسه من جامعة بؽداد
 2014حاز على درجة مهندس استشاري من نقابة المهندسٌن .
دورات متعدده فً التطوٌر االداري والتخطٌط .

الخبرات العلمٌه

خبره ال تقل عن  25عام فً مجال الهندسه المدنٌه وادارة المصانع والمشارٌع الكبٌره فً االنتاج الصناعً
  2015/10/26المدٌر العام لشركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري  2015/6/22وحتى  2015/10/25نائب المدٌر العام لشركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري  2015 –2012مدٌر عام شركة ضاحٌة االنوار للتعمٌر .  2015 – 2004مالك مجموعة شركات عراقٌه باسم جبل الزٌتون تتضمن : – 1شركة وكاالت تجارٌه .
 – 2شركة مقاوالت انشائٌه .
  2002 – 1990مدٌر معامل وورش انتاج االلمنٌوم والحدٌد والزجاج فً احدى وزارات العراق – 4المهندس محمد سلٌم حسن القضاه ممثل شركة البستان للصناعه والزراعه عضو منذ تارٌخ 2019/4/18
اردنً الجنسٌه موالٌد عام 1981
الشهادات العلمٌة

-

حاصل علـى درجة البكالورٌوس فً الهندسة الكهربائٌة تخصص هندسة المٌكاترونك (االلكترومٌكانٌك)
من جامعة البلقاء التطبٌقٌة فً شهر شباط عام .9115
حاصل على العدٌد من الدورات التدرٌبٌة ومشارك فً العدٌد من ورش العمل والمؤتمرات الداخلٌة
والخارجٌة فً العدٌد من المجاالت الهندسٌة واالدارٌة
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الخبرات العملٌة :

-

مهندس فً قسم انظمة الطاقه الكهربائٌة (المولدات الكهربائٌه ) فً شركة الجرارات االردنٌه كتربلر من
عام 2006 – 2005
مهندس فً شركة سفٌكو النظمة االطفاء دبً – االمارات من عام . 2007 – 2006
مهندس فنً ومشارٌع فً مجموعة الدباس الدولٌة عمان – االردن من عام . 2008 – 2007
المدٌر الفنً ومدٌر المشارٌع فً مجموعة الدباس الدولٌة عمان  -االردن من عام  2009ولؽاٌة االن .

 – 6المهندس جورج جاك خٌاط (عضو) ممثل الشركه االقلٌمٌة لصناعة االؼذٌة منذ تارٌخ 2018/4/17
اردنً موالٌد عام 1961
الشهادات العلمٌه
حاصل على بكالورٌوس هندسه زراعٌه من جامعة جورجٌا الوالٌات المتحده االمرٌكٌه عام 1982
الخبرات العلمٌه
  1982رجل اعمال فً مجاالت ( تجارٌه  ،زراعٌه  ،استٌراد وتصدٌر). عضو هٌئة ادارٌة فً شركات اخرى منها الشركة االقلٌمٌه لصناعه االؼذٌه المفضله .  2006/6/5وحتى تارٌخه عضو مجلس اداره شركة البطاقات العالمٌه م. .م ( )ICCماستر كارد 2014 -عضو مجلس اداره الشركه المتصدره لالعمال والمشارٌع .

 - 5تاجس عناد عثذ النثي اتى مزشذ عضِ ٛجٍض ادارٖ ِٕذ تارٌخ 2019/4/18
اٌجٕظٍٗ  :اردًٔ ِٛاٌٍذ 1957 :
الشهادات العلميو 3
دتٍ َٛإٌٙذطح اٌىٍّاٌٚح ِعٙذ اٌثٌٛتىٍٕه (٣طٕٛاخ دراطٍٗ )
الخثزات العمليو 3
 ِذرص فً وٍٍح اٌشرلاء االٍٍ٘ٗ  ٥٢طٕح خثزج فً شزوح اٌثٛتاص اٌعزتٍٗ (ِشزف فً دائزج اإلٔتاج) خثزج  ٥٥عاَ فً اٌظٛق اٌّاًٌ األردًٔ . – 0السيذ حسين الزقيثات ِّثً شزوح اٌّجّٛعٗ االِٕٗ االطتثّارٌٗ عضِ ٛجٍض ادارٖ ِٕذ تارٌخ
2019/4/18
اردًٔ اٌجٕظٍٗ ِٛاٌٍذ .1958
الشهادات العلميو 3
حاصً عٍى درجح دتٍ ِٓ َٛشزوح تتزٚي ات ٛظثً ِعٙذ ادٔٛن.
الخثزات العمليو 3
  1987 – 1980فًٕ اطفاء ٚطالِٗ فً شزوح تتزٚي ات ٛظثً , ِ 1991 – 1987ظؤٚي االطفاء ٚاٌظالِٗ اٌعاِٗ تاٌحزص االٍِزي .  1996 – 1991شزوح اٌغاسي ٚاٌذلُ ٌالطتٍزاد ٚاٌتصذٌز . ٚ 2009حتى االْ ِذٌز ِىتة اٌشعٍٗ ٌٍخذِاخ اٌجاِعٍٗ . ٚ 2010حتى االْ ِذٌز فًٕ ٚاداري ٌشزوح ِعاصز اٌظعٍٗ . ٚ 2011حتى االْ عضِ ٛجٍض االًِٕ اٌتّثًٍٍ االعٍى . ٔ 2014ائة إٌمٍة ٚعضٔ ٛماتح اصحاب اٌّعاصز ِٕٚتجً اٌشٌت ْٛتاٌٍّّه10

اسماء االعضاء الذٌن انتهت عضوٌتهم بتارٌخ 1132/4/31
 – 3السٌد صفاء توفٌق علك البوهالل ( نائب رئٌس مجلس االداره )
عراقً الجنسٌه موالٌد عام 1982 /1/5
الشهادات العلمٌه :
حاصل على بكالورٌوس ادارة اعمال من جامعة بؽداد عام 2006
الخبرات العملٌه :
 مدٌر اداري للعدٌد من الشركات فً بؽداد فً مجاالت التجاره واالستٌراد والتصدٌر منذ عام . 2006 رجل اعمال منذ عام  2012فً مجاالت ( تجارٌة  ،زراعٌه  ،صناعٌه  ،استٌراد وتصدٌر ) . عضو هٌئة ادارٌة فً العدٌد من الشركات . نائب رئٌس مجلس االداره فً مجموعة الدباس الدولٌة المنتشره اعمالها فً العدٌد من الدول ومقرهاالرئٌسً فً عمان – األردن وتمتلك المجموعه العدٌد من الشركات التً تعمل فً مجاالت متنوعه .
 – 1السٌد حسن قاسم محمد الرقٌبات ِّثً شزوح اٌثظتاْ ٌٍشراعٗ ٚاٌصٕاعٗ عضِٕ ٛذ تارٌخ 2016/11/6
اردنً الجنسٌه موالٌد عام 1966 /4/9
الشهادات العلمٌة
 ) 1حاصل على شهادة الثانوٌة العامة عام 1986م
 ) 2حاصل على شهادة ماجستٌر التربٌة الرٌاضٌة من معهد التربٌة الرٌاضٌة الحكومً (كٌٌؾ  -اوكرانٌا) عام
1992
 ) 3حاصل على شهادة دكتوراة التربٌة الرٌاضٌة من اكادٌمٌة التربٌة الرٌاضٌة (موسكو – روسٌا ) عام 1996
الخبرات العملٌة :

 ) 1محاضر ؼٌر متفرغ فً جامعة الٌرموك االردنٌة من عام 2008/1 – 2007/2م
 ) 2مدٌر عام شركة فالكون لتأهٌل الفرق الرٌاضٌة والمدربٌن (روسٌا – اوكرانٌا ) من عام  1997 – 1992م
 ) 3رئٌس مجلس ادارة شركة اكٌور سٌرفٌس (موسكو  -روسٌا) من عام 2004 – 1997م
 ) 4عضو مجلس ادارة شركة معاصر الشعلة الحدٌثة من 2008/6/1م ولؽاٌة اآلن
 ) 5عضو مجلس ادارة شركة اوتومول للسٌارات من  2009ولؽاٌة اآلن
 ) 6المدٌر العام لشركة البتراء لالنشطة المتعددة المحدودة السودان – الخرطوم من  2009ولؽاٌة اآلن
 – 1السٌده دٌنا جاك جورج خٌاط
اردنٌة الجنسٌه موالٌد 1964
الشهادات العلمٌه
حاصلة على بكالورٌوس إدارة أعمال من جامعة جورج واشنطن – الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام .1985

11

 – 2015نائب المدٌر العام ومدٌر االستثمار وعضو مجلس اداره فً شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري
 2015 – 1999نائب المدٌر العام ومدٌر التسوٌق فً شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري م. .م
 2016 – 2014رئٌس مجلس ادارة الجمعٌة االردنٌه لمصدري ومصنعً االلبسه والمنسوجات ( (Jgate
 – 2009وحتى تارٌخه عضو مجلس ادارة ؼرفة صناعة الزرقاء .
 - 2013وحتى تارٌخه عضو فً المجلس االقتصادي واالجتماعً االردنى – األردن .
 2012وحتى تارٌخه  -عضو مجلس ادارة جمعٌة مجلس الكنائس للشرق االدنى الؼاثة الالجئٌن .
 – 2014وحتى تارٌخه عضو مجلس شركة الزرقاء لمعالجة المٌاه الصناعٌة
 2015 - 2012عضو مجلس مؤسسة تشجٌع االستثمار ()JIB
 2015 – 2009عضو مجلس ادارة ؼرفة صناعة األردن .
 2013 – 2010عضو مجلس الؽرفة العربٌة البلجٌكٌة اللوكسمبورؼٌه ( بلجٌكا )
 2015 - 2008عضو مجلس ادارة الجمعٌة االردنٌة لمصدري ومصنعً االلبسه والمنسوجات ()Jgate
 1990 – 1986مدٌر عام الشركة االردنٌة للصناعات الؽذائٌة ( فارم فودز)
 1996 – 1991نائب مدٌر عام الشركة االقلٌمٌة لصناعة االؼذٌة المفضلة ( بست فودز االردن) (كنور– مازوال)
ب  -اسماء ورتة اشخاص االداره العليا ونثذه تعزيفيو عن كل منهم
 – 3المهندس عماد مصطفى خلٌل الشقاق نائب المدٌر العام منذ تارٌح  2015/6/22والمدٌر العام منذ تارٌخ
 2015/10/26وحتى تارٌخه
عراقً موالٌد 1965/5/31
الشهادات العلمٌه

-

 1986بكالورٌس هندسه من جامعة بؽداد
 2014حاز على درجة مهندس استشاري من نقابة المهندسٌن .
دورات متعدده فً التطوٌر االداري والتخطٌط .

