
�شركة البرتاء للتعليم
امل�ساهمة العامة املحدودة

امل�سجلة بتاريخ 2004/9/22 حتت رقم )353(

التقرير ال�شنوي لعام 2021

املقدم اإلى الهيئة العامة يف اجتماعها العادي
بتاريخ 30 / 03 / 2022





ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني





ح�شرة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري ح�شني بن عبد اهلل الثاين ويل العهد
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جمل�س اإدارة ال�شركة

1. البنك الإ�سالمي الأردين: رئي�س جمل�س الإدارة:

-  وميثله ال�سيد/ مو�سى عبد العزيز حممد �سحادة.  

2. �سركة عوين وب�سار �ساكر املحدودة: نائب رئي�س جمل�س الإدارة:

- وميثلها ال�سيد/ ب�سار عوين زكي �ساكر.                          

3. املهند�س/ »حممد مازن« �سفيق ر�سا الأن�ساري: املدير العام

4. ال�سركة الولى للتعليم:

- وميثلها الفا�سلة / رمي م�سر حممد بدران.

5. �سركة التاأمني ال�سالمية:

- وميثلها ال�سيد/ ر�سا امني �سالح دحبور.

6. ال�سيد / خليل خلوي عبد احلكيم الدويك

7. املهند�س / عوين فوؤاد ح�سني امل�سري

8. املهند�س/ »حممد ه�سام« »حممد مازن« �سفيق الأن�ساري.

9. املهند�س / ه�سام ح�سن �سريف من�سور

10. �سركة ال�سماحة للتمويل وال�ستثمار:

- وميثلها الدكتور/ »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي اجلعربي.

11. الدكتور / خليل �سالح عارف عزوقة

مدقق ح�شابات ال�شركة: 

ال�سيد / اإبراهيم حمودة من ال�سادة/ املهنيون العرب - اأع�ساء يف را�سل بيدفورد الدولية.

امل�شت�شارون القانونيون: مكتب الأ�ستاذ / حممد جرب ح�سن متعب 
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سادة امل�ساهمون الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�سرين اأن اأرحب بكم يف هذا الجتماع ال�سنوي العادي الثامن ع�سر للهيئة العامة ل�سركتكم املوقرة، كما 
 2021/12/31 اأعمال ال�سركة ون�ساطاتها كما يف  اأقدم لكم تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج  اأن  ي�سرين 

وخطتها امل�ستقبلية.
نظام  م�سروع  ا�ستكمال  وهي  البرتا  جامعة  حرم  يف  القائمة  امل�ساريع  جميع  من  النتهاء  اهلل  بحمد  مت 
النتهاء من  الكهرو�سوئية، كذلك مت  با�ستخدام اخلاليا  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  ال�سم�سية  الطاقة 
اأعمال م�سروعي حتديث واجهات كاًل من مبنى �سكن الطالبات القدمي ومبنى املجمع الإداري وجميع 
العمال اخلا�سة بتطوير املوقع العام للحرم اجلامعي، وقد ح�سلت اجلامعة بتاريخ 2021/11/4 على 
املوافقة املبدئية من جمل�س التعليم العايل ل�ستحداث كلية طب ال�سنان وفور �سدور املوافقة بداأ العمل 
مبا�سرة بالدرا�سات والت�ساميم الالزمة لإن�ساء وجتهيز مبنى خا�س لكلية طب ال�سنان ومبنى للعيادات 
اخلارجية، ح�سب املوافقة وال�سروط املطلوبة ومن املتوقع اجناز امل�سروع خالل 3 �سنوات وبكلفة تقديرية 
ت�سل حوايل 7 ماليني دينار، حيث قرر جمل�س اإدارة ال�سركة بتوفري ال�سيولة لإجناز هذا امل�سروع من 
م�سادر ال�سركة الداخلية وعدم اللجوء الى البنوك، وذلك  بتخفي�س ن�سب توزيع الأرباح على امل�ساهمني 

خالل ال�سنوات الثالثة القادمة، وذلك لعدم حتميل ال�سركة م�ساريف اإ�سافية.    
وقد تعر�س الأردن ك�سائر دول العامل الى جائحة كورونا مما اأدى الى تفعيل العمل بقانون الدفاع رقم 
2020 وقيام  اآذار/ مار�س   17 الها�سمية، اعتبارا من  الأردنية  اململكة  اأنحاء  1992 يف جميع  13 ل�سنة 
اعمال  على  كبري  ب�سكل  اأثر  وهذا  اجلامعات  ومنها  لالأعمال  واغالق  الدفاع  اأوامر  باإ�سدار  احلكومة 
اجلامعة من احجام بع�س الطلبة على الت�سجيل وعدم ا�ستقطاب طلبة اأجانب وبالتايل انخفا�س عدد 
الدرا�سية  الر�سوم  اأثر على حت�سيل  الطلبة مما  املالية لأهايل  املوارد  الطلبة يف اجلامعة كذلك �سعف 
الأرباح  الرغم من هذه الظروف ال�ستثنائية فقد بلغت  النتائج، وعلى  يف موعدها وانعك�س ن�سبياً على 
املتحققة بعد ال�سريبة عن ال�سنة املالية 2021 مبلغ )4,616,050( ديناراً مقارنة مع اأرباح العام املا�سي 
2020 والبالغة )4،618,423( ديناراً، وقد اأو�سى جمل�س الإدارة اإلى الهيئة العامة لل�سركة بتوزيع اأرباح 

نقدية للم�ساهمني بن�سبة 10 % من راأ�س مال ال�سركة البالغ ع�سرون مليون �سهم/ دينار.
وجتدون مرفقاً تقرير جمل�س الإدارة كما يف 2021/12/31 مع البيانات املالية اخلتامية لتلك ال�سنة، 

والإي�ساحات املطلوبة ح�سب معايري الإف�ساح ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية.
متمنياً جلميع امل�ساهمني الكرام التوفيق والنجاح الدائمني باإذن اهلل.

رئي�س جمل�س الإدارة

مو�سى عبد العزيز �سحادة
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تقرير جمل�س الإدارة

لل�شنة املنتهية يف 2021/12/31

ال�شادة امل�شاهمون الكرام،
ي�سر جمل�س الإدارة اأن ُيرحب بكم اأجمل ترحيب يف الجتماع العادي للهيئة العامة املوقرة، واأن يتقدم اإلى هيئتكم 

وخطتها   2021/12/31 يف  كما  املالية  والبيانات  واأعمالها،  ال�سركة  ن�ساطات  عن  ع�سر  الثامن  بتقريره  املوقرة 

امل�ستقبلية لعام 2022.

اأوًل: ن�شاط ال�شركة:

ن�ساط ال�سركة ال�ستثماري الوحيد ينح�سر يف ملكيتها جلامعة البرتا.

موقع مكاتب ال�سركة: عمان، منطقة الدوار ال�سابع، مبنى امللكية الأردنية، الطابق الثالث.

هاتف رقم )5857469-5857465(

فاك�س رقم )5857497( 

�سندوق بريد رقم )143203( بيادر وادي ال�سري )11814( 

www.petraeduco.com    :املوقع الإلكرتوين

petraedu@petraeduco.com :الربيد الإلكرتوين

موقع اجلامعة: عمان طريق املطار، منطقة البنيات – املقابلني 

هاتف رقم )5799555-5715546(

فاك�س رقم )5715570(

�سندوق بريد رقم )961343( املدينة الريا�سية )11196(

 www.uop.edu.jo :املوقع الإلكرتوين

بلغ حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة ما قيمته )65,850,052( ديناراً اأردنياً.

ثانياً: ال�سركات التابعة لل�سركة:

ل يوجد �سركات تابعة لل�سركة.
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ثالثًا   -* اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم: 
ال�سيد / مو�سى عبد العزيز حممد �سحادة ممثل البنك الإ�سالمي الأردين:

املن�سب: رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1941م

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:

- ماج�ستري اإدارة اأعمال 1979 – جامعة �سان فران�سي�سكو / الوليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية:

- عمل يف امل�سارف التقليدية منذ �سهر 1961/5 حتى �سهر 1980/5.

- التحق بالعمل يف البنك الإ�سالمي الأردين منذ 1980/6/1 وعمل مديراً عاماً للبنك الإ�سالمي الأردين من تاريخ 

1982/11/1 وحتى تاريخ 2019/4/30 وي�سغل حالياً من�سب رئي�س جمل�س اإدارة البنك.

وتعليمية،  �سناعية،  واخلا�سة:  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  العديد من  اإدارة  وع�سو جمل�س  اإدارة،  رئي�س جمل�س   -

وا�ستثمارية وتاأمينية.

- ع�سو جمل�س اإدارة يف املجل�س العام للبنوك الإ�سالمية.

- ع�سو �سابق جمل�س اإدارة يف جمعية رجال الأعمال الأردنية من 1997 حتى 2021.

- رئي�س �سابق جلمعية البنوك يف الأردن.

- ع�سو يف العديد من اللجان واجلمعيات ال�ستثمارية والجتماعية والإن�سانية والدولية.

   ال�سيد / ب�سار عوين زكي �ساكر ممثل �سركة عوين وب�سار �ساكر املحدودة 

املن�سب: نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

تاريخ امليالد: 1962م

اجلن�سية: ال�سعودية

ال�شهادات العلمية:

- بكالوريو�س اإدارة اعمال وت�سويق/ معهد انديانا للتكنولوجيا/ الوليات املتحدة المريكية

اخلربات العملية:

- �سريك والرئي�س التنفيذي ل�سركة عوين وب�سار �ساكر )ال�سعودية( مالكة �سل�سلة مطاعم بيتزا هت / جدة.

- ع�سو هيئة مديرين ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية يف عمان.
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  املهند�س / »حممد مازن« �سفيق ر�سا الأن�ساري:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة / املدير العام

تاريخ امليالد: 1935م

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة عني �سم�س / م�سر 1962.

اخلربات العملية:
- مهند�س يف الإدارة الهند�سية – وزارة املعارف / ال�سعودية 1963.

- مهند�س موقع ملدينة امللز ال�سكنية/ الريا�س/ املكتب ال�ست�ساري الهند�سي/ ال�سعودية 1966-1964.

- مدير فرع الريا�س/ املكتب ال�ست�ساري الهند�سي/ ال�سعودية 1968-1966.

- مدير فروع املكتب ال�ست�ساري الهند�سي/ ال�سعودية 1970-1968.

- �سريك يف املكتب ال�ست�ساري الهند�سي/ ال�سعودية 1972-1971.

- �سريك يف املوؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاولت/ ال�سعودية 1989-1973.

- رئي�س هيئة مديرين �سركة هوازن التجارية.

  ال�سيدة / رمي م�سر حممد بدران ممثل ال�سركة الأولى للتعليم:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1963م

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س اأدب اإجنليزي واإدارة الأعمال – اجلامعة الأردنية/ الأردن 1985.

- ماج�ستري يف القت�ساد الدويل والدرا�سات ال�سرق اأو�سطية – جامعة جونز هوبكنز/ الوليات املتحدة الأمريكية 

.1990
اخلربات العملية:

- ع�سو جمل�س النواب ال�ساد�س ع�سر.

- رئي�س جلنة تنمية ال�ستثمار يف الدول العربية/ جمل�س الوحدة القت�سادية يف جامعة الدول العربية.

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأولى للتعليم امل�ساهمة العامة/ الكويت.

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة دار العمران للتخطيط والهند�سة.

- رئي�س هيئة مديرين/ �سركة احلرة لإدارة وتطوير امل�ساريع.

- نائب رئي�س غرفة جتارة عمان والأردن �سابقا.

- رئي�س اجلمعية الأردنية الأفريقية لالأعمال.

- رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة �سركاء الأردن.

- ع�سو يف العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات غري الربحية املحلية والإقليمية.

- موؤ�س�س ورئي�س �سابق ملتقى الن�ساء العاملي – الأردن.
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  ال�سيد / ر�سا امني �سالح دحبور ممثل �سركة التاأمني ال�سالمية  

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1955

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س اأدب اجنليزي، جامعة بغداد / العراق 1979

اخلربات العملية:
- مدير عام �سركة التاأمني الإ�سالمية منذ عام 2019 ولغاية تاريخه

- نائب املدير العام �سركة التاأمني الإ�سالمية 2019-2010 

- ع�سو �سندوق تعوي�س املت�سررين من حوادث املركبات – البنك املركزي الردين

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة تاأمينات التكافلية-تون�س

- مقرر جلنة التاأمني البحري يف الحتاد الأردين للتاأمني -�سابقا

  ال�سيد / خليل خلوى عبد احلكيم الدويك 

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1950

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س اقت�ساد وجتارة تخ�س�س اإدارة العمال من اجلامعة الأردنية عام 1974.

اخلربات العملية:
- البنك العربي املحدود من عام 1974 ولغاية 1979.

- البنك العربي الوطني يف ال�سعودية من عام 1980 ولغاية 2014.
- مدير املركز الرئي�سي البنك العربي الوطني يف ال�سعودية.

- مدير اإقليمي للمنطقة الغربية البنك العربي الوطني يف ال�سعودية.
- رئي�س امل�سرفية املتميزة للبنك العربي الوطني يف ال�سعودية.

- موؤ�س�س يف جامعة فل�سطني الهلية –بيت حلم.
- موؤ�س�س يف العديد من ال�سركات الأردنية.

- �سريك وموؤ�س�س مل�سنع الدويك للت�سكيالت الزجاجية والملنيوم يف اململكة العربية ال�سعودية.

  املهند�س / عوين فوؤاد ح�سني امل�سري:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1936م

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س هند�سة مدنية – اجلامعة الأمريكية يف بريوت/ لبنان 1959.

- ماج�ستري هند�سة مدنية - جامعة بريدو/ و�ست لفايت/ اإنديانا يف الوليات املتحدة الأمريكية 1961.
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اخلربات العملية:
- �سريك موؤ�س�س، ومدير عام املكتب العربي/ مهند�سون وم�ست�سارون عام 1968 حتى عام 2016.

- ع�سو املجل�س الوطني ال�ست�ساري/ الأردن عام 1984-1980.

- نائب نقيب املهند�سني الأردنيني عام 1975.

- نقيب املهند�سني الأردنيني عام 1980.

- ع�سو اللجنة امللكية للتطوير الإداري عام 1985-1984.

- ع�سو اللجنة امللكية للجامعة الها�سمية عام 1998-1991.

- وزير الأ�سغال عام 1984-1980.

- وزير تخطيط عام 1990-1989.

- ع�سو غرفة التحكيم العربية للعقود الهند�سية، والإن�سائية منذ تاأ�سي�سها عام 1993 ولتاريخه، ورئي�ساً للغرفة 

للفرتة من عام 2003-1997.

- رئي�س جمل�س اإدارة عدة �سركات م�ساهمة عامة يف فرتات �سابقة، منها: �سركة البوتا�س العربية، و�سركة برومني 

الأردن، وال�سركة الأردنية ل�سناعات البحر امليت و�سركة الكهرباء الوطنية و�سركة البرتول الوطنية.

  املهند�س / »حممد ه�سام« »حممد مازن« �سفيق الأن�ساري:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1967م

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة الوليات املتحدة الأمريكية الدولية لأوروبا/ بريطانيا 1993.

اخلربات العملية:
- مهند�س موقع يف ال�سركة الوطنية لل�سناعات الهند�سية املتعددة 1994-1993

- مهند�س �سيانة يف جامعة البرتا 1996-1995

- مدير اخلدمات وال�سيانة يف جامعة البرتا 2003-1996

- مدير عام ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية

- ع�سو هيئة مديرين يف �سركة هوازن التجارية

   املهند�س / ه�سام ح�سن �سريف من�سور 

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1936

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية، جامعة عني �سم�س / القاهرة 1962

اخلربات العملية:
- مهند�س تنفيذي للم�ساريع لدى ال�سركة العربية للمقاولت وال�سناعة يف الكويت 1967-1963.
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- اأ�س�س واأدار مكتب اخلليج الهند�سي للدرا�سات الهند�سية وال�ست�سارات يف الكويت 1975-1967.

