شركة دارات األردنية القابضة
المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام
أتشرف وزمالئي أعضاء مجلس االدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي الثالث عشر
لعام .2020
مما ال شك فيه ان ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بداية عام  2020كان
لها االثر الكبير على اقتصاديات بلدان العالم االمر الذي اقتضى من الشركة أخذ
أقصى درجات الحيطة والحذر فيما يتعلق بالدخول بأي استثمارات جديدة بحيث
ركزت الشركة على الدخول في استثمارات مضمونة النتائج والعوائد االمر الذي أثر
ايجابيا على أعمال الشركة خالل عام .2020
حيث حققت الشركة أرباحا صافية خالل عام  2020مقدارها  581ألف دينار تقريبا
وأرباح قابلة للتوزيع بعد أخذ المخصصات الالزمة بمقدار  523ألف دينار تقريبا .
وقد تنوعت مصادر ايرادات الشركة خالل عام  2020حيث بلغت االيرادات الناتجة
عن بيع سهم شركة أمواج العقارية حوال  154ألف دينارتقريبا وااليرادات الناتجة
عن فوائد الودائع لدى البنوك باالضافة الى فوائد االستثمار باالدوات المالية
كالسندات وغيرها حوالي  135ألف دينار تقريبا.
اما على صعيد االستثمار في المشروع السكني في منطقة الصويفية فقد تم بيع 5
شقق من بداية المشروع لغاية  2020/12/31منها شقة خالل عام  2020باجمالي
ايراد بلغ  89ألف دينار(حصتنا من المشروع بنسبة . )%50
اما على صعيد االستثمار في الشركات الحليفة فقد شهد عام  2020نموا على مستوى
االستثمار في شركة اجياد لألوراق المالية والتي نمتلك منها حوالى  %33بسبب
استمرار شركة اجياد بالتوسع في اعمالها والتداول باالسواق االقليمية والعالمية
والتي انعكست ايجابا على نتائج اعمالها خالل عام  2020حيث بلغت حصة شركة
دارات االردنية القابضة من ارباح شركة اجياد لألوراق المالية مبلغ  412الف دينار
تقريبا حيث تعتبر شركة اجياد لألوراق المالية من االستثمارات الناجحة جدا لشركة
دارات االردنية القابضة نظرا لحفاظها على قوة مركزها المالي واستقرار مستوى
ارباحها السنوية.
اما على مستوى االستثمار في الشركة االردنية القبرصية للخدمات اللوجستية والتي
نمتلك منها  %40فقد بلغت حصة شركة دارات االردنية القابضة من ارباح الشركة
االردنية القبرصية للخدمات اللوجستية عن عام  2020مبلغ  52الف دينار تقريبا.
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وبالنظر الى البيانات المالية لشركة دارات االردنية القابضة عن عام  2020فقد
حافظة الشركة على قوة ومتانة المركز المالي لها حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم
 1.06دينار .
وخالل عام  2020استمرت الشركة بسياسة التوسع والتنويع في استثماراتها فقد
قامت الشركة باالستثمار بمجموعة من باالدوات المالية ذات العائد االقتصادي
المجدي المتمثلة في صناديق استثمارية تستثمر في المجال العقاري في اوروبا
وامريكا وستستمر الشركة في هذا النهج كلما وجدت الفرصة االستثمارية المتاحه
والمجدية اقتصاديا .
اما على صعيد مشروع هناجر على قطعة االرض المملوكة بالعقبة عن طريق شركة
الحدس للتطوير العقاري فقد باشرت الشركة خالل الربع الرابع خالل العام 2020
بالبدء بتنفيذ المشروع وبلغت نسبة االنجاز كما في نهاية العام  %30وسيتم خالل
عام  2021االنتهاء من بناء المشروع بالكامل .
وفي الختام بإسمي وبإسم أعضاء المجلس نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة العاملين
بالشركة والشركات التابعة والحليفة على جهودهم المبذولة خالل العام ،كما نتقدم
بالشكر للمساهمين الكرام على ثقتهم بنا خالل السنوات الماضية .
وكلنا أمل على تحقيق عوائد جيدة خالل السنوات القادمة .وهللا ولي التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
عماد الدين كمال
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تقرير مجلس اإلدارة
عن الفترة المنتهية في  31كانون أول  2020المقددم للهي دة العامدة العاديدة لمسداهمي
شددركة دارات األردنيددة القابضددة المسدداهمة العامددة المحدددودة فددي االجتمدداع السددنوي
الخامس عشر الذي سديعقد فدي تمدام السداعة اﻟﻌﺎﺷﺮة مدن صدباح يدوم الثالثداء
الموافق  2021/04/06وذلك بواسطة وسائل االتصال المرئي وااللكتروندي
((Zoom
حضرات السادة المساهمين الكرام ،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكددم فددي هددذا االجتمدداع وأن يقدددم لكددم تقريددرا السددنوي
الثالث عشر للسنة المنتهية فددي  31كددانون األول  2020والمتضددمن البيانددات الماليددة
الموحدة للشركة لنفس الفترة وتطلعات الشركة المستقبلية لعام .2021
أولا :وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل
منها وحجم الستثمار الرأسمالي.
أ -أنشطة الشركة الرئيسية:
تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات واألغراض التاليددة مددن خددالل اسددتثمار أموالهدا
ومصادر تمويلهددا فددي كافددة أوجده االسددتثمار المتاحددة فددي القطاعددات االقتصددادية
المختلفة المالية والصناعية والتجارية والعقارية والسددياحية والخدددمات وذلددك مددن
خالل شركات تابعة ومملوكة لها كليا ً أو جزئيا ً:
 .1تملك شركات مساهمة عامة و /أو شركات محدودة المسددلولية و /أو شددركات
مسدداهمة خاصددة و /أو تملددك أسددهم أو حصددف فددي شددركات مسدداهمة عامددة
أخرى أو شركات محدودة المسلولية أو شركات مساهمة خاصة.
 .2تأسيس شركات تابعة لها وتملك أسهم أو حصف في شددركات مسدداهمة عامددة
أخرى أو شركات محدودة المسلولية أو شركات مسدداهمة خاصددة لتحقيددق أي
من غاياتها أو لتحقيقها جميعا ً .
 .3إدارة الشددركات التابع دة لهددا أو المشدداركة فددي إدارة الشددركات األخددرى التددي
تساهم فيها.
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 .4اسددتثمار أموالهددا فددي األسددهم والسددندات واألوراق الماليددة األخددرى وفددي
الحصف المكونة لرؤوس أموال الشركات ذات المسلولية المحدودة واألسددهم
المكونة لرؤوس أموال الشركات المساهمة الخاصة.
 .5تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
 .6تملك بددراءات االختددراع والعالمددات التجاريددة وحقددوق االمتيدداز وغيرهددا مددن
الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
ب -أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر., يعمل في الشركة ( )5موظف العديد منهم ذو خبرة عالية. ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها .ت -حجم الستثمار الرأسمالي للشركة:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للفترة المنتهية في  31كانون أول  2020ال شي.
ثانياا :الشركات التابعة للشركة.
أ-

-

-

شركة دارات الريف األردني العقارية مساهمة خاصة متخصصة في تطددوير
وإنشاء مشاريع عقاريددة بكافددة أنواعهددا وغاياتهددا وتشددمل السددكنية والتجاريدة
والصناعية واالستثمارية وغيرها وبيعها بدددون فوائددد ربويددة و /أو تأجيرهددا،
والددددخول فدددي العطددداءات ،وإدارة المشددداريع العقاريدددة وتقدددديم الخددددمات
واالستشارات الهندسية.
يبلددغ رأسددمالها ( )50,000خمسددون ألددف دينددار مدفوعددة بالكامددل بتدداري
 2008/4/14وهي مملوكة بالكامل مددن قبددل شددركة دارات األردنيددة القابضددة
ويديرها مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تسميهم شركة دارات األردنيددة
القابضة.
تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر.,
يعمل في الشركة موظف واحد .
تمتلك الشركة مشروع ريف عمان في منطقة جبة فددي محافظددة جددر  ،وهددو
عبارة عن مشروع عقاري قائم على بيددع مددزارع بمسدداحات ( )5-3دونددم مددع
بناء بيوت ريفية على هذا المساحات.
تمتلك الشركة مع شركاء استراتيجيين بنسبة  %50مشروع اسكان في منطقددة
الصويفية وهو عبارة عن عمارة سكنية مكونددة مددن  13شددقق سددكنية بمسدداحة
صغيرة من ( 90 – 80م) للشقة الواحدة وقد تم االنتهاء من المشروع وبيع 5
شقق من الشقق السكنية منه .
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 ال يوجد أي فروع للشددركة داخددل المملكددة أو خارجهددا وال يوجددد أي شددركاتتابعة لهذا الشركة .
 تمتلك الشركة نسبة  %50من شركة الحدس للتطوير واإلستثمار  ،و  %8منشركة المرسى اآلمن للتطوير العقاري .
ب -شركة دارات للتطوير المالي واإلداري مساهمة خاصة( ،تمت تصفيتها)
ت -الشركة األردنية األوروبية إلدارة العقارات ذات مسلولية محدودة ،غاياتها:
 .1المساهمة بشركات أخرى.
 .2االستثمار في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة العقارات.
 .3تملك الشركات والمشاريع.
 .4الدخول في عقود استثمارية وعقود مشاركة.
 يبلدددغ رأسدددمالها ( )5,000خمسدددة الف ديندددار مدفوعد دة بالكامدددل بتددداري 2008/12/15وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة دارات األردنيددة القابضددة
وتديرها هي ة مديرين مكونة من ثالثة أعضاء تسميهم شددركة دارات األردنيددة
القابضة.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر., يقوم بتسيير عمل الشركة حاليا ً مجموعة مددن مددوظفي شددركة دارات األردنيددةالقابضة.
 تمتلك الشركة  %40من الشركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية. ال يوجد أي فروع للشددركة داخددل المملكددة أو خارجهددا وال يوجددد أي شددركاتتابعة لهذا الشركة .
ث -شركة المرسى اآلمن للتطوير العقاري ذات مسلولية محدودة ,غاياتها:
 .1استثمار أموال الشركة فيما تراا مناسبا ً وبما يخدم غايات الشركة.
 .2تملك وشراء وبيع األراضي والعقارات واألبنية ورهنها تنفيذا ً لغايات الشددركة
(عدا الوساطة العقارية).
 يبلغ رأسمالها ( )1,000ألددف ديندار مدفوعددة بالكامددل بتدداري 2009/07/09وهي مملوكة بنسبة  %92من قبددل شددركة دارات األردنيددة القابضددة وتددديرها
هي ة مديرين مكونة من أربعة أعضاء.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر., يقوم بتسيير عمل الشركة حاليا ً مجموعة مددن مددوظفي شددركة دارات األردنيدةالقابضة.
 -تمتلك الشركة قطعة أرض في مدينة العقبة ,تبلغ مساحتها حوالي  14دونم.
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 ال يوجد أي فروع للشددركة داخددل المملكددة أو خارجهددا وال يوجددد أي شددركاتتابعة لهذا الشركة .
ج -شركة التنفيذيون للتطوير العقاري ذات مسلولية محدودة ,غاياتها:
 .1شددراء وبيددع األراضددي وذلددك بعددد تطويرهددا وتنظيمهددا وتحسددينها
وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات الالزمدة لهددا حسددب القددوانين
المرعية.
 .2استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة.
 .3تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لقيام الشركة بأعمالها.
 .4االستثمار في المشاريع العقارية والسددياحية والصددناعية وأيددة مشدداريع
أخرى تسمح بها القوانين المرعية وضمن نظام االستثمارات المطبقة.
 يبلغ رأسمالها ( )10,000عشرة الف دينار مدفوعددة بالكامددل بتدداري 2009/08/03وهي مملوكة بالكامل مددن قبددل شددركة دارات األردنيددة
القابضة وتديرها هي ة مديرين مكونة من ثالثة أعضاء.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينددة الطبيددة ,مجمددع عدددنان أبددوحيدر.
 يقوم بتسيير عمل الشددركة حاليدا ً مجموعددة مددن مددوظفي شددركة داراتاألردنية القابضة.
 تمتلددك الشددركة قطعددة أرض فددي منطقددة بدددر الجديدددة ,تبلددغ مسدداحتهاحوالي  13دونم.
 ال يوجددد أي فددروع للشددركة داخددل المملكددة أو خارجهددا وال يوجددد أيشركات تابعة لهذا الشركة .
ح -شركة المشكاة للتعليم ذات مسلولية محدودة ,غاياتها:
 .1شراء وبيع األراضي وذلك بعددد تطويرهددا وتنظيمهددا وتحسددينها وتقسدديمها
وفرزها وإيصال كافة الخدمات الالزمة لها حسب القوانين المرعية.
 .2تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لقيام الشركة بأعمالها.
 .3االستثمار في المجاالت التعليمية.
 .4المساهمة والمشاركة في المشاريع االستثمارية.
 يبلددغ رأسددمالها ( )10,000عشددرة الف دينددار مدفوعددة بالكامددل بتدداري 2009/09/13وهددي مملوكددة بالكامددل مددن قبددل شددركة دارات األردنيددة
القابضة وتديرها هي ة مديرين مكونة من ثالثة أعضاء.
 تقع مكاتددب الشددركة فددي خلدددا ,شددارع المدينددة الطبيددة ,مجمددع عددنان أبددوحيدر.,
 يقددوم بتسدديير عمددل الشددركة حالي دا ً مجموعددة مددن مددوظفي شددركة داراتاألردنية القابضة.
 -تمتلك الشركة حولي  %33من شركة أجياد لألوراق المالية.