الخبرات العلمٌه

خبره ال تقل عن  25عام فً مجال الهندسه المدنٌه وادارة المصانع والمشارٌع الكبٌره فً االنتاج الصناعً
  2015/10/26المدٌر العام لشركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري  2015/6/22وحتى  2015/10/25نائب المدٌر العام لشركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري  2015 –2012مدٌر عام شركة ضاحٌة االنوار للتعمٌر .  2015 – 2004مالك مجموعة شركات عراقٌه باسم جبل الزٌتون تتضمن : – 1شركة وكاالت تجارٌه .
 – 2شركة مقاوالت انشائٌه .
  2002 – 1990مدٌر معامل وورش انتاج االلمنٌوم والحدٌد والزجاج فً احدى وزارات العراق – 1عامر مفٌد سالم القوص – مدٌر مالً
اردنً موالٌد 1965 /9/29
الشهادات العلمٌة -:

حاصل على درجة الدبلوم فً المحاسبة بتقدٌر ممتاز سنة .1986
الخبرات العلمٌه

 - 2004ولتارٌخه مدٌر مالً فً شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري م. .م.
 2003 – 1999المدٌر المالً فً شركة الشرق االوسط للزراعه والتجاره
 1998 - 1996رئٌس قسم حسابات فً الوكالة العامة للدعاٌة واإلعالن.
 1996 - 1994مدٌر مالً فً الشركة األردنٌة الدولٌة للمالحة والنقل وشركة عبر االردن للمواشً
 1993- 1989رئٌس قسم حسابات فً شركة مقاوالت وخدمات فنٌة ومٌكانٌكٌة فً المملكه العربٌة السعودٌة.
 1989 - 1986محاسب ومدقق فً مكتب كمال قموه لتدقٌق الحسابات
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 -3رامي محمذ عثذالزحيم القذومي  -مذيز االستثمار
اردنً الجنسٌه موالٌد عام .1982 /8/20
الشهادات العلمٌة -:

-

ماجستٌر ادارة مشارٌع من جامعة 2011 Guelph at Humber, North York, Canadaم
بكالورٌس اقتصاد من جامعة2008 Brock University, Canada :م

الخبرات العملٌة -:

-

 12/2016لتارٌخه مدٌر االستثمار ,شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري
 2016/2-2014/2مسؤل العالقات العامة ,شركة داماك العقارٌة  ,دبً  ,دولة االمارات المتحدة
 2009/1-2013/12مستشار االعمال التنفٌذٌة ,شركة رٌٌلتً اكزكٌتفز العقارٌة ,كندا
 2009/11-2006/2مساعد مدٌر المشارٌع ,شركة امكان لالنشائات المتعددة ,مكتب كندا

 –4المهندس ابراهٌم حسن ابراهٌم البلوي – مدٌر الموقع فً مجمع الضلٌل الصناعً العقاري
اردنً الجنسٌه موالٌد عام 1955/2/2
الشهادات العلمٌة -:

بكالورٌوس هندسه مدٌنه من موسكو
الخبرات العملٌة -:

-

 1984-1985مهندس إنشائً فً شركة أبو طعمه
 1985 -2015فً وزارة الشؤون البلدٌه االردنٌه فً بلدٌه الضلٌل
 2016 – 2015فً شركة احمد السكافً للمقاوالت
 2016حتى تارٌخه فً شركة مجمع الضلٌل الصناعً العقاري

رابعا  :أسماء كبار مالكً األسهم وعدد األسهم المملوكة منهم مقارنة مع السنة السابقة
األوراق المالٌة المملوكة من قبل كبار مساهمً الشركة الذٌن ٌملكون  %5فأكثر من رأسمال الشركة كما هو بتمارٌخ
.2019/12/31
االسم

عدد االسهم 2019/12/31

نسبة
المساهمه

احمد قاسم الرقٌبات

عدد االسهم 2018/12/31

نسبة المساهمه

1,500,000

%7.1

خامسا  :الوضع التنافسً للشركة ضمن قطاع نشاطها
أ – قطاع نشاطها :
ٌتمثل نشاط الشركه فً ادارة المناطق الصناعٌة المؤهله حٌث تقوم الشركه ببناء المصانع واالبنٌه السكنٌه للعمال
ومن ثم تقوم بتأجٌرها للمستثمرٌن باالضافه الى ابنٌه مصانع مملوكه للؽٌر ضمن المنطقه  ،وقامت الشركه ببٌعهم
قطع االراضً سابقا .
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ب – اسواقها الرئٌسٌه :
جمٌع المستثمرٌن والمستأجرٌن فً مجمع الضلٌل الصناعً هم من الجنسٌات الهندٌه والباكستانٌه والسٌرالنكٌه
والعراقٌه حٌث ان منتجات هذه المصانع ٌتم تصدٌرها الى الوالٌات المتحده وكندا واوروبا .
ج – حصة الشركه من السوق المحلً :
ال تعتمد الشركه على السوق المحلً ولكن تتمٌز الشركه بوضع جٌد مقارنه مع الشركات االخرى التً تعمل بنفس
المجال سواء كانت حكومٌه او خاصة .
د – حصة الشركة من االسواق الخارجٌه ان امكن :
لٌس للشركه حصة من االسواق الخارجٌه الن االسواق الخارجٌه متعلقه بالمستثمرٌن والمستأجرٌن فً مجمع
الضلٌل الصناعً .
سادسا  :درجة االعتماد على موردٌن محددٌن أو عمالء رئٌسٌٌن محلٌا او خارجٌا .
الرقم
-1
الرقم

نسبة التعامل من اجمالً المشترٌات

اسم المورد

000

ال ٌوجد

نسبة التعامل من اجمالً المبٌعات اٌرادات الشركه

اسم العمٌل

-1

شركة ناب الفٌل لصناعة االلبسه

%60.6

-2

شركة حرفة االبره لصناعة االلبسه

%10.3

%9.3
-3
شركة المفهوم لصناعة االلبسه
وال ٌوجد موردٌن خارجٌٌن اما بالنسبه للعمالء المحلٌٌن فٌشكلون نسبه قلٌله جدا ال تزٌد عن . %3.6
سابعا  :الحماٌة الحكومٌة أو اإلمتٌازات التً تتمتع بها الشركة أو أي مىن منتجاتهىا بموجىب القىوانٌن واألنظمىة أو
غٌرها
أ  -ال ٌوجد أي حماٌة حكومٌة للشركه ولكن تتمتع الشركه ومنتجاتها بامتٌازات بموجب القوانٌن واألنظمة التالٌه:
 ٌتمتع مجمع الضلٌل بنفس المزاٌا واإلعفاءات الممنوحة للمدن الصناعٌة العامة من حٌث الرسوم والضرائب. اصبحت اٌشزوح تتّتع تٍّشج وِ ْٛجّع اٌضًٍٍ اٌصٕاعً اٌعماري ( ِٕطمٗ تٌّٕٛح ) تٕظثح ضزٌثح دخً تٕظثح %5ٚجٍّع ِشتزٌاتٙا اٌالسِح ٌّّارطح ٔشاطٙا ضّٓ ِجّع اٌضًٍٍ خاضعح تٕظثح اٌصفز.

 تتمتع صادرات المصانع القائمة فً مجمع الضلٌل من االعفاءات الجمركٌة عند دخولها الى االسواق االمرٌكٌةبموجب اتفتقٌة التجارة الحرة
ب – لم تحصل الشركة على اي براءة اخترا او حقوق امتٌاز .
ثامنا  :القرارات الصادرة عن الحكومىة أو المنظمىات الدولٌىة أوغٌرهىا ،التىً لهىا أثىر مىادي علىى عمىل الشىركة أو
منتجاتها أو قدراتها التنافسٌة
أ  -القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولٌة أوغٌرها:
 قرار مجلس الوزراء رقم  3052/4/11/12تارٌخ  2004/11/25والمتضمن منح مطوري المدن14

الصناعٌة الخاصة المزاٌا واالعفاءات الممنوحة للمدن الصناعٌة العامة.وٌطبق اعتبارا من تارٌخ القرار وهو
ساري المفعول لتارٌخه.
 قانون االستثمار رقم  40لسنة  2014والذي بموجبه تتمتع الشركة بضرٌبة دخل مخفضة وضرٌبة مبٌعاتبنسبة الصفر.وٌطبق اعتبارا من  2015/1/1ولٌس له مدة انتهاء.
 قانون ضرٌبة الدخل لسنة  2012والذي ٌطبق اعتبارا من عام  2012/1/1ولٌس له مدة محددة . اتفاقٌة المدن الصناعٌة المؤهلة والموقعة بٌن الحكومة االردنٌة والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  ,حٌث ٌستفادمنها للتصدٌر ال ى االسواق االمرٌكٌة بدون رسموم او قٌمود .وتشمجع المسمتثمرٌن لالسمتثمار فمً مجممع الضملٌل
الصناعً.
ب – االفصاح عٓ تطثٍك اٌشزوٗ ٌّعاٌٍز اٌجٛدٖ اٌعاٌٍّٗ :

ال تطبق الشركة اي معاٌٌر جوده عالٌه
 .ب  +ج) عدد موظفً الشركة وفئات مؤهالتهم
بلػ عدد العاملٌن اإلدارٌٌن والفنٌٌن فً الشركة كالتالً :
المؤهل العلمً

عدد موظفً الشركة
الزمٌله  /شركة الجدار
الحدٌث للمبانً الجاهزة

عدد موظفً
الشركة األم

ماجستٌر
1.1.1.1.1
البكالورٌوس
1.1.1.1.3
دبلوم
1.1.1.1.5
ثانوٌة عامة
1.1.1.1.7

1
1.1.1.1.2
5
1.1.1.1.4
3
1.1.1.1.6
11
1.1.1.1.8

اجمالً عدد
الموظفٌن
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عدد موظفً الشركة التابعة  /الشركة
اإلقلٌمٌة للصناعات المساندة لاللبسة

---

---

---

---

--

---

--

---

--

---

د) برامج التأهٌل والتدرٌب لموظفً الشركة.
الرقم

عدد الموظفٌن

اسم الدوره

-1

التدقٌق الداخلً

1

-2

التحلٌل المالً

1

-3

استخدان نظام االفصاح االلكترونً بلؽة  xbrlفً هٌئة االوراق المالٌه

2

15

ال ا ر
ال ال ه

ار ا

ار

ال نه ال نا
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م ال ا
الع ات العا ه

عاشرا  :المخاطر التً تتعرض الشركة لها
ال ٌوجد مخاطر من الممكن ان تتعرض الشركة لها خالل السنة المالٌة الالحقة ولها تأثٌر مادي علٌها.
حادي عشر  :االنجازات التً حققتها الشركه خالل السنه المالٌة
لم تقم الشركه بتأجٌر مبانً جدٌده خالل عام  2019ولكن حققت االنجازات االخرى التالٌه :

 – 0استطاعت الشركه ان تحقق ارباح لعام ( )9102ما قٌمته (  )1,086,818دٌنار .
 – 9تقلٌل المصارٌؾ االدارٌه .
 – 3المحافظه على المستثمرٌن خاصة بعد توقٌع االتفاقٌه التنموٌه
 – 4تم تقلٌل القروض المترتبه على الشركه وعدم االقتراض خالل هذه السنه .
ثانً عشر  :االثر مالً لعملٌات ذات طبٌعة غٌر متكررة جرت خالل  1132ضمن نشاط الشركة.
ال ٌوجد اثر مالً لعملٌات ذات طبٌعٌه ؼٌر متكرره جرت خالل عام  2019ضمن نشاط الشركه .
ثالث عشر  :السلسلة الزمنٌة لألرباح وحقوق المساهمٌن واسعاراالوراق المالٌة
ٌبٌن الجدول التالً السلسلة الزمنٌة لألرباح المحققة قبمل مخصمص ضمرٌبة المدخل والمخصصمات األخمرى واألربماح
الموزعة ونسب التوزٌع للسنوات الخمس األخٌرة مع أسعار األوراق المالٌة المصدرة من قبل الشركة .
السنه

1136

1135

1130

1131

2019

االرباح والخسائر المحققه

()317,273

803,931

787,934

932,887

1,260,864

االرباح الموزعه

---

---

---

210,000

630,000

36,747,563

37,476,949

38,026,038

38,802,381

39,259,199

0.450

0.380

0.390

0.480

صافً حقوق المساهمٌن
اسعار اؼالق السهم فً
نهاٌة العام

1.340
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رابع عشر  :تحلٌل المركز المالً للشركة ونتائج اعمالها خالل السنة المالٌة (سبع نسب على األقل )
النسبة ()%
1132