الكويت  والأهلية يف  امل�ساريع احلكومية  بتنفيذ  قامت  التي  العامة  واملقاولت  للتجارة  الهدير  �سركة  واأدار  اأ�س�س   -

.2005-1975
- موؤ�س�س وع�سو جمل�س اإدارة �سابق يف �سركة ال�سراع للتطوير العقاري وال�ستثمارات يف عمان 2015-2007.

- نائب رئي�س هيئة مديرين �سركة هوازن التجارية يف عمان 2015-2007

   الدكتور/ »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي اجلعربي ممثل �سركة ال�سماحة للتمويل وال�ستثمار:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1964م

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س اإدارة مالية – جامعة الإ�سراء/ الأردن 2005.

- ماج�ستري اإدارة اأعمال )MBA( جامعة ال�سرق الأو�سط/ الأردن 2011.

- دكتوراه اقت�ساد وم�سارف اإ�سالمية/ جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية 2016.

.CIPA حا�سل على �سهادة -

اخلربات العملية:
- عمل يف اأق�سام البنك الإ�سالمي من عام 1988 ولغاية 1992

- موظف يف دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام 1992 ولغاية 2007

- م�ساعد مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام 2008 ولغاية 2010.

- مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام 2010 ولغاية 2018/2.

- م�ساعد مدير عام البنك الإ�سالمي الأردين منذ 2018/3 ولغاية تاريخه.

- ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة املركز الأردين للتجارة الدولية.

  الدكتور / خليل �سالح عارف عزوقة:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1940م

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س طب وجراحة – جامعة الإ�سكندرية/ م�سر1965.

- دبلوم اأمرا�س قلب واأوعية دموية – جامعة فيينا/ النم�سا 1985.

اخلربات العملية:
- اخت�سا�سي اأمرا�س باطنية.

- رئي�س هيئة املديرين ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية.
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* اأ�شماء ورتب اأ�شخا�س الإدارة العليا والنبذة التعريفية اخلا�شة بهم: 

  املهند�س / »حممد مازن« �سفيق ر�سا الأن�ساري:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة / املدير العام

تاريخ امليالد: 1935م

اجلن�شية: الأردنية
ال�شهادات العلمية:

- بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة عني �سم�س / م�سر 1962.

اخلربات العملية:
- مهند�س يف الإدارة الهند�سية – وزارة املعارف / ال�سعودية 1963.

- مهند�س موقع ملدينة امللز ال�سكنية / الريا�س / املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1966-1964.

- مدير فرع الريا�س / املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1968-1966.

- مدير فروع املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1970-1968.

- �سريك يف املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1972-1971.

- �سريك يف املوؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاولت / ال�سعودية 1989-1973.

- رئي�س هيئة مديرين �سركة هوازن التجارية.

  ال�سيد / �سامر علي احمد الطيب:

املن�سب: املدير املايل والإداري لل�سركة

تاريخ امليالد: 1972م

اجلن�سية: الأردنية

ال�شهادات العلمية:
- بكالوريو�س حما�سبة واإدارة اعمال – اجلامعة الأردنية 1994

اخلربات العملية:
- مدقق ح�سابات رئي�سي لدى �سركة العبا�سي لتدقيق احل�سابات 1994-1999 الردن.

- مراقب مايل لدى جمموعة �سركة البيان القاب�سة 1999-2001 ال�سعودية.

- مدير التدقيق الداخلي لدى �سركة رم لل�سناعات املعدنية 2001-2002 الأردن.

- ع�سو جمل�س اإدارة �سابق يف عدد من ال�سركات امل�ساهمة العامة
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رابعًا -اأ�شماء كبار مالكي الأ�شهم وعدد الأ�شهم اململوكة لكل منهم بن�شبة 5 %  فاأكرث: 

الن�شبة2020/12/31الن�شبة2021/12/31ال�شــمالرقم

4,724,77129% 5,953,163%30״حممد مازن״ �شفيق ر�شا الأن�شاري1

%2,685,72317 17%3,357,153 البنك الإ�شالمي الأردين 2

%2,174,20614 14%2,717,757 عوين بن زكي بن �شاكر الأ�شري3

%1,500,0009 9%1,875,000 ال�شركة الأولى للتعليم 4

%1,158,0957 7%1,447,618 �شركة الثنيان لتطوير وت�شويق العقار5

خام�شًا: الو�شع التناف�شي لل�شركة �شمن قطاع ن�شاطها:

• جمال ال�سركة ينح�سر يف ال�ستثمار بالن�ساط التعليمي، وهو ملكيتها جلامعة البرتا، ولي�س لل�سركة اية اعمال 
جتارية والو�سع التناف�سي ينح�سر مع خمتلف اجلامعات احلكومية واخلا�سة يف قبول الطلبة، وجمال املناف�سة 

مرتبط بنتائج اجلامعة مع اجلامعات الأخرى.

�شاد�شًا: درجة العتماد على موردين حمددين، اأو عمالء رئي�شيني حمليا وخارجيا:

• ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سيني حملياً وخارجياً ي�سكلون 10 % فاأكرث من اإجمايل 
امل�سرتيات اأو املبيعات.

�شابعًا: احلماية احلكومية اأو المتيازات التي تتمتع بها ال�شركة، اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني 

والأنظمة اأو غريها:

• ل يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات تتمتع بها ال�سركة، اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة اأو 
غريها.

• ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز جوهرية ح�سلت عليها ال�سركة.
  ثامنًا: القرارات ال�شادرة عن احلكومة، اأو املنظمات الدولية اأو غريها التي لها اأثر مادي على عمل 

ال�شركة اأو منتجاتها اأو قدرتها التناف�شية:

• كان هناك اأثر مادي على عمل ال�سركة، وقدرتها التناف�سية نتيجة جائحة كورونا والقرارات ال�سادرة عن احلكومة 
اأعداد الطلبة يف  اأثر على  اأمر الدفاع والغالقات التي ح�سلت ملختلف العمال التجارية مما  �سواء بتفعيل قانون 

وقدرتها  ال�سركة  اأعمال  نتائج  انخفا�س  الى  اأدى  والذي  موعدها  يف  الطلبة  ذمم  حت�سيل  على  وقدرتها  اجلامعة 

التناف�سية.

• ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�سركة، ولهذا ل تقوم ال�سركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية.
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• اجلدول الآتي يبني عدد موظفي ال�شركة، وجامعة البرتا اململوكة لل�شركة وفئات موؤهالتهم:
ال�سركة املوؤهل العلمي اجلامعة

-- 216 دكتوراه

-- 68 ماج�ستري

3 160 بكالوريو�س

2 60 دبلوم

-- 35 ثانوية عامة

-- 130 دون الثانوية

5 669 املجموع

• برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة: 
مل تقم ال�سركة باإجراء اأي برامج تاأهيل وتدريب ملوظفي ال�سركة لل�سنة املالية 2021.

• عا�شرًا: املخاطر التي تتعر�س لها ال�شركة:
• ل يوجد خماطر تتعر�س لها ال�سركة، فقد مت يف ال�سنة املالية 2011 النتهاء من ت�سديد جميع التمويالت البنكية 

الق�سرية وطويلة الجل لل�سركة، علماً باأن حقوق امل�ساهمني بلغت )43,948,671( ديناراً كما يف 2021/12/31.

حادي ع�شر: اأهم الإجنازات التي حققتها ال�شركة:

مبا اأن ن�ساط ال�سركة ال�ستثماري ينح�سر يف ملكيتها جلامعة البرتا، فاإن اأهم الإجنازات خالل �سنة 2021 تتلخ�س 
فيما ياأتي:

تا�شعًا: الهيكل التنظيمي لل�شركة:
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1. ا�ستحدثت اجلامعة تخ�س�س تكنولوجيا التمويل وال�ستثمار يف كلية العلوم الإدارية واملالية.

2. ا�ستحدثت اجلامعة تخ�س�س الإعالم الرتويجي الرقمي يف كلية الإعالم.

3. مت النتهاء من اإن�ساء املرحلة الثانية من تو�سعة م�سروع الطاقة ال�سم�سية لتوليد الطاقة الكهربائية.

4. مت النتهاء من اأعمال م�سروع حتديث واجهات مبنى �سكن الطالبات القدمي.

5. مت النتهاء من اأعمال م�سروع حتديث واجهات مبنى املجمع الداري.

6. بلغ جمموع الطلبة اخلريجني لدرجة البكالوريو�س واملاج�ستري للخم�سة اأعوام املا�سية كما يف اجلدول اأدناه:

عدد اخلريجنيالعام اجلامعي

20171,615 

20181,434 

20191,487 

20201,608

20211,806

- بلغ العدد الكلي لأع�شاء الهيئة التدري�شية املتفرغني )276( على النحو الآتي:

اأعداد الهيئة التدري�شية يف جامعة البرتا

املجموعحملة املاج�ستريحملة الدكتوراهالبيان

21265277العام 2017

21766283العام 2018

22964293العام 2019

22564289العام 2020

21660276العام 2021

- تبلغ الطاقة ال�ستيعابية العامة للجامعة )8024( طالباً ح�سب معيار العتماد العام، منها )7664( طالباً لربامج 

الطلبة يف اجلامعة،  اأعداد  يبني  الآتي  املاج�ستري يف اجلامعة، واجلدول  لربامج  و)360( طالباً  البكالوريو�س، 

واجلدول الآتي يبني اأعداد الطلبة يف اجلامعة للخم�سة �سنوات املا�سية:
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اأعداد الطلبـــة يف جامعـة البتـرا

الف�سل الأولالف�سل ال�سيفيالف�سل الثاينال�سنة

2017711244317052

2018739446427358

2019730543477290

2020685042186640

2021634345436761

• ثاين ع�شر: ل يوجد اأي اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت يف ال�شنة املالية ول تدخل 
�شمن ن�شاط ال�شركة الرئي�شي.

• ثالث ع�شر: ال�شل�شلة الزمنية لالأرباح اأو اخل�شائر املحققة:
• اجلدول الآتي يبني الأرباح املحققة واملوزعة، و�سايف حقوق امل�ساهمني، واأ�سعار الأوراق املالية مقارنة لآخر خم�س �سنوات: 

20212020201920182017البيــان

4,616,0504,618,4236,592,1657,032,6447,052,936الأرباح املحققة بعد ال�شريبة

2,000,0003,200,0002,400,0004,000,0005,600,000الأرباح املوزعة

35%25 %15%20%10%ن�شبة الأرباح املوزعة

43,948,67142,532,62140,314,19837,722,03336,289,389�شايف حقوق امل�شاهمني

4.14.514.605.796.02�شعر الإغالق يف نهاية ال�شنة / دينار اأردين
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• رابع ع�شر: حتليل للمركز املايل لل�شركة ونتائج اأعمالها يف ال�شنة املالية:
يبلغ راأ�س مال ال�سركة )20,000,000( ع�سرون مليون �سهم / دينار وكانت حقوق امل�ساهمني ح�سب اجلدول الآتي:

20212020201920182017البيـــــــان

20,000,00016,000,00016,000,00016,000,00016,000,000راأ�س املال

4,603,3054,000,0004,000,0004,000,0004,000,000احتياطي اإجباري

19,345,36622,532,62120,314,19817,722,03316,289,389اأرباح مرحلة

43,948,67142,532,62140,314,19837,722,03336,289,389جمموع حقوق امل�شاهمني

• اجلدول الآتي حتليل لأهم الن�شب املالية:

20212020201920182017البيــــــانالرقم

0.441 0.2300.2900.4100.440عائد ال�شهم الواحد )دينار(1

13.65 17.8315.5511.22013.159م�شاعف �شعر ال�شهم )مرة(2

الأرباح قبل ال�شريبة اإلى القيمة 3
9.18% 9.55%11.48%8.29%7.29%ال�شوقية لالأ�شهم

14.60% 14.07%12.74%9.01%8.89%العائد على ال�شتثمار4

19.44% 18.64%16.35%10.86%10.50%العائد اإلى حقوق امل�شاهمني5

75.13% 75.45%77.88%82.97%84.61%ن�شبة امللكية6

املوجودات الثابتة اإلى حقوق 7
امل�شاهمني

%85.70 %91.41 %98.41%102.73 %98.35

104.97% 93.87%106.15% 141.87%178.62%ن�شبة التداول8

35% 25% 15% 20%10%ن�شبة توزيع الرباح9

• خام�س ع�شر   -التطورات امل�شتقبلية املهمة، واخلطة امل�شتقبلية لل�شركة:
- ال�ستمرار يف دعم اجلامعة واإدارتها، مع املحافظة على حقوق امل�ساهمني والتزامات ال�سركة جتاه الآخرين.

- ال�ستمرار يف تطوير وحت�سني املوقع العام للجامعة و�سيانة احلدائق.

- البدء باإن�ساء كلية طب ال�سنان مع مبنى العيادات اخلارجية.

- املحافظة على املركز املايل احلايل لل�سركة.

• �شاد�س ع�شر   -اأتعاب مدققي ح�شابات ال�شركة:
606( من ال�سادة املهنيون العرب-را�سل بيدفورد  اإبراهيم حمودة )اإجازة رقم  مدقق ح�سابات ال�سركة هو ال�سيد / 

الدولية -وقد كانت اأتعابهم )16,240( ديناراً �ساملة �سريبة املبيعات املقررة من احلكومة.
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• �شابع ع�شر: توزيع الأوراق املالية اململوكة يف ال�شركة ح�شب معايري الإف�شاح:
• عدد الأوراق املالية اململوكة من اأع�شاء جمل�س الإدارة وممثليهم: 

2021/12/312020/12/31اجلن�شيةاملن�شــــــبال�شـــــــــمالرقم

البنك الإ�شالمي الأردين 1
 رئي�س جمل�س 

الإدارة
3,357,1532,685,723الأردنية

 
ال�شيد مو�شى عبد العزيز حممد �شحادة ممثل 

البنك الإ�شالمي الأردين
 رئي�س جمل�س 

الإدارة
50,00040,000الأردنية

�شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة2
نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة
12,50010,000ال�شعودية

 
ال�شيد ب�شار عوين زكي �شاكر ممثل �شركة عوين 

وب�شار �شاكر املحدودة
نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة
00ال�شعودية

املهند�س »حممد مازن« �شفيق ر�شا الأن�شاري3
ع�شو جمل�س 
اإدارة/ املدير 

العام
5,953,1634,724,771الأردنية

ال�شركة الأولى للتعليم4
ع�شو جمل�س 

اإدارة
1,875,0001,500,000الكويتية

 
الفا�شلة رمي م�شر حممد بدران ممثل ال�شركة 

الأولى للتعليم
ع�شو جمل�س 

اإدارة
00الأردنية

�شركة التاأمني ال�شالمية5
ع�شو جمل�س 

اإدارة
905,000724,000الأردنية

ال�شيد ر�شا امني �شالح دحبور ممثل �شركة 
التاأمني ال�شالمية

ع�شو جمل�س 
اإدارة

00الأردنية

 ال�شيد خليل خلوى عبد احلكيم الدويك6
ع�شو جمل�س 

اإدارة
152,381121,905الأردنية

 املهند�س عوين فوؤاد ح�شني امل�شري7
ع�شو جمل�س 

اإدارة
83,32066,656الأردنية

املهند�س »حممد ه�شام« »حممد مازن« الأن�شاري8
ع�شو جمل�س 

اإدارة
75,67860,543الأردنية

 املهند�س ه�شام ح�شن �شريف من�شور        9
ع�شو جمل�س 

اإدارة
37,50027,500الأردنية

�شركة ال�شماحة للتمويل وال�شتثمار10
ع�شو جمل�س 

اإدارة
12,50010,000الأردنية

 
الدكتور »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي اجلعربي 

ممثل �شركة ال�شماحة للتمويل وال�شتثمار
ع�شو جمل�س 

اإدارة
00الأردنية

الدكتور خليل �شالح عارف عزوقة11
ع�شو جمل�س 

اإدارة
11,00010,000الأردنية
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ل يوجد اأي اأ�سهم مملوكة من اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة.  •
الأوراق املالية اململوكة من اأ�سخا�س الإدارة العليا.   •

2021/12/312020/12/31املن�شبال�شمالرقم

5,953,1634,681,275املدير العاماملهند�س ״حممد مازن״ �شفيق ر�شا الأن�شاري1

ال�شيد �شامر علي احمد الطيب2
املدير املايل 

6,2505,000والداري

• ل يوجد اأي اأ�سهم مملوكة لأقارب اأ�سخا�س الإدارة العليا.
• ل يوجد اأ�سهم مملوكة لل�سركات امل�سيطر عليها من اأع�ساء جمل�س الإدارة.

