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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  

    شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة   الى مساهمي
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 تقرير حول القوائم المالية  
 
 

 الـــرأي 
 

( وشركاتها  )الشركة  القابضة المساهمة العامة المحدودةلشركة دارات األردنية الموحدة  لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة
وقائمة  2020كانون األول  31والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في التابعة )يشار إليهم معًا "بالمجموعة"( 

الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك 
 وملخص ألهم السياسات المحاسبية.  الموحدة  التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية

 
 31الة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة ُتظهر بعد

 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 2020كانون األول  
 

 أساس الرأي 
 

اتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات  لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولي 
عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين 

لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى  القانونيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادر عن المجلس الدولي
متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات 

 توفر أساسًا إلبداء الرأي. المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و
 

 امور التدقيق الهامة 
 

للسنة  الموحدة  ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية
إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأيًا منفصاًل الحالية. لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية 

 حول هذه األمور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.
 

لقة بذلك. لكافة األمور المتع لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافة 
 بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية

. ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه، توفر  الموحدة
 المرفقة. الموحدةلرأينا حول تدقيق القوائم المالية  أساسا

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
 

 

http://www.ey.com/


 
 االعتراف باإليرادات 

 
كانون  31بلغت قيمة اإليرادات المتحققة للسنة المنتهية في 

دينار. تم التركيز على االعتراف   44ر500مبلغ    2020األول  
باإليرادات كأحد األمور الهامة ألن المجموعة تركز على 

كمؤشر رئيسي ألدائها. باإلضافة إلى ذلك، هنالك اإليرادات 
مخاطر تتمثل في االعتراف الخاطئ باإليرادات وتحديدًا عدم 

 االعتراف باإليرادات في الفترة المالية الصحيحة.

 إجراءات التدقيق 
 

تضمنت اجراءات التدقيق تقييم السياسات المحاسبية التي تتبعها 
 لمعايير التقارير المالية المجموعة لالعتراف باإليرادات وفقاً 

الدولية. باإلضافة لذلك، وبما أن المجموعة لديها عدد محدود 
من قيود البيع، قمنا بالحصول على كشف بجميع قيود عمليات 
البيع التي تمت خالل السنة، وقمنا بدراسة المستندات واألدلة 

 المعززة والتأكد من صحة التسجيل واالعتراف باإليرادات.
 

اإلفصاحات الخاصة باإليرادات المتعلقة بالسياسات المحاسبية إن  
حول القوائم المالية   6تظهر في إيضاح رقم  تحقق اإليرادات  حول  

 الموحدة. 
 
 

 2020لعام   مجموعةالمعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي لل
 

ان   وتقرير مدقق الحسابات حولها.الموحدة تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية 
ان رأينا ال يشمل   اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا.

 خرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.المعلومات األ

 

 إذا، ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّيم فيما الموحدة فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية
 .الموحدة  او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم الماليةالموحدة  كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية  

 
 الموحدة  مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

 
وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد   الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية

 خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط. الموحدةنظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية 
 

شأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في على االستمرار كمن المجموعة كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 
أو إيقاف المجموعة ، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية  الموحدة ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية

 عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
 

 .لمجموعة  لإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية 
  



 

 

 

 
 الموحدة  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

 
ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن  الموحدةإن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية 

 إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
 

لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما  ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقًا 
خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن 

 ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
 

ة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و كذلك نقوم بما إننا نقوم بممارس
 يلي:

 
تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، و تصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق   •

على أدلة تدقيق كافية و مالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ   تستجيب لهذه المخاطر والحصول
جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو 

 تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي. 
 
ظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء  الحصول على فهم لن  •

 .لمجموعةلرأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي 
 
 ارة. تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االد •

 
التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول   •

عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على  
 نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم الماليةاالستمرار. و اذا ما توصلنا الى 

ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا  الموحدة
لظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او ا

 كمنشأة مستمرة.
 
 الموحدة ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدةتقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية  •

 تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل. 
 
لى أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق  الحصول ع  •

المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة.  
 ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.



 

 

 

 
إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط 

 ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
 

تزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح  نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد ال
وحيثما كان مالئمًا  ،للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا

 بقة. اإلفصاح عن اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة المط
 
 

من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم 
للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان  الموحدة المالية

لتعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة جدا و التي بناءًا عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر ا القانون أو
 في تقريرنا الن العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه. 

 
 

  تقرير حول المتطلبات القانونية 
 بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.  الشركةتحتفظ  

 
 

 إرنسـت ويونـغ/ األردن
 

 

 وضاح عصام برقاوي

 591ترخيص رقم 
 
 

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
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 العامة المحدودة  ساهمةالقابضة الم   األردنيةشركة دارات 

 لي الموحدة  كز الماقائمة المر 
   2020ألول كانون ا   31كما في 

 

 ة  الموحد المالية القوائم  اً من هذهجزء  31م الى رق 1من رقم  يضاحات المرفقة اال تعتبر

 

 
 

 2019  2020 إيضاحات  

 ـارــدينــ  ـارــدينــ  الموجودات 

     غير متداولة  موجودات 

 13ر361  12ر102 7 ممتلكات ومعدات 
 3ر163ر136  2ر581ر749 8 أراضي  استثمارات في 

 1ر272ر431  2ر093ر170 9 لتطوير تحت ا عقارات
 2ر016ر118  2ر356ر056 10 استثمارات في شركات حليفة 

 262ر787  139ر160 11 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 -  600ر500 13 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 6ر727ر833  7ر782ر737  

     تداولة مت موجودا

 200ر000  323ر627 11 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 352ر402  316ر158 12 عقارات  مخزون
 626ر081  724ر570 13 الل األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ

 120ر605  347ر448 14 أرصدة مدينة أخرى 
 13ر082  19ر082  شيكات برسم التحصيل  

 18ر971  22ر584 23 من جهات ذات عالقة  مستحقة لغامب 
 132ر651  20ر791 15 أرصدة بنكية مقيدة السحب 

 2ر354ر794  1ر411ر802 16 نقد وارصدة لدى البنوك 

 3ر818ر586  3ر186ر062  

 10ر546ر419  10ر968ر799  مجموع الموجودات 

     
     والمطلوبات   كيةملالق حقو

     حقوق الملكية  

 10ر250ر000  10ر250ر000 17و 1 رأس المال المدفوع 

 57ر934  116ر075  احتياطي اجباري 

 230ر390  548ر658  أرباح مدورة  

 10ر538ر324  10ر914ر733  حقوق الملكية   مجموع

     
     المطلوبات 

     مطلوبات متداولة 

 8ر095  20ر780 18 ى صدة دائنة أخررم دائنة وأ مذ

 -  33ر286  م زيعات اسهامانات تو

 8ر095  54ر066  مجموع المطلوبات 

 10ر546ر419  10ر968ر799  حقوق الملكية والمطلوبات مجموع  

 



   العامة المحدودة القابضة المساهمة  األردنيةرات شركة دا 

 الموحدة   الشامل قائمة الدخل

 2020ألول نون اكا 31في  المنتهيةللسنة 
 

 ة  الموحد المالية القوائم  اً من هذهجزء  31م الى رق 1من رقم  يضاحات المرفقة اال تعتبر

 

 

 

 2019  2020 إيضاحات  

 ـارــدينــ  ـارــدينــ  

     

 90ر000  44ر500  مبيعات شقق سكنية 

 (79ر750)  (42ر327) 12 سكنية  شقق مبيعات  فةكل

 10ر250  2ر173  غيلي الربح التش

 (4ر447)  (5ر047) 7 استهالكات

 120ر597  225ر883 19 ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمأرباح 

 (249ر676)  (267ر228) 20 مصاريف إدارية 

 31ر884  26ر150  إيرادات أخرى 

 181ر364  135ر166  ئد  ايراد فوا

 196ر287  464ر312 10 ح شركات حليفة حصة المجموعة من أربا

 286ر259  581ر409  قبل الضريبة السنة  ربح

 -  - 22 ة الدخل ضريب   مصروف

 286ر259  581ر409  ضريبة  الالسنة بعد  ربح 

 -  -  ضاف: بنود الدخل الشامل األخرى ي 

 286ر259  581ر409  مجموع الدخل الشامل للسنة 

     

 ر دينــافلـس/   فلـس/ دينــار   

 028/0  057/0 21 السنة  ربحمن   ساسية والمخفضة للسهم ة االصالح

 
 



 دة ودعامة المحال همةالقابضة المسا  األردنيةشركة دارات 

 التغيرات في حقوق الملكية الموحدة   مةقائ

 2020األول  كانون 31المنتهية في  ةللسن
 

 الموحدة   ن هذه القوائم المالية مجزءاً  31الى رقم  1من رقم  االيضاحات المرفقة  رتعتب

 

 

  متراكمة  رباحأ   

 رأس  

 وعالمال المدف

 احتياطي 

 ياجبار

 ارباح

 متحققة

 خسائر

 المجموع المجمــوع  غير متحققة

 ردينا دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

       - 2020األول كانون    31منتهية في ة النللس

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

 581ر409 581ر409 5ر593 575ر816 - - الشامل للسنةخل مجموع الد

 - (58ر141) - (58ر141) 58ر141 - المحول لالحتياطي االجباري

 (205ر000) (205ر000) - (205ر000) - - (17)أيضاح  أرباحتوزيعات 

 10ر914ر733 548ر658 (32ر096) 580ر754 116ر075 10ر250ر000 2020كانون األول    31كما في الرصيد 

       

       - 2019كانون األول   31للسنة المنتهية في 

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

 286ر259 286ر259 (37ر689) 323ر948 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 - 1ر000ر000 734ر173 265ر827 - (1ر000ر000) ( 1)إيضاح  تخفيض رأس المال 

 - (28ر626) - (28ر626) 28ر626 - المحول لالحتياطي االجباري

 10ر538ر324 230ر390 (37ر689) 268ر079 57ر934 10ر250ر000 2019  كانون األول  31كما في الرصيد 

 

 



 المساهمة العامة المحدودة القابضة   ردنيةاأل دارات شركة 

 قدية الموحدة ات النالتدفققائمة 

  2020كانون األول  31نتهية في ة المنلسل
 

 وحدة  الم  اً من هذه القوائم الماليةجزء  31 الى رقم 1  ممن رقيضاحات المرفقة اال رتعتب

 

 

 2019  2020 ضاحي إ 

 ـارــدينــ  ـارــدينــ  

     األنشطة التشغيلية 

 286ر259  581ر409  السنة  ربح 
  

 
 

 

     : تعديالت

 4ر447  5ر047 7 استهالكات

 (181ر364)  (135ر166)  ائد  ايراد فو

 العادلة  لمالية بالقيمةات اموجودلة لليمة العادقلفي االتغير 

 37ر689  (5ر593) 19 و الخسائر من خالل األرباح أ    

 (196ر287)  (464ر312) 10 حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة 

 (118ر038)  (180ر910) 19 الخسائر  أو األرباح خالل   العادلة بالقيمة ةمالي  موجودات  بيع أرباح
  

 
 

 

     امل تغيرات رأس المال الع 

 -  (6ر000)  لتحصيل برسم اشيكات 

 21ر514  15ر324  أرصدة مدينة أخرى 

 (4ر310)  12ر685  وأرصدة دائنة أخرى ذمم 

 68ر166  36ر244  مخزون عقارات 

 (81ر924)  (141ر272)  التشغيلية األنشطة ة المستخدمة في النقدي ات التدفق   فيصا
  

 
 