النسبة (1131 )%

العائد الى رأس المال

%5.2

%4.16

نسبة الملكٌة

%83

%81.7

حقوق المساهمٌن الى القروض

%18.9

 14.34مره

القروض الى مجمو الموجودات

%4.4

%5.7

الموجودات الثابتة الى حقوق المساهمٌن

%108

%109

معدل المدٌونٌة الى حقوق المساهمٌن

%6.9

%7.5

القروض طوٌلة االجل الى حقوق المساهمٌن

%2.8

%5

4.7

%3,6

المؤشر

االٌرادات الى مجمو الموجودات

 بلػ صافً ارباح الشركه لنهاٌة العام  2019مبلػ ( )1,086الؾ دٌنار . علما بان هناك عالوة االصدار بقٌمة  617الؾ دٌنار . كذلك فقد بلػ حصة السهم من الربح لعام  2019ما ٌعادل ( )0.052دٌنار .خامس عشر :التطورات الهامة والخطة المستقبلٌة للشركة وتوقعات مجلس االدارة
تنوي إدارة الشركة التوسع فً بناء وتأجٌر المبانً الصناعٌة الجاهزة للتسلٌم الفوري ،ولفترة إٌجار ممدتها ممن خممس
الى سبع سنوات  .كما قامت الشركة بمججراء الدراسمات الالزممة للتعمرؾ علمى متطلبمات المصمانع والمسمتثمرٌن ممن
خدمات ومشارٌع إضافٌة لتوفٌرها لهم داخل المدٌنه الصناعٌه القائمة فً مجمع الضلٌل الصناعً العقاري .
ومن أجل الحفاظ واإلستمرارٌة فً العطاء فجن السٌاسمة العاممة والرؤٌمة الواضمحة والخطمة المسمتقبلٌة إلدارة الشمركة
تتجه نحو تثبٌت واإلستمرار بما ٌلً -:
 .1اٌتزوٍش عٍى لٛج اٌشزوح اٌزئٍظٍح فً تأجٍز اٌّثأً اٌصٕاعٍح ٌّظتثّزٌٓ عزب ٚاجأة فً اٌمطاع اٌصٕاعً.
 .2تسمموٌق وتممروٌج المنطقممه التنموٌممة النشمماء صممناعات وتفعٌممل نشمماط اسممتقطاب اسممتثمارات فممً قطاعممات مختلفممه
داخل مجمع الضلٌل الصناعً (منطقه تنموٌة ) .
 .3المحافظة على حقوق المساهمٌن للسنوات القادمة وتحقٌق النتائج االٌجابٌة.
 .4تنفٌذ مساكن داخل المنطقه التنوٌة للعمالة الوافدة التابعة للمصانع القائمة فً مجمع الضلٌل الصناعً .
 .5تقدٌم خدمات مسانده للمصانع القائمة فً المجمع وتطوٌر الخدمات الحالٌة لهم .
 .6تأجٌر داخل حدود المجمع لخدمة المصانع المحافظة على المستأجرٌن فً المبنى التجاري.
 .7اسمتمرار دائمم ممع جهمات حكومٌممة مختلفمة ممن القطما العمام وأهمهمما هٌئمة االسمتثمار ووزارة الصمناعة والتجممارة
ووزارة العمممل ووزارة البلممدٌات ودائممرة الجمممارك ومحافظممة الزرقمماء وؼرفممة صممناعة الزرقمماء وبلدٌممة الضمملٌل
وؼٌرها الجً اٌتٕظٍك ٚاٌتعاٌٍ ْٚعًّ طٌٛا ٌّصٍحح اٌّظتثّزٌٓ اٌّحٍٍٍٓ ٚاالجأة.
18

 – 8توقعات مجلس االداره لنتائج اعمال الشركه :
ٌتوقع مجلس االداره بان تحقق الشركه ارباح صافٌه تتجاوز ملٌون دٌنار للعام المقبل .
سادس عشر  :أتعاب التدقٌق للشركة والشركات التابعة
بلؽت أتعاب تدقٌق شركة مجمع الضلٌل الصناعً لعام  2019مبلػ وقدره ( )11020دٌنار وال ٌوجد شركات تابعه
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سابع عشر  :عدد األوراق المالٌة المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واالداره العلٌا
(أ) عدد األوراق المالٌة المصدره من قبل الشركه المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
االســــــم
 -1الدكتور احمد الرقٌبات
 - 2قصً عٌسى القواسمً

-3

المهندس عماد الشقاق

المنصب

الجنسٌة

عدد االسهم
1132/31/31

عدد االسهم
الشركات المسٌطر
 1131/31/13علٌها من قبل اي منهم

رئٌس مجلس اإلدارة

األردنٌة

1,500,000

1,500,000

شركة المجموعه
االمنه االستثمارٌه

350,000

305,000

ال ٌوجد

28,250

28,250

االردنٌة
االردنٌه

20599
3958

20,599
8,958

ال ٌوجد
الشركه االقلٌمٌه
لصناعة االؼذٌه

20,000
1,739

20,000
1,750

ال ٌوجد
ال ٌوجد

20,000
---

20,000
---

ال ٌوجد
ال ٌوجد

230,000

230,000

ال ٌوجد

نائب رئٌس مجلس االداره االردنٌه

عضو مجلس اداره

العراقٌه

الشركة االقلٌمٌة لصناعة االؼذٌة ذ.م.م
-4
المهندس جورج خٌاط

عضو مجلس ادارة
ممثل

شزوح اٌثظتاْ ٌٍصٕاعٗ ٚاٌشراعٗ
-5
والعقارٌه وٌمثلها المهندس محمد القضاه

عضو مجلس إدارة
ممثل

األردنٌة
االردنٌه

شزوح اٌّجّٛعٗ االِٕٗ االطتثّارٌٗ

عضو مجلس إدارة
ممثل

األردنٌة
االردنٌه

عضو مجلس اداره

االردنٌه

-6

وٌمثلها الدكتور حسٌن الرقٌبات

 - 0تاجض عٕاد عثذ إٌثً اتِ ٛزشذ

20

---

(ب) عدد األوراق المالٌة المصدره من قبل الشركه والمملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العلٌا ذوي السلطه التنفٌذٌة -:
#

االســــــم

-1

عماد خلٌل الشقاق

الوظٌفة

الجنسٌة

عدد االسهم
1132/31/13

عدد األسهم الشركات المسٌطر علٌها من قبل اي
منهم
1131/31/13

المدٌر العام

العراقٌه

28,250

28,250

ال ٌوجد

-2

رامً قدومً

مدٌر االستثمار

اردنً

---

---

ال ٌوجد

-3

عامر مفٌد القوص

مدٌر مالً

فلسطٌنً

---

---

ال ٌوجد

-4

ابراهٌم البلوي

مدٌر المنطقه الصناعٌة
مدقق داخلً

اردنً
اردنً

---

---

---

---

ال ٌوجد
ال ٌوجد

–5

قٌس خالد الؽازي

(ج) ال ٌوجد اوراق مالٌة مصدره من قبل الشركه مملوكه القارب اعضاء مجلس االداره او اقارب اشخاص االداره
العلٌا ( الزوجه واالوالد القصر فقط ).

21

ثامن عشر (أ) :المزاٌا والمكافآت التً ٌتمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة
لم ٌتم صرؾ اٌة مزاٌا او مكافات العضاء مجلس االداره خالل عام 2019
الرقم

االســــــم

المنصب

الرواتب السنوٌه بدل التنقالت المكافات نفقات السفر اجمالً المزاٌا
االجمالً
السنوٌه
السنوٌة السنوٌه
السنوٌه

-1

الدكتور احمد الرقٌبات

رئٌس المجلس

---

---

---

---

---

-2

السٌد قصً عٌسى القواسمه

نائب الرئٌس

---

---

---

---

---

-3

الشركة االقلٌمٌة لصناعة االؼذٌة

عضو

---

---

---

---

---

-4

المهندس عماد الشقاق

عضو

---

---

---

---

---

-5

شركه المجموعه االمنه
االستثمارٌه

عضو

---

---

---

---

---

شركة البستان للصناعه والزراعه

عضو

---

---

---

---

---

السٌد باجس ابو مرشد

عضو

---

---

---

---

---

---

---

---

-6
-7

المجوع
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ب – المزاٌا والمكافات التً ٌتمتع بها بها اشخاص االدارة العلٌا ذوي السلطه التنفٌذٌه فً الشركة لعام  2019فهً كالتالً-:
الرقم

االسم

الوظٌفة

الرواتب
السنوٌه
االجمالً

بدل
التنقالت
السنوٌه

المكافات نفقات السفر
السنوٌه
السنوٌة

اجمالً
المزاٌا
السنوٌه

-1

عماد مصطفى الشقاق

مدٌر عام

42,000

---

---

---

42,000

-2

عامر مفٌد القوص

المدٌر المالً

20,700

600

---

---

21,300

-3

رامً محمد قدومً

مدٌر االستثمار

10,800

---

---

---

10,800

-4

ابراهٌم حسن البلوي

مسؤول المنطقه الصناعٌه

12,000

---

---

---

12,000

مدقق داخلً

8,400

---

---

---

8,400

2ش1,611

511

-5

قٌس خالد قٌس خالد
المجمـــــــــوع

24,611

تاسع عشر  :التبرعات والمنح التً دفعت
قدمت الشركة منح وتبرعات لعدة جهات شعبٌة وجمعٌات خٌرٌة بمبلػ اجمالً قٌمته حوالً ( )550دٌنار كالتالً-:
المبلغ  /بالدٌنار

الجهة
تبر للحمله الوطنٌه فً الضلٌل

550

المجموع

661

عشرون  :بٌان العقود والمشارٌع واالرتباطات التً عقدتها الشركه مع ما ٌلً :
أ  -ال ٌوجد عقود أو مشارٌع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة او الشقٌقه او الحلٌفة
ب – ال ٌوجد عقود او مشارٌع او ارتباطات لرئٌس مجلس االداره أو اعضاء المجلس أو المدٌر العمام أو أي موظمؾ
فً الشركة أو اقاربهم .
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حادي وعشرون  :مساهمة الشركة فً خدمة البٌئة والمجتمع المحلً
أ -مساهمة الشركة فً حماٌة البٌئه :
تم انشاء البنٌة التحتٌة الكاملة من خطوط كهرباء وخطوط مٌاه والهواتؾ والطرق المعبده والخمدمات االساسمٌة لتخمدم
المصانع القائمة فً مجممع الضملٌل الصمناعً وكمذلك لمسماعدة وخدممة اهمالً المنطقمة بشمكل عمام  .وتجمري صمٌانة
دورٌة لهذه الخدمات والبنٌة التحتٌة .
وتعتمد الشركة معاٌٌر الجودة العالٌة والمواصفات والمقاٌٌس االردنٌة والعالمٌة فً بناء وتجهٌز االبنٌة داخمل المدٌنمة
الصناعٌة .
توجد محطة للمٌاه العادمة فً مجمع الضلٌل الصناعً للشركة التابعة ( الشركة اإلقلٌمٌة للصناعات المسانده
لأللبسة) وذلك ضمن أحدث المواصفات العالمٌة حفاظا ً على البٌئة المحٌطة لمنع حدوث اي أضرار بٌئٌة ناتجة عن
ؼسٌل المالبس  /الؽسٌل الصناعً .
فٌما ٌتعلق بدعم المبادرات والنشاطات البٌئٌة ولحماٌة المنطقة من النفاٌات وأكٌاس الناٌلون المتناثرة فً الضلٌل فقد
قام عدد من المتطوعٌن من المصانع القائمة فً مجمع الضلٌل الصناعً بحملة نظافة الزالة النفاٌات الموجودة فً
المنطقة المحٌطة بالمدٌنة الصناعٌة – مجمع الضلٌل الصناعً وذلك من اجل المحافظة على البٌئة والحد من االثر
البٌئً للنفاٌات على المصادر الطبٌعٌة.
وبموجب قرار مجلس الوزراء تارٌخ  2014/10/29تمت موافقة مجلس الوزارء على السٌر باجراءات معالجة
الوضع البٌئً فً منطقة الضلٌل والخالدٌه والحالبات واالسرا فً طرح عطاء محطة المٌاه العادمه الصناعٌة فً
محافظة الزرقاء وتنفٌذه .
ب -مساهمة الشركه فً خدمة المجتمع المحلً
ساهمت الشركة فً خدمة المجتمعات المحلٌة وخاصة اهالً منطقمة الضملٌل والمنماطق المجماورة مثمل (الحالبمات،
الخالدٌة  ،الرصٌفة  ،االزرق) واالرتقاء بمستوى معٌشتهم وتساهم فً التخفٌؾ من حجم البطالة وذلك من خالل :
 - 1توفٌر فرص العمل الهالً هذه المناطق ،فقد تم توفٌر حوالً ( 6االؾ) فرصة عمل فً قطاعمات مختلفمة
فً المصانع العاملة فً المجمع .

