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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 

 حضرات السادة المساهمين الكرام 

 

السنوي   التقرير  لكم  أقدم  أن  االدارة  مجلس  أعضاء  وزمالئي  لعام    عشر   رابعالأتشرف 

2021 . 

 

عام   البداية    2021شهد  االقتصادي  لجم تدري التعافي  القجي  االيع  على  ت قطاعات  صاديه 

بداية  عالم  حت الاونا التي اجتظروف جائحة كور   ن مي واالقليمي والدولي  ى المحلالمستو 

 .ات بلدان العالمبير على اقتصادي االثر الك والتي كان لها  2020عام 

بأخذواستمرا الشركة  لنهج  والحذر    را  الحيطة  درجات  ب أقصى  يتعلق  بأي  فيما  الدخول 

ج ارستثما الشر  ديدةات  الدخكة علركزت  والعوائد  ى  النتائج  استثمارات مضمونة  في  ول 

 . 2021لشركة خالل عام عمال اعلى أ ااالمر الذي أثر ايجابي 

 

  دينار تقريبا   مليون  1,102مقدارها    2021خالل عام    حيث حققت الشركة أرباحا صافية

الضريبة   أخذ مخصص  بعد بعد  للتوزيع  قابلة  اأخ   وأرباح  بمقد  مخصصاتلذ    ر االالزمة 

 دينار تقريبا . ألف   992

 

عن  اتجة  حيث بلغت االيرادات الن   2021وقد تنوعت مصادر ايرادات الشركة خالل عام  

العقارية حوال  أم   ركةسهم شبيع   دينار  70واج  فوائد    تقريباألف  الناتجة عن  وااليرادات 

االستثمار فوائد  الى  باالضافة  البنوك  لدى  المو الد با  الودائع  كالسنداتات  وغيرها    الية 

 ألف دينار تقريبا.  80حوالي 

 

 

شقق من   6  يعفقد تم بالصويفية منطقة في  سكني المشروع ال في  ستثماراال اما على صعيد 

  80باجمالي ايراد بلغ     2021خالل عام  ة  شق  منها    31/12/2021بداية المشروع لغاية  

 .   (%50ألف دينار)حصتنا من المشروع بنسبة 

 

صع علو   االى  فس يد  مشرتثمار  مزارع  ي  ثالث  بيع  تم  فقد  عمان  ريف  عام  وع  خالل 

 ألف دينار تقريبا.  315ايراد  يمالباج  2021

 

الحليفة   الشركات  في  االستثمار  على صعيد  عام  اما  شهد  مستوى    نموا  2021فقد  على 

  ار  استمر  بسبب     %33منها حوالى  والتي نمتلك    االستثمار في شركة اجياد لألوراق المالية

اجياد في  شركة  االقليمية  اعمالها    بالتوسع  باالسواق  بعض    ميةعالوالوالتداول  وعكس 

والتي انعكست ايجابا    نوات مالية سابقةفي ستم آخذها  التي  طر االئتمان  مخامخصصات  

حيث بلغت حصة شركة دارات االردنية القابضة من    2021ائج اعمالها خالل عام  على نت 

ا شركة  الماليةلألور  جيادارباح  شركة تع   حيثتقريبا  دينار    مليون  1,100  غمبل  اق    تبر 
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 ظراالمالية من االستثمارات الناجحة جدا لشركة دارات االردنية القابضة ن   لألوراقاجياد  

 واستقرار مستوى ارباحها السنوية.  فاظها على قوة مركزها الماليلح 

والتي نمتلك    دمات اللوجستيةية للخ قبرصاما على مستوى االستثمار في الشركة االردنية ال

االردنية  حصة    بلغت  فقد  %40نها  م الشركة  ارباح  من  القابضة  االردنية  دارات  شركة 

 .تقريبا دينار فاال 3 مبلغ 2021 القبرصية للخدمات اللوجستية عن عام

 

  ت ظفقد حاف    2021وبالنظر الى البيانات المالية لشركة دارات االردنية القابضة عن عام  

 . دينار  1.14ية للسهم قيمة الدفترحيث بلغت الركز المالي لها  الم على قوة ومتانةلشركة ا

 

فقتتد اليتتة  الم  اتهاارمستتتث في ااستمرت الشركة بسياسة التوسع  والتنويع    2021وخالل عام  

بتتاالدوات الماليتتة اات العائتتد االقتصتتادي المجتتدي من  ثمار بمجموعة  باالست قامت الشركة  

فتتت  تتتم و    اقاري في اوروبتتا وامريكتت ر في المجال العماستثمارية تستث ناديق  في صمثلة  المت 

فتتي   ر لالستتتثماربمبلتتغ حتتوالي مليتتون دوال  سويستتراحساب لدى بنك سويسري مقتترف فتتي  

ة وستستتتمر الشتترك  المنتجات واالدوات المالية المختلفة والتي تحقق عائتتد مجتتزي للشتتركة

 تصاديا .اق  حه والمجديةالمتا  اريةذا النهج كلما وجدت الفرصة االستثمي هف

 

 

صعيد على  اال  اما  قطعة  على  هناجر  شركة  مشروع  طريق  عن  بالعقبة  المملوكة  رض 

العقاري   للتطوير  بنام  تفقد  الحدس  من  ااالنتهاء  بالكامل لمشء  عام    روع    2021خالل 

الهناجر لتحقيق  بتأجير  ء  بدلل  لاصدار اان االشغا  2022عام  الربع االول من  وسيتم خالل  

 .   ركة عوائد مجزية للش

 

بإسالخت وفي   أعضاءام  وبإسم  العاملين  ا  مي  لكافة  والتقدير  الشكر  بجزيل  نتقدم  لمجلس 

بالشركة والشركات التابعة والحليفة على جهودهم المبذولة خالل العام ،كما نتقدم بالشكر  

 الماضية .  لمساهمين الكرام على ثقتهم بنا خالل السنواتل

 

 . يقهللا ولي التوف دمة. والقاالسنوات  اللجيدة خ   ائدعو   وكلنا أمل على تحقيق

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 ل  عماد الدين كما                                                                                     
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 تقرير مجلس اإلدارة

 

 

 اهمي شتتركةمستت ل يةالعاد امةلهيئة العدم لالمق 2021ول ن أكانو   31الفترة المنتهية في    عن

 عشتتر  ستتادسالالمساهمة العامة المحدودة فتتي االجتمتتاع الستتنوي  األردنية القابضة  دارات  

   21/03/2021الموافتتق    االثنتتينمتتن صتتباح يتتوم    العاشتترةالستتاعة  ستتيعقد فتتي تمتتام  الذي  

  (    Zoom   )     يوااللكترون   والك بواسطة وسائل االتصال المرئي

 ، رام كلهمين ادة المساالسا راتضح 

 

 

 ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

ع رابتت التقريتترف الستتنوي    لكتتميسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم في هذا االجتماع وأن يقتتدم  

والمتضتتمن البيانتتات الماليتتة الموحتتدة  2021ول كتتانون األ 31للستتنة المنتهيتتة فتتي  عشتتر

 .2022لعام ستقبلية  الم شركةالات  وتطلع لنفس الفترةلشركة ل

 

 

:  وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها  أوالا 

 . وحجم االستثمار الرأسمالي

 

 أنشطة الشركة الرئيسية: -أ

 

ا ختتالل استتتثمار أموالهتت ايتتات واألغتتراض التاليتتة متتن تهتتدف الشتتركة إلتتى تحقيتتق الغ

المختلفتتة   القتصتتاديةات اعتت اي القطاحة فمار المت ستث ه االوج ة أفي كافدر تمويلها  ومصا

المالية والصناعية والتجارية والعقارية والسياحية والخدمات والك متتن ختتالل شتتركات 

 ً  :تابعة ومملوكة لها كلياً أو جزئيا

المستتلولية و/ أو شتتركات ة و/ أو شتتركات محتتدودة تملتتك شتتركات مستتاهمة عامتت  .1

و رى أختت أعامتتة  ستتاهمةشركات م ص فيو حصأ  سهمتملك أخاصة و/ أو  ساهمة  م

 حدودة المسلولية أو شركات مساهمة خاصة.شركات م

تأسيس شركات تابعة لها وتملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة عامة أخرى  .2

همة خاصتتة لتحقيتتق أي متتن غاياتهتتا أو شركات محدودة المسلولية أو شركات مسا

 يعاً .أو لتحقيقها جم

تتتي تستتاهم األختترى ال  ركاتشتت لدارة افتتي إالمشتتاركة  أو    ة لهاعتاب كات الإدارة الشر .3

 فيها.

ي األستتهم والستتندات واألوراق الماليتتة األختترى وفتتي الحصتتص فتت استثمار أموالها   .4

م المكونتتة الشتتركات اات المستتلولية المحتتدودة واألستته المكونتتة لتترأوس أمتتوال

 ة.الشركات المساهمة الخاص  لرأوس أموال
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 ة لها.لتابعلشركات ايل للتمو وات  الكفااليم القروض و تقد .5

تملك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرهتتا متتن الحقتتوق  .6

 المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.  

 

 نها: وعدد الموظفين في كل م أماكن الشركة الجغرافية  -ب

 

 .ر,و حيدعدنان أب جمع  ة, مبي الطمدينة  دا, شارع الخلفي  تقع مكاتب الشركة -

 او خبرة عالية.  العديد منهم    موظف(  6) في الشركة  لميع -

 .  يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها  ال -

 

 حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:  -ت

 

 ي. ال ش  2021كانون أول   31لي للفترة المنتهية في  بلغ حجم االستثمار الرأسما

                                                                                                               

ا:  الشركات التابعة للشركة  . ثانيا

 

 تطتتويرشتتركة دارات الريتتف األردنتتي العقاريتتة مستتاهمة خاصتتة متخصصتتة فتتي  -أ

ة ية والتجاريتت الستتكن  وتشتتمل بكافتتة أنواعهتتا وغاياتهتتا عقاريتتةيع ء مشتتاروإنشتتا

 ،يتتة و/ أو تأجيرهتتافوائتتد ربو بتتدون  وبيعهتتايرهتتا مارية وغستتتث واال يةناعوالصتت 

وتقديم الخدمات واالستشتتارات   وإدارة المشاريع العقارية  ،والدخول في  العطاءات

 .الهندسية

الكامتتتل بتتتتاري  دفوعتتتة ب ألتتتف دينتتتار م ون( خمستتت 50,000يبلتتتغ رأستتتمالها ) -

ابضتتة الق دنيتتةراأل دارات متتن قبتتل شتتركةلكامتتل وهتتي مملوكتتة با 14/4/2008

تستتميهم شتتركة دارات األردنيتتة   مكتتون متتن خمستتة أعضتتاءرة  ادمجلتتس إيرها  ويد

 القابضة.

 .تقع مكاتب الشركة في خلدا, شارع المدينة الطبية, مجمع عدنان أبو حيدر -

ارة جرش، وهتتو عبتت حافظة  تلك الشركة مشروع ريف عمان في منطقة جبة في ممت  -

ونتتم متتع بنتتاء بيتتوت ( د5-3ت )ستتاحامب ع  ارمتتزبيع    قائم علىاري  ع عقرو مش  عن

 ريفية على هذف المساحات. 

مشتتروع استتكان فتتي منطقتتة  %50تمتلتتك الشتتركة متتع شتتركاء استتتراتيجيين بنستتبة  -

صغيرة شقق سكنية بمساحة    13كونة من  وهو عبارة عن عمارة سكنية م  الصويفية

متتن  ققشتت  6 يتتعمتتن المشتتروع وب هاء االنت  تم وقددة للشقة الواح  (م  90 – 80من )

 الشقق السكنية منه .

وال يوجتتد أي شتتركات تابعتتة   يوجد أي فروع للشركة داخل المملكتتة أو خارجهتتا  ال -

 .لهذف الشركة 

من شركة   %8، و  ستثمار  من شركة الحدس للتطوير واإل  %50ة نسبة  تمتلك الشرك -

 ي .العقارالمرسى اآلمن للتطوير  
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 غاياتها: ،دودةت اات مسلولية مح ة إلدارة العقارانية األوروبي الشركة األرد -ب

 المساهمة بشركات أخرى. .1

 إدارة العقارات.االستثمار في مجال تقديم الخدمات المتعلقة ب  .2

 تملك الشركات والمشاريع. .3

 ة. شاركم قود رية وععقود استثما ي ول فالدخ  .4

تتتتتاري  ة بالكامتتتتل ب خمستتتتة آالف دينتتتتار مدفوعتتتت  (5,000)لتتتتغ رأستتتتمالها ب ي  -

قبتتل شتتركة دارات األردنيتتة القابضتتة بالكامتتل متتن وهتتي مملوكتتة  15/12/2008

نيتتة دارات األرد  تستتميهم شتتركة  وتديرها هيئتتة متتديرين مكونتتة متتن ثالثتتة أعضتتاء

 القابضة.

 يدر,.ان أبو ح عدن   مجمع,  بيةنة الطشارع المدي   خلدا, تقع مكاتب الشركة في -

ً  ر عمتتل الشتتركةستتيي ت ب يقتتوم  - ة دارات األردنيتتة متتوظفي شتترك مجموعتتة متتن حاليتتا

   لقابضة.  ا

 من الشركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية. %40تمتلك الشركة  -

تابعتتة ارجهتتا وال يوجتتد أي شتتركات  كة داخل المملكتتة أو خ ال يوجد أي فروع للشر -

 . لهذف الشركة

 

 

 , غاياتها:اات مسلولية محدودة لعقاريمن للتطوير اى اآللمرسا  كةرش -ت

 لشركة.ناسباً وبما يخدم غايات اأموال الشركة فيما تراف ممار  استث  .1

الشركة )عدا   تملك وشراء وبيع األراضي والعقارات واألبنية ورهنها تنفيذاً لغايات .2

 الوساطة العقارية(.

 يوهتت  09/07/2009تتتاري  متتل ب الكاب  وعةار مدف( ألف دين 1,000ا )يبلغ رأسماله -

ين هيئتتة متتديروتتتديرها  ات األردنية القابضةمن قبل شركة دار  %92كة بنسبة  مملو 

 مكونة من أربعة أعضاء.

 حيدر,.  تقع مكاتب الشركة في خلدا, شارع المدينة الطبية, مجمع عدنان أبو  -

ة نيتت ردرات األظفي شتتركة دامتتن متتو  حاليتتاً مجموعتتة يقتتوم بتستتيير عمتتل الشتتركة -

 ة.    قابضال

 دونم. 14حتها حوالي  طعة أرض في مدينة العقبة, تبلغ مساقلشركة تمتلك ا -

للشركة داخل المملكتتة أو خارجهتتا وال يوجتتد أي شتتركات تابعتتة أي فروع  ال يوجد   -

 لهذف الشركة .

 غاياتها:اات مسلولية محدودة,   طوير العقاريشركة التنفيذيون للت  -ث

ها مي ا وتقستت حستتينهظيمهتتا وت وتن   يرهتتاطو د ت التتك بعتت ع األراضتتي و وبي   اءشر .1

 ية.نين المرعالزمة لها حسب القواصال كافة الخدمات الفرزها وإي و 

 استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة. .2

 ها.تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لقيام الشركة بأعمال .3
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ى أختترشاريع  اعية وأية موالصن   االستثمار في المشاريع العقارية والسياحية .4

 مارات المطبقة.ام االستث ن نظمضرعية و ن المالقواني   بها  تسم 

اري  دينتتار مدفوعتتة بالكامتتل بتتت  ( عشتترة آالف10,000مالها )رأستت  يبلتتغ -

وهتتي مملوكتتة بالكامتتل متتن قبتتل شتتركة دارات األردنيتتة  03/08/2009

 تديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة أعضاء.القابضة و 

 در.و حي ب أعدنان مجمع  الطبية,  ينة  المدع شارخلدا,  الشركة في   اتبمك  تقع -

ارات األردنيتتة لياً مجموعة من موظفي شركة داح  يقوم بتسيير عمل الشركة -

 القابضة.    

 13تمتلك الشركة قطعة أرض في منطقة بدر الجديدة, تبلغ مساحتها حوالي   -

 م.دون 

                               ال يوجتتتد أي رجهتتتا و ال يوجتتتد أي فتتتروع للشتتتركة داختتتل المملكتتتة أو خا -

 لهذف الشركة .عة  ب اكات ت رش

 

 اياتها:عليم اات مسلولية محدودة, غلت ل المشكاةشركة   -ج

وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها   والك بعد تطويرهاشراء وبيع األراضي   .1

 ت الالزمة لها حسب القوانين المرعية.وإيصال كافة الخدما

 .مالهاشركة بأعم اللقياة قولر المن لمنقولة وغي موال اتملك األ .2

 ر في المجاالت التعليمية.ماث ت االس .3

 ستثمارية.المشاركة في المشاريع االهمة و المسا .4

( عشتتترة آالف دينتتتار مدفوعتتتة بالكامتتتل بتتتتاري  10,000يبلتتتغ رأستتتمالها ) -

الكامل من قبل شتتركة دارات األردنيتتة القابضتتة وهي مملوكة ب   13/09/2009

 اء.أعض  الثةث   من  مكونة  هيئة مديرينديرها  وت 

 مع عدنان أبو حيدر,.ي خلدا, شارع المدينة الطبية, مج ف ةالشرك  تقع مكاتب -

حاليتتاً مجموعتتة متتن متتوظفي شتتركة دارات األردنيتتة   الشركةيير عمل  يقوم بتس -

 القابضة.    

 أجياد لألوراق المالية.  شركةمن    %33حولي   تمتلك الشركة -

                          جتتتتد أي    يو ا والجهتتتت خاركتتتتة أو داختتتتل الممل للشتتتتركةال يوجتتتتد أي فتتتتروع  -

 شركة .شركات تابعة لهذف ال
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 لية محدودة, غاياتها:مار اات مسلو تطوير واالستث لشركة الحدس ل -ح

تصتتالحها شراء وتملك واستئجار األراضي وفرزهتتا وتطويرهتتا وتنظيمهتتا واس .1

 وبيعها.

 المساهمة بشركات أخرى. .2

 ير.د وتصداستيرا .3

 شركة.يات الغافيذ  ولة لتن غير المنقلة و لمنقو ا  المو تملك األ .4

 .ن فوائد ربويةو ها وبيعها بدء شقق سكنية علي شراء أراضي وبنا .5

 تقديم الخدمات اللوجستية, المساعدة, المساندة. .6

                   امتتتل مدفوعتتتة بالكألتتتف دينتتتار  تستتتعة عشتتتر( 19,000يبلتتتغ رأستتتمالها ) -

ئتتة ي ه  يرهاالقابضة وتددنية  األر  دارات  كةشر  من قبل  %50  بنسبة  وهي مملوكة

 .عضاءثالثة أمديرين مكونة من  

 .المدينة الطبية, مجمع عدنان أبو حيدر دا, شارعلتقع مكاتب الشركة في خ  -

األردنيتتة   حاليتتاً مجموعتتة متتن متتوظفي شتتركة دارات  يقوم بتسيير عمل الشركة -

 القابضة.    