 

     األنشطة االستثمارية 

 (389)  (600ر500)  ل الشامل االخر الدخ  قائمة ل  الخمة العادلة من  بالقي ت مالية ا دجومو

  واألرباح ا خالل مة العادلة من جودات مالية بالقي المتحصل من بيع مو

 الخسائر 

  

 200ر421

  

- 

 98ر898  (112ر407)  و الخسائر  اح أ رب ألالل اخ  منالقيمة العادلة موجودات مالية ب 

 (2ر745)  (3ر788) 7 دات معشراء ممتلكات و

 5ر391  (3ر613)  عالقة ت ذات جها مم  ذعلى في الحركة النقدية صا

 (250ر000)  973ر152  وك دى البن ودائع لالتغير في 

 110ر630  141ر499  فوائد مقبوضة 

 97ر870  124ر374 10 مقبوضة ة ف ح شركات حلي توزيعات أربا

 55ر306  111ر860  أرصدة بنكية مقيدة السحب 

 (4ر743)  (239ر352)  عقارات تحت التطوير 

 -  (248ر500) 14 دفعات مقدمة على حساب شراء استثمارات

 110ر218  343ر146  ية ستثماراألنشطة اال من  ة قديالن  ات صافي التدفق 

     

     التمويلية   األنشطة

 -  (171ر714)  مدفوعة  أرباحتوزيعات 

 -  (171ر714)  تمويلية األنشطة ال مة فيالمستخد ة قديالن  ات صافي التدفق 

     

 28ر294  30ر160  مهك ي حد وما ففي النق ادة زيالصافي  

 56ر500  84ر794  انيث كانون ال النقد وما في حكمه كما في أول

 84ر794  114ر954 16 كانون األول  31النقد وما في حكمه كما في 
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 مـــاع (1)
 

فوع قدره  دمصرح به ومبرأسمال  2007كانون األول  6بتاريخ  لعامة المحدودةقابضة المساهمة ا شركة دارات األردنية التأسست 

هم الواحد. حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل  ر للسسمية دينام بقيمة إسه 15ر000ر000ر مقسم إلى دينا 15ر000ر000

دينار مقسم الى  10ر250ر000ليصبح  الشركة خالل السنوات السابقة مالرأس تم تخفيض .2008نيسان  10بتاريخ 

  الشركة  لرأس مال  حيث كان آخر تخفيض .2020كانون األول  31حد كما في اللسهم الو  ينارة اسمية دسهم بقيم 10ر250ر000

ً لقرار ال 1ر000ر000وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ  2019ام خالل ع  امة في اجتماعها غير العادي الع هيئةدينار وفقا

ة للتخفيض في  يئة األوراق الماليوالتجارة وه رة الصناعةنونية لدى وزا. تم استكمال اإلجراءات القا2019يران حز 15المنعقد في 

 .   2019اب  18تاريخ 
 

  االقتصادية المختلفة المالية عات لقطااستثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه اإلستثمار المتاحة في االشركة  من غايات 

 بعة ومملوكة لها كلياً أو جزئياً. ات تاكل شرمن خالوذلك  الخدمات ارية والزراعية والعقارية والسياحية و والصناعية والتج
 

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

 

 .2021 آذار 17وعة في جلسته المنعقدة بتاريخ مجلس إدارة المجمائم المالية الموحدة من قبل القو رار تم إق
 

 

 القوائم المالية  اددعإ سسأ (2)
 

 المالية الدولية. ايير التقاريرا لمعة وفقتم إعداد القوائم المالية الموحد

 

  و  الخسائر و أخالل األرباح  بالقيمة العادلة من ة ستثناء الموجودات المالية باريخيوفقا لمبدأ الكلفة التا الموحدة تم إعداد القوائم المالية

 .الموحدة قوائم الماليةيخ الربتا ةوالتي تظهر بالقيمة العادل خالل الدخل الشامل االخر بالقيمة العادلة من المالية ودات الموج
 

 .موعةللمج والذي يمثل العملة الرئيسية ية الموحدة هار القوائم المالملة إظي هو ع إن الدينار األردن

 

 

 ة ماليسس توحيد القوائم الأ (3)
 

والقوائم المالية   "(الشركة )" ةحدودمدارات األردنية القابضة المساهمة العامة ال ية لشركة موحدة القوائم المالم المالية التتضمن القوائ

 :المجموعة"()ويشار إليهم معاً "بية التال لشركاتها التابعة
 

 الشركةاسـم 

رأس المال 

 ةالصفة القانوني نسبة الملكية طبيعــة النشـــاط المدفوع

  ٪  ــاردينــ 

   2020 2019  
      

 مساهمة خاصة 100 001 راتاتطوير عق 50ر000 العقارية ةشركة دارات الريف األردني

 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 اراتالعق إدارة 5ر000 رة العقاراتالمجموعة األردنية األوروبية إلدا

 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 راتارة خدمات العقادإ 10ر000 شركة التنفيذيون للتطوير العقاري

 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 يةماستشارات مالية وتعلي 10ر000 شركة المشكاة للتعليم  

 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 اتات العقارادارة خدم 1ر000 العقاريشركة المرسى اآلمن للتطوير 

 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 راتارة خدمات العقادا 19ر000 شركة الحدس للتطوير واالستثمار

تابعة مسجلة في األردن.ان جميع الشركات ال
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فيها ولديها القدرة على  الشركة المستثمرعن ارتباطها بالناتجة  تغيرةمد الئتتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوا

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

 تحقق ما يلي: 

 

لى توجيه النشاطات ذات الصلة  تمنح المجموعة القدرة ع  التي ائمة ق القو الحق)بها  الشركة المستثمرسيطرة المجموعة على  -

 بها(. للشركة المستثمر 

 . بها الشركة المستثمروائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالع ا في تعرض المجموعة أو حقوقه -

 ا.هفيها والتأثير على عوائد  الشركة المستثمرالقدرة على ممارسة السيطرة على  -

 

ئق  لحقاالمجموعة بأخذ جميع ا  قوم، تبها الشركة المستثمرق التصويت أو ما شابهها في لبية حقو جموعة أقل من اغ دما تمتلك المنع 

 ويتضمن ذلك:   بها  الشركة المستثمرلك سيطرة على انت تمتا إذا كالظروف ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد فيمو 

 

 .بها الشركة المستثمررين في صويت اآلخقوق تحملة حالترتيبات التعاقدية مع  -

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى. -

 ق التصويت المحتملة للمجموعة. وحقو لية حقوق التصويت الحا -

 

ير في التغ ى ل علدها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تب الشركة المستثمركانت تسيطر على فيما إذا  تقييم بإعادة تقوم المجموعة

 صر السيطرة الثالثة. أو أكثر من عنصر من عنا أحد

 

دات يد موجو ارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة. يتم توحخ ممتاريتابعة إبتداءاً من يتم توحيد القوائم المالية للشركة ال

على الشركات التابعة  المجموعة يطرة سريخ افي قائمة الدخل الشامل الموحدة من ت الشركة التابعةلوبات ومصاريف وإيرادات ومط

 ى تتوقف هذه السيطرة. وحت

 

 قوق غيراألم وح المجموعةرى على حقوق حملة األسهم في األخامل ن بنود الدخل الشيتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند م

مالية للشركات  لقوائم الديل اعتم تيالمسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين. وإذا اقتضت الحاجة، 

لمطلوبات وحقوق الملكية  ت واجودايتم استبعاد المو تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. التابعة ل

 ا بين المجموعة والشركات التابعة. خسائر المتعلقة بالمعامالت فيمباح والت واألرواإليرادات والمصروفا

 

د فقدان الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. عن الشركة التابعةنسبة الملكية في ن تغير ع  لناتج اثر أليتم تسجيل ا

 ، تقوم المجموعة بما يلي: الشركة التابعةى ة علالسيطر

 

 الشركة التابعةاف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات عترء اإللغاإ -

 طرين المسي  غير قإلغاء اإلعتراف بحقو  -

 رجمة العمالت األجنبيةاإلعتراف باحتياطي تغاء  إل -

 ةاإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلم -

 الشركة التابعة مة العادلة لالستثمار المحتفظ به في القياف باإلعتر -

 اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة -

ً التي تم تس وعةمالمج إعادة تصنيف حصة -  سائردخل الشامل األخرى إلى األرباح والخ  في بنود الجيلها سابقا
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 استخدام التقديرات   (4)
 

ام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ  المجموعة القيإدارة  تطلب من وتطبيق السياسات المحاسبية يالموجدة المالية ائم القو إعداد  ن إ

ً على اإليرادات  لتزامات المحتملة. إن هذاح عن االاإلفصو لية االموجودات والمطلوبات الم ه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا

مبالغ التدفقات النقدية لتقدير ت هامة لب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادايتط خاص ات وبشكلوالمصاريف والمخصص

نية بالضرورة على فرضيات ن التقديرات المذكورة مبمستقبل. إفي ال يرات دبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقالمستق

ت في  التغيرانتيجة  النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك وإن  تيقن وعدم ال وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير

 تلك المخصصات. المستقبل في أوضاع وظروف 
 

   تمعدالاالعمار االنتاجية للممتلكات وا 

ع لهذه متوقم الاالستخدااحتساب االستهالك اعتماداً على  االنتاجية للممتلكات والمعدات لغايات ير االعمار لمجموعة بتقدتقوم ادارة ا

تم تعديل مصروف االستهالك المستقبلي اذا كان  العمار االنتاجية بشكل سنوي ويبقية وامة المتالموجودات. تقوم االدارة بمراجعة القي

 عن التقديرات السابقة.العمار االنتاجية تختلف دارة أن اد االااعتق في 
 
 
 
 المحاسبية السياسات  التغير في  (5)
 

للسنة المنتهية  الموحدةلتي اتبعت في اعداد القوائم المالية ك اتل ة معمتفق الموحدةالمحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية  اساتالسي ان 
 :2020كانون الثاني  1بتطبيق التعديالت التالية اعتبارًا من  تقام موعةالمجء أن ستثناا، ب 2019كانون األول  31في 

  

 (: تعريف "األعمال"3الدولي رقم ) التقارير الماليةعديالت على معيار  ت
دماج األعمال"،  ن ا( "3)سبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم لمحاعايير اأصدر مجلس م

ال" أم ال. توضح هذه ليها تعريف "األعمحوذ عليها ينطبق عت لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المس
 ري ال غمأي عناصر أعل، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال األعما متطلباتالتعديالت الحد األدنى ل

ريفات األعمال جوهرية، وتضييق تع موجودة، وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها
 ري. االختيامخرجات، وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة وال
 

ل التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية و صاأل ىتم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ عل
امالت  النظر في هذه المع إعادة المجموعة يتعين على . وبالتالي، لم2020كانون الثاني  1 دسنوية التي بدأت في أو بع أول فترة ابالغ

 نها.فترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح ع   ت فيلتي حدثا
 

 . لمجموعةل الموحدةالمالية التعديالت على القوائم أثر عن تطبيق هذه  ج أيتين مل

  

 (: تعريف "الجوهري" 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1م )ولي رقبة الد معيار المحاستعديالت على 

الدولي رقم سبة المحاعيار مية و لض القوائم الماعر -( 1دولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )مجلس الأصدر ال

" ضمن المعايير كافة  جوهرييف ما هو " محاسبية لتوحيد تعرالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء ال -(8)

و إغفالها أو  تبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أريف الجديد على أن "المعلومات تعنص التععريف. يوتوضيح جوانب معينة من الت

