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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام
أتشرف وزمالئي أعضاء مجلس االدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي الرابع عشر لعام
.2021
شهد عام  2021بداية التعافي االقتصادي التدريجي لجميع القطاعات االقتصاديه على
المستوى المحلي واالقليمي والدولي من ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بداية
عام  2020والتي كان لها االثر الكبير على اقتصاديات بلدان العالم.
واستمرارا لنهج الشركة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فيما يتعلق بالدخول بأي
استثمارات جديدة ركزت الشركة على الدخول في استثمارات مضمونة النتائج والعوائد
االمر الذي أثر ايجابيا على أعمال الشركة خالل عام .2021
حيث حققت الشركة أرباحا صافية خالل عام  2021مقدارها  1,102مليون دينار تقريبا
بعد أخذ مخصص الضريبة وأرباح قابلة للتوزيع بعد أخذ المخصصات الالزمة بمقدار
 992ألف دينار تقريبا .
وقد تنوعت مصادر ايرادات الشركة خالل عام  2021حيث بلغت االيرادات الناتجة عن
بيع سهم شركة أمواج العقارية حوال  70ألف دينارتقريبا وااليرادات الناتجة عن فوائد
الودائع لدى البنوك باالضافة الى فوائد االستثمار باالدوات المالية كالسندات وغيرها
حوالي  80ألف دينار تقريبا.
اما على صعيد االستثمار في المشروع السكني في منطقة الصويفية فقد تم بيع  6شقق من
بداية المشروع لغاية  2021/12/31منها شقة خالل عام  2021باجمالي ايراد بلغ 80
ألف دينار(حصتنا من المشروع بنسبة . )%50
وعلى صعيد االستثمار في مشروع ريف عمان فقد تم بيع ثالث مزارع خالل عام
 2021باجمالي ايراد  315ألف دينار تقريبا.
اما على صعيد االستثمار في الشركات الحليفة فقد شهد عام  2021نموا على مستوى
االستثمار في شركة اجياد لألوراق المالية والتي نمتلك منها حوالى  %33بسبب استمرار
شركة اجياد بالتوسع في اعمالها والتداول باالسواق االقليمية والعالمية وعكس بعض
مخصصات مخاطر االئتمان التي تم آخذها في سنوات مالية سابقة والتي انعكست ايجابا
على نتائج اعمالها خالل عام  2021حيث بلغت حصة شركة دارات االردنية القابضة من
ارباح شركة اجياد لألوراق المالية مبلغ  1,100مليون دينار تقريبا حيث تعتبر شركة
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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  2021مبلغ  3االف دينار تقريبا.
وبالنظر الى البيانات المالية لشركة دارات االردنية القابضة عن عام  2021فقد حافظت
الشركة على قوة ومتانة المركز المالي لها حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم  1.14دينار .
وخالل عام  2021استمرت الشركة بسياسة التوسع والتنويع في استتتثماراتها الماليتتة فقتتد
قامت الشركة باالستثمار بمجموعة من بتتاالدوات الماليتتة اات العائتتد االقتصتتادي المجتتدي
المتمثلة في صناديق استثمارية تستثمر في المجال العقاري في اوروبتتا وامريكتا وتتتم فتتت
حساب لدى بنك سويسري مقتترف فتتي سويستترا بمبلتتغ حتتوالي مليتتون دوالر لالستتتثمار فتتي
المنتجات واالدوات المالية المختلفة والتي تحقق عائتتد مجتتزي للشتتركة وستستتتمر الشتتركة
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 تم االنتهاء من بناء المشروع بالكامل خالل عام 2021
وسيتم خالل الربع االول من عام  2022اصدار اان االشغال للبدء بتأجير الهناجر لتحقيق
عوائد مجزية للشركة .
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  2021المقدم للهيئة العامة العادية لمستاهمي شتتركة
دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة فتتي االجتمتتاع الستتنوي الستتادس عشتتر
الذي ستتيعقد فتتي تمتتام الستتاعة العاشتترة متتن صتتباح يتتوم االثنتتين الموافتتق 2021/03/21
والك بواسطة وسائل االتصال المرئي وااللكتروني ) ( Zoom
حضرات السادة المساهمين الكرام ،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم في هذا االجتماع وأن يقتتدم لكتتم تقريتترف الستتنوي الرابتع
عشتتر للستتنة المنتهيتتة فتتي  31كتتانون األول  2021والمتضتتمن البيانتتات الماليتتة الموحتتدة
للشركة لنفس الفترة وتطلعات الشركة المستقبلية لعام .2022
أوالا :وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها
وحجم االستثمار الرأسمالي.
أ -أنشطة الشركة الرئيسية:
تهتتدف الشتتركة إلتتى تحقيتتق الغايتتات واألغتتراض التاليتتة متتن ختتالل استتتثمار أمواله تا
ومصادر تمويلها في كافة أوجه االستثمار المتاحة في القطاعتات االقتصتتادية المختلفتتة
المالية والصناعية والتجارية والعقارية والسياحية والخدمات والك متتن ختتالل شتتركات
تابعة ومملوكة لها كليا ً أو جزئيا ً:
 .1تملتتك شتتركات مستتاهمة عام تة و /أو شتتركات محتتدودة المستتلولية و /أو شتتركات
مساهمة خاصة و /أو تملك أسهم أو حصص في شركات مستتاهمة عامتتة أخترى أو
شركات محدودة المسلولية أو شركات مساهمة خاصة.
 .2تأسيس شركات تابعة لها وتملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة عامة أخرى
أو شركات محدودة المسلولية أو شركات مساهمة خاصتتة لتحقيتتق أي متتن غاياتهتتا
أو لتحقيقها جميعا ً .
 .3إدارة الشركات التابعة لها أو المشتتاركة فتتي إدارة الشتركات األختترى التتتي تستتاهم
فيها.
 .4استثمار أموالها فتي األستتهم والستتندات واألوراق الماليتتة األختترى وفتتي الحصتتص
المكونتتة لتترأوس أمتتوال الشتتركات اات المستتلولية المحتتدودة واألستتهم المكونتتة
لرأوس أموال الشركات المساهمة الخاصة.
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 .5تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
 .6تملك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرهتتا متتن الحقتتوق
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 ( )6موظف العديد منهم او خبرة عالية. ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها .ت -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للفترة المنتهية في  31كانون أول  2021ال شي.
ثانياا :الشركات التابعة للشركة.
أ-

