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 2017( لعام 18وفقًا لقانون األوراق المالية رقم )  نشرة إصدار أسهم
 

 المساهمة العامة المحدودة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة شركة

 

 
 وعنوانها: 

 األردن  – عمان- الرصيفة
 +962-5-3740200هاتف : 
 +962-5-3746001فاكس : 
 ألردنا 11181عمان  3151ص.ب 

 
 22/3/1992( بتاريخ  217رة تحت رقـم )والتجا الصناعةدى وزارة ة لالمسجل

 
 ( دينار أردني 18,781,691)سهم وقيمتها اإلسمية  (18,781,691):  عدد األسهم المعروضة  

 القيمة االسمية للسهم: دينار أردني واحد 
 ينار أردني واحد دسعر اإلصدار للسهم: 

   يندينار أرد  (18,781,691): عروضةالقيمة اإلجمالية لألسهم الم
 

 3/2021رقم اإليداع لدى هيئة األوراق المالية 
   22/9/2021وتاريخه:   

 
 

 مدير اإلصدار:  البنك األهلي األردني

 

 5002130اتف :ه
 4658337فاكس: 

 األردن    11181عمان   3103ص.ب 
 investment@ahlibank.com.joبريد إلكتروني:  
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 بيان هام

 
 كافة المستثمرين لبق ءته بتمعن منلألهمية يرجى قرا

 
 

 
المعلومات التي تساعد المستثمرين على  إن الهدف الرئيسي من إعداد هذه النشرة هو تقديم جميع

 .المعروضةاتخاذ القرار المناسب بشأن االستثمار في األسهم 
 

 معدشرة وتؤكد في هذه الن ةواردكامل المسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات ال المصدرة تتحمل الشركة
 .مضلله معلومات أخرى يؤدي حذفها إلى جعل المعـلومـات ودوج
 

إذا كان من  ن يتفحص ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيماأعلى كل مستثمر 
المبينة في ضوء أوضاعه  بعين االعتبار كل الحقائق خذا  آ األسهم،المناسب أن يستثمر في هذه 

 .اصةالخ
 

بيانات و تضمين نشرة اإلصدار أي معلومات أ ة أي مسؤولية لعدمليمالاق يئة األوراال تتحمل ه
نما يكون ذلك من إبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة و  ضرورية وهامة أو تضمينها معلومات أو

 .تعدها مسؤولية الجهة التي
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 سهم نشرة إصدار أ 
 

 : معروضةمات عن األسهم الأواًل: الشركة المصدرة ومعلو 
  

 :المصدرة كةشر ال ماس .1
 محدودة. مساهمة عامة  شركة هزةالزي لصناعة األلبسة الجا شركة 

 

 رأسمال الشركة:  .2
 المصرح به:  رأس المال 

 سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد. ( 30,000,000) دينار أردني مقسم إلى  (30,000,000)       
 رأس المال المكتتب به: 

 سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.   (11,218,309)إلى  مسقم دينار أردني (11,218,309)       
 رأس المال المدفوع: 

 ( سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.11,218,309( دينار أردني مقسم إلى )11,218,309)       
 

 األسهم المعروضة:  .3
 نوع األسهم المعروضة: 

 أسهم عادية.
 السمية للسهم المعروض: القيمة ا

 .حدوا يدينار أردن
 المعروضة:  عدد األسهم

 سهم. (18,781,691)
 سعر السهم المعروض:

 .دينار أردني واحد
 القيمة اإلجمالية لألسهم المعروضة: 

 دينار أردني. (18,781,691)
 

 :  من قبل نوع وقيمة وخصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها .4
 .ة االسمية وفي الحقوق والواجباتمأسهم عادية متساوية في القي

 

   قبل:إصدارها واالكتتاب بها من المالية األخرى التي تم  نوع وقيمة وخصائص األدوات .  5
 ال يوجد.

 

 :إلصداراوقت متزامن مع هذا في لية األخرى التي ستصدرها الشركة خصائص األوراق الماعدد وقيمة و  .6
 ال يوجد
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 قرارات زيادة رأسمال الشركة:  .7
 :مجلس اإلدارة رارق

 :الموافقة على  06/07/2020 بتاريخ ةالمنعقد 2020 لعامجلسته الثانية ي ف رةاقرر مجلس اإلد
ينار بما د( 11,218,309ي ليصبح )( دينار أردن12,000,000به من ) تخفيض رأسمال الشركة المصرح .1

 فوع.يعادل رأسمال الشركة المكتتب به والمد
( 30,000,000ال المصرح به )ملا سبح رأ( دينارا ليص18,781,691بمقدار )زيادة رأسمال الشركة  .2

 عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة )االكتتاب الخاص(، وبسعر دينار أردني واحد للسهم.سهم /دينار
 فة اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ هذا القرار.كا جلس اإلدارة التخاذ متفويض رئيس  .3
 
 : العاديالهيئة العامة غير ر قرا

  من زيادة رأسمال الشركة على  2020/11/26ي ففي اجتماعها غير العادي المنعقد  لشركةل ةموافقت الهيئة العا 
دينار عن طريق ( 18,781,691)بزيادة ي أسهم /دينار( 30,000,000)سهم إلى /دينار( 11,218,309)

يتم  م هاألس، كل حسب مساهمته برأس المال، وفي حال عدم تغطية االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة
الخاص أو العام أو أي طريقة  كتتابعن طريق االسواء ، باتخاذ القرار المناسب للتغطيةتفويض مجلس اإلدارة 

  س مناسبة.أخرى يراها المجل
 
 وافقة الجهات الرسمية: م .8

المتخذ في  الهيئة العامة للشركةقرار على  4/2/2021 تجارة والتموين بتاريخ وافق معالي وزير الصناعة وال
 والمشار إليه أعاله. 26/11/2020 بتاريخعها غير العادي المنعقد ماجتا

 
تسجيل أسهم على  10/10/2021 (  بتاريخ168/2021) لية بقراره رقما الم وافق مجلس مفوضي هيئة األوراق

  ا  مه( س18,781,691البالغة )المساهمة العامة المحدودة  زي لصناعة األلبسة الجاهزةالشركة في رأسمال  الزيادة
ة للسهم  بالقيمة االسمي ه لمساهمي الشركةض العام الموج عر الن خالل ب ملالكتتا  مطرح األسهطريق وذلك عن 

 ، وإنفاذ نشرة اإلصدار المتعلقة بذلك.لواحدم اسهلل دينار (1) البالغة
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 شروط وإجراءات االكتتاب:  ثانيًا: 
 

 أسلوب عرض األسهم: .1
الشركة   رأسمالمساهمته بكل بنسبة  ةشركساهمي الام لمض العر ق العير سهم عن ط (18,781,691)عرض 

 تتاب لمساهمي الشركة المسجلين في نهاية يومكن حق االحيث يكو ،  واحدم الللسه حداو ارها دينار وبقيمة اسمية مقد
ى لراق المالية عوهو اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة األو  24/10/2021 الموافق االحد

)إن  يكون حق ممارسة االكتتاب، كتتابوق االبحق لعامتعليمات الت تطبيق مفي حال تو . سهمألاذه ه تسجيل
وهو يوم العمل الخامس من   31/10/2021الموافق  االحدهم في نهاية يوم كما كتتاب" لحملة "حقوق اال دت(وج 

 تداول حقوق االكتتاب. 
 

 تقديم طلبات االكتتاب:   .2
ق بهذه النشرة كامال  مع إرفاق وثائق لمرفاالشركة و المعد من قبل  نموذج االكتتابة تعبئب الكتتابت اديم طلبا تق يتم

شارع فرع  -عبدون فرع  –فرع وادي صقرة  -) فرع الشركات الكبرى ردني ألهلي األلشخصية لدى البنك اا إثبات
 . (مكه

 

 فترة االكتتاب:   .3
 :العرض العام  -أ

أسهم الزيادة  تسجيل بالموافقة على يةالموراق الهيئة األ لس مفوضيور قرار مجصد خريتا من ام العة العرض تبدأ فتر 
 يوما .  (90)ولمدة  بذلك المتعلقة إنفاذ نشرة اإلصدارو  مسه (18,781,691)ة والبالغة في رأسمال الشرك

 

 فترة تداول حقوق االكتتاب:   -ب
 اليةلما قورائة األيهموافقة  من تاريخ الخامس عشر مو يلا اية، كما في نهغالق لسهم الشركةاإل في حال تجاوز سعر 

سيتم تطبيق تعليمات التعامل  الواحد،للسهم  دح دينار أردني والغ صدار والباتسجيل أسهم الزيادة، سعر اإل ىعل
 لميوم الع بحيث تبدأ فترة تداول "حقوق االكتتاب" في وسيكون هناك فترة لتداول حقوق االكتتاب بحقوق االكتتاب

  االحد و ينتهي يوم 25/10/2021 الموافق االثنينيوم  أديب يثام عمل ح خمسة أيولمدة  با ق االكتتالي لنشوء ح تلا
 .31/10/2021 الموافق

 ىعل وراق الماليةمن تاريخ موافقة هيئة األ كما في نهاية اليوم الخامس عشرفي حال كان سعر إغالق سهم الشركة 
رة ك فتنا ه ن فلن يكو ،  لسهم الواحدحد لي واأردن دينارلغ صدار والبا اإل سعري ساو و يأقل أ تسجيل أسهم الزيادة

 لتداول حقوق االكتتاب.
 

 بدء االكتتاب:   -ج
وتنتهي مساء  25/10/2021الموافق  االثنينتبدأ صباح يوم عمل عمل أيام  (10)سهم المعروضة تاب باألة االكتدم

 .7/11/2021 الموافق االحديوم عمل 
 المالية. هيئة األوراق افقةى مو عل لو الحص بعداب كتترة االتف يدة تمدللشركويحق 

 

 مكان االكتتاب: . 4
(  رع مكهشا فرع  - عبدون فرع  –فرع وادي صقرة  -فرع الشركات الكبرى  )ني ألردلي الدى البنك األهسيتم االكتتاب 

 لخاصاب اتتكاال بحسا  يفها ب بمكتتلم اسهألويتم دفع قيمة ا ،أثناء ساعات الدوام الرسمي خالل فترة االكتتاب
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 ةكأن الشر علما  ب .(JO56JONB9999000000001009284113) رقم الكبرى ت كا شر لافرع لدى  بالشركة
 ستقوم بتوفير نسخ من نشرة اإلصدار وطلب االكتتاب وعقد التأسيس والنظام األساسي لدى البنك األهلي األردني

روني للبنك تع االلكقلى المو عو ، (مكه شارعع ر ف -ن دو عب فرع –قرةص ديفرع وا -فرع الشركات الكبرى )
omwww.ahli.c . 

 

 :وط التي يخضع لها قبول االكتتاب شر ال .5
 :ا نهي متخلف عن أ أدناه ويرفض إذاللشروط والمتطلبات القانونية الواردة  مستوفيا  سيتم قبول طلب االكتتاب إذا كان 

 2005لسنة  األوراق المالية وتسجيلها  ليمات إصدارتع ألحكام ا تاب وفقتكم االلهق يح  نمم تتبكن المأن يكو  .1
 بحقوق االكتتاب. لمت التعا وتعليما 

 لحملة حقوق االكتتابكتتاب اال ممارسة  سيكون حقفي حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق االكتتاب،  .2
 تاب.توق االكقتداول ح  نمس ملخا ل اعملام يو  ووه ،31/10/2021 قوافالم حداألوم كما في نهاية ي

كتتاب لمالكي األسهم كما في نهاية االون حق يكس بحقوق االكتتاب، وفي حال عدم تطبيق تعليمات التعامل .3
موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق تاريخ وهو اليوم الخامس عشر من  24/10/2021الموافق  االحديوم 

 سهم.ل هذه األجيست لمالية علىا
مع طلب  *(المدنية وثيقته الشخصية الرسمية )بطاقة األحوالن ع صورة قإرفا ين يناألرد نمتتب كمالعلى  .4

، وإذا كان المكتتب شخصا  اعتباريا  فيجب تقديم شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة االكتتاب
دا  دثا  ومح يدويض ح تفالون كين ة أطه شرينيابة عن ابتكتقع طلب االوالتفويض الممنوح للشخص الذي سيو 

  وفقا لألصول القانونية.ظما  ومن
وكتاب مدير عام    )15/10/2018( تاريخ )10/4/13471ي رقم )ندزي األر ك المركبتعميم البن* إلتزامًا 

قة  االبط بداًل من ة(ي ونية اإللكتر إعتماد بطاقة األحوال الذكية )الهو يتم  دائرة األحوال المدنية والجوازات 
 بنكية. ال معامالت لجميع ا يفديمة لقا  صيةخشال

 ق.تاب بشكل واضح ودقييقوم المكتتب بتعبئة طلب االكت .5
شيك تاريخ ب)نقدا  أو  لدى البنك األهلي األردنياألسهم المعروضة لالكتتاب والتي تم االكتتاب بها قيمة تسدد  .6

اردة الو بيانات لكافة ا ةئنك وتعبالب يف ابكتتاللب اد تسليم طعن دةدفعة واح  (كتتاباحق ال يتجاوز آخر يوم 
معدين وفق أحكام قانون ساسي وعقد التأسيس اللنظام األإلصدار والم نشرة ابأنه است فيه وتوقيعه الذي يحتوي

 ناية وفهم.على كافة محتوياتهما وقام بدراستهما بدقة وع ن اطالعه عليهما يعتبر موافقا  الشركات وأ
ر ساري المفعول( مع سمية )جواز سفية الر الشخص هتعن وثيق ةق صور فا إر ين ينرداأل غير نتتب مالمكى لع .7

الدولة المسجلة ب شخصا  اعتباريا  فيجب تقديم شهادة التسجيل الصادرة عن تتمككان الوإذا  ،لب االكتتابط
 بها الشركة.

 ابالكتتحظر ايو  ،وضةر المع في األسهمب ا تتلواحد لالكال يجوز ألكثر من مساهم االشتراك في الطلب ا .8
 حت طائلة بطالن االكتتاب.ك توذلمية هبأسماء و 

بإرسال قسيمة االكتتاب بعد تعبئتها من المكتتب مرفقة بشيك مدير تم في ،ملكةخارج الممن كتتبين بالنسبة للم .9
 أو ،دنار الواح ديلل الر أمريكي( دو 1,41من بنك خارجي بقيمة األسهم المكتتب بها وفق سعر الصرف )

   رقم الشركات الكبرى فرع  -بنك األهلي األردنيلا ة لدى كاب الشر سح نكية لبالة و ح  جبمو ب
(JO56JONB9999000000001009284113). 

في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق االكتتاب، يكون الحد األعلى لالكتتاب هو عدد حقوق االكتتاب   .10
مات حقوق ليتعطبيق تحال عدم  وفياب. كتتالا ق و حقب ولتداة فترة الايهن كما في تتبالتي يحملها المك

http://www.ahli.com/
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( %167.42) بما يقار  الشركة البالغةمساهمي مخصصة للاكتتاب هو النسبة االكتتاب، فإن الحد االعلى لال
ريخ موافقة من مجموع األسهم التي يملكها كل مساهم في رأس المال كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تا 

ار عن عدد األسهم المخصصة له  فسستباال ممساهرغبة ال وفي حال يادة.ز لا أسهم تسجيلعلى ة هيئلا
 -1813فرعي  0096265206000الهاتف رقم على ردني هلي األلبنك األال بمدير اإلصدار ااالتص
   .oom.jcahlibank.t@mentsinve أو إرسال بريد الكتروني على   1812

 

 :ب اتتض طلب االكأو رف ولقب .6
ب في حال التخلف عن أي الطلرفض يتم ، وس( أعاله 5ند ) المذكورة في البمستوفيا  للشروط كون أن ي •

   من هذه الشروط.
 

 أسلوب وتاريخ إعادة األموال الفائضة في حالة التخصيص أو رفض الطلب: .7
هنالك يكون ي لن التالشركة وبال اهميل مسخال نم وعمدفلا ل الشركةما رأس ةعرض هو زيادإن الغرض من هذا ال

 تخصيص لألسهم. لكهنا  أموال فائضة ولن يكون 
 .االكتتاب انتهاءيوم من تاريخ  (30)فسيتم إعادة األموال خالل  االكتتابلب ل رفض طا في حا مأ

 

 لمعروضة: ا سهمألاالكتتاب بااإلجراءات المتبعة في حالة عدم كفاية الطلب على  .8
لخامس عشر من  ق سهم الشركة كما في نهاية اليوم ا السعر إغ ن)إذا كااب تت كاالق قوح بيقطتل حا يف •

 : (دينار أردني واحديزيد عن أسهم الزيادة  تسجيلوضي هيئة األوراق المالية على مجلس مفموافقة  تاريخ
لم  التي بتا االكت ق قو ح ة بخاصها التب بلمكتاغير  لى تسجيل األسهمسيعمل مركز إيداع األوراق المالية ع  -أ

بحقوق  ملت التعا وتعليما  ها وفقا  ألحكامف بركة المصدرة ألغراض التصر الش باسماب سبح م ممارستها تي
 االكتتاب الصادرة عن الهيئة ويتم شطب حقوق االكتتاب من سجالت المركز.

إدراج  ين منر هش لخالك لذوق و الس خالل ها منغير المكتتب بتقوم الشركة المصدرة بعرض بيع األسهم  -ب 
ت ه البدالضافا إليل عن سعر اإلصدار مساهمين وبسعر ال يقالممصلحة  تقتضيه ازيادة وفقا لمسهم الأ

 ( من هذه المادة.دالفقرة )( و جلعموالت الواردة في الفقرة )وا
  سهم ألا ذهه مةقي منها  وحا  مطر  ةالماد( من هذه بتقيد الشركة حصيلة بيع األسهم المشار إليها في الفقرة ) -ج

لم ذين ن الاهميالمسكأمانات لصالح ى عملية البيع رتبة علئل المتوالبدا توكذلك العموالصدار عر اإلبس
 يمارسوا حق االكتتاب كل حسب مساهمته. 

 همن هذ( ب% من حصيلة بيع األسهم المذكورة في الفقرة )1للشركة أن تتقاضى بدل إدارة بما ال يزيد على  -د
 ادة.الم

ق لمجلس سعر اإلصدار فيح يد عن بسعر يز تب بها تسهم غير المكامل األبيع ك منة شركلان تمكتلم إذا  -ه
لما تقتضيه مصلحة  ، تغطية األسهم المتبقية وفقا  مجلس مفوضي هيئة األوراق الماليةافقة وبمو  كة،لشر إدارة ا
 ة.الشرك

 
ر  شامس عم الخو لياية اهني فما ة كالشركسهم الق غسعر إ)إذا كان كتتاب االحقوق  تطبيقفي حال عدم  •

دينار  ) عن ي أو يقلاو يسزيادة أسهم ال تسجيلعلى  وضي هيئة األوراق الماليةس مفمجل فقةامو تاريخ من 
للطريقة التي يراها مناسبة وفقا  غير المكتتب بها تغطية األسهم فيحق لمجلس إدارة الشركة   (ردني واحدأ

 لمالية.اهيئة األوراق  س مفوضيقة مجلى موافلعحصول لا ةطشري، و لساريةن اانيو قوتماشيا مع أحكام ال
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 :  ات المتعلقة بتعبئة طلب االكتتاب لب، والمتط سخ من نشرة اإلصداركيفية الحصول على ن .9
 :من خالل يمكن الحصول على نسخ من نشرة اإلصدار وعقد التأسيس والنظام األساسي

 .(شارع مكهفرع  -دون بعفرع  – صقرة يدوارع ف -الكبرى ات شركلا) فرع  البنك األهلي األردني .1
 .نألردا – عمان – الرصيفة – جاهزةالزي لصناعة األلبسة ال كةر ش .2
 . www.ahli.comالموقع االلكتروني للبنك  .3

 

ا  تتطلبهية ضافإ ات ي معلومافة ألإلضبا ةضعلق باالكتتاب باألسهم المعرو شروط أو إجراءات تفصيلية تت  .10
 : ة المعمول بهاظم نألاو  ينانو الق

ســماء المكتتبــين وقيمــة اكتتابــاتهم وعــدد األســهم التــي بأ  شــوفداد كع مــدير اإلصــدار بإعــ ستقوم الشركة بالتعاون مــ  -أ
مركــز ة و اليــ ملوضــة لــدى كــل مــن هيئــة األوراق اتم االكتتــاب بهــا، واســتكمال كافــة إجــراءات إصــدار األســهم المعر 

 من تاريخ إغالق االكتتاب. ملع يوم( 30ل )لية خاللما ق اار و يداع األإ
إجــراءات إصــدار ( أيام عمل من تــاريخ اســتكمال 5)خالل  عمان بورصةدى ج للتقدم بطلب إدراستقوم الشركة با  -ب

 .األسهم لدى مركز إيداع األوراق المالية
والت مــ ة عأليــ  وضــةمعر لهم ان باألسبيتتكملل اب بتحميكتتا اال لباتط األهلي األردني المعتمد لتلقيلن يقوم البنك  -ج

 تابهم.دمات لقاء تلقي طلبات اكتبدل خ أو 
 

 :  الواحد باألسهم اب تت ى لالكاألدن الحد .11
ون على النحو يجوز االكتتاب بأجزاء من السهم، أما الحد األعلى فيك الحد األدنى لالكتتاب هو سهم واحد، وال

 التالي:
لالكتتاب هو عدد حقوق االكتتاب التي  علىاأل لحدن او ب يكاالكتتا ق قو ح ب املالتعات ليمعتيق تطب تمفي حال  -

 بحقوق االكتتاب.  ولدافترة التي نهاية ملها المكتتب كما فيح 
خصصة لمساهمي في حال عدم تطبيق تعليمات حقوق االكتتاب، فإن الحد االعلى لالكتتاب هو النسبة الم -

كما في نهاية  الالمفي رأس  ل مساهمك ها ي يملكسهم التألا عو ممن مج  (%167.42) اربيق ما  الشركة البالغة
 أسهم الزيادة. تسجيلة على قة الهيئعشر من تاريخ مواف اليوم الخامس

 

 : االستراتيجيسبة المخصصة للمساهم الن .12
 ال يوجد.

