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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام

اأت�ضرف وزمالئي اأع�ضاء جمل�س الدارة اأن اأقدم لكم التقرير ال�ضنوي احلادي ع�ضر لعام 2018.

�ضيا�ضة تخفي�س امل�ضاريف ومراجعة  اتباع  املا�ضية على  ال�ضنوات  القاب�ضة خالل  الأردنية   اعتادت �ضركة دارات 

ال�ضتثمارات الغري جمدية بهدف عك�س القيمة احلقيقية ليرادات وم�ضاريف وا�ضتثمارات ال�ضركة يف القوائم املالية 

التي ت�ضدرها ال�ضركة  .  

وبناءا على ذلك قامت ال�ضركة بالتخل�س من جميع ال�ضتثمارات الغري جمدية والدخول يف ا�ضتثمارات جديدة بدل 

منها ذات عائد جمزي لل�ضركة مثل ال�ضتثمار يف الوراق املالية املختلفة .

اما على �ضعيد مبيعات املزارع يف م�ضروع ريف عمان مل يتم بيع اي مزرعة خالل عام 2018 ومن املتاأمل بيع املزارع 

املتبقية خالل الفرتة القادمة.

اما على �ضعيد  ال�ضتثمار يف امل�ضروع ال�ضكني اجلديد يف منطقة ال�ضويفية فقد مت النتهاء من امل�ضروع بالكامل ومت 

بيع �ضقتني خالل عام 2018.

اما على �ضعيد ال�ضتثمار يف ال�ضركات احلليفة فقد �ضهد عام 2018 منوا على م�ضتوى ال�ضتثمار يف �ضركة اجياد 

بال�ضواق  والتداول  بالتو�ضع يف اعمالها  ب�ضبب قيام �ضركة اجياد    33% والتي منتلك منها حواىل  املالية  لالأوراق 

دارات  �ضركة  ح�ضة  بلغت  حيث   2018 عام  خالل  اعمالها  نتائج  على  ايجابا  انعك�ضت  والتي  والعاملية  القليمية 

اجياد  �ضركة  تعترب  حيث  تقريبا  دينار  الف   102 مبلغ  املالية  لالأوراق  اجياد  �ضركة  ارباح  من  القاب�ضة  الردنية 

القاب�ضة نظرا حلفاظها على قوة مركزها  ل�ضركة دارات الردنية  الناجحة جدا  املالية من ال�ضتثمارات  لالأوراق 

املايل وا�ضتقرار م�ضتوى ارباحها ال�ضنوية.

اما على م�ضتوى ال�ضتثمار يف ال�ضركة الردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية والتي منتلك منها %40 فقد بلغت 
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ح�ضة �ضركة دارات الردنية القاب�ضة من ارباح ال�ضركة الردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية عن عام 2018 مبلغ 49 

الف دينار تقريبا.

وبالنظر اىل البيانات املالية ل�ضركة دارات الردنية القاب�ضة عن عام 2018  فقد حافظة ال�ضركة على قوة ومتانة املركز 

املايل لها حيث بلغت القيمة الدفرتية لل�ضهم 0.91 دينار .

وخالل عام 2018 ا�ضتمرت ال�ضركة ب�ضيا�ضة التو�ضع  والتنويع يف ا�ضتثماراتها فقد قامت ال�ضركة ب�ضراء جمموعة من ال�ضهم 

يف عدة �ضركات قطرية  و�ضركات اجنبية ذات �ضمعة ومتانة مالية عالية ,كما قامت ال�ضركة بال�ضتثمار مبجموعة بالدوات 

اخلزينة  واذونات  ا�ضالمية  �ضكوك  و  قر�س  ا�ضناد  �ضراء  يف  ال�ضتثمار  مت  حيث  املجدي  القت�ضادي  العائد  ذات  املالية 

و�ضت�ضتمر ال�ضركة يف هذا النهج كلما وجدت الفر�ضة ال�ضتثمارية املتاحه واملجدية اقت�ضاديا .

وبالنظر اىل القوائم املالية جند انا ال�ضبب الرئي�ضي للخ�ضارة الظاهرة يف القوائم املالية للعام 2018 يعود اىل النخفا�س 

يف تقييم حمفظة ال�ضهم.

هذا وتعمل الدارة جاهدة يف الوقت احلايل على البدء يف م�ضروع بناء هناجر على قطعة الر�س اململوكة لها بالعقبة عن 

طريق �ضركة احلد�س للتطوير العقاري لغرا�س تاأجريها وحتقيق عائد جمزي جراء ذلك.

ويف اخلتام باإ�ضمي وباإ�ضم اأع�ضاء املجل�س نتقدم بجزيل ال�ضكر والتقدير لكافة العاملني بال�ضركة وال�ضركات التابعة واحلليفة 

على جهودهم املبذولة خالل العام ,كما نتقدم بال�ضكر للم�ضاهمني الكرام على ثقتهم بنا خالل ال�ضنوات املا�ضية.

وكلنا اأمل على حتقيق عوائد جيدة خالل ال�ضنوات القادمة. واهلل ويل التوفيق.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
عماد الدين كمال
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تقرير مجلس اإلدارة

عن الفرتة املنتهية يف 31 كانون اأول 2018 املقدم للهيئة العامة العادية مل�ضاهمي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة 

امل�ضاهمة العامة املحدودة يف الجتماع ال�ضنوي الثالث ع�ضر الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة العا�ضرة من �ضباح يوم  

الثالثاء املوافق 2018/04/10  يف قاعة البنك الأردين الكويتي – الفرع الرئي�ضي.

ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام ،

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،

 31 املنتهية يف  لل�ضنة  التا�ضع  ال�ضنوي  واأن يقدم لكم تقريره  اأن يرحب بكم يف هذا الجتماع  الإدارة  ي�ضر جمل�س 

كانون الأول 2018 واملت�ضمن البيانات املالية املوحدة لل�ضركة لنف�س الفرتة وتطلعات ال�ضركة امل�ضتقبلية لعام 2019.

اأواًل:  و�ضف الأن�ضطة ال�ضركة الرئي�ضية واأماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم اال�ضتثمار 

الراأ�ضمايل.

 اأ- اأن�ضطة ال�ضركة الرئي�ضية:

اأوجه  اأموالها وم�ضادر متويلها يف كافة  ا�ضتثمار  التالية من خالل  والأغرا�س  الغايات  اإىل حتقيق  ال�ضركة  تهدف 

ال�ضتثمار املتاحة يف القطاعات القت�ضادية املختلفة املالية وال�ضناعية والتجارية والعقارية وال�ضياحية واخلدمات 

وذلك من خالل �ضركات تابعة ومملوكة لها كليًا اأو جزئيًا:

1. متلك �ضركات م�ضاهمة عامة و/ اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية و/ اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة و/ اأو متلك اأ�ضهم اأو 

ح�ض�س يف �ضركات م�ضاهمة عامة اأخرى اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة.

2. تاأ�ضي�س �ضركات تابعة لها ومتلك اأ�ضهم اأو ح�ض�س يف �ضركات م�ضاهمة عامة اأخرى اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية 

اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة لتحقيق اأي من غاياتها اأو لتحقيقها جميعًا .

3. اإدارة ال�ضركات التابعة لها اأو امل�ضاركة يف اإدارة ال�ضركات الأخرى التي ت�ضاهم فيها.

4. ا�ضتثمار اأموالها يف الأ�ضهم وال�ضندات والأوراق املالية الأخرى ويف احل�ض�س املكونة لروؤو�س اأموال ال�ضركات ذات 
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امل�ضوؤولية املحدودة والأ�ضهم املكونة لروؤو�س اأموال ال�ضركات امل�ضاهمة اخلا�ضة.

5. تقدمي القرو�س والكفالت والتمويل لل�ضركات التابعة لها.

6. متلك براءات الخرتاع والعالمات التجارية وحقوق المتياز وغريها من احلقوق املعنوية وا�ضتغاللها وتاأجريها لل�ضركات 

التابعة لها اأو لغريها. 

ب- اأماكن ال�ضركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يعمل يف ال�ضركة )5( موظف العديد منهم ذو خربة عالية. 

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها .

ت - حجم اال�ضتثمار الراأ�ضمايل لل�ضركة:

بلغ حجم ال�ضتثمار الراأ�ضمايل للفرتة املنتهية يف 31 كانون اأول 2018  ل �ضي.          

                                                                                                 

ثانياً:  ال�ضركات التابعة لل�ضركة.

اأنواعها  بكافة  عقارية  م�ضاريع  واإن�ضاء  تطوير  يف  متخ�ض�ضة  خا�ضة  م�ضاهمة  العقارية  الأردين  الريف  دارات  �ضركة  اأ- 

وغاياتها وت�ضمل ال�ضكنية والتجارية وال�ضناعية وال�ضتثمارية وغريها وبيعها بدون فوائد ربوية و/ اأو تاأجريها, والدخول يف  

العطاءات, واإدارة امل�ضاريع العقارية وتقدمي اخلدمات وال�ضت�ضارات الهند�ضية.

- يبلغ راأ�ضمالها )50,000( خم�ضون األف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ 2008/4/14 وهي مملوكة بالكامل من قبل �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة ويديرها جمل�س اإدارة مكون من خم�ضة اأع�ضاء ت�ضميهم �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يعمل يف ال�ضركة موظف واحد. 

- متتلك ال�ضركة م�ضروع ريف عمان يف منطقة جبة يف حمافظة جر�س, وهو عبارة عن م�ضروع عقاري قائم على بيع مزارع 

مب�ضاحات )5-3( دومن مع بناء بيوت ريفية على هذه امل�ضاحات. 

- متتلك ال�ضركة مع �ضركاء ا�ضرتاتيجيني بن�ضبة 50% م�ضروع ا�ضكان يف منطقة ال�ضويفية وهو عبارة عن عمارة �ضكنية 

مكونة من 13 �ضقة �ضكنية مب�ضاحة �ضغرية من )80 – 90  م( لل�ضقة الواحدة  وقد مت النتهاء من امل�ضروع وبيع �ضقتني من 

ال�ضقق ال�ضكنية منه .
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- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

- متتلك ال�ضركة ن�ضبة 50% من �ضركة احلد�س للتطوير والإ�ضتثمار , و 8% من �ضركة املر�ضى الآمن للتطوير العقاري .

ب-   �ضركة دارات للتطوير املايل واالإداري م�ضاهمة خا�ضة، )متت ت�ضفيتها(

ت- ال�ضركة االأردنية االأوروبية الإدارة العقارات ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

1. امل�ضاهمة ب�ضركات اأخرى.

2. ال�ضتثمار يف جمال تقدمي اخلدمات املتعلقة باإدارة العقارات.

3. متلك ال�ضركات وامل�ضاريع.

4. الدخول يف عقود ا�ضتثمارية وعقود م�ضاركة.

- يبلغ راأ�ضمالها )5,000( خم�ضة اآلف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ 2008/12/15 وهي مملوكة بالكامل من قبل �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء ت�ضميهم �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة 40% من ال�ضركة الأردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

ث- �ضركة املر�ضى االآمن للتطوير العقاري ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

1. ا�ضتثمار اأموال ال�ضركة فيما تراه منا�ضبًا ومبا يخدم غايات ال�ضركة.

2. متلك و�ضراء وبيع الأرا�ضي والعقارات والأبنية ورهنها تنفيذًا لغايات ال�ضركة )عدا الو�ضاطة العقارية(.

- يبلغ راأ�ضمالها )1,000( األف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ 2009/07/09 وهي مملوكة بن�ضبة 92% من قبل �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من اأربعة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف مدينة العقبة, تبلغ م�ضاحتها حوايل 14 دومن.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .
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ج - �ضركة التنفيذيون للتطوير العقاري ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

لها  واإي�ضال كافة اخلدمات الالزمة  الأرا�ضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وحت�ضينها وتق�ضيمها وفرزها  1. �ضراء وبيع 

ح�ضب القوانني املرعية.

2. ا�ضترياد مايلزم لتنفيذ غايات ال�ضركة.

3. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لقيام ال�ضركة باأعمالها.

نظام  و�ضمن  املرعية  القوانني  بها  ت�ضمح  اأخرى  م�ضاريع  واأية  وال�ضناعية  وال�ضياحية  العقارية  امل�ضاريع  يف  ال�ضتثمار   .4

ال�ضتثمارات املطبقة.

قبل  بالكامل من  2009/08/03 وهي مملوكة  بتاريخ  بالكامل  دينار مدفوعة  اآلف  راأ�ضمالها )10,000( ع�ضرة  يبلغ   -

�ضركة دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

-  تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف منطقة بدر اجلديدة, تبلغ م�ضاحتها حوايل 13 دومن.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

ح - �ضركة امل�ضكاة للتعليم ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

لها  واإي�ضال كافة اخلدمات الالزمة  الأرا�ضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وحت�ضينها وتق�ضيمها وفرزها  1. �ضراء وبيع 

ح�ضب القوانني املرعية.

2. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لقيام ال�ضركة باأعمالها.

3. ال�ضتثمار يف املجالت التعليمية.

4. امل�ضاهمة وامل�ضاركة يف امل�ضاريع ال�ضتثمارية.

قبل  بالكامل من  2009/09/13 وهي مملوكة  بتاريخ  بالكامل  دينار مدفوعة  اآلف  راأ�ضمالها )10,000( ع�ضرة  يبلغ   -

�ضركة دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   
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- متتلك ال�ضركة حويل 33% من �ضركة اأجياد لالأوراق املالية.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

خ - �ضركة احلد�س للتطوير واال�ضتثمار ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

1. �ضراء ومتلك وا�ضتئجار الأرا�ضي وفرزها وتطويرها وتنظيمها وا�ضت�ضالحها وبيعها.

2. امل�ضاهمة ب�ضركات اأخرى.

3. ا�ضترياد وت�ضدير.

4. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لتنفيذ غايات ال�ضركة.

5. �ضراء اأرا�ضي وبناء �ضقق �ضكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية.

6. تقدمي اخلدمات اللوج�ضتية, امل�ضاعدة, امل�ضاندة.