-

-

-

شتتركة دارات الريتتف األردنتتي العقاريتتة مستتاهمة خاصتتة متخصصتتة فتتي تطتتوير
وإنشتتاء مشتتاريع عقاريتتة بكافتتة أنواعهتتا وغاياتهتتا وتشتتمل الستتكنية والتجاريتتة
والص تناعية واالستتتثمارية وغيرهتتا وبيعهتتا بتتدون فوائتتد ربويتتة و /أو تأجيرهتتا،
والدخول في العطاءات ،وإدارة المشاريع العقارية وتقديم الخدمات واالستشتتارات
الهندسية.
يبلتتتغ رأستتتمالها ( )50,000خمستتتون ألتتتف دينتتتار مدفوعتتتة بالكامتتتل بتتتتاري
 2008/4/14وهتتي مملوكتتة بالكامتتل متتن قبتتل شتتركة دارات األردنيتتة القابضتتة
ويديرها مجلتتس إدارة مكتتون متتن خمستتة أعضتتاء تستتميهم شتتركة دارات األردنيتتة
القابضة.
تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر.
تمتلك الشركة مشروع ريف عمان في منطقة جبة في محافظة جرش ،وهتتو عبتارة
عن مشروع عقاري قائم على بيع متتزارع بمستتاحات ( )5-3دونتتم متتع بنتتاء بيتتوت
ريفية على هذف المساحات.
تمتلتتك الشتتركة متتع شتتركاء استتتراتيجيين بنستتبة  %50مشتتروع استتكان فتتي منطقتتة
الصويفية وهو عبارة عن عمارة سكنية مكونة من  13شقق سكنية بمساحة صغيرة
من ( 90 – 80م) للشقة الواحدة وقد تم االنتهاء متتن المشتتروع وبيتتع  6شتقق متتن
الشقق السكنية منه .
ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكتتة أو خارجهتتا وال يوجتتد أي شتتركات تابعتتة
لهذف الشركة .
تمتلك الشركة نسبة  %50من شركة الحدس للتطوير واإلستثمار  ،و  %8من شركة
المرسى اآلمن للتطوير العقاري .
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ب -الشركة األردنية األوروبية إلدارة العقارات اات مسلولية محدودة ،غاياتها:
 .1المساهمة بشركات أخرى.
 .2االستثمار في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة العقارات.
 .3تملك الشركات والمشاريع.
 .4الدخول في عقود استثمارية وعقود مشاركة.
 يبلتتتتغ رأستتتتمالها ( )5,000خمستتتتة آالف دينتتتتار مدفوعتت تة بالكامتتتتل بتتتتتاري 2008/12/15وهتتي مملوكتتة بالكامتتل متتن قبتتل شتتركة دارات األردنيتتة القابضتتة
وتديرها هيئتتة متتديرين مكونتتة متتن ثالثتتة أعضتتاء تستتميهم شتتركة دارات األردنيتتة
القابضة.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر., يقتتوم بتستتيير عمتتل الشتتركة حالي تا ً مجموعتتة متتن متتوظفي شتتركة دارات األردنيتتةالقابضة.
 تمتلك الشركة  %40من الشركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية. ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكتتة أو خارجهتتا وال يوجتتد أي شتتركات تابعتتةلهذف الشركة .
ت -شركة المرسى اآلمن للتطوير العقاري اات مسلولية محدودة ,غاياتها:
 .1استثمار أموال الشركة فيما تراف مناسبا ً وبما يخدم غايات الشركة.
 .2تملك وشراء وبيع األراضي والعقارات واألبنية ورهنها تنفيذا ً لغايات الشركة (عدا
الوساطة العقارية).
 يبلغ رأسمالها ( )1,000ألف دينار مدفوعة بالكامتتل بتتتاري  2009/07/09وهتيمملوكة بنسبة  %92من قبل شركة دارات األردنية القابضة وتتتديرها هيئتتة متتديرين
مكونة من أربعة أعضاء.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر., يقتتوم بتستتيير عمتتل الشتتركة حالي تا ً مجموعتتة متتن متتوظفي شتتركة دارات األردني تةالقابضة.
 تمتلك الشركة قطعة أرض في مدينة العقبة ,تبلغ مساحتها حوالي  14دونم. ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكتتة أو خارجهتتا وال يوجتتد أي شتتركات تابعتتةلهذف الشركة .
ث -شركة التنفيذيون للتطوير العقاري اات مسلولية محدودة ,غاياتها:
 .1شراء وبيع األراضتتي والتتك بعتد تطويرهتتا وتنظيمهتتا وتحستتينها وتقستيمها
وفرزها وإيصال كافة الخدمات الالزمة لها حسب القوانين المرعية.
 .2استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة.
 .3تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لقيام الشركة بأعمالها.
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 .4االستثمار في المشاريع العقارية والسياحية والصناعية وأية مشاريع أختترى
تسم بها القوانين المرعية وضمن نظام االستثمارات المطبقة.
 يبلتتغ رأستتمالها ( )10,000عشتترة آالف دينتتار مدفوعتتة بالكامتتل بتتتاري 2009/08/03وهتتي مملوكتتة بالكامتتل متتن قبتتل شتتركة دارات األردنيتتة
القابضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة أعضاء.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر. يقوم بتسيير عمل الشركة حاليا ً مجموعة من موظفي شركة دارات األردنيتتةالقابضة.
 تمتلك الشركة قطعة أرض في منطقة بدر الجديدة ,تبلغ مساحتها حوالي 13دونم.
 ال يوجتتتد أي فتتتروع للشتتتركة داختتتل المملكتتتة أو خارجهتتتا وال يوجتتتد أيشركات تابعة لهذف الشركة .
ج -شركة المشكاة للتعليم اات مسلولية محدودة ,غاياتها:
 .1شراء وبيع األراضي والك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها 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.
 يبلتتتغ رأستتتمالها ( )10,000عشتتترة آالف دينتتتار مدفوعتتتة بالكامتتتل بتتتتاري 2009/09/13وهي مملوكة بالكامل من قبل شتتركة دارات األردنيتتة القابضتتة
وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة أعضاء.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر., يقوم بتسيير عمل الشركة حاليتا ً مجموعتتة متتن متتوظفي شتتركة دارات األردنيتتةالقابضة.
 تمتلك الشركة حولي  %33من شركة أجياد لألوراق المالية. ال يوجتتتتد أي فتتتتروع للشتتتتركة داختتتتل المملكتتتتة أو خارجهتتتا وال يوجتتتتد أيشركات تابعة لهذف الشركة .
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ح -شركة الحدس للتطوير واالستثمار اات مسلولية محدودة ,غاياتها:
 .1شراء وتملك واستئجار األراضي وفرزهتتا وتطويرهتتا وتنظيمهتتا واستصتتالحها
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.
 يبلتتتغ رأستتتمالها ( )19,000تستتتعة عشتتتر ألتتتف دينتتتار مدفوعتتتة بالكامتتتلوهي مملوكة بنسبة  %50من قبل شركة دارات األردنية القابضة وتديرها هيئتتة
مديرين مكونة من ثالثة أعضاء.
 تقع مكاتب الشركة في خلدا ,شارع المدينة الطبية ,مجمع عدنان أبو حيدر. يقوم بتسيير عمل الشركة حاليتا ً مجموعتتة متتن متتوظفي شتتركة دارات األردنيتتةالقابضة.
 تمتلك الشركة قطعة أرض في مدينة العقبة ,تبلغ مساحتها حوالي  11دونم. ال يوجتتتتد أي فتتتروع للشتتتتركة داختتتتل المملكتتتتة أو خارجهتتتتا وال يوجتتتتد أيشركات تابعة لهذف الشركة .
 تم ختتالل عتتام  2021االنتهتتاء متتن تنفيتتذ مشتتروع الهنتتاجر علتتى أرض شتتركةالحدس في مدينة العقبة وبانتظار اصتتدار اان االشتتغال ختتالل الربتتع االول متتن
عام .2022
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ثالثا ا :أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

االسم

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 آرثرأندرسون في المملكة المتحدة
 المدير المالي لمجموعةالخليج الدولية في المملكة
المتحدة
 المدير العام لدى شركة سندالتجارية في السعودية
 ملسس و عضو مجلس إدارةللشركة الوطنية للدواجن
(سابقاً)
 ملسس ورئيس هيئةالمديرين في ملسسة عماد
كمال التجارية
 الرئيس التنفيذي للمالية فيمجموعة الدوحة للتامين.
 رئيس الشلون الماليةواالدارية في شركة العرب
للتأمين على الحياة والحوادث
منذ عام . 2017-2013
 مدير عام بالوكالة في شركةدارات األردنية القابضة عام
. 2012
 المدير التنفيذي للمالية لشركةدارات 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 مفل محمد
عقل

عضو مجلس
إدارة

1962

بكالوريوس
هندسة اقتصاد
زراعي من
جامعة والية
ايوا  /امريكا

1984

عضو مجلس
إدارة

1981

 بكالوريوسعلم الحاسوب
من الجامعة
األمريكية
/بيروت

2002

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

المناصب الحالية
عضو هيئة مديري شركةالسبيل االولى للمشاريع
الصناعيه.
عضو هيئة مديري شركةالمياف للصناعة واالستثمار.
ادارة مشاريع زراعيةمتخصصه.
سابقا
 مدير عام للشركة الوطنيةللمياف المعدنية السبيل .
عضو هيئة مديري شركة ميافالينابيع الوطنية.
عضو هيئة مديري شركةالمفرق للتجارة.
 صاحب ملسسة الترياق من2017الى 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 للبنك العقاريالعربي المصري منذ 2018
 الرئيس التنفيذي لشركة AZ Investmentمنذ . 2013
 الرئيس التنفيذي لمصرفالراجحي . 2013
 نائب الرئيس التنفيذي لبنكالملسسة العربية المصرفية
. 2010
 مستشار مالي لبنك ميريالنشالدولي  /البحرين . 2000
 محلل استثمار لملسسةالتمويل الدولية . 1998

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

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

15 of 65

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 إعتبارا ً 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  %5فأكثر.
الرقم
1
2