 - 2وفرت المصانع القائمة فً مجمع الضلٌل الصناعً فً عام  2019فرص عمل لالشخاص من
ذوي االعاقة الحركٌة وتم توفٌر بٌئة مالئمه لهم للعمل والتً تتناسب مع امكانٌات وقدرات هذه
الفئة من المواطنٌن وتوفٌر حٌاة كرٌمة فً المجتمع األردنً .
 -3تســعى الشركة لتوفٌر شواؼر من القوى العاملة فً مجال صناعة االلبسه وف ًقا لحاجات المصانع القائمة
مجمع الضلٌل الصناعً وبالتعاون مع القطا العام
فً المدٌنة الصناعٌة فً بلدٌة الضلٌل  .واستطا
وخصوصا ً وزارة العمل فً دعم ورعاٌة وإستقطاب المزٌد من العمالة األردنٌة لتدرٌبهم وتأهٌلهم فً عدة مراكز
تدرٌب وذلك لمساعدتهم فً الحصول على فرص عمل فــً المصانع .استقطاب عماله اردنٌة من البلدٌات
والمحافظات المجاوره ومن اهمها بلدٌة الخالدٌه وبلدٌة الحالبات والرصٌفه والزرقاء واألزرق وؼٌرها.
 - 4نمو وتطوٌر المنطقه من ضمن محافظة الزرقاء ادى الى زٌادى دخل العائالت من خالل العمل فً
المصانع القائمه فً مجمع الضلٌل واهالً تلك المنطقه من خالل زٌادة عدد المحالت التجارٌة التً تم افتتاحها
منذ انشاء
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المجمع
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تقرٌر الحوكمه
أ – المعلومات والتفاصٌل المتعلقه بتطبٌق احكام هذه التعلٌمات وقواعد حوكمة الشركات فً الشركه :
قامت الشركه بااللتزام بتطبٌق جمٌع تعلٌمات حوكمة الشركات المساهمه المدرجه لسنة . 2017
ب – اسماء اعضاء مجلس االداره الحالٌٌن والمستقٌلٌن خالل السنه وتحدٌد فٌما اذا كان العضو تنفٌذي او ؼٌر تنفٌذي
ومستقل او ؼٌر مستقل

صفة العضو

اسم عضو مجلس االداره
-1

د.احمد قاسم الرقٌبات

-2

اٌظٍذ لصً عٍظى اٌمٛاطًّ

ؼٌر تنفٌذي ( مستقل)

-3

الشركه االقلٌمٌة لصناعة االؼذٌه

ؼٌر تنفٌذي ( مستقل)

-4

المهندس عماد الشقاق

تنفٌذي ( ؼٌر مستقل)

-5

السٌد باجس ابو مرشد

غٍز تٕفٍذي (ِظتمً)

-6

شركة البستان للصناعه والزراعه

ؼٌر تنفٌذي ( مستقل)

-7

شركة المجموعه االمنه االستثمارٌه

ؼٌر تنفٌذي (ؼٌر مستقل)

ؼٌر تنفٌذي (ؼٌر مستقل)

اعضاء مجلس االداره الذٌن انتهت عضوٌتهم فً مجلس ادارة الشركه بتارٌخ  2020/4/18ونحدٌد فٌما اذا كان العضو
تنفٌذي او ؼٌر تنفٌذي مستقل او ؼٌر مستقل
-1
ؼٌر تنفٌذي (ؼٌر مستقل)
دٌنا جاك خٌاط
-2

شزوح اٌظحز ٌٍتعٍّز ٚاالطىاْ

ؼٌر تنفٌذي ( ؼٌر مستقل)

-3

صفاء البو هالل

ؼٌر تنفٌذي ( ؼٌر مستقل)
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ج – اسماء ممثلً اعضاء مجلس االداره االعتبارٌٌن وتحدٌد فٌما اذا كان الممثل تنفٌذي او ؼٌر تنفٌذي ومستقل او ؼٌر
مستقل

اسم عضو مجلس االداره االعتباري

اسم ممثل العضو االعتباري

صفة الممثل االعتباري

-1

الشركه االقلٌمٌة لصناعة االؼذٌه

جورج جاك خٌاط

ؼٌر تنفٌذي ( مستقل)

-2

شركة الرسا لالستثمارات السٌاحٌه
والعقارٌه

ِحّذ اٌمضاٖ

ؼٌر تنفٌذي ( مستقل)

-3

شركة المجموعه االمنه االستثمارٌه

حظٍٓ لاطُ اٌزلٍثاخ

ؼٌر تنفٌذي (ؼٌر مستقل)

د – المناصب التنفٌذٌة فً الشركه واسماء االشخاص الذٌن ٌشؽلونها :

اسم الشخص الذي ٌشغل المنصب

المناصب التنفٌذٌه
-1

المدٌر العام

-2

المدٌر المالً

عامر مفٌد القوص

-3

مدٌر االستثمار

رامً قدومً

-4

مدٌر المنطقه الصناعٌه

ابراهٌم البلوي

-5

مدقق داخلً

قٌس الؽازي

المهندس عماد مصطفى الشقاق

هـ -جمٌع عضوٌات مجالس االداره التً ٌشؽلها عضو مجلس االداره فً الشركات المساهمه العامه ان وجدت :
ال ٌوجد الي من اعضاء مجلس االداره اٌة عضوٌه فً ادارة الشركه المساهمه العامه االخرى .
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و– ضابط ارتباط الحوكمه فً الشركه :
قٌس الؽازي .
ز – اسماء اللجان المنبثقه عن مجلس االداره :
 –1لجنة التدقٌق .
 –2لجنة الترشٌحات والمكافات .
 –3لجنة الحوكمه .
 – 4لجنة ادارة المخاطر .
ح – اسم رئٌس واعضاء لجنة التدقٌق ونبذه عن مؤهالتهم وخبراتهم باالمور المالٌة :

العضوٌه

المؤهالت

الخبرات

االسم
 -1السٌد قصً القواسمً

عضو

بكالورٌس ادارة اعمال

قطا خاص

 -2شركة البستان للصناعه والزراعه
ممثلها المهندس محمد القضاه

عضو

بكالورٌس هندسه

قطا خاص

رئٌس اللجنه

دبلوم هندسه كٌماوٌه

قطا خاص

 -3السٌد باجس ابو مرشد

ط – اسم رئٌس واعضاء لجنة الترشٌحات والمكافات ولجنة الحوكمه ولجنة ادارة المخاطر
لجنة الترشٌحات والمكافات
العضوٌه
االسم
 -1السٌد باجس ابو مرشد

رئٌس اللجنه

 -2قصً القواسمً

عضو اللجنه

 -3الشركه االقلٌمٌه لصناعة االؼذٌه ممثلها جورج خٌاط

عضو اللجنه

لجنة الحوكمه
العضوٌه

االسم
 -1شركة المجموعه االمنه االستثمارٌه ممثلها السٌد حسٌن الرقٌبات

رئٌس اللجنه

 -2شركة البستان للصناعه والزراعه ممثلها المهندس محمد القضاه

عضو اللجنه

 -3ممثل الشركه االقلٌمٌة لصناعة االؼذٌه  /جورج جاك خٌاط

عضو اللجنه

لجنة ادارة المخاطر
العضوٌه

االسم
 -1شركة المجموعه االمنه االستثمارٌه ممثلها السٌد حسٌن الرقٌبات
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رئٌس اللجنه
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ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺻﻔﺤﺔ
٣-٢

 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

٤

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٥

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

٦

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

٧
١٧ - ٨

 -إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

-١-

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
_____________________________________________________________________________________
إﻳﻀﺎح
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﺁﻻت
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﺟﺮة
ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

٣
٤

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

٥
٦
٧

٢٠١٩
١٧٠,١٠٧
٤٢,١٩٠,٦١٣
٢,٧٣٢,٧٤٨
٤٥,٠٩٣,٤٦٨
٤٠,٤٥١
٥١٩,٣٨٨
١,٥٧١,٣٨٥
٩١,٣٤٨
٢,٢٢٢,٥٧٢
٤٧,٣١٦,٠٤٠

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع
ﻋﻼوة إﺻﺪار
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ
أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

٢١,٠٠٠,٠٠٠
٦١٦,٩٩٦
٧٣٠,٢٢٤
١٥,٨٠١,٣١٥
١,١١٠,٦٦٤
٣٩,٢٥٩,١٩٩

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﻳﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

٣,٤٣٨,٥٠١
١,١٠٧,٠٠١
٤,٥٤٥,٥٠٢

٢٠١٨
٢٦٥,٢٩٠
٤٢,٤١٧,٤١٧
٣,١٧١,٧١٨
٤٥,٨٥٤,٤٢٥
٢٣,٥٢١
١٨٢,٢٢٤
١,٢٢٦,٦٣٤
٢٠٥,١١٦
١,٦٣٧,٤٩٥
٤٧,٤٩١,٩٢٠

٨

٩
١٠

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺁﺟﻠﺔ
إﻳﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

١١
١٢
٩
١٠
١٠

٤٢٣,٢١٥
١٩,٤٨٩
١,٩٠٢,٨٦٨
٩٦١,٩٧٢
٢٠٣,٧٩٥
٣,٥١١,٣٣٩
٨,٠٥٦,٨٤١
٤٧,٣١٦,٠٤٠

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (٢٢ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"

-٤-

٢١,٠٠٠,٠٠٠
٦١٦,٩٩٦
٦٠٤,١٣٨
١٥,٨٠١,٣١٥
٧٧٩,٩٣٢
٣٨,٨٠٢,٣٨١

٣,٨٠٢,٣٠٩
١,٩٦٩,٧٠٣
٥,٧٧٢,٠١٢
١٦٩,٠٣٦
١٦,٢٦٣
١,٧٩٩,٦٥٥
٧٣٦,١٣٢
١٩٦,٤٤١
٢,٩١٧,٥٢٧
٨,٦٨٩,٥٣٩
٤٧,٤٩١,٩٢٠

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
_______________________________________________________________________________________
إﻳﻀﺎح
إﻳﺮادات إﻳﺠﺎرات أﺑﻨﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﺑﺪل ﺧﺪﻣﺎت وأﺧﺮى
اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﺟﺮة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ
رﺳﻮم هﻴﺌﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﺁﻻت
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات أﺧﺮى
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

١٣
٤
١٤

١٥
١٥

١٦

ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ

٢٠١٩
٢,٠١١,٠٩٤
١٩٣,٤٥٠
)(٢٥٠,٤٩٧
١,٩٥٤,٠٤٧
)(٣٣٦,٩٠١
)(٢٨٤,٦٠٩
)(٦٠,٣٣٣
)(٣٥,٩١٢
٢٤,٥٧٢
١,٢٦٠,٨٦٤
)(١٣٨,٦٩٥
)(٣٥,٣٥١
١,٠٨٦,٨١٨

٢,٠٠٢,٠٧٣
١٦٣,٩١٤
)(٢٥٢,٩٩٢
١,٩١٢,٩٩٥
)(٣٨٠,١٤٥
)(٣٢٤,٢٠٤
)(٢٧٦,٤٨١
٧٢٢
٩٣٢,٨٨٧
)(٥٩,٦٦٦
٨٧٣,٢٢١

