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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 

 حضرات السادة المساهمين الكرام 

 

السنوي   التقرير  أقدم لكم  لعام    عشرمس  خاالأتشرف وزمالئي أعضاء مجلس االدارة أن 

2022 . 

 

ها ما هو  من  العالمي والمحلي االقتصادي  ستوى العديد من التقلبات على الم 2022شهد عام 

بية الذي شهدها العالم اجمع االنتهاء تقريبا  من النواحي االيجا   ,ايجابي ومنها ما هو سلبي

ك جوانب  ولكن لالسف كان هناالتي ترتبت عليها  دية  اصمن جائحة كورونا واالثار االقت 

شهد العالمسلبية  الاه  ها  االوكرانية  مها  الروسية  ألقالحرب  على  ظب   تتي  االقتصاد اللها 

العديد  المحل أن  حيث  والعالمي  السلي  و من  اسعارها  ارتفعت  االستهالكية  ارتفاع  كذلك  ع 

النفاسعا المشتقات  علىطية  ر  بهذ  مستوى    حتى  سلبا  تأثرت  العمالت  صرف  ا  سعر 

 . الموضوع 

حلي  الم  تصادقالتها التابعة والحليفة هي جزء من ا وشركا  نية القابضة  ة دارت األردركوش

  .2022وعليه فقط تأثرت الشركة بأثار هذه التقلبات التي شهدها عام 

 

الدخول  فيما يتعلق ب أقصى درجات الحيطة والحذر    را لنهج الشركة بأخذواستمراومع ذلك  

ا ج ارستثمبأي  عل,    ديدةات  الشركة  الدخ ركزت  النتائج  ى  مضمونة  استثمارات  في  ول 

 .2022لشركة خالل عام عمال اأ لىع اايجابي والعوائد االمر الذي أثر 

 

 , دينار تقريبا  ألف 116مقدارها  2022خالل عام  حيث حققت الشركة أرباحا صافية

عن فوائد الودائع لدى  اتجة  حيث بلغت االيرادات الن وقد تنوعت مصادر ايرادات الشركة  

ألف    91لي  وغيرها حوا  الية كالسنداتات المو الدبا   البنوك باالضافة الى فوائد االستثمار

 دينار تقريبا. 

 

شقق    7  يعفقد تم بالصويفية  منطقة  في  سكني  المشروع  ال  في  ستثماراال  اما على صعيد  

باجمالي ايراد     2022خالل عام  ة  شق  منها    31/12/2022من بداية المشروع لغاية  

 .  %(50ألف دينار)حصتنا من المشروع بنسبة  80بلغ 

 

بيعف عما وع ري مشر  تثمار فيسيد االى صع علو   تم  فقد   2022خالل عام    ةعرمز  ن 

 ألف دينار تقريبا.  60ايراد  يمالباج 

 

شركة    كانت حصة الشركة من أرباح    فقداما على صعيد االستثمار في الشركات الحليفة  

المالية لألوراق  نمتلك    اجياد  حوالى  والتي  ,  تقريبا  دينار    ألف  624  مبلغ%  33منها 

شركة تع  حيث  دارات   راق و لألد  اجيا   تبر  لشركة  جدا  الناجحة  االستثمارات  من  المالية 
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ن القابضة  الماليلح   ظرا االردنية  مركزها  قوة  على  ارباحها    فاظها  مستوى  واستقرار 

 السنوية. 

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

المسجل في  قيمة االستثمار  برصية خسائر تفوق  الق  ت الشركة األردنية حقق  فقد%  40منها  

 .األردنية القابضة شركة دارات

 

ت  ظفقد حاف    2022وبالنظر الى البيانات المالية لشركة دارات االردنية القابضة عن عام  

 . دينار   1.11ية للسهم قيمة الدفترحيث بلغت الركز المالي لها  على قوة ومتانة الملشركة ا

 

فقد  الية  الم  اتهاارمستث في ارت الشركة بسياسة التوسع  والتنويع  تم اس  2022وخالل عام  

الشركة   بمجموعة  باالستقامت  المجدي  من  ثمار  االقتصادي  العائد  ذات  المالية  االدوات 

 ةباالضاف  اقاري في اوروبا وامريكر في المجال العاستثمارية تستثم ناديق  في صمثلة  المت 

باالس  التوسع  بالسندات  الى  األجلطوي تثمار  وقصيرة  استثمارية    لة  محفظة  تكوين  بهدف 

 . ةية لتحقيق عائد ثابت ومستقر للشركارناديق االستثمات والصدمن السن 

  

مش صعيد  على  هنااما  فقد  روع  العقبة  كامال   تم جر  المشروع   2022عام  خالل    تأجير 

اال الهناوستقوم  نفس  لبناء  المتبقية  بنصف األرض  بالنظر في االستثمار  التي  ج دارة  م  تر 

 . يد لتحقيق عائد مج  2022تأجيرها في عام 

 

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  

 ية . ماضل ا لمساهمين الكرام على ثقتهم بنا خالل السنواتل

 

 . هللا ولي التوفيقدمة. والقاجيدة خالل السنوات   ائدعو   وكلنا أمل على تحقيق

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 ل  عماد الدين كما                                                                                     
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 إلدارةاتقرير مجلس 

 

 

 اهمي ش  ركةية لمس   العاد  امةلهيئة العدم لالمق  2022ول  ن أكانو   31الفترة المنتهية في    عن

الذي  عشرسابع الالمساهمة العامة المحدودة في االجتماع السنوي األردنية القابضة  دارات  

وذل  ك    26/03/2023المواف  ق  األح  دم  ن ص  باح ي  وم   العاش  رةالس  اعة  سيعقد ف  ي تم  ام  

  (    Zoom   )     يوااللكترون   ل المرئيائل االتصاسو   بواسطة

 ، لكرام همين ادة المساالسا راتضح 

 

 

 ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 الخ  امستقريره الس  نوي    لكميسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم في هذا االجتماع وأن يقدم  

وح  دة ت المالي  ة المان   اوالمتض  من البي  2022ول ك  انون األ 31للس  نة المنتهي  ة ف  ي  عش  ر

 .2023لعام ستقبلية  الم شركةوتطلعات ال لنفس الفترةلشركة ل

 

 

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

 . وحجم االستثمار الرأسمالي

 

 أنشطة الشركة الرئيسية: -أ

 

ا خ  الل اس  تثمار أمواله    نم   اي  ات واألغ  راض التالي  ة ته  دف الش  ركة إل  ى تحقي  ق الغ

المختلف  ة   القتص  اديةاع  ات اي القطاحة فمار المت ستث ه االفي كافة أوج در تمويلها  ومصا

المالية والصناعية والتجارية والعقارية والسياحية والخدمات وذلك م  ن خ  الل ش  ركات 

 ً  :تابعة ومملوكة لها كلياً أو جزئيا

ؤولية و/ أو ش  ركات س   ملاة و/ أو ش  ركات مح  دودة تمل  ك ش  ركات مس  اهمة عام    .1

و أخ  رى أعام  ة  س  اهمةشركات م ص فيو حصتملك أسهم أخاصة و/ أو  ساهمة  م

 حدودة المسؤولية أو شركات مساهمة خاصة.شركات م

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

اته  ا ي اغهمة خاص  ة لتحقي  ق أي م  ن  أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات مسا

 يعاً .أو لتحقيقها جم

ت  ي تس  اهم األخ  رى ال  لش  ركاتدارة اف  ي إالمش  اركة  أو    ة لهاكات التابعإدارة الشر .3

 فيها.

ي األس  هم والس  ندات واألوراق المالي  ة األخ  رى وف  ي الحص  ص ف   استثمار أموالها   .4

م المكون  ة الش  ركات ذات المس  ؤولية المح  دودة واألس  ه المكون  ة ل  رأوو أم  وال

 ة.ركات المساهمة الخاصشلا  لرأوو أموال
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 ة لها.لتابعلشركات ايل للتمو الكفاالت وايم القروض و تقد .5

تملك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيره  ا م  ن الحق  وق  .6

 المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.  

 

 ا: هنوعدد الموظفين في كل م أماكن الشركة الجغرافية  -ب

 

 .ر,و حيدعدنان أب جمع  ة, ممدينة الطبي دا, شارع الخلفي  تقع مكاتب الشركة -

 ذو خبرة عالية.  العديد منهم    ينموظف(  5) في الشركة  مليع -

 .  يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها  ال -

 

 حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:  -ت

 

 ي. ال ش 2022كانون أول  31  يلي للفترة المنتهية فبلغ حجم االستثمار الرأسما

                                                                                                               

ا:  الشركات التابعة للشركة  . ثانيا

 

 تط  ويرش  ركة دارات الري  ف األردن  ي العقاري  ة مس  اهمة خاص  ة متخصص  ة ف  ي  -أ

ة ية والتجاري   الس  كن  وتش  مل ه  ا وغاياته  اأنواع ةبكاف    عقاري  ةيع ء مش  اروإنش  ا

 ،ي  ة و/ أو تأجيره  افوائ  د ربو ب  دون  وبيعه  ايره  ا مارية وغس  تث االو  والص  ناعية

وتقديم الخدمات واالستش  ارات   وإدارة المشاريع العقارية  ،والدخول في  العطاءات

 .الهندسية

 الكام   ل بت   اري دفوع   ة ب أل   ف دين   ار م ون( خمس    50,000يبل   غ رأس   مالها ) -

ابض  ة الق ي  ةدن دارات األر م  ن قب  ل ش  ركةلكام  ل وه  ي مملوك  ة با 14/4/2008

تس  ميهم ش  ركة دارات األردني  ة   مك  ون م  ن خمس  ة أعض  اءدارة  مجل  س إيرها  ويد

 القابضة.

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

 موظف واحد . يعمل في الشركة -

ارة جرش، وه  و عب   حافظة  ي معمان في منطقة جبة ف  فتلك الشركة مشروع ري مت  -

ون  م م  ع بن  اء بي  وت ( د5-3ت )بمس  احام  زارع  بيع    قائم علىاري  عقع  عن مشرو 

 ريفية على هذه المساحات. 

% مش  روع اس  كان ف  ي منطق  ة 50تمتلك الشركة م  ع ش  ركاء اس  تراتيجيين بنس  بة   -

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

م  ن  ققش   7ي  ع م  ن المش  روع وب ه  اء نت وقد ت  م االدة  للشقة الواح   (م    90  –  80من )

 الشقق السكنية منه .

وال يوج  د أي ش  ركات تابع  ة   يوجد أي فروع للشركة داخل المملك  ة أو خارجه  ا  ال -

 .لهذه الشركة 
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% م  ن 8، و  س  تثمار  % م  ن ش  ركة الح  دو للتط  وير واإل50ة نس  بة  تمتلك الشرك -

 ي .العقارن للتطوير  المرسى اآلم  ةشرك

 

 

 )تمت تصفيتها(  ،خاصة  مساهمةالي واإلداري  الم يررات للتطوة داشرك   -ب

 

 غاياتها: ،الشركة األردنية األوروبية إلدارة العقارات ذات مسؤولية محدودة -ت

 المساهمة بشركات أخرى. .1

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

 ات والمشاريع.شركلاتملك  .3

 ة. ركشارية وعقود معقود استثما ي ول فالدخ  .4

 15/12/2008ة بالكامل بت  اري   ( خمسة آالف دينار مدفوع5,000)لغ رأسمالها  ب ي  -

وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة دارات األردنية القابضة وتديرها هيئة م  ديرين 

 .ةضنية القاب دارات األرد  تسميهم شركة مكونة من ثالثة أعضاء

 يدر,.ان أبو ح عدن   معمج نة الطبية,  شارع المدي   خلدا, تقع مكاتب الشركة في -

ً  ر عم  ل الش  ركةبتس  يي يق  وم  - مجموع  ة م  ن م  وظفي ش  ركة دارات األردني  ة  حالي  ا

   القابضة.  

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

تابع  ة ا وال يوج  د أي ش  ركات  ه   ج راكة داخل المملك  ة أو خ ال يوجد أي فروع للشر -

 . لهذه الشركة

 

 

 , غاياتها:ذات مسؤولية محدودة لعقاريمن للتطوير اى اآلرسشركة الم -ث

 استثمار أموال الشركة فيما تراه مناسباً وبما يخدم غايات الشركة. .1

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

 عقارية(.لاالوساطة 

ي وه     09/07/2009ت  اري   م  ل ب كاالار مدفوع  ة ب ( ألف دين 1,000ا )يبلغ رأسماله -

% من قبل شركة دارات األردنية القابضة وتديرها هيئ  ة م  ديرين 92كة بنسبة مملو 

 مكونة من أربعة أعضاء.

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

ة رات األردني   ظفي ش  ركة دام  ن م  و  حالي  اً مجموع  ة الش  ركة لم   يق  وم بتس  يير ع -

 ة.    قابضال

 دونم. 14طعة أرض في مدينة العقبة, تبلغ مساحتها حوالي  قلشركة تمتلك ا -

ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملك  ة أو خارجه  ا وال يوج  د أي ش  ركات تابع  ة  -

 لهذه الشركة .
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 غاياتها:ة,  ة محدودي لؤو ذات مس طوير العقاريشركة التنفيذيون للت  -ج

يمها ا وتقس   حس  ينهظيمه  ا وت وتن   ه  ايرذل  ك بع  د تطو ع األراض  ي و وبي   اءشر .1

 صال كافة الخدمات الالزمة لها حسب القوانين المرعية.فرزها وإي و 

 استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة. .2

 ها.تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لقيام الشركة بأعمال .3

شاريع أخ  رى اعية وأية موالصن   سياحيةيع العقارية والرامشاالستثمار في ال .4

 مارات المطبقة.ام االستث ضمن نظرعية و ن المالقواني   بها  محتس

( عش  رة آالف دين  ار مدفوع  ة بالكام  ل بت  اري  10,000يبل  غ رأس  مالها ) -

وه  ي مملوك  ة بالكام  ل م  ن قب  ل ش  ركة دارات األردني  ة  03/08/2009

 ة من ثالثة أعضاء.ن و مكتديرها هيئة مديرين  القابضة و 

 در.أبو حي عدنان مجمع  الطبية,  ينة  مدالخلدا, شارع الشركة في   اتبمك  تقع -

حالياً مجموعة من موظفي شركة دارات األردني  ة  يقوم بتسيير عمل الشركة -

 القابضة.    