11

 ال يوجددد أي فددروع للشددركة داخددل المملكددة أو خارجهددا وال يوجددد أيشركات تابعة لهذا الشركة .
خ -شركة الحدس للتطوير واالستثمار ذات مسلولية محدودة ,غاياتها:
 .1شدددراء وتملدددك واسدددت جار األراضدددي وفرزهدددا وتطويرهدددا وتنظيمهدددا
واستصالحها وبيعها.
 .2المساهمة بشركات أخرى.
 .3استيراد وتصدير.
 .4تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة.
 .5شراء أراضي وبناء شقق سكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية.
 .6تقديم الخدمات اللوجستية ,المساعدة ,المساندة.
 يبلددغ رأسددمالها ( )19,000تسددعة عشددر ألددف دينددار مدفوعددة بالكامددلوهي مملوكة بنسبة  %50من قبل شركة دارات األردنية القابضة وتديرها
هي ة مديرين مكونة من ثالثة أعضاء.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر. يقددوم بتسدديير عمددل الشددركة حالي دا ً مجموعددة مددن مددوظفي شددركة داراتاألردنية القابضة.
 تمتلك الشددركة قطعددة أرض فددي مدينددة العقبددة ,تبلددغ مسدداحتها حددوالي 11دونم.
 ال يوجددد أي فددروع للشددركة داخددل المملكددة أو خارجهددا وال يوجددد أيشركات تابعة لهذا الشركة .
 تم خالل عام  2020البدء فددي تنفيددذ مشددروع الهندداجر علددى أرض شددركةالحدس في مدينة العقبة وبلغت نسبة االنجاز 30%كما فددي 2020/12/31
.
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ثالثا ا :أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

السم

المنصب

تاريخ
الميالد

الشهادة العلمية

سنة التخرج

عماد الدين أكرم
نديم كمال

رئيس مجلس
اإلدارة

1944

 بكالوريوساقتصاد وإدارة
مالية من جامعة
اإلسكندرية

1969

غيث باسل عبد
الرحيم جردانة ,
CFA

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

1975

 بكالوريوستسويق من
جامعة نيو
أورلينز
 ماجستير فيالعلوم المالية
والمصرفية من
جامعة نيو
أورلينز .
 حاصل علىشهادة CFA
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1998

2000

الخبرات العملية
 مدقق أول لدى شركة رثرأندرسون في المملكة المتحدة
 المدير المالي لمجموعةالخليج الدولية في المملكة
المتحدة
 المدير العام لدى شركةسند التجارية في السعودية
 ملسس و عضو مجلسإدارة للشركة الوطنية
للدواجن (سابقاً)
 ملسس ورئيس هي ةالمديرين في ملسسة عماد
كمال التجارية
 الرئيس التنفيذي للمالية فيمجموعة الدوحة للتامين.
 رئيس الشلون الماليةواالدارية في شركة العرب
للتأمين على الحياة
والحوادث منذ عام -2013
. 2017
 مدير عام بالوكالة فيشركة دارات األردنية
القابضة عام . 2012
 المدير التنفيذي للماليةلشركة دارات االردنية
القابضة من  2008وحتى
. 2011
 مدير التخطيط المالي فيشركة أمنية
 محلل مالي في شركة زينمحلل وباحث اقتصادي فيرئاسة الوزراء األردن
 مدير دائرة البطاقاتاالئتمانية في بنك HSBC
األردن

باسل عيسى عايد
الور

عامر باسل عبد
الرحيم جردانة

طارق مفلح محمد
عقل

بكالوريوس
هندسة اقتصاد
زراعي من
جامعة والية
ايوا  /امريكا

1984

2002

عضو مجلس
إدارة

1962

عضو مجلس
إدارة

1981

 بكالوريوسعلم الحاسوب
من الجامعة
األمريكية
/بيروت

عضو مجلس
إدارة

1971

 بكالوريوساقتصاد دولي
من جامعة
تكساس .
 ماجستيراقتصاد من
جامعة تكساس .
 ماجستير ادارةاعمال من
جامعة بايلور .
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1993

1995
1996

 مدير عام للشركة الوطنيةللمياا المعدنية .
 عضو ملسس بأكثر منشركة استثمارية تعمل
بالزراعة والتجارة .
 صاحب ملسسة الترياقمن 2017الى االن
اعمال حرة من -20152017
– مطور لدى شركة
Mig Bank SA
من 2014-2012
– مطور لدى شركة
Mig Solution
من 2012-2010
 مطور برامج في شركةاومنكس من 2007الى
2010
 مطور ومحدث برامج لدىمركز العامه لتطوير
البرمجيات من 2002الى
2007

الرئيس التنفيذي للبنكالعقاري العربي المصري
منذ 2018
 الرئيس التنفيذي لشركة AZ Investmentمنذ
. 2013
 الرئيس التنفيذي لمصرفالراجحي . 2013
 نائب الرئيس التنفيذي لبنكالملسسة العربية المصرفية
. 2010
 مستشار مالي لبنكميريالنش الدولي  /البحرين
. 2000
 محلل استثمار لملسسةالتمويل الدولية . 1998

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

المنصب

إياد عبد السالم
رشاد ابو محمد

الرئيس التنفيذي

رامي عبد الكريم
محمد البوبلي

المدير المالي
التنفيذي

تاريخ
الميالد

1969

1976

الشهادة العلمية

 بكالوريوسإدارة إعمال
وعلوم سياسية
من الجامعة
األردنية

بكالوريوس
محاسبة من
جامعة فيالدلفيا
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سنة التخرج

1991

1998

الخبرات العملية
 رئيس تنفيذي لشركةدارات األردنية القابضة
إعتباراً من . 2013/5/1
 رئيس تنفيذي لشركة نوراألردنية الكويتية
لإلستثمارات المالية
(. )2010 -2006
 نائب مدير الدائرةاإلقتصادية في الديوان
الملكي األردني(-2004
. )2006
 مدير شركة العربللمعلومات اإلئتمانية
والتجارية (. )2004-2003
 مدير دائرة اإلستثمار فيالبنك السعودي الفرنسي
(.)2003-2001
 مستشار مالي لشركةميري لنش إلدارة
األصول(. )2001 -1998
 مدير مالي لشركة داراتاألردنية القابضة إعتباراً من
. 2012/12/1
 رئيس قسم الحسابات/مساعد مدير مالي لشركة
العرب للتنمية العقارية
(.)2012-2006
 رئيس قسم المحاسبة فيبيت البوادي للصناعات
الخزفية  /تابع للصندوق
الهاشمي للتنمية (-1999
)2005

رابعاا :أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم بنسبة %5
فأكثر.
الرقم
1
2
3

السم
باسل عبد الرحيم
منيب جردانة
عوض احمد محمد
الجزائري
رياض برهان طاهر
كمال

عدد األسهم كما في
2020/12/31

النسبة %

عدد األسهم كما في
2019/12/31

النسبة %

3,075,000

30.000

3,375,000

30.000

-

-

1,009,757

9.8513

512,500

5.000

512,500

5.000

*علما بأن السيد عوض احمد الجزائري توفي خالل عام  2020وتم توزيع اسهمه
على الورثه بتاري .2020/2/16
خامساا :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها.
استمر نهج الشركة في التوسع في االستثمارات القطاعية وإثبات مدى القدرة على
التعامددل مددع الفددرث االسددتثمارية وتحقيددق المنافسددة ,ويثبددت ذلددك التنددوع الكبيددر
قطاعيا ً ،ومن أمثلة هذا القطاعات والمشاريع التي تم التوسع فيها:
 مشاريع الشركة في قطاع التطوير العقاري من خالل مشروع هناجر العقبة مددنخالل احدى الشركات التابعه حيث تم البدء تنفيذ مشروع الهناجر وسيتم عرضددها
للتأجير عند االنتهاء منها خالل عام . 2021
 السوق المالي من خالل محفظة االسهم المتنوعة والتددي تشددمل عدددة قطاعدداتداخلية وخارجية .
التوسع في االستثمار في االدوات المالية من خددالل الصددناديق االسددتثمارية التدديتستثمر في القطاع العقاري على المستوى الخارجي .
وقد كان إلدارة الشركة فلسفتها الخاصة باالسددتعانة بالشددريك االسددتراتيجي الددذي
يملك المعرفة والخبرة في المجال الذي تخطط الشددركة لالسددتثمار فيدده ،باإلضددافة
إلى حرصها علددى امددتالك الحصددة األكبددر فددي الشددركات التددي تسددتثمر فددي هددذا
القطاعات بما يضمن تقديم خدمة ومنتج متميز ووجود سياسات تسعير منافسة.
إن طبيعة استثمارات الشركة ومحدوديددة رأسددمالها البددالغ  10.250مليددون ديندار
يجعل التركيز على السوق المحلددي كهدددف اسددتراتيجي وبأولويدة قصددوى ،ولكددن
نظددرا للظددروف التددي مددر بهددا الع دالم أجمددع مددن خددالل جائحددة كورونددا واالثددار
االقتصادية التي ترتبت على ذلك أدى الى تغيير في توجهات الشركة االسددتثمارية
16

بحيددث أصددبحت الشددركة تسددتثمر فددي أي فرصددة اسددتثمارية مجديددة فددي شددتى
المجاالت خارج اطار السوق المحلي (االسواق الخارجية )
باالضافة الى تصدير خدمات الشركة فدي بعددا القطاعددات لألسددواق الخارجيددة
مثل خدمات الشركة األردنية القبرصية .
 ما تم ذكرا في البنود أعالا وبسبب تعدد الشركات التابعددة والحليفددة ومجدداالتالعمل يجعل من الصعوبة بمكان الوقوف على نسبة حقيقية لحصة الشركة من
السوق المحلي واألسواق الخارجية.
سادساا :درجة العتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا ا وخارجياا.
 ال يوجددد اعتمدداد علددى مددوردين محددددين أو عمددالء رئيسددين محلي دا ً وخارجي دا ًيشكلون % 10فأكثر من إجمالي المشتريات و /أو المبيعات.
سااابعاا :الحمايااة الحكوميااة أو المتيااا ات التااي تتمتااع بهااا الشااركة أو أم ماان
منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
 ال يوجد أم حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي مددن منتجاتهددابموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
 ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.ثامناا :القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثار
مادم على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
 ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدوليددة أو غيرهددا لهدداأثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
 ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.تاسعاا :الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئات مؤهالتهم وبارام التأهيال
والتدريب لموظفي الشركة.
أ -الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة
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 )1الهيكل التنظيمي لشركة دارات األردنية القابضة:

مجلس اإلدارة

لجان مجلس الدارة

الرئيس التنفيذم

لجنة التدقيق
لجنة المكافات
والحوافز

المدير المالي
التنفيذم

لجنة الحوكمة
لجنة ادارة المخاطر
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 )2الهيكل التنظيمي لشركة دارات الريف األردني العقارية:

مجلس اإلدارة

المدير العام

الدائرة المالية
واإلدارية

19

ب -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:
المؤهل العلمي
دكتوراا
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
مراكز تدريب
ثانوية عامة
إعدادي
إجمالي عدد الموظفين

شركة دارات األردنية
القابضة
0
0
0
3
1
0
0
1
5

شركة دارات الريف األردني العقارية
0
0
0
1
0
0
0
0
1

ث -برام التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
ل يوجد
عاشراا :المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
إن تعدد نشاطات الشركة القابضة والقطاعات التددي تسددتثمر فيهددا وتعدددد الددروابط
االمامية والخلفية لهذا القطاعات يجعلها عرضة بمسددتويات متفاوتددة للتددأثر بكافددة
المعطيات االقتصادية والمالية المحلية واإلقليمية والدولية حيددث ان ظددروف عددام
 2020تختلف تماما عن عام  2019ويمكن حصر طبيعة هذا المخاطر بما يلي:
 الظددروف التددي مددر بهددا العددالم أجمددع مددن خددالل جائحددة كورونددا واالثدداراالقتصادية التي ترتبت على ذلك.
 االوضدداع االقتصددادية الصددعبة وتأثيراتهددا المتذبذبددة علددى أسددعار المددواداألولية والمشتقات النفطية والقددوة الشددرائية ممددا أثددر علدى قيمددة عطدداءات
مشاريع الشركة في التطوير العقاري ،وحجم الطلب على منتجات الشددركة
العقارية وغيرها ،وتأخر خطة مبيعات المشروع الرئيسي للشركة.
 القدددرة علددى فددتح األسددواق لكافددة خدددمات الشددركة والشددركات التابعددةوالحليفة.
 التددأثر الطبيعددي بالملشددرات والسياسددات االقتصددادية الرئيسددية ومنهدداسياسات االستثمار في السوق المالي والسياسة التحفظية للبنددوك األردنيددة،
وأسعار الفائدة ،متوسط دخل الفرد ،التضخم ،البطالة ،معدل النمو السكاني
وغيرها من الملشرات األخرى التي تلثر في سلوك المستهلك.
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 قدددرة الشددركة علددى إيجدداد الشددريك االسددتراتيجي الددذي يضددمن تقددديماستثمارات وخدمات على المستوى المطلوب من الجودة.
حادم عشر :اإلنجا ات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية.
شهد عام  2020تحقيق صافي ربح بمقدار  581الف دينار تقريبا وهذا الربح ناتج
عن زيادة عائد الشركة من ارباح الشركات الحليفه مثل شركة اجياد لألوراق المالية
والشركة االردنية القبرصية للخدمات اللوجستية .
وخالل عام  2020قامت الشركة ببيع شقة مددن مشددروع العمددارة السددكنية بالصددويفية
التابع الى شركة دارات الريف االردني العقارية وقد نتج عن ذلك تحقيق هددامش ربددح
مقبول كذلك تم خالل عام  2020التوسع في محفظة االسهم الخارجية وكذلك التوسددع
االستثمار في االدوات المالية كالسندات والصناديق االستثمارية مما ادى الددى تحقيددق
عائد مجزي من تلك االستثمارات.
باإلضافة الى ما ذكر اعالا فقد حققت الشركة ايرادات من استثماراتها المباشرة من
خالل محفظة االسهم بالسوق المالي وتوزيعات األرباح المتعلقة بها كذلك االيرادات
الناتجة عن بيع اسهم شركة امواج العقارية.
باإلضافة الى ايرادات فوائد الودائع التي حققتها الشركة في عام  2020حيث سعت
الشركة بالحصول على أعلى سعر فائدة ممكن لربط الوديعة خالل عام 2020
اضافة الى سياسة الشركة في ضبط المصاريف االدارية قدر المستطاع .
ثااني عشاار :األثار المااالي لعملياات يات طبيعااة غيار متكااررة حادثت خااالل الساانة
المالية ول تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
 ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدددثت خددالل السددنة الماليددةوال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
ثالااث عشاار :السلساالة الزمنيااة ل ربااا أو الخسااائر المحققااة واألربااا المو عااة
وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية منذ تأسيس الشركة.
كما في  31كانون
أول ( 2020بالدينار
األردني)
صافي األرباح
(الخسائر) بعد
المخصصات
واالحتياطات
األرباح الموزعة
صافي حقوق
المساهمين
أسعار األوراق المالية

كما في  31كانون
أول ( 2018بالدينار
األردني)

كما في  31كانون
أول ( 2019بالدينار
األردني)

كما في  31كانون
أول 2017
(بالدينار األردني)

كما في  31كانون
أول ( 2016بالدينار
األردني)

581,409

286,259

)(459,274

)(519,180

112,912

205,000
10,914,733

ال يوجد
10,538,324

ال يوجد
10,252,065

ال يوجد
10,711,341

ال يوجد
11,230,521

0.47

0.40

0.27

0.32

0.28
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رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة ونتائ أعمالها خالل السنة المالية.
الرقم

النسب المالية

1
2
3
4
5
6
7

العائد على حقوق المساهمين
العائد على إجمالي الموجودات
معدل دوران إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات إلى األصول ()%
االلتزامات إلى حقوق الملكية ()%
القيمة الدفترية للسهم (مرة)
نسبة التداول

للسنة المنتهية في 31
كانون أول 2020
%5.326
%5.300
0.004
%0.49
%0.50
1.06
59

للسنة المنتهية في 31
كانون أول 2019
%2.716
%2.714
0.009
%0.08
%0.08
1.028
472

خامس عشار :التطاورات المساتقبلية الهاماة والخطاة المساتقبلية للشاركة للسانة
القادمة.
تتضمن الخطة المستقبلية للشركة خالل عام  2021اإلستمرار على نهددج عددام 2020
بضبط النفقات ألقصى درجة خالل عام  ، 2021األمر الذي سوف يددلثر علددى نتددائج
الشركة خالل عام  .2021كما تتضمن الخطة المسددتقبلية للشددركة خددالل عددام 2021
التركيز على تحسين أداء بعا استثماراتها واتخدداذ القددرارات الالزمددة لتحقيددق اكبددر
منفعة ممكنة لصالح الشركة والمساهمين.
بالنسبة لمشروع ريف عمان فقد تددم االسددتمرار فددي متابعددة القددرارات المتخددذة سددابقا
والتي من شأنها العمل على االسراع في تسويق وبيع ما تبقى مددن المشددروع محاولددة
من الشركة لض تدفقات نقدية بدالً من االراضي المجمدة والغير مباعة .
فيما يتعلق بمشروع االسكان في منطقة الصويفية تم بيددع  5شددقق مددن اصدل  13شددقة
وسيتم العمل خالل عام  2021على بيع اكبر قدر ممكن من الشقق المتبقية.
وعلى صعيد استثمار الشركة في شركات حليفة تنوي الشركة التركيز على
استثماراتها التي اثبتت جدوى اقتصادية مثل االستثمار في شركة اجياد لألوراق
المالية والشركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية .
اما على صعيد مشروع هناجر العقبة فقد بدأت الشركة خالل عام  2020فعليا بالبدء
بتنفيذ المشروع حيث وصلت نسبة االنجاز كما في  2020/12/31نسبة %30
والمتوقع االنتهاء من المشروع كامال خالل النصف االول من عام  2021بحيث
يتسنى للشركة استثمار هذا المشروع في التأجير تحقيق عائد مجزي خالل عام
.2021
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خالل عام  2020قامت الشركة بالتوسع في االستثمار باالدوات المالية حيث تم
االستثمار بأكثر من صندوق استثماري خارجي يستثمر في القطاع العقاري وقد
حققت الشركة عائد مجزي جراء ذلك .
علما بأن الشركة منفتحة على أي استثمار يثبت جدواا االقتصادية لدراسته والدخول
فيه.

سادس عشر :مقدار أتعاب التدقيق للشاركة والشاركات التابعاة ومقادار أم أتعااب
عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و /أو مستحقه له.
بلغ مقدار أتعاب مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في  31كددانون أول  2020مبلددغ
( )11,890دينار أردني لشركة دارات األردنية القابضة والشركات التابعة لها .
سااابع عشاار :عاادد األوراق الماليااة المملوكااة ماان قباال أعضاااء مجلااس اإلدارة
وأشخاص اإلدارة العليا وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبال أم مانهم كماا
في 2020/12/31
أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:
الرقم
1
2
3
4
5

السم
عماد الدين أكرم
نديم كمال
غيث باسل عبد
الرحيم جردانة
باسل عيسى عايد
الور
عامر باسل عبد
الرحيم جردانة
طارق مفلح عقل

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما في
2020/12/31

2019/12/31

عدد األسهم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها من قبلهم
2019/12/31
2020/12/31

رئيس المجلس

األردنية

61,500

61,500

-

-

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

األردنية

26,985

6,833

-

-

األردنية

85,416

85,416

-

-

عضو

األردنية

13,011

13,366

عضو

األردنية

عضو

6,833
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6,833

-

-

ب -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:
الرقم
1
2

السم
إياد عبد السالم
رشاد ابو محمد
رامي عبد الكريم
محمد البوبلي

عدد األسهم كما في

المنصب

الجنسية

الرئيس التنفيذي

األردنية

-

المدير المالي
التنفيذي

األردنية

-

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها

2020/12/31

2019/12/31

2020/12/31

2019/12/31

-

-

-

-

-

-

ت -عاادد األوراق الماليااة المملوكااة ألقااارب أعضاااء مجلااس اإلدارة وأقااارب
أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية والشركات المسيطر عليها من قبل أم منهم:
ال يوجدد أوراق ماليددة مملوكددة ألقددارب أعضداء مجلددس اإلدارة وأقددارب أشددخاث اإلدارة العليددا
التنفيذية وال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم.