٠,٠٥٢

٠,٠٤٢
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٢٠١٨

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع

أرﺑﺎح
ﻣﺮﺣﻠﺔ

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ

٧٧٩,٩٣٢

٣٨,٨٠٢,٣٨١

ـ

٣٨,٨٠٢,٣٨١

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح

-

-

-

-

)(٦٣٠,٠٠٠

)(٦٣٠,٠٠٠

-

)(٦٣٠,٠٠٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

-

-

-

-

١,٠٨٦,٨١٨

١,٠٨٦,٨١٨

-

١,٠٨٦,٨١٨

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري

-

-

١٢٦,٠٨٦

-

)(١٢٦,٠٨٦

اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١

٢١,٠٠٠,٠٠٠

ﻋﻼوة
إﺻﺪار
٦١٦,٩٩٦

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
إﺟﺒﺎري
٦٠٤,١٣٨

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ
١٥,٨٠١,٣١٥

-

-

اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

٢١,٠٠٠,٠٠٠

٦١٦,٩٩٦

٧٣٠,٢٢٤

١٥,٨٠١,٣١٥

١,١١٠,٦٦٤

٣٩,٢٥٩,١٩٩

-

اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١

٢١,٠٠٠,٠٠٠

٢,٠٥٢,٢٥٢

٥١٠,٨٤٩

١٥,٨٠١,٣١٥

)(١,٢٢٥,٢٥٦

٣٨,١٣٩,١٦٠

إﻃﻔﺎء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار

ـ

)(١,٢٢٥,٢٥٦

ـ

ـ

١,٢٢٥,٢٥٦

ـ

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح

ـ

)( ٢١٠,٠٠٠

ـ

ـ

ـ

ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ـ

ـ

ـ

ـ

٨٧٣,٢٢١

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري

ـ

ـ

ـ

اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

٢١,٠٠٠,٠٠٠

٦١٦,٩٩٦

٩٣,٢٨٩
٦٠٤,١٣٨

١٥,٨٠١,٣١٥

)(٢١٠,٠٠٠
ـ
٨٧٣,٢٢١

ـ
ـ
١١٣,١٢٢
ـ

)(٩٣,٢٨٩

ـ

ـ

٧٧٩,٩٣٢

٣٨,٨٠٢,٣٨١

ـ
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)(١١٣,١٢٢

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

٣٩,٢٥٩,١٩٩
٣٨,٠٢٦,٠٣٨
ـ
)(٢١٠,٠٠٠
١١٣,١٢٢
٨٧٣,٢٢١
ـ
٣٨,٨٠٢,٣٨١

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٨

٢٠١٩
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﺳﺘﻬﻼآﺎت
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﺁﻻت
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ

١,٢٦٠,٨٦٤
٢٦٩,٧٦٨
٣٥,٩١٢
-

٩٣٢,٨٨٧
٢٧١,٧٨٣
ـ
٢٧٦,٤٨١

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺁﺟﻠﺔ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
إﻳﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)(٢٤٢,٩٤٥
)(١٦,٩٣٠
٣,٢٢٦
١١٥,٤٨٤
)(٢٦٠,٥٩٥
)(٣٥,٣٥١
١,١٢٩,٤٣٣

٩١٥,٨٧٩
٧٨,٣٢٨
)(١٤٠,٤٤٤
٢١,٥١٣
)(١,٨٥٢,٠٤٠
)(٥٩,٦٦٦
٤٤٤,٧٢١

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﺁﻻت
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﺟﺮة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

٤٠,٠٠٠
)(٢٣,٦٩٣
١٦,٣٠٧

)(١,٩٦٠
)(٣٨,٢١٤
)(٤٠,١٧٤

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺮوض
أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

٧,٣٥٤
)(٦٣٦,٨٦٢
)(٦٣٠,٠٠٠
)(١,٢٥٩,٥٠٨

١٩٥,٢٢١
)(٦٠٢,٤٥٥
)(٢١٠,٠٠٠
)(٦١٧,٢٣٤

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(١١٣,٧٦٨
٢٠٥,١١٦
٩١,٣٤٨

)(٢١٢,٦٨٧
٤١٧,٨٠٣
٢٠٥,١١٦

"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إﻟﻰ رﻗﻢ ) (٢٢ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
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ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻻردﻧﻲ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١ﻋـــﺎم
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘ ﺎري اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪودة وﺳ ﺠﻠﺖ ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻞ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻟ ﺪى وزارة اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺠ ﺎرة آﺸ ﺮآﺔ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﺤ ﺖ رﻗ ﻢ ) (٢٩٠ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ  ٢٣ﺁب  .١٩٩٥إن ﻣﺮآ ﺰ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ اﻟﺸ ﺮآﺔ ه ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.
ﻣ ﻦ أه ﻢ ﻏﺎﻳ ﺎت اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺗﻤﻠ ﻚ وإﻧﺸ ﺎء اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬ ﺎ إﻣ ﺎ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ أو ﻣ ﻊ اﻟﻐﻴ ﺮ ،ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻈﻔ ﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳ ﺔ
اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ.
إن أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻷردن.
ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸـﺮآﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘـﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘـﺎرﻳﺦ  ٢٧ﺷﺒﺎط  ،٢٠٢٠وﺗﺘﻄﻠ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ.

. ٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺗﻢ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮات
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ان اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ هﻮ ﻋﻤﻠﺔ اﻇﻬﺎر اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ.
إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﺈﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋ ﺪدًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ،وﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول  ،٢٠١٩وﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟ ﻦ
ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻮارﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ :
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﻴﺎر

رﻗﻢ اﻟﻤﻌﻴﺎر

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(٣

ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻋﻤﺎل )ﺗﻌﺪﻳﻼت(

اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠٢٠

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(١٧

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠٢١

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
إن اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻹﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ .ان ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪﻗ ﺔ واﻟﺘ ﻴﻘﻦ ،وﻋﻠﻴ ﻪ
ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻدارة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓ ﻲ أوﺿ ﺎع وﻇ ﺮوف اﻟﻔﺮﺿ ﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻨﺪت ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أهﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﺎﻋ ﺎدة ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻻﻋﻤ ﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻟﻼﺻ ﻮل اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ دوري ﻟﻐﺎﻳ ﺎت اﺣﺘﺴ ﺎب اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ اﻋﺘﻤ ﺎداﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺻﻮل وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻳ ﺘﻢ اﺧ ﺬ ﺧﺴ ﺎرة اﻟﺘ ﺪﻧﻲ )إن وﺟ ﺪت( ﻓ ﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
 ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘَﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ) (٩ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ه ﺬﻩاﻟﻌﻤﻠﻴ ﻪ إﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺮﺿ ﻴﺎت واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات ﻋﻨ ﺪ إﺣﺘﺴ ﺎب اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻗ ﻴﻢ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت وﻧﺴ ﺐ اﻟﺘﻌﺜ ﺮ
وأرﺻﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ اذا آﺎن هﻨﺎك زﻳﺎدة ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
-٨-

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤﻌ ﺪات واﻵﻻت ﺑﺎﻟﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻨﺰﻳ ﻞ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘ ﺮاآﻢ )ﺑﺈﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿ ﻲ( ،وﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺟ ﺎهﺰة
ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺒﺎﻧﻲ وهﻨﺎﺟﺮ
اﻻت وﻣﺎآﻴﻨﺎت وﻣﻌﺪات
ﺳﻴﺎرات
أﺛﺎث وأﺟﻬﺰة ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادﻩ ﻷي ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤﻌ ﺪات واﻵﻻت ﻋ ﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ
اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادهﺎ وﺗﺴﺠﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ آ ﻞ ﻋ ﺎم ،وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل إﺧ ﺘﻼف اﻟﻌﻤ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻋﻤ ﺎ ﺗ ﻢ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻳﺘﻢ إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻋ ﺎدة
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد آﻠﻔﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاآﻢ ﺣ ﻴﻦ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ أو اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬ ﺎ وﻳ ﺘﻢ إﺛﺒ ﺎت أﻳ ﺔ أرﺑ ﺎح أو ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﺗﺨ ﺺ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﺟﺮة
ﺗﻈﻬﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاآﻢ )ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ( ،وﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺪى
اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %١٠- %٢ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﻳﺮادات أو اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات وأي ﺗ ﺪﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﻳ ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﻲ ﻟﻺﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻮاﻓ ﻖ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ وﻧﺴ ﺒﺔ اﻹﺳ ﺘﻬﻼك ﻣ ﻊ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﺬﻣﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﺼ ﻴﻠﻬﺎ ﺧﺼ ﻤﺎ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻟﻬﺎ وﻳﻀﺎف اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻳﺮادات.
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﺪى اﻟﺒﻨ ﻮك واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺴ ﻴﻴﻞ إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺤ ﺪدة وﺑﺎﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز اﻟﺜﻼﺛ ﺔ
أﺷﻬﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﻮرد أو ﻟ ﻢ
ﺗﺘﻢ.
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺎت ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ أواﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻷﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ وأﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﻗﻴ ﺎم
اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﺘﻘﺎص
ﻳ ﺘﻢ إﺟ ﺮاء ﺗﻘ ﺎص ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وإﻇﻬ ﺎر اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﺼ ﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ
اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وآﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺎص أو ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
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اﻹﻳﺮادات
ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺈﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ،ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳ ﺘﻢ اﻹﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺈﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺄﺗﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ وﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز .وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺸﺘﺮط إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﻹﻳﺮادات ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ إﻳﺮاد اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر اﻷﺻﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ )ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺗﻬﺎ  ١٢ﺷﻬﺮًا أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪء وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ( .آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺔ أﻳﻀًﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد
اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻸﺻﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺪﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻌﻘﻮد
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر اﻷﺻﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ آﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر.
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻳﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳ ﺔ
وآﻠﻔﺔ إﻳﺠﺎرات اﻟﻌﻘﺎرات.
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ إﺳﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﺔ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﺟ ﺮاء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت .ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ أرﺻ ﺪة
اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﺈﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﻠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ
اﻟﻤﺮآﺰي اﻷردﻧﻲ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺻﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.

ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ،وﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﻌﻠﻨ ﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷن اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ إﻳﺮادات ﻏﻴ ﺮ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻀ ﺮﻳﺒﺔ أو ﻣﺼ ﺎرﻳﻒ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ ﻓ ﻲ
ﺳﻨﻮات ﻻﺣﻘﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاآﻤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴًﺎ أو ﺑﻨﻮد ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ أو ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ.
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. ٣

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﺁﻻت
أراﺿـﻲ

ﺁﻻت وﻣﺎآﻴﻨﺎت
وﻣﻌﺪات

ﻣﺒﺎﻧـــﻲ وهﻨﺎﺟﺮ

ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻤﻴﺎﻩ

أﺛﺎث وأﺟﻬﺰة
ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ

ﺳﻴﺎرات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻜﻠﻔـــﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١
إﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

ـ
-

٩,٤٢٩
٩,٤٢٩

٣٠٥,٩٢٢
)(٧٨,٨٧٠
٢٢٧,٠٥٢

ـ
-

٣٦,٩٧٥
٣٦,٩٧٥

٢٠,١١٢
٢٠,١١٢

٣٧٢,٤٣٨
)(٧٨,٨٧٠
٢٩٣,٥٦٨

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاآﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١
اﺳﺘﻬﻼآﺎت
إﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ٢٠١٩/١٢/٣١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

ـ
-

٣,٧٦٤
٣٧٧
٤,١٤١
٥,٢٨٨

٦٧,٠٢٨
١١,٩٢١
)(٢,٩٥٨
٧٥,٩٩١
١٥١,٠٦١

ـ
-

٢٥,٥٩٥
٥,١٦٣
٣٠,٧٥٨
٦,٢١٧

١٠,٧٦١
١,٨١٠
١٢,٥٧١
٧,٥٤١

١٠٧,١٤٨
١٩,٢٧١
)(٢,٩٥٨
١٢٣,٤٦١
١٧٠,١٠٧

٢٤٢,١١١
ـ
)( ٢٤٢,١١١
ـ

٦٩٨,٧٢١
ـ
)( ٦٨٩,٢٩٢
٩,٤٢٩

١,٦٤٧,٤٨٩
١٥٥,٢٤٥
)( ١,٤٩٦,٨١٢
٣٠٥,٩٢٢

١٣٥,٢٠٩
ـ
)( ١٣٥,٢٠٩
ـ

٨١,٨٧٤
ـ
)٤٤,٨٩٩
٣٦,٩٧٥

٣٧,٢٢٣
١,٩٦٠
)( ١٩,٠٧١
٢٠,١١٢

٢,٨٤٢,٦٢٧
١٥٧,٢٠٥
)( ٢,٦٢٧,٣٩٤
٣٧٢,٤٣٨

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

٢٤٣,٥٧٥
٣٧٧
)( ٢٤٠,١٨٨
٣,٧٦٤
٥,٦٦٥

١,٢٧٩,٣٣٢
١١,٠٥٨
)( ١,٢٢٣,٣٦٢
٦٧,٠٢٨
٢٣٨,٨٩٤

١٠١,١٤٥
ـ
)( ١٠١,١٤٥
ـ
ـ

٦٤,٩٤٧
٥,٥٤٦
)( ٤٤,٨٩٨
٢٥,٥٩٥
١١,٣٨٠

٢٧,٦٩٣
١,٨١٠
)( ١٨,٧٤٢
١٠,٧٦١
٩,٣٥١

١,٧١٦,٦٩٢
١٨,٧٩١
)( ١,٦٢٨,٣٣٥
١٠٧,١٤٨
٢٦٥,٢٩٠

اﻟﻜﻠﻔـــﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١
إﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺘﺒﻌﺎدات اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاآﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١
اﺳﺘﻬﻼآﺎت
إﺳﺘﺒﻌﺎدات اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ٢٠١٨/١٢/٣١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

