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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

 

 
 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.
 



 

 2022كانون األول  31للعام المنتهي في  دارات األردنية القابضة المساهمة العامة المحدودةتقرير تدقيق شركة 

 

 
 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 
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 القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنيةشركة دارات 

 قائمة المركز المالي الموحدة 
  2022كانون األول  31كما في 

 

 الموحدة  جزءاً من هذه القوائم المالية 31الى رقم  1من رقم قة االيضاحات المرف تعتبر

 

 
 

 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

 



  القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنيةشركة دارات 

 الموحدة  ملالشا قائمة الدخل

 2022كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 الموحدة  جزءاً من هذه القوائم المالية 31الى رقم  1من رقم قة االيضاحات المرف تعتبر

 

 

 

 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 

 
 



 القابضة المساهمة العامة المحدودة األردنيةشركة دارات 

 التغيرات في حقوق الملكية الموحدة قائمة 

 2022كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 الموحدة  ماليةجزءاً من هذه القوائم ال 31الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 

 

 

  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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 التدفقات النقدية الموحدةقائمة 

  2022كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 الموحدة  جزءاً من هذه القوائم المالية 31الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 

 
 

 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 
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 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
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 (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. 

 

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

 .الموحدة الشامل التدني السابق في الموجودات المالية في قائمة الدخل
 

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

 فوعة لعمالء البيع كمصروف عند دفعها.يتم االعتراف بالعموالت المد
 

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

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

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

 إلى توزيع تكاليف غير محددة وفقاً لمساحات الوحدات المباعة.

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

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

 قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة.
 

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

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

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

 ن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة. الناتجة ع

 

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

 

 وأرصدة لدى البنوكالنقد 

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

 األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر او اقل.

 

 ومستحقات ذمم دائنة

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 

 



 بضة المساهمة العامة المحدودةالقا األردنيةشركة دارات 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  2022كانون األول  31

- 14- 

 
 :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

 31سند كما في  200دينار( للسند الواحد وبعدد  696) امريكي دوالر 980بقيمة إسمية  OTZL HLDGسندات في شركة 
نيسان  24٪ تدفع كل ستة أشهر. تستحق السندات بتاريخ 6ر625وتحمل فائدة سنوية  د(سن 200: 2021) 2022األول  كانون
2028. 
 

للسند الواحد ( دينار 684) امريكي دوالر 965 اسمية بقيمةاألركان دار شركة  منسندات  بشراء 2022قامت الشركة خالل عام 
 15تدفع كل ستة أشهر. تستحق السندات بتاريخ ٪ 6ر750فائدة سنوية تحمل و 2022كانون األول  31سند كما في  200وبعدد 
  .2025 شباط

 
 للسند الواحد وبعدد دينار( 680) امريكي دوالر 959اسمية  بقيمة بنك باركليز منسندات بشراء  2022قامت الشركة خالل عام 

 ايلول 14تحق السندات بتاريخ ٪ تدفع كل ستة أشهر. تس5ر750وتحمل فائدة سنوية  2022كانون األول  31سند كما في  100
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

 



 بضة المساهمة العامة المحدودةالقا األردنيةشركة دارات 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  2022كانون األول  31

- 22- 

 
 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
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 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
 
 
 التطبيقمعايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات غير نافذة  (13)
 

مبيّنة أدناه، وستقوم  ة حتى تاريخ القوائم الماليةوالتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذالدولية إن المعايير المالية 

 بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي: المحموعة

 

 ( عقود التأمين 17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( عقود التأمين نموذجاً شامالً 17)رقم  معيار التقارير المالية الدولي 2017في أيار من عام  مجلس معايير المحاسبة الدوليةأصدر 

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

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

الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة  د التأمين علىجميع أنواع عقود التأمين )مثل عقو

ت . تسري استثناءااالختيارية المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة

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

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

( نموذًجا شامالً لعقود التأمين حيث يغطي جميع 17رقم ) معيار التقارير المالية الدوليحاسبة المحلية السابقة، يوفر سياسات الم

الذي يتم استكماله ودعمه عن ( هو النموذج العام، و17رقم ) معيار التقارير المالية الدوليجوهر إن  الجوانب المحاسبية ذات الصلة.

 طريق:
 

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

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

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

ومعيار ( قبل أو مع 15رقم ) ومعيار التقارير المالية الدولي (9رقم ) معيار التقارير المالية الدوليطبقت  قدالمنشأة تكون ان 

 (. 17رقم ) التقارير المالية الدولي

 

 . المجموعةال ينطبق هذا المعيار على 
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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 



 بضة المساهمة العامة المحدودةالقا األردنيةشركة دارات 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  2022كانون األول  31

- 28- 

 

 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
 
 