اس تلك  غراض العامة على أسعقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لل كل م ير بش، تأثافاءهخإ

 ".  لمنشأة دة حول ا الية، والتي توفر معلومات مالية محدالقوائم الم

 

 .ةللمجموع  حدةالمو على القوائم المالية لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت 
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 ( 7لدولي رقم )( ومعيار التقارير المالية ا9معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )ل يدتع

ليات تشمل عدد من عم 7م لتقارير المالية الدولي رقمعيار او  9رقم الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي ت معايير معدالت عديالإن ت

إذا  تتأثر عالقة التحوط   ئدة.مباشر بتعديل معايير معدالت الفا التحوط التي تتأثر بشكل قات اليع ع ماإلعفاءات التي تنطبق على ج

اة التحوط.  لمعيار، لبند التحوط أو أدة إلى ا المستندبشأن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية من عدم التيقن ى حالة أدى التعديل إل

بند التحوط أو أداة  النقدية المستندة إلى المعيار، ل يت و / أو حجم التدفقات ل توقو قن حيهذا التعديل، قد يكون هناك عدم تنتيجة ل

(. قد يؤدي ذلك إلى عدم  RFR) مخاطر بسعر فائدة خالي من ال دل الفائدة الحالي تبدال معيار معبقة الس، خالل الفترة الساالتحوط

 .توقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغايةن المكان م إذا ا عاملة المتوقعة محتملة للغاية ومالتيقن فيما إذا كانت الم

 .للمجموعة الموحدةمالية لاعلى القوائم يالت لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعد 

 

 COVID-19اليجار المتعلقة بوباء تأجيالت ا تخفيضات او-( "االيجارات" 16رقم ) الدولي الماليةمعيار التقارير تعديالت على 

(  16ة الدولي رقم )بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالي 2020أيار  28بتاريخ  لمحاسبيةللمعايير ا ولي دللس اجالم  قام

اءات للمستأجر  . تمنح هذه التعديالت إعفCOVID-19 عن وباءق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة تتعل"االيجارات" والتي 

د االيجار على تخفيضات او تأجيالت  لتعديالت المحاسبية لعقو ( حول ا16ي رقم )الدول اليةممتطلبات معيار التقارير ال من تطبيق

حزيران   30ة قبل المستحق. يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار COVID-19ر عن وباء الناتجة بشكل مباش االيجار

كتعديل   COVID-19لناتجة عن وباء جار ا ياال ت جوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيال. كحل عملي، ي2021

 اإليجار. على عقد 

 

 .دى المجموعةلمالية الموحدة لقوائم اعلى ال أثر جوهريت هذه التعديال عن تطبيقلم ينتج 

 

 بية  المحاسياسات  سلأهم ا  (6)

 
 

 ت ومعدات لكاممت

استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين بيع  مويت بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، عدات موال الممتلكات تظهر 

 الممتلكات والمعدات  تستهلك .الدخل الشامل الموحدة في قائمة خسائر  و إثبات أي أرباح أ الممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم

 :دام النسب السنوية التاليةاستخها بط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لسقة الطريقلالستخدام بجاهزة تكون  عندما

 
        ٪  

 15 دواتأعدد و 
 15 ومعدات أثاث 

 15 سيارات 
 25 حاسوب  مج وبرا أجهزة

 

الى   لظروفافي  ما تشير االحداث او التغيرات ية للممتلكات والمعدات بخصوص االنخفاض في القيمة عنددفترة اللقيمعة ااجرمتتم 

 عند وجود مثل تلك المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم دها.تردادفترية قد ال يمكن اسأن القيمة ال

 ائمة الدخل الشامل. ى قيمتها القابلة لالسترداد ويتم تسجيل قيمة التدني في قمعدات إلات والكلتخفيض قيمة الممت
 

أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية  د من لتأكمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للعاجعة يتم مرا

 المتوقعة من الممتلكات والمعدات. 
 

رية تدفلاسملته كما يتم شطب المبالغ بدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم ربدة الستالمتك ت ايتم احتساب النفق

ة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات.   الحقى التم رسملة النفقات األخري جزء مستبدل. يأل

 كمصروف. حدةالمو  ل الشاملئمة الدخفي قا ىرجميع النفقات األخيتم إثبات 
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 أراضي  استثمارات في

يتم تسجيل التدني في قيمة األراضي المعدة للبيع في  ايهما اقل. ،ةيعيالب القيمة ي صاف بالكلفة او االستثمارات في األراضي يتم تسجيل 

 . الشامل الموحدة قائمة الدخل 

 

 التطوير تحت  ات عقار

تتم رسملة   اإلنشاءات والمصاريف المباشرة األخرى.وأعمال التصاميم و  ضرفة األوير كلتطالحت ية تعقارالمشاريع المن تتض

 زة للبيع. جاه تكونا عندم ذتنفيالمشاريع تحت ال

 

 إستثمار في شركات حليفة  

ة  المالي السياسات  ركة في و القدرة على المشاالحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثيراً جوهرياً. التأثير الجوهري ه الشركة 

 المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. والتشغيلية للجهة 
 

 الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.  الشركةموعة في المجمار استثات باثم يت
 

  الشركة رات في مالالستث الدفترية قيمةكلفة، يتم تعديل البموجب طريقة حقوق الملكية، تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بال

ملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الت اريخ بت ليفةحال الشركة ليفة الثبات حصة المجموعة في التغيرات في صافي موجودات لحا

 كل منفرد.الحليفة كجزء من حساب االستثمار وال يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اختبار للتدني لها بش الشركة
 

  دة الموح لم الشاالحليفة أي تغيرات في قائمة الدخل  الشركة ال موعة من نتائج أعمالموحدة حصة المج مل الشا خلالد ة ئمقاتعكس 

الحليفة   الشركةللمجموعة. في حال وجود تغير على حقوق ملكية  الموحدة ا االستثمار، ويتم تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشاملهذل

الملكية الموحدة للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر  التغيرات في حقوق مةفي قائ جدت ت ان و هذه التغيرا فإنه يتم إظهار

 )ان وجدت( الحليفة.  الشركة لمجموعة والشركات الحليفة بمقدار حصة المجموعة في  ين ات بعامالالم ة عن الناتج
 

يمثل  رباح التشغيلية و الموحدة خارج األمل الشا لخقائمة الدمن يفة ضالحل الشركةيتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو خسائر 

 التابعة للشركة الحليفة. الشركة  ين في رمسيطخسارة بعد الضريبة وحقوق غير الالربح أو ال
 

 يتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة المالية للمجموعة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية.
 

في  تدني على استثمارهابتحديد ما إذا كان هنالك ضرورة الحتساب خسارة وم المجموعة كية، تقلالموق طريقة حق بيقتط بعد

  الشركة ، تقوم المجموعة في نهاية كل سنة مالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على التدني باالستثمار في ليفةالح الشركة

بلة لالسترداد ك التدني على أنه الفرق بين القيمة القاذل ة باحتساب قيمةوع م المجملتدني تقو ا الحليفة. في حال وجود دليل على 

 . الشامل الموحدة ة، ويتم االعتراف بالخسارة في قائمة الدخلفتريالد وقيمتها ليفةللشركة الح
 

ويتم  بالقيمة العادلة. اراالستثمعائد على ، تقوم المجموعة بقياس واالعتراف بالالحليفة الشركةعند خسارة التأثير الجوهري على 

 . الشامل الموحدة لالدخئمة ي قاة فللعادتسجيل أية فروقات بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة ا

 

 بالتكلفة المطفأة موجودات مالية 

دية والتي تتمثل قعالتدية االنق دفقات تلوفقاً لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل ا مجموعةهي الموجودات المالية التي تهدف إدارة ال 

 ن القائم.الديصيد عات من أصل الدين والفائدة على ربالدف
 

هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً اليها مصاريف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة،   ت ااثب يتـم

،  منه  جزء  في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية استرداد االصل او لتدني ا  عن صات ناتجة ة مخصيأوينزل  الفائدة،قيداً على أو لحسـاب 

 بتاريخ القوائم المالية بالتكلفة المطفأة. يتم قياس هذه الموجودات الشامل الموحدة ي قائمة الدخل تها في قيمفي ندويتم قيد اي ت

 .الموحدة
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ارة  للخستستند إلى الخبرة التاريخية  دراسة بإعداد لتكلفة المطفأة اب لتي تظهر لمالية اقيمة الموجودات ا في يتم تحديد مبلغ التدني 

 ر العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. العتباعين ابخذ االئتمانية مع األ

جة  يتلالحقة نا سنة ال وفر في  تسجيل ايكما يتم الموحدة  الشاملمخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الدخل ك يتم تسجيل التدني 

 .الموحدة  الشامل  الدخلالتدني السابق في الموجودات المالية في قائمة 
 

 . الشامل الموحدةاستحقاقها، يتم تسجيل األرباح والخسائر في قائمة الدخل تاريخ قبل  ت جوداع أي من هذه المو ل بيي حاف
 

 ل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخ
 

ً اليها مصاريف اال تسجيل هذه الموجودات بالقيمةم يت ً بالقيمة العقتناء عند الشراء العادلة مضافا ادلة، ويظهر  ويعاد تقييمها الحقا

ي القيمة  وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير فالموحدة  قائمة الدخل الشامل في  االخر  الدخل الشامل  بنود ادلة في التغير في القيمة الع

هذه بيع تجة عن والخسائر الناايل األرباح يتم تسجت األجنبية، تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعماللناتج عن فروقات العادلة ا

الموجودات هذه تقييم القيمة العادلة من ويتم تحويل رصيد احتياطي الموحدة ل الشامل في قائمة الدخ  الموجودات أو جزء منها

 خسائر التدني.ال تخضع هذه الموجودات الختبار  ، الخسائر المدورةو باشرة الى األرباح المباعة م

 

 مخزون عقارات 

ار كمخزون عقاري ويتم قياسها بالكلفة أو  ست لإليجموعة وليط المجلغرض البيع ضمن نشا تطويرهايتم تصنيف العقارات التي تم 

 قل. ما أ أيه القيمة البيعية صافي 
 

 ليف:تتضمن التكا

 كلفة األراضي.  -

 اإلنشاء المدفوعة للمقاولين. ليفتكا -

ة  ل الملكيائب نقوتجهيز الموقع باإلضافة إلى األتعاب المهنية للخدمات القانونية وضرالتصميم والتخطيط تكاليف االقتراض و  -

 ف اإلنشاء األخرى المباشرة وغير المباشرة.وتكالي
 

 دفعها.ف عند كمصرو  لبيعلمدفوعة لعمالء ا ت اعمواليتم االعتراف بال
 

وق بتاريخ القوائم المالية لنشاط االعتيادي للمجموعة اعتماداً على أسعار السسعر البيع المقدر ضمن اصافي القيمة البيعية تمثل 

 . قدرةللنقد مطروحاً منها تكاليف استكمال البناء وتكاليف البيع المالزمنية للقيمة   مخصومةالموحدة 
 

التي تم صرفها على العقار باإلضافة   ائمة الدخل الشامل الموحدة بناًء على التكاليففي ق مسجلة قاري الن العو لمخزيتم تحديد تكلفة ا

 باعة.ات المر محددة وفقاً لمساحات الوحدإلى توزيع تكاليف غي

 

 األرباح أو الخسائر ل ن خالموجودات مالية بالقيمة العادلة م 

سعار السوقية قبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األها في المستها بغرض بيعئبشرا ةجموع قامت المهي الموجودات المالية التي 

 قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة. 
 

الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقاً   ائمة لى قع  دلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء اة العيتم اثبات هذه الموجودات بالقيم

لتغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات يها ابما فالشامل الموحدة ة في قائمة الدخل لقيمة العادلالتغير في ا ويظهر دلة،بالقيمة العا

ها يتم أخذ األرباح أو الخسائر  ء منو جزيع هذه الموجودات أاالجنبية، وفي حال ب ت لعمالبنود الموجودات غير النقدية با تحويل

 .  الشامل الموحدة  خلدة الالناتجة عن ذلك في قائم

 

 .الشامل الموحدة في قائمة الدخل  يتم تسجيل االرباح الموزعة او الفوائد المتحققة
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 لبنوك وأرصدة لدى االنقد 

الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة  د في النقتمل على موحدة فإن النقد وما في حكمه يشلنقدية الغرض قائمة التدفقات ال

 و اقل. ثالثة أشهر ا واريخ استحقاقا تهيلد جل والتي األ

 

 ومستحقات  ذمم دائنة

م المطالبة بها من قبل  تتأو لم  ات المستلمة سواء تمت ع والخدمل للبضائبطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقالم اثبات يتم 

 ورد.الم
 

 مخصصات

ان تسديد االلتزامات  حدث سابق، و ي( ناتج عن و فعلا وني عتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام )قاناال يتم

 ليه.يمتها بشكل يعتمد ع محتمل ويمكن قياس ق
 

   صاريف اإليرادات واالعتراف بالم تحقق 

جديد نموذًجا من خمس خطوات لالعتراف  ر المعيايحدد الحيث ( 15المحاسبة الدولي رقم ) راقا لمعييتم تحقق اإليرادات وف

بيع ي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل تم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذوي ء ود مع العمالالعق ن ع جة باإليرادات النات

باستالم واستخدام و  للعميل  رةفاتو العقار واصدار اللذي يتم فيه تسليم ت ا قو في ال ن عند نقطة معينة من الزم خدمات وتقديم ال العقارات 

 .مجموعةال لقب  الميزات والخدمات المقدمة من 

 

 . يرادات الفوائد البنكية وفقاً لمبدأ اإلستحقاقحقق إيتم ت

 

 يتم االعتراف بالمصاريف على اساس االستحقاق. 

 

 االيجارات  
 

إيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه إذا كان العقد ينقل عقد  برمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقدلعقود المبتقييم ا مجموعةتقوم ال

 مدفوعة.ل المبالغ اللفتره من الزمن مقابخدام األصل المحدد ق في التحكم في استالح

يجار القصيرة األجل وعقود ، باستثناء عقود اإلبجميع عقود اإليجاروحداً لالعتراف والقياس فيما يتعلق منهجا  مجموعةوتطبق ال

االستخدام التي تمثل الحق في   حق  فعات اإليجار وأصولبالتزامات اإليجار لد مجموعةإيجار األصول منخفضة القيمة. وتعترف ال

 مستأجرة. استخدام األصول ال

 

 تجديد العقد  التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار

بخيار تمديد الفترات المشمولة  مع االخذ بعين االعتباربتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء،  مجموعةتقوم ال

أال  ة هذا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد ممارستتم  إليجار إذا كان من المؤكد أن عقد ا

إضافية.   الحق في استئجار األصول لفترات  مجموعةبموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى ال بممارسة هذا الخيار. مجموعةتقوم ال

 ممارسة خيار التجديد.  دببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤك عةمو مجتقوم ال
 

مارسة خيار التجديد. الحقا،  ت الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لمتأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذا مجموعةوهذا يعني، أن ال

قد  وف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي و تغيير في الظرحال حصول حدث هام أبإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في  مجموعةتقوم ال

 ر في استراتيجية العمل(. ثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيييؤ 
 

ية. ان مدة العقد ي عملياتها التشغيلبتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظًرا ألهمية هذه األصول ف مجموعةقامت ال

ي في قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلب ل تعتبرلغير قابلة للفسخ لبعض هذه األصو ا

 حال عدم وجود بدائل لتلك األصول. 
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 دخل ضريبة ال

ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم   2018 ة لسن (38) رقملدخل دخل وفقاً لقانون ضريبة الاتقوم المجموعة بأخذ مخصص لضريبة 

ة والضريبية للموجودات الفرق ما بين القيمة المحاسبيعلى تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن  معيارلذا اينص ه( حيث 12)

 .وبات والمطل

 

 تدني الموجودات غير المالية  

على  دليل اك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي هن كان تقييم فيما إذا قارير المالية بالت عدادخ إبتاريتقوم المجموعة 

لغ الممكن تحصيله للصل. إن مبلغ  بتقييم المبو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة لك، أذ

يمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده وق بيعاقصاُ تكاليف الة توليد النقد نوحد ل أو لصدلة لاألصل الممكن تحصيله هو القيمة العا

وجودات األخرى أو اتجة من المان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك النإذا ك إال فردي،للصل ال

 صل منخفضاً ويتم األ تبرممكن تحصيله، يعالنقد المبلغ الليد ة تو وحدل أو موجودات المجموعة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج للص 

 

لة الحالية  لقيمة العادتخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية ليم القيمة العادلة المسء تقياأثن صيله.تخفيضه إلى المبلغ الممكن تح

ة للصل.  حددالمموال والمخاطر قيمة الزمنية للة للحاليال السوقلها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات 

كن ممكناً المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم ي تؤخذ ،لبيعليف اأثناء تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكا

ات  شركم أسعار أسهم الت بمضاعفات تقييساباالحته ايت هذحديد مثل تلك المعامالت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبت

 رى. خاأل توفرةالتابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة الم

 

 تدني الموجودات المالية 

تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة   دراسة دداإع ب أة بالتكلفة المطفقيمة الموجودات المالية التي تظهر  في يتم تحديد مبلغ التدني 

 ة الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. تقبليالمس بار العواملعتاالئتمانية مع األخذ بعين اال

الالحقة   ت واكما يتم تسجيل اي وفر في السن الموحدةشامل ال مانية متوقعة في قائمة الدخلائت سائرص خمخصك يتم تسجيل التدني 

 .الموحدةشامل  ال الدخل ات المالية في قائمة موجودلفي اابق نتيجة التدني الس

 

 جنبية ت األالعمال

 .  مالت لصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت األجنبية خالل السنة بأسعار اتي تتم بالعمعامالت الجيل اليتم تس

 

  قائمة المركز المالي يخ ري تادة فالموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائأرصدة  تحويليتم 

 األردني.   بنك المركزية من الوالمعلنالموحدة 

 

عادلة في تاريخ تحديد قيمتها ة اللقيمة بات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت االجنبية والظاهرجوداالمو ويل تح يتم

 .  العادلة

 

    .الشامل الموحدة ية في قائمة الدخل نبجاأل  ت مالالعتحويل االرباح والخسائر الناتجة عن  يتم تسجيل

 

لقيمة  في ابات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير والمطلو  موجودات التحويل لبنود اليتم تسجيل فروقات 

 عادلة. ال
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 القيمة العادلة  

 م المالية.القوائ من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ لة دالعالقيمة تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المالية با
 

في معاملة منظمة بين تسوية إلتزام لذي سيتم دفعه لسيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو ا ادلة السعر الذيتمثل القيمة الع

 ن في السوق بتاريخ القياس. المشاركي
 

ت  وجودالرئيسية للمل األسواق امن خال  يع الموجودات أو تسوية اإللتزام تمة بيعمل ضية أن يتم قياس القيمة العادلة بناءاً على فر

  أو المطلوبات. تحتاج المجموعة مة للموجودات سوق األكثر مالءلسوق الرئيسي، يتم استخدام الوالمطلوبات. في حال غياب ا

 المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. 
 

سعير  من المشاركين في السوق عند تخدمة راضات المستتخدام اإلفتبات باسالقيمة العادلة للموجودات والمطلو  ياسقعة بو المجمتقوم 

 اإلقتصادية.لسوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم لمشاركين في اعلى افتراض أن االموجودات أو المطلوبات 
 

من   اإلقتصادية المنافعدرة المشاركين في السوق على توليد ر قاعتبعين االإن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ ب

 ة.ودات بأفضل طريقيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجالموجودات بأفضل طريقة أو ب تخدامخالل اس
 

تخدام اس ح توضيادلة و خدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العموعة باستتقوم المج

 شر. لممكن مالحظتها بشكل غير مباالت اتخدام المدخر وتقليل اسكل مباشالمدخالت الممكن مالحظتها بش
 

 القيمة العادلة للدوات المالية:  ل التقييم وذلك في تحديد وعرضألساليب وبدائالترتيب التالي تقوم المجموعة باستخدام 
 

طبها باستخدام  تم ش المالية أو  في القوائم اح عنهالقيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصام اداستخيتم  جميع الموجودات والمطلوبات التي 

 مة العادلة ككل: ي لديها تأثير مهم لقياس القيللمدخالت الت على أدنى مستوى الية للقيمة العادلة، وبناءاً المستويات الت

 

 وجودات والمطلوبات المشابهة. للم ة فعالاق الاألسعار السوقية المعلنة في األسو  المستوى األول: 

مكن مالحظتها بشكل مباشر أو  المهم على القيمة العادلة وي عتبار المدخالت ذات التأثيرفي االتقييم تأخذ تقنيات  ني:ثاوى الالمست

 غير مباشر.

ة على معلومات في السوق مبني ليست كنها تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ول المستوى الثالث:

 تها. يمكن مالحظ

 

 

ييم مة العادلة من خالل إعادة تقوالمطلوبات ما بين مستويات القيتم تحويل أي من الموجودات  إذا ماعة بتحديد قوم المجمو ت

 رة مالية. ل فتكفي نهاية   دنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل(التصنيفات )بناءاً على أ

 

ب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو ات الموجودات والمطلوبات حستصنيف وعة بتحديدتقوم المجملعادلة، لغايات إيضاح القيمة ا

 ادلة. المطلوبات ومستوى القيمة الع



 دة ة المحدوالقابضة المساهمة العام  األردنيةات شركة دار

 م المالية الموحدةت حول القوائاحاإيض

  2020كانون األول  31

- 10- 

 

 ممتلكات ومعدات  (7)

 عـدد 

 وأدوات 

 أثـــاث 

 سيـــارات  ومعــدات 

 أجهزة وبرامج 

 وع ـــمجم حاســوب 

 دينــــار ـارـــدين دينــــار دينــــار دينــــار - 2020

      –الكلفة 

 141ر651 8ر951 21ر640 91ر060 20ر000 2020رصيد كما في أول كانون الثاني لا

 3ر788 2ر628 - 1ر160 - إضافات 

 145ر439 11ر579 21ر640 92ر220 20ر000 2020كانون األول   31ا في لرصيد كما

      

      –تراكم ك المالاالسته

 128ر290 7ر349 12ر176 88ر765 20ر000 2020الثاني  ل كانون الرصيد كما في أو 

 5ر047 1ر079 3ر246 722 - استهالك السنة

 133ر337 8ر428 15ر422 89ر487 20ر000 2020األول   كانون  31الرصيد كما في 

 صافي القيمة الدفترية كما في  
 

  
 

 

 12ر102 3ر151 6ر218 2ر733 - 2020ل األوكانون  31

 

 

 

 

 عـدد

 وأدوات 

 أثـــاث 

 سيـــارات  عــدات مو 

 أجهزة وبرامج 

 مجمـــوع  حاســوب 

 دينــــار دينــــار دينــــار اردينــــ دينــــار 

2019 -      

      –لفة الك 

 138ر906 6ر536 21ر640 90ر730 20ر000 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 2ر745 2ر415 - 330 - إضافات 