• ل يوجد اأي اأ�سهم مملوكة لل�سركات امل�سيطر عليها من اأ�سخا�س الإدارة العليا.
• ل يوجد اأي اأ�سهم مملوكة لل�سركات امل�سيطر عليها من اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة.
• ل يوجد اأي اأ�سهم مملوكة لل�سركات امل�سيطر عليها من اأقارب اأ�سخا�س الإدارة العليا.
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• ثامن ع�شر -املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة:

املن�شبال�شـــــمالرقم
مكافاأة عن �شنة 

2020
بدل تنقالت 
�شنة 2021

اإجمايل املزايا 
ال�شنوية

ال�شيد مو�شى عبد العزيز حممد �شحادة1
رئي�س جمل�س 

5,0006,00011,000الإدارة

ال�شيد ب�شار عوين زكي �شاكر2
نائب رئي�س جمل�س 

5,0006,00011,000الإدارة

املهند�س ״حممد مازن״ �شفيق ر�شا 3
الأن�شاري

ع�شو جمل�س 
الإدارة/ املدير 

العام
5,0006,00011,000

5,0006,00011,000ع�شو جمل�س الإدارةال�شيدة رمي م�شر حممد بدران4

املرحوم املهند�س ع�شام جوهر علي 5
اجلمايل

5,0001,5006,500ع�شو جمل�س الإدارة

4,5004,500-ع�شو جمل�س الإدارةال�شيد ر�شا امني �شالح دحبور6

5,0006,00011,000ع�شو جمل�س الإدارةال�شيد خليل خلوى عبد احلكيم الدويك.7

5,0006,00011,000ع�شو جمل�س الإدارةاملهند�س عوين فوؤاد ح�شني امل�شري8

املهند�س »حممد ه�شام« »حممد مازن« �شفيق 9
الأن�شاري        

5,0006,00011,000ع�شو جمل�س الإدارة

1,6676,0007,667ع�شو جمل�س الإدارةاملهند�س ه�شام ح�شن �شريف من�شور10

الدكتور »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي 11
اجلعربي

5,0006,00011,000ع�شو جمل�س الإدارة

5,0006,00011,000ع�شو جمل�س الإدارةالدكتور خليل �شالح عارف عزوقة12

2,916-2,916ع�شو جمل�س الإدارةال�شيد اأ�شعد داود اإبراهيم الدي�شي13
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مزايا ومكافاآت اأ�سخا�س الإدارة العليا املدفوعة يف �سنة 2021:

البيان-رواتب �شنويةاملن�شبال�شـــــمالرقم

1
املهند�س ״حممد مازن״ �سفيق ر�سا 

الأن�ساري
املدير العام       

اأتعاب مقابل  اأي  العام  املدير  يتقا�سى  ل 

اإدارته لل�سركة

ال�سيد �سامر علي اأحمد الطيب2
املايل  املدير 

والإداري
42,000

• تا�شع ع�شر: بيان بالتربعات:
جامعة  يف  املحتاجني  الطلبة  م�ساعدة  �سندوق  لدعم  دينار  األف  مائة   )100.000( مببلغ  ال�سركة  اإدارة  تربعت   -

البرتا، بداية ال�سنة املالية 2021.

• ع�شرون: العقود وامل�شاريع والرتباطات التي عقدتها ال�شركة امل�شدرة مع ال�شركات التابعة، اأو 
ال�شقيقة، اأو احلليفة اأو رئي�س جمل�س الإدارة، اأو اأع�شاء املجل�س، اأو املدير العام، اأو اأي موظف يف 

ال�شركة اأو اأقاربهم:
- ل يوجد اأي عقود اأو م�ساريع اأو ارتباطات عقدتها ال�سركة مع ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة، اأو رئي�س 

جمل�س الإدارة، اأو اأع�ساء املجل�س، اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�سركة، اأو اأقاربهم.

• واحد وع�شرون: م�شاهمة ال�شركة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع:
• حماية البيئة: 

- مت اإقامة حمالت توعوية عن خماطر التدخني خا�سة داخل الأماكن املغلقة.

- مت اإقامة يوم تطوعي لزراعة ال�سجار بالتعاون مع وزارة الزراعة 

• خدمة املجتمع: 
- اقامت جامعة البرتا بازارات خريية جلمعيات املنطقة املحيطة بها.

- مت اإقامة بطولة كروية لطلبة املدار�س من خالل عمادة �سوؤون طلبة جامعة البرتا
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تقرير احلوكمة
القواعد  اأف�سل  يتبنى  كما  ال�سركة،  اأعمال  ونتائج  اأداء  املوؤ�س�سية يف تطوير وحت�سني  باأهمية  الإدارة  يوؤمن جمل�س 

واملعايري يف تطبيق وتفعيل احلاكمية املوؤ�س�سية. 

اأ. اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة احلاليون:

املن�سبال�ســـــمالرقم
ع�سو 
تنفيذي

ع�سو غري 
تنفيذي

ع�سو 
م�ستقل

ع�سو 
غري 

م�ستقل

 البنك ال�شالمي الردين 1
رئي�س جمل�س 

üüالإدارة

 �شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة2
نائب رئي�س 

üüجمل�س الإدارة 

املهند�س »حممد مازن« �شفيق ر�شا الأن�شاري3

 ع�شو جمل�س 
الإدارة/املدير 

العام
üü

 ال�شركة الولى للتعليم4
ع�شو جمل�س 

üüالإدارة

�شركة التاأمني ال�شالمية5
ع�شو جمل�س 

üüالإدارة

ال�شيد خليل خلوى عبد احلكيم الدويك6
ع�شو جمل�س 

üüالإدارة

املهند�س عوين فوؤاد ح�شني امل�شري7
ع�شو جمل�س 

üüالإدارة

8
مازن«  »حممد  ه�شام«  »حممد  املهند�س 

�شفيق الأن�شاري        

ع�شو جمل�س 
üüالإدارة

املهند�س ه�شام ح�شن �شريف من�شور               9
ع�شو جمل�س 

üüالإدارة

 �شركة ال�شماحة للتمويل وال�شتثمار10
ع�شو جمل�س 

ü ü الإدارة

الدكتور خليل �شالح عارف عزوقة11
ع�شو جمل�س 

 üü الإدارة

 ب- جميع الأع�شاء حاليني ول يوجد اأع�شاء م�شتقيلني.
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ج- اأ�شماء ممثلي اأع�شاء جمل�س الإدارة العتباريني:

املن�سبال�ســـــمالرقم
ع�سو 
تنفيذي

ع�سو 
غري 

تنفيذي

ع�سو 
م�ستقل

ع�سو 
غري 

م�ستقل

1
 / �شحادة  حممد  العزيز  عبد  مو�شى  ال�شيد 

ممثل البنك الإ�شالمي الأردين 

رئي�س جمل�س 
ü ü الإدارة

2
�شاكر / ممثل �شركة  ب�شار عوين زكي  ال�شيد 

عوين وب�شار �شاكر املحدودة

نائب رئي�س 
üü جمل�س الإدارة 

3
ممثل   / بدران  حممد  م�شر  رمي  ال�شيدة 

ال�شركة الأولى للتعليم

ع�شو جمل�س 
üü الإدارة

4
�شركة  ممثل   / دحبور  �شالح  امني  ر�شا  ال�شيد 

التاأمني ال�شالمية

ع�شو جمل�س 
üü الإدارة

5
فهمي  خليل«  »حممد  فهمي«  »حممد  الدكتور 

اجلعربي / ممثل �شركة ال�شماحة للتمويل وال�شتثمار

ع�شو جمل�س 
ü ü الإدارة

د. املنا�شب التنفيذية يف ال�شركة:

- املهند�س /  ״حممد مازن ״ �سفيق ر�سا الأن�ساري/ املدير العام لل�سركة.
- ال�سيد / �سامر علي اأحمد الطيب / املدير املايل لل�سركة 

هـ. ع�شويات جمل�س الإدارة يف ال�شركات امل�شاهمة العامة الأخرى:

ال�سيد / مو�سى عبد العزيز حممد �سحادة، ممثل البنك الإ�سالمي الأردين:

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة التاأمني الإ�سالمية.

- ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية ل�سناعة املوا�سري املعدنية.

- رئي�س جمل�س اإدارة البنك الإ�سالمي الأردين.

الدكتور/ »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي اجلعربي، ممثل �سركة ال�سماحة للتمويل وال�ستثمار:

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املركز الأردين للتجارة الدولية.

• ل يوجد ع�سويات اأخرى لأع�ساء جمل�س الإدارة الآخرين يف ال�سركات امل�ساهمة العامة.
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و- ا�شم �شابط ارتباط احلوكمة: 

- �سامر علي اأحمد الطيب.

ز- اأ�شماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة:

1. جلنة التدقيق.

2. جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

3. جلنة احلوكمة.

4. جلنة اإدارة املخاطر.

ح. اأع�شاء جلنة التدقيق ونبذة عن موؤهالتهم:

الدكتور/ خليل �سالح عارف عزوقة: رئي�س جلنة التدقيق 

ال�شهادات العلمية:

- بكالوريو�س طب وجراحة - جامعة الإ�سكندرية /م�سر 1960.

- دبلوم امرا�س قلب واوعية دموية - جامعة فيينا / النم�سا 1985.

اخلربات العملية:

- اخت�سا�سي اأمرا�س باطنية. 

-رئي�س هيئة املدرين لل�سركة العربية للتجهيزات الغذائية.

الدكتور/ »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي اجلعربي: ع�سو جلنة التدقيق

ال�شهادات العلمية:

- بكالوريو�س اإدارة مالية - جامعة الإ�سراء / الأردن 2005.

- ماج�ستري اإدارة اأعمال - جامعة ال�سرق الأو�سط / الأردن 2011.

- دكتوراه اقت�ساد وم�سارف اإ�سالمية/ جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية 2016.

.CIPA حا�سل على �سهادة -

اخلربات العملية:

- عمل يف اأق�سام البنك الإ�سالمي من عام 1988 ولغاية 1992.

- موظف يف دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام 1992 ولغاية 2007.

- م�ساعد مدير دائرة التدقيق الداخلي وال�سرعي للبنك الإ�سالمي من عام 2008 ولغاية 2010.

- مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام 2010 ولغاية 2018/2.
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- م�ساعد مدير عام البنك الإ�سالمي الأردين منذ 2018/3 ولغاية تاريخه.

- ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة املركز الأردين للتجارة الدولية

املهند�س / ه�سام ح�سن �سريف من�سور: ع�سو جلنة التدقيق 

ال�شهادات العلمية:

- بكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية، جامعة عني �سم�س / القاهرة 1962

اخلربات العملية:

- مهند�س تنفيذي للم�ساريع لدى ال�سركة العربية للمقاولت وال�سناعة يف الكويت 1967-1963.

- اأ�س�س واأدار مكتب اخلليج الهند�سي للدرا�سات الهند�سية وال�ست�سارات يف الكويت 1975-1967.

الكويت  والأهلية يف  احلكومية  امل�ساريع  بتنفيذ  قامت  التي  العامة  واملقاولت  للتجارة  الهدير  �سركة  واأدار  اأ�س�س   -

.2005-1975

- موؤ�س�س وع�سو جمل�س اإدارة �سابق يف �سركة ال�سراع للتطوير العقاري وال�ستثمارات يف عمان 2015-2007.

- نائب رئي�س هيئة مديرين �سركة هوازن التجارية يف عمان 2015-2007.

ط- اأع�شاء اللجان الأخرى:

اوًل: جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:

1.  ال�سيد / خليل الدويك، رئي�س اللجنة.

2.  املهند�س / ه�سام من�سور، نائب رئي�س اللجنة.

3.  ال�سيد / ر�سا دحبور، ع�سواً.

ثانيًا: جلنة احلوكمة:

1. املهند�س / عوين امل�سري، رئي�س اللجنة.

2. املهند�س / ه�سام من�سور، نائب رئي�س اللجنة.

3. ال�سيدة / رمي بدران، ع�سواً.

ثالثًا: جلنة اإدارة املخاطر:

1. ال�سيد / ر�سا دحبور، رئي�س اللجنة.

2. الدكتور / خليل عزوقة، نائب رئي�س اللجنة.

3. املهند�س / ”حممد مازن” الن�ساري، ع�سواً. 

ي- عدد اجتماعات كل من اللجان خالل �شنة 2021

- اجتمعت جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة خم�سة اجتماعات خالل �سنة 2021 بح�سور جميع الأع�ساء.
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- اجتمعت جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�س الإدارة اجتماعني خالل �سنة 2021 بح�سور جميع الأع�ساء.

- اجتمعت جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة اجتماعني خالل �سنة 2021 بح�سور جميع الأع�ساء.

جميع  بح�سور   2021 �سنة  خالل  اجتماعني  الإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  اجتمعت   -

الأع�ساء.

عدد اجتماعات جلنة التدقيق مع مدققي احل�شابات اخلارجي خالل �شنة 2021.

- اجتمعت جلنة التدقيق مع مدققي احل�سابات اخلارجي خالل �سنة 2021 اجتماعاً واحداً.

ل- عدد اجتماعات جمل�س الإدارة خالل �شنة 2021
عقد جمل�س اإدارة ال�سركة �ستة اجتماعات خالل �سنة 2021. 

بيان الأع�ساء احلا�سرين لالجتماعات كالآتي:

ال�شـــــمالرقم
عدد ح�شور 

اجلل�شات

6ال�شيد مو�شى عبد العزيز حممد �شحادة 1

6ال�شيد ب�شار عوين زكي �شاكر2

6املهند�س »حممد مازن« �شفيق ر�شا الأن�شاري3

6ال�شيدة رمي م�شر حممد بدران 4

5ال�شيد ر�شا امني �شالح دحبور5

6ال�شيد خليل خلوى عبد احلكيم الدويك6

6املهند�س عوين فوؤاد ح�شني امل�شري7

6املهند�س »حممد ه�شام« »حممد مازن« �شفيق الأن�شاري        8

6املهند�س ه�شام ح�شن �شريف من�شور9

6الدكتور »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي اجلعربي10

6الدكتور خليل �شالح عارف عزوقة11

-	
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ال�شادة امل�شاهمون الكرام،

ال�سادرة عن  2020 والإجراءات  ل�سنة  الدفاع رقم )5(  واأمر   1992 ل�سنة  الدفاع رقم )13(  باأحكام قانون  عماًل 

العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  على  وموافقته  اأعاله  الدفاع  امر  مبوجب  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  معايل 

العادية من خالل و�سائل الت�سال املرئي واللكرتوين، يو�سي جمل�س الإدارة اإلى هيئتكم املوقرة النظر يف الأمور 

الآتية املدرجة على جدول اأعمال هذا الجتماع واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها، وهي كما ياأتي:

1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابق.

امل�ستقبلية وامل�سادقة عليها  ال�سركة  2021 وخطة عمل  املالية  ال�سنة  الإدارة عن  الت�سويت على تقرير جمل�س   -2

وميزانية  ح�سابات  على  والت�سويت   2021 املالية  ال�سنة  عن  ال�سركة  ح�سابات  مدققي  تقرير  على  والت�سويت 

ال�سركة لعام 2021 وامل�سادقة عليها.

3- الت�سويت على توزيع اأرباح نقدية للم�ساهمني بن�سبة 10%  من را�س املال ح�سب تو�سية جمل�س الإدارة.

4- اإبراء ذمة اع�ساء جمل�س الدارة عن ال�سنة املالية 2021.

5-  انتخاب مدققي ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية 2022 وحتديد اتعابهم او تفوي�س جمل�س الدارة بتحديد اتعابهم.