دارات  �ضركة  قبل  من   %50 بن�ضبة  وهي مملوكة  بالكامل   مدفوعة  دينار  األف  ع�ضر  ت�ضعة  راأ�ضمالها )19,000(  يبلغ   -

الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف مدينة العقبة, تبلغ م�ضاحتها حوايل 11 دومن.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

- مت اتخاذ قرار من جمل�س الدارة بامل�ضي قدما يف تنفيذ م�ضروع هناجر للتخزين على قطعة الأر�س اململوكة لل�ضركة و�ضيتم 

البدء يف امل�ضروع خالل عام 2019 على مراحل .
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ثالثًا:   أ- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية

- مدقق اأول لدى �ضركة اآرثر 

اأندر�ضون يف اململكة املتحدة

- املدير املايل ملجموعة اخلليج 

الدولية يف اململكة املتحدة

- املدير العام لدى �ضركة �ضند 

التجارية يف ال�ضعودية

- موؤ�ض�س و ع�ضو جمل�س اإدارة 

لل�ضركة الوطنية للدواجن )�ضابقًا(

- موؤ�ض�س ورئي�س هيئة املديرين يف 

موؤ�ض�ضة عماد كمال التجارية

- الرئي�س التنفيذي للمالية يف 

جمموعة الدوحة للتامني.

- رئي�س ال�ضوؤون املالية والدارية يف 

�ضركة العرب للتاأمني على احلياة 

واحلوادث منذ عام 2013 .

- مدير عام بالوكالة يف �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة عام 

. 2012
- املدير التنفيذي للمالية ل�ضركة 

دارات الردنية القاب�ضة من 2008 

وحتى 2011 .

- مدير التخطيط املايل يف �ضركة 

اأمنية

- حملل مايل يف �ضركة زين

- حملل وباحث اقت�ضادي يف رئا�ضة 

الوزراء الأردن

- مدير دائرة البطاقات الئتمانية 

يف بنك HSBC الأردن

عماد الدين 

اأكرم ندمي كمال

غيث با�ضل عبد 

الرحيم جردانة 

CFA ,

با�ضل عي�ضى 

عايد الور

- بكالوريو�س 

ت�ضويق من جامعة 

نيو اأورلينز 

- ماج�ضتري يف 

العلوم املالية 

وامل�ضرفية من 

جامعة   نيو 

اأورلينز .

- حا�ضل على 

CFA ضهادة�

- بكالوريو�س 

اقت�ضاد واإدارة 

مالية من جامعة 

الإ�ضكندرية

بكالوريو�س هند�ضة 

اقت�ضاد زراعي من 

جامعة ولية ايوا / 

امريكا 

- مدير عام لل�ضركة الوطنية للمياه 

املعدنية .

- ع�ضو موؤ�ض�س باأكرث من �ضركة 

ا�ضتثمارية تعمل بالزراعة والتجارة .

رئي�س جمل�س 

الإدارة

نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة 

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

1944

1975

19621984

1969

1998

2000
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املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية

1111

عامر با�ضل 

عبد الرحيم 

جردانة 

طارق مفلح 

حممد عقل

- بكالوريو�س 

علم احلا�ضوب 

من اجلامعة 

الأمريكية/

بريوت

- بكالوريو�س 

اقت�ضاد دويل 

من جامعة 

تك�ضا�س .

- ماج�ضتري 

اقت�ضاد من 

جامعة تك�ضا�س .

- ماج�ضتري 

ادارة اعمال من 

جامعة بايلور .

- �ضاحب موؤ�ض�ضة الرتياق من 2017 

اإىل الأن .

- اأعمال حرة من 2015 - 2017.

Mig Bank SA مطور لدى �ضركة -

من 2012 - 2014.

Mig Soluton مطور لدى �ضركة -

من 2010 - 2012.

- مطور برامج يف �ضركة اأومنك�س من 

.2010 - 2007
- مطور وحمدث برامج لدى مركز 

العامة لتطوير الربجميات من 2002 

اإىل 2007.

- الرئي�س التنفيذي للبنك العقاري 

العربي امل�ضري منذ 2018.

 AZ  الرئي�س التنفيذي ل�ضركة -

Investment  منذ 2013.
- الرئي�س التنفيذي مل�ضرف الراجحي 

2013
- نائب الرئي�س التنفيذي لبنك 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 2010 .

- م�ضت�ضار مايل لبنك مرييالن�س 

الدويل / البحرين 2000 .

- حملل ا�ضتثمار ملوؤ�ض�ضة التمويل 

الدولية 1998 .

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

1981

1971

2002

1993

1995

1996



18

التقرير السنوي الحادي عشر لعام  2018

ب- أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

اإياد عبد ال�ضالم 

ر�ضاد ابو حممد

رامي عبد الكرمي 

حممد البوبلي

الرئي�س 

التنفيذي

املدير املايل 

التنفيذي

1969

1976

1991

1998

بكالوريو�س اإدارة 

اإعمال وعلوم 

�ضيا�ضية من 

اجلامعة الأردنية

- رئي�س تنفيذي ل�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة اإعتبارًا من 2013/5/1 .

- رئي�س تنفيذي ل�ضركة نور الأردنية 

 الكويتية لالإ�ضتثمارات املالية

. )2010 -2006(

- نائب مدير الدائرة الإقت�ضادية يف 

الديوان امللكي الأردين)2006-2004( 

- مدير �ضركة العرب للمعلومات 

الإئتمانية والتجارية )2004-2003(.

- مدير دائرة الإ�ضتثمار يف البنك 

ال�ضعودي الفرن�ضي )2003-2001(.

- م�ضت�ضار مايل ل�ضركة مريي لن�س 

لإدارة الأ�ضول)1998 -2001( .

- مدير مايل ل�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة اإعتبارًا من 2012/12/1 .

- رئي�س ق�ضم احل�ضابات/ م�ضاعد مدير 

مايل ل�ضركة العرب للتنمية العقارية 

.)2012-2006(

- رئي�س ق�ضم املحا�ضبة يف بيت البوادي 

لل�ضناعات اخلزفية / تابع لل�ضندوق 

الها�ضمي للتنمية )2005-1999(

بكالوريو�س 

حما�ضبة من 

جامعة فيالدلفيا

املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية
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بنسبة          منهم  لكل  المملوكة  األسهم  وعدد  األسهم  مالكي  كبار  رابعًا:أسماء 
% فأكثر.  15

الرقم

1

2

3

ال�ضم

با�ضل عبد الرحيم منيب جردانة

عو�س احمد حممد اجلزائري

ريا�س برهان طاهر كمال

عدد الأ�ضهم كما يف 

2018 /12 /31

3٫375٫000

1٫108٫270

562٫500

عدد الأ�ضهم كما يف 

2017 /12 /31

3٫034٫188

1٫108٫270

562٫500

الن�ضبة %

%26.9706

%9.8513

%5.000

الن�ضبة %

%30.000

%9.8513

%5.000

خامسًا:   الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها. 
- ا�ضتمر نهج ال�ضركة يف التو�ضع يف ال�ضتثمارات القطاعية واإثبات مدى القدرة على التعامل مع الفر�س ال�ضتثمارية وحتقيق 

املناف�ضة, ويثبت ذلك التنوع الكبري قطاعيًا, ومن اأمثلة هذه القطاعات وامل�ضاريع التي مت التو�ضع فيها: م�ضاريع ال�ضركة يف 

قطاع التطوير العقاري من خالل م�ضروع العمارة ال�ضكنية , وال�ضوق املايل من خالل حمفظة ال�ضهم املتنوعة والتي ت�ضمل 

عدة قطاعات داخلية وخارجية. وقد كان لإدارة ال�ضركة فل�ضفتها اخلا�ضة بال�ضتعانة بال�ضريك ال�ضرتاتيجي الذي ميلك 

الأكرب يف  امتالك احل�ضة  على  اإىل حر�ضها  بالإ�ضافة  فيه,  لال�ضتثمار  ال�ضركة  تخطط  الذي  املجال  واخلربة يف  املعرفة 

ال�ضركات التي ت�ضتثمر يف هذه القطاعات مبا ي�ضمن تقدمي خدمة ومنتج متميز ووجود �ضيا�ضات ت�ضعري مناف�ضة.  

- اإن طبيعة ا�ضتثمارات ال�ضركة وحمدودية راأ�ضمالها البالغ 11.250 مليون دينار يجعل الرتكيز على ال�ضوق املحلي كهدف 

ا�ضرتاتيجي وباأولوية ق�ضوى, ولكن ل مينع هذا من ت�ضدير خدمات ال�ضركة يف بع�س القطاعات لالأ�ضواق اخلارجية مثل 

خدمات ال�ضركة الأردنية القرب�ضية .

- ما مت ذكره يف البنود اأعاله وب�ضبب تعدد ال�ضركات التابعة واحلليفة وجمالت العمل يجعل من ال�ضعوبة مبكان الوقوف على 

ن�ضبة حقيقية حل�ضة ال�ضركة من ال�ضوق املحلي والأ�ضواق اخلارجية.
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سادسًا:   درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا. 
- ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�ضني حمليًا وخارجيًا ي�ضكلون 10% فاأكرث من اإجمايل امل�ضرتيات و/ اأو 

املبيعات.                                                                                                                                                                                                                                                        

سابعًا:   الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها 
بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. 

- ل يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات تتمتع بها ال�ضركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة اأو غريها.

- ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�ضلت ال�ضركة عليها.

أثر  لها  التي  غيرها  أو  الدولية  المنظمات  أو  الحكومة  الصادرة عن  القرارات  ثامنًا:   
مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.  

- ل يوجد اأي قرارات �ضادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل ال�ضركة اأو منتجاتها اأو 

قدرتها التناف�ضية.

- ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�ضركة.
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1- الهيكل التنظيمي لشركة دارات األردنية القابضة: 1

مؤهالتهم  وفئات  موظفيها  وعدد  للشركة  التنظيمي  الهيكل  تاسعًا:  
وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة. 

- الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة أ1

جمل�س االإدارة

التنفيذي التدقيقالرئي�س  جلنة 

جلنة املكافاأت واحلوافزاملدير املايل التنفيذي

جلنة احلوكمة

جلنة اإدارة املخاطر

جلان جمل�س االإدارة
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1 2- الهيكل التنظيمي لشركة دارات الريف األردني العقارية: 

جمل�س االإدارة

املدير العام

الدائرة املالية 

واالإدارية
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ب- عدد موظفي ال�ضركة وفئات موؤهالتهم:  

ت -  برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�ضركة: ال يوجد

املوؤهل العلمي

دكتوراه

ماج�ضتري

دبلوم عايل

بكالوريو�س

دبلوم

مراكز تدريب

ثانوية عامة

اإعدادي

اإجمايل عدد املوظفني

0

0

0

3

1

0

0

1

5

�ضركة دارات الريف الأردين العقارية

0

0

0

1

0

0

0

0

1

عاشرًا:   المخاطر التي تتعرض لها الشركة. 
اإن تعدد ن�ضاطات ال�ضركة القاب�ضة والقطاعات التي ت�ضتثمر فيها وتعدد الروابط المامية واخللفية لهذه القطاعات يجعلها 

عر�ضة مب�ضتويات متفاوتة للتاأثر بكافة املعطيات القت�ضادية واملالية املحلية والإقليمية والدولية  حيث ان ظروف عام 2018 

م�ضابه متاما لظروف عام 2017 وميكن ح�ضر طبيعة هذه املخاطر مبا يلي:

- الو�ضاع القت�ضادية ال�ضعبة وتاأثرياتها املتذبذبة على اأ�ضعار املواد الأولية وامل�ضتقات النفطية والقوة ال�ضرائية مما اأثر 

�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة
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على قيمة عطاءات م�ضاريع ال�ضركة يف التطوير العقاري, وحجم الطلب على منتجات ال�ضركة العقارية وغريها, وتاأخر خطة 

مبيعات امل�ضروع الرئي�ضي لل�ضركة.

- القدرة على فتح الأ�ضواق لكافة خدمات ال�ضركة وال�ضركات التابعة واحلليفة.

وال�ضيا�ضة  املايل  ال�ضوق  يف  ال�ضتثمار  �ضيا�ضات  ومنها  الرئي�ضية  القت�ضادية  وال�ضيا�ضات  باملوؤ�ضرات  الطبيعي  التاأثر   -

من  وغريها  ال�ضكاين  النمو  معدل  البطالة,  الت�ضخم,  الفرد,  دخل  متو�ضط  الفائدة,  واأ�ضعار  الأردنية,  للبنوك  التحفظية 

املوؤ�ضرات الأخرى التي توؤثر يف �ضلوك امل�ضتهلك.

- قدرة ال�ضركة على اإيجاد ال�ضريك ال�ضرتاتيجي الذي ي�ضمن تقدمي ا�ضتثمارات وخدمات على امل�ضتوى املطلوب من اجلودة.

حادي عشر:   اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية. 
تقييم حمفظة  النخفا�س يف  ناجته عن  وهذه اخل�ضارة  تقريبا  دينار  الف   459 2018 حتقيق خ�ضائر مبقدار  عام  �ضهد 

ال�ضهم ,وا�ضتمرت ال�ضركة يف حتقيق عائد جمزي من ا�ضتثماراتها  يف �ضركاتها احلليفة مثل �ضركة اجياد لالأوراق املالية 

وال�ضركة الردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية بلغ 152 الف دينار تقريبا خالل عام 2018.

وخالل عام 2018 قامت ال�ضركة ببيع �ضقتني من م�ضروع العمارة ال�ضكنية بال�ضويفية التابع اىل �ضركة دارات الريف الردين 

العقارية وقد نتج عن ذلك حتقيق هام�س ربح جيد كذلك مت خالل عام 2018 التو�ضع يف حمفظة ال�ضهم اخلارجية مثل 

ال�ضهم القطرية وجمموعة من ال�ضهم يف ال�ضركات المريكية.

بالإ�ضافة اىل ما ذكر اعاله فقد حققت ال�ضركة ايرادات من ا�ضتثماراتها املبا�ضرة من خالل حمفظة ال�ضهم بال�ضوق املايل 

وتوزيعات الأرباح املتعلقة بها , بالإ�ضافة اىل ايرادات فوائد الودائع التي حققتها ال�ضركة يف عام 2018 والتي بلغت 149 

األف دينار  حيث �ضعت ال�ضركة باحل�ضول على اأعلى �ضعر فائدة ممكن لربط الوديعة خالل عام 2018  ا�ضافة اىل �ضيا�ضة 

ال�ضركة يف �ضبط امل�ضاريف الدارية قدر امل�ضتطاع .
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ثاني عشر: األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال 
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي. 

