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 المختصرة الموحدة تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية

 حدودةالمساهمة العامة الم دارات األردنية القابضةإلى مجلس ادارة شركة 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 

 مقدمة  

المرفقة لشركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة  الموحدةالمختصرة  لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية

ً بالمجموعة( )"الشركة"(  ائمة المركز المالي  والتي تتكون من ق 2020 أيلول 30كما في وشركاتها التابعة )ويشار إليهم معا

وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية  الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية  2020 أيلول 30كما في  الموحدة المرحلية

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حولها. إن مجلس اإلدارة   تسعةلل الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحليةالموحدة 

)التقارير المالية   34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  الموحدة ؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة مس

    استنادا إلى مراجعتنا. الموحدة المختصرة المرحلية(. ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية

 

 جعة انطاق المر
 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق   2410مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة لقـد جرت 

مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي من  عملية الحسابات المستقل للمنشأة". إن 

ان نطاق أعمال   .لمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىاألشخاص المسؤولين عن األمور المالية وا

المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من  

أعمال التدقيق، وعليه فاننا ال نبدي رأي   الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل

 تدقيق حولها.

 

 النتيجة 
 

الموحدة المرفقة لم يتم  بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة

 .34إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 ويونـغ/ األردن إرنسـت 
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 القابضة المساهمة العامة المحدودة   يةشركة دارات األردن

 ة الموحدةقائمة المركز المالي المرحلي

 2020أيلول  30كما في 

 

 المختصرة الموحدة المرحلية مالية جزءاً من هذه القوائم ال  11الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 

 

 ات إيضاح

 أيلول 30

2020 

األول   كانون 31 

2019 

 دينـــــار  دينـــــار  

 )مدققة(   )غير مدققة(   الموجودات 

     موجودات غير متداولة 

 13ر361  13ر487  ممتلكات ومعدات 
 3ر163ر136  3ر163ر136  أراضي  تثمارات فياس

 1ر272ر431  1ر301ر360  عقارات تحت التطوير 
 2ر016ر118  2ر004ر481  استثمارات في شركات حليفة 

 -  387ر500  الدخل الشامل االخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 262ر787  139ر160  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 6ر727ر833  7ر009ر124  

     موجودات متداولة 

 200ر000  323ر627  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 352ر402  316ر158  مخزون عقارات 
 626ر081  733ر781  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 120ر636  106ر929  أرصدة مدينة أخرى 
 13ر082  12ر082  تحصيل  شيكات برسم ال

 18ر971  39ر123 6 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 132ر651  11ر791  نكية مقيدة السحب أرصدة ب 

 2ر354ر763  2ر037ر532 5 نقد وارصدة لدى البنوك

 3ر818ر586  3ر581ر023  

 10ر546ر419  10ر590ر147  مجموع الموجودات 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية  

 10ر250ر000  10ر250ر000 1 رأس المال المدفوع 

 57ر934  57ر934  ري احتياطي اجبا
 230ر390  231ر670  أرباح مدورة  

 10ر538ر324  10ر539ر604  صافي حقوق الملكية 

     
     المطلوبات 

     مطلوبات متداولة 

 8ر095  6ر535  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

 -  44ر008  أسهم ارباح امانات توزيعات 

 8ر095  50ر543  مجموع المطلوبات 

 10ر546ر419  10ر590ر147  حقوق الملكية والمطلوبات مجموع 

 



 

 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة  11 الى رقم 1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 
 

  شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة

 المرحلية الموحدةقائمة الدخل الشامل 

 )غير مدققة( 2020 أيلول 30في أشهر المنتهية  تسعةالللثالثة أشهر و

 

 أيلول 30شهر المنتهية في للتسعة أ  أيلول 30 للثالثة أشهر المنتهية في إيضاح 

  2020  2019  2020  2019 

 دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  

         المبيعات

 45ر000  44ر500  -  -  مبيعات عمارة سكنية  

         تكلفة المبيعا

 ( 40ر084)  ( 42ر327)  -  -  كلفة مبيعات عمارة السكنية 

 4ر916  2ر173  -  -  الربح التشغيلي

         