ال�شادة امل�شاهمون الكرام:

وختاماً، فاإنه ي�سر جمل�س الإدارة اأن ي�سكركم على ح�سوركم هذا الجتماع متوجهني اإلى اهلل العلي العظيم باحلمد 

والثناء، ون�ساأله �سبحانه العون ودوام التوفيق وعليه نتوكل وبه ن�ستعني فيما ن�سعى اإليه من اأهداف وغايات، متمنني 

لكم ول�سركتكم املوقرة كل اخلري والتوفيق باإذن اهلل.

             
جمل�س الإدارة
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 ششكت انبخشاء نهخعهُى 
 يذذودة يغاهًت عايتششكت 

  2021كاَىٌ األول  31كًا فٍ  انًشكض انًانٍ لائًت
 

 )بانذَُاس األسدٍَ(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2020 2021 إ٣ؼبػ 

    انًىجىداث
    انًىجىداث غُش انًخذاونت 

 3887698377  3786658300  3 ٓٔزٌِبد ٝٓؼذاد
 1088513  -    ٓشبس٣غ رؾذ اُز٘ل٤ز

 3888778890  3786658300   يجًىع انًىجىداث غُش انًخذاونت 
    

    انًىجىداث انًخذاونت
 2118998  1718188  4  ثؼبػخ

 9898510  9278178  5 أسطذح ٓذ٣٘خ أخشٟ
 489288182  583218280  6 رْٓ ٓذ٣٘خ

 185008000  185008000  7 ٓٞعٞداد ٓب٤ُخ ثبٌُِلخ أُالؤح
 3898457  3638179   اُزؾظ٤َد٤ٌبد ثشعْ 

 483648252  589928548  8 اُ٘وذ ٝٓب ك٢ ؽٌٔٚ
 1283838399  1482758373   يجًىع انًىجىداث انًخذاونت 

 51,261,289  51,940,673   يجًىع انًىجىداث
    

    دمىق انًهكُت وانًطهىباث 
   9 دمىق انًهكُت

 1680008000  2080008000   ثٚ ٝأُذكٞع  ٝأٌُززت سأط أُبٍ أُظشػ
 480008000  486038305    اؽز٤بؽ٢ إعجبس١

 2285328621  1983458366   أسثبػ ٓشؽِخ
 4285328621  4389488671    يجًىع دمىق انًهكُت

    
    انًطهىباث 

 283478568  188948196  10 رْٓ دائ٘خ
 598100  -   د٤ٌبد لعِخ اُذكغ 
 289978486  286588381  11 ٓوذٓبا٣شاداد ٓوجٞػخ 

 383248514  384398425  12 أسطذح دائ٘خ أخشٟ
 887288668  789928002   يجًىع انًطهىباث 

 51,261,289  51,940,673   يجًىع دمىق انًهكُت وانًطهىباث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أُب٤ُخ ٝروشأ ٓؼٜب" وٞائْ( رشٌَ عضياً ٖٓ ٛزٙ ا26ُ( إ٠ُ سهْ  1إٕ اإل٣ؼبؽبد أُشكوخ ٖٓ سهْ  "
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 ششكت انبخشاء نهخعهُى 
 يذذودة يغاهًت عايتششكت 

 2021كاَىٌ األول  31نهغُت انًُخهُت فٍ  انشايم انذخم لائًت
 

 )بانذَُاس األسدٍَ(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2020 2021 إ٣ؼبػ 

    
 2480618873  2387048133  13 اإل٣شاداد اُزشـ٤ِ٤خ

 (1285018240  (1286168244  14 أُظبس٣ق اُزشـ٤ِ٤خ
 11,560,633  11,087,889   يجًم انشبخ انخشغُهٍ

 (385608832  (381398346  17 ٓظبس٣ق إداس٣خ 
 (280528876  (282298307  3 اعزٜالًبد

 (1008000  (1508000  6 ٓخظض خغبئش إئزٔب٤ٗخ ٓزٞهؼخ
 (1008000  -   رجشػبد ُظ٘ذٝم ٛٔخ ٝؽٖ 

 2888081  4638814  18 ٝٓظبس٣ق أخشٟ طبك٢ إ٣شاداد
 (548583  (558000   ٌٓبكؤح أػؼبي ٓغِظ اإلداسح 

 5,980,423  5,978,050   سبخ انغُت لبم انضشَبت 
 (183008000  (183008000  22 غ٘خُِذخَ اُػش٣جخ 

 (628000  (628000  22 ُِغ٘خػش٣جخ أُغبٛٔخ اُٞؽ٤٘خ 
 4,618,423  4,616,050   نهغُتانشبخ وانذخم انشايم إجًانٍ 

    
    
    

 0,23  0,23  19 انذظت األعاعُت وانًخفضت نهغهى يٍ سبخ انغُت
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُب٤ُخ ٝروشأ ٓؼٜب" وٞائْرشٌَ عضياً ٖٓ ٛزٙ اُ (26( إ٠ُ سهْ  1"إٕ اإل٣ؼبؽبد أُشكوخ ٖٓ سهْ  
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 انبخشاء نهخعهُىششكت 
 يذذودة يغاهًت عايتششكت 

  2021كاَىٌ األول  31نهغُت انًُخهُت فٍ  ًهكُتانخغُشاث فٍ دمىق ان لائًت
 

 )بانذَُاس األسدٍَ(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
سأط انًال  

 انًذفىع
 إدخُاطٍ
 إجباسٌ

 أسباح
 يشدهت

 
 انًجًىع

     
 42,532,621  22,532,621  4,000,000  16,000,000  1/1/2021انشطُذ كًا فٍ 

 -  (480008000  -  480008000  (9 إ٣ؼبػ ص٣بدح سأط أُبٍ 
 (3,200,000) (382008000  -  -  (9 إ٣ؼبػ  رٞص٣ؼبد أسثبػ

 -  (6038305  6038305  -  اؽز٤بؽ٢ إعجبس١ 
 4,616,050  486168050  -  -  إعٔب٢ُ اُذخَ اُشبَٓ ُِغ٘خ

 43,948,671  19,345,366  4,603,305  20,000,000  31/12/2021انشطُذ كًا فٍ 
     

 40,314,198  20,314,198  4,000,000  16,000,000  1/1/2020انشطُذ كًا فٍ 
 (2,400,000) (284008000  ـ  ـ  رٞص٣ؼبد أسثبػ

 4,618,423  486188423  ـ  ـ  إعٔب٢ُ اُذخَ اُشبَٓ ُِغ٘خ
 42,532,621  22,532,621  4,000,000  16,000,000  31/12/2020انشطُذ كًا فٍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُب٤ُخ ٝروشأ ٓؼٜب" وٞائْرشٌَ عضياً ٖٓ ٛزٙ اُ (26( إ٠ُ سهْ  1"إٕ اإل٣ؼبؽبد أُشكوخ ٖٓ سهْ  
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 نهخعهُىانبخشاء ششكت 
 يذذودة يغاهًت عايتششكت 

  2021كاَىٌ األول  31نهغُت انًُخهُت فٍ  انخذفماث انُمذَت لائًت
 

 )بانذَُاس األسدٍَ(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 2021 2020 

   األَشطت انخشغُهُت 
 589808423  589788050  هجَ اُؼش٣جخ اُغ٘خ سثؼ

 280528876  282298307  اعزٜالًبد
 548583  558000  ٌٓبكؤح أػؼبي ٓغِظ اإلداسح

 1008000  1508000  ٓخظض خغبئش إئزٔب٤ٗخ ٓزٞهؼخ
   

   انخغُش فٍ سأط  انًال انعايم 
 2098712  268278  د٤ٌبد ثشعْ اُزؾظ٤َ

 (5148766  (5438098  رْٓ ٓذ٣٘خ
 (578268  408810   ثؼبػخ

 988160  628332  أسطذح ٓذ٣٘خ أخشٟ
 (3748251  (4538372  رْٓ دائ٘خ

 (182398209  ( 3398105  ٓوذٓبإ٣شاداد ٓوجٞػخ 
 (2368400  (598100  د٤ٌبد لعِخ اُذكغ

 (4718062  348431  أسطذح دائ٘خ أخشٟ
 (188168533  (183368520  ػش٣جخ دخَ ٓذكٞػخ

 387868265  588458013  انخذفماث انُمذَت يٍ األَشطت انخشغُهُتطافٍ 
   

   األَشطت اإلعخثًاسَت
 (182588315  (180168717  ٝٓشبس٣غ رؾذ اُز٘ل٤زٓٔزٌِبد ٝٓؼذاد 

   
   األَشطت انخًىَهُت
 (284008000  (382008000  رٞص٣ؼبد أسثبػ 

   
 1278950  186288296  ويا فٍ دكًه انخغُش فٍ انُمذ

 482368302  483648252  اُغ٘خك٢ ثذا٣خ  ٝٓب ك٢ ؽٌٔٚ اُ٘وذ
 4,364,252  5,992,548  انغُتفٍ َهاَت  ويا فٍ دكًه انُمذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُب٤ُخ ٝروشأ ٓؼٜب" وٞائْ( رشٌَ عضياً ٖٓ ٛزٙ ا26ُ( إ٠ُ سهْ  1"إٕ اإل٣ؼبؽبد أُشكوخ ٖٓ سهْ  
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 انبخشاء نهخعهُىششكت 
 يذذودة يغاهًت عايتششكت 

 انًانُت مىائىإَضاداث دىل ان
 2021كاَىٌ األول  31

 
 )بانذَُاس األسدٍَ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 حؤعُظ انششكت وَشاطها    .  1
 

( 2308  األسد٢ٗ ًششًخ راد ٓغا٤ُٝخ ٓؾذٝدح ٝعغِذ رؾذ سهْ ثٔوزؼ٠ هبٕٗٞ اُششًبد ششكت انبخشاء نهخعهُى رؤعغذ 
 1999ًبٕٗٞ األٍٝ  5ٝهذ رْ رؼذ٣َ اعْ اُششًخ إ٠ُ دشًخ اُجزشاي ثزبس٣خ  ،ثٜذف إٗشبي عبٓؼخ ُِج٘بد 1990لة  1ثزبس٣خ 

، ٝهذ رْ رؾ٣َٞ اُظلخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِششًخ إ٠ُ دشًخ 2000/ 1999اُذساع٢  ُزظجؼ عبٓؼخ ٓخزِاخ ُِج٤ٖ٘ ٝاُج٘بد اػزجبساً ٖٓ اُؼبّ
 .أٌُِٔخ ااسد٤ٗخ اُٜبد٤ٔخك٢ . إٕ ٓشًض رغغ٤َ اُششًخ ٛٞ 22/9/2004( ثزبس٣خ 353ٓغبٛٔخ ػبٓخ ٝعغِذ رؾذ سهْ  

 
 األسدٕ. –إٕ أعْٜ اُششًخ ٓذسعخ ك٢ ثٞسطخ ػٔبٕ ُألٝسام أُب٤ُخ 

 
 

 واٞائْٝرزاِات ٛازٙ اُ ، 2022داجبؽ  9 ٓاٖ هجاَ ٓغِاظ إداسح اُشاشًخ كا٢ عِغازٚ أُ٘ؼواذح ثزابس٣خ أُشكواخ أُب٤ُاخ وٞائْرْ إهشاس اُ
 ُِٔغب٤ٖٔٛ.ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ  ٓٞاكوخ

 
 
 
 
 
 انغُاعاث انًذاعبُت انهايت    .  2

 انًانُت مىائىأعظ إعذاد ان
أُب٤ُخ ُِششًخ ٝكوبً ُِٔؼب٤٣ش اُظبدسح ػٖ ٓغِظ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ ٝاُزلغ٤شاد اُظبدسح ػٖ ُغ٘خ رلغ٤شاد  وٞائْرْ اػذاد اُ

 اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ أُ٘جضوخ ػٖ ٓغِظ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ.
 ٌِلخ اُزبس٣خ٤خ.٤ُخ ٝكوبً ُٔجذأ اُأُب وٞائْرْ إػذاد اُ

   .أُب٤ُخ ٝاُز١ ٣ٔضَ اُؼِٔخ اُشئ٤غ٤خ ُِششًخ وٞائْاظٜبس اُإ اُذ٣٘بس األسد٢ٗ ٛٞ ػِٔخ 
، ثإعزض٘بي أُؼب٤٣ش اُغذ٣ذح اُز٢ إٕ اُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ أُزجؼخ ُِغ٘خ اُؾب٤ُخ ٓزٔبصِخ ٓغ اُغ٤بعبد اُز٢ رْ ارجبػٜب ك٢ اُغ٘خ اُغبثوخ

 .أطجؾذ ٝاعجخ اُزاج٤ن إػزجبساً ٖٓ ثذا٣خ اُغ٘خ أُب٤ُخ اُؾب٤ُخ
 
 
 
 

 
 حطبُك يعاَُش انخماسَش انًانُت انذونُت انجذَذة 

           أطااذس ٓغِااظ ٓؼااب٤٣ش أُؾبعااجخ اُذ٤ُٝااخ ػااذداً ٓااٖ أُؼااب٤٣ش اُذ٤ُٝااخ ُِزواابس٣ش أُب٤ُااخ، ٝعاا٤زْ راج٤اان ٛاازٙ أُؼااب٤٣ش ثؼااذ راابس٣خ
 واٞائْأ١ راؤص٤ش عاٞٛش١ ػِا٠ اُ، ٝرزٞهغ إداسح اُششًخ إٔ راج٤ن ٛزٙ أُؼب٤٣ش ك٢ أُغازوجَ ُاٖ ٣ٌإٞ ُاٚ 2021ًبٕٗٞ األٍٝ  31

 أُب٤ُخ ُِششًخ. 
 

 ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ِٓخض ألْٛ أُؼب٤٣ش اُغذ٣ذح ٝرٞاس٣خ راج٤وٜب : 
 

 حاسَخ انخطبُك يىضىع انًعُاس سلى انًعُاس
   

 2023غ٘ٞاد أُب٤ُخ اُز٢ رجذأ ك٢ ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ اُ ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ (17أُؼ٤بس اُذ٢ُٝ ُِزوبس٣ش أُب٤ُخ سهْ  
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 اعخخذاو انخمذَشاث
 وٞائْأُب٤ُخ ٝراج٤ن اُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ ٣زاِت ٖٓ إداسح اُششًخ اُو٤بّ ثجؼغ اُزوذ٣شاد ٝااعزٜبداد اُز٢ راصش ػ٠ِ اُ وٞائْإٕ إػذاد اُ

أُب٤ُخ ٝاإل٣ؼبؽبد أُشكوخ ثٜب. إٕ رِي اُزوذ٣شاد رغز٘ذ ػ٠ِ كشػ٤بد رخؼغ ُذسعبد ٓزلبٝرخ ٖٓ اُذهخ ٝاُز٤وٖ، ٝػ٤ِٚ كإٕ اُ٘زبئظ 
 اُلؼ٤ِخ ك٢ أُغزوجَ هذ رخزِق ػٖ روذ٣شاد اإلداسح ٗز٤غخ اُزـ٤ش ك٢ أٝػبع ٝظشٝف اُلشػ٤بد اُز٢ اعز٘ذد ػ٤ِٜب رِي اُزوذ٣شاد. 

 

 أُب٤ُخ: وٞائْاُزوذ٣شاد اُز٢ رْ اعزخذآٜب ك٢ إػذاد اُ ٝك٤ٔب ٢ِ٣ أْٛ
اؽزغبة ااعزٜالًبد اُغ٣ٞ٘خ اػزٔبدا ػ٠ِ   ثشٌَ دٝس١ ُـب٣بد أُِٔٞعخ  ُألطٍٞروّٞ اإلداسح ثإػبدح روذ٣ش األػٔبس اإلٗزبع٤خ  -

 اُذخَ. هبئٔخغبسح اُزذ٢ٗ  إٕ ٝعذد( ك٢ اُؾبُخ اُؼبٓخ ُزِي ااطٍٞ ٝروذ٣شاد األػٔبس اإلٗزبع٤خ أُزٞهؼخ ك٢ أُغزوجَ، ٣ٝزْ اخز خ

( ؽ٤اش رزاِات ٛازٙ اُؼ٤ِٔاٚ 9  سهْ روّٞ إداسح اُششًخ ثزوذ٣ش ه٤ٔخ خغبئش رذ٢ٗ أُٞعٞداد أُب٤ُخ ٝكوبَ ُٔؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ -
ٗغت اُزؼضش ٝأسطذح أُٞعاٞداد إعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُلشػ٤بد ٝاُزوذ٣شاد ػ٘ذ إؽزغبة اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ أُغزوج٤ِخ ٝه٤ْ اُؼٔبٗبد ٝ
 أُب٤ُخ ػ٘ذ اُزؼضش ٝرؾذ٣ذ ك٤ٔب ارا ًبٕ ٛ٘بى ص٣بدح ك٢ دسعخ أُخبؽش اائزٔب٤ٗخ ُِٔٞعٞداد أُب٤ُخ.