(

 . ٤اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﺟﺮة
٢٠١٩

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
أراﺿﻲ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﻧـــﻲ ﻣﺆﺟﺮة

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻜﻠﻔـــﺔ وﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺪﻣﺞ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

١٦,٢٢٠,٠٢٦
١٦,٢٢٠,٠٢٦

١١,٨٠٦,٤٦٠
٢٣,٦٩٣
١١,٨٣٠,١٥٣

٢٠,٢٩٩,٩٤٦
٢٠,٢٩٩,٩٤٦

٤٨,٣٢٦,٤٣٢
٢٣,٦٩٣
٤٨,٣٥٠,١٢٥

اﻹﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﺪﻧﻲ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١/١
إﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩/١٢/٣١

١٦,٢٢٠,٠٢٦

١,٤١٠,٣٨٤
٢٥٠,٤٩٧
١,٦٦٠,٨٨١
١٠,١٦٩,٢٧٢

٤,٤٩٨,٦٣١
٤,٤٩٨,٦٣١
١٥,٨٠١,٣١٥

٥,٩٠٩,٠١٥
٢٥٠,٤٩٧
٦,١٥٩,٥١٢
٤٢,١٩٠,٦١٣

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٢٠١٨

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
أراﺿﻲ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﻧـــﻲ ﻣﺆﺟﺮة

اﻟﻜﻠﻔـــﺔ وﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺪﻣﺞ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

١٦,٠٩٤,٦٤٥
١٢٥,٣٨١
١٦,٢٢٠,٠٢٦

١١,٤٣٠,١٣٢
٣٧٦,٣٢٨
١١,٨٠٦,٤٦٠

٢٠,٢٩٩,٩٤٦
ـ
٢٠,٢٩٩,٩٤٦

٤٧,٨٢٤,٧٢٣
٥٠١,٧٠٩
٤٨,٣٢٦,٤٣٢

اﻹﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﺪﻧﻲ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١/١
إﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨/١٢/٣١

ـ
ـ
١٦,٢٢٠,٠٢٦

١,١٥٧,٣٩٢
٢٥٢,٩٩٢
١,٤١٠,٣٨٤
١٠,٣٩٦,٠٧٦

٤,٤٩٨,٦٣١
ـ
٤,٤٩٨,٦٣١
١٥,٨٠١,٣١٥

٥,٦٥٦,٠٢٣
٢٥٢,٩٩٢
٥,٩٠٩,٠١٥
٤٢,٤١٧,٤١٧

إن اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ هﻲ ﺑﻀﻤﺎن رهﻦ ﺑﻌﺾ أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.

- ١١ -

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ٥أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
٢٠١٩
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﺴﺘﺮدة
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت آﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣًﺎ
ذﻣﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

. ٦

٢٠١٨

١٨,٧٣٢
١٢,٨٠٠
٨,١٧٦
٧٤٣

١٨,٧٣٢
٣٠٠
٤,١٣٩
٣٥٠

٤٠,٤٥١

٢٣,٥٢١

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
٢٠١٨

٢٠١٩
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

٦٨١,٣٣٠

٣٤٤,١٦٦

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

)(١٦١,٩٤٢

)(١٦١,٩٤٢

٥١٩,٣٨٨

١٨٢,٢٢٤

ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﻤﺎر اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ:
٢٠١٩

٢٠١٨

ذﻣﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎم

٥١٩,٣٨٨

١٨٢,٢٢٤

ذﻣﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺎم

-

ـ

٥١٩,٣٨٨

١٨٢,٢٢٤

وﻓﻲ رأي إدارة اﻟﺸﺮآﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ.

 . ٧اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
٢٠١٩

٢٠١٨

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

١١,٢٧٩

١٠,٦٢٨

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

٨٠,٠٦٩

١٩٤,٤٨٨

٩١,٣٤٨

٢٠٥,١١٦

- ١٢ -

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ٨ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
ﻳﺒﻠﻎ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح واﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ واﻟﻤﺪﻓﻮع ) (٢١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ) (٢١ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ
واﺣﺪ ﻟﻠﺴﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩و .٢٠١٨
ﻋﻼوة اﻻﺻﺪار
ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار ) (٦١٦,٩٩٦دﻳﻨﺎر آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩و ٢٠١٨وهﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺴﻌﺮ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ دﻳﻨﺎر واﺣﺪ.
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺟﺒﺎري
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %١٠ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ.
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ
ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ إﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ هﺬا اﻟﺤﺴﺎب.
أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﺔ
 ﺳﻴﺘﻘﺪم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم  ٢٠٢٠ﺑﺘﻮزﻳ ﻊ أرﺑ ﺎح ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰاﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٣ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ.
 واﻓﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %٣ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ.

 . ٩إﻳﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺛﺒ ﺎت ﺟ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎب اﻟﻨﻘ ﺪ وإﺛﺒ ﺎت ﺟ ﺰء ﻓ ﻲ
ﺣﺴﺎب ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﺟﺰء ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

 . ١٠ﻗﺮوض وﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻧﻮع اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ
ﻗﺮوض ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ

ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﺗـﺎرﻳﺦ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

%٩
%١٠,٥

٢٠٢٠
٢٠٢٢ - ٢٠٢٠

ﺳﻘﻒ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
٣٥٠,٠٠٠
٤,٤٢٠,٠٠٠

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ
٢٠٣,٧٩٥
٢,٠٦٨,٩٧٣
٢,٢٧٢,٧٦٨

إن اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ هﻲ ﺑﻀﻤﺎن رهﻦ ﺑﻌﺾ أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.

- ١٣ -

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ١١أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
أﻣﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )إﻳﻀﺎح (١٥
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
أﻣﺎﻧﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻣﺎﻧﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﺨﺼﺺ رﺳﻮم هﻴﺌﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

٢٠١٩

٢٠١٨

٢١٤,٣٠١
١٣٨,٦٩٥
٥,٥١٠
٢,٢٤٧
٢,١٢٩
٦٠,٣٣٣
٤٢٣,٢١٥

١٣٨,٢٥٥
٢٠,٧٠٣
٩,٤٢٠
٦٥٨
ـ
١٦٩,٠٣٦

 . ١٢ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺁﺟﻠﺔ
٢٠١٩
١٦,٧٠٦
٢,٧٨٣
١٩,٤٨٩

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﺷﻴﻜﺎت ﺁﺟﻠﺔ

٢٠١٨
١٦,٢٦٣
ـ
١٦,٢٦٣

 . ١٣ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﺑﺪل ﺧﺪﻣﺎت وأﺧﺮى
إﻳﺮادات ﺑﺪل ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
إﻳﺮادات ﺑﻴﻊ ﻣﻴﺎﻩ

. ١٤

٢٠١٩

٢٠١٨

١٤٧,١٤٩
٤٦,٣٠١
١٩٣,٤٥٠

١٢٠,٥٤٨
٤٣,٣٦٦
١٦٣,٩١٤

ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ
رواﺗﺐ وأﺟﻮر وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ
رﺳﻮم ورﺧﺺ
اﺳﺘﻬﻼآﺎت )إﻳﻀﺎح (٣
أﺗﻌﺎب ﻣﻬﻨﻴﺔ
إﻳﺠﺎرات
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﺮﻳﺪ وهﺎﺗﻒ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺳﻴﺎرات
دﻋﺎﻳﺔ وإﻋﻼن
آﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎﻩ وﻣﺤﺮوﻗﺎت
ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺿﻴﺎﻓﺔ
اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﺎم اﻟﺸﺮآﺎت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

- ١٤ -

٢٠١٩

٢٠١٨

١٩٢,٦٢٨
٢٤,٧٥٧
٢٢,٣٦٦
١٩,٢٧١
١٧,٨١٨
٩,١٨٠
٥,٥٢٢
٥,٤٢٦
٥,٢٢٨
٥,٠٥٩
٢,٩٦٨
٢,٣٦٦
١,١٢٦
٦٠٠
٢٢,٥٨٦
٣٣٦,٩٠١

٢٠٣,٠٧١
٢٥,٥٠٦
٣٤,٣٤١
١٨,٧٩١
٣٨,٠٦١
٨,٤١٥
٥,٢٢٧
٥,٧٦٨
٦,١٤٦
٢,٧٠٨
٢,٧٧٥
١٩,٠٣٥
١,٣١٧
٦٠٠
٨,٣٨٤
٣٨٠,١٤٥

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ١٥اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
إن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ هﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٩
١٣٨,٦٩٥
٣٥,٣٥١
)(٣٥,٣٥١
١٣٨,٦٩٥

اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ )إﻳﻀﺎح (١١

٢٠١٨
ـ
ـ
٥٩,٦٦٦
)(٥٩,٦٦٦
-

ﺗﻤﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻈﺎهﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٩
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ

٢٠١٨

١٢٦,٠٨٦
١٢,٦٠٩
٣٥,٣٥١

٥٩,٦٦٦

١٧٤,٠٤٦

٥٩,٦٦٦

 ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .٢٠١٨ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ. . ١٦ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
٢٠١٩

٢٠١٨

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ

١,٠٨٦,٨١٨

٨٧٣,٢٢١

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ

٢١,٠٠٠,٠٠٠

٢١,٠٠٠,٠٠٠

٠,٠٥٢

٠,٠٤٢

 . ١٧رواﺗﺐ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﻠﻐ ﺖ رواﺗ ﺐ وﻣﻜﺎﻓ ﺂت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ) (٩٤,٥٠٠دﻳﻨ ﺎر و) (١٠٤,١٠٠دﻳﻨ ﺎر ﻟﻠﺴ ﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘ ﻴﻦ
ﻓﻲ  ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩و  ٢٠١٨ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
 . ١٨اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ آﻤﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻜﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (٥٠أﻟ ﻒ دﻳﻨ ﺎر وﻳﻘﺎﺑﻠﻬ ﺎ ﺗﺄﻣﻴﻨ ﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (١٢,٥٠٠دﻳﻨﺎر.
 . ١٩اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺬﻣﻢ واﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى واﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮهﺮﻳًﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻣ ﺎ ﻗﺼ ﻴﺮة
اﻷﺟﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮهﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
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ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 . ٢٠إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة أو ﻋﺠﺰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺸ ﺮآﺔ
ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺴ ﻤﻌﺔ ﺟﻴ ﺪة ووﺿ ﻊ
ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺪدة .ﻳﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗﺼ ﻰ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ إن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻌ ﺎﻣﻼت
اﻟﺸﺮآﺔ هﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﺣﻴﺚ أن ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟ ﺪﻳﻨﺎر ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑﺴ ﻌﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻊ اﻟ ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ،ﻓ ﺈن
اﻷرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ هﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وإن ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮي.
ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺸﺮآﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ ﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ .وﺣﻴ ﺚ
أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑ ﺖ وﺗﻈﻬ ﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة ،ﻓ ﺈن ﺣﺴﺎﺳ ﻴﺔ أرﺑ ﺎح اﻟﺸ ﺮآﺔ وﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮي.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺴ ﻴﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﻼزم ﻟﺘﺄدﻳ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮارﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻟﺘﺠﻨ ﺐ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإدارة اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت وﻣﻮاﺋﻤ ﺔ ﺁﺟﺎﻟﻬ ﺎ واﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺮﺻ ﻴﺪ آ ﺎف ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ
وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ.
وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧ ﺎﻩ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت )ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺨﺼ ﻮﻣﺔ( ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي آﻤ ﺎ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
٢٠١٩
إﻳﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻗﺮوض
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺁﺟﻠﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
١,٩٠٢,٨٦٨
٩٦١,٩٧٢
٤٢٣,٢١٥
١٩,٤٨٩
٢٠٣,٧٩٥
٣,٥١١,٣٣٩