 (3ر317)  (3ر662)  (1ر134)  (1ر276)  إستهالكات

موجودات مالية بالقيمة غير متحققة ل)خسائر( أرباح 

 10ر092  (15ر827)  21ر185  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

 (44ر720)

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 106ر027  29ر558  22ر509  الخسائر األرباح أو

 

 69ر574

 39ر870  27ر192  379  23ر376  إيراد توزيعات أرباح

 (179ر266)  (171ر982)  (70ر563)  (63ر231)  مصاريف إدارية

 18ر023  10ر550  8ر090  8ر400  إيرادات أخرى، صافي

 ( 94ر920)  ( 19ر610)  ( 49ر497)  10ر963  )خسارة( التشغيلي الربح 

         

 138ر869  113ر153  48ر456  37ر304  إيراد فوائد 

 129ر671  112ر737  62ر111  41ر963  حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 173ر620  206ر280  61ر070  90ر230  ربح الفترة

         يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى 

  -  -  -  - 

 173ر620  206ر280  61ر070  90ر230  رةفتللمجموع الدخل الشامل 

         

 فلـس/ دينـار  فلـس/ دينـار  فلـس/ دينـار  فلـس/ دينـار  

الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة 

 017/0  020/0  006/0  008/0 9 العائد إلى مساهمي الشركة



 

 المختصرة الموحدة المرحلية مالية جزءاً من هذه القوائم ال  11الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 ة دودلمحشركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة ا 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة  

 )غير مدققة(  2020 أيلول 30أشهر المنتهية في   للتسعة

 

 

  أرباح مدورة     

رأس المــال   

 المدفوع 

 احتياطي

 اجباري

 خسائر 

 متحققة 

 ئر خسا

 المجمــوع  المجموع  غير متحققة 

 دينــــار ـارـــدين  دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار 

       2020أيلول   30للتسعة أشهر المنتهية في

       

 10ر538ر324 230ر390 (37ر689) 268ر079 57ر934 10ر250ر000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 206ر280 206ر280 10ر092 196ر188 - - للفترة  مجموع الدخل الشامل

 (205ر000) (205ر000) - (205ر000) - - ( 10)إيضاح توزيعات أرباح 

 10ر539ر604 231ر670 (27ر597) 259ر267 57ر934 10ر250ر000   2020أيلول  30الرصيد كما في 

       

       2019أيلول   30للتسعة أشهر المنتهية في

 10ر252ر065 (1ر027ر243) (734ر173) (293ر070) 29ر308 11ر250ر000 2019ني أول كانون الثاالرصيد كما في 

 - 1ر000ر000 734ر173 265ر827 - 1ر000ر000 - (1ر000ر000) تخفيض راس المال 

 173ر620 173ر620 (44ر720) 218ر340 - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

 10ر425ر685 146ر377 (44ر720) 191ر097 29ر308 10ر250ر000   2019أيلول  30الرصيد كما في 

 

 

 

 

 



 

 المختصرة الموحدة المرحلية مالية جزءاً من هذه القوائم ال  11الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 همة العامة المحدودة المسا لقابضةشركة دارات األردنية ا

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

 )غير مدققة( 2020 أيلول 30أشهر المنتهية في  للتسعة

 

 

 إيضاح

 أيلول 30

2020 

 أيلول 30 

2019 

 اردينـــــ  دينـــــار  

     األنشطة التشغيلية 

 173ر620  206ر280  ربح الفترة 
     

     :تعديالت

 3ر317  3ر662  الكات تهاس

 44ر720  (10ر092)  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 (129ر671)  (112ر737)  حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (138ر869)  (113ر153)  إيراد فوائد  

 (69ر574)  (106ر027)  ن خالل األرباح أو الخسائرادلة ممة العأرباح بيع موجودات مالية بالقي
     

     تغيرات رأس المال العامل 

 2ر169  27ر020  أرصدة مدينة أخرى 

 60ر000  120ر860  أرصدة بنكية مقيدة السحب 

 -  1ر000  حصيل  شيكات برسم ت 

 (183)  (1ر560)  ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 (54ر471)  15ر253  األنشطة التشغيلية  (المستخدمة في) مندية  صافي التدفقات النق