ال�ضركة  ن�ضاط  �ضمن  تدخل  ول  املالية  ال�ضنة  خالل  حدثت  متكررة  غري  طبيعة  ذات  لعمليات  مايل  اأثر  اأي  يوجد  ل 

الرئي�ضي. 

الموزعة  وصافي  واألرباح  المحققة  الخسائر  أو  لألرباح  الزمنية  السلسلة  ثالث عشر: 
حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية منذ تأسيس الشركة.

�ضايف الأرباح )اخل�ضائر( 

بعد املخ�ض�ضات   

والحتياطات

الأرباح املوزعة

�ضايف  حقوق امل�ضاهمني

اأ�ضعار الأوراق املالية

كما يف

 31 كانون اأول 2016 

)بالدينار الأردين(

112٫912

ليوجد

 11٫230٫521

0.28

كما يف

 31 كانون اأول 2015 

)بالدينار الأردين(

5٫463

ل يوجد

13٫183٫489

0.38

كما يف

 31 كانون اأول 

 2014
)بالدينار الأردين(

)64٫526(

ل يوجد

13٫178٫025

0.45

كما يف

 31 كانون اأول 2017 

)بالدينار الأردين(

 )519٫180(

ليوجد

10٫711٫341

0.32

كما يف

 31 كانون اأول 2018 

)بالدينار الأردين(

 )459٫274(

ليوجد

10٫252٫065

0.27
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الرقم

1

2

3

4

5

6

7

الن�ضب املالية

العائد على حقوق امل�ضاهمني

العائد على اإجمايل املوجودات

معدل دوران اإجمايل الأ�ضول

اإجمايل اللتزامات اإىل الأ�ضول )%( 

اللتزامات اإىل حقوق امللكية )%( 

القيمة الدفرتية لل�ضهم )مرة(

ن�ضبة التداول

لل�ضنة املنتهية يف

31 كانون اأول 2018 

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية.

خامــس عشــر: التطــورات المســتقبلية الهامــة والخطــة المســتقبلية للشــركة للســنة  
القادمــة. 

تت�ضمن اخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة خالل عام 2019 الإ�ضتمرار على نهج عام 2018 ب�ضبط النفقات لأق�ضى درجة خالل 

عام 2019 , الأمر الذي �ضوف يوؤثر على نتائج ال�ضركة خـــالل عام 2019. كما تت�ضمن اخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة خالل 

القرارات الالزمة لتحقيق اكرب منفعة ممكنة ل�ضالح  واتخـــاذ  ا�ضتثماراتهــا  اأداء بع�س  2019 الرتكيز على حت�ضني  عام 

ال�ضركة وامل�ضاهمني.

بالن�ضبة مل�ضروع ريف عمان فقد مت ال�ضتمرار يف متابعة القرارات املتخذة �ضابقا والتي من �ضاأنها العمل على ال�ضراع  يف 

ت�ضويق وبيع ما تبقى من امل�ضروع حماولة من ال�ضركة ل�ضخ تدفقات نقدية بدًل من الرا�ضي املجمدة والغري مباعة .

فيما يتعلق مب�ضروع ال�ضكان يف منطقة ال�ضويفية مت النتهاء من بناء العمارة ال�ضكنية وت�ضطيبها بالكامل ومت بيع �ضقتني 

خالل عام 2018.

وعلى �ضعيد ا�ضتثمار ال�ضركة يف �ضركات حليفة تنوي ال�ضركة الرتكيز على ا�ضتثماراتها التي اثبتت جدوى اقت�ضادية مثل 

)%4.487(

)%4.843(

0.042

%0.092

%0.092

0.952

399

)%4.480( 

)%4.474(

0.008

%0.12

%0.12

0.911

293

لل�ضنة املنتهية يف

31 كانون اأول 2017 
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ال�ضتثمار يف �ضركة اجياد لالأوراق املالية وال�ضركة الأردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية .

كما وتنوي الدارة يف الوقت احلايل على البدء يف م�ضروع بناء هناجر على قطعة الر�س اململوكة لها بالعقبة عن طريق �ضركة 

احلد�س للتطوير العقاري لغرا�س تاأجريها وحتقيق عائد جمزي جراء ذلك.

علما باأن ال�ضركة منفتحة على اأي ا�ضتثمار يثبت جدواه القت�ضادية لدرا�ضته والدخول فيه.

سادس عشر:   مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن 
خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقه له. 

بلغ مقدار اأتعاب مدققي احل�ضابات عن ال�ضنة املنتهية يف 31 كانون اأول 2018 مبلغ )11,890( دينار اأردين ل�ضركة دارات 

الأردنية القاب�ضة وال�ضركات التابعة لها .

سابع عشر:   عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص 
اإلدارة العليا وأقاربهم كما في 2018/12/31

أ1 -  عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ضاء جمل�س االإدارة:

- علما باأن ال�ضيد غيث ابراهيم املعاين ا�ضتقال من ع�ضوية املجل�س يف �ضهر ني�ضان/ 2018 وحل مكانه

ال�ضيد عامر با�ضل عبد الرحيم جردانه.

الرقم

1

1

1

1

1

ال�ضم

عماد الدين اأكرم ندمي كمال

غيث با�ضل عبد الرحيم جردانة

با�ضل عي�ضى عايد الور

غيث ابراهيم املعاين

عامر با�ضل عبد الرحيم جردانة

طارق مفلح عقل 

اجلن�ضيةاملن�ضب
عدد الأ�ضهم كما يف

عدد الأ�ضهم اململوكة من قبل 

ال�ضركات امل�ضيطر عليها من قبلهم

الأردنية

2018/12/31

الأردنية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

رئي�س 

املجل�س

نائب رئي�س 

جمل�س 

الإدارة

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

67٫500

7٫500

93٫750

7٫500

-

7٫500

67٫500

7٫500

93٫750

7٫500

15٫000

7٫500

2017/12/312017/12/31 2018/12/31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



28

التقرير السنوي الحادي عشر لعام  2018

1 ب-  عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية:

1 ت - عدد االأوراق املالية اململوكة الأقارب اأع�ضاء جمل�س االإدارة واأقارب اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية:

ل يوجد اأوراق مالية مملوكة لأقارب اأع�ضاء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�ضخا�س الإدارة العليا التنفيذية.

- علما باأن ال�ضيد غيث ابراهيم املعاين ا�ضتقال من ع�ضوية املجل�س يف �ضهر ني�ضان/ 2018 وحل مكانه

ال�ضيد عامر با�ضل عبد الرحيم جردانه.

ثامن عشر:  اأ- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س و اأع�ضاء جمل�س االإدارة: 

ال�ضمالرقم

عماد الدين اأكرم 

ندمي كمال

رئي�س املجل�س

نائب الرئي�س

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

غيث با�ضل جردانة

با�ضل عي�ضى الور

غيث ابراهيم 

املعاين

عامر با�ضل جردانة

طارق مفلح عقل

الرواتب  ال�ضنوية املن�ضب

الإجمالية

التنقالت  بدل 

ال�ضنوية

املكافاآت 

ال�ضنوية

ال�ضفر  نفقات 

ال�ضنوية

اإجمايل املزايا 

ال�ضنوية

11

31

21

41

5

6

1

2400

2400

2400

600

1800

2400

2400

2400

2400

600

1800

2400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الرقم

1

2

ال�ضم

اإياد عبد ال�ضالم ر�ضاد ابو حممد

رامي عبد الكرمي حممد البوبلي

اجلن�ضيةاملن�ضب
عدد الأ�ضهم كما يف

عدد الأ�ضهم اململوكة من قبل 

ال�ضركات امل�ضيطر عليها

الأردنية

الأردنية

الرئي�س 

التنفيذي

املدير املايل 

التنفيذي

2018/12/312018/12/31 2017/12/312017/12/31

-

-

-

-

-

-

-

-
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ب- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية: 

ال�ضمالرقم

اإياد عبد ال�ضالم 

ر�ضاد ابو حممد

الرئي�س 

التنفيذي 

املدير املايل 

التنفيذي

املدير العام 

ل�ضركة دارات 

الريف الأردين 

العقارية 

رامي عبد الكرمي 

حممد البوبلي

حازم من�ضور 

فالح طبي�ضات

الرواتب  ال�ضنوية املن�ضب

الإجمالية

التنقالت  بدل 

ال�ضنوية 

والإت�ضالت

املكافاآت 

ال�ضنوية

ال�ضفر  نفقات 

ال�ضنوية

اإجمايل املزايا 

ال�ضنوية

1

3

2

42٫000

23٫100

12٫600

0

1,800

851

42٫000

24٫900

18٫392

111

- علما باأن ال�ضيد حازم من�ضور فالح طبي�ضات ا�ضتقال من �ضركة دارات الريف الأردين العقارية يف �ضهر ايار/2018

- ت�ضمل املبالغ اأعاله كافة الرواتب واملكافاآت عن اإدارة ال�ضركة القاب�ضة والعمل يف ال�ضركات التابعة واململوكة كافة.

تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية. 
ليوجد تربعات ومنح دفعتها ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية .

عشرون:  العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات 
التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير 

العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم. 

- ل يوجد اأية عقود اأوم�ضاريع اأوارتباطات عقدتها ال�ضركة امل�ضدرة مع ال�ضركات التابعة اأو ال�ضقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س 

جمل�س الإدارة اأو اأع�ضاء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�ضركة اأو اأقاربهم.

-

-

4٫910

-

-

-
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واحد وعشرون: 

  اأ- م�ضاهمة ال�ضركة يف حماية البيئة. 

لقد ا�ضتمرت �ضيا�ضة ال�ضركة يف احلفاظ على البعد البيئي يف م�ضروع ريف عمان من خالل ا�ضتخدام و�ضائل التدفئة والعزل 

احلراري واآلية جتميع الأمطار للم�ضروع لتكون �ضديقة للبيئة والأكرث توفريًا يف ا�ضتخدام املياه واإعادة ا�ضتعمالها لأغرا�س 

الري, بالإ�ضافة اإىل البدء بالتخطيط لكيفية ا�ضتغالل منطقة امل�ضتنبت يف زيادة م�ضاحة الرقعة اخل�ضراء يف املنطقة.

ب-  م�ضاهمة ال�ضركة يف خدمة املجتمع املحلي. 

ل زالت ال�ضركة ت�ضعى جاهدة لتعظيم املنافع التي يتلقاها اأبناء املناطق التي تعمل فيها فال زالت بع�س الأعمال يف م�ضروع 

ريف عمان ينجزها اأبناء املنطقة ولهم الأولوية يف ذلك �ضمن الأ�ضعار املناف�ضة, كما وحتر�س ال�ضركة على اإلزام ال�ضركات 

اململوكة والتابعة بهذه ال�ضيا�ضة ومن هنا ل زالت ال�ضركة الأردنية القرب�ضية تعطي الأولوية يف التعيني للعمالة الأردنية عرب 

التن�ضيق مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة املعنية بذلك. 
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اثنان وعشرون:
تقرير الحوكمة السنوي لعام 2018:

وفق تعليمات احلوكمة ال�ضادرة باال�ضتناد الأحكام املادتني )12/ن( و)118/ب( من قانون االأوراق املالية رقم )18( 

ل�ضنة 2017 واملقر مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي هيئة االأوراق املالية رقم )2017/146( تاريخ 2017/5/22

1- قامــت �ضــركة دارت الردنية القاب�ضة  بتحديــث نظــام حوكمــة ال�ضــركات املتبــع لديهــا, ليتنا�ضــب مــع متطلبــات هيئـة 

الأوراق املالية ال�ضادر بال�ضتناد لأحكام املادتني )12/ن( و)118/ب( من قانون الأوراق املالية رقم )18( ل�ضنة 2017 

اأف�ضـل  يعكـ�س  ومبـا    2017/5/22 تاريخ   )2017/146( رقم  املالية  الأوراق  هيئة  مفو�ضي  جمل�س  قرار  مبوجب  واملقر 

املمار�ضـات العامليـة املتبعـة بهـذا اخل�ضـو�س. وياأتـي هـذا التعديـل فـي اإطـار �ضـعي ال�ضـركة علـى حتديـث اأنظمتهـا مبـا يدعـم 

وزمنيـة  ماديـة  كلفـة  وباأقـل  ومرونـه  كفـاءة  اأكثـر  بطـرق  املوؤ�ض�ضـية  بالعمليـات  القيـام  مبادئهـا,و�ضمـان  و  اأهدافهـا  حتقيـق 

ممكنـة, مـع احلـر�س علـى اللتزام بال�ضـفافية وحمايـة حقـوق امل�ضـتثمرين و�ضغـار امل�ضـاهمني, واأ�ضحـاب امل�ضالـح الخرى.

2- اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�س االدارة احلاليني وامل�ضتقيلني وحتديد فيما اذا كان الع�ضو تنفيذي او غري تنفيذي 

وم�ضتقل او غري م�ضتقل:

الو�ضع املن�ضب ا�ضم ع�ضو جمل�س االدارة

غري تنفيذي/م�ضتقل رئي�س جمل�س الدارة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

غري تنفيذي/غري م�ضتقل نائب رئي�س جمل�س الدارة غيث با�ضل عبد الرحيم جردانة

غري تنفيذي/م�ضتقل ع�ضو با�ضل عي�ضى عايد الورد

- ع�ضو - م�ضتقيل غيث ابراهيم املعاين

غري تنفيذي/م�ضتقل      ع�ضو طارق مفلح حممد عقل

غري تنفيذي/غري م�ضتقل     ع�ضو عامر با�ضل عبد الرحيم جردانة

- اأ�ضتقال ال�ضيد غيث املعاين ب�ضهر ني�ضان/2018
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3- املنا�ضب التنفيذية يف ال�ضركة واأ�ضماء اال�ضخا�س الذين ي�ضغلونها: 

املن�ضباال�ضم

الرئي�س التنفيذي اإياد عبد ال�ضالم ر�ضاد ابو حممد

املدير املايل التنفيذيرامي عبد الكرمي حممد البوبلي

4- ع�ضويات جمال�س االدارة الع�ضاء جمل�س االدارة:

املن�ضباال�ضم

ع�ضو جمل�س ادارة يف �ضركة الكيبالت املتحدةعماد الدين اأكرم ندمي كمال

5- �ضابط االرتباط:

مت ت�ضمية ال�ضيد رامي عبد الكرمي حممد البوبلي �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�ضركة ويف حال غيابه تنوب عنه ال�ضيدة بيان 

نبهان جميل مو�ضى.