 نم.دو  11لي  حوا  حتهاسامغ  تبلنة العقبة,  في مدي تمتلك الشركة قطعة أرض  -

                        و خارجهتتتتا وال يوجتتتتد أي     روع للشتتتتركة داختتتتل المملكتتتتة أفتتتت  أيوجتتتتد ال ي  -

 شركات تابعة لهذف الشركة .

الهنتتاجر علتتى أرض شتتركة ع مشتترو تنفيتتذ  االنتهتتاء متتن 2021ختتالل عتتام تم   -

الول متتن ا بتتعوبانتظار اصتتدار اان االشتتغال ختتالل الر الحدس في مدينة العقبة

 .2022عام 
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ا     ية عن كل واحد منهم.ريفتع ةذبون  الحاليين جلس اإلدارةم ء اأسماء أعض  -أ:   ثالثا

 

 

 المنصب االسم 
تاريخ  

 الميالد
 الخبرات العملية سنة التخرج الشهادة العلمية

لدين أكرم  د اعما

 نديم كمال 

رئيس مجلس  

 ارةاإلد
1944 

بكالوريوس   -

دارة وإ صاداقت

 جامعة منة مالي

 اإلسكندرية 

1969 

  ثررآمدقق أول لدى شركة  -

 دةحتالمأندرسون في المملكة 

المدير المالي لمجموعة   -

الخليج الدولية في المملكة 

 المتحدة

المدير العام لدى شركة سند   -

 عودية التجارية في الس

ملسس و عضو مجلس إدارة  -

ة للدواجن  الوطنيللشركة 

 اً( )سابق

ة  ملسس ورئيس هيئ -

اد  لمديرين في ملسسة عما

 كمال التجارية

عبد ل ساغيث ب

,   م جردانةالرحي

CFA 

رئيس  ئب ان

 مجلس اإلدارة
1975 

بكالوريوس   -

تسويق من 

جامعة نيو  

 أورلينز

ماجستير في  -

العلوم المالية  

من  والمصرفية 

جامعة   نيو  

 . أورلينز

حاصل على   -

 CFAهادة ش

1998 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

للمالية في  يذيالرئيس التنف -

 ة الدوحة للتامين.مجموع

ة ون الماليشللارئيس  -

العرب ة ركش في واالدارية

الحوادث  للتأمين على الحياة و

 .  2017-2013 عام منذ

مدير عام بالوكالة في شركة   -

عام  دارات األردنية القابضة  

2012  . 

لشركة المدير التنفيذي للمالية  -

ابضة من  لقدنية ادارات االر

 .  2011تى وح 2008

مدير التخطيط المالي في  -

 ةينشركة أم

 زين محلل مالي في شركة  -

باحث اقتصادي في ل ومحل -

 رئاسة الوزراء األردن 

مدير دائرة البطاقات   -

 HSBCاالئتمانية في بنك 

 األردن 
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يد باسل عيسى عا

 الور

عضو مجلس 

 إدارة 
1962 

  بكالوريوس

اقتصاد   هندسة

  اعي منزر

امعة والية  ج

 امريكا /  يواا

1984 

 اصب  الحالية المن

ديري شركة عضو هيئة م-

اريع شالسبيل االولى للم

 . الصناعيه

عضو هيئة مديري شركة -

 .المياف للصناعة واالستثمار

ادارة مشاريع زراعية  -

 .متخصصه

 سابقا 

مدير عام للشركة الوطنية   -

 .  السبيل ف المعدنيةلميال

ياف  ة ممديري شرك عضو هيئة-

 الوطنية.الينابيع 

عضو هيئة مديري شركة -

   .المفرق للتجارة

 

عامر باسل عبد 

 ردانة جالرحيم 

 

عضو مجلس 

 إدارة 
1981 

  بكالوريوس -

 علم الحاسوب

جامعة المن 

األمريكية 

 روت بي/

2002 

ترياق من  لملسسة اصاحب  -

ى االن  ال7201  

-2015اعمال حرة من -

2017 

ة شرك مطور لدى –  

Mig Bank SA 

2014-1220من   

مطور لدى شركة  –  

Mig Solution 

1220-0201من   

مطور برامج في شركة  -

2010الى   2007كس منناوم  

لدى مطور ومحدث برامج  -

تطوير  مركز العامه ل

  الى0022البرمجيات من 

2007 

   

 

  محمد ل طارق مف

 عقل

لس مج عضو

 إدارة 
1971 

بكالوريوس   -

اقتصاد دولي  

معة ن جام

 س . تكسا

ر ماجستي -

من  قتصاد ا

 جامعة تكساس . 

ماجستير ادارة  -

من  اعمال 

 جامعة بايلور . 

1993 

 

 

 

1995 

 

 

1996 

ري الرئيس التنفيذي للبنك العقا-

 2018العربي المصري منذ 

 AZلشركة  تنفيذيالرئيس ال -

Investment   2013منذ  . 

الرئيس التنفيذي لمصرف   -

 .  2013الراجحي  

  لبنك فيذيتنلاالرئيس  ائبن -

ة المصرفية  العربيملسسة ال

2010  . 

بنك ميريالنش  مستشار مالي ل -

 .  2000ن يدولي / البحرال

محلل استثمار لملسسة   -

 .  1998الدولية  التمويل
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 كل واحد منهم.  ريفية عن تع ونبذة ليينالحالعليا خاص اإلدارة ارتب أشأسماء و -ب

 

 

 

 

 

 

 المنصب االسم 
  تاريخ

 يالدالم
 الخبرات العملية رجالتخة سن علميةال الشهادة

إياد عبد السالم  

 و محمد رشاد اب
 الرئيس التنفيذي 

 

1969 

بكالوريوس   -

إدارة إعمال  

ة وعلوم سياسي

من الجامعة 

 األردنية

 

1991 

يذي لشركة نف يس ترئ -

ة القابضة  ات األردنيدار

 .  1/5/2013باراً من إعت

ر رئيس تنفيذي لشركة نو -

  تيةردنية الكوياأل

 لماليةارات اتثملإلس

(2006- 2010. ) 

نائب مدير الدائرة  -

إلقتصادية في الديوان  ا

-2004)األردني الملكي

2006. ) 

رب  مدير شركة الع -

ئتمانية للمعلومات اإل

(  2004-2003ة )والتجاري

. 

في  اإلستثمار دائرة  ديرم -

البنك السعودي الفرنسي 

(2001-2003.) 

لي لشركة ر مامستشا -

ة  دارإل نشي لمير

 ( . 2001 -1998ول)األص

رامي عبد الكريم  

 بلي محمد البو

  المدير المالي

 التنفيذي
1976 

بكالوريوس  

محاسبة من 

 فيا جامعة فيالدل

1998 

 لشركة داراتمدير مالي  -

  عتباراً مننية القابضة إاألرد

1/12/2012  . 

رئيس قسم الحسابات/   -

 مساعد مدير مالي لشركة

ارية لعقرب للتنمية االع

(2006-2012.) 

رئيس قسم المحاسبة في  -

اعات بيت البوادي للصن

  الخزفية / تابع للصندوق

-1999نمية )الهاشمي للت

2005) 

15 of 65 



 

 

 

ا:   أسماء كبار مالكي األسه  أكثر.  ف %5م بنسبة كة لكل منه ولاألسهم المم م وعددرابعا

 

 

ا:   الوضع ا    ن قطاع نشاطها.لتنافسي للشركة ضمخامسا

 

لتتى قتتدرة عمتتدى الات  ة وإثبتت اعيتت ثمارات القطالستتت استمر نهج الشركة في التوسع فتتي ا

ً قطاعيتت  ع الكبيتترو ويثبتتت التتك التنتت  ,لمنافسةيق اية وتحقمارتعامل مع الفرص االستث ال ، ا

 :التي تم التوسع فيها  مثلة هذف القطاعات والمشاريعأومن  

متتن مشتتروع هنتتاجر العقبتتة متتن ختتالل    العقتتاري  في قطاع التطتتويرمشاريع الشركة    -

ع الهنتتاجر وستتيتم تنفيتتذ مشتترو  ء متتنهتتات ن االتتتم  حيتتثات التابعتته لشتتركختتالل احتتدى ا

 .  2022ل عام الخ ير  عرضها للتأج 

داخليتتة  والتي تشمل عدة قطاعات  متنوعةمن خالل محفظة االسهم ال  يماللق االسو   -   

 .  وخارجية

ر فتتي االدوات الماليتتة متتن ختتالل الصتتناديق االستتتثمارية التتتي اثمستتت التوستتع فتتي اال-

 .  لخارجيستوى االمى  ي علارقعاع الطالق  ر فيتستثم

لي حتتوا  نتتك سويستتري مقتترف فتتي دبتتي بمبلتتغفت  حستتاب لتتدى ب   2021تم خالل عام    -

فتتي المنتجتتات واالدوات الماليتتة المختلفتتة والتتتي تحقتتق عائتتد  ر لالستتتثمارمليتتون دوال

 لشركة.مجزي ل

ك يملتت اتيجي التتذي ستتترلشركة فلسفتها الخاصة باالستعانة بالشتتريك االة ادارإلوقد كان  

إلى حرصها   المجال الذي تخطط الشركة لالستثمار فيه، باإلضافةرة في  والخب   رفةالمع

بمتتا يضتتمن   قطاعتتاتالتي تستثمر فتتي هتتذف ال  في الشركات  برمتالك الحصة األكعلى ا

 منافسة.  ير  تقديم خدمة ومنتج متميز ووجود سياسات تسع

 

ل يجعتت   ارينتت ون دملي   10.250الها البالغ  سمأن طبيعة استثمارات الشركة ومحدودية رإ

 را للظروفنظة قصوى، ولكن  وي ولأالتركيز على السوق المحلي كهدف استراتيجي وب 

تبت علتتى االثار االقتصادية التي ترالتي مر بها العالم أجمع من خالل جائحة كورونا و 

مر تث ركة االستثمارية بحيتتث أصتتبحت الشتتركة تستت ات الشي توجهر فالك أدى الى تغيي 

تى المجتتاالت ختتارج اطتتار الستتوق المحلتتي فتتي شتت  يتتةمارية مجداستتتث  فتتي أي فرصتتة

 ارجية ()االسواق الخ 

 االسم  الرقم 
عدد األسهم كما في 

31/12/2021 
 النسبة %

 كما فيهم األسد عد

31/12/2020 
 النسبة %

1 
باسل عبد الرحيم  

 يب جردانةمن
3,075,000   30.000 3,075,000 30.000 

2 
رياض برهان طاهر 

 كمال
512,500 5.000 512,500 5.000 
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مثتتل  الخارجيتتةستتواق خدمات الشركة فتتي بعتتض القطاعتتات لأل تصدير  ة الى  باالضاف

 .الشركة األردنية القبرصية  خدمات  

 

 ومجاالت العمتتلة ف وبسبب تعدد الشركات التابعة والحليفعالأ  دما تم اكرف في البنو  -

ن الوقوف على نستتبة حقيقيتتة لحصتتة الشتتركة متتن الستتوق بة بمكامن الصعو   يجعل

 الخارجية.لمحلي واألسواق  ا

 

ا:   درجة االعتماد على موردين محددين أو عم    ياا وخارجياا.الء رئيسيين محل سادسا

 

محليتتتاً وخارجيتتتاً  أو عمتتتالء رئيستتتينحتتتددين اعتمتتتاد علتتتى متتتوردين ميوجتتتد  ال -

                                                       و المبيعات.                                    ات و/ أي المشتري إجمالفأكثر من    %10ونيشكل

 

ا:   الحماية جاتهةا الشةركة أو أي مةن منتالحكوميةة أو االمتيةاتات التةي تتمتةع بهةا  سابعا

 بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.  

 

تتمتتتع بهتتا الشتتركة أو أي متتن منتجاتهتتا تيتتازات أو ام ميتتةة حكو حمايتت  أي يوجتتد ال -

 غيرها.ين واألنظمة أو بموجب القوان 

 عليها. وجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركةي   ال -

 

ا:   القرارات الصادرة عةن                                                                                                                                                                                                                                                     يةة أو غيرهةا التةي لهةا أثةر الدول  الحكومةة أو المنظمةاتثامنا

 نافسية.  ا التاتها أو قدرتهتجمادي على عمل الشركة أو من

 

أثتتر   يتتة أو غيرهتتا لهتتاأو المنظمات الدول  جد أي قرارات صادرة عن الحكومةيو   ال -

 لى عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.ع  مادي

 كة.تنطبق معايير الجودة الدولية على الشر  ال -
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ا:  تاسة ل مج التأهيةةهم وبةةراوفئةات مةةتهالت كةةل التنظيمةةي للشةركة وعةةدد موظفيهةةاالهي عا

 تدريب لموظفي الشركة.  وال

 لشركات التابعةالهيكل التنظيمي للشركة وا -أ

 

 
 

 ارات األردنية القابضة:د  الهيكل التنظيمي لشركة (1

 

  

 
 لجان مجلس االدارة إلدارة امجلس 

 الرئيس التنفيذي 

دير المالي  الم

 التنفيذي 

 لجنة التدقيق 

لجنة المكافات  

 افز والحو 

 وكمةنة الحلج

 ارة المخاطر اد لجنة

18 of 65 



 ة:  كل التنظيمي لشركة دارات الريف األردني العقاريالهي  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مجلس اإلدارة 

المالية   الدائرة

 واإلدارية

 عام ال مديرال
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   م:  متهالتهالشركة وفئات  عدد موظفي    -ب

 

 شركة دارات األردنية القابضة لعلميتهل االم

 0 دكتوراف 

 0 ر تياجسم

 0 عالي  دبلوم

 4 بكالوريوس 

 1 دبلوم

 0 مراكز تدريب 

 0 ثانوية عامة

 1 إعدادي 

 6 الموظفين  الي عددإجم

 

   ركة:ظفي الشوالتدريب لمو  برامج التأهيل -ث

 يوجدال 

 

   عاشراا:   المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

 

ة االمامي   ا وتعدد الروابطتستثمر فيه  تينشاطات الشركة القابضة والقطاعات الإن تعدد  

طيتتات فتتة المعثر بكامتفاوتتتة للتتتأ  والخلفية لهتتذف القطاعتتات يجعلهتتا عرضتتة بمستتتويات

تختلتتف   2021ان ظتتروف عتتام  حيث    لية  ة والدو لية واإلقليمي االقتصادية والمالية المح 

 :بما يلي  هذف المخاطرويمكن حصر طبيعة    2020ما عن عام تما

 

  ونتتا واالثتتار ائحتتة كورأجمتتع متتن ختتالل ج  التتتي متتر بهتتا العتتالم لظتتروفا -

 .تبت على الكاالقتصادية التي تر

 

 وليتتةار المتتواد األتأثيراتهتتا المتذبذبتتة علتتى أستتعو  الصعبة تصاديةقالا  االوضاع -

ركة ى قيمة عطاءات مشاريع الشوالقوة الشرائية مما أثر عل  لنفطيةلمشتقات اوا

وغيرهتتا، لشتتركة العقاريتتة  في التطوير العقاري، وحجم الطلب علتتى منتجتتات ا

 ة مبيعات المشروع الرئيسي للشركة.خر خطأوت 

 

 والحليفة.  لكافة خدمات الشركة والشركات التابعة  سواقألا   درة على فت الق -

 

يستتية ومنهتتا سياستتات االقتصتتادية الرئ   تلملشتترات والسياستتالطبيعتتي بالتأثر اا -

ردنيتتة، وأستتعار ألمار فتتي الستتوق المتتالي والسياستتة التحفظيتتة للبنتتوك ااالستتتث 

ها متتن رغي السكاني و   متوسط دخل الفرد، التضخم، البطالة، معدل النمو   الفائدة،

 مستهلك.الملشرات األخرى التي تلثر في سلوك ال

يم استتتثمارات الشريك االستتتراتيجي التتذي يضتتمن تقتتد  على إيجادالشركة  قدرة   -

 المستوى المطلوب من الجودة.وخدمات على 
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   الل السنة المالية.الشركة خات التي حققتها  حادي عشر:   اإلنجات

 

عام   دينارملي   1,102ربمقدا  رب صافي  تحقيق    2021شهد  الرب تقريبا    ون  ناتج    وهذا 

الشزعن   عائد  من  يادة  الشركة  الحليفه  ارباح  لألوراق  ركات  اجياد  شركة  المالية  مثل 

 . نية القبرصية للخدمات اللوجستية والشركة االرد 

و  ن مشتتروع العمتتارة الستتكنية بالصتتويفيةمتت  شتتقةيتتع قامتتت الشتتركة بب  2021وخالل عام 

العقاريتتة  ريتتف االردنتتيالة دارات شتتركبع التتى االتتت  ف عمانثالث مزارع من مشروع ري 

 .مقبولق هامش رب   الك تحقي   نتج عن  وقد

وكذلك التوستتع االستتتثمار جية  الخاراالسهم  التوسع في محفظة    2021كذلك تم خالل عام   

ممتتا ادى التتى تحقيتتق عائتتد مجتتزي   ية  ق االستثمارصنادي الو ندات  ات المالية كالسفي االدو 

 ات.ستثمارمن تلك اال

تها المباشرة من خالل  استثمارا  ادات مناير  كة قت الشرما اكر اعالف فقد حقباإلضافة الى  

يرادات الناتجة عن  كذلك اال  األرباح المتعلقة بهامحفظة االسهم بالسوق المالي وتوزيعات  

 قارية. مواج العبيع اسهم شركة ا

الشر حققتها  التي  الودائع  فوائد  ايرادات  الى  في  باإلضافة  سعت    2021عام  كة  حيث 

بالحصول على   الودة ممكن  فائدر  سع  علىأالشركة  اضافة     2021يعة خالل عام  لربط 

 .   االدارية قدر المستطاع الى سياسة الشركة في ضبط المصاريف 

 

ير متكررة حدثت خالل السنة الماليةة وال طبيعة غ  الي لعمليات ذاتني عشر:   األثر المثا

   سي.الرئي تدخل ضمن نشاط الشركة

الستتنة الماليتتة وال  حتتدثت ختتالل متكتتررةغيتتر ة ات طبيعأثر مالي لعمليات ا  ال يوجد أي  -

 تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
 

عةةة     واألربةةا  الموت أو الخسةةائر المحققةةة ر:   السلسةةلة الزمنيةةة لحربةةا ثالةةث عشةة

   ة.صافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية منذ تأسيس الشركو

 
كانون   31كما في  

)بالدينار   2021ول أ

 ألردني(ا

نون  كا 31ي ما ف ك

)بالدينار   2020أول 

 األردني(

كانون   31كما في 

  )بالدينار 2019أول 

 األردني(

كانون   31كما في 

  2018ل أو

 ردني( )بالدينار األ

كانون   31كما في 

)بالدينار   2017أول 

 األردني(

صافي األرباح 

)الخسائر( بعد  

  مخصصاتال

 واالحتياطات 

1,101,958 

 

 

 

581,409 

 

 

286,259 

(459,274)  

    

 

(519,180) 

 

 د يوج ال د ال يوج د ال يوج 205,000 307,500 األرباح الموزعة

صافي حقوق 

 المساهمين

11,709,191 10,914,733 10,538,324 10,252,065 

 

10,711,341 

 

أسعار األوراق 

 المالية 

0.53 0.47 0.40 0.27 0.32 
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   المالية.  الل السنةمالها خائج أعنتركة ول المركز المالي للشليرابع عشر:   تح

  

 النسب المالية الرقم 
  31للسنة المنتهية في 

 2021ون أول كان

  31في للسنة المنتهية 

 2020كانون أول 

 %5.326 % 9.411 ساهمينحقوق المالعائد على  1

 % 5.3 % 9.318 العائد على إجمالي الموجودات 2

 0.004 0.030 مالي األصول إجدوران  معدل 3

 % 0.49 0.986 األصول )%(  امات إلى االلتز إجمالي 4

 % 0.50 % 0.99 (  االلتزامات إلى حقوق الملكية )% 5

 1.06 1.14 قيمة الدفترية للسهم )مرة(ال 6

 59 26 لة التداونسب 7

 

          سةةنة            للية للشةةركة خةةامس عشةةر:   التطةةورات المسةةتقبلية الهامةةة والخطةةة المسةةتقبل

   القادمة.