االسم
باسل عبد الرحيم
منيب جردانة
رياض برهان طاهر
كمال

عدد األسهم كما في
2021/12/31

النسبة %

عدد األسهم كما في
2020/12/31

النسبة %

3,075,000

30.000

3,075,000

30.000

5.000

512,500

5.000

512,500

خامساا :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها.
استمر نهج الشركة في التوسع فتتي االستتتثمارات القطاعيتة وإثبتات متتدى القتتدرة علتتى
التعامل مع الفرص االستثمارية وتحقيق المنافسة ,ويثبتتت التتك التنتوع الكبيتتر قطاعيتا ً،
ومن أمثلة هذف القطاعات والمشاريع التي تم التوسع فيها:
 مشاريع الشركة في قطاع التطتتوير العقتتاري متتن ختتالل مشتتروع هنتتاجر العقبتتة متتنختتالل احتتدى الشتتركات التابعتته حيتتث تتتم االنتهتتاء متتن تنفيتتذ مشتتروع الهنتتاجر وستتيتم
عرضها للتأجير خالل عام . 2022
 السوق المالي من خالل محفظة االسهم المتنوعة والتي تشمل عدة قطاعات داخليتتةوخارجية .
التوستتع فتتي االستتتثمار فتتي االدوات الماليتتة متتن ختتالل الصتتناديق االستتتثمارية التتتيتستثمر في القطاع العقاري على المستوى الخارجي .
 تم خالل عام  2021فت حستتاب لتتدى بنتتك سويستتري مقتترف فتتي دبتتي بمبلتتغ حتتواليمليتتون دوالر لالستتتثمار فتتي المنتجتتات واالدوات الماليتتة المختلفتتة والتتتي تحقتتق عائتتد
مجزي للشركة.
وقد كان إلدارة الشركة فلسفتها الخاصة باالستعانة بالشتتريك االستتتراتيجي التتذي يملتك
المعرفة والخبرة في المجال الذي تخطط الشركة لالستثمار فيه ،باإلضافة إلى حرصها
على امتالك الحصة األكبر في الشركات التي تستثمر فتتي هتتذف القطاعتتات بمتتا يضتتمن
تقديم خدمة ومنتج متميز ووجود سياسات تسعير منافسة.
إن طبيعة استثمارات الشركة ومحدودية رأسمالها البالغ  10.250مليون دينتار يجعتل
التركيز على السوق المحلي كهدف استراتيجي وبأولوية قصوى ،ولكن نظرا للظروف
التي مر بها العالم أجمع من خالل جائحة كورونا واالثار االقتصادية التي ترتبت علتتى
الك أدى الى تغيير في توجهات الشركة االستثمارية بحيتتث أصتتبحت الشتتركة تستتثمر
فتتي أي فرصتتة استتتثمارية مجديتتة فتتي ش تتى المجتتاالت ختتارج اطتتار الستتوق المحلتتي
(االسواق الخارجية )
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باالضافة الى تصدير خدمات الشركة فتتي بعتتض القطاعتتات لألستتواق الخارجيتتة مثتتل
خدمات الشركة األردنية القبرصية .
 ما تم اكرف في البنود أعالف وبسبب تعدد الشركات التابعة والحليفة ومجاالت العمتتليجعل من الصعوبة بمكان الوقوف على نستتبة حقيقيتتة لحصتتة الشتتركة متتن الستتوق
المحلي واألسواق الخارجية.
سادساا :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا ا وخارجياا.
 ال يوجتتتد اعتمتتتاد علتتتى متتتوردين محتتتددين أو عمتتتالء رئيستتتين محليت تا ً وخارجيت تا ًيشكلون %10فأكثر من إجمالي المشتريات و /أو المبيعات.
سابعاا :الحماية الحكوميةة أو االمتيةاتات التةي تتمتةع بهةا الشةركة أو أي مةن منتجاتهةا
بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
 ال يوجتتد أي حمايتة حكوميتتة أو امتيتتازات تتمتتتع بهتتا الشتتركة أو أي متتن منتجاتهتتابموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
 ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.ثامناا :القرارات الصادرة عةن الحكومةة أو المنظمةات الدوليةة أو غيرهةا التةي لهةا أثةر
مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
 ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدوليتتة أو غيرهتتا لهتتا أثتترمادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
 -ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.
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تاسةعاا :الهيكةةل التنظيمةةي للشةركة وعةةدد موظفيهةةا وفئةات مةةتهالتهم وبةةرامج التأهيةل
والتدريب لموظفي الشركة.
أ -الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة

 )1الهيكل التنظيمي لشركة دارات األردنية القابضة:

مجلس اإلدارة

لجان مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة التدقيق
لجنة المكافات
والحوافز

المدير المالي
التنفيذي

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

مجلس اإلدارة

المدير العام

الدائرة المالية
واإلدارية
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ب -عدد موظفي الشركة وفئات متهالتهم:
المتهل العلمي

شركة دارات األردنية القابضة

دكتوراف
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
مراكز تدريب
ثانوية عامة
إعدادي
إجمالي عدد الموظفين

0
0
0
4
1
0
0
1
6

ث -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
ال يوجد
عاشراا :المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
إن تعدد نشاطات الشركة القابضة والقطاعات التي تستثمر فيها وتعدد الروابط االمامية
والخلفية لهتتذف القطاعتتات يجعلهتتا عرضتتة بمستتتويات متفاوتتتة للتتتأثر بكافتتة المعطيتتات
االقتصادية والمالية المحلية واإلقليمية والدولية حيث ان ظتتروف عتتام  2021تختلتتف
تماما عن عام  2020ويمكن حصر طبيعة هذف المخاطر بما يلي:
 الظتتروف التتتي متتر بهتتا العتتالم أجمتتع متتن ختتالل جائحتتة كورونتتا واالثتتاراالقتصادية التي ترتبت على الك.
 االوضاع االقتصادية الصعبة وتأثيراتهتتا المتذبذبتتة علتتى أستتعار المتتواد األوليتتةوالمشتقات النفطية والقوة الشرائية مما أثر على قيمة عطاءات مشاريع الشركة
في التطوير العقاري ،وحجم الطلب علتتى منتجتتات الشتتركة العقاريتتة وغيرهتتا،
وتأخر خطة مبيعات المشروع الرئيسي للشركة.
 القدرة على فت األسواق لكافة خدمات الشركة والشركات التابعة والحليفة. التأثر الطبيعتتي بالملشتترات والسياستتات االقتصتتادية الرئيستتية ومنهتتا سياستتاتاالستتتثمار فتتي الستتوق المتتالي والسياستتة التحفظيتتة للبنتتوك األردنيتتة ،وأستتعار
الفائدة ،متوسط دخل الفرد ،التضخم ،البطالة ،معدل النمو السكاني وغيرها متتن
الملشرات األخرى التي تلثر في سلوك المستهلك.
 قدرة الشركة على إيجاد الشريك االستتتراتيجي التتذي يضتتمن تقتتديم استتتثماراتوخدمات على المستوى المطلوب من الجودة.
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حادي عشر :اإلنجاتات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية.
شهد عام  2021تحقيق صافي رب بمقدار 1,102مليون دينار تقريبا وهذا الرب ناتج
عن زيادة عائد الشركة من ارباح الشركات الحليفه مثل شركة اجياد لألوراق المالية
والشركة االردنية القبرصية للخدمات اللوجستية .
وخالل عام  2021قامتتت الشتتركة ببيتتع شتتقة متن مشتتروع العمتتارة الستتكنية بالصتتويفية و
ثالث مزارع من مشروع ريف عمان التتابع التتى شتتركة دارات الريتتف االردنتتي العقاريتتة
وقد نتج عن الك تحقيق هامش رب مقبول.
كذلك تم خالل عام  2021التوسع في محفظة االسهم الخارجية وكذلك التوستتع االستتتثمار
في االدوات المالية كالسندات والصناديق االستثمارية ممتتا ادى التتى تحقيتتق عائتتد مجتتزي
من تلك االستثمارات.
باإلضافة الى ما اكر اعالف 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  2021حيث سعت
الشركة بالحصول على أعلى سعر فائدة ممكن لربط الوديعة خالل عام  2021اضافة
الى سياسة الشركة في ضبط المصاريف االدارية قدر المستطاع .
ثاني عشر :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة الماليةة وال
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
 ال يوجد أي أثر مالي لعمليات اات طبيعة غيتتر متكتتررة حتتدثت ختتالل الستتنة الماليتتة والتدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
ثالةةث عشةةر :السلسةةلة الزمنيةةة لحربةةا أو الخسةةائر المحققةةة واألربةةا الموتعةةة
وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية منذ تأسيس الشركة.

