
To: Jordan Securities Commission,
     Amman Stock Exchange
Company’s Name: COMPREHENSIVE MULTIPLE
PROJECT COMPANY
Date: 03-05-2021 10:40:03 PM
Subject: Other Material Information

السادة هيئة االوراق المالية
السادة بورصة عمان

اسم الشركة: المتكاملة للمشاريع المتعددة
PM 10:40:03 2021-05-03 :التاريخ

الموضوع: المعلومات الجوهرية األخرى

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY
announces the occurrence of the following material
event:

تعلن شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة عن وقوع الحدث
الجوهري المبين أدناه للشركة:

Material Event الحدث الجوهري

Date of event: 31-12-2020 تاريخ الحدث الجوهري: 2020-12-31

The differences between the preliminary results and the
annual financial statements and reasons for these
differences supported by the external auditor

الفروقات بين نتائج االعمال االولية والبيانات المالية السنوية
واسبابها معززة من مدقق الحسابات الخارجي
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السادة هيئة االوراق المالية   المحترمين
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
 
،،، تحية طيبة وبعد
 

الموضوع : النتائج االولية
 
نعلمكم بأنه قد بلغ الفرق ما بين النتائج االولية والنتائج حسب القوائم
المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 قد بلغت
(45,898) دينار حيث زادت خسائر الشركة بهذا المبلغ والتي جاء نتيجة
طلب مدقق حسابات الشركة اقتطاع مخصص لمواجهة الخسائر
االئتمانية بنفس المبلغ وذلك استنادا الى معيار التقارير المالية الدولية
. (رقم (9
 

،،، وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير
 

الشركة المتكاملة
للمشاريع المتعددة

م.ع.م
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السادة هيئة االوراق المالية   المحترمين
عمان – المملكة االردنية الهاشمية

 
تحية طيبة وبعد ،،،

 
الموضوع : النتائج االولية

 
نعلمكم بأنه قد بلغ الفرق ما بين النتائج االولية والنتائج حسب القوائم

المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 قد بلغت
(45,898) دينار حيث زادت خسائر الشركة بهذا المبلغ والتي جاء نتيجة

طلب مدقق حسابات الشركة اقتطاع مخصص لمواجهة الخسائر
االئتمانية بنفس المبلغ وذلك استنادا الى معيار التقارير المالية الدولية

رقم (9) .
 

وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير ،،،
 

الشركة المتكاملة
للمشاريع المتعددة

م.ع.م

  

   

Please accept our sincere thanks and appreciation.
Name:       MANAL AL MUGHRABI
Position:       COMPLIANCE OFFECER

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
MANAL AL MUGHRABI      :االسم

المنصب:      ضابط امتثال
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