 

 2021اإلستتتمرار علتتى نهتتج عتتام  2022قبلية للشتتركة ختتالل عتتام خطتتة المستتت تضمن الت 

تتتائج ستتوف يتتلثر علتتى ن  ، األمتتر التتذي 2022درجتتة ختتالل عتتام  ط النفقات ألقصتتى  بضب 

 2022. كمتتا تتضتتمن الخطتتة المستتتقبلية للشتتركة ختتالل عتتام 2022ركة ختتالل عتتام الشتت 

كبتتر منفعتتة لتحقيتتق ا  ت الالزمةالقرارااتخاا  راتها و ستثماض اعلى تحسين أداء ب ع  التركيز

 ممكنة لصال  الشركة والمساهمين.

 

لتتتي وا  ستتابقاالمتختتذة    قتتراراتال  االستمرار في متابعتتة  فقد تمن  ة لمشروع ريف عمابالنسب 

لشتتركة ا محاولة متتن شأنها العمل على االسراع  في تسويق وبيع ما تبقى من المشروع  من

 .ر مباعة  مدة والغي ضي المج دالً من االرادية ب نق تلض  تدفقا

 

شتتقة وستتيتم   13ل  شقق من اص  6بيع    تمفي منطقة الصويفية  فيما يتعلق بمشروع االسكان  

 كن من الشقق المتبقية.ر قدر ممعلى بيع اكب   2022العمل خالل عام 

 

اس توعلى صعيد  حليفة  الشركة في شركات  الشركةتثمار  استثا  نوي    ا تهاراملتركيز على 

جدو ا اثبتت  اقتصالتي  اى  مثل  الماليةدية  لألوراق  اجياد  شركة  في  والشركة   الستثمار 

 .   اللوجستيةلقبرصية للخدمات األردنية ا

 

  2021عام  نتهاء من المشروع كامال خالل  اال  تمقد  جر العقبة فهنا  روعاما على صعيد مش

االشغال اان  اصدار  عام    بانتظار  من  االول  الربع  يت   2022خالل  للشركة  بحيث  سنى 

 . جزي يق عائد محقتوهذا المشروع في التأجير تثمار اس
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الستثمار  باالدوات المالية حيث تم ابالتوسع في االستثمار    شركةقامت ال  2021خالل عام  

الشركة عائد  حققت    عقاري وقداستثماري خارجي يستثمر في القطاع ال  من صندوقر  بأكث 

 مجزي جراء الك . 

 

 ته والدخول فيه. راستصادية لدمار يثبت جدواف االقأي استث ة علىعلما بأن الشركة منفتح 

 

 

 

ب عةن التدقيق للشةركة والشةركات التابعةة ومقةدار أي أتعةا  ر:   مقدار أتعابسادس عش

   ه له.المدقق و/ أو مستحقتلقاها   خدمات أخرى

 

 مبلتتغ 2021كتتانون أول   31تعتتاب متتدققي الحستتابات عتتن الستتنة المنتهيتتة فتتي  ر أبلغ مقدا

 ا .لتابعة لهلقابضة والشركات اة ات األردني لشركة دارا  ار أردنيدين   (11,890)

 

 اإلدارة وأشةخاص  مجلةس  اءعدد األوراق المالية المملوكة من قبةل أعضة  سابع عشر:   

 31/12/2021ما في العليا وأقاربهم ك اإلدارة

 

 دد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:ع -أ

 

 لجنسية ا المنصب  السم ا الرقم 
 ما في عدد األسهم ك

ات  قبل الشركسهم المملوكة من األ عدد

 من قبلهم  المسيطر عليها

31/12 /2021 31/12 /2020 31/12 /2021 31/12 /2020 

1 
ين أكرم عماد الد

 نديم كمال
 - - 61,500 11,500 ةدني األر رئيس المجلس 

2 
غيث باسل عبد 

 الرحيم جردانة 

نائب رئيس 

 دارة س اإلمجل
 - - 29,985 30,385 ردنيةاأل

3 
يسى عايد اسل عب 

 الور 
 - - 85,416 85,416 ردنيةاأل عضو    

4 
عامر باسل عبد 

 الرحيم جردانة 
   13,011 13,011 دنيةاألر عضو 

 األردنية عضو  طارق مفل  عقل   5
6,833 

 
6,833 - - 

 

 ة:التنفيذيا  عليعدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة ال -ب

 

 يةالجنس نصبالم االسم  رقم ال
 عدد األسهم كما في

بل هم المملوكة من ق عدد األس

 الشركات المسيطر عليها 
31/12 /2021 31/12 /2020 31/12 /2021 31/12 /2020 

1 
إياد عبد السالم  

 رشاد ابو محمد 
 - - - - األردنية الرئيس التنفيذي 

2 

 

رامي عبد 

الكريم محمد 

 ليالبوب

  اليمدير المال

 يذيتنفال
 - - - - يةاألردن
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 ضةاء مجلةس اإلدارة وأقةارب أشةخاصمملوكةة ألقةارب أعلمالية العدد األوراق ا -ت

 تنفيذية:ا الاإلدارة العلي

        

 يةالجنس الصلة االسم  رقم ال
 عدد األسهم كما في

31/12 /2021 31/12 /2020 

1 
محمد أحمد ابو   فاطمة

 غزالة 

زوجة السيد عماد  

 رم نديم كمالكالدين أ
 - 50000 األردنية

 

جلةةس عضةةاء مرئةةيس و أ بهةةا كةةل مةةن متةةعلتةةي يتمكافةة ت االو االمزايةة -أ ثةةامن عشةةر: 

  :اإلدارة

 

الر

 قم 
 المنصب سم اال

تب الروا

السنوية 

 اإلجمالية

بدل التنقالت 

 السنوية

ف ت  لمكاا

 السنوية

  السفر نفقات

 السنوية

إجمالي المزايا 

 السنوية

1 
أكرم  عماد الدين 

 نديم كمال 
 7400 - 5000 2400 - رئيس المجلس

 7400 - 5000 2400 - ئب الرئيس نا دانةراسل جغيث ب 2

 7400 - 5000 2400 - ضو ع باسل عيسى الور 3

 7400  5000 2400  عضو  عامر باسل جردانة  4

 7400 - 5000 2400 - ضو ع فل  عقلطارق م 5

 

 

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

 

 المنصب االسم  الرقم 

تب الروا

ية السنو

 جماليةاإل

بدل  

  التتنقال

 سنويةال

 واإلتصاالت

كاف ت  الم

 نويةالس

  السفر نفقات

 السنوية

إجمالي المزايا 

 السنوية

1 

إياد عبد 

الم رشاد  الس

 محمد  ابو

 55,125 - 11,025 0 44,100   س التنفيذيالرئي

2 

بد رامي ع

الكريم محمد 

 البوبلي

  المدير المالي

 التنفيذي
24,255 1,800 6,064 - 32,119 

والعمل في    لقابضةة الشركة ات عن إداررواتب والمكافآال  افةغ أعالف كمبالتشمل ال -

 الشركات التابعة والمملوكة كافة. 
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   شركة خالل السنة المالية.لمنح التي دفعتها الواتاسع عشر:   التبرعات  

 

 اليوجد تبرعات ومن  دفعتها الشركة خالل السنة المالية .

 

لشةركات صةدرة مةع اتها الشركة المعقدتي  تباطات الاالرقود والمشاريع ون:   الععشرو

ضةةاء المجلةةس أو المةةدير و الشةةقيقة أو الحليفةةة أو رئةةيس مجلةةس اإلدارة أو أععةةة أالتاب

   لشركة أو أقاربهم.عام أو أي موظف في اال

 

كات الشتتر  متتعالمصتتدرة  أية عقود أومشاريع أوارتباطات عقتتدتها الشتتركة    يوجد  ال -

دير لمجلتتس أو المتت و أعضاء امجلس اإلدارة أيس  رئ   لحليفة أو أو ابعة أو الشقيقة  التا

 العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

 

 شرون:  واحد وع

 

   .ركة في حماية البيئةلشمساهمة ا -أ   

 

في الحفاظ على البعد البيئي في مشتتروع ريتتف عمتتان متتن   لقد استمرت سياسة الشركة

 روع لتكتتونللمشتت   ع األمطتتارجمي ت ة  لي آو   راريالح   والعزل  التدفئة  ام وسائلاستخدخالل  

ا ألغتتراض التتري، ألكثر تتتوفيراً فتتي استتتخدام الميتتاف وإعتتادة استتتعمالهة واصديقة للبيئ 

نبت في زيادة مساحة الرقعتتة لكيفية استغالل منطقة المست   لى البدء بالتخطيطإ  فةضاإلبا

 الخضراء في المنطقة.

 

   ي.لمحلخدمة المجتمع ا لشركة فيهمة امسا   -ب

 

بناء المناطق التي تعمل فيها فال  أقاها  يتل  المنافع التية لتعظيم  شركة تسعى جاهدال  التال ز

ولوية في الك  ألنطقة ولهم ابناء المأان ينجزها  عمعمال في مشروع ريف  ألازالت بعض  

لتابعة بهذف  ملوكة وات الملزام الشركاإسعار المنافسة، كما وتحرص الشركة على ألمن اض

ازالال  ومن هنا    ياسةالس الشركة  القبررد ألت  انية  تعطي  للعمالة  ولوي ألصية  التعيين  ة في 

 لمعنية بذلك.  ا جهات الحكومية والخاصةاألردنية عبر التنسيق مع ال

 

 

 

 

 

 
 

 

حوكمة  تقرير ال اثنان وعشرون:
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 : 2021السنوي لعام 
 

(  18)   رقم  الية الم  األوراق  ونقان  من (  ب/118)و(  ن/ 12)  المادتين  امألحك  ناداالست وفق تعليمات الحوكمة الصادرة ب
 5/2017/ 22 خ تاري( 146/2017) رقم  ةالمالي األوراق هيئة مفوضي مجلس قرار بموجب المقرو 2017 لسنة
 
بضة  بتحديتتث نظتتام حوكمتتة الشتتركات المتبتتع ت شتتركة دارت االردنية القاقامتت  -1

  كام المادتين ستناد ألحية الصادر باالمالال  ة األوراق هيئتمتتع متطلبتتات  تناستتب  ا، لي لديهتت

المالية رقم )118ن( و)/12) األوراق  قانون  بموج   2017لسنة  (  18/ب( من  ب  والمقر 

هيئ  مفوضي  مجلس  )قرار  رقم  المالية  األوراق  تاري   146/2017ة   )22/5/2017   

عديتل  الت ذا  ويأتتي هت  .وصعتة بهتذا الخصتتة المتب عالمي وبمتا يعكتس أفضتل الممارستات ال

إطتا الفتي  ستعي  تر  علتى  و  حديتشتركة  أهدافهتا  تحقيتق  يدعتم  بمتا  أنظمتهتا  ث 

بالعمبادئهت القيتام  بطترملا،وضمتان  الملسستية  وبأقيتات  أكثتر كفتاءة ومرونته  كلفتة ق  تل 

تتثمرين  المسوحمايتة حقتوق  لشتفافيةام باماديتة وزمنيتة ممكنتة، متع الحترص علتى االلتز

 .صالت  االخرىصحتاب المالمستاهمين، وأ ار صغتو 

 

والمستقيلين  -2 الحاليين  االدارة  مجلس  أعضاء  كان    أسماء  اذا  فيما  عضو  الوتحديد 

   نفيذي ومستقل او غير مستقل:تنفيذي او غير ت
 

 

 

 

 

 

 ونها:  لذين يشغلاء االشخاص اأسمركة وية في الشيذالمناصب التنف -3

 

 اسم عضو مجلس االدارة المنصب  الوضع 

 ل نديم كما أكرمعماد الدين  ارة جلس االد ئيس مر غير تنفيذي/مستقل

 غيث باسل عبد الرحيم جردانة  ة داررئيس مجلس االنائب  تقلتنفيذي/غير مس غير

 د ورباسل عيسى عايد ال عضو  غير تنفيذي/مستقل

 ل طارق مفل  محمد عق عضو       تنفيذي/مستقل غير

 ة جردانعامر باسل عبد الرحيم  عضو       مستقلغير تنفيذي/ غير

 نصب الم االسم
 يذي  الرئيس التنف إياد عبد السالم رشاد ابو محمد 

 مالي التنفيذي المدير ال حمد البوبليرامي عبد الكريم م
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 : مجالس االدارة العضاء مجلس االدارة  عضويات -4

 ال يوجد 

 

 : اطالرتبضابط ا -5

ت  السيد رامي ع تم  االكريم م  بدسمية  ارتلبو حمد  الحوكبلي ضابط  الشركةباط  في    وفي  مة 

 . نوب عنه السيدة بيان نبهان جميل موسىت حال غيابه  

 

 ي: ن مجلس االدارة كما يلاللجان المنبثقة ع -6

 

 لجنة التدقيق.  -1

 ترشيحات والمكافات.لجنة ال -2

 لجنة الحوكمة.  -3

 لجنة ادارة المخاطر.  -4

 

 

 : لتدقيق لجنة ا :اوال

 

لج شرالتدقيق    نةتتألف  االرديكة  في  القابضدارات  أنة  ثالثة  من  يرأسهم عضو    عضاءة 

اجتمعت   حيث   خالل    4مستقل  جم   2021لعام  ااجتماعات  بحضور  األعضاء  والك  يع 

 جتماعات االربعة. ق الحسابات الخارجي في اال وبحضور مدق 

 

 2021أعضاء لجنة التدقيق للعام  -

 ةضاء اللجنأع المنصب اء اللجنه برات اعضت وخمتهال

 ة المتحدةمملكندرسون في الكة آرثر أق أول لدى شرمدق  -

 ة في المملكة المتحدة المدير المالي لمجموعة الخليج الدولي -

 سند التجارية في السعودية  المدير العام لدى شركة -

ا  -  (متسس و عضو مجلس إدارة للشركة الوطنية للدواجن )سابقا

 التجاريةال اد كممتسسة عم فييس هيئة المديرين متسس ورئ -

 س اللجنةرئي
 نديم كمال كرم عماد الدين أ

 

 الدوحة للتامين.  الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة -

واالد  رئيس  - المالية  للتأميالشتون  العرب  شركة  في  الحياة  ارية  على  ن 

 .  2013والحوادث منذ عام 

 . 2012ة عام بضرات األردنية القاشركة دا لة فيمدير عام بالوكا -

 انةجردرحيم  اسل عبدال ب غيث عضو
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 : لمكأفات لجنة الترشيحات واثانيا: 

 2021ت للعام مكأفاأعضاء لجنة الترشيحات وال-

 

متطلبات  حسب  ميع االعضاء  ت بحضور جحات والمكافارشي ة الت اعين للجن تماجتم عقد   -

 تعليمات حوكمة الشركات

 

 

ا:   : حوكمةلجنة الثالثا

 2021كمة للعام أعضاء لجنة الحو  -

وحتى    2008ردنية القابضة من  اال  لشركة دارات  ي للماليةمدير التنفيذ ال  -

2011  . 

 ط المالي في شركة أمنية مدير التخطي -

 ين محلل مالي في شركة ت -

 ي رئاسة الوتراء األردنمحلل وباحث اقتصادي ف  -

 االردن HSBCبنك   ية فيمدير دائرة البطاقات االئتمان  -

 العربي المصري اري للبنك العق  التنفيذي الرئيس-

 2013منذ   AZ Investmentالرئيس التنفيذي لشركة  -

 .  2013حي التنفيذي لمصرف الراج الرئيس -

 . 2010لتنفيذي لبنك المتسسة العربية المصرفية نائب الرئيس ا -

 .  2000رين بحيالنش الدولي / اللبنك ميرمالي مستشار  -

 1998يل الدولية سسة التمواستثمار لمت حللم -

 

 طارق مفلح عقل  عضو

 ال اد الدين أكرم نديم كمعم رئيس اللجنة 

 م جردانةباسل عبدالرحي  ث غي عضو 

 طارق مفل  عقل  عضو 

 يم كمال عماد الدين أكرم ند  للجنة رئيس ا

 غيث باسل عبدالرحيم جردانة عضو 
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عقد  - ال  تم  للجنة  بحضور حو اجتماعين  متاال  جميع   كمة  حسب  تعلعضاء  يمات  طلبات 

 كاتالشرحوكمة 

 

 

ا:   :لجنة إدارة المخاطررابعا

 2021دارة المخاطر للعام أعضاء لجنة إ-

 

 

يمات  طلبات تعلعضاء حسب مت اال  جميع  اطر بحضور مخ عين للجنة ادارة الاجتما   تم عقد-

 كاتالشرحوكمة 

 

 : اجتماعات مجلس االدارة -7

 

 2021  ات مجلس ادارة خالل العاماجتماع 6تم عقد  

 
 االجتماع االول  حضور كامل  

 االجتماع الثاني  حضور كامل  

 االجتماع الثالث  حضور كامل 

 رابع تماع الاالج   املحضور ك

 امس جتماع الخاال حضور كامل  

 دسماع الساتاالج حضور كامل  

 

 

 

 

 

 

 

 عقل طارق مفل    عضو 

 ن أكرم نديم كمال عماد الدي رئيس اللجنة 

 ث باسل عبدالرحيم جردانةغي عضو 

 اياد عبد السالم رشاد  عضو 
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 رات إقرا

                                                                                                                         
 

لمحتتدودة ة العامة ااهميقر مجلس إدارة شركة دارات األردنية القابضة المس -أ

ستتنة شركة ختتالل الرارية الستمة قد تلثر على اهري جو ي أمور  بعدم وجود أ

 المالية التالية.