 روّٞ إداسح اُششًخ ثزوذ٣ش ه٤ٔخ ٓخظض اُجؼبػخ ثا٤ئخ اُؾشًخ ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ٛزا اُزوذ٣ش ث٘بًي ػ٠ِ أػٔبس اُجؼبػخ ك٢ أُخبصٕ. -
 

 
 انًًخهكاث وانًعذاث 

ثبٌُِلاخ ثؼاذ ر٘ض٣اَ ااعازٜالى أُزاشاًْ، ٣ٝازْ اعازٜالًٜب  ثبعازض٘بي األساػا٢( ػ٘اذٓب رٌإٞ عابٛضح ُالعازخذاّ  أُٔزٌِبد ٝأُؼذادرظٜش 
 ثبعزخذاّ اُ٘غت أُئ٣ٞخ اُزب٤ُخ:ثاش٣وخ اُوغؾ اُضبثذ ػ٠ِ ٓذٟ اُؼٔش اإلٗزبع٢ أُزٞهغ ُٜب 

 

 %10 أعٜضح ػ٤ِٔخ ٝٓخزجشاد  %2 ٓجب٢ٗ ٝأث٤٘خ عبٛضح 
 %10-5 رغ٤ٜضاد ًٜش٤ٌٓٝب٤ٌ٤ٗخ ٝطؾ٤خ   %25-10   أصبس ٝٓلشٝدبد ٝد٣ٌٞساد 

 %20-2 أخشٟ   %20-15   ٝعبئؾ ٗوَ 
 

 

 

ػاٖ طابك٢ ه٤ٔزٜاب اُذكزش٣اخ كإٗاٚ ٣ازْ رخلا٤غ ه٤ٔزٜاب إُا٠ اُو٤ٔاخ أٌُٔاٖ  أُٔزٌِابد ٝأُؼاذادػ٘ذٓب ٣وَ أُجِاؾ أٌُٔاٖ اعازشدادٙ أل١ ٓاٖ 
 اُذخَ. هبئٔخاعزشدادٛب ٝرغغَ ه٤ٔخ اُزذ٢ٗ ك٢ 

 

 

ك٢ ٜٗب٣خ ًَ ػبّ، ٝك٢ ؽبٍ اخزالف اُؼٔش اإلٗزبع٢ أُزٞهغ ػٔب رْ رواذ٣شٙ عابثوب،  ُِٔٔزٌِبد ٝأُؼذاد ٣زْ ٓشاعؼخ اُؼٔش اإلٗزبع٢ أُزٞهغ
 ٔخ اُذكزش٣خ أُزجو٤خ ػ٠ِ اُؼٔش اإلٗزبع٢ أُزجو٢ ثؼذ إػبدح اُزوذ٣ش اػزجبسا ٖٓ اُغ٘خ اُز٢ رْ ك٤ٜب إػبدح اُزوذ٣ش.٣زْ اعزٜالى اُو٤

 
 

 يشاسَع حذج انخُفُز
٣ازْ  رظٜش أُشبس٣غ رؾذ اُز٘ل٤ز ثبٌُِلخ ٝاُز٢ رزؼٖٔ ًِلخ اإلٗشبياد ٝأُظبس٣ق أُجبدشح. ا ٣زْ اعزٜالى أُشبس٣غ رؾذ اُز٘ل٤ز إا ؽ٤ٖ

 ااٗزٜبي ٜٓ٘ب ٝرظجؼ عبٛضح ُالعزخذاّ.
 

 
 يىجىداث يانُت بانكهفت انًطفؤة

 ٣زؼٖٔ ٛزا اُج٘ذ أُٞعٞداد أُب٤ُخ أُؾزلظ ثٜب ػٖٔ ٗٔبرط أػٔبٍ رٜذف ا٠ُ رؾظ٤َ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ اُزؼبهذ٣خ ٝاُزا٢ رزٔضاَ ثاذكؼبد ٓاٖ
 أطَ اُذ٣ٖ ٝاُلبئذح ػ٠ِ سط٤ذ اُذ٣ٖ اُوبئْ.

 

 أُٞعٞداد ػ٘ذ اُششاي ثبٌُِلخ ٓؼبكبً إ٤ُٜب ٓظبس٣ق ااهز٘بي، ٝرالؤ ػالٝح أٝ خظْ اُششاي ثبعزخذاّ ؽش٣وخ اُلبئذح اُلؼ٤ِخ. ٣زْ اصجبد ٛزٙ
 

 ٣اازْ ه٤ااذ اُزااذ٢ٗ كاا٢ ه٤ٔااخ ٛاازٙ أُٞعااٞداد ٝاُااز١ ٣ٔضااَ اُلااشم ثاا٤ٖ اُو٤ٔااخ أُضجزااخ كاا٢ اُغااغالد ٝاُو٤ٔااخ اُؾب٤ُااخ ُِزااذكوبد اُ٘وذ٣ااخ أُزٞهؼااخ
 .اُذخَ هبئٔخؼش اُلبئذح اُلؼ٢ِ ك٢ أُخظٞٓخ ثغ

  
 

 انمًُت انعادنت
رٔضَ أعؼبس اإلؿالم ك٢ أعٞام ٗشاخ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ُِٔٞعٞداد أُب٤ُخ. ك٢ ؽبٍ ػذّ راٞكش أعاؼبس ٓؼِ٘اخ أٝ ػاذّ ٝعاٞد راذاٍٝ ٗشاؾ ػِا٠ 

اُؼبدُاخ ألداح ٓب٤ُاخ ٓشابثٜخ أٝ ٓاٖ خاالٍ اؽزغابة اُو٤ٔاخ ثؼغ أُٞعٞداد أُب٤ُخ كإٗٚ ٣زْ روذ٣ش ه٤ٔزٜب اُؼبدُخ ٖٓ خالٍ  ٓوبسٗزٜاب ثبُو٤ٔاخ 
إظٜبسٛاب اُؾب٤ُخ ُِزذكوبد اُ٘وذ٣خ أُغزوج٤ِخ أُزؼِوخ ثٜب. ك٢ ؽبٍ رؼزس ه٤بط اُو٤ٔاخ اُؼبدُاخ ُِٔٞعاٞداد أُب٤ُاخ ثشاٌَ ٣ؼزٔاذ ػ٤ِاٚ كإٗاٚ ٣ازْ 

 ثبٌُِلخ ثؼذ ر٘ض٣َ أ١ رذ٢ٗ ك٢ ه٤ٔزٜب.
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 ُتحاسَخ اإلعخشاف بانًىجىداث انًان
 ٣زْ ااػزشاف ثششاي ٝث٤غ أُٞعٞداد أُب٤ُخ ك٢ ربس٣خ أُزبعشح  ربس٣خ اُزضاّ اُششًخ ثج٤غ أٝ دشاي أُٞعٞداد أُب٤ُخ(.

 
 انزيى انًذَُت

 هبئٔاخػأٖ  ، ٣ٝزْ دات اُزْٓ ك٢ ؽابٍ ػاذّ إٌٓب٤ٗاخ رؾظا٤ِٜباُخغبئش اإلئزٔب٤ٗخ أُزٞهؼخرظٜش اُزْٓ أُذ٣٘خ ثبٌُِلخ ثؼذ ر٘ض٣َ ٓخظض 
اُخغبئش شٟ اؽوبً، ٛزا ٣ٝزْ دساعخ ٓخظض ااخ ٣ٝؼبف أُؾظَ ٖٓ اُزْٓ اُز٢ رْ داجٜب إ٠ُ اإل٣شاداد اُذخَ رؾذ ث٘ذ د٣ٕٞ ٓؼذٝٓخ

 شٌَ دٝس١.ثاإلئزٔب٤ٗخ أُزٞهؼخ 
 

 انُمذ ويا فٍ دكًه 
ٓجابُؾ ٓؾاذدح ٝثبعازؾوبهبد ا رزغابٝص اُضالصاخ ٣ٔضَ اُ٘وذ ٝٓب ك٢ ؽٌٔٚ اُ٘وذ كا٢ اُظا٘ذٝم ُٝاذٟ اُج٘اٞى ٝااعازضٔبساد اُوبثِاخ ُِزغا٤٤َ إُا٠ 

 أدٜش ثؾ٤ش ا رزؼٖٔ ٓخبؽش اُزـ٤ش ك٢ اُو٤ٔخ. 
 

 انبضاعت 
 اٌُِلخ أُشعؼ. عؼش ٣زْ رغؼ٤ش أُٞاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُوشؽبع٤خ ػ٠ِ اعبط ٓزٞعؾ

  
 انزيى انذائُت وانًبانغ يغخذمت انذفع 

اعزالّ اُجؼبئغ ٝاُخذٓبد ٖٓ هجَ اُششًخ عٞاي رٔذ أُابُجخ ثٜاب ٓاٖ هجاَ أُاٞسد أٝ ُاْ  ٣زْ إصجبد اُزْٓ اُذائ٘خ ٝأُجبُؾ ٓغزؾوخ اُذكغ ػ٘ذ
 رزْ.
 

 انًخظظاث
 ٣زْ إصجبد أُخظظبد ػ٘ذٓب ٣زشرت ػ٠ِ اُششًخ اُزضآبد ٗز٤غخ ألؽذاس عبثوخ ٝأٗٚ ٖٓ أُؾزَٔ ه٤بّ اُششًخ ثذكغ ٓجبُؾ ٗوذ٣خ ُزغذ٣ذ ٛازٙ

 أُب٤ُخ ٝرؼذ٣َ ه٤ٔزٜب ث٘بًي ػ٠ِ لخش ٓؼِٞٓبد ٓزٞكشح ُذٟ اُششًخ.  وٞائْبس٣خ اُااُزضآبد. ٣زْ ٓشاعؼخ أُخظظبد ثز
 

 انخماص
أُب٤ُاخ ػ٘اذٓب رزاٞكش اُؾواٞم اُوب٤ٗٞٗااخ  واٞائ٣ْازْ إعاشاي روابص ثا٤ٖ أُٞعاٞداد أُب٤ُاخ ٝأُاِٞثابد أُب٤ُاخ ٝإظٜاابس أُجِاؾ اُظابك٢ كا٢ اُ

 اُزوبص أٝ ٣ٌٕٞ رؾون أُٞعٞداد ٝرغ٣ٞخ أُاِٞثبد ك٢ ٗلظ اُٞهذ.أُِضٓخ ُزُي ًٝزُي ػ٘ذٓب ٣زْ رغ٣ٞزٜب ػ٠ِ أعبط 
 

 اإلَشاداث
٣ْ ٣زْ اإلػزشاف ثإا٣شاداد أُزؤر٤خ ٖٓ ث٤غ اُغِغ ػ٘ذٓب ر٘زوَ اُغ٤اشح ا٠ُ أُشزش١، ك٢ ؽ٤ٖ ٣زْ اإلػزشاف ثإا٣شاداد أُزؤر٤خ ٖٓ روذ

 األؽٞاٍ ٣شزشؽ إٌٓب٤ٗخ ه٤بط اإل٣شاداد ثٔٞصٞه٤خ ًبك٤خ.اُخذٓبد ٓغ ٓشٝس اُٞهذ ٝؽغت ٗغجخ اإلٗغبص. ٝك٢ ع٤ٔغ 
 ٣زْ ااػزشاف ثإ٣شاد اإل٣غبس ػ٠ِ أعبط اُوغؾ اُضبثذ ٝػ٠ِ ٓذٟ ٓذح ػوذ اإل٣غبس. 

٣زْ رؾون إ٣شاد اُلٞائذ ػ٠ِ أعبط ص٢٘ٓ ثؾ٤ش ٣ؼٌظ اُؼبئذ اُلؼ٢ِ ػ٠ِ أُٞعٞداد، ثؼذ األخز ثباػزجبس ه٤ٔخ ٓخظظبد اُزذ٢ٗ ػ٠ِ 
 اد أُب٤ُخ اُز٢ رؼشػذ ُض٣بدح ًج٤شح ك٢ ٓخبؽش اائزٔبٕ ٣ٝٞعذ د٤َُ ٓٞػٞػ٢ ػ٠ِ اٗخلبع ه٤ٔزٜب.أُٞعٞد

 ٣زْ رؾون اإل٣شاداد األخشٟ ٝكوبً ُٔجذأ ااعزؾوبم.
 

 انعًالث األجُبُت
اُؼ٤ِٔابد. ٣ازْ رؾ٣ٞاَ أسطاذح ٣زْ إصجبد اُؼ٤ِٔبد اُز٢ رزْ ثبُؼٔالد األع٘ج٤اخ خاالٍ اُغا٘خ ثؤعاؼبس اُظاشف اُغابئذح كا٢ رابس٣خ إعاشاي رِاي 

 أُٞعااٞداد أُب٤ُااخ ٝأُاِٞثاابد أُب٤ُااخ ثبُؼِٔااخ األع٘ج٤ااخ ثإعاازخذاّ أعااؼبس اُظااشف اُغاابئذح كاا٢ راابس٣خ اُوااٞائْ أُب٤ُااخ ٝأُؼِ٘ااخ ٓااٖ اُج٘ااي
 أُشًض١ األسد٢ٗ. ٣زْ إصجبد ااسثبػ ٝاُخغبئش اُ٘برغخ ػٖ  رؾ٣َٞ األسطذح ثبُؼٔالد األع٘ج٤خ ك٢ هبئٔخ اُذخَ.