6- اللجان املنبثقة عن جمل�س االدارة كما يلي:

1- جلنة التدقيق.

2- جلنة الرت�ضيحات واملكافات.

3- جلنة احلوكمة.

4- جلنة ادارة املخاطر.
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اوال: لجنة التدقيق:

تتاألف جلنة التدقيق يف �ضركة دارات الردينة القاب�ضة من ثالثة اأع�ضاء يراأ�ضهم ع�ضو م�ضتقل حيث  اجتمعت 4 اجتماعات 

خالل العام  2018  وذلك بح�ضور جميع الأع�ضاء وبح�ضور مدقق احل�ضابات اخلارجي يف الجتماعات الربعة.

- اأع�ضاء جلنة التدقيق للعام 2018

موؤهالت وخربات اع�ضاء اللجنه املن�ضب اأع�ضاء اللجنة

- مدقق اأول لدى �ضركة اآرثر اأندر�ضون يف اململكة املتحدة

- املدير املايل ملجموعة اخلليج الدولية يف اململكة املتحدة

- املدير العام لدى �ضركة �ضند التجارية يف ال�ضعودية

- موؤ�ض�س و ع�ضو جمل�س اإدارة لل�ضركة الوطنية للدواجن )�ضابقًا(

- موؤ�ض�س ورئي�س هيئة املديرين يف موؤ�ض�ضة عماد كمال التجارية

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

- الرئي�س التنفيذي للمالية يف جمموعة الدوحة للتامني.

على  للتاأمني  العرب  �ضركة  يف  والدارية  املالية  ال�ضوؤون  رئي�س   -

احلياة واحلوادث منذ عام 2013 .

- مدير عام بالوكالة يف �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة عام 2012 .

- املدير التنفيذي للمالية ل�ضركة دارات الردنية القاب�ضة من 2008 

وحتى 2011 .

- مدير التخطيط املايل يف �ضركة اأمنية

- حملل مايل يف �ضركة زين

- حملل وباحث اقت�ضادي يف رئا�ضة الوزراء الأردن

- مدير دائرة البطاقات الئتمانية يف بنك HSBC الأردن

ع�ضو

غيث با�ضل عبدالرحيم 

جردانة

-الرئي�س التنفيذي للبنك العقاري العربي امل�ضري

- الرئي�س التنفيذي ل�ضركة AZ Investment  منذ 2013

- الرئي�س التنفيذي مل�ضرف الراجحي 2013 .

- نائب الرئي�س التنفيذي لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 2010 .

- م�ضت�ضار مايل لبنك مرييالن�س الدويل / البحرين 2000 .

- حملل ا�ضتثمار ملوؤ�ض�ضة التمويل الدولية 1998

ع�ضو طارق مفلح عقل
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 ثانيا: جلنة الرت�ضيحات واملكاأفات:

- اأع�ضاء جلنة الرت�ضيحات واملكاأفات للعام 2018

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو طارق مفلح عقل

- مت عقد اجتماعني للجنة الرت�ضيحات واملكافات بح�ضور جميع الع�ضاء ح�ضب متطلبات تعليمات حوكمة ال�ضركات.

ثالثًا: لجنة الحوكمة:
- اأع�ضاء جلنة احلوكمة للعام 2018

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو طارق مفلح عقل

- مت عقد اجتماعني للجنة احلوكمة بح�ضور جميع الع�ضاء ح�ضب متطلبات تعليمات حوكمة ال�ضركات.

رابعًا: لجنة إدارة المخاطر:
- اأع�ضاء جلنة اإدارة املخاطر للعام 2018

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو اياد عبد ال�ضالم ر�ضاد

- مت عقد اجتماعني للجنة ادارة املخاطر بح�ضور جميع الع�ضاء ح�ضب متطلبات تعليمات حوكمة ال�ضركات.
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-1 اجتماعات مجلس االدارة:
مت عقد 6 اجتماعات جمل�س ادارة خالل العام  2018

ح�ضور كامل با�ضتثناء با�ضل الور لعذر قبله املجل�س الجتماع الول

ح�ضور كامل با�ضتثناء غيث جردانة لعذر قبله املجل�س الجتماع الثاين

ح�ضور كامل الجتماع الثالث

ح�ضور كامل با�ضتثناء عماد كمال لعذر قبله املجل�س الجتماع الرابع

ح�ضور كامل با�ضتثناء طارق عقل لعذر قبله املجل�س الجتماع اخلام�س

ح�ضور كامل با�ضتثناء طارق عقل لعذر قبله املجل�س الجتماع ال�ضاد�س
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إقرارات

اأ- يقر جمل�س اإدارة �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة امل�ضاهمة العامة املحدودة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على 

ا�ضتمرارية ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية التالية.

ب- يقر جمل�س الإدارة مب�ضوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�ضركة.
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ج -  نقر نحن املوقعني اأدناه ب�ضحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�ضنوي.
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 القابضة المساهمة العامة المحدودة يةاألردنشركة دارات 
 
 الموحدة المالية قوائمال
 

 2018 كانون األول 31
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 القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنيةشركة دارات 
 قائمة المركز المالي الموحدة 

  2018كانون األول  31كما في 
 

 الموحدة  هذه القوائم المالية جزءاً من 29الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر
 

 
 
 2017  2018 إيضاحات 

 ـارــدينــ  ـارــدينــ  الموجودات
     غير متداولة موجودات

 19ر258  15ر063 6 ممتلكات ومعدات
 3ر163ر136  3ر163ر136 7 أراضي استثمارات في

 1ر745ر902  1ر267ر688 8 عقارات تحت التطوير
 1ر852ر322  1ر917ر701 9 استثمارات في شركات حليفة

 -  262ر787 10 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 6ر780ر618  6ر626ر375  

     موجودات متداولة
 -  199ر611 10 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 -  420ر568 11 مخزون عقارات

 1ر154ر905  644ر630 12 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 37ر907  71ر416 13 أرصدة مدينة أخرى

 102ر364  13ر082   شيكات برسم التحصيل
 34ر889  24ر362 22 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 210ر468  187ر957 14 أرصدة بنكية مقيدة السحب
 2ر400ر054  2ر076ر500 15 نقد وارصدة لدى البنوك

 3ر940ر587  3ر638ر126  
 10ر721ر205  10ر264ر501  مجموع الموجودات

     
     والمطلوبات الملكيةحقوق 

     حقوق الملكية 
 11ر250ر000  11ر250ر000 16و1 رأس المال المدفوع

 29ر308  29ر308 16 احتياطي اجباري
 (567ر967)  (1ر027ر243)  ئر متراكمةخسا

 10ر711ر341  10ر252ر065  حقوق الملكية صافي
     

     المطلوبات
     مطلوبات متداولة

 9ر864  12ر436 17 وأرصدة دائنة أخرى دائنة ذمم
 9ر864  12ر436  مجموع المطلوبات

 10ر721ر205  10ر264ر501  حقوق الملكية والمطلوباتمجموع 

 

 القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنيةشركة دارات 
 قائمة المركز المالي الموحدة 

  2018كانون األول  31كما في 
 

 الموحدة  هذه القوائم المالية جزءاً من 29الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر
 

 
 
 2017  2018 إيضاحات 

 ـارــدينــ  ـارــدينــ  الموجودات
     غير متداولة موجودات

 19ر258  15ر063 6 ممتلكات ومعدات
 3ر163ر136  3ر163ر136 7 أراضي استثمارات في

 1ر745ر902  1ر267ر688 8 عقارات تحت التطوير
 1ر852ر322  1ر917ر701 9 استثمارات في شركات حليفة

 -  262ر787 10 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 6ر780ر618  6ر626ر375  

     موجودات متداولة
 -  199ر611 10 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 -  420ر568 11 مخزون عقارات

 1ر154ر905  644ر630 12 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 37ر907  71ر416 13 أرصدة مدينة أخرى

 102ر364  13ر082   شيكات برسم التحصيل
 34ر889  24ر362 22 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 210ر468  187ر957 14 أرصدة بنكية مقيدة السحب
 2ر400ر054  2ر076ر500 15 نقد وارصدة لدى البنوك

 3ر940ر587  3ر638ر126  
 10ر721ر205  10ر264ر501  مجموع الموجودات

     
     والمطلوبات الملكيةحقوق 

     حقوق الملكية 
 11ر250ر000  11ر250ر000 16و1 رأس المال المدفوع

 29ر308  29ر308 16 احتياطي اجباري
 (567ر967)  (1ر027ر243)  ئر متراكمةخسا

 10ر711ر341  10ر252ر065  حقوق الملكية صافي
     

     المطلوبات
     مطلوبات متداولة

 9ر864  12ر436 17 وأرصدة دائنة أخرى دائنة ذمم
 9ر864  12ر436  مجموع المطلوبات

 10ر721ر205  10ر264ر501  حقوق الملكية والمطلوباتمجموع 

 



45

التقرير السنوي الحادي عشر لعام  2018

  القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنيةشركة دارات 
 الموحدة  الشامل قائمة الدخل

 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 الموحدة  هذه القوائم المالية جزءاً من 29الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر
 

 
 
 2017  2018 إيضاحات 
 ـارــدينــ  ـارــدينــ  
     

 434ر000  -  مزارع مبيعات
 -  84ر500  سكنية شققمبيعات 

 (401ر262)  -  مزارعكلفة مبيعات 
 -  (69ر891) 11 كلفة مبيعات عمارة سكنية

 32ر738  14ر609  الربح التشغيلي

 (4ر316)  (4ر195) 6 استهالكات
 (435ر575)  (523ر504) 18 ات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرخسائر موجود

 (313ر882)  (285ر410) 19 مصاريف إدارية
 38ر706  37ر625  أخرىإيرادات 

 90ر066  149ر098  ايراد فوائد بنكية
 73ر083  152ر501 9 حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (519ر180)  (459ر276)  خسارة السنة

 -  -  يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى

 (519ر180)  (459ر276)  مجموع الدخل الشامل للسنة

     
 فلـس/ دينــار  فلـس/ دينــار  

 السنةخسارة  الحصة االساسية والمخفضة للسهم من
 (046/0)  (041/0) 20 المجموعةالعائد إلى مساهمي    
 
 

  القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنيةشركة دارات 
 الموحدة  الشامل قائمة الدخل

 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 الموحدة  هذه القوائم المالية جزءاً من 29الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر
 

 
 
 2017  2018 إيضاحات 
 ـارــدينــ  ـارــدينــ  
     

 434ر000  -  مزارع مبيعات
 -  84ر500  سكنية شققمبيعات 

 (401ر262)  -  مزارعكلفة مبيعات 
 -  (69ر891) 11 كلفة مبيعات عمارة سكنية

 32ر738  14ر609  الربح التشغيلي

 (4ر316)  (4ر195) 6 استهالكات
 (435ر575)  (523ر504) 18 ات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرخسائر موجود

 (313ر882)  (285ر410) 19 مصاريف إدارية
 38ر706  37ر625  أخرىإيرادات 

 90ر066  149ر098  ايراد فوائد بنكية
 73ر083  152ر501 9 حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (519ر180)  (459ر276)  خسارة السنة

 -  -  يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى

 (519ر180)  (459ر276)  مجموع الدخل الشامل للسنة

     
 فلـس/ دينــار  فلـس/ دينــار  

 السنةخسارة  الحصة االساسية والمخفضة للسهم من
 (046/0)  (041/0) 20 المجموعةالعائد إلى مساهمي    
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شركة دارات 

األردنية
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القاب

 
قائمة 

التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
 

للسنة المنتهية في 
31
 

كانون األول 
2018

 
 

تعتبر
 

ضاحات المرفقة 
االي

من رقم 
1 

الى رقم 
29
 

جزءاً من هذه القوائم المالية
 

الموحدة 
 

 

  
 

 
خسائر متراكمة

 
  

 
س المال

رأ
 

المدفوع
 

احتياط
 ي

اجباري
 

خسائر
متحققة 
 

خسائر
غير متحققة 

 
المجمــوع

 
المجموع

 

للسنة المنتهية في 
31

 
كانون األول 

2018
 -

 
دينـــار

 
دينـــار

 
دينـــار

 
دينار

 
دينـــار

 
دينار

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد 
الر

كما في 
أول كانون الثاني 

2018
 

000
ر

250
ر

11
 

308
ر

29
 

(
149

ر
387

) 
(

818
ر

180
) 

(
967

ر
567

) 
341

ر
711

ر
10

 

مجموع 
الدخل الشامل للسنة

 
- 

- 
079

ر
94

 
(

355
ر

553
) 

(
276

ر
459

) 
(

276
ر

459
) 

صيد 
الر

كما في 
31

 
كانون األول 

2018
 

000
ر

250
ر

11
 

308
ر

29
 

(
070

ر
293

) 
(

173
ر

734
) 

(
243

ر
027

1ر
) 

065
ر

252
ر

10
 

 
 

 
 

 
 

 
للسنة المنتهية في 

31
 

كانون األول 
2017

 -
 

 
 

 
 

 
 

صيد 
الر

كما في 
أو

ل كانون الثاني 
2017

 
000

ر
000

ر
15

 
308

ر
29

 
(

448
ر

083
4ر

) 
661

ر
284

 
(

787
ر

798
3ر

) 
521

ر
230

ر
11

 
ضاح 

س المال )إي
ض رأ

تخفي
1)

 
(

000
ر

750
3ر

) 
- 

000
ر

750
3ر

 
- 

000
ر

750
3ر

 
- 

مجموع 
الدخل الشامل للسنة

 
- 

- 
(

701
ر

53
) 

(
479

ر
465

) 
(

180
ر

519
) 

(
180

ر
519

) 

صيد 
الر

كما في 
31

 
كانون األول 

2017
 

000
ر

250
ر

11
 

308
ر

29
 

(
149

ر
387

) 
(

818
ر

180
) 