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

 م.دون 

                               ال يوج   د أي رجه   ا و أو خاكة داخ   ل المملك   ة رش    للال يوج   د أي ف   روع  -

 لهذه الشركة .ابعة  كات ت رش

 

 للتعليم ذات مسؤولية محدودة, غاياتها: المشكاةشركة   -ح

وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها   وذلك بعد تطويرهاشراء وبيع األراضي   .1

 نين المرعية.او لقت الالزمة لها حسب اوإيصال كافة الخدما

 .مالهاشركة بأعم اليالقر المنقولة لمنقولة وغي موال اتملك األ .2

 ر في المجاالت التعليمية.تثمااالس .3

 المساهمة والمشاركة في المشاريع االستثمارية. .4

( عش   رة آالف دين   ار مدفوع   ة بالكام   ل بت   اري  10,000يبل   غ رأس   مالها ) -

ت األردني  ة القابض  ة ارداالكامل من قب  ل ش  ركة  وهي مملوكة ب   13/09/2009

 اء.أعض  ثةالمكونة من ث   هيئة مديرينديرها  وت 

 ي خلدا, شارع المدينة الطبية, مجمع عدنان أبو حيدر,.ة فالشرك  تقع مكاتب -

حالي  اً مجموع  ة م  ن م  وظفي ش  ركة دارات األردني  ة   يقوم بتسيير عمل الشركة -

 القابضة.    

 الية.ملا  أجياد لألوراق  شركةمن   %33لي  احو  تمتلك الشركة -

                          ج    د أي    يو وال اك    ة أو خارجه     داخ    ل الممل للش    ركةال يوج    د أي ف    روع  -

 شركات تابعة لهذه الشركة .
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 لية محدودة, غاياتها:شركة الحدو للتطوير واالستثمار ذات مسؤو  -خ

تص  الحها شراء وتملك واستئجار األراضي وفرزه  ا وتطويره  ا وتنظيمه  ا واس .1

 .وبيعها

 مساهمة بشركات أخرى.لا .2

 ير.د وتصداستيرا .3

 شركة.يات الفيذ غاولة لتن غير المنقلة و و نقلمموال اتملك األ .4

 شراء أراضي وبناء شقق سكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية. .5

 تقديم الخدمات اللوجستية, المساعدة, المساندة. .6

                    ام   لمدفوع   ة بالكأل   ف دين   ار  تس   عة عش   ر( 19,000يبل   غ رأس   مالها ) -

يرها القابض  ة وت  ددني  ة  األر  اتش  ركة دار  % م  ن قب  ل50  بنس  بة  وهي مملوكة

 .ثالثة أعضاءئة مديرين مكونة من  ي ه

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

األردني  ة   حالي  اً مجموع  ة م  ن م  وظفي ش  ركة دارات  يقوم بتسيير عمل الشركة -

 .    ةبضالقا

 نم.دو  11لي  حوا  هات ح تبلغ مسانة العقبة,  في مدي تمتلك الشركة قطعة أرض  -

روع للش    ركة داخ    ل المملك    ة أو خارجه    ا وال يوج    د أي                             ف      أيوج    د ال ي  -

 شركات تابعة لهذه الشركة .

للتج  ارة  ت  أجير الهن  اجر كامل  ة ال  ى الش  ركة المركزي  ة 2022خ  الل ع  ام ت  م  -

 نوات .س 6تويوتا لمدة /ت  باركوالم
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ا     ية عن كل واحد منهم.ريفتع بذةون  الحاليين جلس اإلدارةاء مأسماء أعض  -أ:   ثالثا

 

 

 المنصب االسم 
تاريخ  

 الميالد
 الخبرات العملية سنة التخرج الشهادة العلمية

لدين أكرم  د اعما

 نديم كمال 

رئيس مجلس  

 ارةاإلد
1944 

  ويووربكال -

صاد وإدارة اقت

 جامعة منة ليما

 اإلسكندرية 

1969 

  آرثرمدقق أول لدى شركة  -

 تحدةأندرسون في المملكة الم

المدير المالي لمجموعة   -

الخليج الدولية في المملكة 

 المتحدة

المدير العام لدى شركة   -

 عودية سند التجارية في الس

مؤسس و عضو مجلس   -

ة الوطنيإدارة للشركة  

ً ساب) للدواجن  (قا

ة  هيئ مؤسس ورئيس -

اد  لمديرين في مؤسسة عما

 كمال التجارية

عبد اسل غيث ب

,   م جردانةالرحي

CFA 

رئيس  نائب 

 مجلس اإلدارة
1975 

بكالوريوو   -

تسويق من 

جامعة نيو  

 أورلينز

ماجستير في  -

العلوم المالية  

من  والمصرفية 

جامعة   نيو  

 . أورلينز

حاصل على   -

 CFAهادة ش

1998 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

للمالية في  يذيلتنفالرئيس ا -

 ة الدوحة للتامين.مجموع

ة ون الماليالشؤرئيس  -

العرب شركة  واالدارية في

للتأمين على الحياة  

-2013 عام الحوادث منذو

2017 . 

مدير عام بالوكالة في  -

شركة دارات األردنية  

 .  2012عام القابضة 

المدير التنفيذي للمالية  -

دنية  راالت دارالشركة 

تى وح 2008ابضة من الق

2011 . 

مدير التخطيط المالي في  -

 نيةشركة أم

 محلل مالي في شركة زين  -

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 

  بكالوريوو

د  صااقت هندسة

اعي من  رز

ية  امعة والج

 امريكا /  يواا

1984 

 اصب  الحالية المن

ديري شركة عضو هيئة م-

اريع شالسبيل االولى للم

 . الصناعيه

عضو هيئة مديري شركة -

 .المياه للصناعة واالستثمار

ادارة مشاريع زراعية  -

 .متخصصه

 سابقا 

مدير عام للشركة الوطنية   -

 .  السبيل ه المعدنيةلميال

ة شرك يريمد عضو هيئة-

 الوطنية.ياه الينابيع م

عضو هيئة مديري شركة -

   .المفرق للتجارة

 

عامر باسل عبد 

 الرحيم جردانة 

 

عضو مجلس 

 إدارة 
1981 

  بكالوريوو -

 علم الحاسوب

جامعة المن 

األمريكية 

 روت بي/

2002 

ترياق  صاحب مؤسسة ال -

ى االن  ال7201 من  

-2015اعمال حرة من -

2017 

  ةركش مطور لدى –

Mig Bank SA 

2014-2012من   

مطور لدى شركة  –  

Mig Solution 

2012-0201من   

مطور برامج في شركة  -

الى  2007اومنكس من

2010 

لدى مطور ومحدث برامج  -

تطوير  مركز العامه ل

 الى0022البرمجيات من 

7200  

   

 

  محمد لحطارق مف

 عقل

لس مج عضو

 إدارة 
1971 

بكالوريوو   -

اقتصاد دولي  

ة عمجان م

 تكساو . 

ماجستير  -

من  قتصاد ا

 جامعة تكساو . 

ماجستير ادارة  -

اعمال من  

 جامعة بايلور . 

1993 

 

 

 

1995 

 

 

1996 

برنامج االمم   مستشار في-

 حاليا المتحدة

الرئيس التنفيذي للبنك  -

المصري   ري العربيالعقا

 2022الى  2018  نم

لشركة   تنفيذيالرئيس ال -

AZ Investment   منذ

2013 . 

الرئيس التنفيذي لمصرف   -

 .  2013الراجحي 

التنفيذي لبنك  الرئيس  ائبن -

ة المصرفية  العربيمؤسسة ال
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2010 . 

مستشار مالي لبنك   -

ميريالنش الدولي / البحرين  

2000 . 

محلل استثمار لمؤسسة   -

 . 1998الدولية  التمويل

 

 

 

 

 

 

 كل واحد منهم.  ريفية عن تع بذةنو ليينالحاخاص اإلدارة العليا رتب أشأسماء و -ب 

 

 المنصب االسم 
  تاريخ

 يالدالم
 الخبرات العملية رجالتخة سن الشهادة العلمية

إياد عبد السالم  

 رشاد ابو محمد 
 الرئيس التنفيذي 

 

1969 

بكالوريوو   -

إدارة إعمال  

ة سيوعلوم سيا

من الجامعة 

 األردنية

 

1991 

يذي لشركة نف يس ترئ -

بضة  ة القادارات األردني

 .  1/5/2013باراً من إعت

ر رئيس تنفيذي لشركة نو -

ردنية الكويتية  األ

 لماليةارات الإلستثم

(2006- 2010 . ) 

نائب مدير الدائرة  -

اإلقتصادية في الديوان  

-2004الملكي األردني)

2006. ) 

رب  لعمدير شركة ا -

ئتمانية للمعلومات اإل

 ( . 2004-2003ة )والتجاري

في  مار اإلستثمدير دائرة  -

البنك السعودي الفرنسي 

(2001-2003 .) 

لي لشركة ر مامستشا -

ة  إلدار نشميري ل

 ( . 2001 -1998ول)األص
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ا:   أسماء كبار مالكي األسه  .  أكثر% ف5بة م بنس لوكة لكل منه األسهم المم م وعددرابعا

 

 

ا:   الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع ن     ا.شاطهخامسا

 

ل  ى ق  درة عم  دى الثب  ات  قطاعي  ة وإثمارات الالس  ت ر نهج الشركة في التوسع ف  ي اتماس

ً قطاعي    ويثب  ت ذل  ك التن  وع الكبي  ر ,لمنافسةية وتحقيق امارتعامل مع الفرص االستث ال ، ا

 :التي تم التوسع فيها  مشاريعمثلة هذه القطاعات والأومن  

 

م  ن مش  روع هن  اجر العقب  ة    م  ن خ  الل  ريمشاريع الشركة في قطاع التط  وير العق  ا  -    

للتج  ارة   تأجير الهناجر كاملة الى الشركة المركزيةتم حيث  تابعهات اللشركخالل احدى ا

 سنوات . 6تويوتا لمدة /والمركبات  

 

والت  ي  متنوع  ةم  ن خ  الل محفظ  ة االس  هم ال يللم  اق االسو ر في  اثمالتوسع في االست   -     

 .  داخلية وخارجية تشمل عدة قطاعات

 

الص  ناديق االس  تثمارية الت  ي  لمالي  ة م  ن خ  اللر ف  ي االدوات ااثمالتوس  ع ف  ي االس  ت -     

 .  لخارجيستوى اعقاري على الماع الطقال  ر فيتستثم

 

رامي عبد الكريم  

 محمد البوبلي 

  المدير المالي

 التنفيذي
1976 

بكالوريوو  

محاسبة من 

 فيا دلجامعة فيال

1998 

 لشركة داراتمدير مالي  -

  نية القابضة إعتباراً مناألرد

1/12/2012 . 

رئيس قسم الحسابات/   -

 مساعد مدير مالي لشركة

رب للتنمية العقارية الع

(2006-2012 .) 

رئيس قسم المحاسبة في  -

بيت البوادي للصناعات 

الخزفية / تابع للصندوق  

-1999الهاشمي للتنمية )

2005) 

 االسم  الرقم 
عدد األسهم كما في 

31/12/2022 
 النسبة %

 كما فيعدد األسهم 

31/12/2120 
 النسبة %

1 
باسل عبد الرحيم  

 منيب جردانة
3,071,500  29.9659 3,075,000 30.000 

2 
ر رياض برهان طاه

 كمال
- - 512,500 5.000 
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اتيجي ال  ذي يمل  ك س  تريك االلشركة فلسفتها الخاصة باالستعانة بالش  رة ادارإلوقد كان  

إلى حرصها   ضافةه، باإلثمار في المجال الذي تخطط الشركة لالست رة في  والخب   المعرفة

ض  من ا ي بم     قطاع  اتالتي تستثمر ف  ي ه  ذه ال  في الشركاتلحصة األكبر  على امتالك ا

 منافسة.  ير  تقديم خدمة ومنتج متميز ووجود سياسات تسع

 

يجع  ل   ارين   ون دملي     10.250الها البالغ  سمأدودية رن طبيعة استثمارات الشركة ومح إ

 روفنظرا للظة قصوى، ولكن  وي ولأب اتيجي و دف استرالتركيز على السوق المحلي كه

تبت عل  ى التي مر بها العالم أجمع من خالل جائحة كورونا واالثار االقتصادية التي تر

تثمر ركة االستثمارية بحي  ث أص  بحت الش  ركة تس   ات الشي توجهر فذلك أدى الى تغيي 

ف  ي ش  تى المج  االت خ  ارج اط  ار الس  وق المحل  ي  ي  ةف  ي أي فرص  ة اس  تثمارية مجد

خ  دمات الش  ركة ف  ي بع  ا القطاع  ات   ردي تص     باالض  افة ال  ى    )االسواق الخارجية (

 .الشركة األردنية القبرصية الخارجية مثل خدمات  سواق  لأل

 

ة ومجاالت العم  ل ه وبسبب تعدد الشركات التابعة والحليفعالأ  دما تم ذكره في البنو  -

بمكان الوقوف على نس  بة حقيقي  ة لحص  ة الش  ركة م  ن الس  وق   بةيجعل من الصعو 

 ة.المحلي واألسواق الخارجي 

 

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

 

محلي   اً وخارجي   اً  أو عم   الء رئيس   ينح   ددين اعتم   اد عل   ى م   وردين ميوج   د  ال -

                                 و/ أو المبيعات.                                                            ات% فأكثر من إجمالي المشتري 10ونيشكل

 

ا:   الحماية الحكوميةة أو االمتيةاتات التةي تتمتةع بهةا  جاتهةا الشةركة أو أ  مةن منتسابعا

 بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.  

 

ازات تتمت  ع به  ا الش  ركة أو أي م  ن منتجاته  ا تي   أو ام حماي  ة حكومي  ة أ  يوج  د ال -

 بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.