ثامن عشر :أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كال مان رئايس و أعضااء مجلاس
اإلدارة:
الر
قم

السم

المنصب

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

إجمالي المزايا
السنوية

1

عماد الدين أكرم
نديم كمال

رئيس المجلس

-

2400

-

-

2400

2

غيث باسل جردانة

نائب الرئيس

-

2400

-

-

2400

3

باسل عيسى الور

عضو

-

2400

-

-

2400

4

عامر باسل جردانة

عضو

5

طارق مفلح عقل

عضو

2400
2400

-

24

2400
-

-

2400

ب -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

الرقم

1
2

المنصب

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل
التنقالت
السنوية
واإلتصالت

المكافآت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

إجمالي المزايا
السنوية

الرئيس التنفيذي

44,100

0

7,350

-

51,450

المدير المالي
التنفيذي

24,255

1,800

4,043

-

30,098

السم
إياد عبد
السالم رشاد
ابو محمد
رامي عبد
الكريم محمد
البوبلي

 تشمل المبالغ أعالا كافة الرواتب والمكافآت عن إدارة الشركة القابضةوالعمل في الشركات التابعة والمملوكة كافة.
تاسع عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية.
اليوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية .
عشاارون :العقااود والمشاااريع والرتباطااات التااي عقاادتها الشااركة المصاادرة مااع
الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلاس
أو المدير العام أو أم موظف في الشركة أو أقاربهم.
 ال يوجددد أيددة عقددود أومشدداريع أوارتباطددات عقدددتها الشددركة المصدددرة مددعالشددركات التابعددة أو الشددقيقة أو الحليفددة أو رئديس مجلددس اإلدارة أو أعضدداء
المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
واحد وعشرون:
أ -مساهمة الشركة في حماية البيئة.
لقد استمرت سياسة الشركة في الحفاظ على البعد البي ي في مشددروع ريددف عمددان
مددن خددالل اسددتخدام وسددائل التدف ددة والعددزل الحددراري و ليددة تجميددع األمطددار
للمشروع لتكون صديقة للبي ة واألكثر توفيرا ً في استخدام المياا وإعادة اسددتعمالها
ألغراض الري ،باإلضافة إلى البدء بددالتخطيط لكيفيددة اسددتغالل منطقددة المسددتنبت
في زيادة مساحة الرقعة الخضراء في المنطقة.
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ب -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي.
ال زالت الشركة تسعى جاهدة لتعظيم المنافع التي يتلقاها أبناء المناطق التي تعمل
فيها فال زالت بعا األعمال في مشروع ريف عمان ينجزها أبناء المنطقة ولهم
األولوية في ذلك ضمن األسعار المنافسة ،كما وتحرث الشركة على إلزام الشركات
المملوكة والتابعة بهذا السياسة ومن هنا ال زالت الشركة األردنية القبرصية تعطي
األ ولوية في التعيين للعمالة األردنية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة
المعنية بذلك.
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اثنان وعشرون :تقرير الحوكمة السنوم لعام :2020
وفق تعليمات الحوكمة الصادرة باالستناد ألحكام المادتين (/12ن) و(/118ب) من قانون األوراق المالية رقم
( )18لسنة  2017والمقر بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية رقم ( )2017/146تاريخ
2017/5/22

 -1قامددت شددركة دارت االردنية القابضة بتحديددث نظددام حوكمددة الشددركات
المتبددع لديهددا ،ليتناسددب مددع متطلبددات هي دة األوراق المالية الصادر باالستناد
ألحكام المادتين (/12ن) و(/118ب) من قانون األوراق المالية رقم ( )18لسنة
 2017والمقر بموجب قرار مجلس مفوضي هي ة األوراق المالية رقم ()2017/146
تاري  2017/5/22وبمدا يعكدس أفضدل الممارسدات العالميدة المتبعدة بهدذا
الخصدوث .ويأتدي هدذا التعديدل فدي إطدار سدعي الشدركة علدى تحديدث أنظمتهدا
بمدا يدعدم تحقيدق أهدافهدا و مبادئهدا،وضمدان القيدام بالعمليدات الملسسدية بطدرق
أكثدر كفداءة ومرونده وبأقدل كلفدة ماديدة وزمنيدة ممكندة ،مدع الحدرث علدى
االلتزام بالشدفافية وحمايدة حقدوق المسدتثمرين وصغدار المسداهمين ،وأصحداب
المصالدح االخرى.
 -2أسماء أعضاء مجلس الدارة الحاليين والمستقيلين وتحديد فيما ايا كان العضو
تنفيذم او غير تنفيذم ومستقل او غير مستقل:

المنصب

اسم عضو مجلس الدارة

الوضع

عماد الدين أكرم نديم كمال

رئيس مجلس االدارة

غير تنفيذي/مستقل

غيث باسل عبد الرحيم جردانة

نائب رئيس مجلس االدارة

غير تنفيذي/غير مستقل

باسل عيسى عايد الورد

عضو

غير تنفيذي/مستقل

طارق مفلح محمد عقل

عضو

غير تنفيذي/مستقل

عامر باسل عبد الرحيم جردانة

عضو

غير تنفيذي/غير مستقل
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 -3المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الشخاص الذين يشغلونها:
المنصب
السم
الرئيس التنفيذي
المدير المالي التنفيذي

إياد عبد السالم رشاد ابو محمد
رامي عبد الكريم محمد البوبلي

 -4عضويات مجالس الدارة لعضاء مجلس الدارة:
ال يوجد
 -5ضابط الرتباط:
تم تسمية السيد رامي عبد الكريم محمد البوبلي ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
وفي حال غيابه تنوب عنه السيدة بيان نبهان جميل موسى.
 -6اللجان المنبثقة عن مجلس الدارة كما يلي:
-1
-2
-3
-4

لجنة التدقيق.
لجنة الترشيحات والمكافات.
لجنة الحوكمة.
لجنة ادارة المخاطر.

اول :لجنة التدقيق:
تتألف لجنة التدقيق في شركة دارات االردينة القابضة من ثالثة أعضاء يرأسهم
عضو مستقل حيث اجتمعت  4اجتماعات خالل العام  2020وذلك بحضور جميع
األعضاء وبحضور مدقق الحسابات الخارجي في االجتماعات االربعة.
 -أعضاء لجنة التدقيق للعام :2020

أعضاء اللجنة

مؤهالت وخبرات اعضاء اللجنه

المنصب
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 مدقق أول لدى شركة آرثر أندرسون في المملكة المتحدة المدير المالي لمجموعة الخلي الدولية في المملكة المتحدةعماد الدين أكرم نديم كمال

رئيس اللجنة

 المدير العام لدى شركة سند التجارية في السعودية مؤسس و عضو مجلس إدارة للشركة الوطنية للدواجن (سابقاا) مؤسس ورئيس هيئة المديرين في مؤسسة عماد كمال التجارية الرئيس التنفيذم للمالية في مجموعة الدوحة للتامين . رئيس الشؤون المالية والدارية في شركة العرب للتأمين على الحياةوالحوادث منذ عام.2017-2013
 -مدير عام بالوكالة في شركة دارات األردنية القابضة عام . 2012

غيث باسل عبدالرحيم جردانة

عضو

طارق مفلح عقل

عضو

 المدير التنفيذم للمالية لشركة دارات الردنية القابضة من  2008وحتى. 2011
 مدير التخطيط المالي في شركة أمنية محلل مالي في شركة ينمحلل وباحث اقتصادم في رئاسة الو راء األردن مدير دائرة البطاقات الئتمانية في بنك  HSBCالردنالرئيس التنفيذم للبنك العقارم العربي المصرم الرئيس التنفيذم لشركة  AZ Investmentمنذ 2013 الرئيس التنفيذم لمصرف الراجحي . 2013 نائب الرئيس التنفيذم لبنك المؤسسة العربية المصرفية . 2010 مستشار مالي لبنك ميريالنش الدولي  /البحرين . 2000 -محلل استثمار لمؤسسة التمويل الدولية 1998

ثانيا :لجنة الترشيحات والمكأفات:
رئيس اللجنة

عماد الدين أكرم نديم كمال
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غيث باسل عبدالرحيم جردانة

عضو

طارق مفلح عقل

عضو

أعضاء لجنة الترشيحات والمكأفات للعام 2020تم عقد اجتماعين للجنة الترشيحات والمكافات بحضور جميع االعضاء حسبمتطلبات تعليمات حوكمة الشركات
ثالثاا :لجنة الحوكمة:
 أعضاء لجنة الحوكمة للعام 2020عماد الدين أكرم نديم كمال

رئيس اللجنة

غيث باسل عبدالرحيم جردانة

عضو

طارق مفلح عقل

عضو

تم عقد اجتماعين للجنة الحوكمة بحضور جميع االعضاء حسب متطلبات تعليماتحوكمة الشركات
رابعاا :لجنة إدارة المخاطر:
أعضاء لجنة إدارة المخاطر للعام 2020عماد الدين أكرم نديم كمال

رئيس اللجنة

غيث باسل عبدالرحيم جردانة

عضو

اياد عبد السالم رشاد

عضو

تم عقد اجتماعين للجنة ادارة المخاطر بحضور جميع االعضاء حسب متطلباتتعليمات حوكمة الشركات

 -7اجتماعات مجلس الدارة:
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تم عقد  6اجتماعات مجلس ادارة خالل العام 2020
االجتماع االول

حضور كامل باستثناء طارق عقل لعذر قبله المجلس
والسيد غيث جردانه ساهم في النقاشات عبر الهاتف.

االجتماع الثاني

حضور كامل حيث أن السيد غيث جردانة ساهم في
النقاشات والمداوالت عبر الهاتف.

االجتماع الثالث

حضور كامل حيث أن السيد غيث جردانة ساهم في
النقاشات والمداوالت عبر الهاتف.

االجتماع الرابع

حضور كامل حيث أن السيد غيث جردانة وطارق عقل
ساهمو في النقاشات والمداوالت عبر تقنية (. (zoom

االجتماع الخامس

حضور كامل باستثناء عماد كمال وطارق عقل لعذر
قبله المجلس عبر تقنية (. (zoom

االجتماع السادس

حضور كامل عبر تقنية (. (zoom
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إقرارات
أ -يقددر مجلددس إدارة شددركة دارات األردنيددة القابضددة المسدداهمة العامددة
المحدددودة بعدددم وجددود أي أمددور جوهريددة قددد تددلثر علددى اس دتمرارية
الشركة خالل السنة المالية التالية.
ب -يقر مجلس اإلدارة بمسلوليته عن إعداد البيانات الماليددة وتددوفير نظددام
رقابة فعال في الشركة.
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ج -نقددر نحددن المددوقعين أدندداا بصددحة ودقددة واكتمددال المعلومددات والبيانددات
الواردة في التقرير السنوي.
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شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2020
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إرنست ويونغ األردن

محاسبون قانونيون

صندوق بريد 1140

عمان  -11118المملكة األردنية الهاشمية

هاتف0096265526111 /0096265800777 :
فاكس0096265538300 :

WWW.ey.com/ me

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
الى مساهمي شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية
الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة الموحدة لشركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة (الشركة) وشركاتها
التابعة (يشار إليهم معاً "بالمجموعة") والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2020وقائمة
الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما في 31
كانون األول  2020وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات
عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين
القانونيين (بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى
متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن ،وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات
المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين .لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساساً إلبداء الرأي.
امور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة
الحالية .لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأياً منفصالً
حول هذه األمور .تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية .باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلك.
بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية
الموحدة  .ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه ،توفر
أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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االعتراف باإليرادات

إجراءات التدقيق

بلغت قيمة اإليرادات المتحققة للسنة المنتهية في  31كانون
األول  2020مبلغ 500ر 44دينار .تم التركيز على االعتراف
باإليرادات كأحد األمور الهامة ألن المجموعة تركز على
اإليرادات كمؤشر رئيسي ألدائها .باإلضافة إلى ذلك ،هنالك
مخاطر تتمثل في االعتراف الخاطئ باإليرادات وتحديداً عدم
االعتراف باإليرادات في الفترة المالية الصحيحة.

تضمنت اجراءات التدقيق تقييم السياسات المحاسبية التي تتبعها
المجموعة لالعتراف باإليرادات وفقاً لمعايير التقارير المالية
الدولية .باإلضافة لذلك ،وبما أن المجموعة لديها عدد محدود
من قيود البيع ،قمنا بالحصول على كشف بجميع قيود عمليات
البيع التي تمت خالل السنة ،وقمنا بدراسة المستندات واألدلة
المعززة والتأكد من صحة التسجيل واالعتراف باإليرادات.
إن اإلفصاحات الخاصة باإليرادات المتعلقة بالسياسات المحاسبية
حول تحقق اإليرادات تظهر في إيضاح رقم  6حول القوائم المالية
الموحدة.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2020

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها .ان
اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا .ان رأينا ال يشمل
المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّقيم فيما إذا
كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية الموحدة او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة.
مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة الى تحديد
نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستم اررية بما في
ذلك استخدام مبدأ االستم اررية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية الموحدة  ،إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف
عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة .

36

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن
إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما
خطأ جوهريا عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية ،إذا كانت منفردةً أو مجتمع ًة يمكن
ان يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
إننا نقوم بممارس ة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،و كذلك نقوم بما
يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،و تصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق
تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية و مالئمة توفر أساساً إلبداء الراي .إن خطر عدم اكتشاف خطأ
جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو
تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء
رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
• تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.
وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
• التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
عليها ،وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على
االستمرار .و اذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية
الموحدة ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها
كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة
تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل.
• الحصول ع لى أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق
المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة.
ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.
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إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط
ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح
للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا ،وحيثما كان مالئماً
اإلفصاح عن اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة المطبقة.

من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة ،نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم
المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان
القانون أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر ،او في حاالت نادرة جدا و التي بناءاً عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر
في تقريرنا الن العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.
إرنسـت ويونـغ /األردن

وضاح عصام برقاوي
ترخيص رقم 591
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 22آذار 2021
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إيضاحات
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات في أراضي
عقارات تحت التطوير
استثمارات في شركات حليفة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7
8
9
10
11
13

موجودات متداولة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
مخزون عقارات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرصدة مدينة أخرى
شيكات برسم التحصيل
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
أرصدة بنكية مقيدة السحب
نقد وارصدة لدى البنوك

2020
دينـــــار
102ر12
749ر581ر2
170ر093ر2
056ر356ر2
160ر139
500ر600
737ر782ر7

2019
دينـــــار
361ر13
136ر163ر3
431ر272ر1
118ر016ر2
787ر262
833ر727ر6

627ر323
158ر316
570ر724
448ر347
082ر19
584ر22
791ر20
802ر411ر1

000ر200
402ر352
081ر626
605ر120
082ر13
971ر18
651ر132
794ر354ر2

062ر186ر3

586ر818ر3

مجموع الموجودات

799ر968ر10

419ر546ر10

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية

000ر250ر10
075ر116
658ر548
733ر914ر10

11
12
13
14
23
15
16

 1و17

المطلوبات
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
امانات توزيعات اسهم

18

000ر250ر10
934ر57
390ر230
324ر538ر10

780ر20
286ر33

095ر8

مجموع المطلوبات

066ر54

095ر8

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

799ر968ر10

419ر546ر10

39

-

إيضاحات

مبيعات شقق سكنية
كلفة مبيعات شقق سكنية

12

الربح التشغيلي
استهالكات
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مصاريف إدارية
إيرادات أخرى
ايراد فوائد
حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

7
19
20

10

ربح السنة قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل

22

ربح السنة بعد الضريبة

2020
دينـــــار
500ر44
(327ر)42

000ر90
(750ر)79

173ر2

250ر10

(047ر)5
883ر225
(228ر)267
150ر26
166ر135
312ر464

(447ر)4
597ر120
(676ر)249
884ر31
364ر181
287ر196

409ر581

259ر286

409ر581

يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

21

الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

40

2019
دينـــــار

259ر286
-

409ر581

259ر286

فلـس /دينــار
0/057

فلـس /دينــار
0/028

رأس
المال المدفوع
دينـــار
للسنة المنتهية في  31كانون األول - 2020
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
مجموع الدخل الشامل للسنة
المحول لالحتياطي االجباري
توزيعات أرباح (أيضاح )17
الرصيد كما في  31كانون األول 2020
للسنة المنتهية في  31كانون األول - 2019
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
مجموع الدخل الشامل للسنة
تخفيض رأس المال (إيضاح )1
المحول لالحتياطي االجباري
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

ارباح
متحققة
دينـــار

احتياطي
اجباري
دينـــار

أرباح متراكمة
خسائر
غير متحققة
دينـــار

المجمــوع
دينـــار

المجموع
دينار

000ر250ر10
-

934ر57
141ر58
-

079ر268
816ر575
(141ر)58
(000ر)205

(689ر)37
593ر5
-

390ر230
409ر581
(141ر)58
(000ر)205

324ر538ر10
409ر581
(000ر)205

000ر250ر10

075ر116

754ر580

(096ر)32

658ر548

733ر914ر10

000ر250ر11
(000ر000ر)1
-

308ر29
626ر28

(070ر)293
948ر323
827ر265
(626ر)28

(173ر)734
(689ر)37
173ر734
-

(243ر027ر)1
259ر286
000ر000ر1
(626ر)28

065ر252ر10
259ر286
-

000ر250ر10

934ر57

079ر268

(689ر)37

390ر230

324ر538ر10
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إيضاح

2020
دينـــــار

2019
دينـــــار

األنشطة التشغيلية
409ر581

ربح السنة

259ر286

تعديالت:
استهالكات
ايراد فوائد
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر

7

047ر5
(166ر)135

447ر4
(364ر)181

19
10
19

(593ر)5
(312ر)464
(910ر)180

689ر37
(287ر)196
(038ر)118

تغيرات رأس المال العامل
شيكات برسم التحصيل
أرصدة مدينة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
مخزون عقارات

(000ر)6
324ر15
685ر12
244ر36

514ر21
(310ر)4
166ر68

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

(272ر)141

(924ر)81

األنشطة االستثمارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

(500ر)600

المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او
الخسائر

421ر200

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
شراء ممتلكات ومعدات
صافي الحركة النقدية على ذمم جهات ذات عالقة
التغير في ودائع لدى البنوك
فوائد مقبوضة
توزيعات أرباح شركات حليفة مقبوضة
أرصدة بنكية مقيدة السحب
عقارات تحت التطوير
دفعات مقدمة على حساب شراء استثمارات

()389
-

(407ر)112
(788ر)3
(613ر)3
152ر973
499ر141
374ر124
860ر111
(352ر)239
(500ر)248

898ر98
(745ر)2
391ر5
(000ر)250
630ر110
870ر97
306ر55
(743ر)4
-

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

146ر343

218ر110

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

(714ر)171
(714ر)171

7

10

14

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
16

النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول
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-

160ر30
794ر84

294ر28
500ر56

954ر114

794ر84

( )1

عـــام

تأسست شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  6كانون األول  2007برأسمال مصرح به ومدفوع قدره
000ر000ر 15دينار مقسم إلى 000ر000ر 15سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد .حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل
بتاريخ  10نيسان  .2008تم تخفيض رأسمال الشركة خالل السنوات السابقة ليصبح 000ر250ر 10دينار مقسم الى
000ر250ر 10سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد كما في  31كانون األول  .2020حيث كان آخر تخفيض لرأس مال الشركة
خالل عام  2019وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 000ر000ر 1دينار وفقا ً لقرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي
المنعقد في  15حزيران  .2019تم استكمال اإلجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة األوراق المالية للتخفيض في
تاريخ  18اب .2019
من غايات الشركة استثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه اإلستثمار المتاحة في القطاعات االقتصادية المختلفة المالية
والصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات وذلك من خالل شركات تابعة ومملوكة لها كليا ً أو جزئياً.
إن عنوان الشركة هو خلدا ،شارع الملك عبد هللا الثاني عمارة رقم  ،167عمان ،المملكة األردنية الهاشمية.
تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة المجموعة في جلسته المنعقدة بتاريخ  17آذار .2021
( )2

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر و
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

( )3

أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة ("الشركة ") والقوائم المالية
لشركاتها التابعة التالية (ويشار إليهم معا ً "بالمجموعة"):
اسـم الشركة

رأس المال
المدفوع

طبيعــة النشـــاط

دينــــار

شركة دارات الريف األردنية العقارية
المجموعة األردنية األوروبية إلدارة العقارات
شركة التنفيذيون للتطوير العقاري
شركة المشكاة للتعليم
شركة المرسى اآلمن للتطوير العقاري
شركة الحدس للتطوير واالستثمار

000ر50
000ر5
000ر10
000ر10
000ر1
000ر19

تطوير عقارات
إدارة العقارات
إدارة خدمات العقارات
استشارات مالية وتعليمية
ادارة خدمات العقارات
ادارة خدمات العقارات

ان جميع الشركات التابعة مسجلة في األردن.
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نسبة الملكية
٪
2019
2020
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

الصفة القانونية

مساهمة خاصة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على
التأثير على هذه العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر بها .وتتم السيطرة على الشركة المستثمر بها فقط عند
تحقق ما يلي:
-

سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة
للشركة المستثمر بها).
تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر بها.
القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.

عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر بها ،تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق
والظروف ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشركة المستثمر بها ويتضمن ذلك:
-

الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها.
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في
أحد أو أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.
يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة إبتداءا ً من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة .يتم توحيد موجودات
ومطلوبات ومصاريف وإيرادات الشركة التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة
وحتى تتوقف هذه السيطرة.
يتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في المجموعة األم وحقوق غير
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.
يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية .عند فقدان
السيطرة على الشركة التابعة ،تقوم المجموعة بما يلي:
-

إلغاء اإلعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة
إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين
إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية
اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة
اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة
اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة
إعادة تصنيف حصة المجموعة التي تم تسجيلها سابقا ً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر

44

( )4

استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموجدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ
الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا ً على اإليرادات
والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية
المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات
وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في
المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.
االعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات
تقوم ادارة المجموعة بتقدير االعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات لغايات احتساب االستهالك اعتمادا ً على االستخدام المتوقع لهذه
الموجودات .تقوم االدارة بمراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية بشكل سنوي ويتم تعديل مصروف االستهالك المستقبلي اذا كان
في اعتقاد االدارة أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

( )5

التغير في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية
في  31كانون األول  ،2019باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبا اًر من  1كانون الثاني :2020

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج األعمال"،
لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .توضح هذه
التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير
موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال
والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية
أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  .2020وبالتالي ،لم يتعين على المجموعة إعادة النظر في هذه المعامالت
التي حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم
( -)8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة
وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو
إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية للغراض العامة على أساس تلك
القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7تشمل عدد من عمليات
اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا
أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط.
نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة
التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم
التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات" -تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء COVID-19
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16
"االيجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر
من تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت
االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء  .COVID-19يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل  30حزيران
 .2021كحل عملي ،يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  COVID-19كتعديل
على عقد اإليجار.
لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة لدى المجموعة.
( )6

أهم السياسات المحاسبية

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ،ويتم استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين بيع
الممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة .تستهلك الممتلكات والمعدات
عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
٪
15
15
15
25