٢٠١٨
إﻳﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻗﺮوض
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺁﺟﻠﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
١,٧٩٩,٦٥٥
٧٣٦,١٣٢
١٦٩,٠٣٦
١٦,٢٦٣
١٩٦,٤٤١
٢,٩١٧,٥٢٧

- ١٦ -

أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
٣,٤٣٨,٥٠١
١,١٠٧,٠٠١
٤,٥٤٥,٥٠٢
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
٣,٨٠٢,٣٠٩
١,٩٦٩,٧٠٣
ـ
ـ
ـ
٥,٧٧٢,٠١٢

اﻟﻤﺠﻤﻮع
٥,٣٤١,٣٦٩
٢,٠٦٨,٩٧٣
٤٢٣,٢١٥
١٩,٤٨٩
٢٠٣,٧٩٥
٨,٠٥٦,٨٤١
اﻟﻤﺠﻤﻮع
٥,٦٠١,٩٦٤
٢,٧٠٥,٨٣٥
١٦٩,٠٣٦
١٦,٢٦٣
١٩٦,٤٤١
٨,٦٨٩,٥٣٩

ﺷﺮآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣١آﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

.٢١

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﻧﺸﺎء وإدارة ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺪن ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺑﻴﻌﻬ ﺎ وﺗﺄﺟﻴﺮه ﺎ ﻟﻠﻐﻴ ﺮ،
آﻤﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺸ ﺎء وﺗﻤﻠ ﻚ وإدارة ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺣ ﺮة وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ،وﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ وإدارة
اﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻹﺳ ﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴ ﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻌ ﺎت وﻏﻴﺮه ﺎ وﺷ ﺮاﺋﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬ ﺎ وﺗﺄﺟﻴﺮه ﺎ وإﺳ ﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ،وﺗﻌﻤ ﻞ
اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓﻲ واﺣﺪ هﻮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.

.٢٢

إدارة رأس اﻟﻤﺎل
ﻳﻘ ﻮم ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑ ﺈدارة هﻴﻜ ﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑﻬ ﺪف اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق ﻣﺴ ﺎهﻤﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ وﺿ ﻤﺎن إﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺸ ﺮآﺔ
واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐﻴﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻘﺒ ﻮل ﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻷﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮن.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ:

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻳﻮن
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

- ١٧ -

٢٠١٩

٢٠١٨

٢,٢٧٢,٧٦٨
٣٩,٢٥٩,١٩٩
%٥,٨

٢,٩٠٢,٢٧٦
٣٨,٨٠٢,٣٨١
%٧,٥
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company
Public Shareholding Company
Statement of Financial Position
As at 31 December 2019
(In Jordanian Dinar)
_________________________________________________________________________________________________________
Notes
Assets
Non - Current Assets
Property, plant and equipment
Investment properties
Checks under collection – long term
Total Non - Current Assets
Current Assets
Other receivables
Accounts receivable
Checks under collection – short term
Cash and cash equivalents
Total Current Assets
Total Assets

2019

2018

3
4

170,107
42,190,613
2,732,748
45,093,468

265,290
42,417,417
3,171,718
45,854,425

5
6

40,451
519,388
1,571,385
91,348
2,222,572
47,316,040

23,521
182,224
1,226,634
205,116
1,637,495
47,491,920

21,000,000
616,996
730,224
15,801,315
1,110,664
39,259,199

21,000,000
616,996
604,138
15,801,315
779,932
38,802,381

9
10

3,438,501
1,107,001
4,545,502

3,802,309
1,969,703
5,772,012

11
12
9
10
10

423,215
19,489
1,902,868
961,972
203,795
3,511,339
8,056,841
47,316,040

169,036
16,263
1,799,655
736,132
196,441
2,917,527
8,689,539
47,491,920

7

Equity and Liabilities
Equity
Paid-in capital
Additional paid in capital
Statutory reserve
Merge revaluation surplus
Retained earnings

8

Total Equity
Liabilities
Non - Current Liabilities
Deferred revenues – long term
Bank loans – long term
Total Non - Current Liabilities
Current Liabilities
Other liabilities
Accounts payable and postdated checks
Deferred revenues
Bank loans
Bank facilities
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Equity and Liabilities

“The attached notes from (1) to (22) are an integral part of these financial statements”
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company
Public Shareholding Company
Statement of Comprehensive Income
For the Year Ended 31 December 2019
(In Jordanian Dinar)
_____________________________________________________________________________________________________________

Notes
Lease revenue

2019

2018

2,011,094

2,002,073

Net revenue from services & others

13

193,450

163,914

Leased building deprecation

4

(250,497)

(252,992)

Net operating profit

1,954,047

Administrative expenses

14

1,912,995

(336,901)

(380,145)

(284,609)

(324,204)

Investment Commission fees

(60,333)

-

Loss from sale of property, plant and equipment

(35,912)

-

-

(276,481)

Finance cost

Loss from subsidiaries liquidation
Other income
Profit for the year before tax

24,572

722

1,260,864

932,887

Income and National Contribution tax for the year

15

(138,695)

-

Prior years income tax

15

(35,351)

(59,666)

1,086,818

873,221

0.052

0.042

Comprehensive income for the year

16

Basic and diluted earnings per share

“The attached notes from (1) to (22) are an integral part of these financial statements”
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company
Public Shareholding Company
Statement of Changes in Equity
For the Year Ended 31 December 2018
(In Jordanian Dinar)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Paid – in
capital
Balance at 1 January 2019

21,000,000

Additional
Paid- in capital

Statutory
reserve

Merge
revaluation
surplus

616,996

604,138

15,801,315

Cash dividends

-

-

-

-

Total comprehensive income for the year

-

-

-

-

Statutory reserve

-

-

126,086

-

Retained
earning
779,932
(630,000)
1,086,818

Total
shareholder’s
equity
38,802,381
(630,000)
1,086,818

(126,086)

-

Balance at 31 December 2019

21,000,000

616,996

730,224

15,801,315

1,110,664

39,259,199

Balance at 1 January 2018

21,000,000

2,052,252

510,849

15,801,315

(1,225,256)

38,139,160

Extinguishment of accumulated losses in additional paid- in capital

-

(1,225,256)

Cash dividends

-

(210,000)

-

-

-

Non-controlling interest

-

-

-

-

-

Total comprehensive income for the year

-

-

-

-

873,221

Statutory reserve

-

-

93,289

-

(93,289)

Balance at 31 December 2018

21,000,000

616,996

-

604,138

-

15,801,315

1,225,256

(210,000)
-

779,932

“The attached notes from (1) to (22) are an integral part of these financial statements”
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-

873,221
38,802,381

Noncontrolling
interest
(113,122)
113,122
-

Total
equity
38,802,381
(630,000)
1,086,818
39,259,199
38,026,038
(210,000)
113,122
873,221
38,802,381

Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company
Public Shareholding Company
Statement of Cash Flows
For the Year Ended 31 December 2019
(In Jordanian Dinar)
____________________________________________________________________________________________________________

2019
Operating Activities
Profit before tax
Depreciation
Loss from sale of property, plant and equipment
Loss from subsidiaries liquidation
Changes in operating activities
Accounts receivable and checks under collection
Other receivables
Accounts payable and postdated checks
Other liabilities
Deferred revenues
Income tax paid
Net cash flows from operating activities
Investing Activities
Property, plant and equipment
Investment properties
Net cash Flows from (used in) investing activities
Financing Activities
Banks facilities
Bank loans
Cash dividends
Net cash flows used in financing activities
Net changes in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of year
Cash and cash equivalents, end of year

2018

1,260,864
269,768
35,912
-

932,887
271,783
276,481

(242,945)
(16,930)
3,226
115,484
(260,595)
(35,351)
1,129,433

915,879
78,328
(140,444)
21,513
(1,852,040)
(59,666)
444,721

40,000
(23,693)
16,307

(1,960)
(38,214)
(40,174)

7,354
(636,862)
(630,000)
(1,259,508)

195,221
(602,455)
(210,000)
(617,234)

(113,768)
205,116
91,348

(212,687)
417,803
205,116

“The attached notes from (1) to (22) are an integral part of these financial statements”
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company
Public Shareholding Company
Notes to the Financial Statements
31 December 2019
(In Jordanian Dinar)
________________________________________________________________________________________________________
1 .

General
Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company was established on 23 August 1995 as a Public
Shareholding Company and registered at the Ministry of Trade and Industry under number (290). The
Company registered in the Hashemite Kingdom of Jordan.
The Company's main activity is to establish and manage the companies, manufacturing the liquid chemical
cleaners.
The Company stocks are listed in Amman Stock Exchange – Jordan.
The accompanying financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors in
their meeting held on 27 February 2020, and it is subject to the General Assembly approval.

2 . Summary of Significant Accounting Policies
Basis of Preparation
The financial statements of the Company have been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards.
The financial statements have been prepared on a historical cost convention.
The financial statements are presented in Jordanian Dinar which is the functional currency of the Company.
The accounting policies are consistent with those used in the previous year, except for the adoption of new
and amended standards effective as at the beginning of the year.
Adoption of new and revised IFRS standards
The following standards have been published that are mandatory for accounting periods after
31 December 2019. Management anticipates that the adoption of new and revised Standards will have no
material impact on the financial statements of the Company.
Standard No.

Title of Standards

Effective Date

IFRS 3

Definition of a Business (Amendments)

1 January 2020

IFRS 17

Insurance Contracts

1 January 2021
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
Use of Estimates
The preparation of the financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect
the reported amount of the financial assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities. These estimates
and assumptions also affect the revenues and expenses and the resultant provisions and in particular,
considerable judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash
flows. Such estimates are necessarily based on assumptions about several factors involving varying degrees of
judgment and uncertainty and actual results may differ resulting in future changes in such provisions.
Management believes that the estimates are reasonable and are as follows:
-

Management reviews periodically the tangible assets in order to assess the depreciation for the year based on
the useful life and future economic benefits. Any impairment is taken to the statement of profit or loss.

-

The measurement of impairment losses under IFRS 9 requires judgment, in particular, the estimation of the
amount and timing of future cash flows and collateral values when determining impairment losses and the
assessment of a significant increase in credit risk. These estimates are driven by a number of factors, changes
in which can result in different levels of allowances. Elements of the expected credit loss model that are
considered accounting judgments and estimates include Probability of default (PD), Loss given default (LGD)
and Exposure at default (EAD).

Property, Plant and Equipment
Property plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation (except lands) and accumulated
impairment loss. When assets are sold or retired, their cost and accumulated depreciation are eliminated from the
accounts and any gain or loss resulting from their disposal is included in the statement of profit or loss.
Depreciation is computed on a straight-line basis at annual depreciation rates:
Buildings
Machines & Equipment
Vehicles
Furniture & Fixtures

4%
2-15%
15%
9%

The useful life and depreciation method are reviewed periodically to ensure that the method and period of
deprecation are consistent with the expected pattern of economic benefits from items of property plant and
equipment.
Investment properties
Investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment provision. Investment
properties (expect lands) are depreciated using the straight-line method at annual depreciation rates from 2%-10%.

Trade Receivables
Trade Receivables are carried at original invoice amount less estimate made for expected credit loss based on a
review of all outstanding amounts at the year end. Bad debts are written off when identified.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise of cash on hand, deposits held at call with banks and short term deposits
with the original maturity of three months or less.
Accounts Payable and Accruals
Accounts payable and accrued payments are recognized upon receiving of goods or performance of services.
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
Provisions
A provision is recognized when, and only when the Company has a present legal or constructive obligation as a
result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions
are reviewed at each statement of financial position date and adjusted to reflect the current best estimate.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the financial statement when
there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the company intends to either settle them
on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.
Revenue Recognition
Revenues from sale of goods are recognized when control transferred to the buyer, while revenues from
rendering services are recognized over time and according to percentage of completion. In all cases, it is necessary
that the amount of revenue can be measured reliably.
Rent revenue is recognized on the straight line method over the contract period.
Other revenues are recognized on the accrual basis.