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

 

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

 تجاتها أو قدرتها التنافسية.  ماد  على عمل الشركة أو من

 

أو المنظمات الدولي  ة أو غيره  ا له  ا أث  ر   يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة  ال -

 لى عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.ع  ديما

 .كةتنطبق معايير الجودة الدولية على الشر  ال -
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ا: تاسة  لوفئةات مةةتهالتهم وبةةرامأ التأهيةة كةةل التنظيمةةي للشةركة وعةةدد موظفيهةةاالهي  عا

 لموظفي الشركة.    والتدريب

 الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة -أ

 

 
 

 ارات األردنية القابضة:د  تنظيمي لشركةل الالهيك (1

 

  

 
 لجان مجلس االدارة دارة اإلمجلس 

 الرئيس التنفيذ  

المدير المالي  

 التنفيذ  

 لجنة التدقيق 

لجنة المكافات  

 والحوافز 

 نة الحوكمةلج

 ارة المخاطر اد لجنة
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 ة:  الهيكل التنظيمي لشركة دارات الريف األردني العقاري  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مجلس اإلدارة 

الدائرة المالية  

 واإلدارية

 عام لمدير الا
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   الشركة وفئات متهالتهم:  عدد موظفي    -ب

 

 هل العلميتالم
شركة دارات األردنية  

 القابضة 
 شركة دارات الريف األردني العقارية

 0 0 اه كتورد

 0 0 ر تيماجس

 0 0 دبلوم عالي 

 1 3 بكالوريوو 

 0 1 دبلوم

 0 0 مراكز تدريب 

 0 0 ثانوية عامة

 0 1 إعدادي 

 1 5 الموظفين  الي عددمإج

 

   والتدريب لموظفي الشركة:  برامأ التأهيل -ث

 وجديال 

 

   اا:   المخاطر التي تتعرض لها الشركة.عاشر

 

تستثمر فيها وتعدد الروابط االمامية   تيوالقطاعات البضة  إن تعدد نشاطات الشركة القا

طي  ات ف  ة المعاثر بكمتفاوت  ة للت  أ  والخلفية له  ذه القطاع  ات يجعله  ا عرض  ة بمس  تويات

 مش  ابهه  2022م  ن ظ  روف ع  ااحيث    لية واإلقليمية والدولية  االقتصادية والمالية المح 

 :بما يلي  ويمكن حصر طبيعة هذه المخاطر 2021عام ل

 

  الت  ي م  ر به  ا الع  الم أجم  ع م  ن خ  الل جائح  ة كورون  ا واالث  ار  روفلظ   ا -

وكراني  ة الت  ي رب الروس  ية األللح   باالض  افة    تبت على ذلكاالقتصادية التي تر

 .صاد القت اضح على االو السلبي األثر   ي كان لهاوالت  2022بدأت منذ بداية عام 

 

 لم  واد األولي  ةار اتأثيراته  ا المتذبذب  ة عل  ى أس  عو  الصعبة تصاديةقالا  االوضاع -

ى قيمة عطاءات مشاريع الشركة والقوة الشرائية مما أثر عل  لنفطيةوالمشتقات ا

الطلب عل  ى منتج  ات الش  ركة العقاري  ة وغيره  ا، في التطوير العقاري، وحجم  

 شركة.لرئيسي للة مبيعات المشروع اخر خطأوت 

 

 حليفة.وال  لكافة خدمات الشركة والشركات التابعة  سواقألاح  درة على فت الق -

 

يس  ية ومنه  ا سياس  ات االقتص  ادية الرئ   تلمؤش  رات والسياس  االتأثر الطبيع  ي با -

ردني  ة، وأس  عار ألالتحفظي  ة للبن  وك ااالس  تثمار ف  ي الس  وق الم  الي والسياس  ة 

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

 لك.مستهالمؤشرات األخرى التي تؤثر في سلوك ال
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يم اس  تثمارات الشريك االس  تراتيجي ال  ذي يض  من تق  د  قدرة الشركة على إيجاد -

 وخدمات على المستوى المطلوب من الجودة.

 

   اد  عشر:   اإلنجاتات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية.ح

 

ع الربحتقريبا    دينار  ألف  116ربمقدا  ربحصافي  حقيق  ت   2022ام  شهد  عن    وهذا  ناتج 

الشعائ   يادةز ارباح  من  الشركة  الحليفه  د  لألوراق  ركات  اجياد  شركة  ولكن    الماليةمثل 

 .  2021بنسبة أقل من نسبة عام  

و   م  ن مش  روع العم  ارة الس  كنية بالص  ويفية  ش  قةقام  ت الش  ركة ببي  ع    2022وخالل عام  

 .العقارية    ريف االردنيالة دارات شركبع الى االت   ف عمانري من مشروع    عةرمز

ق ص  نادي الو االستثمار في االدوات المالية كالسندات في التوسع    2022عام    خاللكذلك تم   

 ات.ستثمارتلك اال  ي مندمما ادى الى تحقيق عائد مج   ية  االستثمار

تها المباشرة من خالل  ارامن استثم  ايرادات  كة قت الشرما ذكر اعاله فقد حقباإلضافة الى  

 .  لمتعلقة بهااح امحفظة االسهم بالسوق المالي وتوزيعات األرب 

الشر حققتها  التي  الودائع  فوائد  ايرادات  الى  في  باإلضافة  سعت    2022عام  كة  حيث 

اضافة الى     2022يعة خالل عام  فائدة ممكن لربط الودر  سع  علىأ الشركة بالحصول على  

 .  مصاريف االدارية قدر المستطاعفي ضبط السياسة الشركة 

 

طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة الماليةة وال ذات  ني عشر:   األثر المالي لعمليات  ثا

   سي.الرئي تدخل ضمن نشاط الشركة

الس  نة المالي  ة وال  ح  دثت خ  الل غي  ر متك  ررةة بيعات طأثر مالي لعمليات ذ  ال يوجد أي  -

 رئيسي.تدخل ضمن نشاط الشركة ال
 

ة     موتعةةأو الخسةةائر المحققةةة واألربةةا  ال الةةث عشةةر:   السلسةةلة الزمنيةةة ل ربةةا ث

   ة.وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية منذ تأسيس الشرك

 
كانون   31كما في  

)بالدينار   2022ول أ

 ني(ألردا

كانون   31كما في 

)بالدينار   2021ول أ

 ألردني(ا

كانون   31ما في ك

لدينار  )با 2020 أول

 األردني(

كانون   31كما في 

 2019أول 

 )بالدينار األردني( 

كانون   31ي كما ف 

)بالدينار   2018ل أو

 األردني(

صافي األرباح 

)الخسائر( بعد  

  مخصصاتال

 واالحتياطات 

116,198 

 

 

 

1,101,958 

 

581,409 

 

286,259    

 

(459,274)  

 

 د ال يوج د ال يوج 205,000 307,500 410,000 األرباح الموزعة

صافي حقوق 

 المساهمين

11,415,389 11,709,191 10,914,733 10,538,324 10,252,065 

 

أسعار األوراق 

 المالية 

0.46 0.53 0.47 0.40 0.27 
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   المالية.  ئأ أعمالها خالل السنةانتركة ول المركز المالي للشليرابع عشر:   تح

  

 النسب المالية الرقم 
 31ة في للسنة المنتهي

 2022انون أول ك

 31في للسنة المنتهية 

 2021كانون أول 

 %9.411 1.017% المساهمينقوق العائد على ح 1

 %9.318 1.002% العائد على إجمالي الموجودات 2

 0.030 0.008 مالي األصول إجدوران  معدل 3

 0.986% 1.526% األصول )%(  إجمالي االلتزامات إلى  4

 %0.996 1.550% كية )%(  حقوق الملااللتزامات إلى  5

 1.14 1.11 قيمة الدفترية للسهم )مرة(ال 6

 26 16 داولالت نسبة 7

 

          سةةنة            للية للشةةركة خةةامس عشةةر:   التطةةورات المسةةتقبلية الهامةةة والخطةةة المسةةتقبل

   لقادمة.ا

 

 2022نه  ج ع  ام    اإلس  تمرار عل  ى  2023قبلية للش  ركة خ  الل ع  ام  تتضمن الخط  ة المس  ت 

ائج ، األم  ر ال  ذي س  وف ي  ؤثر عل  ى نت     2023درج  ة خ  الل ع  ام  بضبط النفقات ألقص  ى  

 2023. كم  ا تتض  من الخط  ة المس  تقبلية للش  ركة خ  الل ع  ام 2023الش  ركة خ  الل ع  ام 

كب  ر منفع  ة لتحقي  ق ا  اتخاذ القرارات الالزمةتها و راستثماا اعلى تحسين أداء ب ع  التركيز

 لمساهمين.ممكنة لصالح الشركة وا

 

والت  ي   ابقاالمتخ  ذة س     ق  راراتال  االستمرار في متابع  ة  فقد تمن  بالنسبة لمشروع ريف عما

لش  ركة ا محاولة م  ن شأنها العمل على االسراع  في تسويق وبيع ما تبقى من المشروع  من

 .ر مباعة   من االراضي المجمدة والغي دالً دية ب نق تلض  تدفقا

 

ش  قة وس  يتم   13ل  شقق من اص  7تم بيع  ويفية  منطقة الصفي  فيما يتعلق بمشروع االسكان  

 ممكن من الشقق المتبقية. قدر  على بيع اكبر 2023العمل خالل عام 

 

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

 . الستثمار في شركة اجياد لألوراق الماليةي اثبتت جدوى اقتصادية مثل الت ا

 

على مش  اما  هناصعيد  فقد  روع  العقبة  كامال   تم جر  المشروع   2022عام  خالل    تأجير 

التي  م االوستقو  الهناجر  نفس  لبناء  المتبقية  بنصف األرض  بالنظر في االستثمار  م  تدارة 

 . يد ج لتحقيق عائد م 2022تأجيرها في عام 

 

االستثمار    ية حيث تمباالدوات المالشركة بالتوسع في االستثمار  قامت ال  2022خالل عام  

الشركة عائد  ققت  ح   عقاري وقدمن صندوق استثماري خارجي يستثمر في القطاع الر  بأكث 

نهج بهدف تكوين محفظة استثمارية  الر بهذا  وستستمر الشركة باالستمراي جراء ذلك  دمج 

 . ةية لتحقيق عائد ثابت ومستقر للشركارناديق االستثمات والصدمن السن 
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 ته والدخول فيه. راستصادية لدأي استثمار يثبت جدواه االق ىمنفتحة علعلما بأن الشركة 

 

ر أتعاب التدقيق للشةركة والشةركات التابعةة ومقةدار أ  أتعةاب عةن مقدار:    سادس عش

   ه له.تلقاها المدقق و/ أو مستحق خدمات أخرى

 

بل  غ م 2022ك  انون أول  31تع  اب م  دققي الحس  ابات ع  ن الس  نة المنتهي  ة ف  ي ر أمق  دابلغ  

 ا .لقابضة والشركات التابعة لهة ات األردني لشركة دارا  دينار أردني (11,890)

 

 مجلةس اإلدارة وأشةخاص  اءعشر:   عدد األوراق المالية المملوكة من قبةل أعضة  سابع

 31/12/2022ما في اإلدارة العليا وأقاربهم ك

 

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

 

 الجنسية  لمنصب ا االسم  م الرق
 ما في عدد األسهم ك

الشركات  واسماء سهم  األ عدد

 ها من قبل أ  منهم المسيطر علي 

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 

1 
عماد الدين أكرم 

 نديم كمال
 ال يوجد  ال يوجد  11,500 11,500 ةدني راأل رئيس المجلس 

2 
غيث باسل عبد 

 الرحيم جردانة 

ائب رئيس ن 

 دارة مجلس اإل
 ال يوجد  ال يوجد  30,385 122,000 األردنية

3 
د يسى عاي اسل عب 

 الور 
 ال يوجد  ال يوجد  85,416 85,416 ردنيةاأل عضو    

4 
عامر باسل عبد 

 الرحيم جردانة 
 ال يوجد  ال يوجد  13,011 13,011 األردنية عضو 

 األردنية عضو  طارق مفلح عقل   5
6,833 

 

6,833 

 
 ال يوجد  د ال يوج

 

 :التنفيذيةا  عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العلي -ب

 

 يةالجنس نصبالم االسم  رقم ال
 عدد األسهم كما في

الشركات المسيطر عليها من  

 قبل أ  منهم 

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 

1 
إياد عبد السالم  

 رشاد ابو محمد 
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  دنيةاألر فيذي الرئيس التن

2 

 

رامي عبد الكريم  

 محمد البوبلي 

  مدير الماليال

 يذيتنفال
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  يةاألردن
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 ء مجلةس اإلدارة وأقةارب أشةخاصألقةارب أعضةامملوكةة  عدد األوراق المالية ال -ت

 ا التنفيذية:اإلدارة العلي

 

 يةالجنس بةصلة القرا االسم  رقم ال
 عدد األسهم كما في

الشركات  واسماء سهم  األ عدد

 ن قبل أ  منهم المسيطر عليها م

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 

1 
د فاطمة أحم

 محمد ابو غزالة 

عماد -زوجة

رم نديم  ين أكالد

 كمال

 ال يوجد  ال يوجد  50,000 50,000 األردنية

 

جلةةس عضةةاء مرئةةيس و أ بهةةا كةةل مةةن متةةعمكافةة ت التةةي يتالو المزايةةا -أ ثةةامن عشةةر: 

  :اإلدارة

 

الر

 قم 
 المنصب م ساال

الرواتب 

السنوية 

 اإلجمالية

بدل التنقالت 

 السنوية

لمكاف ت  ا

 السنوية

السفر   نفقات

 السنوية

إجمالي المزايا 

 سنويةال

1 
عماد الدين أكرم  

 نديم كمال 
 7400 - 5000 2400 - رئيس المجلس

 7400 - 5000 2400 - نائب الرئيس  دانةرل جغيث باس 2

 7400 - 5000 2400 - عضو  باسل عيسى الور 3

 7400  5000 2400  عضو  عامر باسل جردانة  4

 7400 - 5000 2400 - ضو ع طارق مفلح عقل 5

 

 

   لتي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:كاف ت االمزايا والم  -ب

 

 المنصب االسم  الرقم 

تب رواال

السنوية 

 جماليةاإل

بدل  

  التتنقال

 سنويةال

 واإلتصاالت

المكاف ت  

 يةنوالس

نفقات السفر  

 السنوية

إجمالي المزايا 

 السنوية

1 

إياد عبد 

السالم رشاد  

 محمد  ابو

 60,103 - 11,593 0 48,510   الرئيس التنفيذي

2 

رامي عبد 

الكريم محمد 

 البوبلي

  المدير المالي

 التنفيذي
24,255 1,800 8,398 - 34,453 

الشركة القابضة والعمل في  ة  رواتب والمكافآت عن إدارال  افةغ أعاله كمبالتشمل ال -

 الشركات التابعة والمملوكة كافة. 
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   ة المالية.ل السنشركة خالوالمنح التي دفعتها التاسع عشر:   التبرعات  

 

 الية .اليوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة الم

 

ركات لشةتها الشركة المصةدرة مةع اعقدتي  تباطات الاالرن:   العقود والمشاريع وشروع

التابعةةة أو الشةةقيقة أو الحليفةةة أو رئةةيس مجلةةس اإلدارة أو أعضةةاء المجلةةس أو المةةدير 

   هم.و أقاربلشركة أالعام أو أ  موظف في ا

 

كات لش  رم  ع اص  درة  الميوجد أية عقود أومشاريع أوارتباطات عق  دتها الش  ركة    ال -

جل  س أو الم  دير لممجلس اإلدارة أو أعضاء ايس  رئ   لحليفة أو أو االتابعة أو الشقيقة  

 العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

 

 واحد وعشرون:  

 

   .لشركة في حماية البيئةمساهمة ا -أ   

 

ن سياسة الشركة في الحفاظ على البعد البيئي في مش  روع ري  ف عم  ان م     استمرت  لقد

 للمش  روع لتك  ون  ع األمط  ارجمي ت ة  لي آو   راريالح   والعزل  ام وسائل التدفئةتخدخالل اس

ديقة للبيئة واألكثر ت  وفيراً ف  ي اس  تخدام المي  اه وإع  ادة اس  تعمالها ألغ  راض ال  ري، ص

ل منطقة المستنبت في زيادة مساحة الرقع  ة استغال  لكيفية  لى البدء بالتخطيطإفة  ضاإلبا

 الخضراء في المنطقة.