(
967

ر
567

) 
341

ر
711

ر
10

 

  



47

التقرير السنوي الحادي عشر لعام  2018

 القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنية شركة دارات
 التدفقات النقدية الموحدةقائمة 

  2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 الموحدة  جزءاً من هذه القوائم المالية 29الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر
 

 
 2017  2018 إيضاح 
 ـارــدينــ  ـارــدينــ  

     األنشطة التشغيلية
 (519ر180)  (459ر276)  خسارة السنة 

     

     :تعديالت
 4ر316  4ر195  استهالكات

 (90ر066)  (149ر098)  ايراد فوائد بنكية
 القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغير في

 465ر479  553ر355  من خالل األرباح أو الخسائر   
 (73ر083)  (152ر501)  حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (2ر500)  (7ر000)  ممتلكات ومعدات استبعاد أرباح
     

     تغيرات رأس المال العامل
 418ر860  89ر282  شيكات برسم التحصيل

 17ر282  (23ر490)  أخرى مدينةأرصدة 
 (4ر839)  2ر572  وأرصدة دائنة أخرى دائنةذمم 

 176ر413  22ر511  أرصدة بنكية مقيدة السحب
 392ر682  (119ر450)  التشغيليةاألنشطة من )المستخدمة في(  ةالنقدي اتصافي التدفق

     

     األنشطة االستثمارية
 -  (462ر398)  بالتكلفة المطفأةموجودات مالية  شراء

 (103ر517)  (43ر080)  األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل شراء 
 (2ر915)  -  شراء ممتلكات ومعدات

 المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 والخسائرأاألرباح    

 
- 

 
918 

 2ر500  7ر000  من بيع ممتلكات ومعداتالمتحصل 
 29ر828  10ر527  ذمم جهات ذات عالقة

 167ر127  57ر646  تحت التطويرعقارات 
 (649ر170)  191ر433  ودائع لدى البنوك

 90ر066  139ر079  فوائد مقبوضة
 90ر000  87ر122  توزيعات أرباح شركات حليفة 

 (375ر163)  (12ر671)  يةاألنشطة االستثمار يالمستخدمة ف ةالنقدي اتصافي التدفق
     

 17ر519  (132ر121)  في النقد وما في حكمهالزيادة  )النقص( صافي
 171ر102  188ر621  أول كانون الثانيالنقد وما في حكمه كما في 

 188ر621  56ر500 15 كانون األول 31النقد وما في حكمه كما في 

 القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنية شركة دارات
 التدفقات النقدية الموحدةقائمة 

  2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 الموحدة  جزءاً من هذه القوائم المالية 29الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر
 

 
 2017  2018 إيضاح 
 ـارــدينــ  ـارــدينــ  

     األنشطة التشغيلية
 (519ر180)  (459ر276)  خسارة السنة 

     

     :تعديالت
 4ر316  4ر195  استهالكات

 (90ر066)  (149ر098)  ايراد فوائد بنكية
 القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغير في

 465ر479  553ر355  من خالل األرباح أو الخسائر   
 (73ر083)  (152ر501)  حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (2ر500)  (7ر000)  ممتلكات ومعدات استبعاد أرباح
     

     تغيرات رأس المال العامل
 418ر860  89ر282  شيكات برسم التحصيل

 17ر282  (23ر490)  أخرى مدينةأرصدة 
 (4ر839)  2ر572  وأرصدة دائنة أخرى دائنةذمم 

 176ر413  22ر511  أرصدة بنكية مقيدة السحب
 392ر682  (119ر450)  التشغيليةاألنشطة من )المستخدمة في(  ةالنقدي اتصافي التدفق

     

     األنشطة االستثمارية
 -  (462ر398)  بالتكلفة المطفأةموجودات مالية  شراء

 (103ر517)  (43ر080)  األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل شراء 
 (2ر915)  -  شراء ممتلكات ومعدات

 المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 والخسائرأاألرباح    

 
- 

 
918 

 2ر500  7ر000  من بيع ممتلكات ومعداتالمتحصل 
 29ر828  10ر527  ذمم جهات ذات عالقة

 167ر127  57ر646  تحت التطويرعقارات 
 (649ر170)  191ر433  ودائع لدى البنوك

 90ر066  139ر079  فوائد مقبوضة
 90ر000  87ر122  توزيعات أرباح شركات حليفة 

 (375ر163)  (12ر671)  يةاألنشطة االستثمار يالمستخدمة ف ةالنقدي اتصافي التدفق
     

 17ر519  (132ر121)  في النقد وما في حكمهالزيادة  )النقص( صافي
 171ر102  188ر621  أول كانون الثانيالنقد وما في حكمه كما في 

 188ر621  56ر500 15 كانون األول 31النقد وما في حكمه كما في 
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 عـــام (1)
 

برأسمال مصرح به ومدفوع قدره  2007كانون األول  6بتاريخ  دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة شركةتأسست 
سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد. حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل  15ر000ر000دينار مقسم إلى  15ر000ر000

 .2009نيسان  10بتاريخ 
 

من خالل إطفاء  ٪25على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة  2017 نيسان 29جتماعها غير العادي المنعقد في وافقت الهيئة العامة في ا
دينار مقسم الى  11ر250ر000ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع  دينار من الخسائر المتراكمة، 3ر750ر000مبلغ 
كة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تخفيض رأسمال . حصلت الشرسهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد 11ر250ر000

 .2017 أب 6كما حصلت الشركة على موافقة هيئة األوراق المالية األردنية بتاريخ  2017 تموز 12بتاريخ 
 

لفة المالية من غايات الشركة استثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه اإلستثمار المتاحة في القطاعات االقتصادية المخت
 والصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات وذلك من خالل شركات تابعة ومملوكة لها كلياً أو جزئياً.

 
 ، عمان، المملكة األردنية الهاشمية.167عمارة رقم  الثاني عبد هللاخلدا، شارع الملك  فيالشركة  يقع مقر

 
 .-----دة من قبل مجلس إدارة المجموعة في جلسته المنعقدة بتاريخ تم إقرار القوائم المالية الموح

 
 
 عداد القوائم المالية إسس أ (2)
 

 الخسائر وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية  الموحدة تم إعداد القوائم المالية
 .الموحدة اريخ القوائم الماليةوالتي تظهر بالقيمة العادلة بت

 
 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.الموحدة تم إعداد القوائم المالية 

 
 .للمجموعةوالذي يمثل العملة الرئيسية ي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة إن الدينار األردن

 
 
 سس توحيد القوائم المالية أ (3)
 

والقوائم المالية  "(الشركة )" دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودةموحدة القوائم المالية لشركة تتضمن القوائم المالية ال
 :)ويشار إليهم معاً "بالمجموعة"(التالية  لشركاتها التابعة

 

 الشركةاسـم 
رأس المال 

 المجموعة صفة نسبة الملكية طبيعــة النشـــاط المدفوع
  ٪  دينــــار 
   2018 2017  

      
 مساهمة خاصة 100 100 تطوير عقارات 50ر000 شركة دارات الريف األردني العقارية

األردنيةةةةةةةةةة األوروبيةةةةةةةةةة إلدارة  المجموعةةةةةةةةةة
 العقارات

 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 إدارة العقارات 5ر000

 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 إدارة خدمات العقارات 10ر000 التنفيذيون للتطوير العقاريشركة 
 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 وتعليميةاستشارات مالية  10ر000  المشكاة للتعليمشركة 
 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 ادارة خدمات العقارات 1ر000 المرسى اآلمن للتطوير العقاريشركة 
 محدودة ةذات مسؤولي 100 100 ادارة خدمات العقارات 19ر000 الحدس للتطوير واالستثمارشركة 
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 )تتمة(سس توحيد القوائم المالية أ (3)
 

ها ولديها القدرة على فيالمستثمر  المجموعةبن ارتباطها علعوائد المتغيرة الناتجة ا حقوق في لمجموعةل يكون ماتتحقق السيطرة عند
فقط  بهاالمستثمر  المجموعةتتم السيطرة على و. هابالمستثمر  المجموعةعلى  السيطرةالتأثير على هذه العوائد من خالل قدرتها على 

 عند تحقق ما يلي:
 
المستثمر بها )الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة  المجموعةسيطرة المجموعة على  -

 للشركة المستثمر بها(.
 .بهاالمستثمر  المجموعةن ارتباطها بتعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة ع -
 المستثمر فيها والتأثير على عوائدها. المجموعةالقدرة على ممارسة السيطرة على  -
 

، تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق بهاالمستثمر  المجموعةعندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في 
 ويتضمن ذلك:  بهاالمستثمر  المجموعةاالعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على  والظروف ذات العالقة بعين

 
 .بهاالمستثمر  المجموعةالترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في  -
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى. -
 موعة.حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمج -
 

ها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في المستثمر ب المجموعةكانت تسيطر على تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا 
 أحد أو أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.

 
هذه السيطرة. يتم توحيد موجودات ومطلوبات يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة إبتداءاً من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف 

التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى  المجموعةومصاريف وإيرادات 
 تتوقف هذه السيطرة.

 
األم وحقوق غير  المجموعةفي  يتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم

المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين. وإذا اقتضت الحاجة، يتم تعديل القوائم المالية للشركات 
التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية 

 واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر المتعلقة بالمعامالت فيما بين المجموعة والشركات التابعة.
 

التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. عند فقدان  المجموعةيتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في 
 مجموعة بما يلي:التابعة، تقوم ال المجموعةالسيطرة على 

 
 التابعة المجموعةإلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات  -
 إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين -
 إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية -
 اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة -
 التابعة المجموعةمحتفظ به في اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار ال -
 اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة -
 التي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر المجموعةإعادة تصنيف حصة  -
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 استخدام التقديرات  (4)
 

السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ وتطبيق الموجدة إن إعداد القوائم المالية 
ً على اإليرادات  الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا

قيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة ال
المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات 

لف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تخت
 المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

 
 االعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات 

ً على االستخدام المتوقع لهذه  تقوم ادارة المجموعة بتقدير االعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات لغايات احتساب االستهالك اعتمادا
االدارة بمراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية بشكل سنوي ويتم تعديل مصروف االستهالك المستقبلي اذا كان الموجودات. تقوم 

 في اعتقاد االدارة أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 
 أهم السياسات المحاسبية (5)
 

مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  الموحدة متفقة ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية
 :2018كانون الثاني  1التعديالت التالية ابتداءاً من  باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق، 2017كانون األول  31
 

 االدوات المالية( 9)معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 1 مناعتباراً ( االعتراف والقياس: األدوات المالية) 39بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم  9لمالية الدولي رقم يحل معيار التقارير ا

التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة : جميع الجوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات الماليةل 2018كانون الثاني 
 .التحوط

 
وكان التطبيق المبدئي للمرحلة . 2009الصادر عام  9المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم  بتطبيققامت المجموعة 

بتطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية  قامت المجموعة. 2011كانون الثاني  1األولى من المعيار في 
 .بتعديل ارقام المقارنة م المجموعةولم تق االدوات المالية، 9الدولي رقم 

بالتكلفة على جميع أدوات الدين  يتطلب من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 9معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 .المطفأة

 
 39قا لمعيار المحاسبة الدولي رقم نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وف( األدوات المالية) 9استبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم 

ً شامالً أللية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة وأطار محاسبة (. االعتراف والقياس: األدوات المالية) وتضمن نموذجا
 .التحوط، ومتطلبات التصنيف والقياس

 
 التدني في القيمة

تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة الموجودات المالية ( المالية األدوات) (9)نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 .بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل استبدال المعالجة المحاسبية بنموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة للشركة

ة المتوقعة على جميع أدوات الدين، وحساب الخسائر قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتماني
 االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين.

 
 .على القوائم المالية الموحدة للمجموعة( 9)معيار التقارير المالية الدولي رقم لم ينتج أي اثر جوهري عن تطبيق 
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 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية (5)
 

  ( اإليرادات من العقود مع العمالء15مالية الدولي رقم )معيار التقارير ال
عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي ( 11)بدالً من المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 15)يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم 

. ىتكن هذه العقود في نطاق المعايير األخر االيرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء، ما لم( 18)
بموجب معيار التقارير المالية . يحدد المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء

البضاعة أو تقديم الخدمات إلى  يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل( 15)الدولي رقم 
 .العميل

 
، مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات

 مباشرةالتكاليف المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد وال المعالجةكما يحدد المعيار . االعتراف بااليراد
لم ينتج ( بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي. 15بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )المجموعة قامت . المرتبطة بتنفيذ العقد

سة السيا ان التغير في.على القوائم المالية الموحدة للمجموعة( 15)معيار التقارير المالية الدولي رقم أي اثر جوهري عن تطبيق 
 هو مبين فيما يلي:المحاسبية لالعتراف بااليرادات 

  
 :عقاراتبيع ال -

. استنتجت المجموعة أنه يجب االعتراف بإيرادات بيع العقارات تنفيذعادة ما تتضمن عقود بيع العقارات لدى المجموعة التزامات 
ى العميل، عند تسليم العقار. لم ينتج عن تطبيق معيار في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصل إل عند نقطة معينة من الزمن

 تحقق اإليرادات.( أي أثر على توقيت 15ولي رقم )التقارير المالية الد
 تقديم الخدمات:  -

عند نقطة معينة من الزمن (، ستستمر الشركة باالعتراف باإليرادات من الخدمات 15بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ة مشابهه للسياسة المحاسبية السابقة، حيث أن العميل يقوم باستالم واستخدام الميزات والخدمات المقدمة من قبل الشركة في بطريق

 نفس الوقت.
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  -( 22تفسير رقم )
عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل يوضح هذا التفسير أنه 

)أو جزء منه( أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه 
غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة. في حالة وجود عدة دفعات مقدمة، المنشأة باالعتراف األولي باألصل او االلتزام 

 تحدد تاريخ لكل معاملة دفعات مقدمة. المجموعة فإن
 

 .لمجموعةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة ل
 

 ستثمارات العقاريةتحويالت اال-( 40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
تحويل )إعادة تصنيف( العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى او  المجموعةمتى يجب على هذه التعديالت توضح 

تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية  من بند االستثمارات العقارية.
 )او في حال لم تعد متطلبات التعريف متوفرة( ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام

 العقار ال يمثل دليل على التغير في االستخدام. 
 