بتتة ة وتوفير نظتتام رقاإعداد البيانات المالي عن    هيقر مجلس اإلدارة بمسلوليت  -ب

 ة.فعال في الشرك
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 العامة المحدودة  ساهمةالم القابضة   ردنيةال دارات ة شرك

   وحدةلي المكز المار قائمة الم
   2021لول كانون ا   31كما في 

 

 

 
 

 2020  2021 إيضاحات  

 ـارــدينــ  ـارــدينــ  الموجودات 

     غير متداولة  موجودات 

 12ر102  8ر214 7 ممتلكات ومعدات 
 2ر581ر749  2ر581ر749 8 أراضي  استثمارات في 

 2ر093ر170  2ر170ر027 9 لتطوير تحت ا عقارات
 2ر356ر056  3ر112ر939 10 استثمارات في شركات حليفة 

 139ر160  139ر160 11 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 600ر500  735ر400 13 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 -  94ر000  االجل ة طويل  – شيكات برسم التحصيل 

 7ر782ر737  8ر841ر489  

     تداولة مت موجودا

 323ر627  71ر000 11 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 316ر158  284ر448 12 عقارات  مخزون

 724ر570  862ر679 13 الل األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ
 -  137ر060 15 ذمم مدينة

 368ر239  151ر359 14 مدينة أخرى دة أرص
 19ر082  23ر500  سم التحصيل  ت برشيكا

 22ر584  2ر715 23 من جهات ذات عالقة  مستحقة لغامب 
 1ر411ر802  1ر451ر628 16 لدى البنوك  ارصدة نقد و

 3ر186ر062  2ر984ر389  

 10ر968ر799  11ر825ر878  مجموع الموجودات 

     
     ت طلوباوالم  كيةملالق حقو

     حقوق الملكية  

 10ر250ر000  10ر250ر000 17و 1 رأس المال المدفوع 

 116ر075  227ر709 17 احتياطي اجباري 

 548ر658  1ر231ر482  أرباح مدورة  

 10ر914ر733  11ر709ر191  حقوق الملكية   مجموع

     
     المطلوبات 

     لوبات متداولة طم

 20ر780  61ر145 18 ى صدة دائنة أخر ر أوم مذ
 33ر286  44ر513  أرباح زيعات امانات تو

 -  11ر029 23 قة عال جهات ذات  إلى  مبالغ مستحقة

 54ر066  116ر687  مجموع المطلوبات 

 10ر968ر799  11ر825ر878  حقوق الملكية والمطلوبات مجموع  
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   المحدودة العامة القابضة المساهمة  يةردنال رات شركة دا 

 الموحدة   الشامل دخلقائمة ال

 2021 للو نون اكا 31في  المنتهيةللسنة 
 

 

 

 

 2020  2021 إيضاحات  

 ـارــدينــ  ـارــدينــ  

     

 -  315ر308  ريف عمان مشروع  مبيعات

 -  (306ر561) 9 كلفة مبيعات ريف عمان 

 44ر500  40ر000  كنية مبيعات شقق س

 (42ر327)  (36ر202) 12 سكنية  شقق مبيعات  فةكل

 2ر173  12ر545  غيلي الربح التش

 (5ر047)  (5ر490) 7 ممتلكات ومعدات  استهالكات

 225ر883  191ر555 19 ئر األرباح أو الخسا من خالل  ة العادلةالقيمموجودات مالية ب أرباح 

 (267ر228)  (304ر868) 20 مصاريف إدارية 

 26ر150  40ر109  إيرادات أخرى 

 135ر166  80ر414  ئد  ايراد فوا

 464ر312  1ر102ر075 10 ح شركات حليفة حصة المجموعة من أربا

 581ر409  1ر116ر340  قبل الضريبة ة السن ربح

 -  (14ر382) 22 خل ة الد يب رض  مصروف

 581ر409  1ر101ر958  ضريبة  الالسنة بعد  ربح 

 -  -  اآلخر الدخل الشامل من خالل التغير في موجودات مالية  ضاف: ي 

 581ر409  1ر101ر958  مجموع الدخل الشامل للسنة 

     

 دينــار /  فلـس   دينــار /  فلـس   

     

 057/0  108/0 21 السنة  ربحمن   م سهفضة للساسية والمخة االصالح
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 دة ودالمح ةامع ال ةمهقابضة المسالا  الردنيةشركة دارات 

 ية الموحدة  ملكقوق الح التغيرات في مةقائ

 2021الول  كانون 31المنتهية في  ةسنلل
 

 

 

 

  مدورة رباحأ   

 رأس  

 وعالمال المدف

 احتياطي 

 ياجبار

 ارباح

 متحققة

 ( خسائر) أرباح

 المجموع المجمــوع  غير متحققة 

 ر دينا دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

       - 2021األول كانون    31منتهية في لة انللس

 10ر914ر733 548ر658 ( 32ر096) 580ر754 116ر075 10ر250ر000 2021أول كانون الثاني في ا كم يدرصال

 1ر101ر958 1ر101ر958 51ر213 1ر050ر745 - - الشامل للسنةخل مجموع الد

 - )111ر634( - )111ر634( 111ر634 - المحول لالحتياطي االجباري

 ( 307ر500) ( 307ر500) - ( 307ر500) - - ( 17)أيضاح  أرباحتوزيعات 

 11ر709ر191 1ر231ر482 19ر117 1ر212ر365 227ر709 10ر250ر000 2021  األول  كانون  31كما في الرصيد 

       

       - 2020كانون األول   31للسنة المنتهية في 

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

 581ر409 581ر409 5ر593 575ر816 - - الشامل للسنةلدخل ع او مجم

 - ( 58ر141) - ( 58ر141) 58ر141 - الحتياطي االجباريول ل المح

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

 10ر914ر733 548ر658 ( 32ر096) 580ر754 116ر075 10ر250ر000 2020  كانون األول  31كما في الرصيد 
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 همة العامة المحدودة لمساا  بضةاق ال  ردنيةال دارات شركة 

 موحدة لا  قديةنلا ات التدفقة مائق

  2021 نون الولكا 31نتهية في ة المنلسل
 

 

 

 
 

 2020  2021 ات ضاحي إ 

 ـارــدينــ  ـارــدينــ  

     نشطة التشغيلية ألا

 581ر409  1ر116ر340  قبل الضريبة السنة  ربح 
  

 
 

 

     : تعديالت

 5ر047  5ر490 7 استهالكات

 (135ر166)  (80ر414)  ائد  ايراد فو

من خالل   ادلة لعا قيمةالية بالملات اموجودلة لليمة العادقلفي اير تغال

 (5ر593)  (51ر213) 19 و الخسائراألرباح أ

 (464ر312)  (1ر102ر075) 10 حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة 

 (180ر910)  (72ر000) 19 الخسائر  أو  األرباح  خالل من   العادلة بالقيمة ةمالي  دات جومو بيع أرباح

 (39ر380)  (68ر342)  أرباح  اتايراد توزيع
  

 
 

 

     امل ع الالمال  تغيرات رأس 

 (6ر000)  (98ر418)  لتحصيل برسم اشيكات 

 -  (137ر060)  ذمم مدينة

 127ر184  219ر257  أرصدة مدينة أخرى 

 12ر685  25ر983  وأرصدة دائنة أخرى ذمم 

 -  11ر227  نات توزيعات أرباح اما

 36ر244  31ر710  مخزون عقارات 

 (68ر792)  (199ر515)  التشغيلية شطة ن األدمة في مستخة القديلن ا ات التدفق   فيصا
  

 
 

 

     األنشطة االستثمارية 

 (600ر500)  (134ر900)  ل الشامل االخر الدخ ل  الخ  مة العادلة منبالقي ت مالية ا دجومو

  وا  األرباحخالل مة العادلة من جودات مالية بالقي موالمتحصل من بيع 

 ئر خساال

  

 88ر899

  

 200ر421

 (112ر407)  (103ر795)  و الخسائر  اح أ رب ألالل اخ  منالقيمة العادلة ية ب دات مالجومو

 (3ر788)  (1ر602) 7 دات معشراء ممتلكات و

 (3ر613)  30ر898  عالقة ت ذات جهامم ذ

 973ر152  175ر155  وكدى البن ل ودائع

 141ر499  78ر037  د مقبوضة ائ فو

 124ر374  345ر192 10 ة  ف حلي ح شركات توزيعات أربا

 39ر380  68ر342  مقبوضة  أرباحتوزيعات 

 (239ر352)  (76ر857)  عقارات تحت التطوير 

 -  252ر627  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

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

 270ر666  721ر996  ية ارستثماألنشطة اال من  ة قديالن  ات صافي التدفق 

     

     التمويلية   ةنشطاأل

 (171ر714)  (307ر500)  مدفوعة  أرباحتوزيعات 

 (171ر714)  (307ر500)  تمويلية األنشطة ال فيمة  المستخد ة قديالن  ات ق صافي التدف

 30ر160  214ر981  مهك ي حد وما ففي النق ادة زيالصافي  

 84ر794  114ر954  انيث ال ننو كا كمه كما في أولحما في النقد و

 114ر954  329ر935 16 كانون األول  31ا في حكمه كما في د ومالنق 
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 ة دودالمحمة العامة ضة المساهابالق   الردنيةدارات ة كرش

 موحدةلالمالية ا  إيضاحات حول القوائم 

  2021ول ن الكانو 31

 

 

 مـــاع (1)

 

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

على حق الشروع بالعمل    حصلت الشركة  واحد. الهم  سر للسمية دينايمة إقب  مسه  15ر000ر000إلى  ر مقسم  دينا  15ر000ر000

تخفيض  .2008نيسان    10بتاريخ   السابقة  مالرأس  تم  السنوات  خالل  مقسدينا  10ر250ر000ليصبح    الشركة  الى ر  م 

  الشركة   مال   أسلر  آخر تخفيضحيث كان    .2021كانون األول    31حد كما في  اللسهم الو   ينارة اسمية دسهم بقيم  10ر250ر000

المتراكمة بمبلغ  ك إلوذل  2019ام  ع خالل   الخسائر  ال  1ر000ر000طفاء  لقرار  وفقاً  العادي الع  هيئةدينار  امة في اجتماعها غير 

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

 .   2019اب  18تاريخ 

 

غايا اثمااستكة  شرال  ت من  في  المتاحة  اإلستثمار  أوجه  كافة  في  تمويلها  ومصادر  أموالها  المالية عات  لقطار  المختلفة    االقتصادية 

 زئياً. بعة ومملوكة لها كلياً أو جات تاكل شرمن خالوذلك  الخدمات ية والعقارية والسياحية و الزراع ارية و والصناعية والتج

 

 ، عمان، المملكة األردنية الهاشمية.167الثاني عمارة رقم   د هللابع  ملك لخلدا، شارع ا هو كة رشلا إن عنوان 

 

 .2022 شباط 28المنعقدة بتاريخ  جلسته وعة في مجلس إدارة المجمائم المالية الموحدة من قبل القو رار تم إق

 

 

 القوائم المالية  اددعإ سسأ (2)

 

 ولية.لدلية اماال رايير التقاريا لمعقف و  ةية الموحدئم المالتم إعداد القوا

 

 الخسائر   و أح  األرباخالل    يمة العادلة من لقباة  ستثناء الموجودات المالية باريخيوفقا لمبدأ الكلفة التا  الموحدة  تم إعداد القوائم المالية

 .ةالموحد يةلمالقوائم ايخ الربتا ةلادبالقيمة العتظهر تي وال خالل الدخل الشامل االخر بالقيمة العادلة من المالية  والموجودات 

 

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

 

 

 ة ماليائم السس توحيد القوأ (3)

 

الية  مائم القو وال  "(الشركة  )"  ةحدودمل ا  اهمة العامةبضة المسدارات األردنية القاية لشركة  موحدة القوائم المالم المالية التتضمن القوائ 

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

 

 الشركة اسـم 

رأس المال  

 ة الصفة القانوني ملكية نسبة ال ة النشـــاط عــطبي المدفوع 

ــ     ٪  ــار دين

   2021 2020  

      

 خاصةة  اهمسم 100 001 راتار عقيوطت 50ر000 يةالعقار  ةشركة دارات الريف األردني

 محدودة  ةذات مسؤولي 100 100 اراتالعق  إدارة 5ر000 رة العقاراتمجموعة األردنية األوروبية إلدالا

 محدودة  ةذات مسؤولي 100 100 راتارة خدمات العقادإ 10ر000 عقارينفيذيون للتطوير الالت شركة

 ودةمحد  ةليؤومست  ذا 100 100 يةمعليوتة  ارات ماليتشاس 10ر000 شركة المشكاة للتعليم  

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

 محدودة  ةذات مسؤولي 100 100 راتارة خدمات العقادا 19ر000 تثمارالحدس للتطوير واالس كةشر

 

 ي األردن.ة فمسجل تابعةان جميع الشركات ال

 
40 of 65 



 دة ة المحدوالقابضة المساهمة العام  نيةالردات شركة دار

 ية الموحدةلمالا م ائوقالت حول احاإيض

  2021ل ولكانون ا 31

 

 

فيها ولديها القدرة على   الشركة المستثمرعن ارتباطها بالناتجة  تغيرةمد الئحقوق في العوامجموعة لل يكون  حقق السيطرة عندماتت

ند فقط ع  بها الشركة المستثمر . وتتم السيطرة على بها الشركة المستثمرعلى طرة السيعلى  درتهاالعوائد من خالل ق هذه على  التأثير

 ما يلي: ق تحق

 

المجموعة على  يطس - القو الحق)بها    لمستثمرة اشركلارة  القدرة ع   التي ائمة  ق  المجموعة  الصلة  تمنح  النشاطات ذات  لى توجيه 

 . بها(للشركة المستثمر 

 . بها الشركة المستثمروائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالع ا في قوقهتعرض المجموعة أو ح -

 ا.هد لى عوائر ع تأثيلفيها وا  المستثمر ة ركالشرة على سة السيطالقدرة على ممار -

 

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

   ك:ذلويتضمن  ا هب مستثمرالشركة اللك سيطرة على انت تمتا إذا كالظروف ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد فيمو 

 

 .بها الشركة المستثمررين في صويت اآلخقوق تحة ملحمع  ديةتعاقلالترتيبات ا -

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى. -

 ق التصويت المحتملة للمجموعة. قو وحلية التصويت الحا قوقح -

 

ير في التغ  ى ل علدق تحقائ  حال وجود ظروف أو   ي وفها  ب  ستثمركة المشر الكانت تسيطر على  فيما إذا    تقييم  بإعادة  تقوم المجموعة

 صر السيطرة الثالثة. أو أكثر من عنصر من عنا أحد

 

دات يد موجوارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة. يتم توحخ ممتاريتداءاً من  ة إبتابعللشركة ال  الموحدة  يتم توحيد القوائم المالية

على الشركات التابعة  المجموعة  ة  يطرسخ  يراتمن    وحدةالم  لشامخل اللدا   في قائمة  ةابعة التالشركلوبات ومصاريف وإيرادات  ومط

 ى تتوقف هذه السيطرة. وحت

 

م بند  وكل  والخسائر  األرباح  تحميل  بن يتم  ان  الشود  في  ع   رىاألخامل  لدخل  األسهم  وح  المجموعةلى حقوق حملة  غيراألم    قوق 

مالية للشركات  لقوائم الا  ديلعت  متي  اجة،ت الحقتضاا  ن. وإذرييطق غير المس رصيد حقو المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى عجز في  

ل للمجموعة.  التابعة  المحاسبية  السياسات  مع  المحاسبية  سياساتها  المو استبيتم  تتماشى  واجوداعاد  الملكية  طللمت  وحقوق  وبات 

 . ت التابعةاكرشجموعة والبين الم اخسائر المتعلقة بالمعامالت فيمباح والت واألرواإليرادات والمصروفا

 

تغير  ع   تج لناار  ثألاجيل  يتم تس في  ن  الملكية  التابعةنسبة  الملكية. عن  الشركة  للسيطرة في حقوق  فقدان  عنه  ينجم  فقالذي ال  دان د 

 ، تقوم المجموعة بما يلي: عةالتاب الشركة ى ة علالسيطر

 

 عةالتاب الشركة ت اف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوباعترء اإللغاإ -

 طرين ي مسال غير قاف بحقو راء اإلعتلغإ -

 رجمة العمالت األجنبيةاإلعتراف باحتياطي تغاء  إل -

 ةاإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلم -

 الشركة التابعة ثمار المحتفظ به في لة لالستمة العادالقياف باإلعتر -

 ان السيطرةملية فقداإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن ع  -

ً تس التي تم ةع و ممجال ف حصةيإعادة تصن  -  سائردخل الشامل األخرى إلى األرباح والخ  في بنود الجيلها سابقا
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 استخدام التقديرات   (4)
 

الغ  ر على مبام بتقديرات واجتهادات تؤثالمجموعة القيإدارة    تطلب من وتطبيق السياسات المحاسبية يجدة  مو الالمالية  ائم  القو   دادإع   ن إ
ااوبوالمطلت  داالموجو  عن  صفإلاو ة  ليالمت  هذاالاح  إن  المحتملة.  اإليرادات  لتزامات  على  أيضاً  تؤثر  واالجتهادات  التقديرات  ه 

المجموعةلب من إداريتط  خاص  بشكلات و والمصاريف والمخصص النقدية لتقدير  ت هامة  القيام بأحكام واجتهادا  ة  التدفقات  مبالغ 
نية بالضرورة على فرضيات ن التقديرات المذكورة مب. إمستقبللا ي ف ات يردالتق كوف تلوظرع ضااجمة عن اواتها النبلية وأوقالمستق

ت في  التغيرانتيجة    تختلف عن التقديرات وذلكلفعلية قد  النتائج ا  وإن   تيقن م الوعد  وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير
 صات. تلك المخصالمستقبل في أوضاع وظروف 

 
   تدامع لات وا ك ممتلة للجيتامار االنعاال

ع لهذه متوقم التخدااالساحتساب االستهالك اعتماداً على    االنتاجية للممتلكات والمعدات لغايات ير االعمار  لمجموعة بتقدة اادار  ومتق
ان  كاذا    بلي تقمسستهالك المصروف االتم تعديل  العمار االنتاجية بشكل سنوي ويبقية وامة المتوم االدارة بمراجعة القيوجودات. تقالم

 عن التقديرات السابقة.العمار االنتاجية تختلف ن ادارة أاال داتقاع  في 
 

 
 المحاسبية السياسات  التغير في  (5)

 
المتبعة في    اسات السيان   المالية  المحاسبية  القوائم  اتل  ة معمتفق الموحدةاعداد  المالية  ك  القوائم  اعداد  في  اتبعت  للسنة    الموحدةلتي 