 

   ي.لمحللشركة في خدمة المجتمع اة امساهم   -ب

 

بناء المناطق التي تعمل فيها فال  أمنافع التي يتلقاها  الشركة تسعى جاهدة لتعظيم  ال  التال ز

لوية في ذلك  و ألهم انطقة ولبناء المأعمان ينجزها  عمال في مشروع ريف  ألزالت بعا ا

ملوكة والتابعة بهذه  المالشركات  لزامإسعار المنافسة، كما وتحرص الشركة على ألضمن ا

ازالال  ومن هنا    ياسةالس الشركة  القبرألت  تعطي اصي ردنية  للعمالة  ألة  التعيين  ولوية في 

 المعنية بذلك.   األردنية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة
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 : 2022تقرير الحوكمة السنو  لعام  رون:نان وعشاث
 

ال (  18)  رقم  المالية  األوراق  ونقان  من(  ب/118)و(  ن/12)  المادتين  ألحكام  نادستصادرة باالوفق تعليمات الحوكمة 

 22/5/2017 ختاري( 2017/ 146) رقم  المالية األوراق هيئة مفوضي مجلس قرار بموجب والمقر 2017 لسنة
 
  االردنية القابضة  بتحدي  ث نظ  ام حوكم  ة الش  ركات المتب  عة دارت  ت ش  ركقام    -1

م المادتين  كاية الصادر باالستناد ألحمالال  ة األوراق هيئ تناس  ب م  ع متطلب  ات  لي   لديه  ا،

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

وبم ا     22/5/2017( تاري   146/2017لية رقم ) اق الماة األورقرار مجلس مفوضي هيئ 

الممار أفض ل  العايعك س  الخص لمي س ات  به ذا  المتبع ة  ف ي  الت ذا  ويأت ي ه    .وص ة  عدي ل 

ال س عي  و  ش إط ار  أهدافه ا  تحقي ق  يدع م  بم ا  أنظمته ا  تحدي ث  عل ى  ركة 

بالع القي ام  بط رمبادئه ا،وضم ان  المؤسس ية  أكث رملي ات  كلف ة   كف اءة  ق  وبأق ل  ومرون ه 

 تثمرين  المسلش فافية وحماي ة حق وق با االلتزام مادي ة وزمني ة ممكن ة، م ع الح رص عل ى

 ل ح االخرى.صاالمس اهمين، وأصح اب المار صغ و 

 

كان    -2 اذا  فيما  وتحديد  والمستقيلين  الحاليين  االدارة  مجلس  أعضاء  العضو  أسماء 

   و غير مستقل:مستقل انفيذ  و تنفيذ  او غير ت
 

 

 

 

 

 

 ها:  وناء االشخاص الذين يشغلأسمركة وية في الشيذالمناصب التنف -3

 اسم عضو مجلس االدارة المنصب  الوضع 

 ل نديم كما أكرمعماد الدين  جلس االدارة س مرئي مستقلغير تنفيذي/

 غيث باسل عبد الرحيم جردانة  يس مجلس االدارة رئ نائب  تنفيذي/غير مستقل غير

 ورد باسل عيسى عايد ال عضو  غير تنفيذي/مستقل

 مفلح محمد عقل  طارق ضو ع      تنفيذي/مستقل غير

 ة دانالرحيم جرعامر باسل عبد  عضو       مستقلغير تنفيذي/ غير

 المنصب  االسم
 الرئيس التنفيذي   إياد عبد السالم رشاد ابو محمد 

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

 ال يوجد 

 

 : اطرتبضابط اال -5

السيد رامي ع  تسمية  االكريم م  بدتم  الحوكلبو حمد  ارتباط  الشركة وفي    مة بلي ضابط  في 

 نوب عنه السيدة بيان نبهان جميل موسى. ت حال غيابه  

 

 ي: ن مجلس االدارة كما يلاللجان المنبثقة ع -6

 

 دقيق. جنة الت ل -1

 لجنة الترشيحات والمكافات. -2

 لجنة الحوكمة.  -3

 خاطر. لجنة ادارة الم -4

 

 

 : لجنة التدقيق  :والا

 

لج شرالتدقيق    نةتتألف  القابضكة  في  االردينة  يرأسهم عضو  ة  دارات  أعضاء  ثالثة  من 

اجتمعت   حيث   خالل    4مستقل  جم  2022العام  اجتماعات  بحضور  األعضاء  وذلك  يع 

 لخارجي في االجتماعات االربعة. سابات اق الح وبحضور مدق 

 

 2022أعضاء لجنة التدقيق للعام  -

 ةضاء اللجنأع المنصب برات اعضاء اللجنه وخ  متهالت

 رسون في المملكة المتحدةند ق أول لدى شركة آرثر أمدق  -

 المدير المالي لمجموعة الخليأ الدولية في المملكة المتحدة  -

 ة في السعودية التجاريسند  المدير العام لدى شركة -

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

 التجاريةال اد كممتسسة عم فيمتسس ورئيس هيئة المديرين  -

 رئيس اللجنة
 اد الدين أكرم نديم كمال عم

 

 الرئيس التنفيذ  للمالية في مجموعة الدوحة للتامين.  -

واالد  رئيس  - المالية  شركةارية  الشتون  الحياة    في  على  للتأمين  العرب 

 .  2013والحوادث منذ عام 

 انةجردرحيم  اسل عبدال ب غيث عضو
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 : والمكأفات   لجنة الترشيحاتثانيا: 

 2022ت للعام أعضاء لجنة الترشيحات والمكأفا-

 

ع االعضاء حسب متطلبات  مي حات والمكافات بحضور جرشي ة الت اعين للجن تماجتم عقد   -

 تعليمات حوكمة الشركات

 

ا:   : الحوكمةلجنة ثالثا

 2022كمة للعام أعضاء لجنة الحو  -

 . 2012ة عام بضشركة دارات األردنية القا في بالوكالة مدير عام -

التنفيذ  للماليةال  - القابضة من  ل  مدير  وحتى    2008شركة دارات االردنية 

2011 . 

 مدير التخطيط المالي في شركة أمنية  -

 ين محلل مالي في شركة ت -

 احث اقتصاد  في رئاسة الوتراء األردنمحلل وب -

 االردن HSBCبنك   في الئتمانيةمدير دائرة البطاقات ا  -

 مستشار في برنامأ االمم المتحدة حاليا  -

 2022-2018من  للبنك العقار  العربي المصر   الرئيس التنفيذ -

 2013منذ   AZ Investmentالرئيس التنفيذ  لشركة  -

 . 2013حي التنفيذ  لمصرف الراج الرئيس -

 . 2010يذ  لبنك المتسسة العربية المصرفية ئيس التنف نائب الر  -

 .  2000رين بحلبنك ميريالنش الدولي / المستشار مالي  -

 1998الدولية  يلاستثمار لمتسسة التمو حللم -

 

 طارق مفلح عقل  عضو

 ال اد الدين أكرم نديم كمعم رئيس اللجنة 

 دانةالرحيم جرباسل عبد  ث غي عضو 

 طارق مفلح عقل  عضو 

 ال م نديم كملدين أكرعماد ا للجنة رئيس ا
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ال- للجنة  اجتماعين  عقد   بحضور حو تم  تعلاال  جميع   كمة  متطلبات  حسب  ات  يمعضاء 

 حوكمة الشركات

 

 

ا:   :لجنة إدارة المخاطررابعا

 2022إدارة المخاطر للعام  أعضاء لجنة-

 

 

ات  يمعضاء حسب متطلبات تعلاال  جميع  اطر بحضور مخ اجتماعين للجنة ادارة ال   تم عقد-

 حوكمة الشركات

 

 : اجتماعات مجلس االدارة -7

 

 2022  اعات مجلس ادارة خالل العاماجتم 7تم عقد 

 
 االجتماع االول  حضور كامل  

 تماع الثاني االج امل  حضور ك

 االجتماع الثالث  حضور كامل 

 تماع الرابع االج امل  حضور ك

 امس جتماع الخاال   لورباستثناء السيد باسل ا حضور كامل

 دوماع السااالجت ضور كامل  ح

 ابع ماع الساالجت حضور كامل 

 

 

 

 

 غيث باسل عبدالرحيم جردانة عضو 

 طارق مفلح عقل  عضو 

 كمال ن أكرم نديم عماد الدي رئيس اللجنة 

 ل عبدالرحيم جردانةغيث باس و عض

 اياد عبد السالم رشاد  عضو 
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 إقرارات 

                                                                                                                          
 

دة ة العامة المح  دو يقر مجلس إدارة شركة دارات األردنية القابضة المساهم -أ

الس  نة شركة خ  الل رارية الة قد تؤثر على استمهري جو ي أمور  بعدم وجود أ

 المالية التالية.

ب  ة وتوفير نظ  ام رقاالمالية  داد البياناتعن إع  هيقر مجلس اإلدارة بمسؤوليت  -ب

 ة.فعال في الشرك
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ردة في لواومات والبيانات ااكتمال المعلعين أدناه بصحة ودقة و نقر نحن الموق  -ج

 قرير السنوي.الت 
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 ركة دارت االردنية القابضة ش

 

 

  

 

 

 

 
 

 11193, عمان  930428ص.ب 

 

 الهاشمية المملكة األردنية

 

 5335552فاكس :   5335550:   هاتف
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 القابضة المساهمة العامة المحدودة يةشركة دارات األردن

 

 الموحدة المالية قوائمال

 

 2022 كانون األول 31
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

   شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة  الى مساهمي
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 
 

 تقرير حول القوائم المالية 
 
 

 الـــرأي
 

( وشركاتها )الشركة لشركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة المرفقةالموحدة لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية 
وقائمة  2022كانون األول  31والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في التابعة )يشار إليهم معًا "بالمجموعة"( 

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

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

 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 2022كانون األول 
 

 أساس الرأي
 

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

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

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

 
 التدقيق الهامة أمور

 
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة 

ت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي للسنة الحالية. لقد تم
 رأيًا منفصاًل حول هذه األمور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.

 
لكافة األمور المتعلقة  لمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافةلقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات وا

بذلك. بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في 
ءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها القوائم المالية الموحدة. ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجرا

 ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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 االعتراف باإليرادات

 
كانون  31بلغت قيمة اإليرادات المتحققة للسنة المنتهية في 

دينار. تم التركيز على  100ر000مبلغ  2022األول 
كأحد األمور الهامة ألن المجموعة تركز االعتراف باإليرادات 

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

 عدم االعتراف باإليرادات في الفترة المالية الصحيحة.

 إجراءات التدقيق
 

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

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

زة والتأكد من صحة التسجيل واالعتراف واألدلة المعز 
 .باإليرادات

 
إن اإلفصاحات الخاصة باإليرادات المتعلقة بالسياسات 

 (6)تظهر في إيضاح رقم تحقق اإليرادات المحاسبية حول 
 حول القوائم المالية الموحدة.

 
 2022المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 

 
ان  المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها.تتكون 

ان رأينا ال يشمل  اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا.
 ننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.المعلومات األخرى وأ

 
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّيم فيما إذا 

 تدقيق القوائم المالية الموحدة. كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية الموحدة او من معرفتنا خالل عملية
 

 مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
 

وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة 
تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن 

 غلط.
 

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

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

 للمجموعة.ن بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية إن المكلفي
 

 الموحدة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
 

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن 
 عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.إحتيال أو 

 
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما 

انت منفردًة أو مجتمعًة يمكن خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا ك
 .الموحدة ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية

 
نقوم بما  وكذلكإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، 

 يلي:
 
  ،وتنفيذ اجراءات تدقيق  وتصميمتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط

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

 تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
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  لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء  وذلكالحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق

 رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
 
 .تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مطبقة.اإلفصاح عن اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة ال
 

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

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

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية

 
 ونوصي بالمصادقة عليها.الموحدة تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية 

 
 إرنسـت ويونـغ/ األردن

 
 

 علي حسن سمارة
 503ترخيص رقم 

 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 2023آذار  15
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 2021  2022 إيضاحات 

 دينـــــار  دينـــــار  الموجودات

     موجودات غير متداولة

 8ر214  4ر049 7 ممتلكات ومعدات
 2ر581ر749  2ر581ر749 8 أراضي استثمارات في

 -  1ر203ر582 9 استثمارات عقارية
 2ر170ر027  875ر790 10 عقارات تحت التطوير

 3ر112ر939  2ر903ر508 11 استثمارات في شركات حليفة
 139ر160  359ر105 12 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 735ر400  704ر415 14 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 94ر000  70ر500  طويلة االجل –شيكات برسم التحصيل 

 8ر841ر489  8ر702ر698  

     موجودات متداولة

 71ر000  - 12 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 284ر448  245ر427 13 مخزون عقارات

 862ر679  732ر587 14 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 137ر060  131ر037 16 ذمم مدينة

 151ر359  158ر553 15 أرصدة مدينة أخرى
 23ر500  37ر500  شيكات برسم التحصيل 

 2ر715  1ر341 25 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 1ر451ر628  1ر583ر207 17 نقد وارصدة لدى البنوك

 2ر984ر389  2ر889ر652  

 11ر825ر878  11ر592ر350  مجموع الموجودات

     
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية 

 10ر250ر000  10ر250ر000 18و 1 رأس المال المدفوع

 227ر709  241ر273 18 احتياطي اجباري

 1ر231ر482  924ر116  أرباح مدورة 

 11ر709ر191  11ر415ر389  مجموع حقوق الملكية

     
     المطلوبات

     متداولة مطلوبات

 61ر145  74ر180 19 ذمم وأرصدة دائنة أخرى
 44ر513  102ر093  أرباحامانات توزيعات 

 11ر029  688 25 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 116ر687  176ر961  مجموع المطلوبات

 11ر825ر878  11ر592ر350  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 2021  2022 إيضاحات 

 دينـــــار  دينـــــار  

     