 

 النسبة المخصصة لمساهمي الشركة: .13
فوع دالمكتتـــب بـــه والمـــ  شـــركةال مالأســـ ر  نمـــ   %167.42 بر ا مـــا يقـــ  كلشـــ ت شـــركةي الاهملمســـ  النســـبة المخصصـــةن إ             

 .دينار / سهم (11,218,309غ )بالوال
 

 : ألسهم المعروضة باألرباحكة امشار خ ريتا  .14
 .هحسبما ينص عليه قانون الشركات المعمول ب إقرارها ستشارك األسهم الجديدة في األرباح في حال 

 
 
 

 

http://www.ahli.com/
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 : غاياتهالشركة و ثالثًا : تسجيل ا
 

 :ةكر شلا تسجيل .1
ــغ برأســم 22/3/1992يخ أللبســة الجــاهزة كشــركة مســاهمة عامــة بتــار زي لصــناعة اكة الــ شــر  سســتأ ت ( 4,000,000)ال يبل

دينــار. ومـــن غاياتهـــا االســـتثمار فـــي شـــركات تابعـــة وشــركات أخـــرى وصـــناعة وإنتـــاج األلبســـة المدنيـــة والعســـكرية الرجاليـــة 
 لمقاييس.م واحجا ة األافن كة مز هسات الجا الملبو  وأصناف والنسائية وجميع أنواع

 
 :غايات الشركة .2

رازي، الجرابــات، المالبــس الداخليــة، المالبــس الجــاهزة، ســتاتي، لجــ ا بــدالت،دنيــة والعســكرية والصناعة وإنتاج األلبسة الم .1
ــواع وأصــناف الملبوســات الجــاهزة  ــع أن ــاتي، أطفــال لكافــة األعمــار وجمي ــا األحجــا  مــن كافــةرجــالي، والدي، بن س ييم والمق

قــوم بأعمــال ت تقــدم وأنمصــنع أو مصــانع ممــا توابعهــا وأن تنشــىء وتبنــي وتجهــز وتــدير والمــوديالت و واع األنــ اء و جز األو 
 االتجار بها.

ــال  .2 ــات والمصـــانع وأعمـ ــين وتؤثـــث وتصـــون البنايـ ــؤجر وتعيـــد بنـــاء وتحسـ ــتري وتبيـــع وتســـتأجر وتـ أن تنشـــىء وتبنـــي وتشـ
 سة الجاهزة.نشاء صناعة أو صناعات األلبع إشرو ممة للالز ا بدءال لا قوم بأعما  أن تة وعمومالترميم والصيان

 مصنعة التي تحتاجها صناعة األلبسة.الو / أو  واد األوليةراد الماستي -أ .3

 استيراد المعدات واآلالت واألدوات والمواد التي تحتاجها صناعة األلبسة أو تتعلق بها. -ب

مــة و شــهرة أو اســم تجــاري أو عالمحــل تجــاري أ ة أومؤسســ أو  شــركة بــأي جزئيــا  أو كليــا   لمســاهمةشــراء أو تملــك أو ا .4
 .أو شخص أو مشروع محلي أو عربي أو أجنبي ةسسة أو مؤ ألي شركأو موجودات تجارية 

ــة أو  .5 ــركة أو جمعيـــة حكوميـــة أو غيـــر حكوميـــة محليـــة أو عربيـ الـــدخول أو االنـــدماج مـــع أي شـــخص أو مؤسســـة أو شـ
أخــذ الضــمانات لتعــاون المشــترك، ويجــوز للشــركة مــنح أو الفائــدة أو احيــد و تو اح أريــ األام ســ تاركة القصد المشــ نبية بقأج 

 .لكذ سبة لقاءالمنا 

أن تبتــاع وتســتأجر أو تســـتبدل أو تقتنــي أو تمتلـــك أيــة أمـــوال منقولــة أو غيــر منقولـــة أو أيــة حقـــوق أو امتيــازات تراهـــا  .6
 .د االتجار بها األراضي بقص تملككون ال يأ يطةشر  ا ها وغاياتأغراضه ى أي منالشركة ضرورية أو مالئمة إل

يق وبيع منتوجات الشركة )الجملة والمفرق( المــذكورة فــي المــادة سو يات تلغا ارية داخل المملكة أن تقوم بفتح محالت تج  .7
 .(1( فقرة )2)

ت كانــ  ســواءم فهــ خال وأو أمنــاء عنهــا ا ة وكــالءأن تقــوم بجميــع األمــور المــذكورة أعــاله أو بــأي منهــا بالــذات أو بواســط .8
 .شتراك مع غيرها حدها أو بااللو 

 .ضرورية لتنفيذ الغايات المذكورة أعاله أو أي منها ن و قد تكو أخرى تكون أأعمال  أمور أوية تقوم با أن  .9

كر و لــم يــذا ذكــر أتمارس أية أعمال أخرى ترى فيهــا مــا يــؤدي إلــى الوصــول لغاياتهــا المــذكورة أعــاله أو ألي منهــ أن   .10
 .روطا  مشره ذك نا ولو ك
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 :  موليات المساهم ونقل ملكية األسهرابعًا: حقوق ومسؤ 
 

 م:ت المساهحقوق ومسؤوليا .1
 حق المساهم في األرباح 

، وال يجوز تدوير ما يزيد يئة العامة بتوزيعها هلا ور قراردصعد رباح السنوية للشركة بفي األ المساهمحق  شأ ني أ.
ة وللمدة يئة العامن إال بموافقة الهيتيتتجاوز سنتين متتال ولمدة اللتوزيع ل دةعملالسنوية رباح ا( من األ%5عن )

 المساهمين بعد انقضاء تلك المدة. توزيع هذه األرباح على ها ويعادالتي تقرر 
ه الهيئة رر الذي تق ي التاريخف المسجل في سجالتها  لسهملمالك اركة اه الشربح تجيكون الحق في استيفاء ال ب.

تين ن عن ذلك في صحيفعلوعلى مجلس اإلدارة أن ي األرباح لى توزيعافق فيه عالذي تو  ا تماعهاج  في ةمالعا 
وان يبلغ مراقب  الجتماع الهيئة العامة في اليوم التالي خرى األ عالمإلال ئا قل وبوستين على األتين محلييومي

 بهذا القرار.الشركات 
 تماع الهيئة العامة. وفيتاريخ اج  يوما من ستينالل ساهمين خ على الم ا هيعز و رباح المقرر تألع ابدف تلتزم الشركةج.     

رره البنك المركزي ل دائعو ال على فائدةسعر أعلى  لمساهم بمعدلل دةدفع فائب ةركلشاتلتزم  كخالل بذلحالة اإل
 قها.استحقا  يختار  نشهر مأستة  رباحاأل دفعير ن ال تتجاوز مدة تأخ أعلى  ،خالل سنة التوزيع قبل دفع األرباح

 
 مساهم عند التصفية والحلحق ال      

 ة:لتالياالت اح لفي أي من االشركة  تتم تصفية      
 نتهاء المدة المعنية للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.با  .1
 باتمام الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة إتمامها. .2
 ها.وتصفيت ها سخ فب الهيئة العامةن م قرار بصدور .3
 ت األخرى التي ينص عليها نظام الشركة.لحاالفي ا .4

 
 مور المعروضة عليها على قراراتها األ اقشةومن عامةة العات الهيئاجتماحضور 

 دارة إلامن مجلس دعوة ب داخل المملكةألقل على ا سنةل ك ةواحد مرةللشركة اجتماعا  عاديا   ةالهيئة العام تعقد •
السنة  لنهايةلية تا ال هرأش األربعة ال يتجاوز على أن ،مراقبق مع الباالتفا  المجلسده يحد يذاليخ التار في 

 ، ويجوز دعوة الهيئة العامة أيضا في األحوال المنصوص عليها في قانون الشركات.شركةلللمالية ا
قشــتها كة ومنا شــر الب ةألمــور المتعلقــ ا يــعفــي جم النظــر العــادي فــي اجتماعهــا  للشــركة تشمل صالحية الهيئة العامة •

 صة بما يلي:خا وب ة بشأنها المناسب ذ القراراتتخا وا
 .ةمئة العا يهلل السابق يالعادع االجتماع ائوق .1
 .ة خالل السنة والخطة المستقبلية لهاالشركعمال أ دارة عن اإلتقرير  .2
 .ةليلما ا ها اعوضأوالها و ح أخرى و ألتها وحساباتها الختامية اميزانيو تقرير مدققي حسابات الشركة  .3
لك في ذ ا بماوزيعهة تدار إلترح مجلس ايق لتيرباح اوتحديد األ ائرلخسرباح وانوية وحساب األسلة ازانيالمي .4

 .ليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها ي نص عات التاالحتياطات والمخصص
 .دارةعضاء مجلس اإلأ انتخاب  .5
 .لةبمقالية مالال سنةللانتخاب مدققي حسابات الشركة  .6
ام بنوك بما يقتضيه نظويض مجلس اإلدارة باالستدانة من الماعها العادي تفمة باجتا عيئة الالهرت ر ق .7

 ة.الشرك
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 .االجتماع العمأ في جدول  يدرجخر آي موضوع أ .8
 جتماع العادياالنطاق أعمال دخل في يعمال و ا في جدول األدارجهإئة العامة خرى تقترح الهيأمور أي أ .9

ا  ن ميمثلو  يناهملمسعدد من افي جدول األعمال بموافقة  حتراقا االاج هذإدر  رن تقعلى أن ي مةالعا  للهيئة
 تماع.الج مثلة في اسهم الم%( من األ10) نال يقل ع

و بناء على مباشرة أدارة اإلمن مجلس دعوة ب ل المملكةعادي داخ غير  اجتماعا  ركة للش ةالهيئة العام تعقد  •
أو بطلب  المكتتب بها الشركة  أسهم ع رب عن يقلال ا م ن و لكمين مساهمين مجلس مإلى ال يقدمطلب خطي 

عن  ك مساهمون يملكون أصالة ما ال يقللشركات إذا طلب ذلمراقب ا كة أو منسابات الشر من مدققي ح  خطي
 الشركة المكتتب بها. % من أسهم15

 :شأنها ب بةسا المن راراتالق ذا خ توا التالية ألمورقشة اا نغير العادي النظر في مفي اجتماعها تختص الهيئة العامة  •
 ي.  ساساأل ونظامها الشركة تعديل عقد  .1
 . أخرى شركة  لشركة فياج ااندم .2
 ا. فية الشركة وفسخهصت .3
 .  ا هئأعضا  حددارة أو أس اإلرئيس مجلإقالة  .4
 رى كليا . تملك شركة أخ  بيع الشركة أو .5
 .ضهتخفي وأزيادة رأسمال الشركة  .6
 .قرضاد النسأإصدار  .7

 .جتماعفي اال الممثلةموع األسهم مج  %( من75ية )بأكثر دي ا عال ريغ عجتما اال يف تاقرار التصدر  •
 قــانون  بمقتضــىإلجــراءات الموافقــة والتســجيل والنشــر المقــررة  يالعــاد يــرفــي اجتماعهــا غ العامــةالهيئــة  تخضــع قــرارات •

 .أعاله( 4) الشركات باستثناء ما ورد في البند
ي االجتمـــاع ا فــ ن صــالحياتهخلــة ضــمادي األمـــور الداالعــ ا غيــر جتماعهــ ا يفــ  ةكر للشـــ العامــة  يئــةهحــث البتيجــوز أن  •

 تماع.الممثلة في االج  لألسهم األغلبية المطلقةلة بالحا  ي هذها فاتهر ادي، وتصدر قراالع
 

 راتها قراحضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على لالتوكيل 
جب بمو  ،بالنيابة عنه للشركة العامةة ئالهي هتعقد ماعتاج  يأور لحض آخر هما  مسا  لكو ن يأ في الشركة اهمللمس •

من قبل مجلس إدارة الشركة وبموافقة مراقب الشركات على أن  لغرضاذا له المعدة القسيمة علىالة خطية كو 
 الشركات راقبولى متيو  لالجتماعالمحدد  من التاريخ قلام على األة قبل ثالثة أيز الشرككر سيمة في ملقودع ات

 .يقها ه تدقتدبني نم أو
 .ة العامةإليه اجتماع الهيئ لوكالة صالحة لحضور الوكيل ألي اجتماع آخر يؤجلن اتكو  •
 بمثابة ركةلشا يفلمساهم الشخص االعتباري ا ممثل أو ةركلشساهم في االموصي  أو حضور ولي يعتبر •

الشخص  ثلي أو ممصو ال والولي أ ذلك كان ولو ،ةمالعا  الجتماع الهيئة يلصانوني للمساهم األحضور ق
 ري غير مساهم في الشركة.االعتبا 

 
 لس اإلدارةالترشح لعضوية مج

 عن واحد وعشرين سنة. قل عمرهأن ال ي -أ
 . ي مؤسسة رسمية عامةة او أأن ال يكون موظفا في الحكوم -ب
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 (5,000ص مالكا )ن الشخ أن يكو  في األهلية للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ويكون عضوا فيها يشترط  -ج
صرف تالع ر يمنخ أو مقيدة بأي قيد آال تكون محجوزة أو مرهونة ن م أسهي هذه األشترط فيو ى األقل سهما عل

 بها. قالمطل
ة مختصة بما عليه من محكم فيه أي شخص واة مجلس إدارة الشركة أو يكون عضيترشح لعضويال يجوز أن  -د

  يلي:
 .عقوبة جنائية .1
مال تعاس سوءلتزوير و رقة والسس واالختالة واكالرشو  فر لشا بمخلة مة في جري ةجنحي ةببأي عقو   .2

 .داب واألخالق العامةة باآلمخل يمة أخرى كاذبة أو أي جر ة الاألمانة والشهاد
 ت.( من قانون الشركا 213،214،215) الموادن العقوبات المنصوص عليها في مبأي عقوبة  .3

  
  ينالمساهممسؤولية 

 ركة.ل الشرأسما في  ها نو التي يمتلك ألسهميمة اقبمحدودة 
 
 : التقارير المرسلة للمساهمين .2

 انتهــاء الســنة الماليــة للشــركةمــن ثالثــة أشــهر  عــند تزيــ مــدة ال  أن يعــد خــاللإلدارة مجلــس ا لــىع بيترتــ   -أ
  :لعرضها على الهيئة العامة البيانات التاليةو  ساباتلح ا

ة اليــ لســنة الماي فــ  هــا ققتــه منمــع مــا ح  ةنــ ر ا قم وخســائرها باحهــا ســاب أر ح و  للشــركة ة العامــةيو الميزانيــة الســن •
 مدققي حسابات الشركة. منا هجميع مصدقةتلك الحسابات والبيانات واإليضاحات لابقة لسا
 .خطة عمل الشركة للسنة التالية •
 المالية.خالل السنة شركة عن أعمال ال اإلدارةمجلس السنوي لالتقرير  •

ة )أ( مــن هــذه ها في الفقر عليصوص المنات انات والبيبسا ح لعن ا ت بنسخلشركا اقب ار ميزود مجلس اإلدارة  -ب
 رون يوما .ال تقل عن واحد وعش ةامة بمدهيئة العلمحدد الجتماع الا دموعقبل الة الماد

رباحها وخسائرها وخالصة وافية أالميزانية العامة للشركة وحساب  ن ينشرأكة لشر لدارة الاعلى مجلس  -ج
 خ انعقادمن تاري د على ثالثين يوما  تزيال مدة الل ت خ با حسا القي قمد ري للمجلس وتقرينو لسر اير التق عن

 .مةة العا ئيهال
ن يصــدق أعمالهــا علــى أ  ئجالمــالي للشــركة ونتــا كــز ر ميــه الف شــهر يبــينأكــل ســتة  تقريــرا   رةدااإلس لــ ج م يعــد -د

 تقديمــهن مــ  ا  مــ يو  ثالثــينخــالل  رالتقريــ  مــن ةبنســخ  الشــركاتمراقــب دارة ويــزود التقرير من رئيس مجلس اإل
 س.للمجل

في  مة للشركةعا الالهيئة  دد الجتماعلمح وعد ان المة أيام على األقل مثثالقبل رة س اإلدايضع مجل -ه
 :يتضمن البيانات التاليةهمين طالع المسا  مفصال  الا  فكش الرئيسي ا ركزهم
ة اليــ المة نســ لا لشــركة خــالن الة مــ دار اإل اء مجلــسن رئــيس وأعضــ ل مــ جميع المبالغ التي حصل عليها كــ   .1

 ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها.  وأتعاب من أجور
كالســكن المجــاني والســيارات  رة مــن الشــركةوأعضــاء مجلــس اإلدا سمــن رئــي يتمتــع بهــا كــل التــي مزايــا لا  .2

 وغير ذلك.
ــالغ التــي دفعــت لكــل مــنلا  .3 نتقــال وار فســ قــات فنماليــة كلســنة الل اخــال ةرئــيس وأعضــاء مجلــس اإلدار  مب

 ها.وخارج  ةكلمملاداخل 
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 .لها  لتي دفعتوالجهات ا الية مفصلةالتي دفعتها الشركة خالل السنة الم رعاتالتب  .4
 

 ل ملكية األسهم: قن .3
وراق األلـــدى مركـــز إيـــداع  وإيـــداعها  ق الماليـــةهيئـــة األورا ىدكمال اإلجـــراءات لــ بعــد تســـجيل األســـهم المعروضـــة واســـت

ز دى مركــ نســبة لألســهم المودعــة لــ عمــان. وبال ي بورصةف ضةرو لمعا ا همهاج أسطلب إدر ديم بتق ةكر الشة ستقوم المالي
ــيتمداع اإليـــ  ــا فـــ  سـ ــل ملكيتهـ ــى زمركـــ ي النقـ ــة علـ ــة البورصـ ــى موافقـ ــركة علـ ــول الشـ ــين حصـ ــى حـ ــه إلـ ــهم  ذاتـ إدراج األسـ

يــة كلم لقــ مــن ن المســاهم مكنليــتة يــ لالما الورقــة ايــات إيــداع لغ ه ببيانات محددةيداع تزويدركز اإلروضة. ويشترط معمال
 يع األحوال:  ركز. وفي جملدى المه همأس
ــركة ب -أ ــديم طلـــب ســـتقوم الشـ ــهمها المعر إدراتقـ ــة ج أسـ ــلو بفـــي وضـ ــام عمـ ــة أيـ ــان خـــالل خمسـ ــة عمـ ــا  رصـ ــن تـ يخ ر مـ

 وراق المالية.  األ يئةجراءات لدى هاستكمال اال
نظمــــة ألوال فعــــو ملا ي ر الســــا  الماليــــةراق األو  ن و لشــــركات وقــــانكــــام قــــانون اأح  ســــهم قــــابال  للتــــداول وفــــقال كــــون ي -ب

 من خالل الوسطاء.  لداو الت ن. ويكون بورصة عما  مات وأنظمةصادرة بموجبهما ومن ذلك تعليلتعليمات الوا
ــة مالانون األوراق الي يحــددها قــ واألســس التــ وفــق األحكــام  الشــركة ومشــتريها  تنشــأ حقــوق والتزامــات بــائع أســهم -ج ي

ل مــن بــائع الســهم ومشــتريه ن كــ زامات مــا بــيوااللت وق حقالشأ نت حيضوللتو مقتضاه. ة بادر الص يماتوالتعل واألنظمة
 .السوق  يل فتداو تاريخ إبرام عقد الفي والغير 

 من الحاالت التالية:   ة في أياألوراق المالي ق سهم الشركة في سو ال يجوز قبول أو تحويل أو نقل أو تداول أ  -د
 ف به.صر لتا منعي ديق ه بأيمؤشرا  علي وا  أز و أو محج ونا  م مرهن السهكا  إذا .1
 المالية. اع األوراقإذا كانت األسهم غير مودعة لدى مركز إيد  .2

  .ك السهم في السوق تحظر فيها القوانين واألنظمة المعمول بها تداول ذل خرى لة أفي أي حا  .3
اح األربــ  صــص فــيس الح فــ نالحصــول علــى أو إفالســه  هلكــ لكيــة ســهم بســبب وفــاة ما يــه مت إليحــق لكــل مــن انتقلــ  -ه

 ق.  والحقو  ئدوالفن ام ا هر يوغ
الورثــة أو وكالمهــم أو أوصــيامهم  هقدمــ لــب يوذلــك بط بيــع األســهماعد تســجيل تنتقل أسهم الميراث وتسجل وفقا  لقو  -و

 مرعية.ال الشرعية والنصوص القانونيةلألحكام الورثة وفقا   نوتقسم األسهم بي ،إلى مركز اإليداع
م غيــر قابــل للتجزئــة، ولكــن يجــوز فالســه الواحــد،م ســهالزء جــ  ةيــ كلنقــل مل تحويــل أو األحــوا فــي جميــعجــوز ال ي -ز

ــة فيــه لمــورثهم احــدالو  يــة الســهمراك فــي ملكورثــة االشــتلل ــيهم، بحكــم الخلفي إذا اشــتركوا فــي  وينطبــق هــذا الحكــم عل
 .ا هولــدي ه الشــركةتجــا ثلهم مــ يين أحــدهم لتوا فــي الحــالتــار علــى أن يخ ، مــن تركــة مــورثهمأكثر من ســهم واحــد كية لم
  .نهمن بيحدا  مأالمجلس  عينالشركة، فيم مجلس إدارة التي يحددها لهخالل المدة عن ذلك ا فو خلا تذإ

لــدى إيــداع  الشــركة تصــدرها  ات األســهم التــيدا يــة تلغــى حكمــا  شــهوفقا  ألنظمة وتعليمات مركز إيــداع األوراق المال -ح
 .يةالمال قيداع األوراة في مركز إشركأسهم ال

 
 
 
 
 
 
 



 14 

 : غالل حصيلتهوكيفية استاإلصدار  نغاية ملا:  خامساً 
 

 صدار:الغاية من اإل .1
 في التوظيفات أدناه.الغاية مبينة 

 
 صافي المبلغ المتوقع من عملية العرض: .2

 