صافي األرباح
(الخسائر) بعد
المخصصات
واالحتياطات
األرباح الموزعة
صافي حقوق
المساهمين
أسعار األوراق
المالية

كما في  31كانون
أول ( 2021بالدينار
األردني)
1,101,958

كما في  31كانون
أول ( 2020بالدينار
األردني)
581,409

كما في  31كانون
أول ( 2019بالدينار
األردني)

كما في  31كانون
أول 2018
(بالدينار األردني)
)(459,274

كما في  31كانون
أول ( 2017بالدينار
األردني)
)(519,180

286,259

307,500
11,709,191

205,000
10,914,733

ال يوجد
10,538,324

ال يوجد
10,252,065

ال يوجد
10,711,341

0.53

0.47

0.40

0.27

0.32
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رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة ونتائج 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 2021
%9.411
%9.318
0.030
0.986
%0.99
1.14
26

للسنة المنتهية في 31
كانون أول 2020
%5.326
%5.3
0.004
%0.49
%0.50
1.06
59

خةةامس عشةةر :التطةةورات المسةةتقبلية الهامةةة والخطةةة المسةةتقبلية للشةةركة للسةةنة
القادمة.
تتضمن الخطتتة المستتتقبلية للشتتركة ختتالل عتتام  2022اإلستتتمرار علتتى نهتتج عتتام 2021
بضبط النفقات ألقصتتى درجتتة ختتالل عتتام  ، 2022األمتتر التتذي ستتوف يتتلثر علتتى نتتتائج
الش تركة ختتالل عتتام  .2022كمتتا تتضتتمن الخطتتة المستتتقبلية للشتتركة ختتالل عتتام 2022
التركيز على تحسين أداء بعض استثماراتها واتخاا القرارات الالزمة لتحقيتتق اكبتتر منفعتتة
ممكنة لصال الشركة والمساهمين.
بالنسبة لمشروع ريف عمان فقد تم االستمرار في متابعتتة القتترارات المتختتذة ستتابقا والتتتي
من شأنها العمل على االسراع في تسويق وبيع ما تبقى من المشروع محاولة متتن الشتتركة
لض تدفقات نقدية بدالً من االراضي المجمدة والغير مباعة .
فيما يتعلق بمشروع االسكان في منطقة الصويفية تم بيع  6شقق من اصل  13شتتقة وستتيتم
العمل خالل عام  2022على 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 تم االنتهاء من المشروع كامال خالل عام 2021
بانتظار اصدار اان االشغال خالل الربع االول من عام  2022بحيث يتسنى للشركة
استثمار هذا المشروع في التأجير وتحقيق عائد مجزي.
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خالل عام  2021قامت الشركة بالتوسع في االستثمار باالدوات المالية حيث تم االستثمار
بأكثر من صندوق استثماري خارجي يستثمر في القطاع العقاري وقد حققت الشركة عائد
مجزي جراء الك .
علما بأن الشركة منفتحة على أي استثمار يثبت جدواف االقتصادية لدراسته والدخول فيه.

سادس عشر :مقدار أتعاب التدقيق للشةركة والشةركات التابعةة ومقةدار أي أتعةاب عةن
خدمات أخرى تلقاها المدقق و /أو مستحقه له.
بلغ مقدار أتعتتاب متتدققي الحستتابات عتتن الستتنة المنتهيتتة فتتي  31كتتانون أول  2021مبلتتغ
( )11,890دينار أردني لشركة دارات األردنية القابضة والشركات التابعة لها .
سابع عشر :عدد األوراق المالية المملوكة من قبةل أعضةاء مجلةس اإلدارة وأشةخاص
اإلدارة العليا وأقاربهم كما في 2021/12/31
أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:
الرقم
1
2
3
4
5

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

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما في
2021/12/31

2020/12/31

عدد األسهم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها من قبلهم
2020/12/31 2021/12/31

رئيس المجلس

األردنية

11,500

61,500

-

-

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

األردنية

30,385

29,985

-

-

األردنية

85,416

85,416

-

-

عضو

األردنية

13,011

13,011

عضو

األردنية

عضو

6,833

6,833

-

-

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

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

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما في

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها

2021/12/31

2020/12/31

2021/12/31

2020/12/31

الرئيس التنفيذي

األردنية

-

-

-

-

المدير المالي
التنفيذي

األردنية

-

-

-

-
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ت -عدد األوراق المالية المملوكةة ألقةارب أعضةاء مجلةس اإلدارة وأقةارب أشةخاص
اإلدارة العليا التنفيذية:
الرقم

االسم

الصلة

الجنسية

1

فاطمة محمد أحمد ابو
غزالة

زوجة السيد عماد
الدين أكرم نديم كمال

األردنية

عدد األسهم كما في
2021/12/31

2020/12/31

50000

-

ثةةامن عشةةر :أ -المزايةا والمكافة ت التةةي يتمتةةع بهةةا كةةل مةةن رئةةيس و أعضةةاء مجلةةس
اإلدارة:
الر
قم

االسم

المنصب

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

المكاف ت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

إجمالي المزايا
السنوية

1

عماد الدين أكرم
نديم كمال

رئيس المجلس

-

2400

5000

-

7400

2

غيث باسل جردانة

نائب الرئيس

-

2400

5000

-

7400

3

باسل عيسى الور

عضو

-

2400

5000

-

7400

4

عامر باسل جردانة

عضو

2400

5000

5

طارق مفل عقل

عضو

2400

5000

-

7400
-

7400

ب -المزايا والمكاف ت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

الرقم

1
2

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

المنصب

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل
التنقالت
السنوية
واإلتصاالت

المكاف ت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

إجمالي المزايا
السنوية

الرئيس التنفيذي

44,100

0

11,025

-

55,125

المدير المالي
التنفيذي

24,255

1,800

6,064

-

32,119

 تشمل المبالغ أعالف كافة الرواتب والمكافآت عن إدارة الشركة القابضة والعمل فيالشركات التابعة والمملوكة كافة.
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تاسع عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية.
اليوجد تبرعات ومن دفعتها الشركة خالل السنة المالية .
عشرون :العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصةدرة مةع الشةركات
التابعةةة أو الشةةقيقة أو الحليفةةة أو رئةةيس مجلةةس اإلدارة أو أعضةةاء المجلةةس أو المةةدير
العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
 ال يوجد أية عقود أومشاريع أوارتباطات عقتتدتها الشتتركة المصتتدرة متتع الشتتركاتالتابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلتتس أو المتدير
العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
واحد وعشرون:
أ -مساهمة الشركة في حماية البيئة.
لقد استمرت سياسة الشركة في الحفاظ على البعد البيئي في مشتتروع ريتتف عمتتان متتن
خالل استخدام وسائل التدفئة والعزل الحراري وآلية تجميع األمطتتار للمشتروع لتكتتون
صديقة للبيئة واألكثر تتتوفيرا ً فتتي استتتخدام الميتتاف وإعتتادة استتتعمالها ألغتتراض التتري،
باإلضافة إلى البدء بالتخطيط لكيفية استغالل منطقة المستنبت في زيادة مساحة الرقعتتة
الخضراء في المنطقة.
ب -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي.
ال زالت الشركة تسعى جاهدة لتعظيم المنافع التي يتلقاها أبناء المناطق التي تعمل فيها فال
زالت بعض األعمال في مشروع ريف عمان ينجزها أبناء المنطقة ولهم األولوية في الك
ضمن األسعار المنافسة ،كما وتحرص الشركة على إلزام الشركات المملوكة والتابعة بهذف
السياسة ومن هنا ال زالت الشركة األردنية القبرصية تعطي األولوية في التعيين للعمالة
األردنية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بذلك.