 315ر308  60ر000  مبيعات مشروع ريف عمان

 40ر000  40ر000  مبيعات شقق سكنية

 (306ر561)  (86ر050) 10 كلفة مبيعات ريف عمان

 (36ر202)  (43ر826) 13 كلفة مبيعات شقق سكنية

 12ر545  (29ر876)  الربح التشغيلي)الخسارة( 

 (5ر490)  (9ر644) 9،7 ات ومعدات واستثمارات عقاريةممتلك استهالكات

 191ر555  45ر392 20 أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (304ر868)  (308ر189) 21 مصاريف إدارية

 80ر414  91ر419  ايراد فوائد 

 -  12ر148  ايراد تأجير هناجر

 40ر109  24ر365 22 إيرادات أخرى

 -  (31ر595)  خسارة فروقات عملة

 1ر102ر075  341ر620 11 حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 1ر116ر340  135ر640  ربح السنة قبل الضريبة

 (14ر382)  (19ر442) 24 مصروف ضريبة الدخل

 1ر101ر958  116ر198  ربح السنة بعد الضريبة 

 -  -  اآلخرالدخل الشامل ن خالل التغير في موجودات مالية ميضاف: 

 1ر101ر958  116ر198  مجموع الدخل الشامل للسنة

     

 دينــار / فلـس  دينــار / فلـس  

     

 108/0  011/0 23 السنة ربحالحصة االساسية والمخفضة للسهم من 
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  مدورة رباحأ   

 رأس 

 المال المدفوع

 احتياطي 

 اجباري

 ارباح

 متحققة

 (خسائررباح )أ

 المجموع المجمــوع غير متحققة

 دينار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

       - 2022كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 11ر709ر191 1ر231ر482 19ر117 1ر212ر365 227ر709 10ر250ر000 2022الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 116ر198 116ر198 (26ر839) 143ر037 - - للسنةمجموع الدخل الشامل 

 - (13ر564) - (13ر564) 13ر564 - المحول لالحتياطي االجباري

 (410ر000) (410ر000) - (410ر000) - - (18توزيعات أرباح )أيضاح 

 11ر415ر389 924ر116 (7ر722) 931ر838 241ر273 10ر250ر000 2022كانون األول  31الرصيد كما في 

       

       - 2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 10ر914ر733 548ر658 (32ر096) 580ر754 116ر075 10ر250ر000 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر101ر958 1ر101ر958 51ر213 1ر050ر745 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

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

 (307ر500) (307ر500) - (307ر500) - - (18توزيعات أرباح )أيضاح 

 11ر709ر191 1ر231ر482 19ر117 1ر212ر365 227ر709 10ر250ر000 2021كانون األول  31الرصيد كما في 
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 2021  2022 اتإيضاح 

 دينـــــار  دينـــــار  

     األنشطة التشغيلية

 1ر116ر340  135ر640  بل الضريبةقربح السنة 
  

 
 

 

     :تعديالت

 5ر490  9ر644 9،7 استهالكات

 (80ر414)  (91ر419)  ايراد فوائد

من خالل  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة

 (51ر213)  26ر839 20 األرباح أو الخسائر

 (1ر102ر075)  (341ر620) 11 حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (72ر000)  10ر237 20 خالل األرباح أو الخسائرمن أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 (68ر342)  (82ر468)  ايراد توزيعات أرباح
  

 
 

 

     تغيرات رأس المال العامل

 (98ر418)  9ر500  شيكات برسم التحصيل

 (137ر060)  6ر023  ذمم مدينة

 219ر257  (2ر275)  رصدة مدينة أخرىأ

 25ر983  (6ر407)  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 11ر227  57ر580  امانات توزيعات أرباح

 31ر710  39ر021  مخزون عقارات

 (199ر515)  (229ر705)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
  

 
 

 

     األنشطة االستثمارية

 (134ر900)  30ر985  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرت مالية موجودا

المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او 

 الخسائر

 

 218ر514

  

 88ر899

 (103ر795)  (125ر498)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 (1ر602)  (250) 7 ومعداتشراء ممتلكات 

 30ر898  (8ر967)  ذمم جهات ذات عالقة

 175ر155  101ر626  ودائع لدى البنوك

 78ر037  86ر500  فوائد مقبوضة

 -  (115ر063) 11 استثمار في شركات حليفة

 345ر192  666ر114 11 توزيعات أرباح شركات حليفة 

 68ر342  82ر468  توزيعات أرباح مقبوضة

 (76ر857)  1ر294ر237  ارات تحت التطويرعق

252ر627  (148ر945)  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  

 -  (1ر208ر811)  العقارات االستثمارية

 721ر996  872ر910  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     

     األنشطة التمويلية

 (307ر500)  (410ر000)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (307ر500)  (410ر000)  األنشطة التمويلية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

 214ر981  233ر205  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 114ر954  329ر935  النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

 329ر935  563ر140 17 كانون األول 31النقد وما في حكمه كما في 

40 of 68 



 عـــام (1)

 

برأسمال مصرح به ومدفوع قدره  2007كانون األول  6بتاريخ  شركة دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودةتأسست 

سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد. حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل  15ر000ر000دينار مقسم إلى  15ر000ر000

دينار مقسم الى  10ر250ر000الشركة خالل السنوات السابقة ليصبح رأسمال تم تخفيض  .2008نيسان  10بتاريخ 

 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.   10ر250ر000

 

من غايات الشركة استثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه اإلستثمار المتاحة في القطاعات االقتصادية المختلفة المالية 

 والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات وذلك من خالل شركات تابعة ومملوكة لها كلياً أو جزئياً. والصناعية

 

 ، عمان، المملكة األردنية الهاشمية.167الثاني عمارة رقم  عبد هللاخلدا، شارع الملك  هوالشركة  إن عنوان

 

 .2023 آذار 12المجموعة في جلسته المنعقدة بتاريخ  تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة

 

 

 عداد القوائم المالية إسس أ (2)

 

 تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

 

 الخسائر وأدلة من خالل األرباح بالقيمة العاوفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية  الموحدة تم إعداد القوائم المالية

 .الموحدة والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية خالل الدخل الشامل االخر المالية بالقيمة العادلة من والموجودات

 

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

 

 

 توحيد القوائم المالية  سسأ (3)

 

والقوائم المالية  "(الشركة )" دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودةتتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة 

 :)ويشار إليهم معاً "بالمجموعة"(التالية  لشركاتها التابعة

 

 الشركةاسـم 

رأس المال 

 الصفة القانونية نسبة الملكية ـاططبيعــة النشــ المدفوع

  ٪  دينــــار 

   2022 2021  

      

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

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 إدارة العقارات 5ر000 المجموعة األردنية األوروبية إلدارة العقارات

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 إدارة خدمات العقارات 10ر000 للتطوير العقاري شركة التنفيذيون

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 استشارات مالية وتعليمية 10ر000 شركة المشكاة للتعليم 

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 ادارة خدمات العقارات 1ر000 شركة المرسى اآلمن للتطوير العقاري

 ذات مسؤولية محدودة 100 100 ادارة خدمات العقارات 19ر000 تطوير واالستثمارشركة الحدس لل

 

ان جميع الشركات التابعة مسجلة في األردن.
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فيها ولديها القدرة على  الشركة المستثمرتتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها ب

فقط عند  بها الشركة المستثمر. وتتم السيطرة على بها الشركة المستثمرئد من خالل قدرتها على السيطرة على التأثير على هذه العوا

 تحقق ما يلي:

 

بها )الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة  الشركة المستثمرسيطرة المجموعة على  -

 للشركة المستثمر بها(.

 .بها الشركة المستثمرلمجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بتعرض ا -

 فيها والتأثير على عوائدها. الشركة المستثمرالقدرة على ممارسة السيطرة على  -

 

أخذ جميع الحقائق ، تقوم المجموعة ببها الشركة المستثمرعندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في 

 ويتضمن ذلك:  بها الشركة المستثمروالظروف ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على 

 

 .بها الشركة المستثمرالترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في  -

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى. -

 ت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.حقوق التصوي -

 

ها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في ب الشركة المستثمركانت تسيطر على تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا 

 أحد أو أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.

 

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

في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة  الشركة التابعةومطلوبات ومصاريف وإيرادات 

 وحتى تتوقف هذه السيطرة.

 

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

المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين. وإذا اقتضت الحاجة، يتم تعديل القوائم المالية للشركات 

تبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم اس

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

 

ن الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. عند فقدا الشركة التابعةيتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في 

 ، تقوم المجموعة بما يلي:الشركة التابعةالسيطرة على 

 

 الشركة التابعةإلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات  -

 إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين -

 إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية -

 اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة -

 الشركة التابعةعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في اإل -

 اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة -

 التي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر المجموعةإعادة تصنيف حصة  -
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 استخدام التقديرات  (4)
 

وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجدة د القوائم المالية إن إعدا

ً على اإليرادات  الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا

كل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية والمصاريف والمخصصات وبش

المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات 

التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم 

 المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

 
 االعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات 

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

 في اعتقاد االدارة أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 

 
 السياسات المحاسبيةالتغير في  (5)

 
للسنة المنتهية في  متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة محاسبية المتبعة في اعداد القوائم الماليةان السياسات ال

 :2022كانون الثاني  1قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً من  المجموعة ، باستثناء أن2021كانون األول  31

 

 (3رقم ) الدولي ت على معيار التقارير الماليةتعديال -إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

 -( اندماج األعمال 3رقم )معيار التقارير المالية الدولي بإصدار تعديالت على  2020خالل أيار  مجلس معايير المحاسبة الدولية قام

ض القوائم المالية والذي صدر في إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعر

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

 المفاهيمي.

 

 (Day 2)"اليوم الثاني"  ر( لتجنب أرباح أو خسائ3رقم )معيار التقارير المالية الدولي بلمبدأ االعتراف  كما أضاف المجلس استثناءً 

تفسير لجنة تفسير معايير التقارير  أو (37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ) والتي قد تقعللمطلوبات وااللتزامات المحتملة 

 بشكل منفصل.  حدوثها ( في حال تم21المالية الدولية رقم )

 

 ( لألصول المحتملة التي لن تتأثر3رقم )المالية الدولي  رالتقاري يارمعفي الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على 

  باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية. 

 

 . للمجموعة الموحدة يةلتعديالت أثر جوهري على القوائم الماللهذه ا لم يكن

 

 (16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - لمعنيالممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام ا

( الممتلكات واآلالت 16بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2020خالل أيار  مجلس معايير المحاسبة الدوليةقام 

ات واآلالت والمعدات بقيمة والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلك

إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة  خالل فترةالمبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه 

األرباح أو  التي تحددها اإلدارة. وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في

 الخسائر.

 

 .للمجموعةالموحدة ة يلتعديالت أثر جوهري على القوائم الماللم يكن لهذه ا

43 of 68 



 

 (37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -كلفة التزامات العقود  –العقود الخاسرة 

( والتي تحدد التكاليف 37سبة الدولي رقم )، بإصدار تعديالت على معيار المحا2020خالل أيار  مجلس معايير المحاسبة الدوليةقام 

 التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة. 

 

كواليف تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة". ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقوود بيوع البضوائع أو الخودمات تتضومن كوال مون الت

اإلضوافية والتكواليف الموزعوة المتعلقوة بأنشووطة العقود بشوكل مباشور. ال تتعلوق المصوواريف االداريوة والعموميوة بوالعقود بشوكل مباشوور 

 ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط العقد. 

 

 .للمجموعةة الموحدة الماليلتعديالت أثر جوهري على القوائم لم يكن لهذه ا

 

التقارير معايير ل شركة تابعة كمتبني -للمرة األولى التقارير المالية الدولية تبني معايير  –( 1رقم )التقارير المالية الدولي معيار 

 للمرة األولى   المالية الدولية

 مجلس معايير المحاسبة الدوليةدر ، أص2020-2018لألعوام من  معايير التقارير المالية الدوليةكجزء من التحسينات على معالجة 

للمرة األولى. يسمح التعديل للشركة التابعة  معايير التقارير المالية الدوليةتبني  -( 1رقم ) ى معيار التقارير المالية الدوليتعدياًل عل

 األجنبية المتراكم عمالتال لقياس فروقات تحويل( 1رقم )ر التقارير المالية الدولية امعي)أ( من  16التي تختار تطبيق الفقرة د 

 .للمرة األولى معايير التقارير المالية الدوليةلمن قبل الشركة األم، بناًء على تاريخ تطبيق الشركة األم  عنها فصحالمباستخدام المبالغ 

معيار التقارير )أ( من  16 تطبيق الفقرة د في حال تم اختياريتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الحليفة أو االستثمار المشترك 

 (.1رقم )الدولي المالية 

 

 .لمجموعةا علىال ينطبق هذا التعديل 

 

 لغاء االعتراف بالمطلوبات الماليةكاختبار إل ’%10’ رسوم –( األدوات المالية 9التقارير المالية الدولي رقم ) معيار

ة مجلس معايير المحاسبة الدولي، أصدر 2020-2018لألعوام من  ةالتقارير المالية الدولي اييرمعكجزء من التحسينات على معالجة 

بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت  شركة(. يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها ال9الدولي رقم ) التقارير المالية رتعدياًل على معيا

المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم تلك  شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط

، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض فقط المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض

أو بعد بداية السنة المالية التي  بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في شركةنيابة عن اآلخر. تقوم ال

 التعديل.هذا  شركةتطبق فيها ال

 

 .للمجموعةالموحدة ة لتعديالت أثر جوهري على القوائم الماليلم يكن لهذه ا
 
 

 ( الزراعة: الضرائب في قياس القيمة العادلة41تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 مجلس معايير المحاسبة الدولية، أصدر 2020-2018لألعوام من  التقارير المالية الدولية كجزء من التحسينات على معالجة معايير 

من معيار المحاسبة  22( الزراعة. قام التعديل بإلغاء متطلب المعيار الوارد في الفقرة 41على معيار المحاسبة الدولي رقم ) تعدياًل 

الضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول ضمن نطاق من ت النقدية ( الذي يقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقا41الدولي رقم )

 (.41)رقم معيار المحاسبة الدولي 

 

 .للمجموعةالموحدة ة لتعديالت أثر جوهري على القوائم الماليلم يكن لهذه ا
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 أهم السياسات المحاسبية    (6)

 

 ممتلكات ومعدات

الستهالك المتراكم، ويتم استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين بيع تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل ا

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

 اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر 

 

       ٪  

 15 دواتأعدد و

 15 أثاث ومعدات

 15 سيارات

 25 أجهزة وبرامج حاسوب

 

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

ترية قد ال يمكن استردادها. عند وجود مثل تلك المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم أن القيمة الدف

 .الموحدة تخفيض قيمة الممتلكات والمعدات إلى قيمتها القابلة لالسترداد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل

 

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

 المتوقعة من الممتلكات والمعدات.