 دينار          ( 18,781,691) عرض العام لة اقيمإجمالي  •
 ردينا   (160,000)لغ بمتقدر باريف مصال •

 
 .ر أردنينادي( 18,621,691)عرض ال مليةمن عتوقع لغ الممبلا فيصاالتالي يكون بو             

 
 كل غرض: ة التي ستستخدم ليالمبالغ التقريبو  موالألخدم فيها هذه اتستي سة التاألغراض األساسي .3

 
 التوظيف  المبلغ بالدينار األردني 

 دنيسداد كامل رصيد القرض المتناقص للبنك األهلي األر  5,800,000
 نك األهلي األردنيري مدين للبرصيد الجا جاوز في تلد اسدا 500,000

 انشاء خطوط انتاج جديدة 4,500,000
 بناء وتجهيز مدرسة تدريب لتوفير العمالة األردنية الالزمة للتوسعة واإلنتاج 2,300,000
 تجهيز سكن للعمال 1,500,000
 المستهلكةاقة فاتورة الط تخفيضسية لالشم توليد الطاقةبناء منظومة  680,000

تطوير اآلالت والمعدات التي من دورها تسريع عملية اإلنتاج وتحسين نوعيته  2,000,000
 بشكل عام

 زيادة السعة اإلنتاجية 1,500,000
 
 :النحو التاليالمتوقعة ستكون على لغ يد عن المباالجد راصة باإلصدالخا لحصيلةا نقص في حالةاألولويات  .4

 .تا لويأو  وجدي ال
 
 ى:خر ويل األالتمر ادمص .5

تم  16/8/2021العربي، وبتاريخ  الجيش –القوات المسلحة األردنية  وشراكة استراتيجية مع تم توقيع اتفاقية تصنيع
اهم أهداف االتفاقية  مال الشركة.االتفاقية، حيث سيتم من خاللها استثمار مباشر برأس المصادقة الرسمية على

لحة لغايات تصنيع اللوازم ) األقمشة والمالبس والمهمات ركة والقوات المسالش بين عاون المشتركسيع نطاق التتو 
ليصبح مؤهال  غل العسكري تطوير المش شترك لغايات. كما وسيكون هناك تعاون مأو توريدها بشكل عام رية(العسك

ري وتدريبهم على لعسكاملة في المشغل اى تاهيل الكوادر العالمعتمدة، والعمل علية لإلنتاج ضمن المعايير الصناع
ابيا على ربحية الشركة جية ستنعكس إيج ومن الجدير بالذكر أن االتفاقية االستراتي .ورفع طاقتهم اإلنتاجيةالتصنيع 

 وستمهد للشركة فتح أسواق جديدة في المنطقة واألسواق العالمية.
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 : ًا: وصف الشركةسادس
 

 :ة عن الشركةلمح .1
 لمحة تاريخية:

 برأسمال يبلغ 22/3/1992األلبسة الجاهزة كشركة مساهمة عامة بتاريخ  ةعصنا الزي ل سست شركةأ ت
ية مدنالسة تاج األلبإنصناعة و رى و ات أخ ت تابعة وشرك( دينار. ومن غاياتها االستثمار في شركا 4,000,000)
وافقت الهيئة  س.ييقا والم حجامة األلعسكرية الرجالية والنسائية وجميع أنواع وأصناف الملبوسات الجاهزة من كافاو 

على زيادة رأسمال الشركة من   2020/11/26 العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد في
( دينار عن طريق 18,781,691ادة )نار/سهم أي بزي( دي30,000,000ينار/سهم إلى )( د11,218,309)

ة األسهم يتم  يحال عدم تغطوفي المال، مته برأس ة، كل حسب مساهساهمي الشركاالكتتاب الخاص الموجه لم
أي طريقة  تغطية، سواء عن طريق االكتتاب الخاص أو العام أولل تفويض مجلس اإلدارة باتخاذ القرار المناسب

 مناسبة. اها المجلس أخرى ير 
 
 قعة:تو ملشركة وأسواقها السية لالرئيمات الخد -أ

م ة األحجــــا ة مــــن كافــــ هز لبوســــات الجــــا لماف اميــــع أصــــنيــــة وج رجالة الصــــناعة وإنتــــاج األلبســــة المدنيــــة والعســــكري
 والمقاييس.

أو خــارج  داخــلكة فــروع أخــرى وال يوجــد للشــر عوجــان  –و الرصــيفة ع هــ ة والمصــندار إللــ  ةالمقــر الرئيســي للشــرك
 مملكة.ال

 
 :م الرئيسيةلخامواد ااجد الوتو در مصا -ب 

 كيا.تر و  الصين وايطاليا  فيبشكل رئيسي د الخام تتوافر الموا
 
 ى ر خــ أ مــات التجاريــة وأي حقــوق تجاريــةالعالأو  عتــراالخاءات دة وتــيثير االمتيــازات أو بــراومــ  ميــةهأل اً فصــ و  -ج

 :كورةيع المذقة بالمواضعة ذات عالث متوقحداي أن أايوب
 الية:يازات التكة باالمتالشر  تتمتع

هذا وال توجد  2002ام ع ها امم إبر ت التي FTA يـةردن والواليـات المتحدة االمريكإتفاقية التجارة الحرة بين األ .1
 قوانين واألنظمة.جب البمو  ا هتاو حقوق إمتياز أو أي من منتج أراءات اختراع ي بألدى الشركة 

 . 2000لة في عام ناعية المؤهالمناطق الص فاقيةإت .2
 لتيا  ISO 9002دةشها ة بعلما  بأن الشركة ما زالت محتفظ كة بتطبيق معايير الجوده الدوليةم الشر تقو  .3

ثقة لمنبات اءار جالتي تلتزم الشركة بموجبها بمحموعة من اإل 1998يها الشركة منذ بداية العام حصلت عل
 العالمية.من سلسلة المواصفات 

لى األقمشة ع 1994م اإلدخال المؤقت منذ عام ا ع لنظث تخضة حيلحماية الجمركية با ع الشركتتمت .4
 .بضاعة الجاهزةير التصد غاياتل ة وذلكوردمستومستلزمات الخياطة ال
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 ليشــكلــك فــي حالــة كــون ذ ،ارجيــاً خو ًا يــ لحم ،نو عمــالء رئيســييعلى مــزودين و/ أ المصدرة درجة اعتماد الشركة .2
 :عات بيالمأو مشتريات و/إجمالي ال منثر كيف %(20)
في  ما ك اتلمشتريان إجمالي %( فأكثر م20كلون )خارجيا  يش وأ يا  ن محلسييرئيعلى موردين  الشركة عتمدت •

 وكما يلي: 31/12/2020
 

 المشتريات نسبة التعامل من إجمالي  المورد اسم 
Rb International Haider Bazeh 46.25% 

 
 :يلي ا مكو  31/12/2020كما في  تمبيعا جم الح من % 20من أكثر  لشركة يشكلون عمالء رئيسسن ل جديو  •

 
 لمبيعات نسبة التعامل من إجمالي ا  اسم الزبون 
Dillard’s 35.14% 

Jordanian Armed Forces 30.02% 
Peerless Clothing 20.00% 

 
 
 ا:هوأسلوب الحمايةمنتجات الشركة ب تعتممدى ة وبيان تنافسي والحجم التقديري للشرككة الالشر  وضع .3

وجه أو  ،العالميةوضاع االقتصادية ل األفي ظ ةصا وخ  دا  دة ج نافسة شدية بصفة عامة معة األلبسصنا تواجه  •
 يلي: افسة كما المن

 فيتنام ومصر.ل الصين و يدة في مجال المنسوجات محليا  وعالميا  من دول مثة الشدلمنافسا .1
مما  الحكوماتمن قبل  ةيوعن خطة موضضية وبدو وام الما عاأل لعدة مرات خال جورزيادة الحد الدنى لأل .2

 شركة.في الصنيع تلالف ع كرتفا لى اأدى إ
 ية:لتالزات ايا كة باالمتتتمتع الشر  •

هذا وال  2002إبرامها عام  ي تمالت FTAالواليـات المتحدة االمريكيـة لحرة بين األردن و إتفاقية التجارة ا .1
 .ةنظمواأل القوانين تها بموجبتجا متياز أو أي من مني براءات اختراع او حقوق إأ كةشر التوجد لدى 

 . 2000ية المؤهلة في عام اعصنال قطالمنقية افاإت .2
التي   ISO 9002ية علما  بأن الشركة ما زالت محتفظة بشهادةدولال ةيير الجودطبيق معا ة بتلشركم اتقو  .3

المنبثقة ات محموعة من اإلجراءالتي تلتزم الشركة بموجبها ب 1998 حصلت عليها الشركة منذ بداية العام
 .الميةت العاصفا المو من سلسلة 

على األقمشة  1994ام ذ عل المؤقت مندخا نظام اإليث تخضع لحماية الجمركية ح ة بالالشرك عتتتم .4
 اهزة.تصدير البضاعة الج ومستلزمات الخياطة المستوردة وذلك لغايات 

 
 :رالستثماا يعايا قانون تشجبمز كة ر الشبيان مدى تمتع  .4

 .ارشجيع االستثمتايا قانون مز ب الشركة تمتعت
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 :تواجدها مكانراجها و الستخ ركةللشالمتاحة  ت التقديريةطاياتحالاة كميو نوع  .5
 ال تعمل في مجال الصناعة االستخراجية.الشركة  ال ينطبق كون 

 
  (:قةيقلشا ة أوفيت )األم أو الحلشركاالمصدرة بال كةشر ة العالق .6

نســبة ملوكــة بي م( وهــ ةدو دلية محــ )ذات مســؤو لعالميــة ازيــاء ســويق األلت ةجاريــ لشــركة التي اوهــ   تينتــابعتين شــركيوجــد 
 . طبيعة عملها:دينارها نصف مليون رأسمال بلغوي ي ة الز ركقبل ش من 100%

 مالبس الجاهزة.األزياء وال ية والخارجية وتسويقلداخلالتجارة ا -
 .ةمالبس الجاهز وال زياءلتجارية لتسويق وبيع األرض امعا الو  تفتح المحال -
 ملكة.ج الموخار  ا داخلتجاتهع منوبي الميةلية والعمح ال ةسبلكات األتمثيل شر و تجارية كاالت القبول الو  -
 والتــي تحمــل عالمــة الــزي فـــيتيــاز لتســويق وبيـــع منتجــات شــركة الــزي حــق االمبالحصــول علــى قامــت الشــركة  -

 األردن.
% مـــن قبــل شـــركة الــزي ويبلـــغ 100وهـــي مملوكــة بنســبة وشــركة الالمــع لأللبســـة الجــاهزة )ذات مســـؤولية محــدودة( 

 نشطة.أ أية ممارسركة بالش لم تقمدينار.  خمسة آالفرأسمالها 
 

 :ركةشلا في طبيعة عملة الداخلة يئلبيات اار تبعاال .7
ظة على البيئة األردن والمتعلقة بالمحاف يسائدة فمات اليلن والتعالقواني نالبيئة وذلك ضم ةفي حماي ةكتساهم الشر 

ات شبك إلى العادمةالمياه  فتصري تمفايات كما ينوي مع بلدية الرصيفة لنقل النركة ملتزمة بعقد سحيث أن الش
 .وبموافقة الجهات الرسمية رةمباشالصحي ف صر ال
 
 

 :لمعروضةاق ار ر في األو امر االستثمخاط .8
تالف باخ  فيها  الكامنةي درجة المخاطر تختلف فثمارية يع االستلمشار لكن ا مخاطر،بدون  را ي استثمس هناك أيل

طر التي قد ا خ لمل ا  رضعمى بقلشركة ياسهم ار في أالستثمن افإ  لذلكيه، ظروف القطاع االقتصادي الذي تنتمي إل
 بشكل عام. ةلبساعة األنصمار في قطاع ستثيتعرض لها أي ا

ة اليــ ملروفهم اهــذه النشــرة، فــي ضــوء ظــ  يلومــات الــواردة فــ المع مراعــاةصــدار هــذا اإلن فــي ير مثمســتال علــىإن ك فــ لــذل
نجم عـــن ي قـــد تـــ التـــ طر ا خــ لما عوجميـــع أنـــوا ا، فيهـــ  الـــواردةرية ســتثما ت االراأهــدافهم االســـتثمارية، وتفهـــم كافـــة االعتبـــا و 

 سهم.هذه األفي االستثمار 
  :بعمل الشركةلق تتعاطر خم -أ

، وغير األردن من حيث القدرة التنافسيةي طاع صناعة األلبسة فقعرض لها تي يتلا العامة المخاطر نإ •
 ر .  األخطا فة كا  نا  شامال  ضدذلك فإن كافة موجودات المصنع مؤمنة تأمي

لقيمة العادلة قلبات في االتي تنتج عن الت أسعار الفائدة هي المخاطر رطمخا إن : ةدر الفائأسعا  اطرخ م •
 .لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة المستقبلية ةيدت النقلتدفقا و اأ

ودائــع ل الائــدة مثــ تــي تحمــل فإن المجموعــة معرضــة لمخــاطر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا وال
 والقروض.ك الدائنة نوك والبنو لبلدى ا

والجهــات  ز المــدينينجــ ع وتخلــف أجم عــن تــن قــد المخــاطر التــيتمــان هــي ئاالمخــاطر : الئتمــانمخــاطر ا •
 عة.األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجمو 
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ي تمانسقف ائ تقوم بوضعوترى المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث 
ات  مؤسسلودائع لدى ألرصدة واا بة المجموعتحتفظ  بشكل مستمر. كما  مم القائمةمراقبة الذع للعمالء م 

 .رائدة مصرفية
طريــق التأكــد مــن تــوفر التســهيالت تعمــل المجموعــة علــى إدارة مخــاطر الســيولة وذلــك عــن اطر الســيولة: خــ م •

 البنكية.
 

 ة: قبليل المستخطة العمبمتصلة اطرة اللمخل اامعو  -ب  
أو  لامــ و ع عــدةممكــن أن تتــأثر بلحــال مــن الوالتــي بطبيعــة ات ا عــ شــركة مبنيــة علــى توقبلية للمــل المســتقعلطــة اإن خ 

ــؤ باتجاهاتهــا، بمــا فــي ذلــك عوايصــع فو ظــر   ين أنوفــي حــ ، اق ســيطرة الشــركةقــع خــارج نطــ أو ظــروف ت مــلب التنب
  أنــه ال توجــد هنالــكعيــة، إالوقعــة واقمتاليــة ماللاات بيانــ العمــل و طــة الهــا خ يــت عليات التــي بنلفرضيبأن اد تقتعلشركة ا

 .ة المتوقعةليية للشركة ستكون مماثلة للبيانات الما لعفلاالية ملا جئا لنتتتحقق، أو بأن االفرضيات سكيدات بأن هذه تأ 
 

ــا تحــول فــي .9 يــان أي مــع ب ابقةات ســ نو ســ  خــر ثــالث ركة آلنشــاط الشــ  عــةبيعــن طوجز ن مــ الشــكل القــانوني مــع بي
 ل:تحويال على ت اضااعتر 
 .جدال يو 

 

 صادية:تقان دراسة الجدوى االيب  .10
 ت الدراسة: لتي أعدالجهة ا •

شركة إدارة  قبل ادها منإعدتم لقادمة ا مستقبلية متوقعة للسنوات الخمس ت ماليةنا يا بعلى  الجزء اهذ يحتوي
دروس قرار م اتخاذ منثمر ستلما كنلكي تم ،ها ب صداراإل تزويد مدير تم يلتوا أللبسة الجاهزةصناعة االزي ل

ية الدولية والقانون المال رير ا يير التقعا لم ا  وفقلية المتوقعة البيانات الما م إعدادتد لقركة. ل مستقبل الشحو 
 األردني.

خل الدن مية وبيا انية العمو لميز كا  القادمةلخمس ات او عة للسننات التقديرية المتوقيا ادية البتصتشمل الجدوى االق
د ائعلادل فترة استرداد رأس المال ومع احتساب ىإلة القادمة، باإلضاف للسنوات الخمس ديريةقلتات افقالتدن وبيا 

 .صافي القيمة الحاليةوقع، و تملالداخلي ا
كما في كة البيانات المالية للشر صة وخا ة ريخيا لية التاء على البيانات المابنء دراسة الجدوى االقتصادية تم بنا  -

31/12/2020 . 
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 ة: سمال الشركزيادة رأن الغاية م •
 ركة وكما يلي:فات الشيتوظ الغاية مبينة في

 
 التوظيف  ي ألردنالمبلغ بالدينار ا

 سداد كامل رصيد القرض المتناقص للبنك األهلي األردني 5,800,000
 هلي األردنيسداد التجاوز في رصيد الجاري مدين للبنك األ 500,000

 يدةتاج جدانشاء خطوط ان 4,500,000
 جة للتوسعة واإلنتا بناء وتجهيز مدرسة تدريب لتوفير العمالة األردنية الالزم 2,300,000
 تجهيز سكن للعمال 1,500,000
 بناء منظومة توليد الطاقة الشمسية لتخفيض فاتورة الطاقة المستهلكة 680,000

 نوعيته تحسينتاج و ريع عملية اإلنا تسدوره المعدات التي منتطوير اآلالت و  2,000,000
 بشكل عام

 زيادة السعة اإلنتاجية 1,500,000
 
 
 : األساسيةاتها فتراضواية للشركة بللخطة المستقا •

 لمذكورة في الغاية من اإلصدار.التوظيفات اركة هو الشرأسمال زيادة  ي منالهدف األساس
 

 :ةوى االقتصاديالجدلدراسة  االفتراضات األساسية
 % سنويا 35-%25بنسبة  ات وو في المبيعنمليادة از  •
 يعات السنوية% من المب90النمو في تحصيالت المدينين لتصل لحوالي  •
 % سنويا 17معدل  ش الربح ليصل الى ة هامزياد •
 الف دينار سنويا  150تخفيض الفوائد البنكية بمعدل  •
ودة حاليا في مستودعات لموج مواد االولية ادام الستخ ية قدر االمكان با يات المواد االولالعمل على تقليل مشتر  •

 الشركة.
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 :اهزةة الجلبسلزي لصناعة األالشركة  الدخل المتوقعبيان  .1
                 

 ن البيـــــــــا 2120 2220 2023 2402 2025

 اتعالمبي 15,776,200 22,010,000 26,980,000 28,400,000 31,950,000
 كلفة المبيعات 13,173,127- 18,378,350- 22,393,400- 23,430,000- 26,358,750-

 الربح  سارة(خالإجمالي ) 2,603,073 3,631,650 4,586,600 4,970,000 5,591,250
  ع وتوزيعبييف ر مصا  461,500- 670,989- 715,560- 727,500- 751,345-
 ةإداري ريفمصا  852,000- 982,438- 1,027,438- 1,070,356- 1,086,500-

 مم مشكوك في تحصيلهاذمخصص  40,000- 40,000- 40,000- 60,000- 60,000-
 يئة الحركةضائع بطبخصص م 42,000- 142,000- 142,000- 142,000- 142,000-
 ائد مدينة و ف 753,168- 673,626- 679,260- 667,785- 666,163-

 ةئنادد ئفوا 0 0 175,634 351,268 351,268
 ثمارأرباح است 20,000 52,300 65,000 65,000 65,000

 صافييرادات )مصاريف( أخرى بالإ 354,965 495,225 607,050 639,000 718,875
 خسائر عمالت أجنبية 25,000- 25,000- 25,000- 25,000- 25,000-

 الضريبة  قبل سنةال (بح )خسارةر  804,369 1,645,122 2,805,025 3,332,626 3,995,385
 لمخصص ضريبة الدخ  120,655- 246,768- 420,754- 499,894- 599,308-
 الضريبة  ة بعدنس)خسارة ( الربح  683,714 1,398,354 2,384,272 2,832,732 3,396,077
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 :الزي لصناعة األلبسة الجاهزة ةلشركعة  عمومية المتوقالانية الميز  .2
  البيان 0212 2220 2023 2420 2025
 توجودامال     
 متداولة ت غير موجودا     

 دات متلكات وآالت ومع م 8,235,988 8,144,788 10,726,968 10,579,866 10,400,554
 موسة لغير م موجودات  2 2 2 2 2

مشاريع تحت التنفيذ )مشروع الطاقة الشمسية وبناء   1,200,000 2,700,000 0 0 0
 السكنات( 

 اآلخر شاملالدخل الل بالقيمة العادلة من خال موجودات مالية 549,145 549,145 549,145 549,145 549,145
 فة ي شركات حليفاستثمارات  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

 الموجودات غير المتداولة  10,485,135 11,893,935 11,776,115 11,629,013 11,449,701
 موجودات متداولة     

 مخزون  7,110,802 6,757,400 7,167,425 7,284,575 7,577,450
 ع التصنيحت  ت ذمم واوامر شراء  10,534,351 10,745,038 10,959,938 11,179,137 11,402,720
 ينة  مد ذمم 4,091,060 5,180,212 6,392,042 6,898,408 7,709,682
 أخرى مدينة  أرصدة 3,600,503 3,600,503 3,600,503 3,600,503 3,600,503

 في الصندوق وأرصدة لدى البنوك نقد  3,642,918 568,768 9,314,250 9,919,264 10,952,798
 اولة ت غير المتدوجوداالم 28,979,634 26,851,920 37,434,159 38,881,888 41,243,153
 ودات مجموع الموج 39,464,769 38,745,855 49,210,274 50,510,901 52,692,854

 اتالملكية والمطلوب  حقوق      
 حقوق الملكية     

 وع رأس المال المدف 21,218,309 21,218,309 30,000,000 30,000,000 30,000,000
 إصدار خصم  1,267,140- 1,267,140- 1,267,140- 1,267,140- 1,267,140-

 باري احتياطي إج 563,651 703,487 941,914 1,225,187 1,564,795
 لعادلة تياطي القيمة ااح 18,223- 18,223- 18,223- 18,223- 18,223-