 :2021كانون الثاني  1بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً من   ت قام موعةمجالء أن اثنستاب ،2020ول نون األكا 31ة في المنتهي
  

ة  ي لام لإلعداد التقارير ا تعديالت على المعيار الدولي    :-الفوائد المعروضة بين البنوك(  )سعر    IBORح  من إصال  الثانيةلمرحلة  ا
ير  (، والمعيار الدولي إلعداد التقار7المالية رقم ) لتقارير  عداد ا إل   يلدولا يار  لمعا و(،  39)  قمر  اسبة الدولي(، ومعيار المح9قم )ر

 (. 16مالية رقم )ر الري تقاال  ي إلعدادر الدولوالمعيا ( 4) م المالية رق
 

يد دم لتحخدتسرجع الم لما  عند استبدالالتقارير المالية    على   ثرألمؤقتة المتعلقة باإعفاءات    IBORثانية من إصالح  لتوفر المرحلة ا
 لتالية: ملية اات العبيقلتطامل التعديالت جع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشبمر IBOR الفائدة عرس

 
العلتطا • ابيق  التغيرات  مع  التعامل  ليتم  التدفقلملي  على  والتغيرات  الناتجتعاقدية  النقدية  المرتغي  عن ة  ات  الفائدة  سعر  جعي  ر 

 لى سعر الفائدة في السوق. الحركة ع  ا يعادلمب غير، تة المئدافسعر ال في ت كتغييرا
ايالمجموعة تعد  تتطلب اإلعفاءات من  • تو لمستخدماريفات  لتعل  في  اللعم  ثيقة  استمريات  التحوط مع  أداة  رية  اتحوط ووصف 

ع  للمجموعة  التحوط  المرجع عالقات  استبدال  الفائستخدلما  ند  سعر  لتحديد  بم  الحالي  من    ي الالخ  دالعائى  لع يعتمد    جعمردة 
 خاطر. الم

تعاقديا،ي • فائدة غير محدد  استخدام سعر  للبنك  لمخ  جوز  في التطر  اللتحوطات  الفعأس  أو   العادلةالقيمة    غير  تم  ار  ائدة في حال 
 ر الفائدة بشكل منفصل.اتحديد مخاطر أسع

 
م هذه التطبيقات العملية في  ادباستخ  وعةلمجماتقوم  وف  س.  مجموعةلل  الموحدة  ليةالماي على القوائم  جوهرر  أثن لهذه التعديالت  لم يك

 لتطبيق.حت قابلة لالفترات المستقبلية إذا أصب
 

تأجيالت  أت  تخفيضا بوباءتعلقالم  ريجا اإلو  الدولي  -  2021  حزيران   30بعد   COVID-19 ة  المعيار  على  عداد  إل  تعديالت 
 ( 16)  رقم  ةليالما  التقارير 

 
ت عديالت  -  COVID-19تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء    2020  رأيا  28  ي لية فلدو اة  لمحاسبار  اييأصدر مجلس مع

الدولي معيار  المن تطبيق متطلبات    ين منح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر  .(16رقم )  يةمالال  إلعداد التقارير  على المعيار الدولي 
الناتجة بشكل مباشر  ر  يجاإلو تأجيالت اأات  ى تخفيضيجار علإلا قود  عية لحاسبمديالت العلتل ا( حو 16المالية رقم )  يرارتقالإلعداد  

  المتعلق تأجيالت اإليجار  تخفيضات أو  عدم تقييم ما إذا كان  ر  ستأجر الم عمليًا، قد يختاالً ح. نظًرا لكونه  COVID-19ء  عن وبا
تغيير في   م بهذا االختيار أيلذي يقو ر استأجمال  يحتسب   أم ال.  را يجاإلجر يمثل تعدياًل لعقد  ؤ ملا  من   ةوالممنوح  COVID-19وباء  ب

بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي   COVID-19المتعلقة بوباء    فيضات أو تأجيالت اإليجارختالناتجة عن    اإليجار  دفعات 
 .اإليجار دلعق يالً دتعير ، إذا لم يمثل التغي(16) قمر ةالمالي إلعداد التقاريرتغيير وفقًا للمعيار الدولي 
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ولكن نظًرا الستمر2021  حزيران   30التعديل حتى    فترض تطبيقالم  من   ن اك تأثير  ،  و COVID-19وباء  ار    آذار   31ريخ  بتا، 

 . 2022 حزيران  30تطبيق العملي إلى الر المحاسبة الدولية بتمديد فترة مجلس معاييقام  2021

 

  .2021نيسان  1 اراً من تباع ة على الفترات السنوي الت ديتعهذه ال تنطبق

 

ا ذه  باستخدام  المجموعة  تقوم سوف  ولكن  ،  COVID-19  تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباءلى  ع  المجموعة لتحصلم  

   خالل فترة التطبيق المسموحة. إذا أصبح قابل للتطبيق العملي ق تطبيال

 

 

 بية  المحاسياسات سلأهم ا   (6)

 

 ت ومعدات لكاممت

تعب  ةف لكلاب  عدات ملاو   تلكات ممالتظهر   االستهالكد  بيع   مويت  المتراكم،  نزيل  حين  المتراكم  واالستهالك  الموجودات  كلفة  استبعاد 

 الممتلكات والمعدات   تستهلك  .مل الموحدةالدخل الشا   في قائمة ئر  خسا  و إثبات أي أرباح أ  الممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم

 :دام النسب السنوية التاليةاستخها بمتوقع لالعمر اإلنتاجي الدى مى لبت ع اط الثسقلاة طريقبم دالالستخجاهزة تكون  عندما

 

        ٪  

 15 دواتأعدد و 

 15 ومعدات أثاث 

 15 سيارات 

 25 حاسوب  مج وبرا أجهزة

 

  لى ا  لظروفا  ي ف  غيرات لتا  ما تشير االحداث او المعدات بخصوص االنخفاض في القيمة عندتلكات و ية للممدفترة اللقيما  ةعاجرمتتم  

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

 ائمة الدخل الشامل. رداد ويتم تسجيل قيمة التدني في ققابلة لالستى قيمتها المعدات إلوالات كلتخفيض قيمة الممت

 

أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية    د من لتأكل دوري لقة االستهالك بشك طريو ي  جنتاالمر العا  ةجعيتم مرا

 المتوقعة من الممتلكات والمعدات. 

 

رية تفدلاالغ  مبالسملته كما يتم شطب  تلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رمكونات الممبدال أي من  بدة الستمتكال  ت ايتم احتساب النفق

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

 كمصروف. حدةمو ال ل الشاملئمة الدخقا في  ىرجميع النفقات األخيتم إثبات 

 

 أراضي  استثمارات في

يتم تسجيل التدني في قيمة األراضي المعدة للبيع في  ايهما اقل. ،ةيعي بلا ةميقال ي صاف ة او فبالكلي اضراالستثمارات في األيتم تسجيل 

 . الشامل الموحدة قائمة الدخل 

 

 التطوير تحت  ات عقار

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

 زة للبيع. جاه ونتكا مدعن  ذتنفيلت احت شاريعلما
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 إستثمار في شركات حليفة  

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

 سياسات. الك المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلشغيلية للجهة لتوا
 

 الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.  الشركةموعة في المجر امتثاس ت ا باثم يت
 

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

التغيرات في صافي موجو لحا في  المجموعة  الناتجة عن   ك. ملتال  اريخ تب  ليفةحلا  الشركة ت  داليفة الثبات حصة  الشهرة  يتم تسجيل 

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

  دة الموح  لم الشا  خللدالحليفة أي تغيرات في قائمة ا  الشركة ال  موعة من نتائج أعمصة المجالموحدة ح  مل الشا  خلالد  ة ئمقاتعكس  

الحليفة    الشركةللمجموعة. في حال وجود تغير على حقوق ملكية    الموحدة  م تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشاملمار، ويتتثساالا  هذل

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

 )ان وجدت(  الحليفة.  الشركة الحليفة بمقدار حصة المجموعة في   والشركات ة ع و جملما ن يت بمالاعالم ة عن جاتالن
 

يمثل  اح التشغيلية و برالموحدة خارج األمل  شاال  لخقائمة الدمن  يفة ضالحل  الشركةيتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو خسائر  

 الحليفة. ركة للشبعة االت كة شرلا ين في رطيسمخسارة بعد الضريبة وحقوق غير الالربح أو ال
 

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

حق  بيقتط  بعد تقلالموق  طريقة  المجموعة  كية،  خسارة    ديدبتحوم  الحتساب  هنالك ضرورة  كان  إذا  استثمارهاما  على   في   تدني 

  الشركة مالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على التدني باالستثمار في  في نهاية كل سنة  عة  جمو الم  م، تقو فةيلالح  شركةلا

على  دليل  وجود  حال  في  تقو ا  الحليفة.  المجملتدني  قيمةباة  وع م  التدنذل  حتساب  أك  على  القاي  القيمة  بين  الفرق  لالسترداد  نه  بلة 

 . الشامل الموحدة لدخلالخسارة في قائمة ا ف بترااالع ة، ويتميرفتالد تهايموق ليفةللشركة الح
 

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

 . دةلموحاالشامل  لالدخئمة اق  ي ة فللعادوقات بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة ايل أية فرتسج

 

 بالتكلفة المطفأة جودات مالية وم

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

 ن القائم.الديصيد من أصل الدين والفائدة على رت عابالدف
 

العالوة / الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة،  ضافاً اليها مصاريف االقتناء، وتطفأ  ة مكلفبال  ء ند الشراع وجودات  لما  هذه  ت ااثب  يتـم

،  منه   جزء   اد االصل او عدم امكانية استرد  في قيمتها يؤدي الى ي  دن لتا   عن صات ناتجة  ة مخصيأوينزل    الفائدة،قيداً على أو لحسـاب  

ت اي  قيد  قيمفي  ن دويتم  قائمفا  تهي  الموجودات  دةموحال   لشام لا  الدخل   ةي  هذه  قياس  يتم  المطفأة.  المالية  بالتكلفة  القوائم   بتاريخ 

 .الموحدة

 

التدني   مبلغ  تحديد  ا  في يتم  الموجودات  اقيمة  تظهر لمالية  التاريخية    سةدرا  بإعداد  المطفأة   لفةلتكاب  لتي  الخبرة  إلى  ارة  للخستستند 

 االقتصادية. خاصة بالمدينين والبيئة الة يلتقبسالموامل عر العتباالاعين بخذ االئتمانية مع األ

 

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

 .الموحدة  الشامل  الدخلموجودات المالية في قائمة لسابق في الالتدني ا
 

 . الشامل الموحدةاستحقاقها، يتم تسجيل األرباح والخسائر في قائمة الدخل تاريخ  قبل ت ادجو و مالن هذه مع أي ل بيحاي ف
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 ل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخ

بالق جيتسم  يت الموجودات  هذه  اال  يمةل  اليها مصاريف  الشراء  العادلة مضافاً  عند  تقييقتناء  ً ا  مهويعاد  االب  الحقا هر  ويظة،  لادعلقيمة 

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

ه  ذهع  يب تجة عن  اسائر النخلاو ايل األرباح  يتم تسجت األجنبية،  غير النقدية بالعمال  الموجودات   تحويل بنودفروقات    ج عن لناتالعادلة ا

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

 خسائر التدني. وجودات الختبار هذه الم ال تخضع ،ر المدورةسائالخو باشرة الى األرباح المباعة م

 

 مخزون عقارات 

ار كمخزون عقاري ويتم قياسها بالكلفة أو  ست لإليجموعة وليط المجنشابيع ضمن  ال  ضرغل  اهتطويرتم    ات التي ارعقيتم تصنيف ال

 قل. ما أ أيه القيمة البيعية صافي 
 

 ليف:تتضمن التكا

 كلفة األراضي.  -

 ولين.اإلنشاء المدفوعة للمقا ليفتكا -

ة  ل الملكيائب نققانونية وضرال  ت امدلخلالمهنية    األتعاب ى  إلوتجهيز الموقع باإلضافة  التصميم والتخطيط  تكاليف االقتراض و  -

 ف اإلنشاء األخرى المباشرة وغير المباشرة.وتكالي
 

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

البيعية  ثلتم القيمة  ا  صافي  المقدر ضمن  البيع  أسسعر  على  اعتماداً  للمجموعة  االعتيادي  بالسر  عا لنشاط  ية مالال  مائ و القاريخ  توق 

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

التي تم صرفها على العقار باإلضافة    يفوحدة بناًء على التكالائمة الدخل الشامل المقفي    مسجلة قاري الن العو لمخزيتم تحديد تكلفة ا

ً ق فو  ةر محددغي تكاليف يعوزإلى ت  باعة.ات المساحات الوحدلم ا

 

 األرباح أو الخسائر ل ن خالموجودات مالية بالقيمة العادلة م 

سعار السوقية قلبات األيق األرباح من تقبل القريب وتحقمستي الها فها بغرض بيعئبشرا  ةجموع قامت المهي الموجودات المالية التي  

 اجرة. مت القصيرة األجل أو هامش أرباح 
 

اثبات تي بالقيمموجال  ههذ  م  العودات  االقتناء اة  )تقيد مصاريف  الشراء  عند  قع   دلة  الحقاً    ائمة لى  تقييمها  ويعاد  الشراء(  عند  الدخل 

ت قارو لتغير في القيمة العادلة الناتج عن فيها ابما فالشامل الموحدة  خل  ة في قائمة الدعادلة اللقيمالتغير في ا  ويظهر  دلة،بالقيمة العا

الم  تحويل با  غير  ت ادجو و بنود  أاالجنبية، وفي حال ب  ت لعمالالنقدية  الموجودات  الخسائر  ء منو جزيع هذه  أو  أخذ األرباح  يتم  ها 

 .  الشامل الموحدة  خلدة الالناتجة عن ذلك في قائم

 

 .الشامل الموحدة في قائمة الدخل  ةزعة او الفوائد المتحققيتم تسجيل االرباح المو 

 

 نوك بلدة لدى اصرأ والنقد 

الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة   د في النقتمل على  موحدة فإن النقد وما في حكمه يشلنقدية االتدفقات ال  مةقائ  ضلغر

 و اقل. شهر اثة أثال واريخ استحقاقا تهيلد جل والتي األ

 

 ومستحقات  ائنةذمم د 

المسالم  اثبات يتم   في  السداد  المستحقة  للمبالغ  للبضائبتقطلوبات  تلستالم  ت اوالخدم  عل  لم    مت مة سواء  قبل  تتأو  بها من  المطالبة  م 

 ورد.الم
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 مخصصات

)قاناال  يتم التزام  المجموعة  على  يكون  عندما  بالمخصصات  فعلا  وني عتراف  عن  و  ناتج  و سابقحدث  ي(  االلتز،  تسديد  امات  ان 
 ليه. يمتها بشكل يعتمد ع محتمل ويمكن قياس ق

 
   صاريف م راف بال عتالاإليرادات وا تحقق 

و ا  ققتح  متي لمعيفإليرادات  )  راقا  رقم  الدولي  الحيث  (  15المحاسبة  المعيايحدد  لالعتراف  ر  خطوات  خمس  من  نموذًجا  جديد 
النات العمالالعق  ن ع جة  باإليرادات  مع  باإليرادايو   ء ود  االعتراف  اتم  المبلغ  تمثل  بقيمة  مقابل  لذت  تحققه  أن  المنشأة  تتوقع  بيع ي 

باستالم واستخدام و   للعميل   رةفاتو العقار واصدار اللذي يتم فيه تسليم  ت ا قو في ال  ن ينة من الزممعة  قطن  دعن  خدمات لوتقديم ا ات العقار
 .مجموعةال لقب  الميزات والخدمات المقدمة من 

 
 . اقة وفقاً لمبدأ اإلستحقيرادات الفوائد البنكيإحقق يتم ت

 
 ق. قايتم االعتراف بالمصاريف على اساس االستح

 
 رات  ا االيج

 
إيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه إذا كان العقد ينقل عقد  برمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقدلعقود المبتقييم ا عةمو مجال مو تق

 مدفوعة.ل المبالغ القابالزمن م لفتره من صل المحدد األ خدامق في التحكم في استالح
يجار القصيرة األجل وعقود ، باستثناء عقود اإليجارقود اإلع  ع يمجب قيما يتعلفالقياس و  افوحداً لالعترمنهجا  مجموعةوتطبق ال

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

 
 تجديد العقد  تتضمن خيار تيالد وقعيجار لل إلة عقد امدد  التقديرات الهامة المتعلقة بتحدي

ديد ر تمبخياالفترات المشمولة    مع االخذ بعين االعتباربتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء،    مجموعةتقوم ال
أال  من المؤكد    ان ك  ذاإ  ،اإليجار  دنهاء عقإ  ارة هذا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيممارستتم    المؤكد أن ا كان من  إليجار إذعقد ا

إضافية.    الحق في استئجار األصول لفترات   مجموعةبموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى ال  بممارسة هذا الخيار.  مجموعةتقوم ال
 ممارسة خيار التجديد.  دكييم ما إذا كان من المؤ ببعض التقديرات عند تق  عةمو مجتقوم ال

 
مارسة خيار التجديد. الحقا،  ت الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لمالعوامل ذا  يعجمر  ابتععين االبتأخذ    عةو مجموهذا يعني، أن ال

قد  االمر الذي    تحت سيطرتهاوف الواقعة  في الظريير  و تغحال حصول حدث هام أبإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في    مجموعةتقوم ال
 ر في استراتيجية العمل(. لمثال، تغييا يلسب ى لتجديد )ع لخيار ا ة(رسثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممايؤ 
 

دة العقد ان مية.  ي عملياتها التشغيلبتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظًرا ألهمية هذه األصول ف  مجموعةقامت ال
ي في  ثر بشكل سلبتأستة  يليات التشغين العملفأد  قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقو   ل تعتبرلبعض هذه األصو   لة للفسخ لغير قابا

 حال عدم وجود بدائل لتلك األصول. 
 