عدد وأدوات
أثاث ومعدات
سيارات
أجهزة وبرامج حاسوب

تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تشير االحداث او التغيرات في الظروف الى
أن القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها .عند وجود مثل تلك المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد ،يتم
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
المتوقعة من الممتلكات والمعدات.
يتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته كما يتم شطب المبالغ الدفترية
ألي جزء مستبدل .يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات.
يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة كمصروف.
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استثمارات في أراضي
يتم تسجيل االستثمارات في األراضي بالكلفة او صافي القيمة البيعية ،ايهما اقل .يتم تسجيل التدني في قيمة األراضي المعدة للبيع في
قائمة الدخل الشامل الموحدة.
عقارات تحت التطوير
تتضمن المشاريع العقارية تحت التطوير كلفة األرض وأعمال التصاميم واإلنشاءات والمصاريف المباشرة األخرى .تتم رسملة
المشاريع تحت التنفيذ عندما تكون جاهزة للبيع.
إستثمار في شركات حليفة
ً
ً
الشركة الحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثيرا جوهريا .التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية
والتشغيلية للجهة المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
يتم اثبات استثمار المجموعة في الشركة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.
بموجب طريقة حقوق الملكية ،تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بالكلفة ،يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركة
الحليفة الثبات حصة المجموعة في التغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة بتاريخ التملك .يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن
الشركة الحليفة كجزء من حساب االستثمار وال يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد.
تعكس قائمة الدخل الشامل الموحدة حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة أي تغيرات في قائمة الدخل الشامل الموحدة
لهذا االستثمار ،ويتم تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة .في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة الحليفة
فإنه يتم إظهار هذه التغيرات ان وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للمجموعة .يتم استبعاد األرباح والخسائر
الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الحليفة( .ان وجدت)
يتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الحليفة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة خارج األرباح التشغيلية ويمثل
الربح أو الخسارة بعد الضريبة وحقوق غير المسيطرين في الشركة التابعة للشركة الحليفة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة المالية للمجموعة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هنالك ضرورة الحتساب خسارة تدني على استثمارها في
الشركة الحليفة  ،تقوم المجموعة في نهاية كل سنة مالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على التدني باالستثمار في الشركة
الحليفة .في حال وجود دليل على التدني تقوم المجموعة باحتساب قيمة ذلك التدني على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد
للشركة الحليفة وقيمتها الدفترية ،ويتم االعتراف بالخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
عند خسارة التأثير الجوهري على الشركة الحليفة ،تقوم المجموعة بقياس واالعتراف بالعائد على االستثمار بالقيمة العادلة .ويتم
تسجيل أية فروقات بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة المجموعة وفقا ً لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل
بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
يتـم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة،
قيدا ً على أو لحسـاب الفائدة ،وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية استرداد االصل او جزء منه،
ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة بتاريخ القوائم المالية
الموحدة.
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يتم تحديد مبلغ التدني في قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة
االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
يتم تسجيل التدني كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما يتم تسجيل اي وفر في السنة الالحقة نتيجة
التدني السابق في الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
في حال بيع أي من هذه الموجودات قبل تاريخ استحقاقها ،يتم تسجيل األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم تسجيل هذه الموجودات بالقيمة العادلة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر
التغير في القيمة العادلة في بنود الدخل الشامل االخر في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة
العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،يتم تسجيل األرباح اوالخسائر الناتجة عن بيع هذه
الموجودات أو جزء منها في قائمة الدخل الشامل الموحدة ويتم تحويل رصيد احتياطي القيمة العادلة من تقييم هذه الموجودات
المباعة مباشرة الى األرباح والخسائر المدورة  ،ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.
مخزون عقارات
يتم تصنيف العقارات التي تم تطويرها لغرض البيع ضمن نشاط المجموعة وليست لإليجار كمخزون عقاري ويتم قياسها بالكلفة أو
صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
تتضمن التكاليف:
 كلفة األراضي. تكاليف اإلنشاء المدفوعة للمقاولين. تكاليف االقتراض والتصميم والتخطيط وتجهيز الموقع باإلضافة إلى األتعاب المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الملكيةوتكاليف اإلنشاء األخرى المباشرة وغير المباشرة.
يتم االعتراف بالعموالت المدفوعة لعمالء البيع كمصروف عند دفعها.
تمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر ضمن النشاط االعتيادي للمجموعة اعتمادا ً على أسعار السوق بتاريخ القوائم المالية
الموحدة مخصومة للقيمة الزمنية للنقد مطروحا ً منها تكاليف استكمال البناء وتكاليف البيع المقدرة.
يتم تحديد تكلفة المخزون العقاري المسجلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة بنا ًء على التكاليف التي تم صرفها على العقار باإلضافة
إلى توزيع تكاليف غير محددة وفقا ً لمساحات الوحدات المباعة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
هي الموجودات المالية التي قامت المجموعة بشرائها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية
قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة.
يتم اثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء) ويعاد تقييمها الحقا ً
بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات
تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر
الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم تسجيل االرباح الموزعة او الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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النقد وأرصدة لدى البنوك
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.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل
المورد.
مخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني او فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وان تسديد االلتزامات
محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم تحقق اإليرادات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )15حيث يحدد المعيار الجديد نموذ ًجا من خمس خطوات لالعتراف
باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء ويتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل بيع
العقارات وتقديم الخدمات عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه تسليم العقار واصدار الفاتورة للعميل وباستالم واستخدام
الميزات والخدمات المقدمة من قبل المجموعة.
يتم تحقق إيرادات الفوائد البنكية وفقا ً لمبدأ اإلستحقاق.
يتم االعتراف بالمصاريف على اساس االستحقاق.
االيجارات
تقوم المجموعة بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على إيجار .اي انه إذا كان العقد ينقل
الحق في التحكم في استخدام األصل المحدد لفتره من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة.
وتطبق المجموعة نهجا موحدا ً لالعتراف والقياس فيما يتعلق بجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود
إيجار األصول منخفضة القيمة .وتعترف المجموعة بالتزامات اإليجار لدفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في
استخدام األصول المستأجرة.
التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء ،مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد
عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد أال
تقوم المجموعة بممارسة هذا الخيار .بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى المجموعة الحق في استئجار األصول لفترات إضافية.
تقوم المجموعة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.
وهذا يعني ،أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .الحقا،
تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد
يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).
نظرا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية .ان مدة العقد
قامت المجموعة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار
ً
الغير قابلة للفسخ لبعض هذه األصول تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في
حال عدم وجود بدائل لتلك األصول.
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ضريبة الدخل
تقوم المجموعة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقا ً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة  2018ووفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم
( )12حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة المحاسبية والضريبية للموجودات
والمطلوبات.
تدني الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليل على
ذلك ،أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله للصل .إن مبلغ
األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة للصل أو وحدة توليد النقد ناقصا ُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده
للصل الفردي ،إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو
موجودات المجموعة .عندما يتجاوز المبلغ المدرج للصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر األصل منخفضا ً ويتم
تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية
لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للموال والمخاطر المحددة للصل.
أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة .وإذا لم يكن ممكنا ً
تحديد مثل تلك المعامالت ،يتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات
التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
تدني الموجودات المالية
يتم تحديد مبلغ التدني في قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة
االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
يتم تسجيل التدني كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما يتم تسجيل اي وفر في السنوات الالحقة
نتيجة التدني السابق في الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة والمعلنة من البنك المركزي األردني.
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها
العادلة.
يتم تسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في القيمة
العادلة.
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القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ القوائم المالية.
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة بناءا ً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات
والمطلوبات .في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات .تحتاج المجموعة
المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير
الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقا ً لمصلحتهم اإلقتصادية.
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.
تقوم المجموعة باست خدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام
المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
تقوم المجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة للدوات المالية:
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو تم شطبها باستخدام
المستويات التالية للقيمة العادلة ،وبناءا ً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو
غير مباشر.
المستوى الثالث :تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق
يمكن مالحظتها.

تقوم المجموعة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم
التصنيفات (بناءا ً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
لغايات إيضاح القيمة العادلة ،تقوم المجموعة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو
المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
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ممتلكات ومعدات

- 2020

عـدد
وأدوات

أثـــاث
ومعــدات

سيـــارات

دينــــار

دينــــار

دينــــار

أجهزة وبرامج
حاســوب

مجمـــوع

دينــــار

دينــــار

الكلفة –
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
إضافات

000ر20
-

060ر91
160ر1

640ر21
-

951ر8
628ر2

651ر141
788ر3

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

000ر20

220ر92

640ر21

579ر11

439ر145

االستهالك المتراكم –
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
استهالك السنة

000ر20
-

765ر88
722

176ر12
246ر3

349ر7
079ر1

290ر128
047ر5

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

000ر20

487ر89

422ر15

428ر8

337ر133

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2020

733ر2

-

218ر6

عـدد
وأدوات

أثـــاث
ومعــدات

سيـــارات

دينــــار

دينــــار

دينــــار

151ر3

102ر12

أجهزة وبرامج
حاســوب

مجمـــوع

دينــــار

دينــــار

- 2019
الكلفة –
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
إضافات

000ر20
-

730ر90
330

640ر21
-

536ر6
415ر2

906ر138
745ر2

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

000ر20

060ر91

640ر21

951ر8

651ر141

االستهالك المتراكم –
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
استهالك السنة

000ر20
-

377ر88
388

930ر8
246ر3

536ر6
813

843ر123
447ر4

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

000ر20

765ر88

176ر12

349ر7

290ر128

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2019

295ر2

-
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464ر9

602ر1

361ر13

( )8

استثمارات في أراضي

يمثل هذا البند قطع أراضي مملوكة من قبل الشركات التابعة (شركة دارات الريف األردني العقارية وشركة التنفيذيون للتطوير
العقاري وشركة المرسى اآلمن للتطوير العقاري وشركة الحدس للتطوير العقاري) بهدف تطويرها وبيعها .ان الحركة على
استثمارات في أراضي خالل السنة هي كما يلي:
2020
دينـــار

2019
دينـــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المحول الى عقارات تحت التطوير (إيضاح )9

136ر163ر3
(387ر)581

136ر163ر3
-

الرصيد كما في  31كانون األول

749ر581ر2

136ر163ر3

القيمة السوقية لهذه اإلستثمارات ال تقل عن قيمتها الدفترية البالغة 749ر581ر 2دينار بنا ًء على تقييم هذه األراضي من قبل مقيمين
مرخصين مستقلين.
( )9

عقارات تحت التطوير

إن الحركة على العقارات تحت التطوير هي كما يلي:
الرصيد كما في
أول كانون الثاني
2020
دينـــار
مشروع ريف عمان

688ر267ر1

مشروع هناجر العقبة*

المحول من
استثمارات في
أراضي (إيضاح )8
دينـــار

اإلضافـات
دينـــار

-

-

الرصيد كما في 31
كانون األول
2020
دينـــار
688ر267ر1

743ر4

387ر581

352ر239

482ر825

431ر272ر1

387ر581

352ر239

170ر093ر2

* قامت شركة الحدس للتطوير واالستثمار (شركة تابعة) خالل عام  2019بأخذ الموافقات الالزمة بالبدء بإنشاء مشروع هناجر
العقبة على قطعة األرض المحولة من االستثمارات في أراضي البالغة قيمتها 387ر 581دينار ،وقامت الشركة بدفع مبلغ
352ر 239دينار كرسوم وأتعاب تصميم واعمال مقاول خالل عام  .2020وتبلغ التكلفة المتوقعة الستكمال المشروع  400ألف
دينار تقريبا ً ويتوقع االنتهاء من المشروع في نهاية .2021
()10

استثمارات في شركات حليفة

المجموعة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية
شركة أجياد لالستثمارات
شركة الركن اإليطالي لإلستثمار*

*

بلد التأسيس

نسبة المساهمة

طبيعة النشاط

األردن
األردن
األردن

٪40
87ر٪32
٪40

خدمات لوجستية
تجارية
تجارية

تحت التصفية
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2020

2019

دينــــار

دينــــار

320ر284
736ر071ر2
-

549ر241
569ر774ر1
-

056ر356ر2

118ر016ر2

إن الحركة على حساب االستثمارات في شركات حليفة هي كما يلي:
2020
دينـــار

2019
دينـــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
حصة المجموعة من أرباح الشركات الحليفة
توزيعات أرباح شركات حليفة

118ر016ر2
312ر464
(374ر)124

701ر917ر1
287ر196
(870ر)97

الرصيد كما في  31كانون األول

056ر356ر2

118ر016ر2

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية حول استثمارات المجموعة في الشركات الحليفة:
المجموعة األردنية القبرصية
شركة أجياد لالستثمارات