 اكمة متر  (خسائر أرباح ) 6,180,811- 4,922,292- 2,776,448- 226,989- 2,829,480
 قوق الملكيةح صافي 14,315,787 15,714,140 26,880,103 29,712,835 33,108,912

 المطلوبات     
 مطلوبات غير متداولة      

 ل ة األجوض طويلر ق 6,258,120 4,693,590 3,129,060 1,564,530 0
 متداولةمطلوبات      

 خالل سنة ة األجل تستحقاط قروض طويلأقس 0 1,564,530 1,564,530 1,564,530 1,564,530
 ئنةذمم دا 2,169,228 1,815,825 2,225,850 2,343,000 2,635,875

 مضمونة لعمالءء من اشرا وامر بل أقاة متسهيالت بنكي 11,000,327 9,666,430 10,541,362 10,871,410 11,337,237
 بنوك دائنة 4,921,633 4,571,633 4,221,633 3,871,633 3,521,633
 أخرى   رصدة دائنةأ 799,674 719,707 647,736 582,963 524,666

 ولةغير المتدامجموع المطلوبات  18,890,862 18,338,125 19,201,111 19,233,536 19,583,941
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 المطلوبات مجموع 25,148,982 23,031,715 22,330,171 20,798,066 19,583,941
 باتلمطلو كية واع حقوق المل و مجم 39,464,769 38,745,855 49,210,274 50,510,901 52,692,854

 
 : زةلجاهصناعة األلبسة الزي لاة لشركالمتوقع  يالنقدالتدفق  .3
 

 2025 2024 2023 2022 2021 البيان 
ن  اتجة عالن نقدية التدفقات ال
          غيليةشالت  العملبات 

 31,517,492 28,164,920 26,409,198 21,631,977 18,589,771   دينينالمتحصيالت 

- 15,502,850- 14,428,975- 12,458,903- 9,319,423- رجيينن وخامحليي ت للموردينادتسدي
17,279,625 

 8,626,500- 7,668,000- 7,284,600- 5,942,700- 4,259,574- ةف التشغيليدفعات على المصاري

 354,312 322,102 292,820 266,200 242,000 هالك مصاريف االست

لناتجة عن  ا لتدفقات النقدية إجمالي ا
 شغيليةت ت اللباالعم

5,252,774 3,496,575 4,988,443 5,316,172 5,965,679 

  تخدمة فيالمسالتدفقات النقدية 
 لتشغيليةالعملبات ا

     

 676,211- 654,750- 644,004- 603,890- 415,350- وتوزيع ف بيع اريمص
 977,850- 963,320- 924,694- 884,194- 766,800- ة مصاريف إداري

 499,894- 420,754- 246,768- 120,655- 0 دخل ة اليبعات ضر دف
األنشطة  صافي النقد المستخدم في 

 2,153,954- 2,038,824- 1,815,466- 1,608,740- 1,182,150- يةتشغبلال

 3,811,725 3,277,348 3,172,976 1,887,835 4,070,624 ليةنشطة التشغي من االي النقد صاف
خدمة في  لمست ا ةالتدفقات النقدي 

 التمويلية ملبات الع
     

 0 0 8,781,691 0 10,000,000 دة رأس المال زيا

 666,163- 667,785- 679,260- 673,626- 753,168- مدينة  فوائد

 351,268 351,268 175,634 0 0 دائنة  فوائد

 65,000 65,000 65,000 52,300 20,000 اح استثمار ربأ

 1,564,530- 1,564,530- 1,564,530- 1,564,530- 0 لتسديد قروض طويلة األج

 0 0 0 0 2,500,000- المتناقص تسديد قروض  

 350,000- 350,000- 350,000- 350,000- 800,000- تسديد حساب الجاري مدين 
  ونظام آالت ومعدات وشراء تطوير 

 175,000- 175,000- 175,000- 175,000- 300,000- طاقة الشمسيةلا
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     500,000- 350,000- 350,000- للعمال األجانب  كنتجهيز س
ة  ناء وتجهيز مدرسة لتوفير العمالب

 300,000- 300,000- 300,000- 300,000- 300,000- األردنية 

اخ  ألجو لى مصنع شركة احواذ ع ستاال
 0 0 1,000,000- 1,000,000- 1,000,000- األردنية 

العمليات  ي النقد المستخدم ف صافي 
 2,639,425- 2,641,048- 4,453,534 4,360,856- 4,016,832 واالستثمارية تمويليةال

 1,172,299 636,300 7,626,511 2,473,021- 8,087,456 السنةخالل   صافي النقد 

 15,220,536 14,048,237 13,411,937 5,785,427 8,258,448 تراكمي تدفق النقدي اللافي اص 

 
 
 

 %12.88 سعر الخصم  معدل 

 4> ترداد )سنة( السا ةتر معدل ف

 IRR 17.14%  –لي دل العائد الداخعم

 PV 23,809,929 –ة لحالي القيمة ا

 PVN 5,028,238 –صافي القيمة الحالية 

 IP 1.27 –حية مؤشر الرب 

 %2.5  النمو نسبة

 
 
 
 

 .54 3.5 2.5 1.5 0.5 وات السن

 نشطةلتدفق النقدي من األا
 ةيليالتشغ

1,008,111 661,723- 830,104 2,700,724 36,279,682 

 36,279,682 2,700,724 830,104 -661,723 1,008,111 يادةهم الز ئد ألسالنقدي العا التدفق 

ل لما يادة في رأس از الاهمة مس
 ظفو لما

17,773,580- 18,435,302- 17,605,199- 14,904,475- 21,375,207 

 
 ها: ل كات التابعةف الشركة والشر صو   .11

ــــت  ــــز ركة ـشـــــ تأسســ ــــة الــ ــــناعة األلبســ ــــاهالي لصــ ــــاريخ ر ـشـــــ ة كز جــ ــــة بتــ ــــاهمة عامــ ــــمال  22/3/1992كة مســ ــــغ برأســ يبلــ
ح ليصــب 2016خــالل العــام  آخرهــا  كــاناألعــوام عــدة مــرات الل خــ  هدينــار والــذي تــم تخفيضــه وزيادتــ ( 4,000,000)
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رية الرجاليـــة كوالعســـ ة وإنتـــاج األلبســـة المدنيــة هـــا صــناعمـــن غايات( دينــار، و 12,000,000بـــه )المصـــرح ال مــ ال رأس
 .المقاييسو األحجام  زة من كافةع أنواع واصناف الملبوسات الجاهميوج  يةائسوالن

 
 :تابعة للشركةال الشركات 

 
زياء  يق األتسو الشركة التجارية ل  البيان 

 العالمية 
 شركة الالمع لأللبسة الجاهزة

 ة محدودة ذات مسؤولي نوع الشركة 
 دينار 5,000 دينار 500,000 المال  سأر 
 %100 الزي لكية شركة مبة نس

 
ركة شــ لل ةبت وغيرهــا بالنســ يعــاوالمب والعمالــة تــاجنا على اإلأثرهبعمل الشركة، و النشاطات الرئيسية المتعلقة  .1

  :صدرةالم
ليــــة والنســــائية وجميــــع أنــــواع ية الرجا كر ســــ ج األلبســــة المدنيــــة والعا صــــناعة وإنتــــ ب يئيســــ الر لشــــركة شــــاط اتمثــــل ني

 .قاييسالمجام و ح ة األفاهزة من كا ناف الملبوسات الج واص
( 813نع )ظفي المصــ عــدد مــو  فيمــا بلــغ وظــف( م75) 31/12/2020كمــا فــي  إدارة الشركةوظفي بلغ عدد مي
 ف.وظم

 

 : ا يليا لممن وصفتتض مختصرةية ريخامحة تل .2
 : يةلماضات او سن الخمس لخال أعمال الشركة تطور .2.1

 
6201 البيان   2017 2018 1902 2020 30/6/2021 
  صافي 

لربح  ا
 سارة(لخ)ا

(795,921) (1,267,592) (3,113,487) 403,862 (2,019,284) (437,183) 

 32,259,081 31,586,834 29,576,124 26,139,803 21,685,773 21,254,553 ودات وجالم
 29,840,015 28,688,136 24,539,609 21,412,628 14,809,694 15,137,636 المطلوبات 
حقوق  
 2,419,066 2,898,698 5,036,515 4,727,175 6,849,079 6,116,917 ة الملكي 

ال  رأس الم
 المدفوع 

6,705,246 8,684,029 11,218,309 11,218,309 11,218,309 11,218,309 

 
 .30/6/2021-1/1للفترة من  مرفقة ليةات مرحنبيا وجدي  .2.2
 . شرةالنتخدم تضليل مس إلىن يؤدي يش خفائهاإليكون  أخرى الية مت وجد سنواال ي  .2.3
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منتجاتهــا والمصــاري   عواا أو أنــ مــن حيــي طبيعتهــ ركة أثــرت عليهــا شــ ال ىداث جــرت لــ تغييرات أو أحــدأي يوجد  ال .2.4
أو  حفــتل هامــة و ادة شــراء أصــوعــ إأو أو بيــع  تنظــيم الشــركة دةعــاأو إ نفــاقاإللــك ه ذأوجاقها و إنفالتي تم  لرئيسيةا

 ها.نعمن مصازء اغالق أي ج
 
 األمور األخرى:  .2.5

 لسابقة:اس وات الخمضاء خالل السنمنظورة لدى الق الت ز اها أو مح الشركة أو عليلاصبها ل محكو المضايا الق -أ
ا حوالي مجموعهم الشركة حقضيتين لصالحكم ب، تم اليا ( قضا 4ر )ضد الغي لشركةا منامة مققضايا الالبلغت 

 حة فيها.مصال تسجيل دعوىفقد تم ما الرابعة اعدلي ر وجيه انذا، وواحدة تم ت( دينار أردني96,902)
، ( دينار3,880)ما زالت احداها منظورة لدى القضاء قيمتها  ايا ( قض8) د الشركةضالمقامة  ضايا قلعدد ا ا بلغفيم

  .( دينار أردني19,469) تحصيل بقيمةال ان قيدثنتوا
 

ل ى أصــوت علــ اونــ أي رهى أو أو أي جهــة أخــر خل ريبة الــدضــ  أو ات ت من قبل ضــريبة المبيعــ حجوزا أو أي مطالبات  -ب 
 ة:الشرك

 .2019عام هاية تى ندائرة ضريبة الدخل ح  نهائية منالشركة على مخالصة حصلت 
 .1/2021مبيعات لغاية يق ضريبة التم تدق
 أصول الشركة.جد رهونات على ال يو 

 
  كلية لاإليرادات اه حجم موضحًا في لخارجي إضافة ألي إيرادات أخرى ا لسوق محلي واوق الدات في السن حجم اإليرابيا .3

  غيير ت اتج عنواألثر الن  ير العاديةيات غل واألرباح قبل العم وائدالف ي لدخل ومصار ابة ريصاري  ضها وم فتع وتكلللمشرو 
 : عةمتبة ال سبيات المحاسايالس

 

 30/6/2021 2020 2019 2018 2017 2016 نياب ال
 4,211,272 9,253,575 17,086,036 8,478,457 7,839,519 10,804,936 ةمبيعات خارجي

 1,002,854 5,224,284 2,089,896 2,157,618 2,255,760 2,088,356 ية عات داخلمبي
 ( 4,496,406) ( 12,390,560) ( 16,519,679) ( 11,110,177) ( 9,335,221) ( 11,332,299) عات  كلفة المبي
 717,720 2,087,299 2,656,253 ( 474,102) 760,058 1,592,978 ( ة)الخسار إجمالي الربح  

 ( 522,448) ( 1,147,656) ( 1,275,352) ( 1,197,203) ( 1,067,556) ( 1,120,167) ف إدارية مصاري
 ( 294,850) ( 642,538) ( 862,535) ( 752,002) ( 917,504) ( 746,728) ع وتوزيع ريف بيمصا

  ليات االنتاجمصاريف ناتجة عن انخفاض عم 
 - ( 1,627,755) - - - - لتغيرات االقتصادية نتيجة ا

 - - ( 22,809) ( 3,389) - - وقعة مت ائتمانية خسائر  مخصص
 1,000 ( 42,000) ( 87,796) 15,700 596,566 - عة بطيئة الحركة خصص بضام

 ( 533,800) ( 866,857) ( 955,155) ( 834,852) ( 713,235) ( 613,724) نة مديفوائد 
 - - 27,131 80,256 69,703 49,970 دائنةفوائد  

 9,859 - 53,492 47,274 41,911 50,180 م أسهأرباح   عوائد توزيعات 
 194,759 243,481 847,558 9,068 ( 39,637) 14,783 صافي بال  ى،أخر  مصاريف( )  إيرادات
 ( 9,423) ( 23,258) 23,075 ( 4,237) 2,102 ( 23,213) اجنبية  عمالت (خسائر ) ح أربا
 ( 437,183) ( 2,019,284) 403,862 ( 3,113,487) ( 1,267,592) ( 795,921) ارة ( الفترة  بح )خسر 
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 ةعادي يات غيرعمل جد أيو ي ال. 
 الية الم ئملقوااصاحات في إف دةالجدي يةلدو لر ااييعض المعيق بتطبلنتيجة ية لمحاسبسات اا يلسا ديل فيي تعأإلفصاح عن يتم ا

 مرفقة بالنشرة.ال
 

 : دناهمبينة أ للشركة  بتةت الثااالموجودتفاصيل  .4
 

 دفتريةة الي القيمصاف يانالب 
30/6/2021 

,529,5685 ت اومعد الت ممتلكات وآ  

 5,568,529 ع المجمو 
 

 2021/6/30 2020 2019 2018 2017 2016 البيان 

 5,568,529 5,729,118 5,622,583 5,453,289 5,166,311 5,250,696 ات معدت و ممتلكات وآال

 

ــة قيمــة  ــات معرف ــي شــراكات اســتراتيجيةلغاي ــدخول ف ــة تمهيــدا لل يــيم لشــركة مــؤخرا بةعــادة تققامــت ا، موجــودات الشــركة الفعلي
و بأصولي معتمد من قبــل حاســ  تخمين التي تمت من خاللو  ات كينات والمعداوالم بتةالثا وجودات ركز في الموالتي تت موجوداتها
 إدارة الشركة وكما يلي:قييم داخلي من قبل مجلس وتللمقاوالت  نعالوشركة فارس رب العالكميات 

 عام ان بي ال
 ي بالدينار األردن  2020

 *إعادة التخمين
 دينار األردني لا

 15,128,723 5,729,118 مملكات وآالت ومعدات 
 2,188,627 688,627 وسة مير ملموجودات غ

  على البيانات المالية خمينالتة دعكس إعا لم يتم 
  

قيمتهــا  ةام طويــل األمــد مــن دور خبــرة عالميــة متخصصــ ملموســة مدفوعــة مشــتراه ذات قيمــة واســتخديــر هنــاك موجــودات غ •
 دينار.( 1,500,000)
 

ات الشــركة جــودمو % مــن 10عها مو ي مجف كلما تشدنعة، وذلك ت الثابتاودلموجا في ر االستثماررات غيستثمابيان ا .5
 فيكثر:

 يوجد.ال 
 

 :يةلقبتمسلمشاريع الا .6
 ةجيتراتيكات إسشرا مبراإ. 
  ينيء صينتوثيق العالقات مع شركا. 
  ةنتاج جديدإخطوط إضافة. 
 ارة ة العمل ووز وزار  مع التعاون متكاملة، ب ة عملطاعة األلبسة ضمن برنامج وخ دريب متخصصة بصننشاء مدرسة تإ

 .التجارةالصناعة و 
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 محليلز وزيادة النتاج اتعزي. 
  ير تقليدية(.جديدة )غ واقأسفتح 

 
  ركة:شالعمل بيعة ط .7

 . من سنةثر ها اإلنتاجية أكن دورتأن تكو  طلبتتشركة ال مل الة عإن طبيع
 

  يره:وتغ ر السهمسابعًا: حركة سع
 

 ر أدنى سع ر عس أعلى ر الشه م العا

1202 

 0.41 0.49 أيلول  -19حتى 

 0.28 0.49 آب 

 0.24 0.29 تموز 

 0.24 0.27 حزيران

 0.25 0.27 أيار 

 0.25 0.27 نيسان 

 0.25 0.27 ار آذ

 0.26 0.32 اطبش

 0.27 0.32 ون الثاني انك

2020 

 0.19 0.29 الربع الرابع 

 0.15 0.22 الربع الثالي 

 0.18 0.21 الربع الثاني 
 0.20 0.24 ول بع األلر ا

2019 

 0.22 0.25 ابع بع الر ر ال
 0.22 0.30 ي للثاالربع ا
 0.14 0.24 ربع الثاني ال
 0.14 0.17 ول ربع األال

2018 

180. ع بار ال الربع  .140  
 0.14 0.19 ي لثالالربع ا
220. لثاني الربع ا  0.17 

 0.21 0.26 األول  ربعلا
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 :كةالشر يل ثامنًا : مصادر تمو 
 

 نبيالا

 طيةتغ لة لقيمة في حاا اريخبت  هيكما  لقيمةا
 المعروضة ألسهم جميع ا 30/6/2021

 بعد اإلصدار  صدارقبل اإل
 %ةب نسلا لغ لمب ا بة %النس المبلغ 

     ملكيةوحقوق ال وباتالمطل

     ت  المطلوبا
     متداولة  مطلوبات غير

 0 0 25.89 8,352,965 األجل  قروض طويلة 
60.7 277,627 0.86 277,627 قود االيجار ت علتزاماا  

     اولةتدمطلوبات م
 0 0 1.81 583,020 السنةاألجل تستحق خالل  ض طويلة اط قرو سقأ

 0.11 39,820 0.12 39,820 ل السنةخالستحق يجار تاالد التزامات عقو 
 7.76 2,843,924 8.82 2,843,924 ذمم دائنة

5.422 9,319,051 28.89 9,319,051 من العمالء ر شراء نكية مقابل اوامتسهيالت ب  
01.23 7,451,492 ائنةبنوك د  2,000,000 5.46 

 2.65 972,116 3.01 972,116 ى دائنة اخر   ةأرصد
 42.16 38,452,515 92.50 29,840,015 مطلوباتوع الجمم
     لكيةمالوق قح

.8581 30,000,000 34.78 11,218,309 وع ال المدفرأس الم   
( 3.93) ( 1,267,140) إصدار خصم   (1,267,140 ) (463. )  

.541 495,280 اطي اجباري احتي  495,280 351.  
50.0 16,623 ادلة طي القيمة الع ااحتي  16,623 050.  

( 24.94) ( 8,044,006) تراكمة م (ئر خساأرباح )  (8,044,006 ) (21.95 ) 
 57.84 21,200,757 7.50 2,419,066 الملكية ق قوصافي ح

 %100.00 9536,653,2 %100.00 32,259,081 كيةمل لا وق قمطلوبات وحلا جموعم
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 : كةة الشر عًا: إدار تاس
 

 : ينهم المختارةوعناو م تهتهم وجنسيا مؤهالتهم و برا خرة و اإلدا عضاء مجلسأسماء أ .1
 

 لمؤهالت الخبرات وا ية لجنسا الرتبة  االسم

 ردنيةاأل  دارةجلس اإلرئيس م عشر ف عيسى الميوس هندس نديمالم 

 1950د عام يلوام. 
 جامعة   -نيةة المدالهندس جة الماجستير فيلى در حاصل ع

 .1974عام ستانفورد 
 ن انجلترا  م  ة المعماريةهندسفي ال البكالوريوس  ةحاصل على درج

 .1973عام 
  يان. األععضو سابق في مجلس 
  ورئيس السياحية. ة واللجنة صاديعضو لجنة الشؤون المالية واالقت

 الوطنية. ة األجند / رما االستث  ميقتعلجنة 
 بقا . قبرص سافخري لجمهورية  قنصل 
  شاري. تالمجلس االقتصادي اإلس لجنة االستثمار/مقرر 
 ات المتعددة لتاريخه. ار نكو لإلستثم ة رام شرك مدير عا 
  ألهلي األردني. بنك ا ة العضو في مجلس إدار 
 دنية.جواخ األر ة مصانع األشرك رئيس مجلس إدارة 
  واق التجارية. واألسللفنادق ة ة الدوليكر لشإدارة الس مجرئيس 
  ولية للفنادق.ركة العربية الدة الشس إدار ئيس مجلر 
 س القبر المقدس. ار ف لثة ووسامالثادرجة الكوكب من ال ميحمل وسا 

 شركة رانكو لإلستثمارات المتعددة ويمثلها  
 السيد قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

نائب   /المدير العام
 ةردنياأل رئيس ال

  1962اليد عام مو. 
  1984تسويق عام ية والعلى درجة الماجستير في المالحاصل. 
 عام   حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية

1982. 
 ار  مستشMMIS  1991-1986عام 
  1991مدير عام شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة منذ العام  

  ولتاريخه.

ا  لهويمث ألردنيةاألجواخ اشركة مصانع 
 ائيل الزياداتعدنان شفيق جبر السيد 

 
 ردنيةألا عضو 

  على درجة الماجستير في التسويق.حاصل 
 لحاسوبحاصل على درجة البكالوريوس في ا. 
 خبير ومستشار تسويق وتصدير دولي. 
 مؤسس ومدير شركة التفوق لالستشارات االدارية. 
  ةبيشركة الكفاية للحلول الطمؤسس ومدير ونائب رئيس مجلس ادارة .  