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

ح12) هيث  (  اينص  المؤجلة    معيارلذا  الضريبة  تسجيل  عن  ناالعلى  ما  لاتجة  ايبفرق  المحاسبييلقن  للموجودات مة  والضريبية  ة 
 .وبات والمطل

 
 تدني الموجودات غير المالية  

المجموعة   إبتاريتقوم  بالت  عدادخ  المالية  إذا  قارير  فيما  ان  كاهن  كان تقييم  أدليل بأن األصل قد  على  دليل  ي  خفضت قيمته. إذا وجد 
أذ اختبار  لك،  إجراء  يتطلب  عندما  القالالنخف  ويسنو  في  المجموعة  و تقة،  ميض  المبم  مبلغ  بتقييم  إن  لألصل.  الممكن تحصيله  لغ 

لى ويتم تحديده ته المستخدمة أيهما أع ميوق  بيع اقصاُ تكاليف الة توليد النقد نوحد  ل أو ألصدلة لاألصل الممكن تحصيله هو القيمة العا
إلى ساخلية مد  يةان األصل ال يولد تدفقات نقدإذا ك  إال  فردي،اللألصل   الن  ربيد كح  تقلة  المعن تلك  وجودات األخرى أو اتجة من 

 ل منخفضاً ويتم صاأل تبرممكن تحصيله، يعالنقد المبلغ الليد ة تو وحدل أو موجودات المجموعة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألص 
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لة الحالية  لقيمة العادلمستقبلية لا  يةقدنلالتدفقات  اتم خصم  ي  ة،تخدميم القيمة العادلة المسء تقياأثن  صيله.لى المبلغ الممكن تحضه إتخفي

للحاليال  السوقلها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات   الزمنية لألة  لألصل.    ةحددالمموال والمخاطر  قيمة 
كن ممكناً . وإذا لم يرةوفمت  ت نر إذا كا ااالعتب  في ق  المعامالت الحديثة في السو   تؤخذ  ،لبيعليف اكاقيمة العادلة ناقصاً ت أثناء تحديد ال

التقييم المناسب. يتم تثبت ات  شركم أسعار أسهم الت بمضاعفات تقيي ساباالحته ايت هذ حديد مثل تلك المعامالت، يتم استخدام نموذج 
 رى. خاأل توفرةلمشرات القيمة العادلة ا تابعة المتداولة أو مؤ لا

 

 تدني الموجودات المالية 

مبلغحت  يتم تظهر  موجودات  ال ة  يمق  ي فالتدني    ديد  التي  المطفالمالية  للخسارة    دراسة  دداإع ب  أة بالتكلفة  التاريخية  الخبرة  إلى  تستند 

 لبيئة االقتصادية. ة الخاصة بالمدينين وايتقبلالمس بار العواملعتاالئتمانية مع األخذ بعين اال

الالحقة    ت واكما يتم تسجيل اي وفر في السن  دةحو ملا   ل شامال  لخ دائمة الق  في مانية متوقعة  ائت  سائرص خمخصك  يتم تسجيل التدني 

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

 

 جنبية ت األالعمال

 .  مالت امعلصرف السائدة في تاريخ إجراء المالت األجنبية خالل السنة بأسعار اعتي تتم بالمعامالت الالجيل يتم تس

 

  قائمة المركز المالي يخ  ري تادة فجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائمو الة  صدرأ  تحويلم  تي

 .  ردني األ بنك المركزية من الوالمعلنالموحدة 

 

والظجوداو المويل  تح   يتم االجنبية  بالعمالت  المالية  غير  والمطلوبات  المالية  غير  باراهت  قيمتها   يخ ارت  ي ف  عادلةال  ةلقيمة  تحديد 

 .  العادلة

 

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

 

  ة لقيمفي ا  يربات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغلو لمط وا  موجودات لبنود الويل  التحيتم تسجيل فروقات  

 . عادلةال

 

 لعادلة  مة اقيال

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

اتمث العل  السعر لقيمة  ا  الذي  ادلة  أو  الموجودات  بيع  الحصول عليه عند  لسيتم  م   امتزإلتسوية  لذي سيتم دفعه  بيممنظاملة  عفي  ن ة 

 ن في السوق بتاريخ القياس. المشاركي
 

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

حالوالمطلوب في  ا  ات.  الغياب  استخدام  يتم  الرئيسي،  مالءلسوق  األكثر  للمسوق  ا  ات ودوجمة    المجموعة ج  تحتا  ات.مطلوبلأو 

 المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. 
 

سعير  ق عند تين في السو من المشاركخدمة  مستت الراضاتخدام اإلفتبات باسالقيمة العادلة للموجودات والمطلو   ياسقعة بو المجمتقوم  

ً و ون يتصرف لسوقاي ف ين لمشاركعلى افتراض أن االموجودات أو المطلوبات   اإلقتصادية.مصلحتهم ل فقا
 

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

 ة.ودات بأفضل طريقيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجقة أو ببأفضل طري الموجودات  تخداماس خالل 
 

تخدام اس  ح توضيادلة و مة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العتقييم مالئ  ب يأسال  خدامباست  موعةالمج  ومتق

 شر. غير مباظتها بشكل لممكن مالحالت امدخم التخدار وتقليل اسكل مباشالمدخالت الممكن مالحظتها بش
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 القيمة العادلة لألدوات المالية:  ديد وعرضحت في  كلم وذتقييلل ادائبو  يب ألسالالترتيب التالي تقوم المجموعة باستخدام 
 

دام  طبها باستختم ش  أو   اليةالم  في القوائم  اح عنهالقيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصام اداستخيتم    جميع الموجودات والمطلوبات التي 

 مة العادلة ككل: ياس القيقل مهم رتأثييها دي لالت ت خالللمد على أدنى مستوى الية للقيمة العادلة، وبناءاً يات التالمستو 

 

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

أو  ر  اشمكن مالحظتها بشكل مبالمهم على القيمة العادلة وي  التأثيردخالت ذات  عتبار المفي اال خذ  م تأتقيي تقنيات   ني:ثاوى الالمست

 باشر.مغير 

ة على معلومات في السوق مبني  ليست كنها  ات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولتقني ثالث:لا توىسمال

 تها. يمكن مالحظ

 

المجمو ت بقوم  ماد  تحديعة  تحويل    إذا  المو تم  من  القيجودات  أي  مستويات  بين  ما  إوالمطلوبات  خالل  من  العادلة  ييم تق  دةعامة 

 رة مالية. ل فتكفي نهاية   دنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( على أءاً )بنا فات لتصنيا

 

ا القيمة  إيضاح  المجملعادلة،  لغايات  الموجودتصنيف  يدبتحدوعة  تقوم  والمطلو ات  حسات  أو  بات  الموجودات  ومخاطر  طبيعتها  ب 

 . ادلةالعة يمالمطلوبات ومستوى الق

 

 

 ومعدات ت تلكامم (7)

 عـدد  

 وأدوات 

 أثـــاث 

 سيـــارات  ومعــدات 

 أجهزة وبرامج 

 وع ـــمجم حاســوب 

 دينــــار ـارـــدين دينــــار دينــــار دينــــار - 2021

      -فة الكل

 145ر439 11ر579 21ر640 92ر220 20ر000 2021نون الثاني في أول كارصيد كما لا

 1ر602 1ر252 - 350 - ات إضاف

 147ر041 12ر831 21ر640 92ر570 20ر000 2021كانون األول   31ا في د كمصيلرا

      

      -تراكم ك المالتهساال

 133ر337 8ر428 15ر422 89ر487 20ر000 2021الثاني  ل كانون الرصيد كما في أو 

 5ر490 1ر425 3ر246 819 - استهالك السنة

 138ر827 9ر853 18ر668 90ر306 20ر000 2021  لاألو  ون انك 31الرصيد كما في 

 صافي القيمة الدفترية كما في  
 

  
 

 

 8ر214 2ر978 2ر972 2ر264 - 2021ل األوكانون  31
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 عـدد 
 وأدوات 

 أثـــاث 
 سيـــارات  دات عــمو 

 أجهزة وبرامج 
 وع ـــمجم حاســوب 

 ـارـدينــ دينــــار دينــــار اردينــــ دينــــار 

2020 -      
      - ةفلالك 

 141ر651 8ر951 21ر640 91ر060 20ر000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 3ر788 2ر628 - 1ر160 - إضافات 

 145ر439 11ر579 21ر640 92ر220 20ر000 2020ل  انون األو ك 31ا في الرصيد كم

      
      –تراكم المك االستهال

 128ر290 7ر349 12ر176 88ر765 20ر000 2020لثاني ال كانون و في أ الرصيد كما
 5ر047 1ر079 3ر246 722 - استهالك السنة

 133ر337 8ر428 15ر422 89ر487 20ر000 2020كانون األول   31ما في ك لرصيدا

 مة الدفترية كما في  يفي القصا
 

  
 

 
 12ر102 3ر151 6ر218 2ر733 - 2020كانون األول  31

 
 
 ضي راأي ف ارات تثماس (8)
 

الشركالبند  هذا    يمثل قبل  من  مملوكة  أراضي  األرد  ات قطع  الريف  دارات  )شركة  للتطوير شركة  و   قاريةالعني  التابعة  التنفيذيون 
و  للت  شركةالعقاري  اآلمن  العقطو المرسى  للتطوير  اريير  الحدس  بهدف  يارالعق  وشركة  على   .ابيعهو تطويرها  (  الحركة  ان 

 لي: ما يك هي نة لسا  خالل راضي أفي رات استثما
 2021  2020 
 دينـــار  دينـــار 
    

 3ر163ر136  2ر581ر749 الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 ( 581ر387)  -  ( 9 إيضاح) يرول الى عقارات تحت التطو المح

 2ر581ر749  2ر581ر749 ول األ كانون  31الرصيد كما في 

 
بل  قن  مراضي  األهذه  تقييم    بناًء على دينار    2ر581ر749البالغة  فترية  دال  اهمتقيتقل عن    الارات  ستثماإل  لهذهالسوقية  القيمة  ان  

 . مقيمين مرخصين مستقلين 
 
 
 تحت التطوير  عقارات  (9)
 

 هي كما يلي: التطويرت ت تحعقاراالة على إن الحرك
 

كما في   الرصيد 

 ني كانون الثا لأو

2021  

المحول الى كلفة  

 المبيعات 

 

  ات ـإلضافا

 31كما في  يدرصلا

 نون األول كا

 2021 

 ينـــارد  اردينـــ  ـــاردين  ـــاردين 

        

 961ر840  713  ( 306ر561)  1ر267ر688 مشروع ريف عمان

 1ر208ر187  382ر705  -  825ر482 *بةالعقهناجر  مشروع 

 2ر170ر027  383ر418  ( 306ر561)  2ر093ر170 

 
 .2022عام ال من  األولالربع  خاللمشروع الال كممن المتوقع ان يتم است* 
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 ت حليفة اشرك  يف ات استثمار ( 10)

 2020 2021 طبيعة النشاط  ة المساهمة  نسب يس لتأساد بل 

ــ  دينــــار       ــار دين

      

 284ر320 287ر265 لوجستية خدمات  ٪ 40 األردن برصية للخدمات اللوجستية ردنية القالمجموعة األ

 2ر071ر736 2ر825ر674 ة جاريت ٪ 32ر88 ردنألا لالستثمارات   ادشركة أجي

 - -      *ار متثسيطالي لإلن اإلشركة الرك

 2ر356ر056 3ر112ر939    

 
 تصفية.تحت ال *
 

 : الستثمارات في شركات حليفة هي كما يلي إن الحركة على حساب ا
 2021  2020 

 دينـــار  دينـــار 
    

 2ر016ر118  2ر356ر056 الثاني  ن و نالرصيد كما في أول كا
 464ر312  1ر102ر075 الحليفةشركات الرباح أ مجموعة من حصة ال

 ( 124ر374)  ( 345ر192) أرباح شركات حليفة   توزيعات 

 2ر356ر056  3ر112ر939 األول  كانون  31الرصيد كما في 

 
 :ةحليفال ات لشركا في  ةملخص المعلومات المالية حول استثمارات المجموع الجدول التالي يوضح  

 

 

 ية األردنية القبرص المجموعة

 ع المجمو رات ماثتسالل اد أجيركة ش يةاللوجست تلخدمال

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 ار ـــدينــ دينـــــار  ــار ـدينــ دينـــــار  ـار ــدينــ دينـــــار  

       

 11ر864ر068 15ر176ر127 10ر847ر019 13ر840ر258 1ر017ر049 1ر335ر869 وجودات متداولة م

 210ر438 132ر336 99ر927 26ر549 110ر511 105ر787 ات غير متداولة موجود

 (5ر949ر309) (6ر927ر179) (5ر705ر261) (6ر331ر810) (244ر048) (595ر369) لوبات متداولة مط

 6ر125ر197 8ر381ر284 5ر241ر685 7ر534ر997 883ر512 846ر287 صافي حقوق الملكية 

       

   ٪32ر88 ٪32ر88 ٪40 ٪40 نسبة المساهمة 

       

 2ر007ر550 2ر764ر432 1ر723ر230 2ر477ر167 284ر320 287ر265 عة  حصة المجمو

 348ر506 348ر506 348ر506 348ر506 - - يةلضمنا  الشهرة  يضاف:

 2ر356ر056 3ر112ر938 2ر071ر736 2ر825ر673 284ر320 287ر265 مارتثإلسالدفترية ل يمةالق

       

 7ر121ر217 8ر009ر088 3ر400ر907 4ر366ر297 3ر720ر310 3ر642ر791 إليرادات ا

 (3ر253ر580) (3ر255ر973) - - (3ر253ر580) (3ر255ر973) مصاريف التشغيل

 (2ر483ر518) (1ر402ر440) (2ر146ر991) (1ر022ر985) (336ر527) (379ر455) إدارية صاريف م

 1ر384ر119 3ر350ر675 1ر253ر916 3ر343ر312 130ر203 7ر363 ربح السنة  

 464ر312 1ر102ر075 412ر231 1ر099ر130 52ر081 2ر945 يفة لح  اتكشر  ن أرباحة محصة المجموع
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 فأةفة المطكلالتبوجودات مالية م (11)
 

 هذا البند هي كما يلي:ل ان تفاصي

 المجموع  2021  
تستحق خالل    

 ** معا
  أكثرل التستحق خ 

 * من عام
 

2021  2020 
 ــارـدين  ـــاردين  ينـــارد  دينـــار  
         

 123ر627  -  -  -   يةمك إسالو صك
 339ر160  210ر160  139ر160  71ر000   سندات 

 462ر787  210ر160  139ر160  71ر000  

 
 :امع  أكثر من  ستحق خاللتسندات  *

شركة  ات  سند ل  696)  روالد  980إسمية    ةبقيم  OTZL HLDGفي  في    200بعدد  و   الواحد  لسنددينار(  كما   31سند 
 ن نيسا  24خ  بتاريسندات  ال قتستح  ٪ تدفع كل ستة أشهر. 6ر625ة سنوية  مل فائدتحو   سند(  200:  2020)  2021األول   ن و كان

2028. 
 
أسهم    ى ة للتحويل القابلأشهر    6مدة  ل  ندات قصيرة األجلفي سباالستثمار    2021عام    شهر كانون األوللشركة خالل  قامت ا ** 

 .2022 حزيران خالل شهر تستحق 
 
 
 اتقارن عخزوم (21)
 
  تحت التطوير رات  عقامن  دينار    490ر459  والبالغة تم تحويل تكلفة المشروع  .  الصويفية  –سكنية  ال  عمارةلا  مشروعهذا البند    مثلي

  (.ن شقتي :2020) 2021خالل عام  واحدةسكنية شقة ة ببيع رك شقامت ال. 2018ام ع وبدأت ببيع الشقق خالل  2020خالل عام 
 

 يلي: هي كمااب سالحذا هعلى  فاصيل الحركةإن ت
 2021  2020 
 ـارنــدي  راــدينـ 
    

 352ر402  316ر158 الرصيد كما في اول كانون الثاني 
 6ر083  4ر492  اضافات 

 (42ر327)  (36ر202) ة المبيعات المحول الى كلف

 316ر158  284ر448  لو ألنون اكا 31صيد كما في رلا

 
 
 لةعادليمة ابالقية وجودات مالم (13)
 
 لخسائراباح أو رألة من خالل العادلاالقيمة بية دات مالموجو (13-1)
 2021  2020 

 ـاردينــ  دينـــار أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية
    

 426ر385  472ر907 محلية
 298ر185  389ر772 بيةأجن

 724ر570  862ر679 

 

51 of 65 



 دة ة المحدوالقابضة المساهمة العام  نيةالردات شركة دار

 ية الموحدةلمالا م ائوقالت حول احاإيض

  2021ل ولكانون ا 31

 

 

 مل اآلخراالش دخللال ن خاللعادلة ما بالقيمةية مالدات ووجم (13-2)

 2021  2020 

 ـاردينــ  ـارـدينـ 

    

 210ر000  210ر000 *  أوروبي في صندوق  اراستثم

 390ر500  525ر400 ** يكي ثمار في صندوق امراست

 600ر500  735ر400 

 

ل  من خال   أمريكا  ي ت فا رقاعلمد  األل  تأجير طوي  في ية  استثماروحدات  شركة تدير    أسهم   الشركة في رامثتسا  لبندا  يمثل هذا *

ثمار  قيمة االست  وعليه فان مجموعدوالر    1ر000منها    الواحد  م السهة  مقي  تبلغو   مسه  300ة  تمتلك الشرك.  ولبنك قطر األ

  .2021 ولألا كانون  31دينار( كما في  210ر 000) دوالر 300ر000

 

. ست كورب شركة انفي  من خالل   أوروبافي  و   اكمريأفي  ارات  عق  ظفا مح  كات تديرشر  مأسه  في لشركة  ااستثمار  لبندهذا ا  ثليم ** 

التم قيمو   محفظة  كلفي    ونصف  ين حصت  كةشرتلك  الحصةتبلغ  على  يورو    100ر000و  دوالر  100ر 000الواحدة    ة 

( ينارد  213ر000)  يورو   250ر000ر( و نادي  177ر500)  دوالر  250ر000  مارقيمة االستث  وعليه فان مجموع.  التوالي 

  .2021 األول نون اك 31في كما  توالي لعلى ا

 

 

 دينة أخرى  أرصدة م ( 14)

 2021  2020 

 نـــاردي  ـــاريند 

    

 248ر500  - * ء استثمارات على حساب شرا دفعات مقدمة 

 32ر425  36ر388 خلأمانات ضريبة د

 20ر698  29ر465 ظفين مو ذمم سلف 

 20ر791  13ر000 * *ستردة تأمينات كفاالت م

 5ر091  2ر307 قةستحم دوائفرادات إي

 ً  5ر324  7ر507 مصاريف مدفوعة مقدما

 3ر290  4ر760 تأمينات مستردة 

 29ر710  55ر522 رىاخينة م مدذم

 2ر410  2ر410 أخرى

 368ر239  151ر359 

 

ء شــرالليــة ااستثمارت حيث تــم اســتكمال عم  على حساب شراء  2020دينار في نهاية عام    248ر500شركة بدفع مبلغ  امت الق *

 .االخرة الدخل الشامل من خالل قائمية حويلها الى الموجودات المالت ، وتم2021ثاني ال شهر كانون  ي ف

 

ة  لشركل  اردين 13ر000ة بقيمة  كفالأمينات  ت  الت بنكية من ضمنها مبلغكفازة كتأمينات نقدية مقابل  لغ محجو ايمثل هذا البند مب * *

   . (اريند 20ر791 :2020)فة(  شركة حلي) رصيةلقبااالردنية 
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 ذمم مدينة  ( 15)

 

 مل هذا البند ما يلي: شي

 2021  2020 

 دينـــــار  دينـــــار 

    