للخدمات اللوجستية

المجموع

شركة الركن االيطالي لالستثمار*

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

موجودات متداولة

048ر017ر1

582ر305ر1

019ر847ر10

670ر097ر9

-

206ر1

067ر864ر11

252ر403ر10

موجودات غير متداولة

511ر11

396ر118

927ر99

284ر213

-

593ر865

438ر111

273ر197ر1

مطلوبات متداولة

(048ر)224

(455ر)655

(261ر705ر)5

(185ر973ر)4

-

(041ر638ر)1

(309ر929ر)5

(681ر266ر)7

صافي حقوق الملكية

511ر804

523ر768

685ر241ر5

769ر337ر4

-

(242ر)771

196ر046ر6

844ر333ر4

٪40

٪40

320ر284

549ر241

نسبة المساهمة

حصة المجموعة

87ر٪32

87ر٪32

٪40

٪40

230ر723ر1

845ر425ر1

-

-

550ر007ر2

394ر667ر1

506ر348

724ر348

-

-

507ر348

724ر348

القيمة الدفترية لإلستثمار

320ر284

549ر241

736ر071ر2

569ر774ر1

-

-

056ر356ر2

118ر016ر2

اإليرادات

310ر720ر3

791ر516ر4

907ر400ر3

126ر834ر1

-

-

217ر121ر7

917ر350ر6

مصاريف التشغيل

(580ر253ر)3

(945ر041ر)4

-

-

-

-

(580ر253ر)3

(945ر041ر)4

مصاريف إدارية

(527ر)336

(757ر)327

(991ر146ر)2

(031ر416ر)1

-

-

(518ر483ر)2

(788ر743ر)1

ربح السنة

203ر130

089ر147

916ر253ر1

095ر418

-

-

119ر384ر1

187ر565

081ر52

836ر58

231ر412

451ر137

-

-

312ر464

287ر196

-

يضاف :الشهرة الضمنية

-

حصة المجموعة من أرباح
شركات حليفة

* الشركة تحت التصفية.
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موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2020
تستحق خالل أكثر
تستحق خالل
من عام
عام
دينـــار
دينـــار
صكوك إسالمية *
سندات **

627ر123
000ر200
627ر323

160ر139
160ر139

المجموع
2020
دينـــار
627ر123
160ر339
787ر462

2019
دينـــار
627ر123
160ر339
787ر462

*

يمثل هذا البند صكوك اسالمية في شركة  EZDAN SUKUKبقيمة إسمية  870دوالر ( 618دينار) للسند الواحد وبعدد
 200سند كما في  31كانون األول  .2020تحمل أرباح سنوية 375ر ٪4تدفع كل ستة أشهر .تستحق السندات بتاريخ 18
أيار .2021

**

يمثل هذا البند ما يلي:
سندات تستحق خالل عام:
سندات في شركة بندار بقيمة إسمية 000ر 50دينار للسند الواحد وبعدد  4سندات كما في  31كانون األول  .2020وتحمل
فائدة سنوية 85ر ٪5تدفع كل ستة أشهر .تستحق السندات بتاريخ  10حزيران .2021
سندات تستحق خالل أكثر من عام:
سندات في شركة  OTZL HLDGبقيمة إسمية  980دوالر ( 696دينار) للسند الواحد وبعدد  200سند كما في 31
كانون األول  200 :2019( 2020سند) .وتحمل فائدة سنوية 625ر ٪6تدفع كل ستة أشهر .تستحق السندات بتاريخ 24
نيسان .2028

()12

مخزون عقارات

يمثل هذا البند مشروع العمارة السكنية – الصويفية .تم تحويل تكلفة المشروع البالغة 459ر 490دينار من عقارات تحت التطوير
وبدأت ببيع الشقق خالل العام  .2019قامت الشركة ببيع شقة سكنية واحدة خالل عام  2 :2019( 2020شقق).
إن تفاصيل الحركة على هذا الحساب هي كما يلي:

الرصيد كما في اول كانون الثاني
اضافات
المحول الى كلفة المبيعات
الرصيد كما في  31كانون األول
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2020
دينـــار

2019
دينـــار

402ر352
083ر6
(327ر)42
158ر316

568ر420
584ر11
(750ر)79
402ر352

()13

موجودات مالية

( )1-13موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية
محلية
أجنبية

2020
دينـــار

2019
دينـــار

385ر426
185ر298

897ر462
184ر163

570ر724

081ر626

( )2-13موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2020
دينـــار
استثمار في صندوق أوروبي *
استثمار في صندوق امريكي **

2019
دينـــار

000ر210
500ر390

-

500ر600

-

* يمثل هذا البند استثمارالشركة في اسهم شركة تدير وحدات استثمارية في تأجير طويل األمد لعقارات في أمريكا من خالل بنك
قطر األول .تمتلك الشركة  300سهم وتبلغ قيمة السهم الواحد منها 000ر 1دوالر وعليه فان مجموع قيمة االستثمار 000ر300
دوالر (000ر 210دينار) كما في  31كانون األول .2020
** يمثل هذا البند استثمارالشركة في أسهم شركات تدير محافظ عقارات في أمريكا وفي أوروبا من خالل شركة انفيست كورب.
تمتلك الشركة حصتين ونصف في كل محفظة وتبلغ قيمة الحصة الواحدة 000ر 100دوالر و000ر 100يورو على التوالي .وعليه
فان مجموع قيمة االستثمار 000ر 250دوالر (500ر 177دينار) و000ر 250يورو (000ر 213دينار) على التوالي كما في
 31كانون األول .2020
()14

أرصدة مدينة أخرى

دفعات مقدمة على حساب شراء استثمارات*
ايرادات مستحقة
أمانات ضريبة دخل
ذمم سلف موظفين
إيرادات فوائد مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة اخرى
أخرى

2020
دينـــار

2019
دينـــار

500ر248
425ر32
698ر20
091ر5
324ر5
710ر29
700ر5
448ر347

000ر45
375ر36
065ر20
424ر11
103ر4
638ر3
605ر120

* قامت الشركة بدفع مبلغ 500ر 248دينار في نهاية عام  2020على حساب شراء استثمارت حيث تم استكمال عملية الشراء في شـهر
كانون الثاني .2021
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( )1 5

أرصدة بنكية مقيدة السحب
2020
دينـــار

تأمينات كفاالت مستردة*
تأمينات نقدية**

2019
دينـــار

791ر20
-

423ر1
228ر131

791ر20

651ر132

*

يمثل هذا البند مبالغ محجوزة كتأمينات نقدية مقابل كفاالت بنكية من ضمنها مبلغ تأمينات كفالة بقيمة 791ر 20دينار للشركة
االردنية القبرصية (شركة حليفة) (423 :2019ر 1دينار).

**

يمثل هذا البند مبالغ محجوزة كتأمينات نقدية مقابل جاري مدين المجموعة األردنية القبرصية (شركة حليفة) والتي تم
استردادها خالل عام .2020

()16

نقد وأرصدة لدى البنوك
2020
دينـــار

نقد في الصندوق
حسابات جارية
ودائع *

*

2019
دينـــار

539ر4
415ر110
848ر296ر1

593
201ر84
000ر270ر2

802ر411ر1

794ر354ر2

يمثل هذا البند ودائع ألجل بالدينار األردني ،يتم ربط الودائع لدى البنوك لسنة وتتقاضى الودائع فائدة سنوية تتراوح ما بين
0ر ٪4إلى 50ر5 :2019( ٪4ر ٪5إلى 5ر.)٪6

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

نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك
ينزل :ودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سنة
النقد وما في حكمه
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2020
دينـــــار

2019
دينـــــار

802ر411ر1
(848ر296ر)1
954ر114

794ر354ر2
(000ر270ر)2
794ر84

()17

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع –
تم تخفيض رأسمال الشركة خالل العام  2019وفقا لقرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في  15حزيران  2019كما هو
مبين في إيضاح ( )1وعليه أصبح رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع 000ر250ر 10دينار موزعا ً على 000ر250ر10
سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد كما في  31كانون األول .2020
إحتياطي إجباري –
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل خالل السنوات السابقة بنسبة  ٪10وفقا ً
لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
توزيعات أرباح–
قام مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  14اذار  2020بالتوصية للهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح بنسبة  ٪2من رأس
المال المكتتب به والمدفوع بمبلغ 000ر 205دينار كأرباح على المساهمين عن عام . 2019
()18

ذمم وأرصدة دائنة أخرى
2020
دينـــار

ذمم دائنة
أمانات ضمان اجتماعي
أمانات مقاولين
أخرى
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2019
دينـــار
760ر4
816ر1

512ر5
854ر1
016ر11
398ر2

519ر1

780ر20

095ر8

-

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
2020
دينـــار

التغير في القيمة العادلة
عوائد توزيعات أسهم
أرباح بيع موجودات مالية

58

2019
دينـــار

593ر5
380ر39
910ر180

(689ر)37
248ر40
038ر118

883ر225

597ر120
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مصاريف إدارية

رواتب وأجور
أتعاب مهنية واستشارات
مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي
مصاريف خدمات مزارع
تأمين
إيجارات
مصاريف سفر وتنقالت
اشتراكات
مصاريف سيارات
رسوم إدراج
عموالت بنكية ووساطة مالية
مياه وكهرباء
مصاريف إجتماع الهيئة العامة
بريد وهاتف وانترنت
مصاريف ضيافة ونظافة
مصاريف صيانة وحراسة
رسوم تسجيل ورخص
مصاريف حكومية
أخرى
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131ر123
768ر23
141ر12
357ر27
522ر14
214ر12
000ر12
387ر8
201ر3
000ر5
572ر6
680ر2
190ر3
757ر1
137ر1
851
576
151
593ر8
228ر267

485ر106
777ر22
576ر14
044ر28
944ر13
214ر12
000ر12
990ر7
931ر3
000ر5
729ر1
138ر3
324ر5
949ر2
015ر1
262ر1
972
190
136ر6
676ر249

حصة السهم من ربح السنة

ربح السنة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة (سهم)

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
()22

2020
دينـــار

2019
دينـــار

2020

2019

409ر581
000ر250ر10

259ر286
000ر250ر10

فلس /دينـار

فلس /دينـار

0/057

0/028

ضريبة الدخل

شركة دارات االردنية القابضة:
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل على نتائج اعمال شركة دارات االردنية القابضة للسنوات المنتهية في  31كانون األول
و 2019وذلك لوجود خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا بموجب قانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة .2018
ان نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركة بحسب قانون الضريبة رقم ( )38لسنة  2018النافذ من تاريخ  1كانون الثاني  2019هي
 ٪20باإلضافة الى  ٪1ضريبة دخل المساهمة الوطنية.
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ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي لشركة دارات االردنية القابضة:
2020
دينــــار

2019
دينــــار

الربح المحاسبي لشركة دارات االردنية القابضة

003ر275

259ر286

ينزل :صافي اإليرادات والخسائر الغير خاضعة للضريبة

(187ر)148

(695ر)121

الربح المعدل
ينزل  :الخسائر الضريبية المتراكمة
الدخل الخاضع للضريبة
ضريبة الدخل المستحقة*

816ر126
(816ر)126
-

564ر164
(564ر)164
-

نسبة ضريبة الدخل القانونية

٪21

٪21

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

-

-

قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن األعوام  2017و 2018و 2019ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة
السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات لغاية عام .2016
الشركات التابعة:
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل للشركات التابعة للسنوات المنتهية في  31كانون األول  2020و 2019بموجب قانون
ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة  2018وذلك لزيادة المصاريف المقبولة ضريبيا عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.
شركة األردنية األوروبية الدارة العقارات:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام  .2018قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي
عن العام  2019ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
شركة التنفيذيون للتطوير العقاري:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام .2019
شركة المرسى األمن للتطوير العقاري:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام .2019
شركة المشكاة للتعليم:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام .2019
شركة الحدس للتطوير واالستثمار:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام .2019
شركة دارات الريف االردنية العقارية:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام  .2018قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي
عن العام  2019ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
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معامالت مع جهات ذات عالقة

تشمل الجهات ذات العالقة الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة
والشركات المسيطر عليها أو عليها تأثير جوهري بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الجهات .هذا ويتم اعتماد األسعار
والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي ملخص المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة والظاهرة في القوائم المالية الموحدة:
بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
2020
دينـــار