 141ر651 8ر951 21ر640 91ر060 20ر000 2019ل  انون األو ك 31ا في الرصيد كم

      

      –تراكم الماالستهالك 

 123ر843 6ر536 8ر930 88ر377 20ر000 2019ل كانون الثاني الرصيد كما في أو 

 4ر447 813 3ر246 388 - استهالك السنة

 128ر290 7ر349 12ر176 88ر765 20ر000 2019كانون األول   31ما في ك لرصيدا

 مة الدفترية كما في  في القيصا
 

  
 

 

 13ر361 1ر602 9ر464 2ر295 - 2019كانون األول  31
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 راضي في أ ارات استثم (8)

 

التنفيذيون للتطوير شركة و  قاريةالعني التابعة )شركة دارات الريف األرد ات قطع أراضي مملوكة من قبل الشركالبند هذا يمثل 

ان الحركة على  .ابيعهتطويرها و ( بهدف يوشركة الحدس للتطوير العقار اريطوير العقالمرسى اآلمن للت شركةالعقاري و 

 خالل السنة هي كما يلي:  أراضي رات في استثما

 

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 
    

 3ر163ر136  3ر163ر136 الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 -  (581ر387)  ( 9 إيضاح) يرول الى عقارات تحت التطو المح

 3ر163ر136  2ر581ر749 األول  كانون  31الرصيد كما في 

 

بل مقيمين قن مراضي األهذه تقييم  بناًء على دينار  2ر581ر749البالغة فترية الد اقيمتهال تقل عن اإلستثمارات  لهذهالسوقية القيمة 

 .مرخصين مستقلين 
 
 
 تحت التطوير  عقارات  (9)

 

 هي كما يلي: ت التطويرت تحعقاراالة على إن الحرك

كما في  الرصيد 

 كانون الثاني لأو

2020  

حول من الم

استثمارات في 

 (8 إيضاح) أراضي

 

  إلضافـاتا

 31كما في  الرصيد

 كانون األول

 2020 

 ينـــارد  اردينـــ  ـــاردين  ـــاردين 
        

 1ر267ر688  -  -  1ر267ر688 مشروع ريف عمان

 825ر482  239ر352  581ر387  4ر743 بة*العقهناجر مشروع 

 2ر093ر170  239ر352  581ر387  1ر272ر431 

 

ء مشروع هناجر  نشاإبزمة بالبدء بأخذ الموافقات الال 2019عام خالل تابعة( )شركة  شركة الحدس للتطوير واالستثمارقامت  *

  مبلغ ، وقامت الشركة بدفع دينار 581ر387تها يمغة قالبال أراضي ي ثمارات فمن االست ةالمحول األرض على قطعة  العقبة

 ألف 400وع وتبلغ التكلفة المتوقعة الستكمال المشر .2020خالل عام واعمال مقاول م تعاب تصميكرسوم وأدينار  239ر352

 ً  .2021ع في نهاية شرو لمهاء من اويتوقع االنت دينار تقريبا

 

 ات حليفة في شرك  ات استثمار ( 10)

 2019 2020 طبيعة النشاط ةة المساهمنسب بلد التأسيس 

 ــاردينــ دينــــار    
      

 241ر549 284ر320 خدمات لوجستية ٪ 40 األردن برصية للخدمات اللوجستيةردنية القالمجموعة األ

 1ر774ر569 2ر071ر736 جاريةت ٪ 32ر87 ردناأل شركة أجياد لالستثمارات

 - - يةتجار ٪ 40 ردناأل لإلستثمار*إليطالي لركن اشركة ا

 2ر016ر118 2ر356ر056    

 
 ةتحت التصفي *
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 : الستثمارات في شركات حليفة هي كما يلي إن الحركة على حساب ا

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 
    

 1ر917ر701  2ر016ر118 الثاني  الرصيد كما في أول كانون 

 196ر287  464ر312 الحليفةالشركات رباح مجموعة من أحصة ال

 (97ر870)  (124ر374) توزيعات أرباح شركات حليفة 

 2ر016ر118  2ر356ر056 األول  كانون  31الرصيد كما في 

 

 :ةحليفال ات لشركا ملخص المعلومات المالية حول استثمارات المجموعة في الجدول التالي يوضح 

 

 

 األردنية القبرصية  المجموعة

 المجموع *كن االيطالي لالستثمارشركة الر ستثمارات لال أجياد شركة  يةاللوجست لخدماتل

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 ار ـــدينــ دينـــــار  ــار ـدينــ دينـــــار  ــار ـدينــ دينـــــار  ـار ــدينــ دينـــــار  

         

 10ر403ر252 11ر864ر067 1ر206 - 9ر097ر670 10ر847ر019 1ر305ر582 1ر017ر048 وجودات متداولة م

 1ر197ر273 111ر438 865ر593 - 213ر284 99ر927 118ر396 11ر511 ات غير متداولة موجود

 (7ر266ر681) (5ر929ر309) (1ر638ر041) - (4ر973ر185) (5ر705ر261) (655ر455) (224ر048) مطلوبات متداولة 

 4ر333ر844 6ر046ر196 (771ر242) - 4ر337ر769 5ر241ر685 768ر523 804ر511 صافي حقوق الملكية 

         

   ٪40 ٪40 ٪32ر87 ٪32ر87 ٪40 ٪40 نسبة المساهمة 

         

 1ر667ر394 2ر007ر550 - - 1ر425ر845 1ر723ر230 241ر549 284ر320 حصة المجموعة  

 348ر724 348ر507 - - 348ر724 348ر506 - - يةلضمنا  الشهرة  يضاف:

 2ر016ر118 2ر356ر056 - - 1ر774ر569 2ر071ر736 241ر549 284ر320 تثمارإلسيمة الدفترية لالق

         

 6ر350ر917 7ر121ر217 - - 1ر834ر126 3ر400ر907 4ر516ر791 3ر720ر310 إليرادات ا

 (4ر041ر945) (3ر253ر580) - - - - (4ر041ر945) (3ر253ر580) مصاريف التشغيل

 (1ر743ر788) (2ر483ر518) - - (1ر416ر031) (2ر146ر991) (327ر757) (336ر527) إدارية صاريف م

 565ر187 1ر384ر119 - - 418ر095 1ر253ر916 147ر089 130ر203 ربح السنة  

ة من أرباح  حصة المجموع

 196ر287 464ر312 - - 137ر451 412ر231 58ر836 52ر081 يفة لشركات ح 

 

 صفية.* الشركة تحت الت
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 فأةكلفة المطالتبوجودات مالية م (11)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 المجموع  2020  

تستحق خالل    

 معا

  أكثرتستحق خالل  

 من عام

 

2020  2019 

 ــاردينـ  ـــاردين  دينـــار  دينـــار  
         

 123ر627  123ر627  -  123ر627  * يةصكوك إسالم

 339ر160  339ر160  139ر160  200ر000  ** سندات 

 462ر787  462ر787  139ر160  323ر627  

 

وبعدد  للسند الواحد ينار(د 618) دوالر 870إسمية  بقيمة EZDAN SUKUK ةشركفي  صكوك اسالميةالبند  يمثل هذا *

 18اريخ سندات بتحق التدفع كل ستة أشهر. تست ٪ 4ر375سنوية  أرباح ملتح. 2020األول  كانون  31سند كما في  200

 .2021أيار 
 

 ما يلي: ثل هذا البنديم **
 

 : تستحق خالل عامسندات 

  وتحمل. 2020 األول انون ك 31 في  كما ات سند 4 وبعدد الواحد  للسند دينار 50ر000 إسمية مةبقي بندار شركة  في  سندات 

 .2021 حزيران  10 بتاريخ  دات السن تحقتس. رأشه تة س كل فعتد ٪ 5ر85 سنوية فائدة
 

 :عام أكثر من  ستحق خاللتسندات 

  31سند كما في  200وبعدد  الواحد دينار( للسند 696)  روالد 980إسمية  بقيمة OTZL HLDGفي شركة ات سند 

 24خ بتاريسندات ال قتستح ٪ تدفع كل ستة أشهر.6ر625تحمل فائدة سنوية و  .سند( 200: 2019) 2020األول  كانون 

 .2028 ن نيسا

 

 اتن عقارمخزو (12)

 

عقارات تحت التطوير من دينار  490ر459تم تحويل تكلفة المشروع البالغة . الصويفية –سكنية العمارة ال مشروع هذا البند  يمثل

  (. ققش 2: 2019) 2020خالل عام  واحدةسكنية شقة شركة ببيع قامت ال. 2019ام وبدأت ببيع الشقق خالل الع
 

 يلي: هي كماعلى هذا الحساب فاصيل الحركة إن ت

 2020  2019 

 ـاردينــ  ـاردينــ 

    

 420ر568  352ر402 الرصيد كما في اول كانون الثاني 

 11ر584  6ر083  اضافات 

 (79ر750)  (42ر327) ة المبيعات المحول الى كلف

 352ر402  316ر158  لو ألنون اكا 31صيد كما في رال
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 ية موجودات مال (13)
 

 الخسائررباح أو ة من خالل األلعادلالقيمة ابية موجودات مال (13-1)

 2020  2019 

 ـاردينــ  دينـــار أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية

    

 462ر897  426ر385 محلية

 163ر184  298ر185 أجنبية

 626ر081  724ر570 

 

 مل اآلخراالدخل الشلعادلة من خالل ا بالقيمةية مالودات وجم (13-2)

 2020  2019 

 ـاردينــ  ـاردينــ 

    

 -  210ر000 * أوروبي في صندوق  استثمار

 -  390ر500 **يكي ثمار في صندوق امراست

 -  600ر500 

 

بنك ل من خال أمريكا  رات في قا علاألمد ل تأجير طوي ية في وحدات استثماراسهم شركة تدير  الشركة في رامثتسا البند يمثل هذا* 

 300ر000قيمة االستثمار  وعليه فان مجموعدوالر  1ر000منها  الواحد م السهة مقي تبلغو  مسه 300ة . تمتلك الشركولقطر األ

  .2020 األول كانون  31دينار( كما في  210ر000) دوالر

.  شركة انفيست كورب  من خالل أوروبافي و  أمريكافي عقارات  ظفامح شركات تدير مأسه لشركة في ااستثمار هذا البند ثليم   **

وعليه . على التوالي يورو  100ر000و  دوالر 100ر000الواحدة  ة الحصةتبلغ قيمو  كل محفظةفي  ونصفين حصت كةتلك الشرتم

كما في  توالي لعلى ا( دينار 213ر000) يورو  250ر000ر( و نادي 177ر500) دوالر 250ر000مار قيمة االستث فان مجموع

  .2020 األول كانون  31

 

 أرصدة مدينة أخرى   ( 14)
 
 2020  2019 

 دينـــار  ـــاردين 

    

 -  248ر500 *ء استثمارات على حساب شرا دفعات مقدمة 

 45ر000  - حقةت مستيراداا

 36ر375  32ر425 خلأمانات ضريبة د

 20ر065  20ر698 ذمم سلف موظفين 

 11ر424  5ر091 مستحقة دفوائرادات إي

 ً  4ر103  5ر324 مصاريف مدفوعة مقدما

 -  29ر710 اخرىينة ذمم مد

 3ر638  5ر700 أخرى

 120ر605  347ر448 
 

على حساب شراء استثمارت حيث تم استكمال عملية الشراء في شـهر  2020دينار في نهاية عام  248ر500شركة بدفع مبلغ امت الق *