اثنان وعشرون :تقرير الحوكمة
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السنوي لعام :2021
وفق تعليمات الحوكمة الصادرة باالستناد ألحكام المادتين (/12ن) و(/118ب) من قانون األوراق المالية رقم ()18
لسنة  2017والمقر بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية رقم ( )2017/146تاريخ 2017/5/22

 -1قامتتت شتتركة دارت االردنية القابضة بتحديتتث نظتتام حوكمتتة الشتتركات المتبتتع
لديهتتا ،ليتناستتب متتع متطلبتتات هيئتة األوراق المالية الصادر باالستناد ألحكام المادتين
(/12ن) و(/118ب) من قانون األوراق المالية رقم ( )18لسنة  2017والمقر بموجب
قرار مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية رقم ( )2017/146تاري 2017/5/22
وبمتا يعكتس أفضتل الممارستات العالميتة المتبعتة بهتذا الخصتوص .ويأتتي هتذا التعديتل
فتي إطتار ستعي الشتركة علتى تحديتث أنظمتهتا بمتا يدعتم تحقيتق أهدافهتا و
مبادئهتا،وضمتان القيتام بالعمليتات الملسستية بطترق أكثتر كفتاءة ومرونته وبأقتل كلفتة
ماديتة وزمنيتة ممكنتة ،متع الحترص علتى االلتزام بالشتفافية وحمايتة حقتوق المستتثمرين
وصغتار المستاهمين ،وأصحتاب المصالت االخرى.
 -2أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين وتحديد فيما اذا كان العضو
تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل:

المنصب

اسم عضو مجلس االدارة

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 مفل محمد عقل

عضو

غير تنفيذي/مستقل

عامر باسل عبد الرحيم جردانة

عضو

غير تنفيذي/غير مستقل

 -3المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء االشخاص الذين يشغلونها:
المنصب
االسم
الرئيس التنفيذي
المدير المالي التنفيذي

إياد عبد السالم رشاد ابو محمد
رامي عبد الكريم محمد البوبلي
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 -4عضويات مجالس االدارة العضاء مجلس االدارة:
ال يوجد
 -5ضابط االرتباط:
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 االدارة كما يلي:
-1
-2
-3
-4

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

اوال :لجنة التدقيق:
تتألف لجنة التدقيق في شركة دارات االردينة القابضة من ثالثة أعضاء يرأسهم عضو
مستقل حيث اجتمعت  4اجتماعات خالل العام  2021والك بحضور جميع األعضاء
وبحضور مدقق الحسابات الخارجي في االجتماعات االربعة.
 -أعضاء لجنة التدقيق للعام 2021

أعضاء اللجنة

متهالت وخبرات اعضاء اللجنه

المنصب

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

رئيس اللجنة

 المدير العام لدى شركة سند التجارية في السعودية متسس و عضو مجلس إدارة للشركة الوطنية للدواجن (سابقا ا) -متسس ورئيس هيئة المديرين في متسسة عماد كمال التجارية

غيث باسل عبدالرحيم جردانة

عضو

 الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة الدوحة للتامين. رئيس الشتون المالية واالدارية في شركة العرب للتأمين على الحياةوالحوادث منذ عام . 2013
 -مدير عام بالوكالة في شركة دارات األردنية القابضة عام . 2012
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 المدير التنفيذي للمالية لشركة دارات االردنية القابضة من  2008وحتى. 2011
 مدير التخطيط المالي في شركة أمنية محلل مالي في شركة تينمحلل وباحث اقتصادي في رئاسة الوتراء األردن مدير دائرة البطاقات االئتمانية في بنك  HSBCاالردنالرئيس التنفيذي للبنك العقاري العربي المصري الرئيس التنفيذي لشركة  AZ Investmentمنذ 2013 الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي . 2013طارق مفلح عقل

عضو

 نائب الرئيس التنفيذي لبنك المتسسة العربية المصرفية . 2010 مستشار مالي لبنك ميريالنش الدولي  /البحرين . 2000 -محلل استثمار لمتسسة التمويل الدولية 1998

ثانيا :لجنة الترشيحات والمكأفات:
أعضاء لجنة الترشيحات والمكأفات للعام 2021عماد الدين أكرم نديم كمال

رئيس اللجنة

غيث باسل عبدالرحيم جردانة

عضو

طارق مفل عقل

عضو

تم عقد اجتماعين للجنة الترشيحات والمكافات بحضور جميع االعضاء حسب متطلباتتعليمات حوكمة الشركات
ثالثاا :لجنة الحوكمة:
 أعضاء لجنة الحوكمة للعام 2021عماد الدين أكرم نديم كمال

رئيس اللجنة

غيث باسل عبدالرحيم جردانة

عضو
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عضو

طارق مفل عقل

تم عقد اجتماعين للجنة الحوكمة بحضور جميع االعضاء حسب متطلبات تعليماتحوكمة الشركات
رابعاا :لجنة إدارة المخاطر:
أعضاء لجنة إدارة المخاطر للعام 2021عماد 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 متطلبات تعليماتحوكمة الشركات
 -7اجتماعات مجلس االدارة:
تم عقد  6اجتماعات مجلس ادارة خالل العام 2021
االجتماع االول

حضور كامل

االجتماع الثاني

حضور كامل

االجتماع الثالث

حضور كامل

االجتماع الرابع

حضور كامل

االجتماع الخامس

حضور كامل

االجتماع السادس

حضور كامل
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إقرارات
أ -يقر مجلس إدارة شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحتتدودة
بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تلثر على استمرارية الشركة ختتالل الستتنة
المالية التالية.
ب -يقر مجلس اإلدارة بمسلوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظتتام رقابتتة
فعال في الشركة.
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شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون الول 2021
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
شيكات برسم التحصيل – طويلة االجل
موجودات متداولة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
مخزون عقارات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
شيكات برسم التحصيل
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
نقد وارصدة لدى البنوك

7
8
9
10
11
13

11
12
13
15
14

2021
دينـــــار

2020
دينـــــار

214ر8
749ر581ر2
027ر170ر2
939ر112ر3
160ر139
400ر735
000ر94

102ر12
749ر581ر2
170ر093ر2
056ر356ر2
160ر139
500ر600
-

489ر841ر8

737ر782ر7

000ر71
448ر284
679ر862
060ر137
359ر151
500ر23
715ر2
628ر451ر1

627ر323
158ر316
570ر724
239ر368
082ر19
584ر22
802ر411ر1

389ر984ر2

062ر186ر3

مجموع الموجودات

878ر825ر11

799ر968ر10

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

000ر250ر10
709ر227
482ر231ر1

000ر250ر10
075ر116
658ر548

مجموع حقوق الملكية

191ر709ر11

733ر914ر10

المطلوبات
مطلوبات متداولة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
امانات توزيعات أرباح
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

145ر61
513ر44
029ر11

780ر20
286ر33
-

مجموع المطلوبات

687ر116

066ر54

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

878ر825ر11

799ر968ر10

23
16

 1و17
17

18
23
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شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون الول 2021

إيضاحات

مبيعات مشروع ريف عمان
كلفة مبيعات ريف عمان
مبيعات شقق سكنية
كلفة مبيعات شقق سكنية

9
12

الربح التشغيلي
استهالكات ممتلكات ومعدات
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

2021
دينـــــار

2020
دينـــــار

308ر315
(561ر)306
000ر40
(202ر)36

500ر44
(327ر)42

545ر12

173ر2

(490ر)5
555ر191
(868ر)304
109ر40
414ر80
075ر102ر1

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

340ر116ر1

409ر581

(382ر)14
958ر101ر1
-

يضاف :التغير في موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

958ر101ر1

مجموع الدخل الشامل للسنة

فلـس  /دينــار
21

الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

37 of 65

0/108

409ر581
409ر581
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شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون الول 2021

رأس
المال المدفوع
دينـــار

احتياطي
اجباري
دينـــار

ارباح
متحققة
دينـــار

أرباح مدورة
أرباح (خسائر)
غير متحققة
دينـــار

المجمــوع
دينـــار

المجموع
دينار

للسنة المنتهية في  31كانون األول - 2021
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2021
مجموع الدخل الشامل للسنة
المحول لالحتياطي االجباري
توزيعات أرباح (أيضاح )17

000ر250ر10
-

075ر116
634ر111
-

754ر580
745ر050ر1
)634ر(111
(500ر)307

(096ر)32
213ر51
-

658ر548
958ر101ر1
)634ر(111
(500ر)307

733ر914ر10
958ر101ر1
(500ر)307

الرصيد كما في  31كانون األول 2021

000ر250ر10

709ر227

365ر212ر1

117ر19

482ر231ر1

191ر709ر11

للسنة المنتهية في  31كانون األول - 2020
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
مجموع الدخل الشامل للسنة
المحول لالحتياطي االجباري
توزيعات أرباح (أيضاح )17