 -  137ر060 دينة ذمم م

 -  137ر060 

 

 ألول: ا ن كانو  31كما في ي جدول أعمار الذمم  فيما يل

 

   صيلهاك في تحوغيـر المشكو  ةالمستحقالذمم   

  1 -60 
  يوم 

61-150 
 يوم 

 من  ثرأك 
 يوم  150

 
 المجمــوع 

 ارـدينــ  دينـــار  دينـــار  نـــاردي  
         

 137ر060  127ر060  6ر000  4ر000  2021
2020  -  -  -  - 

 

 وأرصدة لدى البنوك قد ن ( 16)

 2021  2020 

 دينـــار  ينـــارد 
    

 4ر539  8ر681 الصندوق نقد في 

 110ر415  321ر254 حسابات جارية

 1ر296ر848  1ر121ر693 *  عودائ

 1ر411ر802  1ر451ر628 

 

  : 2020)٪  4ر0لودائع فائدة سنوية  وتتقاضى ا  نةسلى البنوك  ط الودائع لدبيتم ر  ،ني البند ودائع ألجل بالدينار األرديمثل هذا   *

  .(٪ 4ر50٪ إلى 4

 

وذلك كما    الموحدةالغ المبينة في قائمة المركز المالي  بن المم  ةدالموح  ةينقدمة التدفقات القائي  ف  ر اهظالحكمه    النقد وما في ن  تكو ي

 يلي:

 2021  2020 

 دينـــــار  رــــادينـ 
    

 1ر411ر802  1ر451ر628 وارصدة لدى البنوكق نقد في الصندو 

( 1ر121ر693) خالل سنةق ستحوك التي تنلدى الب عئينزل: ودا ( 1ر296ر884)    

293ر935 مه كحي النقد وما ف 411ر954    
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 حقوق الملكية  ( 17)

 

 - المدفوعرأس المال 

كما هو   2019  حزيران   15  امة غير العادي المنعقد في العالهيئة    ماعاجت  وفقا لقرار   2019  لعامخالل ا ة ركل الشتخفيض رأسماتم  

ماندي  10ر 250ر 000فوع  لمدواه  بتب  مكتال  الشركة   مال  رأس  أصبح وعليه   (1)  إيضاحي  ف  ن مبي ً وزع ر   10ر250ر000لى  ع   ا

  .2021ألول كانون ا 31كما في  دينار للسهم الواحد سهم بقيمة اسمية

 

 -تياطي إجباري إح

ً وف٪  10بنسبة    سابقةت السنوال ال ال خ  الدخل   ةبيقبل ضر  يةمن األرباح السنو   ي هذا الحساب ما تم تحويلهالغ المتجمعة فتمثل المب  قا

 ين. هماالمس ى عل زيعلتو ل ابلو غير قركات وهالشن نو الق

 

 - أرباحتوزيعات  

بتوزيع أرباح على المساهمين  رةاإلداس على توصية مجل 2021يسان ن 6دي المنعقد بتاريخ ة في اجتماعها العاوافقت الهئية العام

 .(اردين 205ر000:  2020ينار ) د 10ر 250ر000من رأس المال المدفوع البالغ  ٪3 ةبدينار بنس  307ر 500غ بلبم

 

 

 رىخة أئنة دادأرصو ذمم (18)

 2021  2020 

 دينـــار  دينـــار 

    

 5ر978  5ر643 نةذمم دائ

 -  25ر000  إدارةجلس ء مأعضاصص مكافآت مخ

 -  14ر382 (22 ضاحاي)مخصص ضريبة دخل 

 11ر016  12ر351 ن يلو مقا ات ناأم

 1ر854  1ر876 أمانات ضمان اجتماعي 

 1ر932  1ر893 أخرى

 20ر780  61ر145 

 

 

 لخسائرا وأح األربا خالل مة العادلة منلقيمالية با تموجوداأرباح  (19)

 2021  2020 

 ـارـنـدي  ـارــدين 

    

 5ر593  51ر213 القيمة العادلةر في التغي

 39ر380  68ر342 مهئد توزيعات أسعوا

 180ر910  72ر000 جودات مالية أرباح بيع مو 

 225ر883  191ر555 
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 إدارية يفرمصا (20)
 2021  2020 

 ردينـــا  نـــاردي 
    
 123ر131  133ر506 رجو وأ ب اتو ر

 -  25ر000 إدارةمكافآت أعضاء مجلس 
 23ر768  22ر168 ات ستشاروا مهنية عاب أت

 12ر141  14ر747 ي في الضمان االجتماع  ةع و المجممساهمة 
 27ر357  31ر621 مصاريف خدمات مزارع

 14ر522  16ر395 مين تأ
 12ر214  12ر401 ارات إيج

 12ر000  12ر000 ت سفر وتنقال فمصاري
 8ر387  9ر256 اشتراكات 

 3ر201  3ر767 رات سياف اريصم
 5ر000  5ر000 إدراج سومر

 6ر572  4ر387  ةة ووساطة ماليينكعموالت ب
 2ر680  2ر586 وكهرباءمياه 

 3ر190  1ر176 يئة العامةاله مصاريف إجتماع
 1ر757  2ر356 ترنت بريد وهاتف وان

 1ر137  818 ةيافة ونظافضمصاريف 
 851  1ر761 راسةاريف صيانة وحمص
 576  786 تسجيل ورخص مرسو 

 151  420 يةومصاريف حكم
 8ر593  4ر717 أخرى

 267ر228  304ر868 

 
 السنة ربحم من حصة السه (21)

 2021  2020 
    

 581ر409  1ر101ر958 ر()دينا السنةربح 
 10ر250ر000  10ر250ر000 )سهم( ةخالل السن د األسهمط المرجح لعدوستلما

    
 ينـار د / سفل  ر ينـاد / سفل 

 057/0  108/0 نةالس ربحن للسهم م لمخفضةسية وااسألا الحصة

 
 
 الدخلضريبة  (22)

 
 : القابضة  ارات االردنيةكة د شر
 
( لسنة  34ضريبة الدخل رقم )لقانون    اقفو   2021  ولانون األك  31ية في  المنته  للسنة ة  شركلل  خلالد ة  يباحتساب مخصص ضر  تم

بقانو   2014 )  ريبةن ضالمعدل  رقم  لسنة38الدخل  مخصيلم    .2018  (  احتساب  ال تم  ا  دخلص ضريبة  نتائج  كة  شرل  امع على 
  بةضريانون  لق  فقاو   اييبولة ضرمة مقبئر متراكخساجود  و ل  وذلك  2020  ن األولكانو   31في    تهيةن الم  للسنة  القابضة  رات االردنيةاد

 .2018 لسنة (38)ن ضريبة الدخل رقم المعدل بقانو  2014( لسنة 34الدخل رقم )
 

النافذ من    2018( لسنة  38رقم )  معدل بقانون الضريبة( ال 34)  م قر  ةبقانون الضري  ريبة الدخل القانونية للشركة بحسب ان نسبة ض
 .يةالوطن مةالمساه لخ٪ ضريبة د1 ضافة الى ٪ باإل20هي  2020 ي اننون الثكا 1تاريخ 
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  :لقابضةية ادارات االردن كةرشل الربح الضريبي اسبي مع الربح المحملخص تسوية 

 2021  2020 

 ــــاردين  دينــــار 

    

 275ر003  1ر116ر340 شركة دارات االردنية القابضةل المحاسبي  ح برال

 (148ر187)  (1ر292ر775) لضريبةل غير الخاضعة والخسائر ت رادااإليفي صاينزل: 

 -  244ر917 خسائر شركات تابعة: يضاف

 126ر816  68ر482 الربح المعدل

 ( 126ر816)  - المتراكمةة سائر الضريبيالخ ينزل:

 -  68ر482 يبةللضرضع اخلالدخل ا

 -  13ر697 *ةالمستحق الدخل ضريبة

   685 ةطنيو المساهمة ال

 -  ٪13 ةنسبة ضريبة الدخل الفعلي

 ٪20  ٪20 دخل القانونيةلا  بة ضريبةنس

 ٪1  ٪1 نسبة المساهمة الوطنية

 

التقد  بتقديمالشركة    امت ق الدخل والمبييرض  دائرة  تقم  ولم  2020و   2019  ماألعواعن  تي  الذا  ر يكشف  السجالت   ت عابة    بمراجعة 

ا المو المال  وائملقالمحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه  الدخل والمبيعات دن  نهائية معلى مخالصة    الشركةت  حدة. حصلية    ائرة ضريبة 

 .2018غاية عام ل

 

 : بعةالشركات التا

 

ي مخصلم  احتساب  الدخلبضري  صتم  التابعة  للشر  ة  المنتهللسنكات  األول  ك  31  في   يةوات  قانون   بموجب   2020و  2021انون 

ضريبيا عن   المقبولة  ريفامصال  زيادةل  وذلك  2018  نة( لس38)  ن الضريبة رقم بقانو المعدل    2014( لسنة  34)  الدخل رقم  ضريبة

 . ضريبةالخاضعة لل اإليرادات 

 
 رات: قاعل ة ا ردنية األوروبية الدارة األشرك

ي  ر الذاتيالتقد  شفك  بتقديمالشركة  ت  قام .2020لدخل والمبيعات لغاية عام  ضريبة ا  ةرائدمن    ةية نهائمخالصعلى  الشركة  حصلت  
 حدة. لية المو الما ائمريخ إعداد هذه القو المحاسبية حتى تا بمراجعة السجالت  ت عال والمبية ضريبة الدخئرتقم دا  ولم  2019ام عالعن 

 
 ن للتطوير العقاري:يذيوة التنفشرك

 .2020ام ع  ت لغايةادائرة ضريبة الدخل والمبيع من  ائيةهن ةصلمخا ى لع كة شرالحصلت 
 

 العقاري: طوير من للتى األ رسم الشركة  
 .2020 ة عامخل والمبيعات لغاية ضريبة الدرائئية من داهصة نى مخالعلالشركة حصلت 

 
 : يمللتعل  اةشركة المشك 

 .2020ام ع  ةياغات لعيوالمب هائية من دائرة ضريبة الدخلصة نلى مخالع الشركة حصلت 
 

 تثمار:سللتطوير واال  سشركة الحد
 .2020لغاية عام ت خل والمبيعاضريبة الد دائرةة من ئيصة نهالخاعلى مالشركة لت حص
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 قارية: االردنية العدارات الريف  كةشر

الذاتي  ر  يالتقد  فشك  قديمتبالشركة  قامت   .2018عات لغاية عام  لمبي لدخل واضريبة ا  ة من دائرةهائية نعلى مخالصالشركة  ت  حصل

دائرةت  ولم   2020و  2019  األعوامعن   والمض  قم  الدخل  بعبيريبة  السجالت مراجعات  الق  إعدادتاريخ    المحاسبية حتى   ة  م  ئا و هذه 

 حدة. المالية المو 

 

 

 ذات عالقة  هاتجمعامالت مع  (23)

 

العالقالجتشمل   ذات  الشركهات  الحلية  و ات  الرئيسفة  مجلس    ن ييالمساهمين  ال  ارةدإلاوأعضاء    للمجموعة لعليا  اتنفيذية  واإلدارة 

عليلما  لشركات وا ع سيطر  أو  تأثيهليها  جو ا  مبر  غير  أو  مباشر  بشكل  من  اهري  الجهل  قبشر  األسعار   .ت ا تلك  اعتماد  ويتم    هذا 

 . ةالمجموع إدارة  قبليات من بهذه العمل لقةوالشروط المتع

 

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

 

 2020  2021 موحدة:لا المالي ة المركزئمقابنود 

 ــاردينـ  ـارــندي 
    عالقةت ذاجهات  نمبالغ مستحقة م

 4ر833  - شركة حليفة(ة )للوجستية للخدمات ارصياألردنية القب شركة

 1ر809  1ر872 (فةيلحة ركشلركة تابعة ماية )شسالم لألمن والحة الشرك

 15ر942  843 يةالمال اجياد لألوراقكة رش

 22ر584  2ر715 

 

 2021  2020 

 ــاردينـ  ــارـيند 

    عالقة تذاجهات  لىإمبالغ مستحقة 

 -  11ر029 شركة حليفة(ية )اللوجستة للخدمات رصياألردنية القب شركة

 -  11ر029 

 

 :ةدمل الموحخل الشابنود قائمة الد

 2021  2020 

 ـاردينــ  ردينـــا التنفيذية: منافع اإلدارة

    

 81ر548  87ر244 ىأخر ومنافع رواتب 
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  العادلة القيمة (24)
 

 ية دوات المالالقيمة العادلة لأل
 

 2021ول  كانون األ  31ي  ف  اكم ادلة بشكل مستمرقياسها بالقيمة العال يتم    تي والالية  دوات المادلة لألعل لقيمة ايوضح الجدول التالي ا 
 : 2020و 
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية 

 2021  2020  2021  2020 

 ينار د  دينار   ر دينا  دينار  
        ات مالية دجومو

 462ر787  210ر160  462ر787  210ر160  لتكلفة المطفأة باة ماليلموجودات الا
 368ر239  151ر359  368ر239  151ر359 مدينة األخرىصدة أر

 22ر584  2ر715  22ر584  2ر715 قة ت ذات عالن جهاحقة مبالغ المستمال

 -  137ر060  -  137ر060 مدينة مم ذ

 19ر082  117ر500  19ر082  117ر500 تحصيل لا رسمكات بشي

 1ر411ر802  1ر451ر628  1ر411ر802  1ر451ر628 لبنوك ا ة لدىرصدوأالنقد 

 2ر284ر494  2ر070ر422  2ر284ر494  2ر070ر422 

        مطلوبات مالية 
 -  11ر029  -  11ر029 عالقةمبالغ مستحقة الى جهات ذات 

 54ر066  101ر745  54ر066  101ر745 أخرى ةدائنصدة أرو ذمم 

 
، باستثناء  لكجهات معنية بذ  ن يبها عمليات التبادل  فقاً للقيم التي يمكن أن تتم بودات والمطلوبات المالية و لموجة للقيم العادلتم إظهار ا

 ية.عمليات البيع اإلجبارية أو التصف
 

 .دفترية لهذه األدوات ة القيملا ي عن جوهرشكل ب لفتختية ال مالة لألدوات الادلعقيمة الإن ال
 

 لعادلة  القيمة ا قياس 
 
 ية: الوات المادلة لألدعلاتحديد وعرض القيمة ك في لساليب وبدائل التقييم وذأل  ي لترتيب التالا لمجموعةاخدم ستت

 
 بات. طلو دات والمة لنفس الموجو عالفسواق الفي األة  المعلناألسعار السوقية   المستوى األول: 

ها بشكل مباشر أو  ظتحادلة يمكن ماللقيمة الععلى ا م  ر مهتأثي  دخالت التي لهايث تكون كل الميات أخرى حنتق :ي انالثوى ستالم
 معلومات السوق.  شر من اغير مب

مهمت  تقنيا  :وى الثالث تسمال تأثير  لها  مدخالت  تستخدم  حيث  ا  أخرى  ال لقعلى  و يمة  مبنية  كنهلعادلة  ليست  معلو ا  من   مات على 
   .ظتهاحال ن ميمكق لسو ا

 
 رمي:هال وحسب الترتيب  ل مستمرشكب قيمة العادلةبالياسها يتم قي الت اليةلمليل األدوات اجدول التالي تحيبين ال

 
 مجموعال  ي الثانستوى ملا  ولألالمستوى ا  

 ـارــدينـ  ـارــدينـ  ـارــدينـ  - 2021
       

 862ر679  -  862ر679  سائرخالأو رباح األن خالل ة مالعادلبالقيمة مالية   ت وداموج
 735ر400  735ر400  -  رخل الشامل اآلخالل الدخ من ادلة قيمة العموجودات مالية بال

       
 مجموعال  ي الثانلمستوى ا  ولاأل المستوى  

 ـارــدينـ  ـارــدينـ  ـارــدينـ  - 2020
       
 724ر570  -  724ر570  سائرخالأو رباح األمن خالل  دلةالعاة بالقيمت مالية اوجودم

 600ر500  600ر500  -  رخلشامل اآلخالل الدخل ا ادلة من قيمة العمالية بال  موجودات 
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 عمالألا طاعاتلومات قمع (25)
 

 سية الرئي لمعلومات قطاعات األعما
 

 :يينعين رئيسقطاى  إل وعة المجمة ألغراض إدارية تم توزيع أنشط 
 

 .ا وبيعهاهأراضي بهدف تطوير ء اشرتمثل ب ت  - ي ير أراضتطو
 . كات حليفة رفي ش اتتثمارسالم وا األسهفي ات  ارستثماالتتمثل ب  - اتاستثمار

 

 ت قطاعات األعمال الرئيسية.  معلوما حول  اهالمجموعة تقاريرعليه بنى ت  ي ألساس الذ اهي طاعات إن هذه الق
 
 ـــوع مجملا رى خـــأ ثمارات تسا اضـي طوير أرت 

ــ د ر ادينــــ -2021 ــ  ار دينــــ ــار ين  ــار دين

     

 667ر386 120ر523 191ر555 355ر308 إيرادات القطاع

 (342ر763) - - (342ر763) مبيعات لفةك

 1ر102ر075 - 1ر102ر075 - ليفةح  موعة من أرباح شركاتجملحصة ا

 ( 5ر490) ( 5ر490) - - استهالكات

 ( 304ر868) ( 304ر868) - - اريف أخرىمص

 1ر116ر340 ( 189ر835) 1ر293ر630 12ر545 قبل الضريبة  سنةال  سارة(خ) ربح

     

     طلوبات ات والمالموجود

 8ر712ر939 2ر078ر636 1ر598ر079 5ر036ر224 قطاعال  موجودات

 3ر112ر939 - 3ر112ر939 - شركات حليفة في  ستثماراتا

 ( 116ر687) ( 116ر687) - - قطاعال  تبامطلو

 11ر709ر191 1ر961ر949 4ر711ر018 5ر036ر224 داتوجولمصافي ا

 

 ع مـــوجلما رى خـــأ ات ثمارتاس تطوير أراضـي  

ــ د ينــــار د -2020 ــ  ار دينــــ ــار ين  ر اــدين

     

 431ر699 161ر316 225ر883 44ر500 القطاع  إيرادات

 (42ر327) - - (42ر327) مبيعات كلفة

 464ر312 - 464ر312 - حليفة  اتح شركمن أرباعة  حصة المجمو

 (5ر047) ( 5ر047) - - كاتتهالسا

 ( 267ر228) ( 267ر228) - - خرىأ  مصاريف

 581ر409 ( 110ر959) 690ر195 2ر173 قبل الضريبة  ةالسن)خسارة(   ربح

     