Short-term-leases and leases of low-value assets
The company applies the short-term lease recognition exemption to some of its short-term leases (I.e., those leases
that have a lease terms of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option).
It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered of low value.
Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expense on a straight-line
basis over the lease term.
Expenses
Administrative expenses include direct and indirect costs not necessarily parts of leasing assets and services
performed by the company as required under accounting principles. An allocation between general
administrative expenses and cost of leasing states are made on a consistent basis when required.
Borrowing costs
Borrowing costs generally are expenses as incurred.
Foreign Currency
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Jordanian Dinar using the prevailing
exchange rates at year end. Foreign currency transactions during the year are recorded using exchange rates that
were in effect at the dates of the transactions. Foreign exchange gains or losses are reflected in the statement of
profit or loss.
Income Taxes
Income tax expenses are accounted for on the basis of taxable income. Taxable income differs from income
declared in the financial statements because the latter includes non-taxable revenues or disallowed taxable
expenses in the current year but deductible in subsequent years, accumulated losses acceptable by the tax law,
and items not accepted for tax purposes or subject to tax.
Taxes are calculated on the basis of the tax rates according to the prevailing laws, regulations, and instructions of
the countries where the Company operates.
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
3 . Property, Plant and Equipment
Lands
Cost
Balance at 1/1/2019
Disposals
Balance at 31/12/2019
Accumulated depreciation
Balance at 1/1/2019
Depreciation
Disposals
Balance at 31/12/2019
Net book value at 31/12/2019
Cost
Balance at 1/1/2018
Additions
Disposals of subsidiaries
Balance at 31/12/2018
Accumulated depreciation
Balance at 1/1/2018
Depreciation
Disposals of subsidiaries
Balance at 31/12/2018
Net book value at 31/12/2018

Machines &
Equipment

Buildings

Water
Station

Vehicles

Furniture
& Fixtures

Total

-

9,429
9,429

305,922
(78,870)
227,052

-

36,975
36,975

20,112
20,112

372,438
(78,870)
293,568

-

3,764
377
4,141
5,288

67,028
11,921
(2,958)
75,991
151,061

-

25,595
5,163
30,758
6,217

10,761
1,810
12,571
7,541

107,148
19,271
(2,958)
123,461
170,107

242,111
(242,111)
-

698,721
(689,292)
9,429

1,647,489
155,245
(1,496,812)
305,922

135,209
(135,209)
-

81,874
(44,899)
36,975

37,223
1,960
(19,071)
20,112

2,842,627
157,205
(2,627,394)
372,438

243,575
377
(240,188)
3,764
5,665

1,279,332
11,058
(1,223,362)
67,028
238,894

101,145
(101,145)
-

64,947
5,546
(44,898)
25,595
11,380

27,693
1,810
(18,742)
10,761
9,351

1,716,692
18,791
(1,628,335)
107,148
265,290

4 . Investment Properties

2019
Cost
Balance at 1/1/2019
Additions
Balance at 31/12/2019
Depreciation & Impairment
Balance at 1/1/2019
Depreciation
Balance at 31/12/2019
Net book value at 31/12/2019

2018
Cost
Balance at 1/1/2018
Additions
Balance at 31/12/2018
Depreciation & Impairment
Balance at 1/1/2018
Depreciation
Balance at 31/12/2018
Net book value at 31/12/2018

Investment in
industrial lands

Investment in
leased buildings

Merge revaluation
surplus

16,220,026
16,220,026

11,806,460
23,693
11,830,153

20,299,946
20,299,946

48,326,432
23,693
48,350,125

16,220,026

1,410,384
250,497
1,660,881
10,169,272

4,498,631
4,498,631
15,801,315

5,909,015
250,497
6,159,512
42,190,613

Investment in
industrial lands

Investment in
leased buildings

Merge revaluation
surplus

16,094,645
125,381
16,220,026

11,430,132
376,328
11,806,460

20,299,946
20,299,946

47,824,723
501,709
48,326,432

16,220,026

1,157,392
252,992
1,410,384
10,396,076

4,498,631
4,498,631
15,801,315

5,656,023
252,992
5,909,015
42,417,417

Total

Total

Some of the Company's lands and buildings and checks under collection are mortgaged against bank
facilities.
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
5 .

Other Receivables
2019

2018

Refundable deposits

18,732

18,732

Bank guarantees

12,800

300

Prepaid expenses

8,176

4,139

743

350

40,451

23,521

Advances to employees

6 .

Accounts Receivable
2018

2019
Accounts receivable
Provision for expected credit loss

681,330

344,166

(161,942)

(161,942)

519,388

182,224

The age of receivables past due but not impaired is as follows:
2018

2019
Less than one year

519,388

More than one year

519,388

182,224
182,224

Management believes that all the receivables not included in the provision are collectable.

7 .

Cash and Cash Equivalents
2019

2018

Cash on hand

11,279

10,628

Current bank accounts

80,069

194,488

91,348

205,116
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
8 .

Equity
Paid-in capital
The Company's authorized, subscribed and paid up capital is JOD (21) Millions divided equally into (21)
Million shares with par value of JOD (1) for each share as at 31 December 2019 and 2018.
Additional paid in capital
Additional paid in capital is JOD (616,996) as at 31 December 2019 and 2018 resulted from the issuing some
of the Company’s shares with price above the par value amounting to JOD (1).
Statutory Reserve
The accumulated amounts in this account represent 10% of the Company’s net income before income tax
according to the Companies Law. The statutory reserve is not available for distribution to shareholders.
Merge Revolution Surplus
This amount is not allowed for distribution to shareholders, unless the assets related to the surplus has
been sold to third parties.
Dividends
-

The Board of Director will propose to the General Assembly in its meeting which will be held in 2020 to
distribute (3%) cash dividends to shareholders.

-

The General Assembly has resolved in its meeting held 2019 to distribute (3%) cash dividends to
shareholders.

9 .

Deferred revenue
This item represents the prepaid lease amount received from the lessee, payment recognized either as cash,
checks under collection or receivables.

10 .

Bank Facilities
Credit
Type
Over draft
Loans

Interest
rate

Maturity date

9%
10.5%

2020
2020-2022

Credit
Limit

Outstanding
Balance

350,000
4,420,000

203,795
2,068,973
2,272,768

The above facilities are granted to the Company against depositing checks under collection and mortgage
of some of the Company’s lands and buildings.

11 .

Other Liabilities
2019
Amounts due to shareholders
Provision for Income and National Contribution tax (Note 15)
Accrued expenses
Social security’s withholdings
Employees income tax withholdings
Provision for Investment commission fees
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214,301
138,695
5,510
2,247
2,129
60,333
423,215

2018
138,255
20,703
9,420
658
169,036

Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
12 .

Accounts Payable and Postdated Checks
2018

2019

13 .

Accounts payable

16,706

16,263

Postdated checks

2,783

-

19,489

16,263

Net Revenue from Services & Others
2019
Services revenue

147,149

120,548

46,301

43,366

193,450

163,914

Water distribution revenue

14 .

2018

Administrative Expenses
2019
Wages, salaries & other benefits

2018

192,628

203,071

Industrial park expenses

24,757

25,506

Fees and licenses

22,366

34,341

Depreciation (Note 3)

19,271

18,791

Professional fees

17,818

38,061

Rents

9,180

8,415

Health insurance

5,522

5,227

Post and telecommunication

5,426

5,768

Vehicles expenses

5,228

6,146

Marketing and advertisement

5,059

2,708

Utilities & fuel

2,968

2,775

Maintenance

2,366

19,035

Hospitality

1,126

1,317

600

600

22,586

8,384

336,901

380,145

Companies Controller fees
Miscellaneous
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
15 . Income Tax
The movement for the income tax provision during the year is as follows:
2019
Balance at beginning of the year
Income tax for the year
Income tax for prior years
Income tax paid
Balance at the end of the year (Note 11)

138,695
35,351
(35,351)
138,695

2018
59,666
(59,666)
-

Income tax expense for the year in the statement of profit or loss consists of the following:
2019
Income tax expense for the year
National Contribution tax
Income tax for prior years

126,086
12,609
35,351
174,046

2018
59,666
59,666

- The Company has settled its tax liabilities with the Income Tax Department up to 2018.
- The Income tax and National Contribution provision for 2019 was calculated in accordance with the Income
Tax Law.

16 . Basic and Diluted Earnings per Share
2019
Profit for the year
Weighted average number of shares

1,086,818
21,000,000
0.052

2018
873,221
21,000,000
0.042

17 . Executive Management Salaries and Remunerations
The remuneration of executive management during the years 2019 and 2018 amounted to JOD (94,500) and
JOD (104,100) respectively.

18 . Contingent liabilities
The Company is contingently liable with respect to bank letters of guarantee for JOD (50,000) with cash
margin of JOD (12,500).

19 . Fair Value of Financial Instruments
Financial instruments comprise of financial assets and financial liabilities. Financial assets of the Company
include cash and cash equivalents, checks under collection, and other receivables. Financial liabilities of the
Company include bank facilities, deferred revenue, postdated checks and accounts payable.
The fair values of the financial assets and liabilities are not materially different from their carrying values as
most of these items are either short-term in nature or re-priced frequently.
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Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
20 . Financial Risk Management
Credit Risk
Credit risks are those risks resulting from the default of counterparties to the financial instrument to repay
their commitment to the Company. The Company limits its credit risk by only dealing with reputable banks
and by setting credit limits for individual customers and monitoring outstanding receivables. The maximum
exposure to credit risk is represented by the carrying value of each financial asset.
Currency Risk
The management considers that the Company is not exposed to significant currency risk. The majority of
their transactions and balances are in either Jordanian Dinar or US Dollar. As the Jordanian Dinar is pegged
to the US Dollar, balances in US Dollar are not considered to represent significant currency risk and the
Company's results or equity to movements in exchange rates is not considered significant.
Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that changes in interest rates will affect the Company's income or the value of its
holdings of financial instruments. As most of the Company's financial instruments have fixed interest rate
and carried at amortized cost, the sensitivity of the Company's results or equity to movements in interest
rates is not considered significant.

Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to meet its net financial obligation. In this respect,
the Company's management diversified its funding sources, and managed assets and liabilities taking into
consideration liquidity and keeping adequate balances of cash, and cash equivalents.
The table below analyses the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the
remaining period at the statement of financial position to the contractual maturity date.
Less Than
One Year

2019
Deferred revenues
Bank loans
Other liabilities
Accounts payable and postdated checks
Bank facilities

Deferred revenues
Bank loans
Other liabilities
Accounts payable and postdated checks
Bank facilities
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Total

1,902,868
961,972
423,215
19,489
203,795

3,438,501
1,107,001
-

5,341,369
2,068,973
423,215
19,489
203,795

3,511,339

4,545,502

8,056,841

Less Than
One Year

2018

More Than
One Year

More Than
One Year

Total

1,799,655
736,132
169,036
16,263
196,441

3,802,309
1,969,703
-

5,601,964
2,705,835
169,036
16,263
196,441

2,917,527

5,772,012

8,689,539

Al Dulayl Industrial Park Real Estate Company PLC
Notes to the Financial Statements (Continued)
31 December 2019
21 . Segment Information
The Company's main activity is to build and operate the industrial park areas in the Hashemite Kingdom of
Jordan, as well as selling and leasing these industrial park areas to others, establish industry activity
supporting the garment sector, also working on creating free zones and providing the necessary services to
operate these areas. Construct and manage projects relating to housing, tourism, and complex areas as well
as selling, leasing and investing in any possible forms.
The Company works on a single geographic area which is the Hashemite kingdom of Jordan.

22 . Capital Management
The Board of Directors manages its capital structure with the objective of safeguarding the entity's ability to
continue as a going concern and providing an adequate return to shareholders by keeping a balance between
debt and shareholders’ equity.
The table below shows the debt to equity ratio:
2019
2018
Total Debt
Total Equity
Debt to Equity ratio

2,272,768
39,259,199
5.8%
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2,902,276
38,802,381
7.5%