000ر250ر10
-

934ر57
141ر58
-

079ر268
816ر575
(141ر)58
(000ر)205

(689ر)37
593ر5
-

390ر230
409ر581
(141ر)58
(000ر)205

324ر538ر10
409ر581
(000ر)205

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

000ر250ر10

075ر116

754ر580

(096ر)32

658ر548

733ر914ر10
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شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون الول 2021
إيضاحات

2021
دينـــــار

2020
دينـــــار

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة
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 من خالل األرباح أو الخسائر
ايراد توزيعات أرباح

340ر116ر1

409ر581

7

490ر5
(414ر)80

047ر5
(166ر)135

19
10
19

(213ر)51
(075ر102ر)1
(000ر)72
(342ر)68

(593ر)5
(312ر)464
(910ر)180
(380ر)39

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

(418ر)98
(060ر)137
257ر219
983ر25
227ر11
710ر31

(000ر)6
184ر127
685ر12
244ر36

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

(515ر)199

(792ر)68

األنشطة االستثمارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او
الخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
شراء ممتلكات ومعدات
ذمم جهات ذات عالقة
ودائع لدى البنوك
فوائد مقبوضة
توزيعات أرباح شركات حليفة
توزيعات أرباح مقبوضة
عقارات تحت التطوير
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
دفعات مقدمة على حساب شراء استثمارات

(900ر)134

(500ر)600

899ر88
(795ر)103
(602ر)1
898ر30
155ر175
037ر78
192ر345
342ر68
(857ر)76
627ر252
-

421ر200
(407ر)112
(788ر)3
(613ر)3
152ر973
499ر141
374ر124
380ر39
(352ر)239
(500ر)248

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

996ر721

666ر270

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

(500ر)307

(714ر)171

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

(500ر)307

(714ر)171

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

981ر214
954ر114

160ر30
794ر84

935ر329

954ر114

7

10

14

النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
16

النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول
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شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون الول 2021
( )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  .2021حيث 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 استثما ر 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  28شباط .2022

( )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
والموجودات 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

نسبة الملكية
٪

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

الصفة القانونية

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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2021

2020

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

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

شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون الول 2021
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 الموحدة 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
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شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون الول 2021
( )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  ،2020باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ً من  1كانون الثاني :2021
المرحلة الثانية من إصالح ( IBORسعر الفوائد المعروضة بين البنوك)  :-تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( ،)9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)7والمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( )4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
توفر المرحلة الثانية من إصالح  IBORإعفاءات مؤقتة المتعلقة باألثر على التقارير المالية عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد
سعر الفائدة  IBORبمرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر .تشمل التعديالت التطبيقات العملية التالية:
•
•
•

التطبيق العملي ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي
كتغييرات في سعر الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق.
تتطلب اإلعفاءات من المجموعة تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع استمرارية
عالقات التحوط للمجموعة عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعتمد على العائد الخالي من
المخاطر.
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.

لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة .سوف تقوم المجموعة باستخدام هذه التطبيقات العملية في
الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.
تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء  COVID-19بعد  30حزيران  - 2021تعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ()16
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  28أيار  2020تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء  - COVID-19تعديالت
على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( .)16منح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجرين من تطبيق متطلبات المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )16حول التعديالت المحاسبية لعقود اإليجار على تخفيضات أو تأجيالت اإليجار الناتجة بشكل مباشر
نظرا لكونه حالً عمليًا ،قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلق
عن وباء .COVID-19
ً
ً
تعديال لعقد اإليجار أم ال .يحتسب المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أي تغيير في
بوباء  COVID-19والممنوحة من المؤجر يمثل
دفعات اإليجار الناتجة عن تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء  COVID-19بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي
تغيير وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16إذا لم يمثل التغيير تعديالً لعقد اإليجار.
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نظرا الستمرار تأثير وباء  ،COVID-19وبتاريخ  31آذار
كان من المفترض تطبيق التعديل حتى  30حزيران  ،2021ولكن
ً
 2021قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة التطبيق العملي إلى  30حزيران .2022
تنطبق هذه التعديالت على الفترات السنوية اعتبارا ً من  1نيسان .2021
لم تحصل المجموعة على تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء  ،COVID-19ولكن سوف تقوم المجموعة باستخدام هذا
التطبيق العملي إذا أصبح قابل للتطبيق خالل فترة التطبيق المسموحة.

( )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:

عدد وأدوات
أثاث ومعدات
سيارات
أجهزة وبرامج حاسوب

٪
15
15
15
25

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.
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.
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إستثمار في شركات حليفة
الشركة الحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثيرا ً جوهرياً .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.
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.
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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.
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.
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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.
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 لألصل .إن مبلغ
األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا ُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده
لألصل 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 لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر األصل منخفضا ً ويتم
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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 لألموال والمخاطر المحددة لألصل.
أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة .وإذا لم يكن ممكنا ً
ت حديد 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.
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 باستخدام أساليب تقييم مالئ مة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام
المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
47 of 65

شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون الول 2021
تقوم المجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات 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 :تقني ات 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.

( )7

ممتلكات ومعدات

- 2021

عـدد
وأدوات

أثـــاث
ومعــدات

سيـــارات

دينــــار

دينــــار

دينــــار

أجهزة وبرامج
حاســوب

مجمـــوع

دينــــار

دينــــار

الكلفة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2021
إضافات

000ر20
-

220ر92
350

640ر21
-

579ر11
252ر1

439ر145
602ر1

الرصيد كما في  31كانون األول 2021

000ر20

570ر92

640ر21

831ر12

041ر147

االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2021
استهالك السنة

000ر20
-

487ر89
819

422ر15
246ر3

428ر8
425ر1

337ر133
490ر5

الرصيد كما في  31كانون األول 2021

000ر20

306ر90

668ر18

853ر9

827ر138

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2021

-

264ر2
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عـدد
وأدوات
دينــــار

أثـــاث
ومعــدات
دينــــار

سيـــارات
دينــــار

أجهزة وبرامج
حاســوب
دينــــار

مجمـــوع
دينــــار

- 2020
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
الرصيد كما في  31كانون األول 2020

000ر20
000ر20

765ر88
722
487ر89

176ر12
246ر3
422ر15

349ر7
079ر1
428ر8

290ر128
047ر5
337ر133

733ر2

218ر6

151ر3

102ر12

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2020
( )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
2021
دينـــار
دينـــار
الرصيد كما في أول كانون الثاني
المحول الى عقارات تحت التطوير (إيضاح )9

749ر581ر2
-

136ر163ر3
(387ر)581

الرصيد كما في  31كانون األول

749ر581ر2

749ر581ر2

ان 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
2021
دينـــار
مشروع ريف عمان
مشروع هناجر العقبة*

المحول الى كلفة
المبيعات
دينـــار

اإلضافـات
دينـــار

الرصيد كما في 31
كانون األول
2021
دينـــار

688ر267ر1
482ر825

(561ر)306
-

713
705ر382

840ر961
187ر208ر1

170ر093ر2

(561ر)306

418ر383

027ر170ر2

* من المتوقع ان يتم استكمال المشروع خالل الربع األول من العام .2022
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استثمارات في شركات حليفة
بلد التأسيس

نسبة المساهمة

طبيعة النشاط

2021
دينــــار

2020
دينــــار

األردن
األردن

٪40
88ر٪32

خدمات لوجستية
تجارية

265ر287
674ر825ر2
-

320ر284
736ر071ر2
-

939ر112ر3

056ر356ر2

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

*

تحت التصفية.