     

     األنشطة اإلستثمارية 

 (211ر460)  (387ر500)  شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 (2ر748)  (3ر788)  شراء ممتلكات ومعدات 

 (18ر930)  (112ر407)  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

 76ر569  120ر826  المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (20ر689)  (20ر152)  ذمم جهات ذات عالقة 

 110ر630  99ر840  فوائد مقبوضة 

 16ر605  7ر315  التطوير ومخزون عقارات ت تحتعقارا

 -  310ر000  ودائع لدى البنوك

 97ر868  124ر374  ح شركات حليفة  ت أرباتوزيعا

 47ر845  138ر508  األنشطة االستثمارية  من  التدفقات النقديةصافي 

     

     التمويلية األنشطة  

 -  (160ر992)  مدفوعه توزيعات أرباح  

 -  (160ر992)  التمويلية دية المستخدمة في األنشطة فقات النقصافي التد

     

 (6ر626)  (7ر231)  ما في حكمه لنقد و ص في ا صافي النق 

 56ر500  84ر763  النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

 49ر874  77ر532 5 أيلول  30النقد وما في حكمه كما في 
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 المساهمة العامة المحدودة شركة دارات االردنية القابضة 

 وحدة ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الم

 )غير مدققة(   2020 أيلول 30
 
 

 عـــام (1)

 

برأسمال مصرح به ومدفوع قدره  2007كانون األول  6بتاريخ  شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودةتأسست 

ل  بالعم  سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد. حصلت الشركة على حق الشروع 15ر000ر000ى دينار مقسم إل 15ر000ر000

دينار مقسم الى  10ر250ر000. تم تخفيض رأسمال الشركة خالل السنوات السابقة ليصبح 2008نيسان  10يخ بتار

 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.  10ر250ر000

 

لية  ة المالمختلفوجه اإلستثمار المتاحة في القطاعات االقتصادية الها ومصادر تمويلها في كافة أمن غايات الشركة استثمار أموا

 والصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات وذلك من خالل شركات تابعة ومملوكة لها كلياً أو جزئياً. 

 

 ، عمان، المملكة األردنية الهاشمية.167عمارة رقم  إن عنوان الشركة هو خلدا، شارع الملك عبد هللا الثاني 

 

األول  تشرين  24 الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ختصرة ية المالمرحلتم إقرار القوائم المالية 

2020.  

 

 

 أسس إعداد القوائم المالية (2)

 

وفقا لمعيار المحاسبة  2020 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمرفقة للتم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

 المرحلية(.   لماليةارير ا)التق 34الدولي رقم 
 

خالل  تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 .المرحلية المختصرة الموحدة سائر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم الماليةاألرباح أو الخ
 

 دني هو العملة إظهار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.ر األرالديناإن 
 

وحدة  المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية الم إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة

. كما أن 2019كانون األول  31ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للمجموعة كما في  لية الدوليةر المالتقاريوالمعدة وفقاً لمعايير ا

  31للسنة المنتهية في شرا على النتائج المتوقعة ال تمثل بالضرورة مؤ  2020 أيلول  30أشهر المنتهية في  لتسعة نتائج األعمال ل

 .2020كانون األول 

 



 شركة دارات االردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة 

 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

 )غير مدققة(   2020أيلول  30
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 )تتمة( مالية ائم الأسس إعداد القو (2) 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية

 

ائم ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القو 

كانون الثاني  1لية اعتباراً من ت التاتعديالقامت بتطبيق ال المجموعة، باستثناء أن 2019كانون األول  31المالية للسنة المنتهية في 

2020: 
 

 (: تعريف "األعمال" 3الدولي رقم ) تعديالت على معيار التقارير المالية

دماج األعمال"،  ( "ان 3األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "

ذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال. توضح  د ما إى تحدي لمساعدة المنشآت عل

شاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير  هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقييم ما إذا كان الم

ييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتضييق تعريفات األعمال  على تقمنشآت موجودة، وتضيف توجيهات لمساعدة ال

 والمخرجات، وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.  