 .2021ثاني كانون ال
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 سحبلأرصدة بنكية مقيدة ا (51)

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 

    

 1ر423  20ر791 ة*دمينات كفاالت مسترتأ

 131ر228  - ات نقدية**تأمين

 132ر651  20ر791 

 

لشركة  ل اردين 20ر791ة بقيمة كفالالت بنكية من ضمنها مبلغ تأمينات كفازة كتأمينات نقدية مقابل لغ محجو يمثل هذا البند مبا *

  . (اردين 1ر423: 2019شركة حليفة( )) رصيةلقبااالردنية 

 

التي تم و  األردنية القبرصية )شركة حليفة(  بل جاري مدين المجموعةة كتأمينات نقدية مقازمبالغ محجو  يمثل هذا البند **

 .2020عام  استردادها خالل

 

 وأرصدة لدى البنوك قد ن ( 16)

 

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 
    

 593  4ر539 الصندوق نقد في 

 84ر201  110ر415 حسابات جارية

 2ر270ر000  1ر296ر848 *ودائع 

 2ر354ر794  1ر411ر802 

 

ا بين وح ملودائع فائدة سنوية تتراوتتقاضى ا نةسلط الودائع لدى البنوك يتم رب ،البند ودائع ألجل بالدينار األردني يمثل هذا  *

 . (٪ 6ر5٪ إلى 5ر5: 2019) ٪ 4ر50٪ إلى 4ر0

 

وذلك كما   الموحدةن المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي م الموحدة ةيمة التدفقات النقدقائي ر فاهن النقد وما في حكمه الظتكو ي

 يلي:

 

 2020  2019 

 دينـــــار  ردينـــــا 
    

 2ر354ر794  1ر411ر802 وارصدة لدى البنوكنقد في الصندوق 

(1ر296ر848) ق خالل سنةستحوك التي تنينزل: ودائع لدى الب (2ر702ر000)    

411ر954 كمه حالنقد وما في  84ر794    
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 حقوق الملكية  ( 17)

 

 – المدفوعرأس المال 

كما هو  2019 حزيران  15 العامة غير العادي المنعقد في الهيئة  ماعاجت وفقا لقرار  2019 خالل العام ركة تخفيض رأسمال الشتم 

ً ندي 10ر250ر000فوع لمدوابه المكتتب  الشركة  مال  رأس أصبح وعليه  (1) إيضاحمبين في   10ر250ر000لى ع ار موزعا

  .2020كانون األول  31كما في  دينار للسهم الواحد سهم بقيمة اسمية

 

 –إحتياطي إجباري 

وفقاً ٪ 10بنسبة  ت السابقةسنوال ال ال خ يبة الدخل قبل ضر يةمن األرباح السنو  الغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويلهتمثل المب

 ين. المساهم ى للتوزيع عل ابلركات وهو غير قالشن انو لق

 

 –أرباحتوزيعات  

٪ من رأس 2بنسبة أرباح توزيع بمة للشركة لهيئة العابالتوصية ل 2020 اذار 14اجتماعه المنعقد بتاريخ في قام مجلس اإلدارة 

 . 2019ام مين عن ع أرباح على المساهكدينار  205ر000بمبلغ  والمدفوعالمال المكتتب به 

 

 رىخئنة أدة داأرصو ذمم (18)
 2020  2019 
 دينـــار  دينـــار 
    

 4ر760  5ر512 ذمم دائنة  
 1ر816  1ر854 أمانات ضمان اجتماعي 

 -  11ر016 مقاولين  ات ناأم
 1ر519  2ر398 أخرى

 8ر095  20ر780 

 
 
 لخسائرا وأح خالل األربا لقيمة العادلة منمالية با تموجوداأرباح  (19)
 
 2020  2019 
 نـــاردي  ـــاردين 
    

 (37ر689)  5ر593 القيمة العادلةالتغير في 
 40ر248  39ر380 ئد توزيعات أسهمعوا

 118ر038  180ر910 جودات مالية أرباح بيع مو 

 120ر597  225ر883 
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 إدارية مصاريف (20)
 2020  2019 

 ردينـــا  دينـــار 
    
 106ر485  123ر131 جوروأ ب اتو ر

 22ر777  23ر768 ستشارات وا مهنية أتعاب 
 14ر576  12ر141 ي في الضمان االجتماع  المجموعةمساهمة 

 28ر044  27ر357 مصاريف خدمات مزارع
 13ر944  14ر522 تأمين 

 12ر214  12ر214 ارات إيج
 12ر000  12ر000 ت مصاريف سفر وتنقال

 7ر990  8ر387 اشتراكات 
 3ر931  3ر201 رات ف سيااريصم

 5ر000  5ر000 إدراج رسوم
 1ر729  6ر572 ة ووساطة مالية يعموالت بنك

 3ر138  2ر680 وكهرباءمياه 
 5ر324  3ر190 يئة العامةمصاريف إجتماع اله

 2ر949  1ر757 ترنت بريد وهاتف وان
 1ر015  1ر137 ةمصاريف ضيافة ونظاف

 1ر262  851 راسةمصاريف صيانة وح
 972  576 تسجيل ورخص رسوم

 190  151 وميةصاريف حكم
 6ر136  8ر593 أخرى

 249ر676  267ر228 

 

 السنة ربحم من حصة السه (21)

 

 2020  2019 
    

 286ر259  581ر409 السنة )دينار(ربح 

 10ر250ر000  10ر250ر000 )سهم( ةالمتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السن
    

 لس/ دينـارف  ينـارد / سفل 

 028/0  057/0 السنة ربحن سية والمخفضة للسهم ماساأل الحصة

 
 

 الدخلضريبة  (22)
 

 : القابضة  ارات االردنيةكة د شر

 كانون األول 31في  تهيةنالم واتلسنل كة دارات االردنية القابضةشرعلى نتائج اعمال  ص ضريبة الدخلتم احتساب مخصيلم 

 .2018( لسنة 38الدخل رقم ) قانون ضريبة بموجب  ايولة ضريبمة مقبئر متراكجود خسالو  وذلك 2019و 

 

هي  2019 ي كانون الثان 1النافذ من تاريخ  2018( لسنة 38ة رقم )بريبة الدخل القانونية للشركة بحسب قانون الضريان نسبة ض

 .المساهمة الوطنية لخ٪ ضريبة د1٪ باإلضافة الى 20
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  :كة دارات االردنية القابضةشرل الربح الضريبي اسبي مع ملخص تسوية الربح المح

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 286ر259  275ر003 شركة دارات االردنية القابضةل المحاسبي الربح 

 (121ر695)  (148ر187) غير خاضعة للضريبةوالخسائر ال ت اإليراداصافي ينزل: 

 164ر564  126ر816 الربح المعدل

 (164ر564)  (126ر816) ة المتراكمة: الخسائر الضريبيينزل 

 -  - الدخل الخاضع للضريبة

 -  - *ةالمستحق الدخل ضريبة

 ٪21  ٪21 نسبة ضريبة الدخل القانونية

 -  - نسبة ضريبة الدخل الفعلية

 

عات بمراجعة  ريبة الدخل والمبيدائرة ض تقم ولم 2019و 2018و 2017عن األعوام الذاتي  ريكشف التقد بتقديمالشركة قامت 

دائرة ضريبة الدخل على مخالصة نهائية من الشركة ت حدة. حصلالمالية المو المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم  السجالت 

 .2016غاية عام ل والمبيعات 
 

 : الشركات التابعة

قانون  بموجب  2019و 2020كانون األول  31في  يةللسنوات المنتهللشركات التابعة  ضريبة الدخل صتم احتساب مخصلم ي

 . ضريبةالخاضعة لل اإليرادات ضريبيا عن  المقبولة المصاريف لزيادة وذلك 2018( لسنة 38الدخل رقم ) ضريبة
 

 رات: قاعل ة ا ة األردنية األوروبية الدارشرك

ر الذاتي يشف التقدك بتقديمالشركة ت قام .2018دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام من  ةيمخالصة نهائعلى الشركة حصلت 

 حدة. المالية المو  ريخ إعداد هذه القوائمالمحاسبية حتى تا تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت  ولم 2019ام ععن ال
 

 ن للتطوير العقاري:يذيوة التنفشرك

 .2019عام  ت لغايةامن دائرة ضريبة الدخل والمبيع ة نهائيةمخالص ى لع كة الشرحصلت 
 

 ى األمن للتطوير العقاري: المرسشركة  

 .2019 ة عامخل والمبيعات لغايائية من دائرة ضريبة الدهصة نعلى مخالالشركة حصلت 
 

 : للتعليم  شركة المشكاة

 .2019ة عام يات لغاعيهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبصة نلى مخالع الشركة حصلت 
 

 تثمار:سللتطوير واال  سشركة الحد

 .2019خل والمبيعات لغاية عام ة من دائرة ضريبة الدخالصة نهائيعلى مالشركة حصلت 
 

 قارية: االردنية العشركة دارات الريف 

ر الذاتي يكشف التقد قديمتبالشركة قامت  .2018عات لغاية عام لمبيلدخل واضريبة ا هائية من دائرةعلى مخالصة نالشركة ت حصل

 حدة. المالية المو المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم  بيعات بمراجعة السجالت ضريبة الدخل والم قم دائرةت ولم 2019ام ععن ال
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 ذات عالقة  هاتجمعامالت مع  (23)

 

  للمجموعة لعليا اارة واإلدارة التنفيذية دإلاوأعضاء مجلس  يين المساهمين الرئيسفة و ات الحلية الشركهات ذات العالقتشمل الج

  ل تلك الجهات. هذا ويتم اعتماد األسعار شر من قبليها تأثير جوهري بشكل مباشر أو غير مباها أو ع لمسيطر عليا لشركات وا

 . ةالمجموع إدارة  بهذه العمليات من قبل لقةوالشروط المتع

 

 : الموحدة المالية قة والظاهرة في القوائمعالل امع الجهات ذات ة واألرصدلمعامالت خص افيما يلي مل

 

 الموحدة: المالي ئمة المركزقابنود 

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار ت عالقةجهات ذا مبالغ مستحقة من

    

 7ر036  4ر833 شركة حليفة(ة للخدمات اللوجستية )رصياألردنية القب شركة

 5ر967  1ر809 ة حليفة(ركشلماية )شركة تابعة سالم للمن والحة الشرك

 5ر968  15ر942 يةالمال اجياد للوراقركة ش

 18ر971  22ر584 

 

 دة:مل الموحبنود قائمة الدخل الشا

 

 منافع اإلدارة التنفيذية:

 2020  2019 

 ـاردينــ  ردينـــا 

    

 70ر155  81ر548 ومنافع أخرىرواتب 
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 القيمة العادلة  (24)

 دوات المالية القيمة العادلة لأل

 2020كانون األول  31كما في  تي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل مستمروالدوات المالية عادلة لليوضح الجدول التالي القيمة ال 
 :2019و 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية 

 2020  2019  2020  2019 

 دينار  دينار  دينار  دينار 

        موجودات مالية 
 462ر787  462ر787  462ر787  462ر787  لتكلفة المطفأة باة لموجودات الماليا

 120ر605  347ر448  120ر605  347ر448 مدينة األخرىأرصدة 

 18ر971  22ر584  18ر971  22ر584 ت ذات عالقة حقة من جهابالغ المستمال

 145ر733  39ر873  145ر733  39ر873 موجودات مالية أخرى  

 2ر354ر794  1ر411ر802  2ر354ر794  1ر411ر802 البنوك رصدة لدىوأالنقد في الصندوق 

 3ر102ر890  2ر284ر494  3ر102ر890  2ر284ر494 

        مطلوبات مالية 
 8ر095  54ر066  8ر095  54ر066 لدائنة األخرىرصدة ااألو  الذمم الدائنة