إن الحركة على حساب االستثمارات في شركات حليفة هي كما يلي:
2021
دينـــار

2020
دينـــار

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

056ر356ر2
075ر102ر1
(192ر)345

118ر016ر2
312ر464
(374ر)124

الرصيد كما في  31كانون األول

939ر112ر3

056ر356ر2

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية حول استثمارات المجموعة في الشركات الحليفة:
المجموعة األردنية القبرصية
للخدمات اللوجستية

المجموع

شركة أجياد لالستثمارات

2021

2020

2021

2020

2021

2020

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

موجودات متداولة

869ر335ر1

049ر017ر1

258ر840ر13

019ر847ر10

127ر176ر15

068ر864ر11

موجودات غير متداولة

787ر105

511ر110

549ر26

927ر99

336ر132

438ر210

مطلوبات متداولة

(369ر)595

(048ر)244

(810ر331ر)6

(261ر705ر)5

(179ر927ر)6

(309ر949ر)5

صافي حقوق الملكية

287ر846

512ر883

997ر534ر7

685ر241ر5

284ر381ر8

197ر125ر6

٪40

٪40

265ر287

320ر284

نسبة المساهمة
حصة المجموعة

-

يضاف :الشهرة الضمنية
القيمة الدفترية لإلستثمار

265ر287

320ر284

88ر٪32
167ر477ر2

230ر723ر1

432ر764ر2

550ر007ر2

506ر348

506ر348

506ر348

506ر348

673ر825ر2

736ر071ر2

938ر112ر3

056ر356ر2

297ر366ر4

907ر400ر3

اإليرادات

791ر642ر3

310ر720ر3

مصاريف التشغيل

(973ر255ر)3

(580ر253ر)3

مصاريف إدارية

(455ر)379

(527ر)336

(985ر022ر)1

ربح السنة

363ر7

203ر130

312ر343ر3

حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

945ر2

081ر52

130ر099ر1
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88ر٪32

088ر009ر8

217ر121ر7

-

-

(973ر255ر)3

(580ر253ر)3

(991ر146ر)2

(440ر402ر)1

(518ر483ر)2

916ر253ر1

675ر350ر3

119ر384ر1

231ر412

075ر102ر1

312ر464
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موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2021
تستحق خالل أكثر
تستحق خالل
من عام*
عام**
دينـــار
دينـــار
صكوك إسالمية
سندات

*

000ر71
000ر71

160ر139
160ر139

المجموع
2021
دينـــار
160ر210
160ر210

2020
دينـــار
627ر123
160ر339
787ر462

سندات تستحق خالل أكثر من عام:
سندات في شركة  OTZL HLDGبقيمة إسمية  980دوالر ( 696دينار) للسند الواحد وبعدد  200سند كما في 31
كانون األول  200 :2020( 2021سند) وتحمل فائدة سنوية 625ر ٪6تدفع كل ستة أشهر .تستحق السندات بتاريخ  24نيسان
.2028

** قامت الشركة خالل شهر كانون األول عام  2021باالستثمار في سندات قصيرة األجل لمدة  6أشهر قابلة للتحويل الى أسهم
تستحق خالل شهر حزيران .2022
( )1 2

مخزون عقارات

يمثل هذا البند مشروع العمارة السكنية – الصويفية .تم تحويل تكلفة المشروع والبالغة 459ر 490دينار من عقارات تحت التطوير
خالل عام  2020وبدأت ببيع الشقق خالل عام  .2018قامت الشركة ببيع شقة سكنية واحدة خالل عام  :2020( 2021شقتين).
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

()13

2021
دينـــار

2020
دينـــار

158ر316
492ر4
(202ر)36
448ر284

402ر352
083ر6
(327ر)42
158ر316

موجودات مالية بالقيمة العادلة

( )1-13موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية
محلية
أجنبية
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2021
دينـــار

2020
دينـــار

907ر472
772ر389

385ر426
185ر298

679ر862

570ر724

شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون الول 2021
( )2-13موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمار في صندوق أوروبي *
استثمار في صندوق امريكي **

2021
دينـــار

2020
دينـــار

000ر210
400ر525

000ر210
500ر390

400ر735

500ر600

*

يمثل هذا البند استثمارالشركة في أسهم 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
000ر 300دوالر (000ر 210دينار) كما في  31كانون األول .2021

**

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 .2021

()14

أرصدة مدينة أخرى
2021
دينـــار

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

2020
دينـــار

388ر36
465ر29
000ر13
307ر2
507ر7
760ر4
522ر55
410ر2

500ر248
425ر32
698ر20
791ر20
091ر5
324ر5
290ر3
710ر29
410ر2

359ر151

239ر368

*

قامت الشركة بدفع مبلغ 500ر 248دينار في نهاية عام  2020على حساب شراء استثمارت حيث تــم اســتكمال عمليــة الشــراء
في شهر كانون الثاني  ،2021وتم تحويلها الى الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل االخر.

**

يمثل هذا البند مبالغ محجوزة كتأمينات نقدية مقابل كفاالت بنكية من ضمنها مبلغ تأمينات كفالة بقيمة 000ر 13دينار للشركة
االردنية القبرصية (شركة حليفة) (791 :2020ر 20دينار).

52 of 65

شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ذمم مدينة
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يشمل هذا البند ما يلي:
2021
دينـــــار
ذمم مدينة

2020
دينـــــار

060ر137

-

060ر137

-

فيما يلي جدول أعمار الذمم كما في  31كانون األول:
الذمم المستحقة وغيـر المشكوك في تحصيلها
أكثر من
150-61
60- 1
 150يوم
يوم
يوم
دينـــار
دينـــار
دينـــار
2021
2020
()16

000ر6
-

000ر4
-

060ر127
-

060ر137
-

نقد وأرصدة لدى البنوك
2021
دينـــار

نقد في الصندوق
حسابات جارية
ودائع *

*

المجمــوع
دينـــار

2020
دينـــار

681ر8
254ر321
693ر121ر1

539ر4
415ر110
848ر296ر1

628ر451ر1

802ر411ر1

يمثل هذا البند ودائع ألجل بالدينار األردني ،يتم ربط الودائع لدى البنوك لسنة وتتقاضى الودائع فائدة سنوية 0ر:2020( ٪4
 ٪4إلى 50ر.)٪4

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك كما
يلي:
2020
2021
دينـــــار
دينـــــار
نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك
ينزل :ودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سنة

628ر451ر1
(693ر121ر)1

802ر411ر1
(848ر296ر)1

النقد وما في حكمه

935ر329

954ر114
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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 .2021
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 -
وافقت الهئية العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  6نيسان  2021على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين
بمبلغ 500ر 307دينار بنسبة  ٪3من رأس المال المدفوع البالغ 000ر250ر 10دينار ( 000 : 2020ر 205دينار).

()18

ذمم وأرصدة دائنة أخرى
2021
دينـــار

ذمم دائنة
مخصص مكافآت أعضاء مجلس إدارة
مخصص ضريبة دخل (ايضاح )22
أمانات مقاولين
أمانات ضمان اجتماعي
أخرى

()19

2020
دينـــار
978ر5

643ر5
000ر25
382ر14
351ر12
876ر1
893ر1

016ر11
854ر1
932ر1

145ر61

780ر20

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
2021
دينـــار

التغير في القيمة العادلة
عوائد توزيعات أسهم
أرباح بيع موجودات مالية
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2020
دينـــار

213ر51
342ر68
000ر72

593ر5
380ر39
910ر180

555ر191

883ر225

شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون الول 2021
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مصاريف إدارية

رواتب وأجور
مكافآت أعضاء مجلس إدارة
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

()21

506ر133
000ر25
168ر22
747ر14
621ر31
395ر16
401ر12
000ر12
256ر9
767ر3
000ر5
387ر4
586ر2
176ر1
356ر2
818
761ر1
786
420
717ر4
868ر304

131ر123
768ر23
141ر12
357ر27
522ر14
214ر12
000ر12
387ر8
201ر3
000ر5
572ر6
680ر2
190ر3
757ر1
137ر1
851
576
151
593ر8
228ر267

2021

2020

958ر101ر1
000ر250ر10

409ر581
000ر250ر10

فلس  /دينـار

فلس  /دينـار

0/108

0/057

حصة السهم من ربح السنة

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

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

()22

2021
دينـــار

2020
دينـــار

ضريبة الدخل

شركة دارات االردنية القابضة:
تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2021وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة
 2014المعدل بقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة  .2018لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل على نتائج اعمال شركة
دارات االردنية القابضة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2020وذلك لوجود خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا وفقا لقانون ضريبة
الدخل رقم ( )34لسنة  2014المعدل بقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة .2018
ان نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركة بحسب قانون الضريبة رقم ( )34المعدل بقانون الضريبة رقم ( )38لسنة  2018النافذ من
تاريخ  1كانون الثاني  2020هي  ٪20باإلضافة الى  ٪1ضريبة دخل المساهمة الوطنية.
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شركة دارات الردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة
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 31كانون الول 2021
ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي لشركة دارات االردنية القابضة:
2021
دينــــار

2020
دينــــار

الربح المحاسبي لشركة دارات االردنية القابضة
ينزل :صافي اإليرادات والخسائر غير الخاضعة للضريبة
يضاف :خسائر شركات تابعة

340ر116ر1
(775ر292ر)1
917ر244

003ر275
(187ر)148
-

الربح المعدل

482ر68

816ر126

-

ينزل :الخسائر الضريبية المتراكمة

482ر68
697ر13
685
٪13
٪20
٪1

الدخل الخاضع للضريبة
ضريبة الدخل المستحقة*
المساهمة الوطنية
نسبة ضريبة الدخل الفعلية
نسبة ضريبة الدخل القانونية
نسبة المساهمة الوطنية

(816ر)126
٪20
٪1

قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن األعوام  2019و 2020ولم 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 .2018
الشركات التابعة:
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل للشركات التابعة للسنوات المنتهية في  31كانون األول  2021و 2020بموجب قانون
ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2014المعدل بقانون الضريبة 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  .2020قامت 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 .2020
شركة المرسى األمن للتطوير العقاري:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام .2020
شركة المشكاة للتعليم:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام .2020
شركة الحدس للتطوير واالستثمار:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام .2020
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 31كانون الول 2021
شركة دارات الريف االردنية العقارية:
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام  .2018قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي
عن األعوام  2019و 2020ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم
المالية الموحدة.