والتجارة ويمثلها  ات ثمار عشر لإلستشركة م
 ألردنيةا و عض وب قطان يعق نقوال يد جاكالس

  1945مواليد عام. 
 1976صاد عام إلقت وراه في اكتالد  درجة حاصل على. 
 1974د عام ستير في اإلقتصااصل على درجة الماجح . 
 1969عام تصاد س في اإلقجة البكالوريو ر حاصل على د . 
 لتاريخه. 2002عام  منذ ر األردنيركز المستثم م مدير عام شركة 
 2002-1991ي األردني عام لبنك األهلا  -مر العاالمدي  نائب . 
  1990-1976م لإلستثمار عا ةيكويتالشركة ال  -ثمارإلستادائرة مدير . 
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 1972-1970ي المركزي األردن البنك . 
  ارية. واق التجواألسللفنادق  لشركة الدوليةاعضو مجلس 
  ة.ردنيجواخ األكة مصانع األشر عضو مجلس 
 صص. المتخ  للنقل عضو مجلس شركة مسافات 

 

ستثمار  لتجارة واإلل  ز اإلزدهارشركة مرك 
زاق دالر الرحمن عبدبعيد الس اويمثله 

 نيحسين بني ها
 األردنية عضو 

  1985اليد عام مو. 
  عام  مارالستثال واألعموس في إدارة ايالبكالور درجة حاصل على

2007. 
 ة لتسويق التصاميم. نزليزياء المارة شركة األإدمجلس  عضو 
  صاميم.استديو الت ركة دارة شمجلس إعضو 
 يةلخير مل ا حة االمعية أجنعضو مجلس إدارة ج. 
  2007تحدة )الم للنفط في الواليات في شركة شل وسيطو لي ما محلل-

2010.) 
 وحتى  2011ة )متعددثمارات الة رانكو لالستكير مالي في شر مد

 تاريخه(.
 

 ي  ردنمستثمر األركة مركز ال ش
 عه ن معاي سيد بسام فرح سليماال

 ردنيةاأل عضو 

 1947يد عام موال. 
 الكمبيوترم علو  س فيو رجة البكالوريد حاصل على . 
 ريخه. ولتا  2003نادق  منذ عام لعربية الدولية للفير عام الشركة ا مد 
 ولتاريخه. 1996عام منذ  السياحية شركة األعمال ممدير عا 
  1976-1975لملكية ة العلمية ا عيالجم . 
 اق التجاريةادق واألسو للفن دولية ركة العضو مجلس إدارة الش. 
 1996-1976عام  اراتتشلالسكاه ر شركة شاعر وش -مدير شريك . 
 ردني.ة مركز المستثمر األممثل شرك 

 

 مثله البنك األهلي األردني وي 
 رشيدعمار محمد سعيد رشيد الالسيد 

 األردنية و عض

  1980عام د ليامو. 
 ية ومصرفية وم مالمحاسبة / علجة البكالوريوس ر اصل على دح–  

 . 2004عام  يرموكالجامعة 
  ي األردني منذ عام  هلاألالبنك  – توسطة الشركات الكبرى والممدير

2017. 
 2014) أبو ظبي الوطني / األردنبنك  – رئيس الخدمات المصرفية-

2017). 
  ستثماري لبنك االلا  – الشركاتت قات عمالء رئيسي/ تسهيالعالمدير  

(2012-2014.) 
 (. 2012-2007) الوطنيبنك الكويت  - شركات سهيالتمدير ت 
 (2007-2005) – عربيالبنك ال  –ن ائتما محلل . 

 

 ةاالردني عضو  السيد سامي كامل جميل داوود معالي  
 مواليد عام ..... 
  األعمافي إدارة ماجستير حاصل على درجة ال( لMBA)   من جامعة

 ولوجيا.ورك للتكنويني
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 سية من الجامعة األردنيةوم سيااصل على درجة البكالوريوس علح. 
  2019 سابقا وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
  2018-2016مجلس الوزراء أمين عام 
  2018 –ة البوتاس رئيس مجلس إدار. 
  2018رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية 
 2019ة نيجلس إدارة الملكية األردعضو م 

 

 ةألردنيا عضو  طارق محمد خليل حموري  الي السيدمع 

  1975مواليد عام. 
 2002 ،اه في القانون التجاري دكتور حاصل على درجة ال ،University 

of Bristol. 
  1998 التجاري، ماجستير في القانون حاصل على درجة ال ،

University of Edinburgh. 
  األردنية ، الجامعة1997وق، وريوس الحقبكالجة الحاصل على در. 
  شهادة( الدبلومWTO & AMF)  2003في . 
  ،نقابة المحامين األمريكية2005تدريب الوساطة القانونية ،. 
  2020-2018جارة والتموين لتا و  الصناعةوزير . 
 2020-2018فات والمقاييس يس مجلس إدارة مؤسسة المواصرئ . 
 رئ( يس مجلس إدارةJEDCO)  المشاريع   يرالمؤسسة األردنية لتطو

2018-2020 . 
 لمستهلكين األردنيين واللجنة الوزارية  عامة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة ال

 . 2020-2018العمل دامة استريد و لسالسل التو 
 2020-2018ئب رئيس لجنة التنمية اإلقتصادية الوزارية نا . 
 الترشيح  يس لجنةرئ -عضو مجلس إدارة البنك األهلي األردني

 .2018-2017ت جنة التسهيالل والمكافآت وعضو
 2014-2012ردنية معة األالجا -وق عميد كلية الحق . 

 األردنية عضو  السيد سعد أحمد حسين بني هاني 

  1976مواليد عام. 
  ٢٠٠٥ماجستير مالية ، بريطانيا، جامعة لينكولن حاصل على درجة . 
 ١٩٩٨ة االردنية حاصل على درجة البكالوريوس محاسبة، الجامع. 
 بات ، ارثر أندرسنسامدقق ح. 
 لعالميدير مالي، مركز دبي المالي ا م . 
  مدير عام شركةG.S.S 
  مراسيمدير عام شركة . 

 

 األردنية و عض عطاهلل السحيمات السيد نزيه صالح 

  1942موالييد عام . 
  على درجة بكالوريوس هندسة نسيجحاصل. 
 دورة اإلدارة العليا . 
 2019-1997األردن  –ركة التأمين العربية ش ةو مجلس إدار عض . 
 2020-2016ألردنية جواخ ا نع األشركة مصامجلس إدارة  وعض . 
 1990-1973 ش  مجدير مصنع البطانيات والخيام /الجي . 
  1994-1990مدير اإلمداد والتجهيز / الجيش . 

 

 :دناألر  11181عمان  3151ص. ب هو   س اإلدارةمجل ألعضاءوان المختار لعنا مالحظة 
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 : ةر نهم المختااويعنو م وجنسياتهم هؤهالتمبراتهم و لتنفيذية وخا ةطسللوي اذ دارة العليا إلاص ورتب أشخا ماءأس .2
 

 الت ؤهالمرات و الخب   يةالجنس ة  الرتب االسم 

اد قسطندي سيد قسطندي فؤ لا
 يغنم

رئيس مجلس نائب 
 لمدير العام / ا اإلدارة

 األردنية

  1962مواليد عام. 
 1984ية وتسويق عام مالاجستير م. 
 1982م عا ناعيةصلوريوس هندسة ابك . 
   مستشارMMIS (1986-1991.) 
 خه(.يتار  -1991بسة الجاهزة )لزي لصناعة األلمدير عام شركة ا 
  ة األلبسة الجاهزة.كة الزي لصناعر إدارة ش عضو مجلس 

 

ن  حردامحمد قاسم السيد 
 العقيدات 

الرئيس التنفيذي 
 للعمليات 

 ردنيةاأل
 

 1971ليد عام موا. 
  1995عام  هندسة صناعية س يو بكالور . 
 (.1997-1995في شركة الزي )عية الصنا ةت الهندس مجاالت تطبيقا 
 (. 1998-1997) الزي  ب مدير إنتاج شركةنائ 
 (.2000-1998ات )طيط والمستودعخمدير الت 
 (. 2002-2000زي )انتاج في شركة ال مدير 
 ( 2007-2002مدير مصنع الزي ) 

 

 األردنية الي مال مدير ال ة اس فخري جمعفر  السيد

 1972م عل واليدم. 
 1994 ةوس محاسببكالوري . 
 (.1998-1996)صناعات الوطنية رئيسي في ال  محاسب 
  محاسب فيChiquita mushroom  (. 2004-1998ليا )ا استر 
 (.2004ركة شداد )مدقق حسابات في ش 
  (. 2012-2006شركة الزي ) –قسم المحاسبة  رئيس 

 
 

  ردناأل 11181ن ماع 3151. ب صيا هو  ة العلر داتار لإلمخ العنوان ال ظة:مالح 
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 :  19/9/2021 فيركة كما لشي افلعليا وأقاربهم دارة اإلة واإلدار جلس ام مساهمات أعضاء .3
 

 ارب*ألقا عدد أسهم شخصي يلي عدد أسهم تمث  الرتبة  االسم

230,52 1,489,243 -  دارةاإلرئيس مجلس  عشر ف عيسى الميوس هندس نديمالم   

 ثمارات المتعددة ويمثلها  شركة رانكو لإلست
 طندي فؤاد قسطندي يغنميد قسالس

 - 5,673 512,373 رئيس المدير العام/ نائب ال

 ألردنية شركة مصانع األجواخ ا
 نان شفيق جبرائيل الزياداتعدلها السيد ويمث 

 - - 2,040,000 عضو 

 التجارة  و ات ثمار شركة معشر لإلست
 وب قطانيعق ك نقوالجا ويمثلها السيد

 - - 44,374 و ضع

 ستثمار  لتجارة واإلل  زدهاراإلز شركة مرك 
 ني ني هازاق حسين بالرحمن عبدالر دبعالسيد  اويمثله 

 - - 86,888 عضو 

 ي  ردنركة مركز المستثمر األش
 سيد بسام فرح سليمان معايعه ال

 - - 1,189,253 عضو 

 مثله دني وي البنك األهلي األر 
 د سعيد رشيد الرشيدمحمعمار السيد 

 - - 838,142 و ضع

000,5 - عضو  ميل داوود امل جي كالسيد سام   - 

  5,000 - عضو  ي السيد طارق محمد خليل حموري معال

000,5 - عضو  السيد سعد أحمد حسين بني هاني   - 

 - 5,000 - عضو  السيد نزيه صالح عطاهلل السحيمات 

 - - - تنفيذي للعمليات ال الرئيس  ن العقيدات حردا محمد قاسمالسيد 

 - - - الي مال ير مدال ة اس فخري جمعفر السيد 

   ألوالد القصروااألقارب : الزوج والزوجة 
 

 : 19/9/2021 يكما ف دارة العلياإلم واوأقربائه مجلس اإلدارة ليها من قبل أعضاءع طريمس أي شركة .4
 ال يوجد.
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 :2020ل عام الخالحاليين  اإلدارة سلجم اءها أعضحصل علي  التيت المكافآا و زايالم .5
 

 لي اإلجما ت السنويةلتنقالبدل ا السنوية بات الرو  الرتبة ماالس
ر عيسى المعش نديم يوسف مهندس ال   1,800 1,800 - رةاإلدارئيس مجلس  

فؤاد قسطندي يغنم سيد قسطنديلا /  رةمجلس اإلدائيس ر  نائب 
 دير العام الم

,251250  1,800 252,051 

ن قوب قطايعاك نقوال ج يدالس  1,800 1,800 - ارة إد جلس عضو م 

هاني بني  حسين بدالرزاقعبدالرحمن ع لسيدا ,1 -   دارةمجلس إو عض  080  1,800 

ايعه السيد بسام فرح سليمان مع  1,800 1,800 -   ةإدار  مجلس عضو  

 
 :2020م ل عاالن خالحاليي دارة العليا اإليها عل صلفآت التي حالمكاالمزايا و 

 

 ةلرتبا السما
 التالتنق بدل نوية ب السالروات

 جمالياإل ةسنويال

طندي يغنمالسيد قسطندي فؤاد قس  
س مجلس اإلدارة ائب رئين

 252,051 1,800 250,251 ام عال مدير  ال/

 62,472 - 62,472 للعمليات لرئيس التنفيذي ا لقعيدات ا مد قاسم حردانلسيد محا

 50,589 1,800 48,789 ي لمالا يرمدال عة مد جمراس فخري محالسيد ف

 
 لتابعة: ا الشركات العليا في  اإلدارةشخاص أاإلدارة و  مجلس ءاعض فية أليلوظاكز ا ر لما .6

 
 ة الصف العضو اسم 

 الميةويق األزياء العجارية لتسالشركة الت - ينرئيس هيئة مدير  السيد نديم المعشر

 العالميةألزياء اية لتسويق ار تجالشركة ال ينس هيئة مدير نائب رئي ندي يغنمطقس السيد
 المع لأللبسة الجاهزةشركة ال  -عامدير م السيد قسطندي يغنم

 
 ي نفس المجال: ف كات أخرى تعملشر ن في ن يساهموالذي ليهمثو مم أ ارة اإلد مجلساء عضأ .7

 جد.يو  ال
 
  :أعوام ر ثالث آخل خال الحالي إلدارةامجلس من أعضاء  ين قبل أة مكو لمممع شركات ت ذفأو مصالح ن عقود .8

 يوجد.ال 
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 عامــة مةمســاه ت اشــرك رةداإمجــالس ي ء فــ اضــ أعكــانوا  نيلــذيــا ارة العلاإلداخاص أشــ أو  دارةاإلجلــس عضــاء مأســماء أ .9
 :رةخياأل العشر وات نسال تها خاللفيتم تص أو رت تعث ا، وأي شركةاإلدارات العلي يأخرى أو ف

 
 

 الشركات االخرى  الرتبه في االسم

 ر عيسى المعش فيوس نديمس المهند 

 دني االهلي األر  س إدارة / البنك مجل  ضواإلدارة وعنائب رئيس مجلس  •
 ق ادلية للفن الدو  العربية  /إدارة س رئيس مجل •
 ة األجواخ األردنيإدارة / مصانع  س نائب رئيس مجل •
 ق التجارية سوا فنادق واألية لللرئيس مجلس إدارة / الدو  •

 ادق بية الدولية للفن مجلس إدارة / العر ضو ع • قسطندي فؤاد قسطندي يغنم السيد 

 دنية ركة مصانع األجواخ األر عضو مجلس إدارة /ش • يق جبرائيل الزيادات شفنان عدالسيد 

 طان عقوب قاك نقوال يجد يالس
 دنيةنع األجواخ األر صام  جلس إدارة /عضو م •

 تجارية ق اللفنادق واألسوا ة لالدوليارة /  عضو مجلس إد •
 سافات للنقل المتخصص م عضو مجلس إدارة / •

 يعه م فرح سليمان معالسيد بساا
 التجارية اق  ق واألسو الدولية للفنادمجلس إدارة /   عضو •
 نادق دولية للفبية الالعر   /لعاما ر يالمد  –ة دار عضو مجلس إ  •

 نيةجواخ األرددارة / مصانع األإ  عضو مجلس  •

 امي كامل جميل داوود الي السيد سمع
 العربية  وتاسلبئيس مجلس إدارة / شركة ا ر  •

 نيةدارة / شركة البترول الوطإ جلس رئيس م •

 الملكية األردنية   /عضو مجلس إدارة  •

 حموري  ي السيد طارق محمد خليلمعال
 ردني األهلي األ البنك   –عضو مجلس إدارة  •

 سالمي الدولي العربي اإلالبنك   –عضو مجلس إدارة  •

 هرباء ع الكتوزيشركة  –ة جلس إدار عضو م •

 لسحيمات ا هلل ح عطاصال السيد نزيه 
 األردن  –ة العربية لعامشركة التأمين ا -ةضو مجلس إدار ع •

 جواخ األردنية األشركة مصانع   •
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 ة: هم الشركأس ملكيةوتوزيع ن عدد المساهمي  :شراً عا
 
 :19/9/2021 كما في ماألسهة ملكي وزيعهم وتياتالمساهمين وجنس عدد .1
 

 النسبة  (%) مجموع األسهم  العدد الجنسية 
4073, يننيأرد  898,79410,  96.226 

612,423 46 عرب  3.773 
10.00 150 6 بانأج   

,4673 ع المجمو   11,218,309 100 
 
 
  في  ما ك دفوعوالم مكتتب بهال أسمال الشركةفي ر كثر % في5نسبته ما  لذين يملكون وا مالكي األسهمار كب .2

19/09/2021: 
           

 )%(  ة سبلنا معدد األسه مالمساه اسم
% 518.18 2,040,000 ةجواخ األردنيألمصانع اة شرك  

243981,4, شرى المعوسف عيسديم يمهندس نلا  513.27 %  
189,2531, دنير األر لمستثمز اكة مركشر   0110.6 %  

,142838 هلي األردنيالبنك األ  7.471 %  
244765, قية الدولية للفنادبالشركة العر   .8216 %  
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 ية: والقوائم المالية لمالات البيانا: أحد عشر

ة  النتهي المرحلية للفترةية ات المالانبيوال ( 2020,2019,2018) امعو ألل لن األو انوك 31في ما ك اليةالمنات ابي ال .1
 ة:لنشر ر اآخ يفقة فمر  30/6/2021في 

 يلالمركز الما  •
 لخسائرا وأاألرباح  بيان •
 قديةلندفقات االت •
 يةق الملكقو ح  فييرات التغ •
 انات المالية  حول البي تإيضاحا  •

 
 لهــا أثــرتــاريخ اإلصــدار و ة و معــد اليــةم ئمقــواآخر  ختاري ينبلواقعة ا ةر لفتخالل ا ثت يسية حدورئ ةهام قعةي واأد  يوجال
 الية.الميانات الب لىع

 
 : السابقةوات نسخالل ال لكية لماوق حق -أ .2
 

 2021/6/30 2020 2019 2018 2017 2016 يان الب
 11,218,309 11,218,309 11,218,309 11,218,309 8,684,029 6,705,246 عالمدفو  لارأس الم
 (1,267,140) (1,267,140) (1,267,140) (1,267,140) - -  دارإص مخص

,008415 415,008 حتياطي إجباري ا  415,008 495,280 802495,  495,280 
لعادلةمة ااحتياطي القي  (192,001) (148,688) (168,999) (263,521) (34,836) 16,623 

اكمةمتر ( )خسائرأرباح   (811,336) (2,101,270) (5,470,003) (5,146,413) (7,512,915) (8,044,006) 
,116,9176 ية ك ملال  وع حقوق مجم  6,849,079 ,1754,727  ,5155,036  2,898,698 2,419,066 

 
 

 ت السابقة: السنوا ربحية الشركة خالل -ب 
 

 2021/6/30 2020 2019 2018 2017 2016 ان البي 
 ( 437,183) ( 2,019,284) 403,862 ( 3,113,487) ( 1,267,592) ( 795,921) ( ةسار خ لا بح )لر ا صافي 

 - - 3.6 - - - لما لأس ار ى لالعائد ع

 - - 8.02 - - - اهمينسلمق او حقلى د عالعائ

 - - - - - - زعةرباح المو ألا

 (0.039) (0.180) 0.036 (0.278) (0.146) (0.119) خسارة (ال ربح )ال منلسهم ة احص
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 مصدرة:الشركة لل اقبها من ة الملتزم بسبيحااعد المم القو هة ألجز مو صة خال
 

  ةياسبمحياسات اللسأهم ا
 لموحدةا ليةم الماائد القو ادعأسس إ

 .يةالدول سبةحا المعايير م درة عن مجلسا لصا يةالدول معاييرلل فقا  و  مجموعةلل حدةلمو ا يةاللمام إعداد القوائ تم
ــم ــةلا لكلفــةا دأفقــا  لمبــ و دة وحــ مالة يــ المال مائو داد القــ عــ إ  ت ــدخل الشــاما لالمــن خــ  دلــةعا البالقيمــة لماليــة دات او موجــ باســتثناء ال تاريخي ل ل
 .وحدةائم المالية المقو لا لعادلة بتاريخبالقيمة اتظهر خر والتي اال

 .موعةللمج  يةسيئر ال ةمثل العملوالذي ي حدةو الم ةماليالإظهار القوائم ة عمل ر األردني هونا الدي نإ
 

 ةليقوائم الماتوحيد الأسس 
 المجموعة"  هم معا "بإلير الية ويشا ة التتها التابعا كوشر للشركة ية الحدة القوائم المالمو  ةاليالقوائم الم تتضمن

 
 ل امال رأس لكية بة المنس لتيسيس ا دبل 

تسويق ل اريةالشركة التج 
دودة ية مح األزياء العالم

 المسؤولية

 500,000 %100 األردن

هزة الجا  لأللبسة الالمع شركة
 وزدة المسؤولية *محد

 5,000 %100 نرداأل
 

 يــةالمالالقــوائم نشطة حتى تاريخ أ يأ لشركة بممارسةلم تقم ا ،7/2/2017زة بتاريخ لبسة الجاهألال عالالمركة ش *تأسست
 الموحدة.

 
الشــركات التابعــة يســتمر توحبــد و ســيطرة لاعلــى  ةجموعــ صــول المح  خيتــار وهــو  التملــكمــن تــاريخ ل الكامــ بالشــركات التابعــة يــد وح تم تي

تابعــة ر فــي الشــركات الما ثستلناتجة من االلمتغيرة اائد اركة معرضة للعو ا تكون الشمدعن قق السيطرةتح ة. وتدان السيطر يخ فقر تا  حتى
 ويــتم اســتبعادالتابعــة لشــركات لــى اها علطتســ ل أثير في هذه العوائد من خــالى التة عل، وتكون قادر وائدلعذه اها حقوق في هل يكون  أو

 بعة.التا  لشركة وشركاتها مالت بين اا علمالناتجة عن ا والمصاريفرباح ت واألامالجميع االرصدة والمع
 ة.كمــن قبــل الشــر ة المتبعــ ية اســبمح ال ســاتسيا ال اســتخدام نفــسوبركة للشــ الماليــة  نةلسس انفلابعة التلية للشركات ما لا القوائمد إعداتم ي

م القــوائ لالزمــة علــىا التراء التعــديإجــ فيــتم فــي الشــركة تبعــة مال حاســبية تختلــف عــن تلــكتبــع سياســات ملتابعــة تشــركات ات الإذا كانــ 
 .كةشر الفي عة تبالمبية ت المحاساسا سيلا مع لتتفقابعة ركات التشلية لالمال

يد حقــوق جــز فــي رصــ ك إلــى عى ذلــ ى لــو أدتــ ح  ةلتابعــ ت مــن خســائر الشــركات ان وجــدحقــوق غيــر المســيطرين إة ل حصــ ييــتم تســج 
 المسيطرين.غير 

عنــد فقــدان  .ةيــ لكة فــي حقــوق المان الســيطر ه فقــدي ال يــنجم عنــ لــذكة تابعــة ار شــ فــي ة الملكيــة ســبلنــاتج عــن تغيــر نثــر األل ايــتم تســجي
 ما يلي:موعة بمج م ال، تقو ةالتابعة الشركعلى طرة السي

 .بعةكة التا للشر طلوبات مالو هرة( شيها الفوجودات )بما د الماستبعا  -
 .ةسيطر مال ة دفترية للجهات غيربعاد أية قيماست -
 األجنبية. تمالعترجمة ال طياستبعاد احتيا  -
 .بالغ المستلمةادلة للمعمة الاالعتراف بالقي -
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 ة.به في الشركة التابع اظحتفر الذي تم االما الستثلعادلة لعتراف بالقيمة االا -
 موحدة.شامل الل المة الدخ ئقا  عتراف بأي فائض أو عجز فياال -
هــو وفقــا لمــا دورة بــاح المــ ر أو األحــدة و ل المخ دالــ  ا فــي قائمــةيقاالعتــراف بهــا ســا ي تــم تــ ال ي البنودصة الشركة فعادة تصنيف ح إ  -

 مناسب.
 