 

داية  بعد ب  مال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أوالت التي تكون إما اندماج األعتم تطبيق التعديالت على المعام

إعادة النظر في هذه المعامالت   المجموعة . وبالتالي، لم يتعين على2020كانون الثاني  1سنوية التي بدأت في أو بعد  ول فترة ابالغ أ

 بيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.التي حدثت في فترات سابقة. يسمح بالتط

 

أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي، لم ينتج أثر امالت ى المعنظًرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي عل

 . الموحدة  المرحلية المختصرة من تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية المجموعةعلى 

 

 ( 7رقم ) الدولي( ومعيار التقارير المالية  9ديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )عت

 

تشمل عدد من  7ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  9إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

تتأثر عالقة   ع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة.عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جمي

تعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة  أدى الط إذا التحو 

ن حول توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو  التحوط. نتيجة لهذا التعديل، قد يكون هناك عدم تيق

(. قد يؤدي ذلك إلى  RFR) بسعر فائدة خالي من المخاطر ترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي ل الفوط، خالأداة التح

 .إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغايةعدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما 

 

سبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم اليقين قبل استبدال معيار سعر الفائدة  لتي تمكن محاتوفر التعديالت إعفاءات مؤقتة وا 

 "(. RFRالحالي بسعر فائدة خاٍل من المخاطر )"

 

مع السماح بالتطبيق المبكر. ويتم تطبيق بأثر  2020كانون الثاني  1على الفترات المالية التي بدأت في أو بعد تم تطبيق التعديالت 

ي. إال أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغائها مسبقًا عند تطبيق الطلب، وال يمكن تعيين أي عالقات تحوط باالستفادة رجع

 من التجارب السابقة.  

عند من المرحلة األولى، يحول مجلس معايير المحاسبة الدولية تركيزه إلى المسائل التي قد تؤثر على التقارير المالية عد االنتهاء  

ويشار إلى ذلك بالمرحلة الثانية من مشروع مجلس    "(.RFRبسعر فائدة خاٍل من المخاطر )" استبدال معيار معدل الفائدة الحالي 

 معايير المحاسبة الدولية.  

ر على عالقات حيث أن عدم التيقن الناشئ عن التعديل ال يؤث من تطبيق هذه التعديالت على القوائم الماليةالمجموعة نتج أثر على لم ي 

 التحوط إلى الحد الذي يتطلب إنهاء العالقة.  
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 أسس توحيد القوائم المالية  ( 3)
 

ئم المالية لشركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة الموحدة المرفقة القوا المرحلية المختصرة تتضمن القوائم المالية

 :2020أيلول  30والشركات التابعة التالية كما في 
 

 اسـم الشركــــــة 

رأس المال  

 نـوع الشركـة نسبة الملكية٪ طبيعــة النشـــاط  المدفوع 

  كانون األول 31 أيلول 30  دينــــار  

   2020 2019  

      

 مساهمة خاصة 100 100 تطوير عقارات  50ر000 ركة دارات الريف األردني العقاريةش

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 إدارة العقارات  5ر000 العقارات الشركة األردنية األوروبية إلدارة

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 إدارة خدمات العقارات  10ر000 شركة التنفيذيون للتطوير العقاري

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 استثمارات تعليمية 10ر000 ة المشكاة للتعليمشرك

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 ادارة خدمات العقارات  1ر000 شركة المرسى اآلمن للتطوير العقاري

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 ادارة خدمات العقارات  19ر000 شركة الحدس للتطوير واالستثمار

 

على يطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة تتحقق الس

التأثير على هذه العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر بها. وتتم السيطرة على الشركة المستثمر بها فقط عند 

 تحقق ما يلي:
 

جموعة على الشركة المستثمر بها )الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة  سيطرة الم -

 ة المستثمر بها(.للشرك

 تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها.  -

 ثمر فيها والتأثير على عوائدها.القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المست -
 

 ضريبة الدخل  ( 4) 
 