 

يتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته كما يتم شطب المبالغ الدفترية 

ل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات.  ألي جزء مستبد

 كمصروف. الموحدة يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل

 

 أراضي استثمارات في

يتم تسجيل التدني في قيمة األراضي المعدة للبيع في  ايهما اقل. ،لبيعيةاالقيمة صافي بالكلفة او االستثمارات في األراضي يتم تسجيل 

 .الشامل الموحدة قائمة الدخل

 

 عقارات تحت التطوير

تتم رسملة  تتضمن المشاريع العقارية تحت التطوير كلفة األرض وأعمال التصاميم واإلنشاءات والمصاريف المباشرة األخرى.

 ون جاهزة للبيع.المشاريع تحت التنفيذ عندما تك

 

 االستثمارات العقارية 

 

 تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم.

 

٪ 5استهالك بيتم استهالك االستثمارات العقارية )بإستثناء األراضي( بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها 

 سنوياً.

 

إسترداده من اإلستثمارات العقارية عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن  عندما يقل المبلغ الممكن

 إستردادها من هذه اإلستثمارات وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.
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 إستثمار في شركات حليفة 

التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية  الحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثيراً جوهرياً. الشركة

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

 الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية. الشركةيتم اثبات استثمار المجموعة في 
 

 الشركةلشركات الحليفة بالكلفة، يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في بموجب طريقة حقوق الملكية، تظهر االستثمارات في ا

الحليفة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن  الشركةالحليفة الثبات حصة المجموعة في التغيرات في صافي موجودات 

 تبار للتدني لها بشكل منفرد.الحليفة كجزء من حساب االستثمار وال يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اخ الشركة
 

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

يفة الحل الشركةللمجموعة. في حال وجود تغير على حقوق ملكية  الموحدة لهذا االستثمار، ويتم تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشامل

فإنه يتم إظهار هذه التغيرات ان وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر 

 )ان وجدت( الحليفة. الشركةالناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة بمقدار حصة المجموعة في 
 

الموحدة خارج األرباح التشغيلية ويمثل الشامل  الحليفة ضمن قائمة الدخل الشركةخسائر  يتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو

 التابعة للشركة الحليفة. الشركةخسارة بعد الضريبة وحقوق غير المسيطرين في الربح أو ال
 

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

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هنالك ضرورة الحتساب خسارة تدني على استثمارها في 

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

بلة لالسترداد حال وجود دليل على التدني تقوم المجموعة باحتساب قيمة ذلك التدني على أنه الفرق بين القيمة القا الحليفة. في

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

قياس واالعتراف بالعائد على االستثمار بالقيمة العادلة. ويتم ، تقوم المجموعة بالحليفة الشركةعند خسارة التأثير الجوهري على 

 .الشامل الموحدة تسجيل أية فروقات بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة العادلة في قائمة الدخل

 

 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 

تفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة المجموعة وفقاً لنموذج أعمالها االح

 بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
 

ة، يتـم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً اليها مصاريف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعال

ب الفائدة، وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية استرداد االصل او جزء منه، قيداً على أو لحسـا

 بتاريخ القوائم المالية بالتكلفة المطفأة. يتم قياس هذه الموجودات الشامل الموحدة ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل

 .الموحدة

 

قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة  يتم تحديد مبلغ التدني في

 االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 

 

   
 

 

يتم تسجيل التدني كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما يتم تسجيل اي وفر في السنة الالحقة نتيجة

التدني السابق في الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

في حال بيع أي من هذه الموجودات قبل تاريخ استحقاقها، يتم تسجيل األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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 لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة ا

ً بالقيمة العادلة، ويظهر  ً اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقا يتم تسجيل هذه الموجودات بالقيمة العادلة مضافا

ة بما فيه التغير في القيمة وضمن حقوق الملكيالموحدة  قائمة الدخل الشاملاالخر في  الدخل الشاملبنود  التغير في القيمة العادلة في

بيع هذه والخسائر الناتجة عن االعادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، يتم تسجيل األرباح 

لموجودات اهذه تقييم القيمة العادلة من ويتم تحويل رصيد احتياطي الموحدة في قائمة الدخل الشامل الموجودات أو جزء منها 

 المباعة مباشرة الى األرباح والخسائر المدورة، ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.

 

 مخزون عقارات

لغرض البيع ضمن نشاط المجموعة وليست لإليجار كمخزون عقاري ويتم قياسها بالكلفة أو  تطويرهايتم تصنيف العقارات التي تم 

 صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
 

 تتضمن التكاليف:

 كلفة األراضي. -

 تكاليف اإلنشاء المدفوعة للمقاولين. -

تكاليف االقتراض والتصميم والتخطيط وتجهيز الموقع باإلضافة إلى األتعاب المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الملكية  -

 وتكاليف اإلنشاء األخرى المباشرة وغير المباشرة.
 

 
 

                 

             
 

                   

         

 

 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

يتم االعتراف بالعموالت المدفوعة لعمالء البيع كمصروف عند دفعها.

صافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر ضمن النشاط االعتيادي للمجموعة اعتمادا ً على أسعار السوق بتاريخ القوائم المالية

تمثل

الموحدة مخصومة للقيمة الزمنية للنقد مطروحا ً منها تكاليف استكمال البناء وتكاليف البيع المقدرة.

تحديد تكلفة المخزون العقاري المسجلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة بنا ًء على التكاليف التي تم صرفها على العقار باإلضافة

يتم

إلى توزيع تكاليف غير محددة وفقا ً لمساحات الوحدات المباعة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

هي الموجودات المالية التي قامت المجموعة بشرائها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية

قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة.

اثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقا ً

يتم

بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات

تحويل  بنود  الموجودات  غير  النقدية  بالعمالت  االجنبية،  وفي  حال  بيع  هذه  الموجودات  أو  جزء  منها  يتم  أخذ  األرباح  أو  الخسائر

الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة.  

يتم تسجيل االرباح الموزعة او الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

النقد وأرصدة لدى البنوك

لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة

األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر او اقل.

ذمم دائنة ومستحقات

يتم  اثبات  المطلوبات  للمبالغ  المستحقة  السداد  في  المستقبل  للبضائع  والخدمات  المستلمة  سواء  تمت  أو  لم  تتم  المطالبة  بها  من  قبل

 المورد.
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 مخصصات

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

 
 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف 

( حيث يحدد المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات لالعتراف 15يتم تحقق اإليرادات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

بيع يرادات الناتجة عن العقود مع العمالء ويتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل باإل

وباستالم واستخدام  للعميل في الوقت الذي يتم فيه تسليم العقار واصدار الفاتورةعند نقطة معينة من الزمن  وتقديم الخدمات العقارات

 .مجموعةات المقدمة من قبل الالميزات والخدم
 

 يتم تحقق إيرادات الفوائد البنكية وفقاً لمبدأ اإلستحقاق.
 

 وفقاً لمبدأ اإلستحقاق. اإليرادات االخرىيتم تحقق 
 

 يتم االعتراف بالمصاريف على اساس االستحقاق.
 

 االيجارات 
 

عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه إذا كان العقد ينقل  العقد تقوم المجموعة بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحديد اذا كان

 الحق في التحكم في استخدام األصل المحدد لفتره من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة.

 

ود وتطبق المجموعة نهجا موحداً لالعتراف والقياس فيما يتعلق بجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعق

إيجار األصول منخفضة القيمة. وتعترف المجموعة بالتزامات اإليجار لدفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في 

 استخدام األصول المستأجرة.
 

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

اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء، مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد  تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد

عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد أال 

جب بعض عقود اإليجار يوجد لدى المجموعة الحق في استئجار األصول لفترات إضافية. بمو تقوم المجموعة بممارسة هذا الخيار.

 تقوم المجموعة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.

 

خيار التجديد. الحقا، وهذا يعني، أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد 

 يؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(.

 

ضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظًرا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية. ان مدة العقد قامت المجموعة بت

الغير قابلة للفسخ لبعض هذه األصول تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في 

 حال عدم وجود بدائل لتلك األصول.
 

 بة الدخلضري

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

( حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة المحاسبية والضريبية 12الدولي رقم )

 .للموجودات والمطلوبات
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 تدني الموجودات غير المالية 

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على 

صل. إن مبلغ ذلك، أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لأل

األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده 

لألصل الفردي، إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو 

ودات المجموعة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفضاً ويتم موج

الية تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الح

 م سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. لها باستخدا
 

اً أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكن
ت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات تحديد مثل تلك المعامال

 التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.

 

 تدني الموجودات المالية

بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة  بالتكلفة المطفأةيتم تحديد مبلغ التدني في قيمة الموجودات المالية التي تظهر 

 االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 

الالحقة  واتكما يتم تسجيل اي وفر في السن الشامل الموحدة يتم تسجيل التدني كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الدخل

 .الشامل الموحدة الدخلنتيجة التدني السابق في الموجودات المالية في قائمة 

 

 العمالت األجنبية

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

 

العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي  يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار

 الموحدة والمعلنة من البنك المركزي األردني.  

 

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

 العادلة. 

 

 ح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.  يتم تسجيل االربا

 

يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير في القيمة 

 العادلة.

 

 القيمة العادلة 

 الية مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ القوائم المالية.تقوم المجموعة بقياس األدوات الم
 

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين 

 المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
 

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

والمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات. تحتاج المجموعة 

 و السوق األكثر مالءمة.المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أ
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تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير 

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

لة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من إن قياس القيمة العاد

 خالل استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.
 

علومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام تقوم المجموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر الم

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

 تقوم المجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو تم شطبها باستخدام 

 المستويات التالية للقيمة العادلة، وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 ألسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.ا المستوى األول:

تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو  المستوى الثاني:

 غير مباشر.

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

 يمكن مالحظتها.

 

تقوم المجموعة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم 

 ي على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.التصنيفات )بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهر

 

لغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو 

 المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.

 

 األصول وااللتزامات المحتملة

وانما يتم اإلفصاح عنها عندما تكون احتمالية تدفق منافع  الموحدة للمجموعةحتملة في القوائم المالية ال يتم تسجيل االلتزامات الم

 .اقتصادية في المستقبل ضئيلة

 

وانما يتم اإلفصاح عنها عندما تكون احتمالية تدفق منافع الموحدة للمجموعة ال يتم تسجيل األصول المحتملة في القوائم المالية 

 المستقبل محتملة.اقتصادية في 
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 ممتلكات ومعدات (7)

 عـدد 

 وأدوات 

 أثـــاث

 سيـــارات ومعــدات

 أجهزة وبرامج

 مجمـــوع حاســوب

 دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار - 2022

      -الكلفة 

 147ر041 12ر831 21ر640 92ر570 20ر000 2022الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 250 - - 250 - إضافات

 147ر291 12ر831 21ر640 92ر820 20ر000 2022كانون األول  31الرصيد كما في 

      

      -االستهالك المتراكم 

 138ر827 8ر741 18ر668 91ر418 20ر000 2022الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 4ر415 313 2ر700 1ر402 - استهالك السنة

 143ر242 9ر054 21ر368 92ر820 20ر000 2022كانون األول  31الرصيد كما في 

 صافي القيمة الدفترية كما في 
 

  
 

 

 4ر049 3ر777 272 - - 2022كانون األول  31

 
 

 عـدد 

 وأدوات 

 أثـــاث

 سيـــارات ومعــدات

 أجهزة وبرامج

 مجمـــوع حاســوب

 ـاردينـــ دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار - 2021

      -الكلفة 

 145ر439 11ر579 21ر640 92ر220 20ر000 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر602 1ر252 - 350 - إضافات

 147ر041 12ر831 21ر640 92ر570 20ر000 2021كانون األول  31الرصيد كما في 

      

      -االستهالك المتراكم 

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

 5ر490 313 3ر246 1ر931 - استهالك السنة

 138ر827 8ر741 18ر668 91ر418 20ر000 2021كانون األول  31الرصيد كما في 

 صافي القيمة الدفترية كما في 
 

  
 

 

 8ر214 4ر090 2ر972 1ر152 - 2021كانون األول  31
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 اضيرفي أ استثمارات (8)
 

التنفيذيون للتطوير شركة و التابعة )شركة دارات الريف األردني العقارية اتقطع أراضي مملوكة من قبل الشركيمثل هذا البند 

ان الحركة على  .بيعهاتطويرها و( بهدف وشركة الحدس للتطوير العقاري المرسى اآلمن للتطوير العقاريشركة العقاري و

 هي كما يلي: استثمارات في أراضي خالل السنة

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 

    

 2ر581ر749  2ر581ر749 الرصيد كما في أول كانون الثاني

 2ر581ر749  2ر581ر749 كانون األول  31الرصيد كما في 

 

من قبل راضي األهذه يم تقي بناًء علىدينار  2ر581ر749البالغة الدفترية  قيمتهااإلستثمارات ال تقل عن  لهذهالسوقية القيمة ان 

 .مقيمين مرخصين مستقلين
 
 
 عقاريةاستثمارات  (9)
 
 

 مجمـــوع مشروع هناجر العقبة 

 دينــــار دينــــار - 2022

   -الكلفة 

 - - 2022الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر208ر811 1ر208ر811 (10تحويالت من عقارات تحت التطوير )إيضاح 

 1ر208ر811 1ر208ر811 2022كانون األول  31 الرصيد كما في

   

   -االستهالك المتراكم 

 - - 2022الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 5ر229 5ر229 استهالك السنة

 5ر229 5ر229 2022كانون األول  31الرصيد كما في 

 صافي القيمة الدفترية كما في 
 

 

 1ر203ر582 1ر203ر582 2022كانون األول  31
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 تحت التطوير عقارات (10)
 

 هي كما يلي: عقارات تحت التطويرالإن الحركة على 
 

الرصيد كما في  

 أول كانون الثاني

2022  

المحول الى كلفة 

 المبيعات

 

المحول الى 

  استثمارات عقارية

 31الرصيد كما في 

 كانون األول

 2022 

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار 

        

 875ر790  -  (86ر050)  961ر840 مشروع ريف عمان

 -  (1ر208ر811)  -  1ر208ر187 مشروع هناجر العقبة

 875ر790  (1ر208ر811)  (86ر050)  2ر170ر027 

 
 