 ات والمعدات لكتممال

ــات ا يـــتم ــا لممتلإثبـ ــداتكـ ــتهالك فـــةالكلب ت والمعـ ــل االسـ ــد تنزيـ ــدنراكم وأي المتـــ  بعـ ــل التـ ــيم يفـــ  يمخصـــص مقابـ ــتم اســـ  وال ،القـ تهالك يـ
ــل األ ــي. تمثـ ــتبداراضـ ــة اسـ ــة تكلفـ ــدواآلالت والم اتممتلكـــ لل االكلفـ ــالعـ ــار قاال فيات وتكـ ــذتـــراض لمشـ ــل إطويلـــ  يع تحـــت التنفيـ ذا ة األجـ

  ر الموحدة.لخسائقائمة األالياح أو ا فيالح واإلصلصيانة ا روفاتإثبات مصراف بها. يتم عتالاط استوفت شرو 
 :التالية سبقع باستخدام النو المت اجيعلى مدى العمر االنتراضي( اء األ)باستثن الثابت لقسطقة اطريبك تسب االستهاليح 
 

 % النسبة  ان ي بال
 2 مباني

 6-4 اكينات ت ومآال
 15-7 سيارات

 20-4 جهزةثاث ومفروشات واأ
 15-10 ة ومعداتز هأج 
 15-6 مال ديكورأع

 20-10 أخرى 
 

لــى القيمــة إ تم تخفــيض قيمتهــا إنــه يــ فيــة صــافي قيمتهــا الدفتر  والمعــدات عــن لممتلكــاتأي من امن  ستردادهان كعندما يقل المبلغ المم
 الموحدة. رائسلخ و ااألرباح أ في قائمة لتدنيا وتسجل قيمة ان استردادهكمالم

 المنــافع ناســب مــعك تتالســتهالاة ر تــ للتأكــد مــن أن طريقــة وف يــةة مالســنفــي نهايــة كــل  تهالكســ ة االوطريقنتاجي اإللعمر مراجعة ايتم 
 بلي.قتومسي بأثر حالل ت والمعدات وتعداآلالو ت ا وقعة من الممتلكالمتاالقتصادية 

ة أربــاح أو خســـائر أيــ اج ر ويــتم إدمنهــا ة تقبليمســ  صــاديةاقتمنــافع وجـــود  دمعــ  دأو عنــ  بيعهــا د لمعــدات عنــ ات واســتبعاد الممتلكــ يــتم ا
 لموحدة.ار ئفي قائمة األرباح أو الخسا بعاد است
 
 ذت التنفياريع تحمش

يع تحــت ك المشــار اســتهال. وال يــتم اشــرةوفات المبر صــ موالالمعــدات و  اتلفــة اإلنشــاءمن كوتتضــ  ةكلفــ ريع تحــت التنفيــذ بالتظهــر المشــا 
 الستخدام.ل ةاهز بها لتصبح ج  قةلمتعلوجودات احين اكتمال الم الإذ التنفي
 

 موسةير ملموجودات غ
ا هــ ج رادودات يــتم إوجــ ي بقيمــة هــذه الماألولــ  راف. بعــد االعتــ العادلة فة أو القيمةاء بالكلاالقتن عند لملموسةار ياس الموجودات غقييتم 

ا كــون إمــا محــددلموســة ليلميــر اللموجــودات غ جيإلنتــا العمــر ا قيمة. يتم تقــديرالبم أي تدني متراكلمتراكم و فاء ابعد تنزيل اإلطبالكلفة 
ي فــ  تم تقيــيم التــدنيقــع ويــ و لمتة العمــر االقتصــادي امحــدد علــى فتــر العمــر الســة ذات ملمو غير ال تداو دد ويتم إطفاء الموج مح غير أو 

 متها.ني قيجود مؤشرات بتدجوات عند و و مال قيمة هذه



 40 

 اآلخر لشاملا الدخلل قائمة العادلة من خال مةيلقودات مالية باموج
 .لطويل المدى اعلى بها  ظ ا تفح في أدوات الملكية بغرض االارات إلستثما ذه الموجوداته تمثل

 لعادلــة، ويظهــربالقيمــة احقــا  عــاد تقييمهــا الإلقتنــاء ويا ريفإليهــا مصــا  ا  مــة العادلــة مضــافبالقي راءه الموجــودات عنــد الشــ يــتم إثبــات هــذ
ن عــ تج لــة النــا دعا لالتغيــر فــي القيمــة اه مــا فيــ كيــة بلموحــدة ضــمن حقــوق الملا شــاملئمــة الــدخل القا ا فــي عادلــة لهــ يــر فــي القيمــة التغلا

او  ربــاحتســجيل األ ا يــتمأو جــزء منهــ  توداهذه الموجــ  يعنبية، وفي حال باألج  تمالات غير النقدية بالعالموجود بنود ت تحويلفروقا 
للموجــودات المباعــة ادلــة احتيــاطي القيمــة الع دصــييــل ر تحو  كيــة ويــتمملوق الوضــمن حقــ  فــي الــدخل الشــاملك لذ عن ئر الناتجةالخسا 

 وحدة.ر المئخسا قائمة األرباح أو الليس من خالل و  لمدورةخسائر اوال األرباح لىإمباشرة 
 التدني.بار خسائر تخ ال الموجودات ذهال تخضع ه

 خل الموحدة.لداة قائم فيموزعة ألرباح الا جيلتسيتم 
 
   مهفي حكنقد وما ال

تضمن بحيث ال تهر ثالثة أشجاوز ال تتقاقات الح ستإ وبألجل ائع ك وودلدى البنو و  دوق الصن د فيي حكمه النقف وما  يمثل النقد
 قيمة.لي امخاطر التغير ف

ألجل قصيرة ا ى البنوك وودائعلدو ق نقد في الصندو مل على اله يشتتقد وما في حكمحدة فإن الو مال قديةالقات دفقائمة التلغرض 
 ,ةنائدبعد تنزيل أرصدة البنوك الأقل  تحقاق ثالثة أشهر أوسا اريخلتي لديها تو وا
 
 نة أخرى صدة دائ وأر  ذمم

و لم تتم واء تمت أركة ساط الطبيعي للشضمن النشة ملمستالخدمات الو  لسداد للبضائعا ستحقةمال ذمم الدائنة للمبالغيتم إثبات ال
 .ردبها من قبل المو ة بالالمط

 
 راد ياإل ات إثب

من   ينةنقطة مع تتم عادة عندي والتي المشتر  إلى جوهريا  عائضع الملكية للبمخاطر ومناف تتنقلعندما ت دات المبيعاترات إييتم إثبا 
خطوات من  مسخ النموذج وفقا ل اداتاإلير سجيل عليه حيث يتم تاالعتماد  نكيم رادات بشكليمن قياس اإلتمكن ند العن و الزم

راف عتقد، واالالع داء فيألا ملى التزا، توزيع الثمن عمنثد المن تحديد العقد، تحديتضذي يوال 15ي رقم ولر الدالتقاري معيار
 .ءاألدا مزاتأدية عند تأدية التااليراد عند ب

 ائدة الفعلية,ل سعر الفة معدباستخدام طريق استحقاقها  دند عدات الفوائرايتم إثبات إي
 ت المستثمر بها.ا لشركقبل الهيئة العامة ل منرها باح عند إقرار يع األوائد توز إثبات إيرادات عم تي

 الستحقاق.أ المبد رى وفقا األخ يرادات اإل يتم إثبات
 
 لعمالت األجنبية ا

الموجودات   مييقت ، كما يتممالتراء المعا إج  قتو لصرف السائدة بأسعار اة يبجنالعمالت األب عامالت التي تتمالم ديي قيجر 
مركز قائمة التاريخ  ة فيالسائد فصر لبأسعار ا ةالمالية الموحد قوائماألجنبية في تاريخ الت عمالالمسجلة بال يةالماللوبات مطوال

 لموحدة.ائر االرباح أو الخسفي قائمة ا مقييعمليات التن الناتجة عخسائر أو ال باحاألر الموحدةـ وتدرج المالي 
 
 
 
 







 

 3مرفق رقم 

 املوضوع :طرح أو تسجيل أسهم

 

 71/80/0807التاريخ: 

 

املساهمة العامة املحدودة متفق مع أحكام قاهون  الزي لصناعة ألالبسة الجاهزةلشركة إن العزض 

الشزكات وقاهون هيئة ألاوراق املالية والنظام ألاساس ي للشزكة، وأن كافة إلاجزاءات التي اثخذت ثتفق 

 والقاهون.

 

 وكما يلي:  للشزكة أو عليها منظورة أمام املحاكم مطالبات قضائيةيوجد 

 دينار  60.62.666.( وقيمتها 2القضايا املقامة من الشزكة ضد الغير عددها ) .1

 دينار.  230342.522( وقيمتها 3القضايا املقامة من الغير ضد الشزكة املنظورة عددها ) .2

 

 

 املستشار القانوني

 املحامي الدكتور غاندي القواسمة 

71/80/0807 

 

 

 

 

 

    

 





اعة األ  ة ال ل ودة ش ة العامة ال اه ة ال اه ة ال ل

ة حل ة ال ال ائ ال ققة)الق ة (غ م ة ال ح ال

ان٠٣ ٢٠٢١ح



االردن رنست ویونغ ا
محاسبون قانونیون

١١٤٠صندوق برید  
نیة الھاشمیة ة األردالمملك–١١١١٨عمان 
٦١١١٦٥٥٢٠٠٩٦٢–٠٧٧٧٦٥٨٠٠٠٩٦٢ھاتف  
٨٣٠٠٦٥٥٣٠٠٩٦٢فاكس  

www.ey.com/me

عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة

ة  ة ال ح ة ال حل ة ال ال ائ ال اجعة الق ل م تق ح
ة ا ل ادارة ش ةإلى م اعة األل اهل ل ة ال اه ودة ا عالة ال مة ال

ان  ة –ع ة الهاش ة األردن ل ال

مة  مق

ودة  ال العامة  ة  اه ال ة  اه ال ة  األل اعة  ل ال  ة  ل فقة  ال ة  ال ة  ح ال ة  حل ال ة  ال ال ائ  الق ا  راجع لق 
وش ة")  عة  اتها  ("ال ا في  "(ال ا  عة")  ان٣٠ال ن  ٢٠٢١ح ت ي  ة ةئاقموال ح ال ة  حل ال الي  ال ال 

ة ان٣٠ا في ال ة ٢٠٢١ح ائ وقائ ةاألراح أو ال ح ة ال حل ةال ة ال ح ة ال حل امل ال خل ال ة ال وقائ
ة ةال ح ة ال حل ة ال ل ق ال ات في حق غ ة ال ةوقائ حال ة ال ق فقات ال ال ة  ةةح الةلوقائ ة ال لل

ة  ح ة ال حل ة ال ال ائ ال ه الق ض ه اد وع ول ع اع ل اإلدارة م لها. إن م احات ح ارخ واإل ة في ذل ال ه أشه ال
ولي رق   ة ال اس ار ال ة وفقا ل ة"٣٤ال حل ة ال ال قار ال ل"ال ة ح صل الى ن ا هي ال ول ائ لقاهه. ان م

اداً  ة اس ة ال ح ة ال حل ة ال ال ا.ال اجع إلى م

اجعة  اق ال ن

رق   اجعة  ات ال ل ع عل  ولي ال ال ار  لل ا وفقًا  اجع م ت  ق  ٢٤١٠لقـ ج ل م ق ة م  حل ة ال ال مات ال عل ال اجعة  "م
م عل اجعة ال ة م ل أة". إن ع قل لل ات ال ا اص  لاالت اال ل أساسي م األش ارات  ف اس ام  ل في ال ة ت حل ة ال

اجعة أقل  م  ال ال اق أع . ان ن اجعة أخ اءات م ة وج ل ل اءات ت ة وت إج اس ة وال ال ر ال ول ع األم ال
ي ت وفقاً  ق ال ال ال اق أع الي  ن ال ة و ول ق ال عای ال افة  اتالل ل  ات ح ل على تأك اجعة م ال ال ال أع

ه  ، وعل ق ال ال ها م خالل أع ی ي م ال ت ر الهامة ال ااألم لها.فإن ق ح ال ن رأ ت

ةأساس ة ال ف ال

ه في   ار ال ا ه م اح (ك ل١٣إ ائ) ح ةالق ال ةال ة ال ح ة ال حل ة    لمماق،  ال اعة األل ة ال ل إدارة ش
ة على االس ال رة ال أك م ق احة لل ائل ال افة ال راسة  ة ب ة في اه ل ة وال اق العال ة في األس اف راتها ال ل  ار في ق

ه   ة ع جائ ات ة ال وف القاه عال ی  عة أخ لة ال ائل على  ة  اعاالرونا ودراسة أث تل ال ل د ال عة العق ر 
ار  عها خالل  واس ت ت  ي  ال ة  ارج ال اء  ال أوام  ف  ت ا و  ٢٠٢١عام  ة  ة في  ه ال إدارة  ل  م ر  اعه ق عق اج ال
ارخ   ز  ٦ب العامة  ٢٠٢٠ت ة  الغ واله اعها  اج ا١١ارخ  بعاد  في  ال ة ٢٠٢٠ي  نت  ال ة  زادة رأس مال 

ار  ١٨ر ٧٨١ر ٦٩١ ةعدی ال ي  اه ل جه  ال اص  ال اب  رأة  االك ح  ل ه  لل واح  ار  دی ة  الإس ال س 
ه ح  ا٣٠ر٠٠٠ر ٠٠٠ال .ر دی

ال ة  أرص علقة  لفة ال ال ات  ال ة  فا ل م  ة ح ل راسة تف نا ب و ی ت یل  ال ة  ون، األرص ال ة،  ی ةم ال
ا في    خ األ سة  ل دات غ ال ج ان٣٠وال ه ال٢٠٢١ح ة ه فا أك م  الي ل ن م ال ال ة  . و ان ات وم

ة. ه األرص داد ه إس



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة

ة ة ال ف ال

اءًا على ا،  ب اجع اءم اس ة  و ا ه وارد في فق ة ل أ ن یالت ق ت ة تع فةالأساسأث أ ة ع انت ل،  ةال ا أ اه
عل ت ر  نعأم أا  الق  ة  ح ال ة  حل ال ة  ال ال ائ  الق افةن  م  ادها  إع ی  ل  فقة  ال ار  ة  ل وفقا  ة  ه ال احي  ال

ولي رق  ة ال اس ة ا٣٤ال ال قار ال ال اص  ةال حل .ل

أم آخ

ة   لقائ قارنة  ال أرقام  هار  إ اراح أألات  ةائ ل و  حل ةال ال ة  ح الال خل  ال ة  ة  وقائ ال ة  ح ال ة  حل ال امل 
ة فيوقائ ات  غ ةال حل ال ة  ل ال ق  ةحق ال ة  ح ةال حل ال ة  ق ال فقات  ال ة  ةوقائ ال ة  ح ةال أشه  لل

ة في  ه ان٣٠ال ار ت٢٠٢٠ح ي ل ی إص ا قوال ةمجعة م ل الف لها ل ل ح . ف

نــغ / األردن إر  ـ و ن

ارةحعلي س
خ ٥٠٣رقت

ان  ة-ع ة الهاش ة األردن ل ال
٢٠٢١آب١١



اعة األ  ة ال ل ة الل ش اه ة العامة الاة ال ودة ه
ة  ا القائ ة لي  ال ح ة ال حل ة  لاال

ا في  ان٣٠ك ٢٠٢١ح

فقة م  احات ال ه١٣إلى رق ١ رقتع اإل ءا م ه ة ال ج ال ائ ال ةالق ةحل ح أ معها تو ةال ال ق

اح اتإ
ان ٣٠ ح

٢٠٢١
ن األول  ٣١ ان

٢٠٢٠
ـــــار ـــــاردی دی

دات لا ققة)ج ــة) (غ م ققـ (م
ا غتداج م  - ولةم

ات ات وآالت ومع ل ٥ر ٧٢٩ر ٥١١٨ر ٥٦٨ر ٣٥٢٩م
ج ٦٨٨ر ٦٨٨٦٢٧ر ٦٢٧سة مل ت غ دام

ا ة  دات مال ج ة العادلة مم امل خل ال ٢٧٣ر ٣٢٥٥٦٦ر ٠٢٥اآلخل خالل ال
ام  دات ح االس ج ١٢٢ر ٣٣٣٩١٥ر ٧٦٨١م

٦ر ٨١٤ر ٦٢٢٦ر ٩١٥ر ٨٦٢

اولةت داج م - م
ون  ٨ر ٠٦٠ر ٧١٣٥ر ٦٨٠ر ٤١٤م
اء ذم و  ٨ر ٧٧٨ر ٩٦٢٥ر ٤٠٨ر ٠٤٣ع  ت الأوام ش

ة ی ٤ر ٠٠٧ر ٢٣٢٥ر ٢٨٨ر ٨٢٥ذم م
س ال ات ب ١ر ٦٠٠٠ر ١٧٥ل ش

ة أخ  ی ة م ٣ر ٧١٧ر ٤٥٣٨ر ٩٨٨ر ٨٦٦أرص
وق يفنق  ة ل الو ال ٢٠٧ر ٩٧٠٩٨٥ر ٤٨٩٦ك أرص

٢٤ر ٧٧٢ر ٢٥٦٠٨ر ٣٤٣ر ٢١٩
دات  ج ع ال ٣١ر ٥٨٦ر ٣٢٨٣٤ر ٢٥٩ر ٠٨١م

ق ال ات و ة لحق ل ال
ة  ل ق ال - حق

ع  ف ال ال ١١ر ٢١٨ر ١١٣٠٩ر ٢١٨ر ١٣٠٩رأس ال
ار  ) ١ر ٢٦٧ر ١٤٠() ١ر ٢٦٧ر ١٤٠(خ إص

ا ار إح ٤٩٥ر ٤٩٥٢٨٠ر ٨٢٨٠ي إج
ة العادلةاإح ) ٣٤ر ٨٣٦(١٦ر ٦٢٣ي ال

ة اك ائ م ) ٧ر ٥١٢ر ٩١٥() ٨ر ٠٤٤ر ٠٠٦(خ
ة ل ق ال ٢ر ٨٩٨ر ٢٦٩٨ر ٤١٩ر ٠٦٦صافي حق

ات ل - ال
ا ل اولة ت غ م م

لة األجل وض  ٨ر ٠٤٣ر ٨٥٩٠ر ٣٥٢ر ٥٩٦٥ق
ار ال  د اإل ٥٧ر ٢٧٧٤٢٢ر ٧٦٢٧امات عق

٨ر ١٠١ر ٨٠١٢ر ٦٣٠ر ٥٩٢
اولة  ات م ل م

وض ا ق ٨٦٤ر ٥٨٣٥٣٠ر ٥٠٢٠ة  خالل ال تجل لة األأق
ار  د اإل امات عق ةال ٤٤ر ٣٩٣٠١ر ٧٨٢٠ت خالل ال

ة ٣ر ٠٤٦ر ٢١٧٣ر ٨٤٣ر ٩٢٤ذم دائ
الت  ه ةت الءاء م الأوام ش لمقابب ٩ر ٢٩٨ر ٩٥٧٨ر ٣١٩ر ٦٠٥١ع
ة  ك دائ ٦ر ١٩٢ر ٧٠٧٢ر ٤٥١ر ٤٤٩٢ب

ة أخ ادة صأر  ١ر ١٤١ر ٩٧٢٤٧٠ر ١١٦ئ
٢٠ر ٥٨٧ر ٢١١٢٤ر ٢٠٩ر ٤٢٣

ات  ل ع ال ٢٨ر ٦٨٨ر ٢٩١٣٦ر ٨٤٠ر ٠١٥م
ات  ل ة وال ل ق ال ع حق ٣١ر ٥٨٦ر ٣٢٨٣٤ر ٢٥٩ر ٠٨١م



ة ال ل ة الاعة األ ش اه ة ال ة العامة ال ودة ال ه
ة  اح اقائ ائأألر حلو ال ةال ح ة ة ال ال

ة ةلل ه ققة)٢٠٢١انح ٣٠في أشه ال (غ م

فقتع اإل ه ا١٣رق إلى١ة م رق احات ال ءا م ه حج ة ال ال ائ ال ةلق ةل ح ةا ال أ معها ل وتق

ة هأشهلل انح ٣٠ية ف ال
٢٠٢١٢٠٢٠
ـــــار ـــــاردی دی

عات  ٤ر ٤٤٠ر ٥١٠٩ر ٢١٤ر ١٢٦ال
عا ) ٤ر ٠٣٦ر ٨٧٧() ٤ر ٤٩٦ر ٤٠٦(ت كلفة ال

الي ح إج ٤٠٣ر ٧١٧٢٣٢ر ٧٢٠ال

ار إدارة  ) ٤٢٩ر ٣٦٩() ٥٢٢ر ٤٤٨(م
ة  اد ات االق غ ة ع ال ات ار ال ) ١ر ٢٣٩ر ٦٠٨(-ال