لوجود خسائر مدورة من وذلك  2019و  2020 أيلول  30تين في لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل للمجموعة للفترتين المنتهي

 .2018( لسنة 38بموجب قانون ضريبة الدخل رقم ) سنوات سابقة
 

هي  2019كانون الثاني  1النافذ من تاريخ  2018( لسنة 38ب قانون الضريبة رقم )ان نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركة بحس

 مساهمة الوطنية.٪ ضريبة دخل ال 1٪ باإلضافة الى 20
 

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت   2019الى  2017بتقديم كشف التقدير الذاتي عن األعوام الشركة قامت 

على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة  الشركة . حصلت المرحلية المختصرة الموحدةخ إعداد هذه القوائم المالية المحاسبية حتى تاري

 .2016والمبيعات لغاية عام الدخل 
 

 الشركات التابعة: 

يبة الدخل ولم تقم دائرة ضر 2019 الى  2015قامت شركة دارات الريف األردني العقارية بتقديم كشف التقدير الذاتي عن األعوام 

على  الشركة ة. حصلت والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحد

    .2014مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام 
 

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة   2019بتقديم كشف التقدير الذاتي عن العام الشركات التابعة االخرى قامت 

لشركات ل كشوفات التقدير الذاتي  ة المختصرة الموحدة. وتم قبولالسجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية المرحلي

 ضمن نظام العينات. 2018لغاية عام التابعة االخرى 
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 نقد وأرصدة لدى البنوك  (5)

 

 أيلول 30 

2020 

كانون األول  31 

2019 

 دينـــار  دينـــار 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 2ر270ر000  1ر960ر000 ودائع قصيرة األجل*

 84ر170  72ر689 حسابات جارية

 593  4ر843 نقد في الصندوق

 2ر354ر763  2ر037ر532 
 

  بين  نوك لسنة وتتقاضى الودائع فائدة سنوية تتراوح مايمثل هذا البند ودائع ألجل بالدينار األردني، يتم ربط الودائع لدى الب *

 ٪(.6ر5٪ إلى 5ر5: 2019٪ )6٪ إلى 4
 

من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي المرحلية  الموحدة مه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية المرحليةيتكون النقد وما في حك

 الموحدة وذلك كما يلي:
 

 أيلول 30  أيلول 30 

 2020  2019 

 دينـــــار  دينـــــار 

 (غير مدققة)  )غير مدققــة( 
    

 2ر069ر874  2ر037ر532 نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك

 (2ر020ر000)  (1ر960ر000) ينزل: ودائع لدى البنوك التي تستحق خالل اكثر من ثالثة أشهر 

 49ر874  77ر532 النقد وما في حكمه
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 ت مع جهات ذات عالقة  معامال (6)

 

  دارة التنفيذية العليا للشركة تشمل الجهات ذات العالقة الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإل

 . هذا ويتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة المجموعة.والشركات المسيطر عليها من قبلهم
 

 التابعة الشركات 
 

اهمة العامــة المحــدودة الموحــدة القــوائم الماليــة لشــركة دارات األردنيــة القابضــة المـسـ المرحليــة المختصــرة تتضــمن القــوائم الماليــة 

 والشركات التابعة التالية:
 

 نـوع الشركـة نسبة الملكية٪ طبيعــة النشـــاط  رأس المال المدفوع  اسـم الشركــــــة 

  كانون األول 31 أيلول 30  دينــــار  

   2020 2019  
      

 مة خاصةمساه 100 100 تطوير عقارات  50ر000 شركة دارات الريف األردني العقارية

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 إدارة العقارات  5ر000 الشركة األردنية األوروبية إلدارة العقارات

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 العقارات  إدارة خدمات 10ر000 شركة التنفيذيون للتطوير العقاري

 دودةذات مسؤولية مح 100 100 استثمارات تعليمية 10ر000 شركة المشكاة للتعليم

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 ادارة خدمات العقارات  1ر000 شركة المرسى اآلمن للتطوير العقاري

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 ات ادارة خدمات العقار 19ر000 شركة الحدس للتطوير واالستثمار

 

 :لية المختصرةالمرح فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهرة في القوائم المالية