 .لمجموعةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة ل
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 )تتمة( م السياسات المحاسبيةأه (5)

 
 تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم –( 2رقم ) التقارير الماليةتعديالت على معيار 

بحيث تشمل  -الدفع على أساس األسهم -( 2قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )
ور رئيسية: تأثير شروط االستحقاق على قياس المعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد، وتصنيف معاملة هذه التعديالت ثالثة أم

الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس 
لى أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق األسهم التي تغير تصنيفها من معاملة دفع ع

جعي إذا تم تطبيق جميع تعديل الفترات السابقة، ولكن يسمح بتطبيقها بأثر رالمجموعة يجب على الملكية. عند تطبيق التعديالت ال 
 .التعديالت الثالثة واألمور األخرى

 
 .لمجموعةالتعديالت على القوائم المالية الموحدة ل لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه

 
 

 بالقيمة االستثمارات قياس  – ( االستثمار في شركات الحليفة ومشاريع مشتركة28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 والخسائر األرباح خالل من العادلة
 شركة في االستثمار قياس باالستثمار المبدئي االعتراف عند لها يمكن شركة او مشروع المنشأة كانت إذا انه التعديالت هذه توضح
 شركة في حصة ولها استثمارية منشأة ليست المنشأة كانت والخسائر. إذا األرباح خالل من العادلة بالقيمة مشترك مشروع او حليفة
 العادلة القيمة إبقاء الملكية حقوق قةطري تطبيق عند للمنشأة يمكن استثمارية منشأة هي بدورها والتي مشترك مشروع او حليفة

 الشركة في االستثمار في الحصة على استثمارية( منشأة هي بدورها المشترك )التي المشروع او الحليفة الشركة قبل من المطبقة
في آخر  حدى على كل مشترك مشروع او حليفة شركة في استثمار لكل االختيار يتم .التابعة للشركة المشترك المشروع او الحليفة
 عند: تاريخ

 
 مشترك. مشروع او حليفة شركة في باالستثمار المبدئي االعتراف .أ

 استثمارية. منشأة يصبح المشترك المشروع او الحليفة الشركة .ب
 الشركة األم. يصبح االستثمارية للمنشأة المشترك المشروع او الحليفة الشركة .ج
 

 .لمجموعةائم المالية الموحدة للم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القو
 

 وفيما يلي أهم األسس المحاسبية المطبقة:
 

 ممتلكات ومعدات
 

استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين بيع  بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم الممتلكات والمعداتتظهر 
 الممتلكات والمعدات تستهلك .اح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدةالممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أي أرب

 :طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التاليةلالستخدام بعندما تكون جاهزة 
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 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية (5)
 

       ٪  
 15 دواتأعدد و
 15 عداتوم أثاث

 15 سيارات
 25 الحاسوب وبرامج أجهزة

 
تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تشير االحداث او التغيرات في الظروف الى أن 

القيمة القابلة لالسترداد، يتم  القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها. عند وجود مثل تلك المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن
 تخفيض قيمة الممتلكات والمعدات إلى قيمتها القابلة لالسترداد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل.

 
يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية 

 متوقعة من الممتلكات والمعدات.ال
 

يتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته كما يتم شطب المبالغ الدفترية 
لممتلكات والمعدات.  يتم ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة با

 إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف.
 

 أراضي استثمارات في
يتم تسجيل التدني في قيمة األراضي المعدة للبيع في  ايهما اقل. ،البيعيةالقيمة صافي بالكلفة او االستثمارات في األراضي يتم تسجيل 
 .الشامل الموحدة قائمة الدخل

 
 التطويرتحت  اتارعق

 أعمال التصاميم واإلنشاءات والمصاريف المباشرة األخرى.و األرض كلفة التطويرعقارية تحت المشاريع تتضمن ال
 تتم رسملة المشاريع تحت التنفيذ عندما تكون جاهزة للبيع.

 
 إستثمار في شركات حليفة 

ً جوهر المجموعة ياً. التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية الحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثيرا
 والتشغيلية للجهة المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

 
 الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية. المجموعةيتم اثبات استثمار المجموعة في 

 
 المجموعةت في الشركات الحليفة بالكلفة، يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في بموجب طريقة حقوق الملكية، تظهر االستثمارا

الحليفة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن  المجموعةالحليفة الثبات حصة المجموعة في التغيرات في صافي موجودات 
 يتم اجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد.الحليفة كجزء من حساب االستثمار وال يتم اطفاؤها وال  المجموعة

 
 الموحدة الحليفة أي تغيرات في قائمة الدخل الشامل المجموعةالموحدة حصة المجموعة من نتائج أعمال  الشامل تعكس قائمة الدخل

الحليفة  المجموعةية للمجموعة. في حال وجود تغير على حقوق ملك الموحدة لهذا االستثمار، ويتم تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشامل
فإنه يتم إظهار هذه التغيرات ان وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة 

 )ان وجدت( الحليفة. المجموعةعن المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة بمقدار حصة المجموعة في 
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 )تتمة( ات المحاسبيةأهم السياس (5)
 

الموحدة خارج األرباح التشغيلية ويمثل الشامل  الحليفة ضمن قائمة الدخل المجموعةيتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو خسائر 
 التابعة للشركة الحليفة. المجموعةخسارة بعد الضريبة وحقوق غير المسيطرين في الربح أو ال
 

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

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هنالك ضرورة الحتساب خسارة تدني على استثمارها في 
هنالك دليل موضوعي على التدني باالستثمار في ، تقوم المجموعة في نهاية كل سنة مالية بتحديد ما إذا كان الحليفة المجموعة
بلة الحليفة. في حال وجود دليل على التدني تقوم المجموعة باحتساب قيمة ذلك التدني على أنه الفرق بين القيمة القا المجموعة

 .الموحدة الشامل وقيمتها الدفترية، ويتم االعتراف بالخسارة في قائمة الدخللالسترداد للشركة الحليفة 
 

، تقوم المجموعة بقياس واالعتراف بالعائد على االستثمار بالقيمة العادلة. ويتم الحليفة المجموعةعند خسارة التأثير الجوهري على 
 .الموحدة الشامل تسجيل أية فروقات بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة العادلة في قائمة الدخل

 
 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 

ً لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل  مجموعةوجودات المالية التي تهدف إدارة الهي الم وفقا
 بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.

 
لعالوة / الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، يتـم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً اليها مصاريف االقتناء، وتطفأ ا

ً على أو لحسـاب  وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية استرداد االصل او جزء منه،  الفائدة،قيدا
 .الموحدة بتاريخ القوائم المالية المطفأةبالتكلفة . يتم قياس هذه الموجودات الشامل الموحدة ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل

 
تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة  دراسة عدادإب بالتكلفة المطفأةقيمة الموجودات المالية التي تظهر  فييتم تحديد مبلغ التدني 

 االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الدخل كما يتم تسجيل اي وفر في السنة الالحقة نتيجة التدني السابق في ك تم تسجيل التدنيي

 الموجودات المالية في قائمة الدخل.
 

 .الموحدةالشامل في حال بيع أي من هذه الموجودات قبل تاريخ استحقاقها، يتم تسجيل األرباح والخسائر في قائمة الدخل 
 

 مخزون عقارات
وليست لإليجار كمخزون عقاري ويتم قياسها بالكلفة أو  المجموعةيتم تصنيف العقارات التي تم انشاؤها لغرض البيع ضمن نشاط 

 صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
 

 تتضمن التكاليف:
 كلفة األراضي. -
 تكاليف اإلنشاء المدفوعة للمقاولين. -
يم والتخطيط وتجهيز الموقع باإلضافة إلى األتعاب المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الملكية تكاليف االقتراض والتصم -

 وتكاليف اإلنشاء األخرى المباشرة وغير المباشرة.
 

 يتم االعتراف بالعموالت المدفوعة لعمالء البيع كمصروف عند دفعها.
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 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية (5)
 

ً على أسعار السوق بتاريخ القوائم المالية  للمجموعةية تمثل سعر البيع المقدر ضمن النشاط االعتيادي صافي القيمة البيع اعتمادا
 مخصومة للقيمة الزمنية للنقد مطروحاً منها تكاليف استكمال البناء وتكاليف البيع المقدرة.الموحدة 

 
بناًء على التكاليف التي تم صرفها على العقار باإلضافة  امل الموحدةقائمة الدخل الشيتم تحديد تكلفة المخزون العقاري المسجلة في 

 إلى توزيع تكاليف غير محددة وفقاً لمساحات الوحدات المباعة.
 

 األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
يب وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية ها بغرض بيعها في المستقبل القرئبشرا قامت المجموعةهي الموجودات المالية التي 

 قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة.
 

قيمة يتم اثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقاً بال
بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الشامل الموحدة ئمة الدخل العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قا

بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر الناتجة عن 
 . الشامل الموحدة ذلك في قائمة الدخل

 
 .الشامل الموحدة اح الموزعة او الفوائد المتحققة في قائمة الدخليتم تسجيل االرب

 
 وأرصدة لدى البنوكالنقد 

لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة 
 األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر او اقل.

 
 ومستحقات ذمم دائنة

ل للبضائع والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل بطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقالم اثباتيتم 
 المورد.

 
 مخصصات

اللتزامات محتمل يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام )قانوني او فعلي( ناتج عن حدث سابق، وان تسديد ا
 ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 
  اإليرادات واالعتراف بالمصاريفتحقق 

يحدد المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات لالعتراف حيث ( 15يتم تحقق اإليرادات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 العقاراتبيع يرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل تم االعتراف باإلوي باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء

باستالم واستخدام الميزات و للعميل العقار واصدار الفاتورةفي الوقت الذي يتم فيه تسليم  عند نقطة معينة من الزمن وتقديم الخدمات
 .الشركةوالخدمات المقدمة من قبل 

 
 نكية وفقاً لمبدأ اإلستحقاق.يتم تحقق إيرادات الفوائد الب

 
 يتم االعتراف بالمصاريف على اساس االستحقاق.
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 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية (5)
 

 ضريبة الدخل
ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2014( لسنة 34) تقوم المجموعة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم

معيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة المحاسبية والضريبية للموجودات ( حيث ينص هذا ال12)
 .والمطلوبات

 
 تدني الموجودات غير المالية 

لك، تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذ
أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل 
ُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل  الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا

إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات الفردي، إال 
 المجموعة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفضاً ويتم 

 
ء تقييم القيمة العادلة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله. أثنا

باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. أثناء 
تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكناً تحديد  تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع،

مثل تلك المعامالت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة 
 رى.المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخ

 
 تدني الموجودات المالية

 الموجوداتلموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية لتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع ابمراجعة  المجموعةتقوم 
 افرادياً او على شكل مجموعة.

تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة  دراسة عدادإب بالتكلفة المطفأةقيمة الموجودات المالية التي تظهر  فييتم تحديد مبلغ التدني 
 االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الدخل كما يتم تسجيل اي وفر في السنة الالحقة نتيجة التدني السابق في ك يتم تسجيل التدني
 وجودات المالية في قائمة الدخل.الم
 

 العمالت األجنبية
 يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. 

 
 قائمة المركز الماليخ الموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريأرصدة  تحويليتم 

 والمعلنة من البنك المركزي األردني.  الموحدة 
 

 . الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلةيتم تحويل 
 

   .الشامل الموحدة بية في قائمة الدخلالعمالت األجنتحويل االرباح والخسائر الناتجة عن  يتم تسجيل
 

يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير في القيمة 
 العادلة.
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 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية (5)
 

  القيمة العادلة
 تممثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ القوائم المالية كما بقياس األدوات المالية  المجموعةتقوم 

 (.23عن القيمة العادلة لألدوات المالية في إيضاح ) اإلفصاح
 

املة منظمة بين تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في مع
 المشاركين في السوق بتاريخ القياس.

 
ً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات  يتم قياس القيمة العادلة بناءا

المتالك  مجموعةمطلوبات. تحتاج المة للموجودات أو الءوالمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مال
 مة.لسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءفرص الوصول ل

 
بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير  مجموعةتقوم ال

 يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق 
 

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خالل 
 استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.

 
باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام  مجموعةتقوم ال

 المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
 

 قييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل الت مجموعةتقوم ال
 

جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو تم شطبها باستخدام 
 ها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:المستويات التالية للقيمة العادلة، وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لدي

 
 األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة. المستوى األول:
تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو  المستوى الثاني:

 اشر.غير مب
تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق  المستوى الثالث:

 يمكن مالحظتها.
 

 تصنيفاتبتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم ال مجموعةتقوم ال
 )بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

 
بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو  مجموعةلغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم ال

 المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
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 ممتلكات ومعدات (6)
 

 عـدد وأدوات
 أثـــاث

 سيـــارات ومعــدات
 أجهزة وبرامج

 مجمـــوع حاســوب

 دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار - 2018

      –الكلفة 
 160ر159 6ر536 42ر893 90ر730 20ر000 2018الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 (21ر253) - (21ر253) - - استبعادات

 138ر906 6ر536 21ر640 90ر730 20ر000 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

      
      –االستهالك المتراكم 

 140ر901 6ر536 26ر937 87ر428 20ر000 2018الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 4ر195 - 3ر246 949 - استهالك السنة

 (21ر253) - (21ر253) - - استبعادات 

 123ر843 6ر536 8ر930 88ر377 20ر000 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

      صافي القيمة الدفترية كما في 
 15ر063 - 12ر710 2ر353 - 2018كانون األول  31

      
2017 -      

      –الكلفة 
 165ر597 6ر536 51ر246 87ر815 20ر000 2017الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 2ر915 - - 2ر915 - إضافات
 (8ر353) - (8ر353) - - إستبعادات

 160ر159 6ر536 42ر893 90ر730 20ر000 2017كانون األول  31الرصيد كما في 

      
      –االستهالك المتراكم 

 144ر938 6ر536 32ر044 86ر358 20ر000 2017الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 4ر316 - 3ر246 1ر070 - استهالك السنة

 (8ر353) - (8ر353) - - استبعادات

 140ر901 6ر536 26ر937 87ر428 20ر000 2017كانون األول  31الرصيد كما في 

      صافي القيمة الدفترية كما في 
 19ر258 - 15ر956 3ر302 - 2017كانون األول  31
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 راضيفي أ استثمارات (7)
 

التنفيذيون للتطوير شركة و التابعة )شركة دارات الريف األردني العقارية اتضي مملوكة من قبل الشركقطع أرايمثل هذا البند 
 .بيعهاتطويرها و( بهدف وشركة الحدس للتطوير العقاري المرسى اآلمن للتطوير العقاريشركة العقاري و

 
من قبل مقيمين راضي األهذه تقييم  بناًء علىدينار  3ر163ر136البالغة الدفترية  قيمتهااإلستثمارات ال تقل عن  لهذهالسوقية القيمة 

 .مرخصين مستقلين
  
 تحت التطوير عقارات (8)
 

 هي كما يلي: عقارات تحت التطويرإن الحركة على 
  

 الرصيد
 كما في أول 
 كانون الثاني

2018 

 

 اإلضافـات

 

 المحول الى
 كلفة المبيعات

  
 
 

 المحول الى
 مخزون عقارات

  
 الرصيد

 31ما في ك
 كانون األول

2018 
 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار 
          

 1ر267ر688  -  -  12ر245  1ر255ر443 مشروع ريف عمان
 -  (490ر459)  -  -  490ر459 * مشروع العمارة السكنية

 1ر267ر688  (490ر459)  -  12ر245  1ر745ر902 
 

من عقةارات تحةت التطةوير دينار  490ر459تكلفة المشروع البالغة تم تحويل . الصويفية –مشروع العمارة السكنية يمثل هذا البند * 
 (.11)إيضاح  2018وبدأت ببيع الشقق خالل العام  عقاراتمخزون الى 

 
 
 
 في شركات حليفة اتاستثمار (9)
 

 2017 2018 طبيعة النشاط نسبة المساهمة بلد التأسيس 
 دينــــار ــاردينــ    

      
 158ر257 188ر531 خدمات لوجستية ٪40 األردن األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية المجموعة

 1ر694ر065 1ر729ر170 تجارية ٪32ر87 األردن شركة أجياد لالستثمارات

 1ر852ر322 1ر917ر701    

 
 ي:إن الحركة على حساب االستثمارات في شركات حليفة هي كما يل

 2018  2017 
 دينـــار  دينـــار 
    

 1ر822ر349  1ر852ر322 الرصيد كما في أول كانون الثاني
 46ر890  - زيادة رأس مال شركات حليفة

 73ر083  152ر501 حصة المجموعة من أرباح الشركات الحليفة
 (90ر000)  (87ر122) توزيعات أرباح شركات حليفة 

 1ر852ر322  1ر917ر701 األول  كانون 31الرصيد كما في 
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 )تتمة( في شركات حليفة اتاستثمار (9)
 

 :الحليفة اتملخص المعلومات المالية حول استثمارات المجموعة في الشركالجدول التالي يوضح 
 

 

 األردنية القبرصية المجموعة

 المجموع *شركة الركن االيطالي لالستثمار لالستثمارات أجيادشركة  للخدمات اللوجستية

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 ــارـدينــ دينـــــار ــارـدينــ دينـــــار ــارـدينــ دينـــــار ــارـدينــ دينـــــار 
         

 6ر212ر495 7ر789ر789 1ر206 1ر206 5ر022ر302 6ر732ر930 1ر188ر987 1ر055ر653 موجودات متداولة

 998ر875 1ر111ر866 865ر543 865ر543 124 127ر676 133ر208 118ر647 ولةموجودات غير متدا

 (3ر352ر807) (4ر887ر559) (1ر638ر041) (1ر638ر041) (929ر533) (2ر660ر932) (785ر233) (588ر586) مطلوبات متداولة

 3ر858ر563 4ر014ر096 (771ر292) (771ر292) 4ر092ر893 4ر199ر674 536ر962 585ر714 صافي حقوق الملكية
         

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

 1ر503ر817 1ر568ر964 - - 1ر345ر560 1ر380ر433 158ر257 188ر531 حصة المجموعة 

 348ر505 348ر737 - - 348ر505 348ر737 - - يضاف: الشهرة الضمنية

 1ر852ر322 1ر917ر701 - - 1ر694ر065 1ر729ر170 158ر257 188ر531 القيمة الدفترية لإلستثمار
         

 4ر640ر938 4ر993ر133 - - 808ر072 1ر006ر353 3ر832ر866 3ر986ر780 اإليرادات

 (3ر403ر681) (3ر520ر472) - - - - (3ر403ر681) (3ر520ر472) التشغيل مصاريف

 (930ر466) (1ر035ر819) - - (575ر985) (694ر252) (354ر481) (341ر567) إدارية مصاريف

 306ر791 436ر842 - - 232ر087 312ر101 74ر704 124ر741  السنة ربح

حصة المجموعة من أرباح 

 73ر083 152ر501 - - 76ر298 102ر605 (3ر215) 49ر896 شركات حليفة)خسائر( 

 
 * الشركة تحت التصفية.

 
 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية  (10)
 

 ا البند هي كما يلي:ان تفاصيل هذ
 المجموع  2018  

تستحق خالل   
 عام

من  أكثرتستحق خالل  
 عام

 2018  2017 

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  
         

 -  199ر611  -  199ر611  * اذونات خزينة
 -  123ر627  123ر627  -  ** صكوك إسالمية

 -  139ر160  139ر160  -  *** سندات
 -  462ر398  262ر787  199ر611  
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 )تتمة( بالتكلفة المطفأةموجودات مالية  (10)
 
سند  5ر200ر000للسند الواحد وبعدد  دينار( 0ر038) جنيه مصري 0ر0954 إسمية بقيمة مصرية أذونات خزينةيمثل هذا البند * 

 .هرثالثة أش خاللأذونات الخزينة  تستحق .2018األول  كانون 31كما في 
  

 200للسند الواحد وبعدد  دينار( 618) دوالر 870إسمية  بقيمة  EZDAN SUKUK شركةفي  صكوك اسالميةالبند  يمثل هذا**
 .2021أيار  18٪ تدفع كل ستة أشهر. تستحق السندات بتاريخ 4ر375وتحمل فائدة سنوية . 2018األول  كانون 31سند كما في 

 
سند كما في  200الواحد وبعدد  للسند دينار( 696) روالد 980إسمية  بقيمة OTZL HLDGة في شركيمثل هذا البند سندات *** 

 .2028 نيسان 24السندات بتاريخ  ٪ تدفع كل ستة أشهر. تستحق6ر625وتحمل فائدة سنوية  .2018األول  كانون 31
 
 مخزون عقارات (11)
 

من عقارات تحت التطوير  دينار  490ر459ل تكلفة المشروع البالغة تم تحوي. الصويفية –مشروع العمارة السكنية يمثل هذا البند 
  (.صفر: 2017) 2018سكنية خالل عام  شقق 2قامت الشركة ببيع . 2018وبدأت ببيع الشقق خالل العام 

 
 إن تفاصيل الحركة على هذا الحساب هي كما يلي:

 2018  2017 
 دينـــار  دينـــار 

 -  - لثانيالرصيد كما في اول كانون ا
 -  490ر459 (8المحول من عقارات تحت التطوير )إيضاح 

 -  (69ر891) المحول الى كلفة المبيعات

 -  420ر568 كانون األول  31صيد كما في رال

 
 
 الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو موجودات مالية  (12)
 
 2018  2017 

 دينـــار  ـــاردين أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية
 1ر080ر925  508ر961 محلية
 73ر980  135ر669 أجنبية

 1ر154ر905  644ر630 
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 أرصدة مدينة أخرى  (13)
 
 2018  2017 
 دينـــار  دينـــار 
 -  7ر500 يرادات مستحقةا

 20ر470  27ر496 أمانات ضريبة دخل
 9ر528  15ر395 ذمم سلف موظفين

 -  10ر019 قةمستحفوائد إيرادات 
 ً  3ر775  4ر139 مصاريف مدفوعة مقدما

 1ر260  1ر260 تأمينات مستردة
 2ر874  5ر607 أخرى

 37ر907  71ر416 

 
 أرصدة بنكية مقيدة السحب (14)
 
 2018  2017 
 دينـــار  دينـــار 

 88ر567  61ر423 تأمينات كفاالت مستردة*
 121ر901  126ر534 تأمينات نقدية**

 210ر468  187ر957 

 
لشركة ل دينار 60ر000كفالة بقيمة تأمينات مبلغ يمثل هذا البند مبالغ محجوزة كتأمينات نقدية مقابل كفاالت بنكية من ضمنها  *

  . (دينار 60ر000: 2017) )شركة حليفة( االردنية القبرصية
 وعة األردنية القبرصية )شركة حليفة(.يمثل هذا البند مبالغ محجوزة كتأمينات نقدية مقابل جاري مدين المجم **
 
 وأرصدة لدى البنوكنقد  (51)
 
 2018  2017 
 دينـــار  دينـــار 

 2ر211ر433  2ر020ر000 *قصيرة األجلودائع 
 188ر197  56ر233 حسابات جارية

 424  267 نقد في الصندوق

 2ر400ر054  2ر076ر500 
 
٪ 4وتتقاضى الودائع فائدة سنوية تتراوح ما بين  سنةليتم ربط الودائع لدى البنوك  ،األردنييمثل هذا البند ودائع ألجل بالدينار  *

 . (٪5٪ إلى 4: 2017) ٪6إلى 
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 )تتمة( نقد وأرصدة لدى البنوك (15)
 

وذلك كما  الموحدةلي من المبالغ المبينة في قائمة المركز الما الموحدة يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية
 يلي:

 
 2018  2017 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 2ر400ر054  2ر076ر500 نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك
(2ر020ر000) ينزل: ودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سنة (2ر211ر433)    

56ر500 النقد وما في حكمه 188ر621    

 
 حقوق الملكية (61)
 

 – ل المدفوعرأس الما
ً على  11ر250ر000يبلغ راس المال المكتتب به والمدفوع  تم  .سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد 11ر250ر000دينار موزعا

كما هو  2017 نيسان 29الهيئة العامة غير العادي المنعقد في  في اجتماع ٪25بنسبة  2017خالل العام  تخفيض رأسمال الشركة
 .(1) إيضاحمبين في 

 
 –إحتياطي إجباري 

وفقاً ٪ 10بنسبة  خالل السنوات السابقة قبل ضريبة الدخل تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية
 لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين. 

 
 أرصدة دائنة أخرىو دائنة ذمم (71)
 
 2018  2017 
 ـاردينــ  دينـــار 

 6ر806  8ر382  ذمم دائنة
 2ر340  1ر725 مانات ضمان اجتماعيأ

 718  2ر329 أخرى

 9ر864  12ر436 

 
 الخسائر وأمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح موجودات خسائر  (81)
 
 2018  2017 
 دينـــار  دينـــار 

 (465ر479)  (553ر355) التغير في القيمة العادلة
 29ر904  29ر851 زيعات أسهمعوائد تو

 (435ر575)  (523ر504) 
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 إدارية مصاريف (91)
 2018  2017 
 دينـــار  دينـــار 

 127ر621  119ر191 رواتب وأجور
 26ر088  34ر208 واستشارات أتعاب مهنية

 16ر780  19ر141 في الضمان االجتماعي المجموعةمساهمة 
 48ر677  30ر189 مصاريف خدمات مزارع

 11ر690  14ر947 تأمين
 24ر428  12ر214 إيجارات

 12ر020  12ر000 مصاريف سفر وتنقالت
 9ر692  7ر855 اشتراكات

 4ر650  5ر096 مصاريف سيارات
 5ر000  5ر000 رسوم إدراج

 2ر056  3ر711 بنكية ووساطة مالية  عموالت
 7ر105  3ر637 مياه وكهرباء

 5ر024  3ر572 مصاريف إجتماع الهيئة العامة
 2ر182  3ر067 وانترنت بريد وهاتف

 1ر218  1ر205 مصاريف ضيافة ونظافة
 1ر614  1ر141 وحراسة مصاريف صيانة

 972  972 رسوم تسجيل ورخص
 2ر767  264 مصاريف حكومية

 4ر298  8ر000 أخرى

 313ر882  285ر410 

 
 السنة خسارةحصة السهم من  (20)
 
 2018  2017 
    
    

 (519ر180)  (459ر276) خسارة السنة )دينار(
 11ر250ر000  11ر250ر000 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة )سهم(

    
 ارـفلس/ دين  ارـفلس/ دين 

 (046/0)  (041/0) الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة
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 ضريبة الدخل (21)
 

قانون ضريبة  بموجب 2017و 2018كانون األول  31في  للسنوات المنتهيةللمجموعة  بة الدخلتم احتساب مخصص ضريلم ي
 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبةالمقبولة ضريبياً وذلك بسبب زيادة المصاريف  2014( لسنة 34)رقم  الدخل

 
 القابضة: شركة دارات االردنية

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت  2017إلى  2015م عن األعوابتقديم كشف التقدير الذاتي الشركة قامت 
على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية الشركة المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. حصلت 

 .2014عام 
 

 شركة األردنية األوروبية الدارة العقارات:
ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة  2017و 2016و 2014عن األعوام قديم كشف التقدير الذاتي بتالشركة قامت 

. ضمن نظام العينات 2015كشف التقدير الذاتي عن العام تم قبول  .السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
 .2013ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام  على مخالصة نهائية من دائرةالشركة حصلت 

 
 شركة التنفيذيون للتطوير العقاري:

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة  2017و 2016و 2014عن األعوام بتقديم كشف التقدير الذاتي الشركة قامت 
ضمن نظام العينات.  2015ف التقدير الذاتي عن العام كشتم قبول  .السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة

 .2013على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 
 

 شركة المرسى األمن للتطوير العقاري:
مبيعات بمراجعة ولم تقم دائرة ضريبة الدخل وال2017و 2016و 2014عن األعوام بتقديم كشف التقدير الذاتي الشركة قامت 