 
   ضشَبت انذخم

رؾغت ٓظبس٣ق اُؼشائت أُغزؾوخ ػ٠ِ أعبط األسثبػ اُخبػؼخ ُِؼش٣جخ، ٝرخزِاق األسثابػ اُخبػاؼخ ُِؼاش٣جخ ػاٖ األسثابػ أُؼِ٘اخ 
أُب٤ُخ ألٕ األسثبػ أُؼِ٘خ رشَٔ إ٣شاداد ؿ٤اش خبػاؼخ ُِؼاش٣جخ أٝ ٓظابس٣ق ؿ٤اش هبثِاخ ُِز٘ض٣اَ كا٢ اُغا٘خ أُب٤ُاخ ٝإٗٔاب كا٢  وٞائْك٢ اُ

 ع٘ٞاد اؽوخ أؽ٤بٗبً أٝ خغبئش ٓزشأًخ ٓوجُٞخ ػش٣ج٤بً أٝ ث٘ٞد ُغذ خبػؼخ أٝ ٓوجُٞخ اُز٘ض٣َ ألؿشاع ػش٣ج٤خ.
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 يًخهكاث ويعذاث     .  3
 

 
 

 أساضٍ
يباٍَ وأبُُت 

 جاهضة
أثاد ويفشوشاث 

 ودَكىساث
 وعائظ

 َمم 
 أجهضة 

 عهًُت ويخخبشاث

حجهُضاث 
كهشويُكاَُكُت 

 انًجًىع أخشي وطذُت

         :انكهفـــت

 64,727,404  189838436  1087578499  988588710  289248774  580408212  2588698941 882928832  1/1/2021ك٢  ًٔب اُشط٤ذ

 795,033  588747 598622  2788669  -  868826  3118169  -  إػبكبد

 332,676  -  2018934  -  -  -  1308742  -  رؾ٣ٞالد ٖٓ ٓشبس٣غ رؾذ اُز٘ل٤ز

 (5,061) (741  -  (48122  -  (198  -  -  اعزجؼبداد 

 65,850,052  280418442  1180198055  1081338257  289248774  581268840  2683118852  882928832  31/12/2021اُشط٤ذ ًٔب ك٢ 
         

         االعخهالن انًخشاكى:

  25,958,027  187968013  682848639  786538112  283718013  386458622  482078628  -  1/1/2021ك٢  ًٔب اُشط٤ذ

 2,229,307  458847  5988859  6198954  2098818  2338164  5218665  -  اعزٜالى اُغ٘خ

 (2,582) (107  -  (28473  -  (2  -  -  اعزجؼبداد 

 28,184,752  188418753  688838498  882708593  285808831  388788784  487298293  -  31/12/2021اُشط٤ذ ًٔب ك٢ 

 37,665,300  199,689  4,135,557  1,862,664  343,943  1,248,056  21,582,559  8,292,832  31/12/2021طافٍ انمًُت انذفخشَت كًا فٍ 
         

         :انكهفـــت

 62,919,500  189668248  989278728   985118479  289248774  488488189  2584488250  882928832  1/1/2020ك٢  ًٔب اُشط٤ذ

 556,442  178188  ـ  3478231   ـ  1928023  -  -  إػبكبد

 1,251,462  ـ  8298771  ـ  ـ  ـ  4218691  -  رؾ٣ٞالد ٖٓ ٓشبس٣غ رؾذ اُز٘ل٤ز

 64,727,404  189838436  1087578499  988588710  289248774  580408212  2588698941  882928832  31/12/2020اُشط٤ذ ًٔب ك٢ 
         

         االعخهالن انًخشاكى:

 23,905,151  187868483 587138120  780598604  281618197  384888192  386968555  -  1/1/2020ك٢  ًٔب اُشط٤ذ

 2,052,876  98530  5718519  5938508  2098816  1578430  5118073  -  اعزٜالى اُغ٘خ

  25,958,027  187968013  682848639  786538112  283718013  386458622  482078628  -  31/12/2020اُشط٤ذ ًٔب ك٢ 

 38,769,377   187,423  4,472,860  2,205,598  553,761  1,394,590  21,662,313  8,292,832  31/12/2020طافٍ انمًُت انذفخشَت كًا فٍ 
         

 
 
 بضاعت .     4

 أُغبٍ اُزؼ٣.٢ٔ٤ِٔضَ ٛزا اُج٘ذ ًِلخ ٓٞاد رؼ٤ٔ٤ِخ ٝهشؽبع٤خ ُالعزخذاّ ك٢          
 
 
 
 
 أسطذة يذَُت أخشي    .  5
 

 2021 2020 
   

 ً  7088847  6938014  ٓظبس٣ق ٓذكٞػخ ٓوذٓب
 128751  108413  رْٓ ٓٞظل٤ٖ

 498384  168185  رؤ٤ٓ٘بد ًلباد
 218455  218455  رؤ٤ٓ٘بد ٓغزشدح 

 1978073  1868111  أخشٟ 
  927,178  989,510 
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 يذَُتريى    .  6
 

 2021 2020 
   

 581458865  587058734  رْٓ ؽِجخ
 6328317  6158546  رْٓ ػبٓخ
 5,778,182  6,321,280  انًجًىع

 (8508000  (180008000  ٓخظض اُخغبئش اإلئزٔب٤ٗخ أُزٞهؼخ
  5,321,280  4,928,182 

 

 
 ٝك٤ٔب ٢ِ٣ اُؾشًخ اُز٢ رٔذ ػ٠ِ ٓخظض اُخغبئش اإلئزٔب٤ٗخ أُزٞهؼخ:          
 

 2021 2020 
   

 7508000  8508000  اُشط٤ذ ًٔب ك٢ ثذا٣خ اُغ٘خ
 1008000  1508000  إػبكبد

  1,000,000   850,000 
 

 ٝك٢ سأ١ إداسح اُششًخ إٔ ع٤ٔغ اُزْٓ أُغزؾوخ ٝاُز٢ ُْ ٣زْ أخز ٓخظض ُٜب هبثِخ ُِزؾظ٤َ. 
 
 

 يىجىداث يانُت بانكهفت انًطفؤة     .  7
 

 ٣ٔضَ ٛزا اُج٘ذ ًِلخ اعزضٔبس اُششًخ ك٢ ع٘ذاد أُوبسػخ أُذاسح ٖٓ هجَ اُج٘ي اإلعال٢ٓ األسد٢ٗ.         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 انُمذ ويا فٍ دكًه    .  8
 

 2021 2020 
   

 483458628  589928548  ؽغبثبد عبس٣خ ُذٟ اُج٘ٞى
 188624  -  ٝدائغ ألعَ ُذٟ اُج٘ٞى 

  5,992,548  4,364,252 
 

 
 

 
 
 

  دمىق انًهكُت.      9
 سأط انًال    

 ( ٤ِٕٓٞ عْٜ  ثو٤ٔاخ اعا٤ٔخ د٣٘ابس أسدٗا٢ 20ا٠ُ  ( ٤ِٕٓٞ د٣٘بس أسد٢ٗ ٓوغْ ٣20جِؾ سأط أُبٍ أُظشػ ٝأٌُززت ثٚ ٝأُذكٞع  
 .2020ًبٕٗٞ األٍٝ  31ًٔب ك٢ ( ٤ِٕٓٞ د٣٘بس/ عْٜ 16ٓوبثَ   ،2021ًبٕٗٞ األٍٝ  31ٝاؽذ ُِغْٜ ًٔب ك٢ 

 
 ادخُاطٍ إجباسٌ

اُغ٘ٞاد اُغابثوخ، اُغ٘خ ٝ % خال10ٍرٔضَ أُجبُؾ أُزغٔؼخ ك٢ ٛزا اُؾغبة ٓب رْ رؾ٣ِٞٚ ٖٓ ااسثبػ اُغ٣ٞ٘خ هجَ اُؼش٣جخ ث٘غجخ 
 ٝٛٞ ؿ٤ش هبثَ ُِزٞص٣غ ػ٠ِ أُغب٤ٖٔٛ.

 
 أسباح يىصعت

%( 20 ػِا٠ رٞص٣اغ أسثابػ  ٗوذ٣اخ ػِا٠ أُغاب٤ٖٔٛ ث٘غاجخ  2021ٝاكوذ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِششًخ ك٢ إعزٔبػٜب اُز١ ػواذ خاالٍ ػابّ 
 ( ٤ِٕٓٞ د٣٘بس.16ٖٓ سأط أُبٍ اُجبُؾ   %(25ٝأعْٜ ٓغب٤ٗخ ث٘غجخ  

 
 يمخشح حىصَعها عهً انًغاهًٍُأسباح 

ثزٞص٣اغ أسثاابػ ٗوذ٣ااخ ػِاا٠  2022عا٤زوذّ ٓغِااظ اإلداسح ثزٞطاا٤خ ٤ُِٜئااخ اُؼبٓاخ ُِٔغااب٤ٖٔٛ كاا٢ اعزٔبػٜااب اُاز١ عاا٤ؼوذ خااالٍ ػاابّ 
 ( ٤ِٕٓٞ د٣٘بس.20ٖٓ سأط أُبٍ اُجبُؾ   (%10 أُغب٤ٖٔٛ ث٘غجخ 
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 ريى دائُت    . 10
 

 2021 2020 
   

 5148352  4108358  رْٓ ؽِجخ 
 188338216  184838838  رْٓ ػبٓخ 

  1,894,196  2,347,568 

 

 
 

 إَشاداث يمبىضت يمذيا    . 11
 

 د ٓوجٞػخ ٓوذٓبً رخض سعّٞ دساع٤خ رغزؾن خالٍ اُغ٘خ أُب٤ُخ اُوبدٓخ.٣ٔضَ ٛزا اُج٘ذ إ٣شادا
 
 

 
 
 أسطذة دائُت أخشي   . 12

 2021 2020 
   

 182978347  183228827  (22 إ٣ؼبػ  ٓخظض ػش٣جخ اُذخَ
 7508575  6628360  ٓخظض إعبصاد ٝرؼ٣ٞغ ٜٗب٣خ اُخذٓخ

 7498696  7718500  رؤ٤ٓ٘بد ؽِجخ ٓغزشدح
 2268969  2308533  ٓظبس٣ق ٓغزؾوخ

 908319  798815  أٓبٗبد اُؼٔبٕ ااعزٔبػ٢ 
 628176  878562  ط٘ذٝم ٓغبػذح اُاِجخ

 548583  558000  اإلداسحٓخظض ٌٓبكؤح أػؼبي ٓغِظ 
 98981  388744  رْٓ ٓٞظل٤ٖ

 708103  718427   أٓبٗبد ٓخزِلخ
 -  898849  ٓخظض ثؾش ػ٢ِٔ

 58153  228179  أٓبٗبد ػش٣جخ ٓج٤ؼبد
 78612  78629  أٓبٗبد ارؾبد اُاِجخ

  3,439,425  3,324,514 
 
 

 اإلَشاداث انخشغُهُت  .13
 2021 2020 

   

 1889888509  1787408441  دساع٤خسعّٞ 
 383358923  385248980  سعّٞ رغغ٤َ

 183998074  188538898  إ٣شاداد خذٓبد
 1148806  2918343  إ٣شاد أُٞاطالد 

 1118841  1678051  إ٣غبساد اُغٌٖ
 1118720  1268420  سعّٞ اُزخشط

  23,704,133  24,061,873 
 
 
 
 
 
 

 انخشغُهُتانًظاسَف   .14
 

 2021 2020 
   

 982398900  982468768  (15  إ٣ؼبػ ٓظبس٣ق ا٤ٌُِبد 
 381368340  382488476  (16أُشاًض ٝاإلداساد  إ٣ؼبػ ٓظبس٣ق 

 1258000  1218000  ٓظبس٣ق ااػزٔبد اُؼبّ ٝاُخبص
  12,616,244  12,501,240 
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 يظاسَف انكهُاث  .15
 2021 2020 

   

 788708809  788198904  سٝارت ٝأعٞس ِٝٓؾوبرٜب
 8068832  7978554  ػٔبٕ اعزٔبػ٢

 2058314  2458469  ػِّٞ ػغٌش٣خ
 468141  788581  ُٞاصّ ًٔج٤ٞرش ٝٓخزجشاد

 1718272  1948000  ٝؽ٤بح رؤ٤ٖٓ طؾ٢
 98196  138832  هشؽبع٤خ

 228029  168248  رذس٣ت ٝرشـ٤َ
 1088307  818180  ٓز٘ٞػخ

  9,246,768  9,239,900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يظاسَف انًشاكض واإلداساث   .16
 2021 2020 

   

 189198215  188848989  أُشاًض ٝاإلداساد 
 180478814  182238114  ػٔبدح اُجؾش اُؼ٢ِٔ

 1698311  1408373  أٌُزجخ
  3,248,476  3,136,340 

 
 
 
 

 يظاسَف إداسَت   .17
 

 2021 2020 
   

 184158649  182758730  سٝارت ٝأعٞس ِٝٓؾوبرٜب
 1118553  1138266  ػٔبٕ اعزٔبػ٢

 4208062  2318302  ط٤بٗخ ٓجب٢ٗ
 2478654  2638909  ٗظبكخ

 2058925  1128039  ٓؾشٝهبد 
 1148915  1818066  أعٞس ػٔبُخ ٤ٓبٝٓخ 

 698515  168863  ًٜشثبي 
 518243  608480  ٓغزِضٓبد ط٤بٗخ

 668201  988391  سعّٞ ؽ٤ٌٓٞخ ٝادزشاًبد
 968112  1038726  ٝؽ٤بح رؤ٤ٖٓ طؾ٢

 778501  758199  ٓظبس٣ق ث٤ٌ٘خ
 868338  868986  ػش٣جخ ٓغولبد 

 918014  438273  ط٤بٗخ 
 708981  568435  أرؼبة ٤ٜ٘ٓخ

 288472  328989  هشؽبع٤خ ٝٓاجٞػبد
 718717  728101  ٝر٘والد علش

 658000  658000  ٌٓبكآد ٓغِظ األٓ٘بي
 428183  458785  ثش٣ذ ٝٛبرق

 308816  328510  ٓبي
 228279  328586  دػب٣خ ٝإػالٕ
 358757  308323  ُٞاصّ صساػ٤خ 

 288895  198724  ػ٤بكخ
 158790  158605  رؤ٤ٖٓ 
 68620  68620  إ٣غبس 

 888640  678438  ٓز٘ٞػخ
  3,139,346  3,560,832 
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 ويظاسَف أخشيإَشاداث طافٍ    . 18
 

 2021 2020 
   

 848070  658925  إ٣غبساد

 758531  628130  دٝساد رذس٣ج٤خ

 578693  558871  أسثبػ أُٞعٞداد أُب٤ُخ ثبٌُِلخ أُالؤح 

 989  1948710  إعزشداد ٓظبس٣ق اثزؼبس

 58936  128921  إعزشداد د٣ٕٞ ٓؼذٝٓخ

 448  249  ٓشاثؾخ ٝدائغ ث٤ٌ٘خ 

 638414  728008  ٓز٘ٞػخ

  463,814  288,081 
 
 
 
 

 دظت انغهى األعاعُت وانًخفضت يٍ سبخ انغُت     . 19
 2021 2020 

   

 486188423  486168050  ثؼذ اُؼش٣جخ سثؼ اُغ٘خ

 2080008000  2080008000  أُزٞعؾ أُشعؼ ُؼذد األعْٜ

  0,23  0,23 
 

 
 
 

 انخُفُزَت انعهُااإلداسة  سواحب ويكافآث    . 20
 

 ا ٣زوبػ٠ أُذ٣ش اُؼبّ أ٣خ أرؼبة ٓوبثَ إداسرٚ ُِششًخ. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انمطاع انخشغُهٍ   . 21
ٝك٤ٔب ، ااعزضٔبس ك٢ األٝسام أُب٤ُخا٥خش ٣زٔضَ ك٢ ٣زٔضَ ك٢ روذ٣ْ اُخذٓخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝاألٍٝ  ٤ٖرشـ٤ِ٤ ٤ٖرٔبسط اُششًخ ٗشبؽ

 ٢ِ٣ ٓؼِٞٓبد ػٖ هابػبد األػٔبٍ اُشئ٤غ٤خ:
  

  2021 2020 
 داخَ أٌُِٔخ داخَ أٌُِٔخ 

 2481378404  2387668263    اُخذٓخ اُزؼ٤ٔ٤ِخاإل٣شاداد أُزؤر٤خ ٖٓ 

 578693  558871  ااعزضٔبس ك٢ األٝسام أُب٤ُخاإل٣شاداد أُزؤر٤خ ٖٓ 

 4484078527  4385208947  اُخذٓخ اُزؼ٤ٔ٤ِخٓٞعٞداد ٗشبؽ 

 185008000  185008000  عزضٔبس ك٢ األٝسام أُب٤ُخٓٞعٞداد ٗشبؽ اا
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  انىضع انضشَبٍ    . 22
 

    رلبط٤َ اُؾشًخ اُز٢ رٔذ ػ٠ِ ٓخظض ػش٣جخ اُذخَ ٢ٛ ًٔب ٢ِ٣:

 2021 2020 
   

 187518880  182978347  اُشط٤ذ ًٔب ك٢ ثذا٣خ اُغ٘خ
 183008000  183008000  ػش٣جخ اُذخَ أُغزؾوخ ػٖ أسثبػ اُغ٘خ

 628000  628000  أُغزؾوخ ػٖ أسثبػ اُغ٘خ ػش٣جخ أُغبٛٔخ اُٞؽ٤٘خ 
 (188168533  (183368520  ػش٣جخ اُذخَ أُذكٞػخ

 1,297,347  1,322,827  (12اُشط٤ذ ًٔب ك٢ ٜٗب٣خ اُغ٘خ  إ٣ؼبػ 
 

   ِٓخض رغ٣ٞخ اُشثؼ أُؾبعج٢ ٓغ اُشثؼ اُؼش٣ج٢:          

 2021 2020 
   

 589808423  589788050  اُشثؼ أُؾبعج٢
 ً  5058421  5078794  ٓظبس٣ق ؿ٤ش ٓوجُٞخ ػش٣ج٤ب