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

833ر4
809ر1
942ر15
584ر22

شركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية (شركة حليفة)
شركة السالم للمن والحماية (شركة تابعة لشركة حليفة)
شركة اجياد للوراق المالية

2019
دينـــار
036ر7
967ر5
968ر5
971ر18

بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة:
منافع اإلدارة التنفيذية:
2020
دينـــار
548ر81

رواتب ومنافع أخرى
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2019
دينـــار
155ر70

( )24القيمة العادلة
القيمة العادلة لألدوات المالية
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للدوات المالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل مستمر كما في  31كانون األول 2020
و:2019
القيمة الدفترية
2020
دينار
موجودات مالية
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
أرصدة مدينة األخرى
المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة
موجودات مالية أخرى
النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
مطلوبات مالية
الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

القيمة العادلة
2019
دينار

2020
دينار

2019
دينار

787ر462
448ر347
584ر22
873ر39
802ر411ر1

787ر462
605ر120
971ر18
733ر145
794ر354ر2

787ر462
448ر347
584ر22
873ر39
802ر411ر1

787ر462
605ر120
971ر18
733ر145
794ر354ر2

494ر284ر2

890ر102ر3

494ر284ر2

890ر102ر3

095ر8

066ر54

066ر54

095ر8

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا ً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك ،باستثناء
عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.
إن القيمة العادلة للدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
قياس القيمة العادلة
تستخدم المجموعة الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة للدوات المالية:
المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.
المستوى الثاني :تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو
غير مباشر من معلومات السوق.
المستوى الثالث :تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من
السوق يمكن مالحظتها.
يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل مستمر وحسب الترتيب الهرمي:
- 2020

المستوى األول
دينــــار

المستوى الثاني
دينــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

570ر724
-

500ر600

- 2019

المستوى األول
دينــــار

المستوى الثاني
دينــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

081ر626
62

-

مجموع
دينــــار
570ر724
500ر600
مجموع
دينــــار
081ر626

( )25معلومات قطاعات األعمال
معلومات قطاعات األعمال الرئيسية
ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى قطاعين رئيسيين:
تطوير أراضي
استثمارات

 تتمثل بشراء أراضي بهدف تطويرها وبيعها. -تتمثل باالستثمارات في األسهم واالستثمار في شركات حليفة.

إن هذه القطاعات هي األساس الذي تبنى عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية.
استثمارات
تطوير أراضـي
-2020

دينــــار

إيرادات القطاع

500ر44

كلفة مبيعات

(327ر)42
-

حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

أخـــرى

المجمـــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

883ر225

316ر161

231ر412

استهالكات

(087ر)2

(960ر)2

699ر431

-

(327ر)42

081ر52

312ر464

-

(047ر)5

مصاريف أخرى

(116ر)156

(436ر)83

(676ر)27

(228ر)267

(خسارة) ربح السنة

(030ر)156

718ر551

721ر185

409ر581

443ر060ر5

357ر187ر1

943ر364ر2

743ر612ر8

736ر071ر2

320ر284

056ر356ر2

-

(934ر)38

(066ر)54

329ر610ر2

733ر914ر10

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع

-

استثمارات في شركات حليفة
مطلوبات القطاع

(132ر)15

صافي الموجودات

311ر045ر5

093ر259ر3

-2019
إيرادات القطاع

000ر90

كلفة مبيعات

(750ر)79
-

حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

597ر120

248ر213

451ر137

استهالكات

(081ر)2

(366ر)2

845ر423

-

(750ر)79

836ر58

287ر196

-

(447ر)4

مصاريف أخرى

(912ر)183

(414ر)65

()350

(676ر)249

(خسارة) ربح السنة

(743ر)175

268ر190

734ر271

259ر286

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع

567ر869ر4
-

استثمارات في شركات حليفة
مطلوبات القطاع

(743ر)3

صافي الموجودات

824ر865ر4
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868ر088ر1

866ر571ر2

301ر530ر8

569ر774ر1

549ر241

118ر016ر2

-

(352ر)4

(095ر)8

063ر809ر2

324ر538ر10

437ر863ر2
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إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للدوات المالية بسبب
التغيرات في أسعار الفائدة.
ان المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل سعر فائدة متغير مثل الودائع لدى البنوك.
تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المجموعة لسنة واحدة ،ويتم
احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  31كانون األول.
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  31كانون األول،
مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
- 2020
العملـــة

دينار أردني

العملـــة

دينار أردني

الزيادة
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على
ربح السنة
دينـــار

100

968ر12

النقص
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على
ربح السنة
دينـــار

()100

(968ر)12

- 2019
العملـــة

دينار أردني

العملـــة

دينار أردني

64

الزيادة
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على
ربح السنة
دينـــار

100

700ر22

النقص
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على
ربح السنة
دينـــار

()100

(700ر)22

مخاطر التغير بأسعار األسهم
يوضح الجدول التالي حساسية التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر نتيجة للتغيرات
الممكنة المعقولة على أسعار األسهم ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:
-2020
المؤشر

بورصة عمان
أسواق مالية خارجية

التغير في المؤشر
()٪

األثر على
ربح السنة
دينــــار

10
10

639ر42
819ر29

-2019
المؤشر

بورصة عمان
أسواق مالية خارجية

التغير في المؤشر
()٪

األثر على
ربح السنة
دينــــار

10
10

290ر46
318ر16

في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس االشارة.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجموعة.
وترى المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة
بشكل مستمر .كما تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.
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مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.
تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية عند الحاجة.
تستحق المطلوبات المالية خالل سنة من تاريخ القوائم المالية الموحدة.
مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي .إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر
األمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار) ،وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
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التزامات محتملة
2020

2019

دينـــــار

دينـــــار

910ر117

كفاالت

230ر14

بلغت التأمينات مقابل الكفاالت 791ر 20دينار كما في  31كانون األول 423 :2019( 2020ر 1دينار) (إيضاح .)15
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( )2 8

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط
المجموعة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا وقامت المجموعة
خالل السنة السابقة بتخفيض رأس مال المجموعة المصرح والمكتتب به بمقدار 000ر000ر 1سهم من خالل إطفاء مبلغ وقدره
000ر000ر 1دينار من الخسائر المتراكمة للشركة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها
733ر914ر 10دينار كما في  31كانون األول 324 :2019( 2020ر538ر 10دينار).
()29

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات غير نافذة التطبيق

إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه،
وستقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجا ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير
المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين
المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي
تحمل خاصية المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  2023مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
(.)17
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  2020بإصدار تعديالت على فقرات ( )69الى ( )76من معيار المحاسبة
الدولي رقم ( )1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة .توضح هذه التعديالت:
تعريف الحق لتأجيل التسوية،
 الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية، ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل، وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتهــا أداة حقــوق ملكيــة عنــد اذ ال تــؤثر شــروطالمطلوبات على تصنيفها.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني .2023
إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()3
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3اندماج
األعمال  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي .تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية والذي
صدر في عام  1989ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار  2018دون تغيير جوهري على
متطلبات اإلطار المفاهيمي.
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كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم
الثاني" ) (Day 2للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو تفسير لجنة تفسير
معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )21في حال تم تكبدها بشكل منفصل.
في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3للصول المحتملة التي لن تتأثر
باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.
سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  .2022من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على
القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات
واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات
بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة
المقصودة التي تحددها اإلدارة .وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في
قائمة االرباح أو الخسائر.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2022على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء
باستخدامها في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  ،2020بإصدار تعــديالت علــى معيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( )37والتــي تحــدد
التكاليف التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.
تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة" .ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخــدمات تتضــمن كــال مــن التكـ اليف
اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.
ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولــذلك يــتم اســتبعادها إال إذا تــم تحميلهــا الــى الطــرف االخــر بموجــب
شروط العقد.
سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا ً من  1كانون الثاني  .2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفــاء بجميــع شــروطها كمــا
في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية للعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً
تعديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا
كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية .تشمل هذه الرسوم
فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو
المقرض نيابة عن اآلخر.
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تقوم المجموعة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي تطبق فيها
المجموعة التعديل.
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا ً من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبك .من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر
جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
المرحلة الثانية من إصالح ( IBORسعر الفوائد المعروضة بين البنوك)
المرحلة الثانية من إصالح  IBORالتي ستصبح سارية المفعول في  1كانون الثاني  ،2021تتضمن عددًا من اإلعفاءات
واإلفصاحات اإلضافية .تتطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من  IBORإلى معدل العائد الخالي من المخاطر.
التغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي ،نتيجة لتغير المراجع المستخدمة لتحديد الفائدة المتغيرة يتطلب
تطبيق عملي لتغير أسعار الفائدة المتغيرة .بشرط أنه ،بالنسبة للداة المالية ،يتم االنتقال من االعتماد على السعر المعتمد على
IBORإلى نسب العائد الخالي من المخاطر على أساس معادل اقتصاديًا .توفر المرحلة الثانية من إصالح  IBORإعفاءات مؤقتة
تسمح باستمرارية عالقات التحوط للبنك عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعتمد على العائد الخالي
من المخاطر .تتطلب اإلعفاءات من البنك تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط .مما يتضمن إعادة تعريف
المخاطر التي يتم التحوط لها من خالل ربطها مع استخدام العائد الخالي من المخاطر ووصف أداة التحوط و /أو البند المتحوط له
لربطها مع العائد الخالي من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط .يجب إجراء استكمال التعديالت على توثيق التحوطات
بحلول نهاية السنة المالية التي يتم فيها تطبيق المرحلة الثانية.
عند اختيار البنك لتطبيق التعديالت بأثر رجعي ،يمكن إعادة احتساب القيمة العادلة لتبدأ من صفر لكل عملية تحوط بشكل منفصل.
يجوز للبنك استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا ،للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في حال تم تحديد
مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل ،على سبيل المثال ،في حال توفرت مراجع سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر يتم
استخدامها على نطاق واسع في تسعير القروض أو المشتقات المالية .يمكن اعفاء البنك من هذا المتطلب عند عدم وجود مراجع
سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر في حال قدر البنك ان المراجع السوقية ستتوفر خالل  24شهر.
بالنسبة لعمليات التحوط الخاصة بمجموعة البنود ،يجب على البنك أن يقوم بتحويل هذه األدوات إلى مجموعات أكثر تفصيال ليتم
تحديد معدل الفائدة الخالية من المخاطر المتعلقة بها .في حال تم إيقاف أية عالقات تحوط بسبب تطبيق المرحلة الثانية من إصالح
 IBORفقط وفي حال لتلبيتها لمتطلبات معايير محاسبة التحوط ،يجب إعادتها عند تطبيق المرحلة الثانية من إصالح  .IBORمن
غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
()30

انتشار فايروس كورونا (كوفيد )19-وأثره على الشركة

تأثر االقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا والذي أدى الى اضطراب جوهري في االقتصاد العالمي ومختلف قطاعات األعمال.
وبالتالي انعكس ذلك على معظم القطاعات والتي تأثرت بتعليق أنشطة األعمال والحجر الصحي الموسع الذي تم فرضه باإلضافة
الى تأثير إجراءات حكومية أخرى اتخذت لمكافحة الفيروس .لم يكن لتفشي هذا الوباء أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة
كما في  31كانون األول  .2020سوف تستمر اإلدارة بمراقبة التطورات المستقبلية التي قد تؤثرعلى نتائج الشركة المستقبلية
وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي.
( )3 1

أرقام مقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام  2019لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية لعام  2020ولم ينتج عن إعادة
التبويب أثر على نتائج األعمال أو حقوق الملكية لعام .2019
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