 في شركات حليفة اتاستثمار (11)

 2021 2022 طبيعة النشاط نسبة المساهمة بلد التأسيس 

 دينــــار دينــــار    

      

 287ر265 - خدمات لوجستية ٪40 األردن *المجموعة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية

 2ر825ر674 2ر903ر508 تجارية ٪32ر88 األردن شركة أجياد لالستثمارات

 3ر112ر939 2ر903ر508    

 

 المجموعوةموة االسوتثمار ولهوذا قاموت تفووق قي 2022خسوائر خوالل العوام  للخودمات اللوجسوتية المجموعوة األردنيوة القبرصويةحققت  *

 .2022خالل العام  راستثمبتخفيض قيمة االستثمار بكامل مبلغ اال

 
 

 إن الحركة على حساب االستثمارات في شركات حليفة هي كما يلي:
 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 
    

 2ر356ر056  3ر112ر939 الرصيد كما في أول كانون الثاني

 1ر102ر075  341ر620 ة من أرباح الشركات الحليفةحصة المجموع

 (345ر192)  (666ر114) توزيعات أرباح شركات حليفة 

 -  115ر063 لالستثمارات حصة الشركة من زيادة رأس مال اجياد

 3ر112ر939  2ر903ر508 كانون األول  31الرصيد كما في 
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 :الحليفة اتستثمارات المجموعة في الشركملخص المعلومات المالية حول االجدول التالي يوضح 

 

 

 المجموعة األردنية القبرصية

 المجموع شركة أجياد لالستثمارات للخدمات اللوجستية

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار 

       

 15ر176ر127 13ر338ر416 13ر840ر258 13ر338ر416 1ر335ر869 - موجودات متداولة

 132ر336 5ر116 26ر549 5ر116 105ر787 - موجودات غير متداولة

 (6ر927ر179) (5ر571ر750) (6ر331ر810) (5ر571ر780) (595ر369) - مطلوبات متداولة

 8ر381ر284 7ر771ر782 7ر534ر997 7ر771ر752 846ر287  صافي حقوق الملكية

       

   ٪32ر88 %32ر88 ٪40 %40 ة المساهمةنسب

       

 2ر764ر433 2ر555ر002 2ر477ر167 2ر555ر002 287ر265 - حصة المجموعة 

 348ر506 348ر506 348ر506 348ر506 - - الضمنية يضاف: الشهرة

 3ر112ر939 2ر903ر508 2ر825ر673 2ر903ر508 287ر265 - القيمة الدفترية لإلستثمار

       

 8ر009ر088 3ر604ر908 4ر366ر297 3ر604ر908 3ر642ر791 - راداتاإلي

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

 (1ر402ر440) (1ر705ر654) (1ر022ر985) (1ر705ر654) (379ر455) - مصاريف إدارية

 3ر350ر675 1ر899ر254 3ر343ر312 1ر899ر254 7ر363  - ربح السنة 

 1ر102ر075 341ر620 1ر099ر130 624ر389 2ر945 (282ر769) أرباح شركات حليفة)خسائر( من حصة المجموعة 

 
 
 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية  (21)
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 المجموع  2022  

تستحق خالل   
 **عام

 أكثرتستحق خالل  
 *من عام

 
2022  2021 

 دينـــار  ردينـــا  دينـــار  دينـــار  
         

 210ر160  359ر105  359ر105  -  سندات 

 210ر160  359ر105  359ر105  -  

 
 
       

     
 

 
         

    
   

 
          

     
  

سندات تستحق خالل أكثر من عام:
سندات  في  شركة OTZL  HLDG بقيمة  إسمية 980 دوالر امريكي )696 دينار(  للسند  الواحد  وبعدد 200 سند  كما  في 31
كانون األول 2022 )2021: 200 سند( وتحمل  فائدة  سنوية 625ر6٪  تدفع  كل ستة  أشهر.  تستحق  السندات  بتاريخ 24 نيسان

.2028

قامت الشركة خالل عام 2022 بشراء سندات من شركة دار األركان بقيمة اسمية 965 دوالر امريكي )684 دينار( للسند الواحد
وبعدد 200 سند كما في 31 كانون األول 2022 وتحمل فائدة سنوية 750ر6٪ تدفع كل ستة أشهر. تستحق السندات بتاريخ 15

شباط 2025.  

قامت الشركة خالل عام 2022 بشراء سندات من بنك باركليز بقيمة اسمية 959 دوالر امريكي )680 دينار( للسند الواحد وبعدد
100 سند كما في 31 كانون األول 2022 وتحمل فائدة سنوية 750ر5٪ تدفع كل ستة أشهر. تستحق السندات بتاريخ 14 ايلول

  .2026
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 مخزون عقارات (31)
 

 ة: شق2021) 2022خالل عام  واحدةسكنية شقة الصويفية. قامت الشركة ببيع  في منطقةيمثل هذا البند مشروع العمارة السكنية 

  (.سكنية واحدة
 

 إن تفاصيل الحركة على هذا الحساب هي كما يلي:
 2022  2021 

 ـــاردين  دينـــار 
    

 316ر158  284ر448 الرصيد كما في اول كانون الثاني
 4ر492  4ر805  اضافات

 (36ر202)  (43ر826) المحول الى كلفة المبيعات

 284ر448  245ر427 كانون األول  31الرصيد كما في 

 
 بالقيمة العادلةموجودات مالية  (41)
 
 الخسائرل األرباح أو بالقيمة العادلة من خالموجودات مالية  (41-1)
 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية
    

 472ر907  513ر775 محلية
 389ر772  218ر812 أجنبية

 862ر679  732ر587 

 
 الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  (41-2)

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 

    

 210ر000  189ر213 استثمار في صندوق أوروبي *

 525ر400  515ر202 استثمار في صندوق امريكي **

 735ر400  704ر415 

 

من خالل  اوروبا عقارات فيتأجير طويل األمد ل وحدات استثمارية فيشركة تدير  أسهمالشركة في  استثماريمثل هذا البند  *

يورو وعليه فان مجموع قيمة  100ر000كة حصتين ونصف وتبلغ قيمة الحصة الواحدة تمتلك الشر. شركة انفيست كورب

انخفض سعر اليورو  2022. خالل عام 2021األول  كانون 31دينار( كما في  210ر000يورو ) 250ر000االستثمار 

 .2022كانون األول  31دينار كما في  189ر213ليصبح قيمة االستثمار 
 

انفيست  وشركةبنك قطر األول  أمريكا من خاللظ عقارات في افمح شركات تدير الشركة في أسهم ثماراست يمثل هذا البند **

في كل دوالر  1ر000وتبلغ قيمة السهم الواحد  من خالل بنك قطر األول سهم 300 . تمتلك الشركةعلى التوالي كورب

استثمارات من خالل شركة ا تملك الشركة دينار(. كم 213ر000) دوالر 300ر000وتبلغ قيمة الحصة الواحدة  محفظة

 .(دينار 312ر400: 2021) 2022كانون األول  31دينار كما في  302ر202انفيست كورب بقيمة 
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 أرصدة مدينة أخرى  (51)

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 

    

 36ر388  40ر091 أمانات ضريبة دخل

 29ر465  26ر793 ذمم سلف موظفين

 13ر000  15ر075 فاالت مستردة*تأمينات ك

 2ر307  4ر919 إيرادات فوائد مستحقة

 ً  7ر507  5ر967 مصاريف مدفوعة مقدما

 4ر760  3ر500 تأمينات مستردة

 55ر522  57ر819 ذمم مدينة اخرى

 2ر410  4ر389 أخرى

 151ر359  158ر553 

 

دينار للشركة  15ر075بنكية من ضمنها مبلغ تأمينات كفالة بقيمة  يمثل هذا البند مبالغ محجوزة كتأمينات نقدية مقابل كفاالت *

 دينار(.   13ر000: 2021االردنية القبرصية )شركة حليفة( )

 

 

 ذمم مدينة   (61)

 

 يشمل هذا البند ما يلي:

 2022  2021 

 دينـــــار  دينـــــار 

    

 137ر060  131ر037 ذمم مدينة

 137ر060  131ر037 

 

 كانون األول: 31لي جدول أعمار الذمم كما في فيما ي

 

   الذمم المستحقة وغيـر المشكوك في تحصيلها  

  1 -60 

  يوم

61-150 

 يوم

 أكثر من 

 يوم 150

 

 المجمــوع

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  
         

 131ر037  116ر037  9ر000  6ر000  2022
 137ر060  127ر060  6ر000  4ر000  2021

 

بكفاالت من  مغطاة من المتوقع تحصيل كامل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بحسب تقديرات إدارة الشركة، علماً أن الذمم المدينة

 العمالء.
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 وأرصدة لدى البنوكنقد  (71)

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 
    

 8ر681  8ر106 نقد في الصندوق

 321ر254  555ر034 حسابات جارية

 1ر121ر693  1ر020ر067 ودائع *

 1ر451ر628  1ر583ر207 

 

: 2021)٪ 4ر0وتتقاضى الودائع فائدة سنوية  سنةليتم ربط الودائع لدى البنوك  ،يمثل هذا البند ودائع ألجل بالدينار األردني *

  .(٪5ر625إلى  ٪4ر50

 

 يلي:ا م الموحدة النقدية يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات

 2022  2021 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 1ر451ر628  1ر583ر207 نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك

(1ر020ر067) ينزل: ودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سنة (1ر121ر693)    

563ر140 النقد وما في حكمه 329ر935    

 

 حقوق الملكية (81)

 

 -ل المدفوع رأس الما

كما هو  2019حزيران  15اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في  وفقا لقرار 2019خالل العام  تم تخفيض رأسمال الشركة

ً على  10ر250ر000المكتتب به والمدفوع  مال الشركة وعليه أصبح رأس (1مبين في إيضاح )  10ر250ر000دينار موزعا

 د.م الواحسهم بقيمة اسمية دينار للسه

 

 -إحتياطي إجباري 

وفقاً ٪ 10بنسبة  خالل السنوات السابقة قبل ضريبة الدخل تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية

 لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين. 

 

 - توزيعات أرباح

على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين  2022نيسان  6المنعقد بتاريخ  وافقت الهئية العامة في اجتماعها العادي

 .(دينار 307ر500:  2021دينار ) 10ر250ر000من رأس المال المدفوع البالغ  %4دينار بنسبة  410ر000بمبلغ 
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 أرصدة دائنة أخرىو ذمم (91)

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 

    

 5ر643  12ر642 ائنةذمم د

 25ر000  - مخصص مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 14ر382  33ر139 (24مخصص ضريبة دخل )ايضاح 

 12ر351  - أمانات مقاولين

 1ر876  1ر955 أمانات ضمان اجتماعي

 -  24ر295 إيرادات مؤجلة

 1ر893  2ر149 أخرى

 61ر145  74ر180 

 

 

 الخسائر وأمة العادلة من خالل األرباح مالية بالقيموجودات أرباح  (20)

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 

    

 51ر213  (26ر839) التغير في القيمة العادلة

 68ر342  82ر468 عوائد توزيعات أسهم

 72ر000  (10ر237) أرباح بيع موجودات مالية )خسائر( 

 191ر555  45ر392 
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 إدارية مصاريف (12)

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 

    

 133ر506  143ر265 رواتب وأجور

 25ر000  - مكافآت أعضاء مجلس إدارة

 22ر168  23ر760 أتعاب مهنية واستشارات

 14ر747  15ر375 مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي

 31ر621  29ر038 مصاريف خدمات مزارع

 16ر395  16ر385 تأمين

 12ر401  13ر401 جلالقصيرة ا إيجارات

 12ر000  12ر000 مصاريف سفر وتنقالت

 9ر256  8ر695 اشتراكات

 3ر767  1ر448 مصاريف سيارات

 5ر000  5ر000 رسوم إدراج

 4ر387  10ر638 عموالت بنكية ووساطة مالية 

 2ر586  3ر159 مياه وكهرباء

 1ر176  1ر256 مصاريف إجتماع الهيئة العامة

 2ر356  1ر150 نترنتبريد وهاتف وا

 818  1ر101 مصاريف ضيافة ونظافة

 1ر761  323 مصاريف صيانة وحراسة

 786  5ر577 رسوم تسجيل ورخص

 420  420 مصاريف حكومية

 4ر717  16ر198 أخرى

 304ر868  308ر189 

 
 إيرادات أخرى  (22)
 2022  2021 
 دينـــار  دينـــار 
    

 40ر109  23ر203 امن وحماية 
 -  1ر162 أخرى 

 40ر109  24ر365 

 
 
 السنة ربححصة السهم من  (32)
 2022  2021 

    
 1ر101ر958  116ر198 ربح السنة )دينار(

 10ر250ر000  10ر250ر000 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة )سهم(

    
 دينـار / فلس  دينـار / فلس 

 108/0  011/0 السنة ربحمن  الحصة األساسية والمخفضة للسهم
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 ضريبة الدخل (42)
 

 شركة دارات االردنية القابضة:
 

( لسنة 34وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ) 2022كانون األول  31المنتهية في  للسنة مجموعةتم احتساب مخصص ضريبة الدخل لل
 .وتعديالته 2014

 
٪ ضريبة دخل 1٪ باإلضافة الى 20هي  وتعديالته( 34رقم ) ون الضريبةبحسب قان للمجموعةان نسبة ضريبة الدخل القانونية 

 المساهمة الوطنية.

 

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى  2021 العامبتقديم كشف التقدير الذاتي عن الشركة قامت 

 .2020مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام  علىالشركة تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. حصلت 

 

  :شركة دارات االردنية القابضةل ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

 2022  2021 

 دينــــار  دينــــار 

    

 1ر116ر340  135ر640 شركة دارات االردنية القابضةل الربح المحاسبي

 (1ر292ر775)  (404ر141) يرادات والخسائر غير الخاضعة للضريبةينزل: صافي اإل

 244ر917  175ر921 خاضعة للضريبةالخسائر المصاريف واليضاف: 

 68ر482  92ر580 الدخل الخاضع للضريبة

 13ر697  18ر516 ة*المستحق الدخل ضريبة

 685  926 المساهمة الوطنية

 %21  %21 نسبة ضريبة الدخل الفعلية

 %20  %20 سبة ضريبة الدخل القانونيةن

 %1  %1 نسبة المساهمة الوطنية

 

 الشركات التابعة:

 

بموجب قانون  2021و 2022كانون األول  31للسنوات المنتهية في للشركات التابعة لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل 

 قبولة ضريبيا عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.لزيادة المصاريف الم وذلك وتعديالته 2014( لسنة 34) ضريبة الدخل رقم

 
 شركة األردنية األوروبية الدارة العقارات:

الشركة قامت  .2020باإلضافة الى عام  2018على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 

الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ  تقم دائرة ضريبة ولم2021و 2019 السنوي عن االعوامكشف البتقديم 

 إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

 

 شركة التنفيذيون للتطوير العقاري:

عن  السنويكشف البتقديم الشركة قامت  .2020على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 

 رة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.تقم دائ ولم 2021العام 
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 شركة المرسى األمن للتطوير العقاري:

عن  السنويكشف البتقديم الشركة قامت  .2020على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 
 تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم 2021العام 
 

 :للتعليم شركة المشكاة
عن  السنويكشف البتقديم الشركة قامت  .2020على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 
 تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم 2021العام 
 

 للتطوير واالستثمار: سشركة الحد
عن  السنويكشف البتقديم الشركة قامت  .2020على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 
 تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم 2021العام 
 

 شركة دارات الريف االردنية العقارية:

لذاتي بتقديم كشف التقدير االشركة قامت  .2018على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية عام الشركة حصلت 

ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه  2021و 2020و 2019األعوام عن 

 القوائم المالية الموحدة.