 

لك، باستثناء  بين جهات معنية بذتم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل 

 عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

 .دفترية لهذه األدوات ي عن القيمة البشكل جوهر ية ال تختلفمالإن القيمة العادلة للدوات ال

 

 القيمة العادلة  قياس 

 الية: وات المعادلة للدالك في تحديد وعرض القيمة لساليب وبدائل التقييم وذأل ي لترتيب التالا المجموعةستخدم ت

 

 في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.المعلنة  األسعار السوقية   المستوى األول: 

ها بشكل مباشر أو  ظتحادلة يمكن مالر مهم على القيمة العتأثيدخالت التي لها يث تكون كل الميات أخرى حتقن الثاني:وى المست

 شر من معلومات السوق. اغير مب

يمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من على الق ت أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهمتقنيا :توى الثالث مسال

   ن مالحظتها.يمكالسوق 

 

 رمي:هال وحسب الترتيب  ل مستمرشكب قيمة العادلةبالالتي يتم قياسها  اليةليل األدوات المجدول التالي تحيبين ال

 

 مجموع  ي الثانالمستوى   ولألالمستوى ا  - 2020

 ـارــدينـ  ـارــدينـ  ـارــدينـ  

       

 724ر570  -  724ر570  أو الخسائراألرباح العادلة من خالل بالقيمة موجودات مالية 

 600ر500  600ر500  -  رخقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلموجودات مالية بال

       

 مجموع  ي الثانالمستوى   ولاأل المستوى  - 2019

 ـارــدينـ  ـارــدينـ  ـارــدينـ  

       

 626ر081  -  626ر081  الخسائر و أاألرباح مالية بالقيمة العادلة من خالل موجودات 
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 طاعات األعمالمعلومات ق (25)
 

 سية الرئي لمعلومات قطاعات األعما
 

 :عين رئيسيينقطاى  إل المجموعة ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 
 

 .ا وبيعهاء أراضي بهدف تطويرهشراتتمثل ب  - ي تطوير أراض

 . ركات حليفة ستثمار في شالم وا األسهات في ستثماراالتتمثل ب  - استثمارات
 

 ت قطاعات األعمال الرئيسية.  معلوما حول  اهالمجموعة تقاريرعليه تبنى ألساس الذي طاعات هي اإن هذه الق
 

 

 تطوير أراضـي

 ثماراتتاس

 مـــوعلمجا أخـــرى 

 ــاردينــ دينــــار ــاردينــ دينــــار -2020
     

 431ر699 161ر316 225ر883 44ر500 إيرادات القطاع

 (42ر327) - - (42ر327) مبيعات كلفة

 464ر312 52ر081 412ر231 - ليفةح حصة المجموعة من أرباح شركات

 ( 5ر047) - ( 2ر960) (2ر087) استهالكات

 ( 267ر228) ( 27ر676) ( 83ر436) ( 156ر116) مصاريف أخرى

 581ر409 185ر721 551ر718 ( 156ر030) سنة)خسارة( ربح ال

     

     طلوباتالموجودات والم

 8ر612ر743 2ر364ر943 1ر187ر357 5ر060ر443 قطاعال موجودات

 2ر356ر056 284ر320 2ر071ر736 - شركات حليفة في ستثماراتا

 ( 54ر066) ( 38ر934) - ( 15ر132) بات القطاعمطلو

 10ر914ر733 2ر610ر329 3ر259ر093 5ر045ر311 داتصافي الموجو

     

2019-     
     

 423ر845 213ر248 120ر597 90ر000 القطاع إيرادات

 (79ر750) - - (79ر750) كلفة مبيعات

 196ر287 58ر836 137ر451 - ح شركات حليفةحصة المجموعة من أربا

 (4ر447) - ( 2ر366) (2ر081) استهالكات

 ( 249ر676) ( 350) ( 65ر414) ( 183ر912) خرىمصاريف أ

 286ر259 271ر734 190ر268 ( 175ر743) ةالسن)خسارة( ربح 

     

     جودات والمطلوباتوالم

 8ر530ر301 2ر571ر866 1ر088ر868 4ر869ر567 عالقطا موجودات

 2ر016ر118 241ر549 1ر774ر569 - ةحليف في شركات استثمارات

 ( 8ر095) ( 4ر352) - ( 3ر743) القطاع مطلوبات

 10ر538ر324 2ر809ر063 2ر863ر437 4ر865ر824 صافي الموجودات
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 إدارة المخاطر (26)

 

 خاطر أسعار الفائدةم

 

سبب بتقبلية للدوات المالية سفقات النقدية المالتد لتقلبات في القيمة العادلة أو لمخاطر التي تنتج عن افائدة هي الاإن مخاطر أسعار 

 ئدة.ت في أسعار الفاالتغيرا

 

 دة متغير مثل الودائع لدى البنوك.ئا والتي تحمل سعر فاطلوباتهعلى موجوداتها وم ئدةالفاان المجموعة معرضة لمخاطر أسعار 

 

 واحدة، ويتم د على ربح المجموعة لسنةئكنة بأسعار الفواالمم موحدة بأثر التغيرات المفترضةقائمة الدخل الشامل الثل حساسية متت

 ن األول.كانو  31دة متغير كما في ئفا سعر  لموجودات والمطلوبات المالية التي تحملاحتسابها على ا

 

ن األول،  كانو  31على أسعار الفائدة كما في  يرات الممكنة المعقولة للتغموحدة ل االشامل ل التالي حساسية قائمة الدخل و يوضح الجد

 .مؤثرة ثابتةلجميع المتغيرات األخرى ا مع بقاء

 

2020 - 

 ـــة العمل

 الزيادة

  بسعر الفائدة 

  األثر على 

 السنة ربح 

 رنـــادي  )نقطة( 
    

 12ر968  100 دينار أردني 

 

 العملـــة 

 النقص

  فائدة لابسعر 

 ثر على األ

 السنة ربح 

 دينـــار  ة()نقط 
    

 (12ر968)  (100) ار أردني دين

 

2019 - 

 العملـــة 

 زيادةال

  فائدة البسعر 

 على  األثر

 السنة ربح 

 دينـــار  )نقطة( 
    

 22ر700  100 نار أردني يد

 

 العملـــة 

 النقص

  ر الفائدة عبس

 األثر على 

 السنة ربح 

 نـــاردي  )نقطة( 
    

 (22ر700)  (100) دينار أردني 
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 ر األسهمالتغير بأسعا مخاطر

 

لتغيرات لنتيجة  والخسائرأألرباح ان خالل العادلة مبالقيمة ي القيمة العادلة للموجودات المالية ية التغير فسول التالي حساجديوضح ال

 لمؤثرة ثابتة:األخرى االمتغيرات  ععقولة على أسعار األسهم، مع بقاء جميمالممكنة ال

 

2020- 

  ؤشر  التغير في الم المؤشر

 لى األثر ع 

 السنة ربح 

 دينــــار  ()٪  

    

 42ر639  10 عمان بورصة 

 29ر819  10 خارجية أسواق مالية

 

2019- 

  غير في المؤشر  تال رمؤشال

 لى ع  األثر

 السنة ربح 

 دينــــار  ()٪  

    

 46ر290  10 بورصة عمان 

 16ر318  10 خارجية أسواق مالية

 

 ارة. شتغير أعاله مع عكس االلل ون األثر مساويمؤشر يكفي حال هنالك تغير سلبي في ال 

 

 االئتمان   مخاطر

 

 . المجموعةتزاماتهم تجاه لاألخرى عن الوفاء باطراف واأل المدينين عجز  و لف أتخ مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن 

 

  ة مراقبة الذمم القائم  مع ئتماني للعمالءع سقف ابوضلمخاطر االئتمان حيث تقوم  ست معرضة بدرجة كبيرةبأنها لي ةع و المجموترى 

 ة. درائ فيةباألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصر المجموعةكما تحتفظ  بشكل مستمر.
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 مخاطر السيولة

 

 ة عند استحقاقها. المالي تها امعدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزا ثل مخاطر السيولة في تتم

 

 . الحاجةعند  لبنكيةكد من توفر التسهيالت التأق ايوذلك عن طرلسيولة على إدارة مخاطر ا المجموعةتعمل 

 

 خ القوائم المالية الموحدة.خالل سنة من تاريالمطلوبات المالية  تستحق

 

 طر العمالتاخم
 

دوالر ثابت مع ال الدينار مربوط بسعرعر صرف ن سلدوالر األمريكي. إمعظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني وا إن 

 . وحدةمال القوائم المالية ت غير جوهري على ر العمال طأثر مخاوبالتالي فإن لكل دينار(، دوالر  41/1ريكي )األم

 

 

 التزامات محتملة (27)

 

 2020  2019 

 ــارـدينــ  ـارــــدين 
    

 14ر230  117ر910 كفاالت 

 

 (.15دينار( )إيضاح  1ر423: 2019) 2020نون األول كا 31دينار كما في  20ر791ل الكفاالت اببلغت التأمينات مق
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 رأس المال ةإدار (82)
 

مالئمة بشكل يدعم نشاط مال حافظة على نسب رأسملبالتأكد من االمجموعة رأسمال بإدارة  الرئيسي فيما يتعلق  يتمثل الهدف

 قوق الملكية. ويعظم حالمجموعة 
 

  المجموعة  ت وقامذا عمل. هضوء تغيرات ظروف ال الالزمة عليها في  التعديالت  جراءهيكلة رأس المال وإبإدارة مجموعة التقوم 

إطفاء مبلغ وقدره  اللمن خسهم  1ر000ر000 المصرح والمكتتب به بمقدار عةمجمو ل الرأس ما تخفيضب سابقةالخالل السنة 

 .  ة شركخسائر المتراكمة للنار من الدي 1ر000ر000

 

عها  والبالغ مجمو  اح المدورةبواألر ياالجبارواالحتياطي  لمدفوعثل في رأس المال االمال تتم رأس د المتضمنة في هيكلة إن البنو 

 .دينار( 10ر538ر324: 2019) 2020كانون األول  31 ر كما في دينا 10ر914ر733

 

 بيقالتطفسيرات غير نافذة معايير التقارير المالية الدولية والت (29)

 

مدرجة أدناه،   دةالموحخ القوائم المالية يحتى تارالصادرة وغير النافذة بعد جديدة والتعديالت التفسيرات وال الدوليةإن المعايير المالية 

 بيق االلزامي: اًء من تاريخ التطدتبتطبيق هذه التعديالت اب المجموعةقوم وست

 

 مين  ( عقود التأ17لي رقم )معيار التقارير المالية الدو 

التقارير  هذا المعيار محل معيار  ين. ويحل احات المتعلقة بعقود التأمياس والعرض وااليضعتراف والقيقدم المعيار نموذجاً شامالً لال

عقود التأمين  )مثل عقود الحياة وغيرها من  عيار على جميع أنواع عقود التأمين ملعقود التأمين. ينطبق ا –( 4دولي رقم )المالية ال

ات المالية التي ت واألدو كما ينطبق على بعض الضمانارة لعقد التأمين، نشأة المصدود إعادة التأمين( دون النظر للمة وعقالمباشر

 قساط. الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األ ةقطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريصية المشاركة. ان اإلتحمل خا

 

ة ان المنشأة طبقت تطبيق المبكر شريطالسماح بالمع ارقام المقارنة، مع  2023اني ن الثكانو  1يار اعتبارا من سيتم تطبيق هذا المع

 عيار التقارير المالية الدولي رقم م ( قبل أو مع تطبيق15الية الدولي رقم )ومعيار التقارير الم( 9المالية الدولي رقم )لتقارير معيار ا

(17 .) 