 6,485,844  6,485,844  اُشثؼ اُؼش٣ج٢
 

 

 %21  %21 ٝػش٣جخ أُغبٛٔخ اُٞؽ٤٘خ  ٗغجخ اُؼش٣جخ اُوب٤ٗٞٗخ
 %2287  %2287 ٝػش٣جخ أُغبٛٔخ اُٞؽ٤٘خ اُؼش٣جخ اُلؼ٤ِخ ٗغجخ

 
 

 .2019ؽز٠ ٜٗب٣خ ػبّ  ُِششًخ رْ رغ٣ٞخ اُٞػغ اُؼش٣ج٢ -
 ُْٝ روْ دائشح ػش٣جخ اُذخَ ثٔشاعؼخ عغالد اُششًخ ُزبس٣خٚ. 2020 ُؼبّاُزوذ٣ش اُزار٢ ػٖ ٗزبئظ أػٔبٍ اُششًخ  قرْ روذ٣ْ ًش -
 ٝكوبً ُوبٕٗٞ ػش٣جخ اُذخَ. 2021ُؼبّ ػٖ ٗزبئظ أػٔبٍ اُششًخ ٝأُغبٛٔخ اُٞؽ٤٘خ رْ اؽزغبة ٓخظض ػش٣جخ اُذخَ  -

 
 

 
 
 
 
 

 انخضاياث يذخًهت   . 23
 : اُزب٤ُخ ٔؾزِٔخاُُزضآبد اأًب ثزبس٣خ اُوٞائْ أُب٤ُخ  ٣ٞعذ ػ٠ِ اُششًخ

 
 2021 
  

 1618851 ًلباد 
 1778492 هؼب٣ب

 
 
 
 
 
 

 انًانُت دواثنأل انمًُت انعادنت   . 24
اُش٤ٌبد ثشعْ  ،رزؤُق األدٝاد أُب٤ُخ ٖٓ أُٞعٞداد أُب٤ُخ ٝأُاِٞثبد أُب٤ُخ. رزؼٖٔ أُٞعٞداد أُب٤ُخ اُ٘وذ ٝٓب ك٢ ؽٌٔٚ

 .ٝد٤ٌبد لعِخ ٝاُزْٓ أُذ٣٘خ. ٝرزؼٖٔ أُاِٞثبد أُب٤ُخ اُزْٓ اُذائ٘خ ٓٞعٞداد ٓب٤ُخ ثبٌُِلخ أُالؤح ،اُزؾظ٤َ
 

ب ػٖ ه٤ٔزٜب اُذكزش٣خ ؽ٤ش إٔ ٓؼظْ األدٝاد أُب٤ُخ إٓب هظ٤شح اُؼبدُخ ُِٔٞعٞداد ٝأُاِٞثبد أُب٤ُخ ا رخزِق عٞٛش٣ً إٕ اُو٤ٔخ 
 األعَ ثاج٤ؼزٜب أٝ ٣زْ إػبدح رغؼ٤شٛب ثبعزٔشاس.
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 .  إداسة انًخاطش انًانُت 25
 

 رزؼشع اُششًخ ٗز٤غخ إعزخذآٜب ُألدٝاد أُب٤ُخ ُِٔخبؽش اُزب٤ُخ: 
 

 يخاطش االئخًاٌ
ٓخبؽش اائزٔبٕ ٢ٛ أُخبؽش اُز٢ هذ ر٘غْ ػٖ ػذّ هذسح أٝ ػغض اُاشف ا٥خش ُألداح أُب٤ُخ ػٖ اُٞكبي ثبُزضآبرٚ رغبٙ اُششًخ 
ٓٔب هذ ٣اد١ إ٠ُ ؽذٝس خغبئش. رزٔضَ ٓخبؽش ائزٔبٕ اُششًخ ثشٌَ أعبع٢ ك٢ اُٞدائغ ُذٟ اُج٘ٞى ٝاُزْٓ أُذ٣٘خ، ؽ٤ش رؼَٔ 

اُؾذ ٖٓ أُخبؽش اائزٔب٤ٗخ ػٖ ؽش٣ن اُزؼبَٓ ٓغ اُج٘ٞى اُز٢ رزٔزغ ثغٔؼخ ع٤ذح ٓغ ٓشاهجخ اُذ٣ٕٞ ؿ٤ش أُغذدح.  اُششًخ ػ٠ِ
 أُب٤ُخ. وٞائ٣ْزٔضَ اُؾذ األهظ٠ ُِٔخبؽش اائزٔب٤ٗخ ك٢ اُو٤ٔخ أُذسعخ ُِٔٞعٞداد أُب٤ُخ ك٢ اُ

 
 يخاطش أععاس انعًالث األجُبُت

رزٔضَ ٓخبؽش اُؼٔالد ك٢ اُخاش ٖٓ رزثزة ه٤ٔخ األدٝاد أُب٤ُخ ثغجت روِجبد أعؼبس اُؼٔالد األع٘ج٤خ. ؽ٤ش إٕ ٓؼظْ رؼبٓالد 
ؿ٤ش ؽغبع٤خ أسثبػ اُششًخ ٝؽوٞم ا٤ٌُِٔخ ُِزـ٤ش ك٢ أعؼبس طشف اُؼٔالد األع٘ج٤خ ٣ؼزجش كإٕاُششًخ ٢ٛ ثبُذ٣٘بس األسد٢ٗ 

 عٞٛش١.
 
 

 يخاطش انغُىنت
رزٔضَ ٓخبؽش اُغ٤ُٞخ ك٢ ػذّ هذسح اُششًخ ػ٠ِ رٞك٤ش اُز٣َٞٔ اُالصّ ُزؤد٣خ اُزضآبرٜب ك٢ رٞاس٣خ اعزؾوبهٜب ُٝزغ٘ت ٛزٙ 
أُخبؽش روّٞ اُششًخ ثز٣ٞ٘غ ٓظبدس اُز٣َٞٔ ٝإداسح أُٞعٞداد ٝأُاِٞثبد ٝٓٞائٔخ لعبُٜب ٝااؽزلبظ ثشط٤ذ ًبف ٖٓ اُ٘وذ 

 ٝٓب ك٢ ؽٌٔٚ. 
 

 وٞائْٗبٙ رٞص٣غ أُاِٞثبد  ؿ٤ش أُخظٞٓخ( ػ٠ِ أعبط اُلزشح أُزجو٤خ ُالعزؾوبم اُزؼبهذ١ ًٔب ثزبس٣خ ا٣ُِٝخض اُغذٍٝ أد
 أُب٤ُخ:

 
 انًجًىع أكثش يٍ عُت ألم يٍ عُت 2021

    

 1,894,196  -  188948196  رْٓ دائ٘خ
 2,658,381  -  286588381  ا٣شاداد ٓوجٞػخ ٓوذٓب

 3,439,425  -  384398425  أسطذح دائ٘خ أخشٟ
  7,992,002  -  7,992,002 

 
 

 انًجًىع أكثش يٍ عُت ألم يٍ عُت 2020
    

 598100  -  598100  د٤ٌبد لعِخ اُذكغ 
 283478568  -  283478568  رْٓ دائ٘خ

 289978486  -  289978486  ا٣شاداد ٓوجٞػخ ٓوذٓب
 383248514  -  383248514  أسطذح دائ٘خ أخشٟ

  8,728,668  -  8,728,668 
 
 
 
 
 

 إداسة سأط انًال   . 26
عزٔشاس٣خ اُششًخ ٝاُٞكابي ا٣وّٞ ٓغِظ إداسح اُششًخ ثإداسح ٤ٌَٛ سأط أُبٍ ثٜذف اُؾلبظ ػ٠ِ ؽوٞم ٓغب٢ٔٛ اُششًخ ٝػٔبٕ 

 ُٔغب٢ٔٛ اُششًخ. ٓوجًٞا  آٖ خالٍ اعزضٔبس ٓٞعٞداد اُششًخ ثشٌَ ٣ٞكش ػبئذً اُـ٤ش ٝرُي ُزضآبرٜب رغبٙ بث
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Petra Education Company 
Public Shareholding Company 

Statement of Financial Position as at 31 December 2021 
 

(In Jordanian Dinar) 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 Notes 2021 2020 
    

Assets    

Non - current assets    

Property and equipment 3 37,665,300 38,769,377 

Projects under construction  - 108,513 

Total non-current assets   37,665,300 38,877,890 
   

Current assets    

Inventory 4 171,188 211,998 

Other current assets 5 927,178 989,510 

Accounts receivable 6 5,321,280 4,928,182 

Financial assets measured at amortized cost 7 1,500,000 1,500,000 

Checks under collection 363,179 389,457 

Cash and cash equivalents  8 5,992,548 4,364,252 

Total current assets  14,275,373 12,383,399 

Total assets  51,940,673 51,261,289 

    

Equity and liabilities    

Equity 9   

Paid - in capital   20,000,000 16,000,000 

Statutory reserve    4,603,305 4,000,000 

Retained earnings  19,345,366 22,532,621 

Total equity  43,948,671 42,532,621 
    

Liabilities     

Accounts payable 10 1,894,196 2,347,568 

Post-dated checks  - 59,100 

Unearned revenues 11 2,658,381 2,997,486 

Other current liabilities 12 3,439,425 3,324,514 

Total liabilities  7,992,002 8,728,668 

Total equity and liabilities  51,940,673 51,261,289 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 

 
 

"The attached notes from (1) to (26) form an integral part of these financial statements" 
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Petra Education Company 

Public Shareholding Company 
Statement of Comprehensive Income for the Year Ended 31 December 2021 

 

 

 (In Jordanian Dinar) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 Notes 2021 2020 

    

Operational revenues 13 23,704,133 24,061,873 

Operational costs 14 (12,616,244) (12,501,240) 

Gross profit   11,087,889 11,560,633 

Administrative expenses 17 (3,139,346) (3,560,832) 

Depreciation 3 (2,229,307) (2,052,876) 

Provision for expected credit loss 6 (150,000) (100,000) 

Donations to Himmat Watan Fund  - (100,000) 

Other revenues and expenses, net 18 463,814 288,081 

Board of Directors’ remunerations   (55,000) (54,583) 

Profit for the year before income tax   5,978,050 5,980,423 

Income tax expense for the year 22 (1,300,000) (1,300,000) 

National contribution tax for the year 22 (62,000) (62,000) 

Total comprehensive income for the year  4,616,050 4,618,423 

    

    

    

Basic and diluted earnings per share 19 0.230 0.230 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 

 
 

“The attached notes from (1) to (26) form an integral part of these financial statements” 
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Petra Education Company  
Public Shareholding Company 

Statement of Changes in Equity for the Year Ended 31 December 2021 

 
(In Jordanian Dinar) 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 Paid – in 

Capital 
Statutory 
Reserve 

Retained 
Earnings 

 
Total 

     

Balance at 1 January 2021 16,000,000 4,000,000 22,532,621 42,532,621 

Capital increase (Note 9) 4,000,000 - (4,000,000) - 

Paid dividends (Note 9) - - (3,200,000) (3,200,000) 

Statutory Reserve - 603,305 (603,305) - 

Total comprehensive income for the year  - - 4,616,050 4,616,050 

Balance at 31 December 2021 20,000,000 4,603,305 19,345,366 43,948,671 

     

Balance at 1 January 2020 16,000,000 4,000,000 20,314,198 40,314,198 

Paid dividends - - (2,400,000) (2,400,000) 

Total comprehensive income for the year  - - 4,618,423 4,618,423 

Balance at 31 December 2020 16,000,000 4,000,000 22,532,621 42,532,621 

     
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"The attached notes from (1) to (26) form an integral part of these financial statements" 
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Petra Education Company 
Public Shareholding Company 

Statement of Cash Flows for the Year Ended 31 December 2021 
 

(In Jordanian Dinar) 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"The attached notes from (1) to (26) form an integral part of these financial statements"

 2021 2020 

Operating activities   

Profit for the year before tax  5,978,050 5,980,423 

Depreciation 2,229,307 2,052,876 

Board of Directors’ remunerations 55,000 54,583 

Provision for expected credit loss 150,000 100,000 
   

Changes in working capital    

Checks under collection 26,278 209,712 

Accounts receivable (543,098) (514,766) 

Inventory 40,810 (57,268) 

Other current assets 62,332 98,160 

Accounts payable (453,372) (374,251) 

Unearned revenues (339,105) (1,239,209) 

Post-dated checks (59,100) (236,400) 

Other current liabilities  34,431 (471,062) 

Paid income tax (1,336,520) (1,816,533) 

Net cash flows from operating activities  5,845,013 3,786,265 

   

Investing activities    

Property, equipment and projects under construction (1,016,717) (1,258,315) 

   

Financing activities   

Paid dividends (3,200,000) (2,400,000) 

   

Changes in cash and cash equivalents 1,628,296 127,950 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year  4,364,252 4,236,302 

Cash and cash equivalents at the end of the year  5,992,548 4,364,252 
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Petra Education Company 

Public Shareholding Company 
Notes to the Financial Statements  

31 December 2021 
 

(In Jordanian Dinar) 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
1  .   General 
 

Petra Education Company was established and registered as a limited liability Company on 1 August 1990 
at the Ministry of Industry and Trade under number (2308) and it was a university for females only, on 5 
December 1999 the Company’s name was changed to Petra Education Company and it became a university 
for both males and females starting from the academic year 1999/2000, on 22 September 2004 the Legal form 
of the Company was changed to a public shareholding company under number (353). The Company's head 
office is in the Hashemite kingdom of Jordan.  
 
The Company’s shares are listed in Amman Stock Exchange. 
 
These financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors in their meeting 
held on 9 February 2022 and requires the General assembly’s approval. 

 
 
 
 
 
2  .   Summary of significant accounting policies 

Basis of preparation  

The financial statements of the company have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards. 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis. 

The financial statements are presented in Jordanian Dinar which is the functional currency of the company. 

The accounting policies are consistent with those used in the previous year, except for the adoption of new 
and amended standards effective as at the beginning of the year. 
 

 

 

Adoption of new IFRS standard 

The following standard has been published that is mandatory for accounting periods after                                     
31 December 2021. Management anticipates that the adoption of new Standard will have no material impact 
on the financial statements of the Company. 

 

Standard No. Title of Standard Effective Date 

   

 IFRS 17 Insurance Contracts  1 January 2023 
 
 
 
 



Petra Education Company (PSC) 

Notes to the Financial Statements (continued) 
31 December 2021 
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Use of estimates 
 

The preparation of the financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect 
the reported amount of financial assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities. These estimates and 
assumptions also affect the revenues and expenses and the resultant provisions, considerable judgment by 
management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows. Such estimates are 
necessarily based on assumptions about several factors involving varying degrees of judgment and uncertainty 
and actual results may differ resulting in future changes in such provisions. 
 

Management believes that the estimates are reasonable and are as follows: 
- Management reviews periodically the tangible assets in order to assess the depreciation for the year based on 

the useful life and future economic benefits. Any impairment is taken to the statement of profit or loss. 
- The measurement of impairment losses under IFRS 9 requires judgment, in particular, the estimation of the 

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

- Inventories are held at the lower of cost or net realizable value. When inventories become old or obsolete, an 
estimate is made of their net realizable value.  

 
Property and equipment   

 Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss.  
When assets are sold or retired, their cost and accumulated depreciation are eliminated from the accounts and 
any gain or loss resulting from their disposal is included in the statement of profit or loss.  
 

The initial cost of property and equipment comprises its purchase price, including import duties and non-
refundable purchase taxes and any directly attributable costs of bringing the asset to its working condition and 
location for its intended use.  Expenditures incurred after the property and equipment have been put into 
operation, such as repairs and maintenance and overhaul costs, are normally charged to income in the period the 
costs are incurred.  In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an 
increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of an item of property and 
equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as an 
additional cost of property and equipment. 
 
Depreciation is computed on a straight-line basis using the following annual depreciation rates: 
 
 

Buildings 2% Scientific equipment and labs  10% 
Furniture and fixture   10-25% Electromechanical equipment  5-10% 
Vehicles  15-20% Others  2-20% 

 
 

The useful life and depreciation method are reviewed periodically to ensure that the method and period of 
deprecation are consistent with the expected pattern of economic benefits from items of property and equipment. 
 