 
 

 ذات عالقة  جهاتمعامالت مع  (52)

 

 للمجموعةواإلدارة التنفيذية العليا  وأعضاء مجلس اإلدارة ات الحليفة والمساهمين الرئيسيينتشمل الجهات ذات العالقة الشرك

والشركات المسيطر عليها أو عليها تأثير جوهري بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الجهات. هذا ويتم اعتماد األسعار 

 .المجموعةوالشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة 
 

 :الموحدة والظاهرة في القوائم المالية مع الجهات ذات العالقةواألرصدة فيما يلي ملخص المعامالت 
 

 2021  2022 بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

 دينـــار  دينـــار 
    مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 1ر872  - شركة السالم لألمن والحماية )شركة تابعة لشركة حليفة(

 843  1ر341 )شركة حليفة( شركة اجياد لألوراق المالية

 2ر715  1ر341 

 

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار 

    جهات ذات عالقة إلىمبالغ مستحقة 

 11ر029  688 شركة األردنية القبرصية للخدمات اللوجستية )شركة حليفة(

 11ر029  688 

 

 بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة:

 2022  2021 

 دينـــار  دينـــار منافع اإلدارة التنفيذية:

    

 87ر244  94ر556 رواتب ومنافع أخرى
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 القيمة العادلة  (62)
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 2022كانون األول  31كما في  يوضح الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل مستمر
 :2021و
 ادلةالقيمة الع  القيمة الدفترية 

 2022  2021  2022  2021 

 دينار  دينار  دينار  دينار 
        موجودات مالية

 210ر160  359ر105  210ر160  359ر105 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
 151ر359  158ر553  151ر359  158ر553 أرصدة مدينة األخرى

 2ر715  1ر341  2ر715  1ر341 المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة

 137ر060  131ر037  137ر060  131ر037 ذمم مدينة

 117ر500  37ر500  117ر500  37ر500 شيكات برسم التحصيل 

 1ر451ر628  1ر583ر207  1ر451ر628  1ر583ر207 النقد وأرصدة لدى البنوك

 2ر070ر422  2ر270ر743  2ر070ر422  2ر270ر743 

        مطلوبات مالية
 11ر029  688  11ر029  688 مستحقة الى جهات ذات عالقة مبالغ

 101ر745  74ر180  101ر745  74ر180 أرصدة دائنة أخرىوذمم 

 
ثناء تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باست

 جبارية أو التصفية.عمليات البيع اإل
 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
 

 القيمة العادلة قياس 
 

 تستخدم المجموعة الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

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

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

 السوق يمكن مالحظتها. 
 

 الهرمي: وحسب الترتيب بالقيمة العادلة بشكل مستمرالتي يتم قياسها  يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية
 
 مجموعال  الثاني المستوى   المستوى األول  

 دينــــار  ينــــارد  دينــــار  - 2022
       

 732ر587  -  732ر587  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 704ر415  704ر415  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

       
 مجموعال  الثاني المستوى   المستوى األول  

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  - 2021
       

 862ر679  -  862ر679  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 735ر400  735ر400  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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 معلومات قطاعات األعمال (72)
 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 
 

 :قطاعين رئيسيينغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى أل
 

 .شراء أراضي بهدف تطويرها وبيعهاتتمثل ب - تطوير أراضي
 .في شركات حليفة اتات في األسهم واالستثمارستثماراالتتمثل ب - استثمارات

 

 ات األعمال الرئيسية. إن هذه القطاعات هي األساس الذي تبنى عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاع
 
 المجمـــوع أخـــرى استثمارات تطوير أراضـي 

 دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار -2022

     

 273ر324 115ر784 45ر392 112ر148 إيرادات القطاع

 (129ر875) - - (129ر875) كلفة مبيعات

 341ر620 - 341ر620 - حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (9ر644) (9ر644) - - استهالكات

 (339ر785) (339ر785) - - مصاريف أخرى

 135ر640 (233ر645) 387ر012 (17ر727) قبل الضريبة السنة )خسارة( ربح

     

     الموجودات والمطلوبات

 8ر688ر842 1ر704ر744 1ر796ر108 5ر187ر990 موجودات القطاع

 2ر903ر508 - 2ر903ر508 - استثمارات في شركات حليفة

 (176ر961) (176ر961) - - مطلوبات القطاع

 11ر415ر389 1ر527ر783 4ر699ر616 5ر187ر990 صافي الموجودات

 

 المجمـــوع أخـــرى استثمارات تطوير أراضـي 

 دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار -2021

     

 667ر386 120ر523 191ر555 355ر308 إيرادات القطاع

 (342ر763) - - (342ر763) كلفة مبيعات

 1ر102ر075 - 1ر102ر075 - حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

 (5ر490) (5ر490) - - استهالكات

 (304ر868) (304ر868) - - مصاريف أخرى

 1ر116ر340 (189ر835) 1ر293ر630 12ر545 قبل الضريبة )خسارة( السنة ربح

     

     لمطلوباتالموجودات وا

 8ر712ر939 2ر078ر636 1ر598ر079 5ر036ر224 موجودات القطاع

 3ر112ر939 - 3ر112ر939 - استثمارات في شركات حليفة

 (116ر687) (116ر687) - - مطلوبات القطاع

 11ر709ر191 1ر961ر949 4ر711ر018 5ر036ر224 صافي الموجودات

 

63 of 68 



 
 إدارة المخاطر (82)
 

 ئدةمخاطر أسعار الفا

 

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

 التغيرات في أسعار الفائدة.

 

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

 

تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المجموعة لسنة واحدة، ويتم 

 كانون األول. 31احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في 

 

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

 مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.

 

2022 - 

 العملـــة

 الزيادة

  بسعر الفائدة 

 األثر على 

 السنة ربح

 دينـــار  )نقطة( 
    

 10ر201  100 دينار أردني

 

 ملـــةالع

 النقص

  بسعر الفائدة 

 األثر على 

 السنة ربح

 دينـــار  )نقطة( 
    

 (10ر201)  (100) دينار أردني

 

2021 - 

 العملـــة

 الزيادة

  بسعر الفائدة 

 على  األثر

 السنة ربح

 دينـــار  )نقطة( 
    

 11ر217  100 دينار أردني

 

 العملـــة

 النقص

  بسعر الفائدة 

  األثر على

 السنة ربح

 دينـــار  )نقطة( 
    

 (11ر217)  (100) دينار أردني
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 مخاطر التغير بأسعار األسهم

 

نتيجة للتغيرات  والخسائرأبالقيمة العادلة من خالل األرباح يوضح الجدول التالي حساسية التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

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

 

2022- 

  التغير في المؤشر  المؤشر

 األثر على

 السنة ربح

 دينــــار  )٪( 

    

 51ر378  10 بورصة عمان

 21ر827  10 خارجية أسواق مالية

 

2021- 

  التغير في المؤشر  المؤشر

 األثر على

 السنة ربح

 دينــــار  )٪( 

    

 47ر291  10 صة عمانبور

 38ر977  10 خارجية أسواق مالية

 

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

 

 مخاطر االئتمان

 

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

 

بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة  المجموعةترى 

 باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة. المجموعةبشكل مستمر. كما تحتفظ 

 
 مخاطر السيولة

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

 
 .عند الحاجة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية المجموعةتعمل 

 
 خالل سنة من تاريخ القوائم المالية الموحدة.المطلوبات المالية  تستحق

 
 مخاطر العمالت

 
الدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر إن معظم تعامالت المجموعة هي ب

 .دوالر لكل دينار( 41/1األمريكي )
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 التزامات محتملة (92)
 2022 2021 

 دينـــــار دينـــــار 
   

 40ر000 60ر752 كفاالت

 

 (.15دينار( )إيضاح  13ر000: 2021) 2022نون األول كا 31دينار كما في  15ر075بلغت التأمينات مقابل الكفاالت 
 
 
 إدارة رأس المال (30)
 

بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال 

 ويعظم حقوق الملكية.المجموعة 

 

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

 تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

 

والبالغ مجموعها  واألرباح المدورة جباريواالحتياطي اال إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع

 .دينار( 11ر709ر191: 2021) 2022كانون األول  31دينار كما في  11ر415ر389
 
 

  
 

    

         

 

 

        

   

  

 

 

 

         

         

  

 
 

 

 
 

     

    

  

 

 

)31( معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات غير نافذة التطبيق

ّنة أدناه، وستقوم   المعايير  المالية الدولية والتفسيرات  الجديدة  والتعديالت  الصادرة  وغير  النافذة  حتى  تاريخ  القوائم  المالية مبي
إن

المحموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( عقود التأمين
ً ً شامال  مجلس معايير المحاسبة الدولية في أيار من عام 2017 معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( عقود التأمين نموذجا
أصدر

لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. عند التطبيق، يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( محل

معيار التقارير المالية الدولي رقم )4( عقود التأمين الصادر في عام 2005. ينطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( على

جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود التأمين على الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة

المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة االختيارية. تسري استثناء تا  

محدودة لنطاق التطبيق. يوفر اإلطار العام لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )17( نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة

 لشركات التأمين. على عكس المتطلبات الواردة في معيار التقارير المالية الدولي رقم )4(، والتي تعتمد إلى حد كبير على
ًا واتساق

ً لعقود التأمين حيث يغطي جميع   المحاسبة  المحلية  السابقة،  يوفر معيار  التقارير  المالية  الدولي رقم  )17( نموذ ًجا شامال
سياسات

الجوانب المحاسبية ذات الصلة. إن جوهر معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( هو النموذج العام، والذي يتم استكماله ودعمه عن

طريق:

• تطبيق محدد للعقود مع ميزات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(،

• نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل أساسي للعقود قصيرة األجل.

سيتم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2023، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة

ان تكون المنشأة قد طبقت معيار  التقارير  المالية  الدولي رقم  ) (9 ومعيار  التقارير  المالية  الدولي رقم  )15(  قبل  أو  مع ومعيار

التقارير المالية الدولي رقم )17(.  

ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.
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 تداولة(: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير الم1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

( موون معيووار 76( الووى )69)موون فقوورات البإصوودار تعووديالت علووى  2020كووانون الثوواني  خووالل مجلووس معووايير المحاسووبة الدوليووة قووام

 ( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه التعديالت:1المحاسبة الدولي رقم )

  ،”الحق لتأجيل التسوية“تعريف   -

 ،ق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود في نهاية الفترة الماليةالح -

 ، ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل -

ال توؤثر شوروط  عنود اذ   المطلوبات القابلوة للتحويول فوي حود ذاتهوا أداة حقووق ملكيوة وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في -

    .  المطلوبات على تصنيفها

 

حاليًا بتقييم تأثير  المجموعةتقوم . 2024كانون الثاني  1 للفترات المالية التي تبدأ في أو بعدسيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي 

 التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض.

 

 . للمجموعة الموحدة وهري على القوائم الماليةالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جمن غير

 

 (8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -تعريف التقديرات المحاسبية 

حيث قدم تعريفًا  (،8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) مجلس معايير المحاسبة الدولية ، أصدر2021في شباط من عام 

التعديالت الفرق بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية هذه  تقديرات المحاسبية". توضحلل"

 لتقنيات القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية. المنشآتوتصحيح األخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام 

 

وتنطبق على التغييرات في السياسات  2023كانون الثاني  1 للفترات المالية التي تبدأ في أو بعدسيتم تطبيق هذه التعديالت 

المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة. يُسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإلفصاح عن 

 ذلك.

 

 .المجموعةالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على  من غير

 

 (2( وبيان الممارسة رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -اسات المحاسبية اإلفصاح عن السي

( وبيان ممارسة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) مجلس معايير المحاسبة الدوليةأصدر ، 2021في شباط من عام 

حيث تقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق نسبية، ( اتخاذ أحكام األهمية ال2المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

أحكام األهمية النسبية على اإلفصاحات عن السياسة المحاسبية. تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات السياسة 

اساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلبات المحاسبية التي تكون ذات منفعة أكبر من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سي

اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "المادية" وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات 

 بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.
 

مع السماح  2023كانون الثاني  1التي تبدأ في أو بعد  ماليةال ( للفترات1سيتم تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 حول تطبيق تعريف مصطلح جوهري( تقدم إرشادات غير إلزامية 2بالتطبيق المبكر. نظًرا ألن التعديالت على بيان الممارسة رقم )

 على معلومات السياسة المحاسبية، فإن تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا.

 

 .للمجموعةحاليًا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية  موعةالمجتقوم 
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 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 

، والتي تضيق نطاق 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2021 في شهر أيار خالل لمحاسبيةللمعايير ا المجلس الدوليأصدر 

، بحيث لم يعد ينطبق على المعامالت التي تؤدي إلى فروق مؤقتة 12استثناء االعتراف األولي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

د بداية أقدم فترة مقارنة وينبغي تطبيق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بع متساوية خاضعة للضريبة والخصم.

 ً االعتراف بأصل ضريبي مؤجل )بشرط توفر ربح  معروضة. باإلضافة إلى ذلك، في بداية أقرب فترة مقارنة مقدمة، يجب أيضا

ضريبي مؤجل لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بعقود اإليجار  إلتزامكاف خاضع للضريبة( و

 زامات.التإلغاء و

 

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2023 كانون الثاني 1التعديالت للفترات التي تبدأ في أو بعد هذه سيتم تطبيق 

 

 .للمجموعةحاليًا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية المجموعة  متقو
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