     دات والمطلوبات جو والم 

 8ر612ر743 2ر296ر596 1ر325ر070 4ر991ر077 عالقطا  موجودات

 2ر356ر056 - 2ر356ر056 - ةيفحل  تاكفي شر  اتاستثمار

 ( 54ر066) ( 54ر066) - - القطاع  مطلوبات

 10ر914ر733 2ر242ر530 3ر681ر126 4ر991ر077 صافي الموجودات
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 إدارة المخاطر (26)
 

 خاطر أسعار الفائدةم

 

 سبب ببلية لألدوات المالية  تقست النقدية المقافالتد  و أدلة  مة العايالقلتقلبات في  تنتج عن ا  التي لمخاطر  فائدة هي الاإن مخاطر أسعار  

 ة.ئدعار الفاأس ت في االتغير

 

 دة متغير مثل الودائع لدى البنوك.ئاا والتي تحمل سعر فهتابطلو على موجوداتها وم ئدةالفار ان المجموعة معرضة لمخاطر أسعا

 

 مدة، ويتواح  على ربح المجموعة لسنةد  ئبأسعار الفوا  نة كالمم  ةضمفتر يرات الغالتموحدة بأثر  الشامل ال  لدخلقائمة اثل حساسية  متت

 ن األول.و ناك 31دة متغير كما في ئفا سعر  ملوجودات والمطلوبات المالية التي تحلمها على اساباحت

 

ألول،  ا  ن كانو   31في    ئدة كمااالفعلى أسعار    ة المعقولة ممكنيرات الللتغموحدة  ل االشامل  ل التالي حساسية قائمة الدخل  و ديوضح الج

 . ةرة ثابتمؤثليع المتغيرات األخرى اجم مع بقاء

 

2021 - 

 ـة ــالعمل

 الزيادة

  بسعر الفائدة 

  لى األثر ع 

 السنة ربح 

 راـنــدي  )نقطة( 
    

 11ر217  100 دينار أردني 

 

 العملـــة 

 النقص 

  فائدة لابسعر 

 ر على ثاأل

 السنة ربح 

 ـاردينــ  ة()نقط 
    

 ( 11ر217)  ( 100) أردني   اريند

 

2020 - 

 العملـــة 

 زيادةال

  ائدة فالبسعر 

 لى ع  األثر

 السنة ربح 

 دينـــار  قطة()ن 
    

 12ر968  100 نار أردني يد

 

 لـــة معلا

 النقص 

  فائدة ر العبس

 األثر على 

 السنة ربح 

 نـــاردي  )نقطة( 
    

 ( 12ر968)  ( 100) أردني نار  دي
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 األسهمر ر بأسعايالتغ مخاطر

 

ات ريغلتلنتيجة  ائروالخسأألرباح ان خالل العادلة ميمة بالقمالية جودات اللة للمو عادمة الي القيية التغير فسول التالي حساجديوضح ال

 تة:ثاب لمؤثرةااألخرى المتغيرات  ععلى أسعار األسهم، مع بقاء جمي عقولةمالممكنة ال

 

2021- 

  شر  ؤ في الم غيرالت المؤشر

 لى األثر ع 

 السنة ربح 

 دينــــار  ()٪  

    

 47ر291  10 عمان بورصة 

 52ر540  10 خارجية مالية أسواق

 

2020- 

  غير في المؤشر  تال رمؤشال

 ى لع  األثر

 السنة ربح 

 نــــاردي  ()٪  

    

 42ر639  10 بورصة عمان 

 29ر819  10 خارجية أسواق مالية

 

 ارة. شع عكس االير أعاله متغلل األثر مساوي ون مؤشر يكل في ار سلبي يتغ في حال هنالك 

 

 تمان االئ  مخاطر

 

 . المجموعةتزاماتهم تجاه لاألخرى عن الوفاء با فارطواأل المدينين عجز  و لف أتخ تنجم عن ر التي قد ي المخاطئتمان همخاطر اال

  ة م القائم راقبة الذمم  مع اني للعمالءتمئسقف ا  عبوض  يث تقومحان  لمخاطر االئتم  ة كبيرةبدرجمعرضة    ست بأنها لي  ةع و المجموترى  

 ة. درائ فيةسات مصرئع لدى مؤسة والودا األرصدب المجموعةحتفظ كما ت بشكل مستمر.

 
 مخاطر السيولة

 
 ا. قاقهند استحة ع المالي تها امدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاع  مخاطر السيولة في  لثمتت
 

 . حاجةالعند  لبنكيةلتسهيالت امن توفر ا  كدلتأق ايعن طر لكوذيولة سلر ارة مخاط اإد على  المجموعةتعمل 
 

 خ القوائم المالية الموحدة.تاريل سنة من خالمالية بات الالمطلو  تستحق
 
 عمالتلا طراخم
 
تعام  إن  وامعظم  األردني  بالدينار  هي  المجموعة  األمريكالت  إلدوالر  سي.  بسعررف  عر صن  مربوط  البثا  الدينار  مع   ردوالت 

 .ل دينار(لكدوالر  41/1) كي رياألم
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 التزامات محتملة (27)
 2021 2020 

 ــارـدينــ ـارــــدين 
   

 117ر910 40ر000 كفاالت 

 
 (. 14يضاح ينار( )إد 20ر791: 2020) 2021ل ألو نون اكا 31ي دينار كما ف 13ر000ت كفاالل الباقمبلغت التأمينات 

 
 
 مال أس ال ر ة إدار ( 28)
 

اله يتا  دفيتمثل  فيما  االمجموعة  رأسمال  بإدارة    علق لرئيسي  من  ع حملبالتأكد  رأسافظة  نسب  نشاط مالمال  لى  يدعم  بشكل  ئمة 
 قوق الملكية. ويعظم حالمجموعة 

 
أية  كة بم الشرتق  مذا وللعمل. ها  فرو ت ظاتغيروء  في ضها  مة عليزاللات  الديلتعا  راءجوإ  الماليكلة رأس  ه  ةدارإب  عةلمجمو ا  متقو 

 سنة السابقة.ل وا يةة الحالالسنالمال خالل رأس ات المتعلقة بهيكلة اءواإلجر سياساتالو  فاهدألا ت على تعديال
 

ا  عهمو والبالغ مج  المدورة  حاباألرو   يجباراالي  ياطحتواال  دفوعلمالمال ا  رأس   ثل في متتالمال    رأس  د المتضمنة في هيكلة إن البنو 
 .دينار( 10ر914ر733: 2020) 2021كانون األول  31 ا في ر كمدينا 11ر709ر191

 
 
 بيقالتطنافذة فسيرات غير ة والتمعايير التقارير المالية الدولي (29)
 

دة مدرجة أدناه،  القوائم المالية الموح  خ ريى تاحت  ة بعدنافذال  لتعديالت الصادرة وغيرة والجديدا  ت إن المعايير المالية الدولية والتفسيرا
  من تاريخ التطبيق االلزامي: ة بتطبيق هذه التعديالت ابتداءً وستقوم المجموع 

 
 عقود التأمين   (17ي رقم )ة الدولمعيار التقارير المالي

التقارير  ذا المعيار محل معيار  ه  حل . ويمين التأ  عقودة برض وااليضاحات المتعلقوالعقياس  لاو يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف  
ين عقود التأمرها من  ار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيعقود التأمين. ينطبق المعي  –(  4المالية الدولي رقم )

المالية التي   ت ادو واألات  لضمانعض اى بالتأمين، كما ينطبق علعقد  درة لصملالمباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة ا 
 لرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط. للمعيار يتضمن استخدام طريقة اصية المشاركة. ان اإلطار العام تحمل خا

 
قت طب  مبكر شريطة ان المنشأةق اللتطبياب  مع ارقام المقارنة، مع السماح  2023كانون الثاني    1من    ار اعتباراا المعيسيتم تطبيق هذ

ار التقارير المالية الدولي رقم ( قبل أو مع تطبيق معي15رقم )  ومعيار التقارير المالية الدولي (  9مالية الدولي رقم )لار  قاريالتعيار  م
(17 .) 
 

 اولة دت م(: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير ال1دولي رقم )لمحاسبة المعيار ا تعديالت على 
من معيار المحاسبة  (  76( الى )69عديالت على فقرات )بإصدار ت  2021الثاني    ن نو ل كاخالسبية  لمحا ر االمجلس الدولي للمعاييقام  

 ضح هذه التعديالت:تداولة. تو غير الم( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل 1)الدولي رقم 
 
 تعريف الحق لتأجيل التسوية،  

 م المالية، ئاقو د العدا ريخ اد تاعن  وية يجب ان يكون موجودالتسأجيل تل الحق
 ارسة حقها في التأجيل،  ف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممان التصني

 
اة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط المطلوبات ويل في حد ذاتها أدل كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحوفي حا

    ا.   هفيعلى تصن 
 

 .2023كانون الثاني  1ن اً مرباي اعتر رجعأثبسيتم تطبيق التعديالت 
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 ( 3لية الدولي رقم )لتقارير الما عديالت على معيار ات -إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

الم للمعايير  الدولي  المجلس  أيار  قام  خالل  الدول  2021حاسبية  المالية  التقارير  معيار  على  تعديالت  )ر  ي بإصدار  ان3قم  دماج ( 
ي المالية والذعداد وعرض القوائم إلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلل هذه التعديالت محل احت. هيمي ا مفار الاإلط لى اإشارة  -األعمال 

المفاهيم  1989صدر في عام   الى اإلطار  الماليةومع اإلشارة  للتقارير  اذار    ي  تغيير جوهري على    2018والذي صدر في  دون 
 اهيمي. المفطار إلا متطلبات 

 
التقارير المارعتاال  أبداء لماستثنس  لكما أضاف المج   خسائر "اليومنية ظهور أرباح أو  ( لتجنب إمكا3الية الدولي رقم )ف بمعيار 

( أو تفسير لجنة تفسير 37عيار المحاسبة الدولي رقم )لمشمولة ضمن نطاق م( للمطلوبات وااللتزامات المحتملة ا Day 2الثاني" )
 بشكل منفصل.   ادهتكب مت ي حال ( ف21) م ير المالية الدولية رقتقارير الياعم
 

تأثر  ( لألصول المحتملة التي لن ت3المالية الدولي رقم )  يار التقاريرهات الحالية على معت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيفي الوق
 ار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية. باستبدال اإلط

 
ى ن يكون للتعديالت أثر جوهري عل. من غيرالمتوقع أ2022  ي نثان الو انك  1ن  راً مبات ديالت بأثر مستقبلي اع التعهذه    قيبسيتم تط

 وعة.  الموحدة للمجمالقوائم المالية 
 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -المعني بيع قبل االستخدام الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من ال
الم اق المحاجلس  م  للمعايير  خال بيسالدولي  أياة  ا د صبإ  2021ر  ل  معيار  على  تعديالت  )ار  رقم  الدولي  الممت16لمحاسبة  لكات  ( 

ممتلكات واآلالت والمعدات  ت من تخفيض كلفة المن البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئادات: المتحصل  واآلالت والمع
للعمل بالطريقة    وتجهيزه للحالة الالزمة  عوقالم  ى إلألصل  ضار اإح   انتاجه في الفترة خاللتم    منتج   عيببقيمة المبالغ المتحصلة من  

انتاجها في  ه المنتجات وتكلفة  على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذفقا لذلك يجب  تحددها اإلدارة. و   المقصودة التي 
 قائمة االرباح أو الخسائر. 

 
ال تطبيق  من    بأثريالت  دعتسيتم  اعتباراً  الثنو اك  1رجعي  والو نب  على   2022اني  ن  واآلالت  الممتلكات  البدء  د  تم  والتي  معدات 

 للمرة األولى. رضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت ترة مالية تم ع مها في بداية أول فباستخدا
 

 موحدة للمجموعة.  ة اللماليا مغير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائ من 
 

 ( 37) لى معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت ع -مات العقود  ا زلتفة ا لك  –سرة الخا  ودقالع
للمعايير   الدولي  المجلس  أيار  قام  مع2021المحاسبية خالل  على  تعديالت  بإصدار  الدول،  المحاسبة  )يار  رقم  تحدد  37ي  والتي   )

 او سينتج عنه خسارة.   ر سخاد القلعكان اا اذ م  معين االعتبار عند تقييها بتأخذ ن ا  التكاليف التي يجب على المنشأة
 

ال من التكاليف  المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن ك  اشرة". ان التكاليف المباشرةة المبتطبق التعديالت طريقة "التكلف
 شر.  ابمضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل اإل
 

االدارال   المصاريف  استبعكشب  عقودلباومية  والعمة  يتتعلق  يتم  ولذلك  مباشر  الى  ل  تحميلها  تم  إذا  إال  بموجب  الطرف  ادها  االخر 
 شروط العقد.  

 
  ا م كتعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها  . تطبق هذه ال2022  كانون الثاني   1تم تطبيق التعديالت اعتباراً من  سي

 األولى.   ةرلمت لالديالتع فيها بقطالسنة المالية التي ت دايةفي ب
 

 وعة.  القوائم المالية الموحدة للمجمي على أن يكون للتعديالت أثر جوهرمن غيرالمتوقع 
 

عة كمتبني  تاب   شركة   -  ى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولتبني    –(  1ة رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي
 مالية للمرة األولى   ال  يرقارتال  عدادية إلدولللمعايير ال

معالجة    كجزء  على  التحسينات  المالمعمن  التقارير  إلعداد  الدولية  من  ايير  لألعوام  معايير  2020-2018الية  مجلس  أصدر   ،
الدولية   المالية رالمحاسبة  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الدولية إلتبن  -(  1)  مقتعدياًل على  المعايير  العداي  اتقاريد  مرة  لل  ية ماللر 

( لقياس  1دولي إلعداد التقارير المالية رقم ))أ( من المعيار ال  16يق الفقرة د  تطب  للشركة التابعة التي تختاراألولى. يسمح التعديل  
م ألة االشركبيق  تط  األم، بناًء على تاريخ ركة  ل الشبق  ت األجنبية المتراكم باستخدام المبالغ المعلن عنها من روقات تحويل العمالف
ة الحليفة أو االستثمار المشترك الذي  طبيق هذا التعديل أيًضا على الشركتم تاألولى ي  ة ير المالية للمريير الدولية إلعداد التقارعاملل

 . (1أ( من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )) 16بيق الفقرة د يختار تط
 

 .عةو هذا التعديل على المجمطبق ال ين
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 ( 8ر المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على معيا  -لمحاسبية ات  قديراتلريف اتع
، حيث قدم تعريفًا لـ  (8اسبة الدولي رقم )مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المح، أصدر 2021شباط من عام  في 

وتصحيح   غيرات في السياسات المحاسبيةتالبية و ساالمح  قديرات تالفرق بين التغييرات في ت العديالتلا"التقديرات المحاسبية". توضح  
 ة.لتقنيات القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبي ضح كيفية استخدام المنشآت تو  األخطاء. كما أنها

 
هذه   تطبيق  من  سيتم  اعتباراً  الثاني    1التعديالت  ع   2023كانون  المحاسبي  يرات التغي  ى لوتنطبق  السياسات  في التغيرو ة  في    ات 

 اإلفصاح عن ذلك. بالتطبيق المبكر طالما تممح بعد بداية تلك الفترة. يُسالمحاسبية التي تحدث في أو  ت رالتقديا
 

 ئم المالية الموحدة للمجموعة.أثر جوهري على القوامن غير المتوقع أن يكون للتعديالت 
 

 ( 2ان الممارسة رقم )يوب( 1) م قولي ربة الدسحاتعديالت على معيار الم -ة حاسبي ملا اإلفصاح عن السياسات 
عام    في شباط تعديعايي، أصدر مجلس م2021من  الدولية  المحاسبة  )ر  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  ممارسة  1الت  وبيان   )

لل الدولية  )المعايير  رقم  المالية  النسبية2تقارير  األهمية  أحكام  اتخاذ  تقح  ،(  إيث  لمساعدةدم  وأمثلة  تمنشآت  لا  رشادات  يق بطعلى 
المنشآت على تقديم إفصاحات السياسة ف التعديالت إلى مساعدة  تهد   حات عن السياسة المحاسبية.األهمية النسبية على اإلفصا  مكاأح

تك التي  مالمحاسبية  أكبر  منفعة  المنشآت باإلفصاح عن سياساتهون ذات  استبدال متطلبات  بمتطلبات  بية  لمحاسا  ان خالل  "الهامة" 
تخاذ القرارات وم األهمية النسبية في المفهحول كيفية تطبيق المنشآت    ية "المادية" وإضافة إرشادات باسالمح  اهياساتح عن سافصاإل

 بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.
 
يق بطبالت السماح مع 2023كانون الثاني  1 بعد  في أو  أد( للفترات التي تب1على معيار المحاسبة الدولي رقم ) يتم تطبيق التعديالت س
طبيق تعريف مصطلح جوهري على  شادات غير إلزامية حول تم إر( تقد2بيان الممارسة رقم )  ر. نظًرا ألن التعديالت على كمبال

 هذه التعديالت ليس ضروريًا.ة، فإن تاريخ سريان معلومات السياسة المحاسبي
 

 المحاسبية للمجموعة. سةالسيا ت فصاحاعلى إ ارهالتعديالت لتحديد تأثيثير يم تأ ي قتتقوم المجموعة حاليًا ب
 

 ’ إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية % 10تبار ’اخ –( األدوات المالية 9قم )التقارير المالية الدولي ر معيار
 لدوليةا ة  ر مجلس معايير المحاسبأصد  ،2021-2018الجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  من التحسينات على معكجزء  

المالية  عم   على اًل تعدي التقارير  ال9ي رقم )الدوليار  التعديل  المجموعة ب (. يوضح  التي تأخذها  إذا رسوم  عين االعتبار عند تقييم ما 
ة. تشمل هذه الرسوم صليية األلاملمعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات اللمالية الجديدة أو اكانت شروط المطلوبات ا

المتط  فق المأ  دفوعةلك  واللستو  المقترض  قبل  من  المدفوع   مقرض،مة  الرسوم  ذلك  في  المقتربما  قبل  من  المستلمة  أو  أو ة  ض 
 المقرض نيابة عن اآلخر.

 
ا بتطبيق  المجموعة  المطلوباتقوم  على  بدلتعديل  بعد  أو  في  تبادلها  أو  تعديلها  يتم  التي  المالية  الالسن  ةي ات  فيها ة  تطبق  التي  مالية 

 . ليالتعدجموعة مال
 مع السماح بالتطبيق المبكر  ، 2022كانون الثاني  1من  باراً طبيق هذه التعديالت اعتتم سيت
 

 المجموعة. ائم المالية الموحدةمن غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القو 
 
 
 أرقام المقارنة  ( 30)
 

ينتج  م  لو   2021ام  لع  الموحدة  ةماليلم اوائقال  قاميب أرو تبع  ب مسا لتتن  2020م  الع  الموحدة  المالية  وائمالق  مأرقا  ضعبيب  تبوإعادة  تم  
 .2020ام ية لعوحقوق الملك ةخساربويب أي أثر على عن إعادة الت
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