 

Projects under construction 

Projects under construction are recorded at cost which represents the contractual obligations of the Company for 
the construction. Allocated costs directly attributable to the construction of the asset are capitalized. The Projects 
under construction is transferred to the appropriate asset category and depreciated in accordance with the 
Company’s policies when construction of the asset is completed and commissioned. 
 

Financial assets at amortized cost 

Financial assets at amortized cost are the financial assets which the company management intends according 
to its business model to hold for the purpose of collecting the contractual cash flows which comprise the 

contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal outstanding. 
 

Financial assets are recorded at cost upon purchase plus acquisition expenses. Moreover, the issue premium\ 
discount is amortized using the effective interest rate method, and recorded to interest account. Provisions 

associated with the decline in value of these investments leading to the inability to recover the investment or 
parts thereof are deducted. Any  impairment  is  registered  in  the  statement  of  profit or loss and should  be 
presented subsequently at amortized cost less any impairment losses. 
 

 
 
 



Petra Education Company (PSC) 

Notes to the Financial Statements (continued) 
31 December 2021 
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Fair Value 
For fair value of investments, which are traded in organized financial markets, is determined by reference to the 
quoted market bid price at the close of the business on the statement of financial position date.  For investments 
which are listed in inactive stock markets, traded in small quantities or have no current prices, the fair value is 
measured using the current value of cash flows or any other method adopted. If there is no reliable method for 
the measurement of these investments, then they are stated at cost less any impairment in their value. 
 
Trading and Settlement Date Accounting 

Purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date, i.e. the date on which the Company 
commits its self to purchase or sell the asset. 
 
Accounts receivables  

Accounts receivable are carried at original invoice amount less an estimate made for provision for expected credit 
loss based on a review of all outstanding amounts at the year end. Bad debts are written off when identified. 
 
Cash and cash equivalents   

Cash and cash equivalents are carried in the statement of financial position at cost.  For the purposes of the Cash 
flows statement, cash and cash equivalents comprise of cash on hand, deposits held at call with banks, and other 
short-term highly liquid investments.  
 
Inventory  
Cost of stationary and educational materials is determined by the weighted average method.  
 
Accounts payable and accrued expenses 

Accounts payable and accrued expenses are recorded when goods are received and services are rendered. 
 
Provisions 
Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past 
events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate 
of the amount can be made.  
 
Offsetting 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the financial statement when 
there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the company intends to either settle them 
on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. 
 
Revenue recognition 

Revenues from sale of goods are recognized when control transferred to the buyer, while revenues from 
rendering services are recognized over time and according to percentage of completion. In all cases, it is necessary 
that the amount of revenue can be measured reliably. 
 

Rent revenue is recognized on the straight line method over the contract period. 
 

Interest revenue is recognized on a time proportion basis that reflects the effective yield on the assets. 
 

Other revenues are recognized according to the accrual basis. 
 

Foreign Currency    

Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Jordanian Dinar using the prevailing 
exchange rates at year end. Foreign currency transactions during the year are recorded using exchange rates that 
were in effect at the dates of the transactions. Foreign exchange gains or losses are reflected in the statement of 
profit or loss. 
 
Income Taxes    
Income tax expenses are accounted for on the basis of taxable income. Taxable income differs from income 
declared in the financial statements because the latter includes non-taxable revenues or disallowed taxable 
expenses in the current year but deductible in subsequent years, accumulated losses acceptable by the tax law, 
and items not accepted for tax purposes or subject to tax. 
Taxes are calculated on the basis of the tax rates according to the prevailing laws, regulations, and instructions of 
the countries where the Company operates. 
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3   .     Property and equipment  

 
 

 
Lands 

 
Buildings 

Furniture 

& Fixtures  Vehicles 

Scientific 
Equipment 

& Labs   

 

Electromechanical 
Equipment 

 
Others 

 
Total 

Cost         
Balance at 1/1/2021 8,292,832 25,869,941 5,040,212 2,924,774 9,858,710 10,757,499 1,983,436 64,727,404 

Additions - 311,169 86,826 - 278,669 59,622 58,747 795,033 

Transfers form projects under construction - 130,742 - - - 201,934 - 332,676 

Disposals - - (198) - (4,122) - (741) (5,061) 

Balance at 31/12/2021 8,292,832 26,311,852 5,126,840 2,924,774 10,133,257 11,019,055 2,041,442 65,850,052 

         

Accumulated depreciation         

Balance at 1/1/2021 - 4,207,628 3,645,622 2,371,013 7,653,112 6,284,639 1,796,013 25,958,027 

Depreciation  - 521,665 233,164 209,818 619,954 598,859 45,847 2,229,307 

Disposals - - (2) - (2,473) - (107) (2,582) 

Balance at 31/12/2021 - 4,729,293 3,878,784 2,580,831 8,270,593 6,883,498 1,841,753 28,184,752 

Net book value at 31/12/2021 8,292,832 21,582,559 1,248,056 343,943 1,862,664 4,135,557 199,689 37,665,300 

         

Cost         
Balance at 1/1/2020 8,292,832 25,448,250 4,848,189 2,924,774 9,511,479 9,927,728 1,966,248 62,919,500 

Additions - - 192,023 - 347,231 - 17,188 556,442 

Transfers form projects under construction - 421,691 - - - 829,771 - 1,251,462 

Balance at 31/12/2020 8,292,832 25,869,941 5,040,212 2,924,774 9,858,710 10,757,499 1,983,436 64,727,404 

         

Accumulated depreciation         

Balance at 1/1/2020 - 3,696,555 3,488,192 2,161,197 7,059,604 5,713,120 1,786,483 23,905,151 

Depreciation  - 511,073 157,430 209,816 593,508 571,519 9,530 2,052,876 

Balance at 31/12/2020 - 4,207,628 3,645,622 2,371,013 7,653,112 6,284,639 1,796,013 25,958,027 

Net book value at 31/12/2020 8,292,832 21,662,313 1,394,590 553,761 2,205,598 4,472,860 187,423 38,769,377 
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4   .   Inventory  
              This item represents cost of educational materials and stationery for educational purposes.   

 

 
5   .  Other current assets     

 2021 2020 

   
Prepaid expenses  693,014 708,847 
Employees receivable 10,413 12,751 
Margin on letters of guarantee  16,185 49,384 
Refundable deposits  21,455 21,455 
Others  186,111 197,073 
 927,178 989,510 

 
 

6   .   Accounts receivable 
 

 

 2021 2020 

   
Students receivables  5,705,734 5,145,865 
General receivables 615,546 632,317 

Total  6,321,280 5,778,182 
Provision for expected credit loss (1,000,000) (850,000) 
 5,321,280 4,928,182 

 
The movement on the provision for expected credit loss was as follow: 

 
 2021 2020 

   

Balance at beginning of the year  850,000 750,000 
Additions 150,000 100,000 
 1,000,000 850,000 

 

The Company’s management believes that all past due not impaired accounts receivable are collectable in full.  

 
 

7  .   Financial assets measured at amortized cost 
This item represents the cost of the Company’s investment in Muqarada bonds managed by the Islamic bank 
of Jordan. 

 
 

8   .   Cash and cash equivalents 
 2021 2020 
   

Cash at banks  5,992,548 4,345,628 
Time deposits - 18,624 
 5,992,548 4,364,252 
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9   .     Equity     
Paid-in capital 

The Company's authorized, subscribed and paid - in capital is JOD (20) million divided equally into                       
(20) Million shares with par value of JOD (1) for each share as at 31 December 2021, (JOD (16) million / Share 
as at 31 December 2020). 

 
Statutory reserve 
The accumulated amounts in this account represent 10% of the Company’s net income before income tax 
according to the Companies Law. The statutory reserve is not available for distribution to shareholders. 

 
Paid dividends 
The General Assembly has resolved in its meeting held during 2021 to distribute (20%) cash dividends, and 
(25%) share dividends to the shareholders of Company on the old capital which amounted to JOD (16) 
million. 
 
Proposed dividends  

 

The Board of Directors will propose to the General Assembly in its meeting which will be held in 2022 to 
distribute (10%) cash dividends to the shareholders. 

 

 
 
 

10  .   Accounts payable 
 

 2021 2020 
   

Students payables   410,358 514,352 
General payables   1,483,838 1,833,216 
 1,894,196 2,347,568 

 
 
 

11  .       Unearned revenues 

  This item represents unearned revenues related to the tuition fees which will be earned next financial year.  

 
 
 
12  .   Other current liabilities 
   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2021 2020 
   

Provision for income tax (Note 22) 1,322,827 1,297,347 
Provision for vacations and end of service indemnity 662,360 750,575 
Refundable students withholdings 771,500 749,696 
Accrued expenses 230,533 226,969 
Social security withholdings 79,815 90,319 
Students support fund 87,562 62,176 
Board of Directors remunerations provision 55,000 54,583 
Employees payable 38,744 9,981 
Sundry withholdings 71,427 70,103 
Scientific research provision 89,849                 -
Sales tax withholdings 22,179 5,153 
Students union withholdings 7,629 7,612 
 3,439,425 3,324,514 
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13  .   Operational revenues   
 
 
 

 
 

 
 

 2021 2020 
   

Tuition fees 17,740,441 18,988,509 
Registration fees 3,524,980 3,335,923 
Services fees 1,853,898 1,399,074 
Transportation fees 291,343 114,806 
Dormitory fees  167,051 111,841 
Graduation fees  126,420 111,720 
 23,704,133 24,061,873 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
14  .   Operational costs    

 

 
 

 2021 2020 
   

Faculties expenses (Note 15) 9,246,768 9,239,900 
Centers and administrations expenses (Note 16) 3,248,476 3,136,340 
General and private accreditation fees  121,000 125,000 
 12,616,244 12,501,240 

 
 
 

 

 
 
 
15  .   Faculties expenses  

 

 

 
 
 

 
 

 2021 2020 
   

Salaries, wages and other benefits 7,819,904 7,870,809 
Social security 797,554 806,832 
Military sciences  245,469 205,314 
Computer supplies & labs  78,581 46,141 
Health & life insurance 194,000 171,272 
Stationery 13,832 9,196 
Training & employment   16,248 22,029 
Others  81,180 108,307 
 9,246,768 9,239,900 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

16  .   Centers and administrations expenses  
 

 
 
 

 
 
 

 2021 2020 
   

Centers and administrations 1,884,989 1,919,215 
Scientific research deanship  1,223,114 1,047,814 
Library  140,373 169,311 
 3,248,476 3,136,340 
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17  .   Administrative expenses 
 
 
 

 2021 2020 
   

Salaries, wages and other benefits 1,275,730 1,415,649 
Social security 113,266 111,553 
Building maintenance 231,302 420,062
Cleaning 263,909 247,654 
Fuel 112,039 205,925
Daily workers’ wages 181,066 114,915
Electricity 16,863 69,515 
Maintenance supplies 60,480 51,243
Governmental fees & subscriptions 98,391 66,201 
Health & life insurance 103,726 96,112 
Bank fees 75,199 77,501 
Property tax 86,986 86,338 
Maintenance 43,273 91,014 
Professional fees 56,435 70,981 
Stationary 32,989 28,472
Transportation 72,101 71,717 
Board of trustees remunerations 65,000 65,000 
Telephone & mail 45,785 42,183
Water 32,510 30,816 
Advertising   32,586 22,279 
Agricultural supplies 30,323 35,757 
Hospitality 19,724 28,895 
Insurance 15,605 15,790 
Rent 6,620 6,620 
Others 67,438 88,640 
 3,139,346 3,560,832 

 

 
 
 
 
18  .   Other revenues and expenses, net  
 

 2021 2020 
   

Rent 65,925 84,070 
Training courses 62,130 75,531 
Profits from financial assets measured at amortized cost 55,871 57,693 
Scholarships expenses recoveries 194,710 989 
Bad debts recoveries 12,921 5,936 
Murabaha from bank deposits 249 448 
Others 72,008 63,414 
 463,814 288,081 

 
 
19  .   Basic and diluted earnings per share  

 2021 2020 
   

Profit for the year after tax 4,616,050 4,618,423 

Weighted average number of shares  20,000,000 20,000,000 

 0.23 0.23 
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20  .   Executive management remuneration 
          The General Manager is not compensated any salaries for managing the Company. 
 
 

 
 
21  .    Segment reporting 

The company’s main operations includes educational services and investment in financial securities, 
information about operating segments are as follows: 
 

 2021 

Inside Jordan 

2020 

Inside Jordan 

   

Revenues from providing educational services 23,766,263 24,137,404 

Revenues from investing in financial securities  55,871 57,693 

Assets related to educational services activities 43,520,947 44,407,527 

Assets related to investments in financial securities 1,500,000 1,500,000 

 
 
22  .   Income tax 
          The movements on provision for the income tax during the year were as follows: 

 

 2021 2020 
   

Balance at beginning of the year 1,297,347 1,751,880 
Income tax expense for the year 1,300,000 1,300,000 
National Contribution Tax for the year 62,000 62,000 

Paid income tax (1,336,520) (1,816,533) 
Balance at end of the year (Note 12) 1,322,827 1,297,347 

 

 

         The following is the reconciliation between declared profit and taxable profit: 
 

 2021 2020 

   
Declared profit 5,978,050 5,980,423 
Non-deductible expenses   507,794 505,421 
Taxable profit   6,485,844 6,485,844 

 
Statutory and National Contribution tax rate 21% 21% 
Effective and National Contribution tax rate 22.7% 22.7% 
   

 

- The Company settled its tax liabilities with the Income Tax Department up to 2019. 

- The income tax return for the year 2020 has been filed with the Income Tax Department, but the Department 
has not reviewed the Company's records till the date of this report. 

- The Income and the National Contribution Tax provision for the year 2021 was calculated in accordance 
with the Income Tax Law. 

 
 

23  .       Contingent liabilities    
 

   The Company is contingently liable with the following: 
 

 2021 
  

Letters of bank guarantees 161,851 
Lawsuits 177,492 
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24  .    Fair Value of Financial Instruments 
 
 

Financial instruments comprise of financial assets and financial liabilities. Financial assets of the Company 
include cash and cash equivalents, checks under collection, financial assets at amortized cost and accounts 
receivable. Financial liabilities of the Company include accounts payable and post-dated checks.  

 
The fair values of the financial assets and liabilities are not materially different from their carrying values as 
most of these items are either short-term in nature or re-priced frequently. 
 

 
 

25  .    Financial Risk Management  
 

Foreign currency     
The management considers that the Company is not exposed to significant currency risk, As the majority of 
their transactions and balances are in Jordanian Dinar. 

 
 

 
Credit risk 

Credit risks are those risks resulting from the default of counterparties to the financial instrument to repay 
their commitment to the Company. The Company limits its credit risk by only dealing with reputable banks 
and by setting credit limits for individual customers and monitoring outstanding receivables. The maximum 
exposure to credit risk is represented by the carrying value of each financial asset. 
 

 

Liquidity Risk 

Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to meet its net financial obligations. In this 
respect, the Company's management diversified its funding sources, and managed assets and liabilities 
taking into consideration liquidity and keeping adequate balances of cash, and cash equivalents.  
 

The table below analyses the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the 
remaining period at date of the statement of financial position to the contractual maturity date. 

 

 
2021 

Less than 
 one year 

More than 
 one year 

 
Total 

    
Accounts payable 1,894,196 - 1,894,196 

Unearned revenues 2,658,381 - 2,658,381 

Other current liabilities 3,439,425 - 3,439,425 

 7,992,002 - 7,992,002 
 

 

 
2020 

Less than 
 one year 

More than 
 one year 

 
Total 

    
Post-dated checks 59,100 - 59,100 

Accounts payable 2,347,568 - 2,347,568 

Unearned revenues 2,997,486 - 2,997,486 

Other current liabilities 3,324,514 - 3,324,514 

 8,728,668 - 8,728,668 

 

 

26  .    Capital Management 
 

The Company’s board of directors manages its capital structure with the objective of safeguarding the 
Company’s ability to continue as an ongoing entity and providing an adequate return to shareholders by 
Investing Company’s assets commensurately with the level of risk. 