()23

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:
2021
دينـــار

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
شركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية (شركة حليفة)
شركة السالم لألمن والحماية (شركة تابعة لشركة حليفة)
شركة اجياد لألوراق المالية

872ر1
843

833ر4
809ر1
942ر15

715ر2

584ر22

2021
دينـــار
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
شركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية (شركة حليفة)

2020
دينـــار

2020
دينـــار

029ر11

-

029ر11

-

بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة:
2021
دينـــار

منافع اإلدارة التنفيذية:

244ر87

رواتب ومنافع أخرى
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دينـــار
548ر81
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()24

القيمة العادلة

القيمة العادلة لألدوات المالية
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل مستمر كما في  31كانون األول 2021
و:2020
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
2020
2021
2020
2021
دينار
دينار
دينار
دينار
موجودات مالية
787ر462
160ر210
787ر462
160ر210
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
239ر368
359ر151
239ر368
359ر151
أرصدة مدينة األخرى
584ر22
715ر2
584ر22
715ر2
المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة
060ر137
060ر137
ذمم مدينة
082ر19
500ر117
082ر19
500ر117
شيكات برسم التحصيل
802ر411ر1
628ر451ر1
802ر411ر1
628ر451ر1
النقد وأرصدة لدى البنوك
422ر070ر2
مطلوبات مالية
مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة

029ر11

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

745ر101

494ر284ر2
066ر54

422ر070ر2
029ر11
745ر101

494ر284ر2
066ر54

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 لألدوات 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 لألدوات 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:
- 2021

المستوى األول
دينــــار

المستوى الثاني
دينــــار

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

679ر862
-

400ر735

- 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
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500ر600

المجموع
دينــــار
679ر862
400ر735
المجموع
دينــــار
570ر724
500ر600
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( )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 واالستثمارات في شركات حليفة.

إن هذه القطاعات هي األساس الذي تبنى عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية.
-2021

تطوير أراضـي
دينــــار

استثمارات
دينــــار

أخـــرى
دينــــار

المجمـــوع
دينــــار

إيرادات القطاع
كلفة مبيعات
حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة
استهالكات
مصاريف أخرى

308ر355
(763ر)342
-

555ر191
075ر102ر1
-

523ر120
(490ر)5
(868ر)304

386ر667
(763ر)342
075ر102ر1
(490ر)5
(868ر)304

ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة

545ر12

630ر293ر1

(835ر)189

340ر116ر1

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع
استثمارات في شركات حليفة
مطلوبات القطاع

224ر036ر5
-

079ر598ر1
939ر112ر3
-

636ر078ر2
(687ر)116

939ر712ر8
939ر112ر3
(687ر)116

صافي الموجودات

224ر036ر5

018ر711ر4

949ر961ر1

191ر709ر11

-2020

تطوير أراضـي
دينــــار

استثمارات
دينــــار

أخـــرى
دينــــار

المجمـــوع
دينــــار

إيرادات القطاع
كلفة مبيعات
حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة
استهالكات
مصاريف أخرى

500ر44
(327ر)42
-

883ر225
312ر464
-

316ر161
(047ر)5
(228ر)267

699ر431
(327ر)42
312ر464
(047ر)5
(228ر)267

ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة

173ر2

195ر690

(959ر)110

409ر581

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع
استثمارات في شركات حليفة
مطلوبات القطاع

077ر991ر4
-

070ر325ر1
056ر356ر2
-

596ر296ر2
(066ر)54

743ر612ر8
056ر356ر2
(066ر)54

صافي الموجودات

077ر991ر4

126ر681ر3

530ر242ر2

733ر914ر10
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()26

إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 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.
- 2021
العملـــة

دينار أردني

العملـــة

دينار أردني

الزيادة
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على
ربح السنة
دينـــار

100

217ر11

النقص
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على
ربح السنة
دينـــار

()100

(217ر)11

- 2020
العملـــة

دينار أردني

العملـــة

دينار أردني
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الزيادة
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على
ربح السنة
دينـــار

100

968ر12

النقص
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على
ربح السنة
دينـــار

()100

(968ر)12
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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:
-2021
المؤشر

بورصة عمان
أسواق مالية خارجية

التغير في المؤشر
()٪

األثر على
ربح السنة
دينــــار

10
10

291ر47
540ر52

-2020
المؤشر

بورصة عمان
أسواق مالية خارجية

التغير في المؤشر
()٪

األثر على
ربح السنة
دينــــار

10
10

639ر42
819ر29

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.
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).
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التزامات محتملة
2021
دينـــــار
000ر40

كفاالت

2020
دينـــــار
910ر117

بلغت التأمينات مقابل الكفاالت 000ر 13دينار كما في  31كانون األول 791 :2020( 2021ر 20دينار) (إيضاح .)14
()28

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 ولم تقم الشركة بأية
تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها
191ر709ر 11دينار كما في  31كانون األول 733 :2020( 2021ر914ر 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  2021بإصدار 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 ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط المطلوبات
على تصنيفها.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني .2023
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إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()3
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2021بإصدار 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.
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 ( )3لألصول 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  2021بإصدار 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  ،2021بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37والتي تحدد
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 الخدمات تتضمن كال من التكاليف
اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.
ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب
شروط العقد.
سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا ً من  1كانون الثاني  .2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها كما
في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )1تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  -شركة تابعة كمتبني
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى
كجزء من التحسينات على معالجة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لألعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معايير
ً
تعديال على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )1تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة
المحاسبة الدولية
األولى .يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )1لقياس
فروقات تحويل العمال ت األجنبية المتراكم باستخدام المبالغ المعلن عنها من قبل الشركة األم ،بنا ًء على تاريخ تطبيق الشركة األم
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى يتم تطبيق هذا التعديل أيضًا على الشركة الحليفة أو االستثمار المشترك الذي
يختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)1
ال ينطبق هذا التعديل على المجموعة.
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تعريف التقديرات المحاسبية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()8
في شباط من عام  ،2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( ، )8حيث قدم تعريفًا لـ
"التقديرات المحاسبية" .توضح التعديالت الفرق بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح
األخطاء .كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لتقنيات القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2023وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في
التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة .يُسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإلفصاح عن ذلك.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1وبيان الممارسة رقم ()2
في شباط من عام  ،2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1وبيان ممارسة
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( )2اتخاذ أحكام األهمية النسبية ،حيث تقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق
أحكام األهمية النسبية على اإلفصاحات عن السياسة المحاسبية .تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات السياسة
المحاسبية التي تكون ذات منفعة أكبر من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلبات
اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "المادية" وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات
بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.
سيتم تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2023مع السماح بالتطبيق
نظرا ألن التعديالت على بيان الممارسة رقم ( )2تقدم إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف مصطلح جوهري على
المبكر.
ً
معلومات السياسة المحاسبية ،فإن تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا.
تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية للمجموعة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2021-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
تعدي ًال 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.
تقوم المجموعة بتطبيق التعديل على المطلوبا ت 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 المبكر
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة المجموعة.
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أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة لعام  2020لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة لعام  2021ولم ينتج
عن إعادة التبويب أي أثر على خسارة وحقوق الملكية لعام .2020
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