ار عم ز ب ) ٢٥٨ر ٤٣٤() ٢٩٤ر ٨٥٠(ع وت
ةائ  ف ی ) ٣٢٤ر ٧٤١() ٥٣٣ر ٨٠٠(م

د م  ةم ال ة ال -١ر ٠٠٠اعة 
ق ة م ان ائ ائ ) ١٤ر ١٦٦(-عة م خ

ائ  زعات أراحع -٩ر ٨٥٩أسه ت
ةعئ اخ ) ٣ر ٥٥١() ٩ر ٤٢٣(الت أج

ادا ا،أخ ت ای ١١٢ر ١٩٤٥٠٨ر ٧٥٩في ال
ارة ة خ ) ١ر ٧٥٤ر ١٢٩() ٤٣٧ر ١٨٣(الف

ــار /دی ــارفلـ /دی فلـ
ة وال ة األساس ةال ه ف ةارةخ ملل ) ١٦/٠() ٠٤/٠(الف



ة ال  اعة األ ش ة ال  ل اه ة ال اه ودة ة ال لعامة ال
املالةقائ ة خل ال ح ة ال حل ة اال ل
ة فيأشه الةلل ققة)(غ م٢٠٢١انح٣٠ه

فقة متع احات ال ةج ١٣إلى رق ١ قر اإل حل ة ال ال ائ ال ه الق ة  الءا م ه ةح أ معها ال وتق

ة ة في أشه اللل ان ٣٠ه ح
٢٠٢١٢٠٢٠

ــ ـــــارــارـدی دی

) ١ر ٧٥٤ر ١٢٩() ٤٣٧ر ١٨٣(ة الف ارة خ
امل خل ال د ال فب ي ال ی ت ائ وأاألراح إلىها ال ال

: الالحقةاتفي الف
غ ف ي الاحيال ةة العادلة للا ال ة  ال دات ال ج

االعادلة م خالل ا خل ال افيآلخ مل ال ال ) ٧٧ر ٢٨٧(٥١ر ٤٥٩، 

ع خلم ة امل الال ) ١ر ٨٣١ر ٤١٦() ٣٨٥ر ٧٢٤(للف



اعة  ة ال ل ة الاأل ش اه ة ال ودة العامة اةاهل ل
غ ة ال ة ال قائ ل ق ال ةحات في حق ح ة ال ة الل

ة ة لل ه ان٣٠فيأشه ال ققة)٢٠٢١ح (غ م

فقة متع احات ال ةج ١٣إلى رق ١ قر اإل حل ة ال ال ائ ال ه الق ة  الءا م ه ةح أ معها ال وتق

ع  ــ ال ــة  ـ اك ــائ م خ
ي ا ـة إح ال
ة ــلادالعـ

ـي إ ا ح
ــار  إج

خ
ر اصا

ـال   رأس ال
ع  فــ ال

ـــــار دی ــارـــدی ـ ارــــدی ـــ ـاردی ار  دی رـا ـــدی

٢ر ٨٩٨ر ٦٩٨ ) ٧ر ٥١٢ر ٩١٥( ) ٣٤ر ٨٣٦( ٤٩٥ر ٢٨٠ ) ١ر ٢٦٧ر ١٤٠( ١١ر ٢١٨ر ٣٠٩ اني ن ال ان ا في أول  ص  ٢٠٢١ال
) ٣٨٥ر ٧٢٤( ) ٤٣٧ر ١٨٣( ٥١ر ٤٥٩ - - - ع خلم ةال امل للف ال
) ٩٣ر ٩٠٨( ) ٩٣ر ٩٠٨( - - - - ال  ار زادة رأس ال م

٢ر ٤١٩ر ٠٦٦ ) ٨ر ٠٤٤ر ٠٠٦( ١٦ر ٦٢٣ ٤٩٥ر ٢٨٠ ) ١ر ٢٦٧ر ١٤٠( ١١ر ٢١٨ر ٣٠٩ ٢٠٢١انح ٣٠في ا صال

٥ر ٠٣٦ر ٥١٥ ) ٥ر ١٤٦ر ٤١٣( ) ٢٦٣ر ٥٢١( ٤٩٥ر ٢٨٠ ) ١ر ٢٦٧ر ١٤٠( ١١ر ٢١٨ر ٣٠٩ انيا فصال ن ال ان ٢٠٢٠ي أول 
) ١ر ٨٣١ر ٤١٦( ) ١ر ٧٥٤ر ١٢٩( ) ٧٧ر ٢٨٧( - - - ع خلم امل للفال ةال

- ) ٣١٠ر ١٩٧( ٣١٠ر ١٩٧ - - -
دات ققمائ خ  ج ع م ة مة م ب ل  خ الخالل مال

الخاامل ال 
٣ر ٢٠٥ر ٠٩٩ ) ٧ر ٢١٠ر ٧٣٩( ) ٣٠ر ٦١١( ٤٩٥ر ٢٨٠ ) ١ر ٢٦٧ر ١٤٠( ١١ر ٢١٨ر ٣٠٩ ا ص  ٢٠٢٠انح ٣٠في ال



اعة  ة ال ل ةاأل ش اه ة ال اه ة ال ودة العامة ال ل
ف ة ال ة ال قائ ق ة ال قات ال ة حل ةح ال

ة ة في اه شألل ه ان٣٠ل ققة)٢٠٢١ح (غ م

فقة متع احات ال ةج ١٣إلى رق ١ قر اإل حل ة ال ال ائ ال ه الق ة  الءا م ه ةح أ معها ال وتق

احات ةإ هأش لل ان ٣٠ة في ه ال ح
٢٠٢١٢٠٢٠

ــــا  ارــــیدردی
ة ل غ ة ال األن

ارة ة خ ) ١ر ٧٥٤ر ١٢٩() ٤٣٧ر ١٨٣(الف
- التیتع

هالكات ٢٠٠ر ١٨٧٣٩١ر ١٩٧ات فاءواس
د م  ةال ة ال اعة  -) ١ر ٠٠٠(م 

ائ ا قعة م خ ة م ان ١٤ر ١٦٦-ئ
زعات أراح أسه  ائ ت -) ٩ر ٨٥٩(ع

ائ  ة ف ی ٣٢٤ر ٥٣٣٧٤١ر ٨٠٠م
ا ه  مئف د ات عماى ال لعی ١٠ر ١٣٢٩٣ر ٧٨٥٩ار االق
ام اعلى حهالكات س ا ل  اس ٢٩ر ٣١٧١٥ر ٧٤٨٥الص

ات رأس ا ال العاتغ : لمل
ون  اد خام مقابل م ع وم ة وت ال اعة جاه اءأو ) ٧٧٠ر ٢٩٩() ٧٠٧ر ٨٤٢(وام ش

ة ی ة مقموذم ذم م اءوام أابل ی ١ر ٦٦٢ر ٢٨٧٣ر ١٧٧ر ٦٤٥ش
ل  س ال ات ب ٢ر ٨١٨) ٥ر ١٧٥(ش

ة أخ  ی ة م ٧ر ١٠٦) ١ر ٢٧١ر ٣٢٨(أرص
ة  ٣١٨ر ٢٤٣) ٢٠٢ر ٢٤٩(ذم دائ

ة أخ  ة دائ ١ر ٠٥٩ر ٩٠٧) ١٦٩ر ٣٥٤(أرص
فق قاتصافي ال ة م ةال ١ر ١٠٥ر ١٣٩٨٢٥ر ٩٩٦ة لغال األن

ة اال ةار ساألن
اتوآالتاتلماء  ش  ) ٣٨٨ر ٣٠٠() ٢٦ر ٦٠٨(٣ومع

ع ل م ب ة ال دات مال ج ة ام خل  لة ملعادال  خالل ال
٥٥٦ر ٧٨٦-امل اآلخال

فق قاتصافي ال مة في( ة ال ة م)ال ار ة االس ١٦٨ر ٤٨٦) ٢٦ر ٦٠٨(األن

ة ال ة األن ل
وضمعفال ) ٥٠٧ر ٣١٢() ٢٧٦ر ٥١٠(جل  األلة ق

ل وضمال -٣٠٤ر ٣٧٥جل لة األق
ه الء لابقم ةبت الت اء م الع ) ٥٠٠ر ٧٥٤(٢٠ر ٤٧٣أوام ش

زعات أراح أسه  ائ ت -٩ر ٨٥٩ع
ال  ار زادة رأس ال -) ٩٣ر ٩٠٨(م

ائ  ةف ی ) ٣٢٤ر ٧٤١() ٥٣٣ر ٨٠٠(عة فمم
امات  ار دفعات على ال د اال ) ٤٠ر ٦٦٦() ٤٠ر ٣٨٦(٧عق

فقصافي  قاتال ة ة فيمالةال ل ة ال ) ١ر ٣٧٣ر ٤٧٣() ٦٠٩ر ٨٩٧(األن

قصافي ها ف ومقلافيال ) ٩٩ر ١٦٢() ٤٩٦ر ٥٠٩(ي ح
ا ا في ب ه  ق وما في ح ) ٥ر ٧٧٤ر ٨٢١() ٥ر ٩٨٤ر ٠٨٧(ة ة الف ال

ق هوما ال ةهاا في نفي ح ) ٥ر ٨٧٣ر ٩٨٣() ٦ر ٤٨٠ر ٥٩٦(٤ة الف



اعة اش  ة الأل ة ال ل ة العامةل اه ة ال ودة لااه
احات ح ة الإ ح ة ال حل ة ال ال ائ ال ة ل الق

ة ةألل ه ان٣٠في شه ال ققة)(غ٢٠٢١ح م

-١ -

ـام عــ)١(

ة ا  ل ة") في ال ة ("ال اه ة ال اعة األل ة ال ل ة اتأس ش ارخ  ة  لهاش ألردن ة عامة ب اه ١٩٩٢آذار  ٢٢ة م
ال ی أس تر  اید٤ر ٠٠٠ر ٠٠٠لغ  ب و وال  ه  ان آخ ت ات  ة م ام ع ح  ٢٠١٦ها خالل عام  زـادتـه خالل األع ل

ه  الرأس ح  ال الى١٢ر ٠٠٠ر ٠٠٠ال  مق  ار  ة١٢ر ٠٠٠ر٠٠٠دی األل اج  ون اعة  ص اتها  غا وم  ة سه  ن ال
ساوالع ل اف ال اع وأص ع أن ة وج ائ ة وال جال ات اة ال ة ل ام واألاافةم ه قایح .ل

اعه ال ة في اج ال إدارة  ل  م ارخ  واف  ار  ١٤عق ب االح األسه غ لى ع٢٠١٨أ ة  بها م رأس مال  ل
الغة   ه وال ح  ة إس٣ر ٣١٥ر ٩٧١ال ار  سه  اءات زاوواح ة دی ال إج . ت اس ه ار لل ف دی ار ن دة   إص

األةال مالرأس م  الء  ا سه  الغة  غ وال اب  االك ة  ف خالل  ار  ةسه ٢ر ٥٣٤ر ٢٨٠ة  دی ة  و  واحإس
ار  ه في ف دینإص ز ٤ار لل ه وال٢٠١٨ت ة ال  ال ال ح رأس ه أص ع , وعل .ار دی١١ر ٢١٨ر ٣٠٩ف

اعه ال ة في اج ل إدارة ال ر م ا ق اعها  ة في  ة العامواله٢٠٢٠ز ت٦ارخبعقك ارخ  غ العاداج  ت١١ب
اني   ما٢٠٢٠ال رأس  الزادة  ة  ل  اال١٨ر ٧٨١ر ٦٩١ة  ار ع   ة  دی ة  ال ي  اه ل جه  ال اص  ال اب  ك
ة د ار واحإس ه ه للل ی ح  ال ال ار. ٣٠ر٠٠٠ر ٠٠٠ح رأس ال دی

ارخ  ت   ان  ٢٠ب یل ر ٢٠٢١ح اتع ح أس ال ح  ل ال ار ٣٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠ه ل سه ح  ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠مق الى  دی
ع  ف ال ال ار. ١١ر ٢١٨ر ٣٠٩بلغ رأس ال دی

اار اقت إ ة ئ الق ال ة ل حل ةال ح ةال ة بال عق ه ال عة في جل ل إدارة ال ل م . ٢٠٢١آب٨ارخ م ق

ا)١- ٢( اد الق الأس إع ةةئ ال ح ال

ة الا ت ح ة ال ة ال حل ة ال ال ائ ال اد الق ةقة  ف ع ة في  لل ه ان٣٠أشه ال ار  ٢٠٢١ح ولي وفقًا ل ة ال اس ال
قار ال٣٤ ة ا(ال ةال حل .) ل

ار  ی لردنيألاإن ال هار ه ع ة و القة إ ة ال ح ة ال حل ة ال ال لائ ال لة اال  ئالع عةة ل .لل

ة ال حل ة ال ال ائ ال اد الق لفة الة وفقال ة  حت إع أ ال الا ل ة  ال دات ال ج اء ال اس ة  خالل  ة العادلة مار
خل ال التقاآلخ ح تامل ال العادلة.ة ها 

ة ة ال حل ة ال ال ال ائ  الق ة  إن  ح ت  ال ة  ال افةال  ال ال ائ  الق ة في  ل احات ال مات واإل علاعل وال ة ة 
ق وفقا أ مع ال ة و أن تق ول ة ال ال قار ال عای ال ا في  ال للل ج  ئاأن نا.٢٠٢٠ن األول  ان ٣١عة 

ال   ةاألع ة  لل ه ان٣٠في  أشه ال التال٢٠٢١ح ش ل  قلى اا عورة م ائج ال هي في ل ي س ة ال ال ة ال عة لل
ن ا٣١ . ٢٠٢١األول ن
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ا )٢- ٢( ات في ال غ ة ال اس سات ال

اس ال اسات  ال عة  ان  ال ادفي ة  حاع ال ة  ال ال ائ  اللالق اة  ة  فقة معل ح م ائ ة  الق اد  اع في  ع  ات ي  ال تل 
ة الال ة ال لل ة  ن األول  ٣١ة في  هالح عة  ٢٠٢٠ان اء أن ال اس بقام،  ی    ع ارًا م  الت اال ة اع ال ١ل

اني  ن ال :٢٠٢١كان

حلة ال ة م إال وضةIBORح الصان ع ائ ال ةیالت على العت:ك) ال  ب(سع الف ال قار ال اد ال ولي إلع ق ر ار ال
الامو ،  )٩( ولياسر  ال (ة  وال)٣٩رق  قار،  ال اد  ولي إلع ال وال)٧(رقةالالار  قار  ،  ال اد  ولي إلع ال ار 

ة ال ادالار وال)٤(رقال قار ولي إلع ةال ال ). ١٦(رقال

ة  ة الحلل اف ت ة  IBORإصالح  م  ان ق األو إعفاءات م علقة  قاى  لعث  ال ال ار ال ی عةل م ل جع ال ال ال اس
ة  ه ائ على العع جع IBORسع الفائ .ش ا الي م ال یالت ال ع ل ال قاتت ة االعال ةل ال :ل

ليال· عامل  الع غعمل ال عات  ال ات  اقال غ ة ع تغة وال ات ة ال ق فقات ال ة الاف سع العلى ال جعي ئ
ة  عادل ال ا   ، غ ة ال ات في سع الفائ غ ة في السع الفاعلىك . ق ئ

ل اإلعفاءات م · عةت فات الال ع یل ال ثتع ات امة في ت ل ارة   اس مع ل ووصف أداة ال ع
عةت ال  عالقا م  لل جع ال ال ال ی س ع اس الي م  الية الالفائ ع ل ع على العائ ال جع 

 . ا ال
غ في الام سع فاس عةللز · ا ال ات ل ا، لل د تعاق ة غ م ة في و أسعار الفائة العادلة أائ

ی ار حال ت ت ةسعار اأأخ للفائ ف .ل م

یالت أث   ع ه ال ه ل  له ائا  القعلى  ج ة  ال ة  ال حل ةل ةال ح عةال م  .لل ف تق ام  عة ال س ه  اس ه
ق ةاتال ل ة إذا أص قابلة للالع ل ق ات ال .في الف

ةأ)٣- ٢( ال ائ ال ح الق س ت

ائ   ة  ت الق ال حلال ة  ة  ال ح ة  ال ةال ال ائ ال ةالق ةاعة األلال لل اه ع)  "ة ال"(ة ال ا ات ال ة وال
ال ها ة (وال : ٢٠٢١انح٣٠في ا ) "عة ال" معاً ر إل

ة  ل ة ال أس ن بل ال

ة ول ودة ال ة م ارة ل األزاء العال ة ال األردن ٪ ١٠٠ال
ة م اه ة ال ة الالمع لألل ةودة الش األردن ٪ ١٠٠ول

ق   ة  ت للال ن  ما  في  عة حع ق  ائلاق الع ها  ع  ة  اتالة غ  ا فال ارت ال  على ة  رة  الق یها  ول ها 
رتها على ائ م خالل ق ه الع أث على ه ها.ة عالال ة ال ف لى ال
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ة الة على اوت ال ق ما ها فق ع فل یلي: ت

ة ال - ة  س ق القائعة على ال ق ية اال بها (ال رة على  ح الت ل ه ال عة الق ج لة  ت ات ذات ال ا
ة ال بها).  لل

قها ف- عة أو حق ض ال ة ع ارتائ ي العتع ات ة ال غ ة الال ال ها  ها.ا  ف
رة- االق ة على على م ة ال ارسة ال أث ل ها وال ها. ف ائ على ع

ل ما ت قائ أقل مةع الع ع ال أخ ج عة  م ال ها، تق ة ال ف ق ال أو ما شابهها في ال ة حق  اغل
وف ذا ار وال ع االع ا إذا ت العالقة  ی  ل ل ة علىان ت ة اس ها ال : ول ف  ذل

عاا- ات ال ت ق ت اآلل لة حق ة مع ح ةي فخق ها.ال ال ف
-. ة األخ عاق ات ال ت ة م ال ات ق ال ق ال
ق - ة وحق ال ق ال ال عة. حق لة لل ال ال

م   ا تق إعادة تق  عة  ان  ال ة التإذا  ها وفي حال    على ال وف أو حف د  غ في  وج ل على ال قائ ت
الثة. م ع أكأو أح ة ال اص ال  م ع

اءًا م تارخ م عة إب ا ة ال ة لل ال ائ ال ح الق ه الار ی ت قف ه ى ت ة وح ار  ة.  سة ال ادات وم ح ای ی ت
ات الا عة في ل خلا ة ال ة م ملاال قائ ح ة الال عةتارخ س ا ات ال ه ى توحعة على ال ة.قف ه ال

األ لة  ح ق  حق على  األخ  امل  ال خل  ال د  ب م  ب  ل  و ائ  وال األراح  ل  ت غ س ی  ق  وحق األم  ة  ال في  ه 
ى ل أد ذل إلى ع  لا ق غ افي رص ح ح . وذا  ق اجة، یال اق ال یل الق ات   تع ة لل ال ئ ال

عة ا اساتىاش لال لس ال ق  وحق ات  ل وال دات  ج ال عاد  اس ی  عة.  لل ة  اس ال اسات  ال مع  ة  اس ال ة  ها 
وفات واألرا ادات وال عامالت ح والواإلی ال علقة  عة و ائ ال عةا ب ال ا ات ال .ال

ان   ة. ع فق ل ق ال ة في حق ان لل ه فق عة ال ال ی ع ا ة ال ة في ال ل ة ال اتج ع تغ ن ل األث ال ی ت
ال ة)،  ه ال ها  ف ا  ) عة  ا ال دات  ج ال اف  االع إلغاء  عة  ال م  تق عة،  ا ال ة  ال على  ة  غ ال ق  حق ات،  ل

د أخ  ة فيال و ات ائ ال األراح أو ال اف  ا ی االع ة، ب ل ق ال ةم حق ائ و  أ األراح  قائ ةال ح . ال
ة العادلة ال ه  ف  ار ال االس اف  . ی االع
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ات ت  وآالات لم)٣( ومع

ال ة  قام  ف ةعة خالل  الال ة في  أشه  ان ٣٠ه ات٢٠٢١ح ل لاومعوآالت اء م ار  ٢٦ر ٦٠٨غ  ت  دی
ان٣٠( ار ٣٨٨ر ٣٠٠: ٢٠٢٠ح ). دی

ه)٤( ق وما في ح ال

ا الصاإن تف ا یلي:هيل ه
ان٣٠ ن ٣١ح ول األان

٢٠٢١٢٠٢٠
ــــار ــــاردی دی
ق قققة)(غ م ة) ـــ(م

وق نق  ٥٧ر ٥٧٧٨٢٧ر ٠٥٢في ال
ات جارة ا ١٥٠ر ٣٩٣١٥٨ر ٨٤٤ح

٢٠٧ر ٩٧٠٩٨٥ر ٨٩٦

ه  ق وما في ح ض أ ل ال ادلغ فقاتع ة ال ةاقائ ق ة ل حل ة ال ح ة ال ما یلي: ال

ان٣٠ ح
٢٠٢١

ان٣٠ ح
٢٠٢٠

ــــار ــــاردی دی
ققة) ق(غ م قة)(غ م

ة ل كنق وأرص ١٠٥ر ٩٧٠١٠٠ر ٨٩٦ ال
ة:لی  ك دائ ) ٥ر ٩٧٩ر ٠٨٣() ٧ر ٤٥١ر ٤٩٢(*ب

) ٥ر ٨٧٣ر ٩٨٣() ٦ر ٤٨٠ر ٥٩٦(

ل ال ه* اال ل ح ة على ش ان الت االئ ه غل م ال ء ال ی والغ ال ل ال  ات جار م عة م ق حة لل
فهلي األردني األ ة على  غ اللي و نردأار دی١ر ٠٠٠ر٠٠٠ي ومأدوالر ٥ر٠٠٠ر ٠٠٠بلغ  ق والفائ ا ٪٤ر  ال