 

 ولة غير المتداصنيف المطلوبات المتداولة مقابل  ت(: 1المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على معيار 

من معيار المحاسبة ( 76( الى )69ديالت على فقرات )بإصدار تع 2020ن الثاني كانو  اللخ لمحاسبيةللمعايير ا دولي المجلس ال قام

 عديالت:متداولة. توضح هذه التوبات المتداولة مقابل غير ال( لتحديد متطلبات تصنيف المطل1م )قرالدولي 

  ،تعريف الحق لتأجيل التسوية  -

 ،ئم الماليةاد القوايكون موجود عند تاريخ اعد يل التسوية يجب ان الحق لتأج -

 ، رسة حقها في التأجيلالمنشأة مماال يتأثر باحتمالية ان التصنيف  -

ذ ال تــؤثر شــروط عنــد ا يــةد ذاتهــا أداة حقــوق ملكالمطلوبات القابلة للتحويل في ح ال كانت المشتقات المتضمنة في ح وفي  -

     .  تصنيفها المطلوبات على 

 .2023كانون الثاني  1اً من رلتعديالت بأثر رجعي اعتباسيتم تطبيق ا

 

 ( 3لية الدولي رقم )ا ميالت على معيار التقارير التعد  -هيمي رة الى اإلطار المفاإشا

( اندماج 3ولي رقم )ديالت على معيار التقارير المالية الدبإصدار تع 2020ل أيار خاللمحاسبية للمعايير االمجلس الدولي  قام

ي ذلاد وعرض القوائم المالية وااهيمي إلعدارة الى اإلطار المفإلشهذه التعديالت محل ا يمي. تحلهإشارة الى اإلطار المفا  -األعمال 

دون تغيير جوهري على  2018اذار  المالية والذي صدر في  ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير 1989صدر في عام 

 المفاهيمي. ات اإلطار متطلب
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وم يل"ا ة ظهور أرباح أو خسائرلتجنب إمكاني( 3لية الدولي رقم )ااف بمعيار التقارير الماالعتر أأضاف المجلس استثناء لمبد كما

ير تفسير لجنة تفس أو  (37بة الدولي رقم )ضمن نطاق معيار المحاسللمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة  (Day 2)الثاني" 

 .  بشكل منفصل تكبدها م( في حال ت21الدولية رقم )التقارير المالية معايير 

 

  ( للصول المحتملة التي لن تتأثر3ير المالية الدولي رقم )راضيح التوجيهات الحالية على معيار التقذاته قرر المجلس تو  ت في الوق

 ي إلعداد وعرض القوائم المالية. تبدال اإلطار المفاهيمباس

 

ر جوهري على أث ن يكون للتعديالت أالمتوقع من غير. 2022ي ن الثانو كان 1اعتباراً من  مستقبلي بأثر ه التعديالت تطبيق هذم سيت

 .مجموعةلل الموحدةالقوائم المالية 

 

 ( 16يالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )تعد - المعنيالستخدام الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل ا

( الممتلكات  16محاسبة الدولي رقم )ار تعديالت على معيار البإصد 2020 خالل أيار لمحاسبيةيير اللمعا مجلس الدولي قام ال

الت والمعدات  اآلممتلكات و ض كلفة الل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيصحواآلالت والمعدات: المت

للعمل بالطريقة  وتجهيزه للحالة الالزمة الموقع  لى فترة خالل إحضار األصل إج تم انتاجه في المن بيع منتبقيمة المبالغ المتحصلة 

ي  انتاجها فت وتكلفة ب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجاجيصودة التي تحددها اإلدارة. وفقا لذلك المق

 ائمة االرباح أو الخسائر. ق

 

ء  معدات والتي تم البد واآلالت وال ممتلكات الد على بنو  2022كانون الثاني  1اً من بأثر رجعي اعتبار التعديالت  سيتم تطبيق

 ولى. م عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األت باستخدامها في بداية أول فترة مالية

 

 .  عةلمجمو ل الموحدةية وائم المالأثر جوهري على الق أن يكون للتعديالت  وقعالمت غير من 

 

 ( 37دولي رقم ) ى معيار المحاسبة التعديالت عل -مات العقود  فة التزا كل  –العقود الخاسرة 

التــي تحــدد ( و 37ســبة الــدولي رقــم )، بإصدار تعــديالت علــى معيــار المحا2020خالل أيار  لمحاسبيةير اياللمعقام المجلس الدولي 

 او سينتج عنه خسارة.  د الخاسرلعقتقييم ما اذ كان اعند  ذها بعين االعتبارشأة ان تأخالتكاليف التي يجب على المن

اليف بعقود بيع البضائع أو الخــدمات تتضــمن كــال مــن التكــ شرة المتعلقة اب"التكلفة المباشرة". ان التكاليف الم طبق التعديالت طريقةت

 ل مباشر. يف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكاإلضافية والتكال

 

لهــا الــى الطــرف االخــر بموجــب دها إال إذا تــم تحميمباشر ولــذلك يــتم اســتبعا قود بشكلالعدارية والعمومية بف االال تتعلق المصاري

  .شروط العقد

 

ا كمــا لعقود التي لم يتم الوفــاء بجميــع شــروطهق هذه التعديالت على ا. تطب2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت اعتباراً من 

 األولى. ت للمرة يالي تطبق فيها التعدة التداية السنة الماليفي ب

 

 .  لمجموعةل ةالموحدأثر جوهري على القوائم المالية  أن يكون للتعديالت  المتوقعمن غير

 

 لغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إل ’% 10’اختبار   –لمالية ( األدوات ا 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

محاسبة الدولية أصدر مجلس معايير ال ، 2020-2018من للعوام  الدولية ليةة معايير التقارير الماتحسينات على معالجالكجزء من 

ار عند تقييم ما إذا بعين االعتبالمجموعة  يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها .(9الدولي رقم )رير المالية اقتعدياًل على معيار الت

وم صلية. تشمل هذه الرسط المطلوبات المالية األا عن شرو ريً دلة تختلف اختالفًا جوهة الجديدة أو المعبات الماليكانت شروط المطلو 

قبل المقترض أو  مقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من المقترض وال لبفقط تلك المدفوعة أو المستلمة من ق

 ض نيابة عن اآلخر.المقر
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 ق فيها التي تطب نة الماليةالسلها في أو بعد بداية أو تباد التي يتم تعديلهالمالية ا ديل على المطلوبات تطبيق التعبالمجموعة تقوم 

 التعديل. المجموعة 

 

أثر لمتوقع أن يكون للتعديالت ا من غير. لتطبيق المبك، مع السماح با2022كانون الثاني  1اعتباراً من هذه التعديالت  قسيتم تطبي

 . لمجموعةل الموحدةالمالية  لى القوائمجوهري ع 

 

 معروضة بين البنوك()سعر الفوائد ال IBORح ة من إصالثانيالمرحلة ال

عفاءات ، تتضمن عدًدا من اإل2021كانون الثاني  1بح سارية المفعول في صتسالتي  IBORالمرحلة الثانية من إصالح 

 طر. لمخا الخالي من ادل العائد إلى مع IBORية من داة المالضافية. تتطبق اإلعفاءات عند انتقال األواإلفصاحات اإل

جع المستخدمة لتحديد الفائدة المتغيرة يتطلب ارمنتيجة لتغير ال، سعر الفائدة المرجعي ية الناتجة عن تغير يرات على التدفقات النقدالتغ

 المعتمد على على السعر تقال من االعتماد ، يتم االنبشرط أنه، بالنسبة للداة المالية رة. أسعار الفائدة المتغي تطبيق عملي لتغير

IBOR  ح الصإتوفر المرحلة الثانية من  .اقتصاديًاعلى أساس معادل اطر ب العائد الخالي من المخنسإلى IBOR  إعفاءات مؤقتة

ى العائد الخالي ع يعتمد علمرجستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بند استبدال المرجع المتسمح باستمرارية عالقات التحوط للبنك ع 

ات التحوط. مما يتضمن إعادة تعريف تخدمة في توثيق عملينك تعديل التعريفات المست من البفاءاتتطلب اإلع  ن المخاطر.م

اة التحوط و /أو البند المتحوط له  ووصف أد لي من المخاطراستخدام العائد الخا طر التي يتم التحوط لها من خالل ربطها مع اخمال

ق التحوطات التعديالت على توثي تحوط. يجب إجراء استكمالعالية اليم فل طريقة تقيوتعديخاطر ائد الخالي من المالع طها معلرب

 لتي يتم فيها تطبيق المرحلة الثانية.ا ة بحلول نهاية السنة المالي

   شكل منفصل. لكل عملية تحوط ب بدأ من صفريمكن إعادة احتساب القيمة العادلة لت التعديالت بأثر رجعي، عند اختيار البنك لتطبيق

ئدة في حال تم تحديد افلالتغير في القيمة العادلة أو أسعار ا ا، للتحوطات لمخاطر ر فائدة غير محدد تعاقديتخدام سع اسك يجوز للبن

ر يتم من المخاط ت مراجع سوقية ألسعار الفائدة الخالية في حال توفرل المثال، على سبي مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل،

لمتطلب عند عدم وجود مراجع  عفاء البنك من هذا المشتقات المالية. يمكن اروض أو االق سع في تسعيرلى نطاق وااستخدامها ع 

 هر.  ش 24وقية ستتوفر خالل الفائدة الخالية من المخاطر في حال قدر البنك ان المراجع الس راعسوقية ألس

م مجموعات أكثر تفصيال ليتوات إلى األدبتحويل هذه ك أن يقوم نود، يجب على البنمجموعة الببالنسبة لعمليات التحوط الخاصة ب

إصالح  حال تم إيقاف أية عالقات تحوط بسبب تطبيق المرحلة الثانية من  ي فة الخالية من المخاطر المتعلقة بها. تحديد معدل الفائد

IBOR  صالحلثانية من إالمرحلة ا  إعادتها عند تطبيقتحوط، يجب ل لتلبيتها لمتطلبات معايير محاسبة الفقط وفي حاIBOR . ن  م

 .لمجموعةل الموحدةلى القوائم المالية أثر جوهري ع تعديالت المتوقع أن يكون للغير

 

 على الشركة  وأثره ( 19-انتشار فايروس كورونا )كوفيد ( 30)

 

قطاعات األعمال.   ومختلفاالقتصاد العالمي جوهري في  أدى الى اضطراب  والذيشي فيروس كورونا االقتصاد العالمي بتف تأثر

الذي تم فرضه باإلضافة  عالصحي الموس والحجرليق أنشطة األعمال تأثرت بتع والتي عات ظم القطاذلك على معنعكس ا التالي وب

 للمجموعة ية وائم المالاء أثر جوهري على القن لتفشي هذا الوبلم يكمكافحة الفيروس. الى تأثير إجراءات حكومية أخرى اتخذت ل

لى نتائج الشركة المستقبلية ع قد تؤثري التالتطورات المستقبلية  بمراقبة اإلدارةسوف تستمر  .2020كانون األول  31ي كما ف

   .دفقاتها النقدية ووضعها المالي وت
 
 مقارنة   أرقام ( 13)
 

ولم ينتج عن إعادة  2020ام لعلقوائم المالية اقام رألتتناسب مع تبويب  2019المالية لعام  ب بعض أرقام القوائمتم إعادة تبوي
  .2019حقوق الملكية لعام  مال أو األع ج نتائ لى ع  التبويب أثر

 

 