 

  : الموحدةالمرحلية بنود قائمة المركز المالي 

 

 كانون األول  31  أيلول 30 

 2020  2019 

 دينـــــار  دينـــــار 

 )مدققــــة(   )غير مدققــة( ت عالقةمبالغ مستحقة من جهات ذا
    

 7ر036  4ر771 شركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية )شركة حليفة(ال

 5ر967  6ر030 شركة السالم لألمن والحماية )شركة تابعة لشركة حليفة(

 5ر968  28ر322 شركة حليفة(( شركة اجياد لألوراق المالية

 18ر971  39ر123 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة )تتمة(  (6)

 

 : الموحدةالمرحلية  بنود قائمة الدخل الشامل

 

 أيلول 30للتسعة أشهر المنتهية في  اء مجلس اإلدارةمنافع اإلدارة التنفيذية وأعض

 2020  2019 

 دينـــــار  دينـــــار 

 )غير مدققــة(  )غير مدققــة( 
    

 52ر616  60ر592 رواتب ومنافع أخرى

 

ركة حليفة( الممنوح  دينار مقابل جاري مدين الشركة االردنية القبرصية )ش 10ر000قامت المجموعة بتقديم تأمينات نقدية بمبلغ 

 دينار(. 131ر228: 2019كانون األول  31لها من قبل بنك عودة )

 

 التزامات محتملة (7)

 

 

 

 أيلول 30 

2020 

 كانون األول 31 

2019 

 دينـــــار  ردينـــــا   

 )مدققــــة(   )غير مدققــة(   

      

 14ر230  27ر911   كفاالت *

 

 دينار(. 1ر423: 2019كانون األول  31) 2020 أيلول 30دينار كما في  11ر791كفاالت بلغت التأمينات مقابل ال *
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 معلومات قطاعات األعمال (8)
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 
 

 :ين رئيسيين ارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى قطاع ألغراض إد
 

 أراضي بهدف تطويرها وبيعها. في شراءتتمثل  - تطوير أراضي

 ستثمار في شركات حليفة. ستثمارات في األسهم واإلاإلفي تتمثل  - مالية ستثمارات ا
 

 اعات األعمال الرئيسية.إن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قط
 

 تطوير 

 المجمـوع أخـرى مالية استثمارات أراضـي

 دينــــار دينــــار دينـــار دينـــار )غير مدققة( 0202أيلول  30 للتسعة أشهر المنتهية في
     

 311ر514 123ر703 143ر311 44ر500 ايرادات أعمال القطاع

 112ر737 44ر093 68ر644 - حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (42ر327) - - ( 42ر327) كلفة المبيعات

 ( 3ر662) - ( 2ر083) ( 1ر579) استهالكات

 (171ر982) (320) ( 60ر233) (111ر429) مصاريف أخرى

 206ر280 167ر476 149ر639 (110ر835) )خسارة( ربح الفترة

     

     -)غير مدققة( 2020أيلول  30كما في 

     طلوبات  الموجودات والم

 8ر585ر666 2ر181ر387 1ر584ر068 4ر820ر211 موجودات القطاع

 2ر004ر481 276ر332 1ر728ر149 - استثمارات في شركات حليفة

 (50ر543) (46ر973) - (3ر570) مطلوبات القطاع

 10ر539ر604 2ر410ر746 3ر312ر217 4ر816ر641 صافي الموجودات

 

     )غير مدققة( 2019لول أي 30للتسعة أشهر المنتهية في 
     

 266ر616 156ر892 64ر724 45ر000 ايرادات أعمال القطاع

 129ر671 38ر736 90ر935 - شركات حليفةاح من أرب المجموعةحصة 

 (40ر084) - - ( 40ر084) كلفة المبيعات

 ( 3ر317) - ( 1ر760) ( 1ر557) استهالكات

 (179ر266) (320) ( 49ر309) (129ر637) مصاريف أخرى

 173ر620 195ر308 104ر590 (126ر278) )خسارة( ربح الفترة

     