ان٣٠في   ن ا٣١(٢٠٢١ح ار ة علىائوالف)  ٪٤:  ٢٠٢٠ألول  ان ی ان٣٠ا في  ٪٧ر٥ال ن  ٣١( ٢٠٢١ح ان
ل ا.)٪٧ر ٥:  ٢٠٢٠ول  األ عة خالل العام  ح ق٢٠٢١ل اوز ل افقة ت لغ  على م ار األردني  ی ال ی  ار م ف ال

ار ل١ر ٧٠٠ر ٠٠٠ قف  اح  دی لغ  ار  دی٢ر ٧٠٠ر ٠٠٠ل اد م ة  م ال ارخ  ٩٠٠ر ٠٠٠ تق ار ب آب  ٣١دی
ارخ  دی٨٠٠ر ٠٠٠و٢٠٢١ ب األول  ٣١ار  ن  في  .٢٠٢١ان ا  حة  ال ف  ق ال عة  ال اوزت  ت وق  ا  ٣٠ه
ان  . ٢٠٢١ح
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وضق )٥(

لتإن  ا الفاص ا یلي:هي ه
ا ت أق
ة س خالل

وض ق
ع جل لة األ ال

ــرـــا ـدی ـرــا دی ـــاردی
ا في  ان٣٠ك ق(غ٢٠٢١ح ة)قم

٥ر ٨٠٤ر ٥٤١٥ر ٢٥١ر ٥٥٣٣٩٥ر ٠٢٠*ردني (دوالر)ي األال األهلضق
اض ال ق ٢ر ٩٨١ر ٢٥٧٠ر ٩٨١ر ٥٧٠-) **١-ر  األهلي األردني (دی

ض ار ال األهلي األق ١٥٠ر ١٢٠٠٠٠ر ٣٠٠٠٠ر ٠٠٠*) **٢-ردني (دی
٨ر ٩٣٥ر ٨٩٨٥ر ٣٥٢ر ٥٨٣٩٦٥ر ٠٢٠

ن األ ٣١يا فك ققة)٢٠٢٠ولان (م
٥ر ٨٢٣ر ٤٧٧١ر ٩٩٤ر ٨٢٩٢٤١ر ٥٣٠*ي (دوالر)ردني األال األهلضق

ض ال ار ق ٢ر ٩٣٤ر ٢٣٤٩ر ٩٣٤ر ٣٤٩-) **١- األهلي األردني (دی
ض ار ق ١٥٠ر ١١٥٠٠٠ر ٣٥٠٠٠ر ٠٠٠*) **٢-ال األهلي األردني (دی

٨ر ٩٠٨ر ٨١٢٠ر ٠٤٣ر ٨٦٤٥٩٠ر ٥٣٠

ال* ل  اللى  ع٢٠١٤العام  خاللعة  ح م  ض  األهلق األ  (ما  ٣ر ٢٠٠ر ٠٠٠ة  ردني  ي  ي  ام دوالر 
ار أردني)  ٢ر ٢٧١ر ٦٤٢عادل   ةدی ة فائ عو ة  اإلضافة ق اإلل سعس الثة أشه  ن ل اق ل الى  اض في اس

و ١ر ٦ و٤ر ١أدني  ٪  ا ٪،  و٦٠  جض  قلد  شه  قق  ل  ما  دوال ٥٣ر ٥٠٠ة  ي  أم ا ر  ع
لخالق األ ن ا٣١واس الق األول في  ي  ر أم الو د٤٣ر ٥٠٠غ    ار٢٠١٥ألول  ان عة ب خ  , قام ال

ل ٢٩ ا٢٠١٧أیل اقةدب ال ض  لدوالر ٧ر ٠٠٠ر ٠٠٠ةالق ي  ي  ام ر دوال ٩ر٣٤٤ر٠٥٢ح  ام
فا ر  س ة  ئو ر +  ٣ة ل قل ع  ان  ٪ على١ر٨٥شه ل٪ و ٤ر ٦ال  الي مهش ق٧٢ج  د ة  ون ع

ق   ل  ة  تارخ  دوالر ام١٣٠ر ٠٠٠و ارًا م  فع اع ت ل   قاء الاس٢٠١٩ذار  آ٣١ي   األخ وال ت
ا رص  اقي  وه  ض  ا  ٢٨ارخ  بلق ال و ٢٠٢٤ش انات.و و   ف  عقاال ال عام  خالل  ة  م 

ض اولإعادة ج٢٠١٨ الي و٧٢ج  ض   قلد ا اق لة الق ل ق  ق شه م ١٣٠ر ٠٠٠ة 
ا اع فع  ت ي  ام تاردوالر  م  وال٢٠١٩انيلا  ت٣٠خ  را  األخ  الق  اء  ل اس ت رصه    اقي 

اروض  الق ا٢٩خب ةف٢٠٢٤ش ة س عة خالقام٪. ٤ر ٨٥ائ أج٢٠٢٠العام  ل   ال ا  األق ل  ب
ضلى اقة ع ال ةلق ل  ٣٠م  خالل الف ى ٢٠٢٠أیل ارألخ مع الق اح ت  ٢٠٢١آذار  ٣١وح خ ب

ا  ٢٩ عة خالقام.٢٠٢٤ش أج٢٠٢١العام  ل   ال ضلى اقة ع ا الاألقل  ب ةلق ل  ٣٠م  خالل الف أیل
ى٢٠٢٠ ن األول٣١وح ار ألخ مع الق اح ت ٢٠٢١ان ا ٢٩خب . ٢٠٢٤ش

ل  ** ة  ح ةش األل اعة  ل ة ال  اه ارخ  ال قلع٢٠٢٠ز  ت ١٥ب اض ى  األأله الم  ة لي  ردني 
ال األردالسلفض  ر ادی٣ر ٠٠٠ر ٠٠٠ اللني  اعاع  ةاالت  ق اد ة سق فائ ة  ت ٪٢ة  و

ص اى أساس  عل ضالل م  غلال ة ال ، ح  ق غ ًا ل ض ح ا الق ة للار غل ه ل غ ل ف ال عة وت
ا ضا الهد.املاادالءش ها ق١٢٠ج ق اً ٢٤ شه م ض ة شه اف ائ د خاللها التح س اً شهف
ارخ  ا  ح ان ٣٠لق األخ ب . ٢٠٣٠ح
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ل  ***  ارال ح ال اال ة  ل  ة  زاء  ة  ارخ  العال ب عة"  تا ة  األول  ٢١"ش ن  ض٢٠٢٠ان ق العلى  م 
ا ال  ار دی١٥٠ر ٠٠٠ة  ألردنياألهلي  سلف  اض  الدألر ال  ع  ل اعاني  ةاالت  ق اد ةق ة  فو ائ

ص الى أساس  علت  ٪ ١ر ١٢٥ة  س  الغال ضل م  د هق ض .  الق   حشه  ق  ٣٠ج  ا 
ب األخ  الق  اني  ت ٣٠ارخ    ال العام  .٢٠٢٣  ة خالل  ال ض یب٢٠٢١قام  للق اح  ال ة  ف

ح   الً ١٢ ت ًا ب اد  أشه ٦ م  شه أ س اوعلى ان ی ض م  أق اني  ان ٣١الق ال ًال م  ٢٠٢٢ن  ٣٠ب
ان  . ٢٠٢١ح

الت)٦( ه ة ت الاء م  شمبل أوامقاب ء الع

ا ال ال حة  اتالهالغل م  الء ل ه عة م ل اء عوام مقابل أألهلي األردني االلقلل عة ء  الش ال
ي١٢ر ٠٠٠ر ٠٠٠قف م . دوالر أم الت  ت ه ات اإلال ل م اج للل ة  ، و ةعن ة س افائ ل سع اإلق ض ع

الثة  نلاقس أفي ادو ش ن  ا،٪٤ر٥دنى   أو ٪١ر ٨٥إلىاإلضافة  ه أش ل ه   ال ة م تارخ  ىل اتت  الهال له س
غال هاس ا تق الل سقف ال عةت،  غلة ع  بم ال ف ال ق الءی ال هم  .  دفعات الع الت مقاه ه ل بال
اء  أوام   افاش ة،  نتالهل ا  بلغلة ال ل ة  ال ة االم ق ة  ألردس وض  انلن ادی١٣١ر ٨٩٣الق فيار 

ان٣٠ األول  ٣١(٢٠٢١ح ن  ار).د٦٩٧ر ٦٠٧:  ٢٠٢٠ان اوزت  ی ت وق  ا  عة  ه التسقفال ه في  ال ٣٠ا 
ان  . ٢٠٢١ح

ار)٧( د اإل عق

ام و  دات ح اإلس ج ة ل ف ة ال ول أدناه ال ضح ال ار وال ی د اإل امات عق ة: ال ها خالل ال ة عل

د  امات عق ال
ار*  اإل

دات ح  ج   م
ام  اإلس

ار  دی ار  دی

١٠١ر ٧٢٣ ١٢٢ر ٩١٥ ا في  ن ك ان ٢٠٢١اني  ال أول 
٢٤٢ر ٢٥١ ٢٤٢ر ٢٥١ یالت  ضاإ فات وتع

- ) ٣١ر ٤٨٥( هالك إ س
١٣ر ٨٥٩ - ل  ال ت ت

) ٤٠ر ٣٨٦( - دفعات  
٣١٧ر ٤٤٧ ٣٣٣ر ٦٨١ ا في  ان٣٠ك ٢٠٢١ح

د  امات عق ال
ار*  اإل

دات ح  م ج
ام  اإلس

ار  دی ار  دی

١٦٥ر ٣٨٧ ١٨٠ر ٩٠٣ ا في  ن أولك ٢٠٢٠اني  ال ان
- ) ٥٧ر ٩٨٨( هالك إ س

١٩ر ٧٥٢ - ل  ال ت ت
) ٨٣ر ٤١٦( - دفعات  

١٠١ر ٧٢٣ ١٢٢ر ٩١٥ ا في  ن األول٣١ك ٢٠٢٠ان
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-٧ -

ا یلي: ار هي  د اإل امات عق ل ال * إن تفاص

ة األجل ع لة األجل ق ال
ار  ار دی ار دی دی

ا في  ان٣٠ك ققغ ( ٢٠٢١ح ٣١٧ر ٢٧٧٤٤٧ر ٣٩٦٢٧ر ٨٢٠-ة) م
ا في  ن األول ٣١ك ققة) ٢٠٢٠ان ١٠١ر ٥٧٧٢٣ر ٤٤٤٢٢ر ٣٠١-(م

ات ال)٨( ا ة قاناإلح ن

تق اععةال   ـل  ناق القان ات  ا أحة  اإلح ال ح  ن  قان ح  ام  اإنات  الق ه  ةئه ال ائ  ال ق ة  هي  ة مال حل م
ة ة م ح . م

خل ض)٩( ة ال

اب م ال  ل ی اح ائج أع خل ع ن ة ال عةض ةلاةللف ال ان٣٠في  ه اً وفق٢٠٢٠انح ٣٠و٢٠٢١ح
خل رقلقان  ة ال خل رق (ن  ل لقانعلا٢٠١٨) لعام  ٣٨( ن ض ة ال د خ لوذل٢٠١٤ام  ) لع٣٤ض ورة  ج لة ائ م مق

اً  . ض

ل  ةح خل حىعلال ة ال ة ض ة م دائ ة نهائ ال ة عام م . ٢٠١٩ى نها

ة اة  ل تق دائ خلض ةل الت ال ى تارخ إع٢٠٢٠معاللاجعة س هح ائااد ه حللق ة ال ال ة ةال ح ة.ال ال

ال عة على م ا ة ال ل ال ة ض ح ة م دائ ة عام ة نهائ ى نها خل ح . ٢٠١٩ة ال

ال ة  ض ة  دائ تق  الل  الت  س اجعة  اةخل  ى٢٠٢٠للعام  عةال اح إع اتارخ  ه  ه ةد  ال ال ائ  ة الةلحال لق ح
ة.  ال

لة )١٠( امات ال االل

امات  كمال - لة لل

امات معلى ا ال عة  ل  ل أ ت ت لغ   في  ل أن  ة صادرة  ب ار  ٢ر ٠٨٢ر ١٥١فاالت  ان٣٠ا في  دی ٢٠٢١ح
ار)١ر ٦٧٠ر ٣٦٨: ٢٠٢٠ول األن ان ٣١( . دی

قامالق ا ال - عة ة ض ال ا

ااكه عةاق امقامة ض ال عي ض ال ار ٦٦ر ٥٥١لغ   ال ان٣٠ا في  دی ن األول  ا٣١(٢٠٢١ح ن
ار القان. ر)ادی٣٠ر٥٥١:  ٢٠٢٠ عة وال أ إدارة ال ا و عة ج و ني  ه قف ال ت عللإن م عة أ  ی ى ال

امات م  ل أن ال ا ال أ  ه ات القت ه .ا
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هات ذات العالقة)١١( عامالت مع ال ال

هات ذات ل ال اه و ت في اإلداالعالقة ال ة والم ا لل اد الت اارة العل . ی اع ها مال رئ ن ف ار  ألسعي 
علقة ب و ال اههوال ل االع ل اإلدارة العل .ت م ق

د داخل  ة القب اليائ ةحالال ةل ح ةال - ال
ان ح ٣٠

٢٠٢١
ن األول  ان٣١

٢٠٢٠
ــ ــــارــاردی دی

قق ــة) ــة) (غ م ققــ (م

خل ا م ة العادلة م خالل ال ال ة  دات مال امج ات – ل اآلخل ١٧٦ر ٢١٧٤١٠ر ٣٥٤قةش ش
ات جار ا اه-يردنلي األ ال األهة لح ١٥ر ٣٤٨٧٠ر ٤١٧م
ف ة سق ة أرص ی غلةجارة م اه-ردنيم ال األهلي األم ٦ر ١٩٢ر ٧٠٧٢ر ٤٥١ر ٤٩٢م

ة  وضأرص حة ق اه -ني األهلي األردل امم ١٨ر ٢٠٦ر ١٨٦٩٨ر ٢٥٥ر ٠٣٦م
قة م جهات ذات ع الغ م ٥٠ر ٦٤٠٤٦ر ٢٦٦القة م

ةد  ب اليال اخارج قائ حلل ةة الال - ةالح
ان ٣٠ ح

٢٠٢١
ن األول  ان٣١

٢٠٢٠
ــ ــــارــاردی دی

قق ــة) ــة) (غ م ققــ (م

اه-األردني ال األهلي–تاالفك ١ر ٦٧٠ر ٢٣٦٨ر ٠٨٢ر ١٥١م

ة  د قائ اح والب ة الائاالر حل ةال - ح
ة ههأش لل ان ٣٠ة في  ال ح

٢٠٢١٢٠٢٠
ــــار ــــاردی دی

ققــة) ( ققــة) (غ غ م م

افآتروات و  ا في اإلدارة العمم ١٢٦ر ١٣٤٤٢٣ر ٣٦٦ل
ل اإل اء م قالت أع ل ت ٦ر ٩١٠٥ر ٩٠٠دارةب

الت ائ وع ة ف ی ا-ردنياألهلي األال –م ٣٢٤ر ٥٣٣٧٢٢ر ٤٢١ه م

ما)٢١( اعاتالت معل ة الق ل غ

ی أ ض الت ت ب ع اعات  سل عالق علقة لل افع ال ا وال ة على أساس أن ال هة تئ ل ج الف في ا  أث  الخ
ا ه الق اعات. إن ه مات تل الق ات او خ ل مم ارة  ة وم ل ح عات م ماع  ف ل ات   ت والة ال ت

ة وح ها  م واف مكل  ي  لة  للل وفقا  اسها  يی  ال اس قار  لعی  ي  ئ ال ار  الق وصانع  ف  ال ی  ال ل  ق م    الها 
عة.ال

ا یلي:تی ال  اعي أع اض إدارة م خالل ق عة ألغ  ال

اج األل - اعة ون ة  ص
ئة ال ع ال-
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م اعةإدارة التق ة ن ل ألغ ألعاعي اقئجا ف ل م ح أو    داء. یاض تق األال  اء على ال اعي ب تق األداء الق
غ ارة ال اع.لال ل ق ة ل

اعات األ اإن  ات ح ق ل دات وال ج ادات واألراح وال ا یلي:الی ال هي  ع

اع اص ج  ة ون
الالةاألل ع الةئ ع  ــ

ة ةالأشه لل ان٣٠فيه ققة٢٠٢١ح ــــارد- ) (غ م ــــارــــاردیی دی
ادات - اإلی
عات  ة م ل ١ر ٠٠٢ر ٢١٥٨٥٤ر ٧٨٧٢٧٤ر ٥٨٠م

ة عات خارج ٤ر ٢١١ر ٢٧٢-٤ر ٢١١ر ٢٧٢م

الائج األن - ع
ارة ة خ ) ٤٣٧ر ١٨٣() ١٣٨ر ٦٤٧() ٢٩٨ر ٥٣٦(الف

اعات عم مات الق -  األخ ل
ار  ة م ال ٢٦ر ١٣٦٠٨ر ١٣٥٦٣ر ٠٤٥رأس

١٨٧ر ٢٥١٩٧ر ١٦١٦٧١ر ٥٢٦كاتهالإس

اج   اعة ون ص
ال ةلاأل ع  ع ـلاةئ ال ـ

ة ةلل ه ان٣٠فيأشه ال ققة٢٠٢٠ح ــــار- ) (غ م ــــاردی ــــاردی دی
ادات - اإلی

عا ة مت م ٩٩٦ر ٢١٠٣٥٨ر ٧٨٦٣٣٠ر ٠٢٨ل
ة عات خارج ٣ر ٤٤٣ر ٧٥١-٣ر ٤٤٣ر ٧٥١م

الائج األن - ع
ارة ة خ ) ١ر ٧٥٤ر ١٢٩() ٢٤٠ر ٩٣٩() ١ر ٥١٣ر ١٩٠(الف

اعات م مات الق - األخ عل
ار  ة ارأس م ٣٨٨ر ٣٠٣٠٠ر ٣٥٨٠٠٠ر ٣٠٠ل

٢٠٠ر ٢٥٣٩١ر ١٧٥٠٨٨ر ٣٠٣اتكالهإس

ان٣٠ا في ك ققة) ٢٠٢١ح - (غ م
دات والال  ات ج - ل

اع دات الق ج ٣٢ر ٢٥٩ر ٢٠٨١ر ٢٤٥ر ٣٠١٧٦ر ٠١٣ر ٩٠٥م
اع  ات الق ل ٢٩ر ٨٤٠ر ٢٠١٥ر ٣٩٧ر ٢٧٣٣٢ر ٤٤٢ر ٦٨٣م

ا في  ن األول ٣١ك ققة) ٢٠٢٠ان - (م
اتال  ل دات وال - ج

اع دات الق ج ٣١ر ٥٨٦ر ٢٨٣٤ر ٠٩٧ر ٢٩٣٨٦ر ٤٨٩ر ٤٤٨م
اع ات لم ٢٨ر ٦٨٨ر ٢١٣٦ر ١٢١ر ٢٦٦٠٣ر ٥٦٦ر ٥٣٣الق
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المجموعة) وأثره على ١٩-ید كوفانتشار فایروس كورونا ()٣١(

فعالالداقتأث اال ب ر و ي في  الاد   أالو اونس  اد فيه  ب جى اض ي ومالعااالق اعاتلل اف ق ل. األع
اعالي انع ذالو ة  ل على ق ة  علث بتألااألل ي الأن ال وال ال اإلضافس األع ضه  لى ة اع ال ت ف

ة ت تاخ ة أمحءاتاإجتأث  اف وس. لفال

مة  ءاوزر   رئر  ق،  ٢٠٢٠ذار آ١٧ارخ  ب ة  الح ة الاألل ض  هاشردن ل و ن ح اقانة ف ة األتعلل ال افة أن ع
ىفي ال ة ح ي ا اإلجء م أخ ار  شعا ل ازة ال عاءات االح ة انت اف مة ل ر ر  اها ال وس  ة  غالالي  الوا.  ونف

ر.ا قللة ت نتأث ة ق لاليفل اة األعأن 

ة همان دة   غالثار ه اوم قت  على  وتع م ة الرات م قل بها بال الي مقة في ال لملال اران ع
وس  ال اف اءات  اإلج ة  فعال ائهلوم  الح دةة  الع عة  اةاوس ال االق عافوالة  اللى  العي  يااد  ء  .ل ض في 
ادا االق اب  االض ال     الي  بالل ات  ام  ی قمق حث أث  ة  ىسو الفل  اإخ  ر اتح هر ق القلاه ةةالائ  حل ال

ح رات  ان ا.ة لاةال ة ق تأث ال ل ق عةاائج  على نل فقا ل ة وت ل ق ة ووضال ق ة انإموعلى  اليا العهتها ال
داتهاد س ا ج . اد م

قع ان  ات عة  الاسم   تل افة  الواةاألولاد  ام  ال تقةصام  ل  الي  ال و البها،  أخ  م  عة  ة  ات  أ
هةإضا اد له ةال ة فيالللف ان٣٠ه . ٢٠٢١ح

ل إدار ك ر م اعه ة في  لة اا ق ارخ  ااج عق ب ز  ٦ل ة ا وال٢٠٢٠ت  ت ١١ارخ  ب غ العادا اعهاجفيامة  عله
ر ٢٠٢٠اني  ال ال زادة  مال  ار  ١٨ر ٧٨١ر ٦٩١ة  ة أس  لعدی جه  ال اص  ال اب  ةااالك ال ي  ة  ه

الس رأح ه لر واح للاة دیإس هال ح  ار. ٣٠ر٠٠٠ر ٠٠٠ال دی

ارخ  ت   ان  ٢٠ب ح ٢٠٢١ح ال ال یل رأس ال ح  تع ار ٣٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠ه ل سه ح  ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠مق الى  دی
ع  ف ال ال ار. دی١١ر ٢١٨ر ٣٠٩بلغ رأس ال














































































































































