ضمن نظام العينات.  2015كشف التقدير الذاتي عن العام تم قبول  .السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
 .2013على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 

 
 :للتعليم شركة المشكاة

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل  2017و 2016و 2014و 2013و 2012عن االعوام كشوفات التقدير الذاتي بتقديم الشركة قامت 
كشف التقدير الذاتي عن تم قبول  حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.العوام لتلك ا المحاسبيةبمراجعة السجالت  والمبيعات

 .2011لغاية عام مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  علىالشركة حصلت ضمن نظام العينات.  2015العام 
 

 للتطوير واالستثمار: سشركة الحد
تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة ولم  2017و 2016و 2014عن االعوام بتقديم كشف التقدير الذاتي الشركة قامت 

ضمن نظام العينات.  2015كشف التقدير الذاتي عن العام تم قبول  .ة الموحدةالسجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالي
 .2013على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 

 
 شركة دارات الريف االردنية العقارية:

بمراجعة السجالت  ائرة ضريبة الدخل والمبيعاتولم تقم د 2017الى  2014 لألعوامالذاتي بتقديم كشوفات التقدير الشركة قامت 
على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية الشركة . حصلت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة

 .2013عام 



66

التقرير السنوي الحادي عشر لعام  2018

 القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنيةشركة دارات 
 ضاحات حول القوائم المالية الموحدةإي

  2018كانون األول  31

- 19- 

 
 ذات عالقة  جهاتمعامالت مع  (22)
 

 للمجموعةوأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا  همين الرئيسيينات الحليفة والمساتشمل الجهات ذات العالقة الشرك
والشركات المسيطر عليها أو عليها تأثير جوهري بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الجهات. هذا ويتم اعتماد األسعار 

 .المجموعةوالشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة 
 

 :الموحدة مع الجهات ذات العالقة والظاهرة في القوائم الماليةواألرصدة الت فيما يلي ملخص المعام
 

 بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
 2018  2017 

 دينـــار  دينـــار مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
    

 27ر438  18ر728 شركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية )شركة حليفة(
 4ر475  5ر634 م لألمن والحماية )شركة تابعة لشركة حليفة(شركة السال

 2ر976  - شركة الركن اإليطالي لالستثمار )شركة حليفة(

 34ر889  24ر362 

 
)شركة  االردنية القبرصية لمجموعةل كفاالت بنكيةدينار مقابل جاري مدين و 187ر957بتقديم تأمينات نقدية بمبلغ  المجموعةقامت 
 (.14)إيضاح  دينار( 210ر468: 2017) اردنيةك وبن نوح لها من قبلالمم حليفة(

 
 بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة:

 
 منافع اإلدارة التنفيذية:

 2018  2017 
 دينـــار  دينـــار 
    

 107ر890  85ر292 رواتب ومنافع أخرى

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية (23)
 

 ي الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تتمثل األدوات المالية ف
 

بالغ المستحقة من والم الذمم المدينة وبعض األرصدة المدينة األخرىوالبنوك  وأرصدة لدىالموجودات المالية النقد في الصندوق تمثل 
والشيكات  الخسائر وأاألرباح  بالقيمة العادلة من خاللوالموجودات المالية  بالتكلفة المطفأةوالموجودات المالية جهات ذات عالقة 

 وبعض األرصدة الدائنة األخرى. طلوبات المالية من الذمم الدائنة. تتكون المبرسم التحصيل
 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
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 لألدوات المالية )تتمة(القيمة العادلة  (23)
 
 الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية: مجموعةالستخدم ت
 

 األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات. المستوى األول:
قيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على ال المستوى الثاني:

 مباشر من معلومات السوق.
تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة  ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق  المستوى الثالث:

 يمكن مالحظتها. 
 

 الهرمي: وحسب الترتيب بشكل مستمر بالقيمة العادلةياسها التي يتم ق يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية
 

 مجموع  األولالمستوى   - 2018
 ـارــدينـ  ـارــدينـ  
     

 644ر630  644ر630  األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
     

 مجموع  األولالمستوى   - 2017
 ـارــدينـ  ـارــدينـ  
     

 1ر154ر905  1ر154ر905  األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
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 معلومات قطاعات األعمال (24)
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 
 

 :قطاعين رئيسيينإلى  المجموعةألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 
 

 .اشراء أراضي بهدف تطويرها وبيعهتتمثل ب - تطوير أراضي
 .ات في األسهم واالستثمار في شركات حليفةستثماراالتتمثل ب - مالية استثمارات

 
 حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية.  المجموعة تقاريرهاعليه تبنى إن هذه القطاعات هي األساس الذي 

 
 

 تطوير أراضـي
 استثمارات

 المجمـــوع أخـــرى ماليــة

 دينــــار نــــاردي دينــــار دينــــار -2018
     

 (252ر281) 162ر660 (523ر504) 108ر563 إيرادات القطاع
 (69ر891) - - (69ر891) كلفة مبيعات

 152ر501 49ر896 102ر605 - حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة
 (4ر195) - (1ر772) (2ر423) استهالكات

 (285ر410) (430) (78ر657) (206ر323) مصاريف أخرى

 (459ر276) 212ر126 (501ر328) (170ر074) السنة ( ربحخسارة)
     

     الموجودات والمطلوبات
 8ر346ر800 2ر803ر131 645ر603 4ر898ر066 القطاع موجودات
 1ر917ر701 188ر531 1ر729ر170 - في شركات حليفة استثمارات

 (12ر436) (6ر133) - (6ر303) مطلوبات القطاع

 10ر252ر065 2ر985ر529 2ر374ر773 4ر891ر763 تصافي الموجودا
     

2017-     
     

 127ر197 111ر172 (435ر575) 451ر600 إيرادات القطاع
 (401ر262) - - (401ر262) كلفة مبيعات

 73ر083 (3ر215) 76ر298 - حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة
 (4ر316) - (1ر763) (2ر553) استهالكات
 (313ر882) (510) (66ر295) (247ر077) أخرى مصاريف

 (519ر180) 107ر447 (427ر335) (199ر292) السنة ( ربحخسارة)
     

     الموجودات والمطلوبات
 8ر868ر883 2ر748ر944 1ر154ر905 4ر965ر034 القطاع موجودات
 1ر852ر322 158ر257 1ر694ر065 - في شركات حليفة استثمارات

 (9ر864) (6ر108) - (3ر756) عمطلوبات القطا

 10ر711ر341 2ر901ر093 2ر848ر970 4ر961ر278 صافي الموجودات
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 إدارة المخاطر (25)

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
 إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب

 لتغيرات في أسعار الفائدة.ا
 

 ان المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل سعر فائدة متغير مثل الودائع لدى البنوك.
 

، ويتم تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المجموعة لسنة واحدة
 كانون األول. 31احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في 

 
كانون األول، مع  31للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في الشامل الموحدة يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل 

 ثابتة. بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة
 

2018 - 

 العملـــة
 الزيادة

  بسعر الفائدة 
 على  األثر
 السنة خسارة

 دينـــار  )نقطة( 
    

 20ر202  100 دينار أردني
 

 العملـــة
 النقص

  بسعر الفائدة 
 على  األثر
 السنة خسارة

 دينـــار  )نقطة( 
    

 (20ر202)  (100) دينار أردني
 

2017 - 

 العملـــة
 الزيادة

  بسعر الفائدة 
 على  األثر
 السنة خسارة

 دينـــار  )نقطة( 
    

 22ر114  100 دينار أردني
 

 العملـــة
 النقص

  بسعر الفائدة 
 على  األثر
 السنة خسارة

 دينـــار  )نقطة( 
    

 (22ر114)  (100) دينار أردني
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 )تتمة( إدارة المخاطر (25)

 
 مخاطر التغير بأسعار األسهم

 
نتيجةة للتغيةرات  والخسةائرأبالقيمة العادلة من خالل األربةاح وضح الجدول التالي حساسية التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية ي

 الممكنة المعقولة على أسعار األسهم، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:
 

2018- 

  التغير في المؤشر  المؤشر
 األثر على

 سنةال خسارة
 دينــــار  )٪( 

    
 50ر896  10 بورصة عمان

 13ر567  10 خارجيةبورصات 
 

2017- 

  التغير في المؤشر  المؤشر
 األثر على

 السنة خسارة
 دينــــار  )٪( 

    
 108ر093  10 بورصة عمان

 7ر398  10 بورصات خارجية
 

 تغير أعاله مع عكس االشارة.في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي لل
 

 مخاطر االئتمان
 

 .المجموعةواألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه  المدينينمخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز 
 

مراقبة الذمم القائمة  بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع المجموعةوترى 
 باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة. المجموعةبشكل مستمر. كما تحتفظ 
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 )تتمة( إدارة المخاطر (25)

 
 مخاطر السيولة

 
 تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.

 
 .عند الحاجة ر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكيةعلى إدارة مخاط المجموعةتعمل 

 
كانون األول على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق  31يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في 

 التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:
 

 
 أقل من

  شهور 3
 شهور 3من 

 شهر 12لى إ
 

 المجموع
 دينــار  دينــار  دينــار -2018

      
 8ر191  -  8ر191 ذمم دائنة

 

 
 أقل من

  شهور 3
 شهور 3من 

 شهر 12لى إ
 

 المجموع
 دينــار  دينــار  دينــار -2017

      
 6ر806  4ر084  2ر722 ذمم دائنة

 
 مخاطر العمالت

 
ردني والدوالر األمريكي. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األ

 .الموحدة ت غير جوهري على القوائم الماليةدوالر لكل دينار(، وبالتالي فإن أثر مخاطر العمال 41/1األمريكي )
 
 
 التزامات محتملة (26)
 
 2018  2017 
 ــارـدينــ  دينـــــار 
    

 318ر300  64ر230 *كفاالت

 
 (.14دينار( )إيضاح  88ر567: 2017) 2018كانون األول  31دينار كما في  61ر423بلغت التأمينات مقابل الكفاالت 

  .دينار( 50ر000: 2017) )شركة حليفة( لشركة االردنية القبرصيةل دينار 50ر000كفالة بقيمة  يتضمن هذا المبلغ *
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 إدارة رأس المال (27)
 

بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة لرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال يتمثل الهدف ا
 ويعظم حقوق الملكية.المجموعة 

 
بأية المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. هذا ولم تقم المجموعة تقوم 

السابقة  خالل السنة الحالية، قامت المجموعة السنةعلى األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل تعديالت 
نار دي 3ر750ر000إطفاء مبلغ وقدره من خالل سهم  3ر750ر000المصرح والمكتتب به بمقدار  مجموعةرأس مال ال تخفيضب

 . من الخسائر المتراكمة للشركة
 

والبالغ مجموعها  الخسائر المتراكمةو واالحتياطي االجباري د المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوعإن البنو
 .دينار( 10ر711ر341: 2017) 2018كانون األول  31دينار كما في  10ر252ر065

 
 
 التطبيقمعايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات غير نافذة  (28)
 

معايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه، وستقوم إن ال
 المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:

 
 ( عقود االيجار 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

الذي  2016( "عقود االيجار" خالل كانون الثاني 16ير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )قام مجلس معاي
 .يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار

 
للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم ( مشابه الى حد كبير للمتطلبات المحاسبية 16متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم )

(. وفقا لذلك، المؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية، بحيث يقوم 17)
 بمعالجة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.

 
ان يقوم باالعتراف بأصول والتزامات لجميع عقود االيجار التي  ( من المستأجر16يتطلب معيار أعداد التقارير المالية الدولية رقم )

شهر، اال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة. ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل والمتمثل  12تزيد مدتها عن 
 في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1ذا المعيار اعتبارا من سيتم تطبيق ه

 
 16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم المالية او  16ر الدولي للتقارير المالية رقم لمعياتطبيق اعة ولمجميمكن ا
دل بأثر رجعي حيث يتم تعديل أثر المعيار على الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية. سوف تطبق المجموعة بطريقة التطبيق المع

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ً كعقود إيجار وفقا وتفسيرات معايير التقارير المالية  17المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقا
 .4الدولية رقم 

 
 نتيجة تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية.الموحدة  جوهري على القوائم المالية أي أثر مجموهةال تتوقع ال
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 ( عقود التأمين 17معيار التقارير المالية الدولي رقم )
عيار التقارير يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل م

عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين  –( 4المالية الدولية )
المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي 

 خاصية المشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.تحمل 
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2021كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 
 

 حول معالجة ضريبة الدخل عدم التأكد –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  -( 23تفسير رقم )
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على تطبيق 

ال ( و12(. ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي )12معيار المحاسبة الدولي )
تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة. يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب 

 اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى. 
 

   مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق. 2019لثاني كانون ا 1يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 
  

(: بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10رقم ) التقارير الماليةتعديالت على معيار 
 الحليفة أو مشاريعه المشتركة

( فيما يتعلق بفقدان السيطرة 28عيار المحاسبة الدولي رقم )( وم10تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم )
على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع مشتركة. 

 -يل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحو
بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة. في حين يتم االعتراف باألرباح أو  -( 3وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي )

الشركة الحليفة أو المشاريع الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر و
 المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.

 
، ولكن يجب على الشركة التي تطبق ىالمجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسم قام

 ستطبق المجموعة هذه التعديالت عندما تصبح فعاله.ان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي. والتعديالت في وقت مبكر 
 

 : االستثمارات طويلة األجل في في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة28تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم 
الشركات الحليفة على االستثمارات طويلة األجل في  9توضح التعديالت أن الشركة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

والمشاريع المشتركة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل، من حيث الجوهر، جزًءا من صافي االستثمار في 
الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة )على المدى الطويل(. يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع في 

 ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل. 9رير المالية الدولي رقم معيار التقا
 

، ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة والمشاريع 9توضح التعديالت أيًضا أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
لى صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشتركة، أو أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار، كتعديالت ع

 االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة. 28المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1ويسري اعتباًرا من يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي 
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 أرقام المقارنة  (29)

 
. لم ينتج عن اعادة 2018لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية لسنة  2017تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام 

 .2017التبويب أي أثر على الخسارة وحقوق الملكية لعام 
 