     - )مدققة( 2019كانون األول  31كما في 

     الموجودات والمطلوبات  

 8ر530ر301 2ر571ر866 1ر088ر868 4ر869ر567 موجودات القطاع

 2ر016ر118 241ر549 1ر774ر569 - استثمارات في شركات حليفة

 ( 8ر095) ( 4ر352) - ( 3ر743) ت القطاعمطلوبا

 10ر538ر324 2ر809ر063 2ر863ر437 4ر865ر824 صافي الموجودات
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 سهم من ربح الفترةال حصة (9)
 

 

 

 أيلول 30 

2020 

 أيلول 30 

2019 

 دينـــــار  دينـــــار   

 )غير مدققــة(  )غير مدققــة(   

      

 173ر620  206ر280   ربح الفترة )دينار(

 10ر250ر000  10ر250ر000   المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة )سهم(

      

      

 فلس/دينار  ارفلس/دين   

 017/0  020/0   الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة 

 

 

 حقوق الملكية (10)

 

 االحتياطات القانونية 

الموحدة لقانونية واحتساب الرسوم األخرى حسب احكام قانون الشركات حيث ان هذه القوائم لم تقم المجموعة باقتطاع االحتياطات ا

 قوائم مرحلية. هي 

 

 ت األرباحيعاتوز

  على توصية مجلس االدارة بتوزيع أرباح على المساهمين  2020تموز  26وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 

 دينار. 10ر250ر000٪ من رأس المال المدفوع البالغ 2بة بنس دينار 205ر000بمبلغ 
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 إدارة المخاطر  ( 11)

 

ونتج عنه تأثير على االقتصاد  ( بأنه وباءCOVID-19بتصنيف فيروس كورونا ) 2020ذار ل آقامت منظمة الصحة العالمية خال 

 العالمي وخلل في األسواق العالمية.  

كذلك تأثيرها على المركز المالي للمجموعة وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية غير مؤكد ال يزال حجم ومدة تطورات هذه األحداث و 

ية ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذه المرحلة، وال يمكن إجراء تقدير معتمد ألثرها كما في تاريخ هذه  قبلحيث ان التطورات المست

أثر هذه األحداث على أنشطة المجموعة التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً  القوائم المالية المرحلية. ان اإلدارة بصدد استكمال تقييم 

المالية المرحلية المختصرة الموحدة. يشمل هذا التقييم تحليل المخاطر المعرضة لها  ئم للمعلومات المتاحة حتى تاريخ هذه القوا

 المجموعة كما يلي: 

 

 مخاطر االئتمان

 عن تخلف أو عجز المدينين والجهات األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجموعة. مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم

ة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم  عرضوترى المجموعة بأنها ليست م

 القائمة بشكل مستمر. 

 

 مخاطر أسعار الفائدة  

في أسعار الفائدة على موجوداتها والتي تحمل فائدة والمتمثلة في الودائع لدى البنوك. ترى  تتعرض المجموعة لمخاطر التغير

التغير في أسعار الفائدة نتيجة لألحداث الراهنة غير جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة   اطراإلدارة ان أثر مخ

 الموحدة.

 

 مخاطر التغير بأسعار األسهم 

ألسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم. إن استثمارات األسهم ضمن القوائم المالية تنتج مخاطر أسعار ا

. ترى  2020أيلول  30كما في  دينار 733ر781بقيمة  المختصرة الموحدة مدرجة بشكل رئيسي في بورصة عمان ية المرحل

 الراهنة غير جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة. اإلدارة ان أثر مخاطر التغير بأسعار األسهم نتيجة لألحداث 

 

 مخاطر السيولة 

رضة لمخاطر سيوله نتيجة لألحداث الراهنة حيث انها لم تؤثر على األهداف والسياسات  مع  ترى المجموعة بأنها ليست 

 ة عند استحقاقها.  ويمكن لها الوفاء بالتزاماتها المالي واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال

 

 مخاطر العمالت 

ف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر  صر إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر 

لى التغير في أسعار العمالت نتيجة لألحداث الراهنة غير جوهري ع  دوالر لكل دينار(، وبالتالي فإن أثر مخاطر 41/1األمريكي )

 القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة. 

 


