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   دارةمجلس اإلكلمة رئيس 
  

  ،  لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتها
  

  . 31/12/2020التقرير السنوي عن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها للعام المنتهي في  دارةدم لكم نيابة عن مجلس اإلـقيسرني أن أ
  

تها التابعة بإسم شركابإسم الشركة ذاتها أو  أكانتعلى شكل أراٍض سواء  موجودات شركتكم تتركز بشكل أساسي في العقارات ان

التأثير السلبي الذي تركته بعض  إال أن . وأن سياسة الشركة تتبع توزيع إستثماراتها بهدف تنويع مصادر الدخل لديها، والحليفة 

أدت إلى واألوضاع االقتصادية الصعبة التي ظروف السوق ضافة الى باإل لى العقارات المملوكة من الشركاتعوالتشريعات  القوانين

هم وخشيت المستثمرين وتردد شح السيولةأنه ال يزال يعاني من فا سوق األسهم مأو  .في المعروض من العقارات  ةزيادو ب الطلضعف 

 إنخفاضأدى إلى إستمرار  األمر الذي سواق المالية ،وتقلب األسعار في األ العربية المنطقةاألوضاع التي تسود  إستمرار من نتائج

   . لتلك األسهم عن القيمة الفعلية ال يعبر وبشكل لألسهم القيمة السوقية

أدى إلى حدوث أزمة إقتصادية عالمية وتعطل العديد من الشركات واألنشطة  2020كما أن تفشي فيروس كورنـا في بداية عام 

  .اإلقتصادية ، األمر الذي أدى إلى التأثير السلبي على أنشطة الشركة 
  

بلغت في حين  ،مليون دينارًا ) 63.4( بحدود ما قيمته بلغتموجودات الشركة  أن مجموع 2020ظهر البيانات المالية الموحدة لعام تُـ

 أنه قد ذلك والسبب في،  القيمة الدفترية العادلة هي أعلى منقيمتها علمًا بأن ،  مليون ديناراً ) 50.7( بحدودحقوق المساهمين  قيمة

مع ، وذلك تماشيًا  ستثماراتاإلالشركة دون األخذ في الزيادة لباقي  تإستثمارابعض القيمة العادلة ل تم عكس أثر التدني في

  . التعليمات واألنظمة ذات العالقة
  

  

  السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة ، 
  

 ستكون بأذن 2021نعتقد أن نتائج عام  وأننـا،  شركتكم ببذل كل الجهود الممكنة في ظل األوضاع التي سبق ذكرها إدارةستستمر 

إيجابية ، وبحيث تتصاعد النتائج إلى األفضل في السنوات التي تليها ، خاصة بعدما تم تسديد نسبة كبيرة من مديونية  أكثر اهللا

  .خالل السنوات الماضية الشركة 
  

، سائًال المولى ير تقدم لكم جميعًا بالشكر والتقدأل دارةنتهز هذه المناسبة باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلأ

  .لما فيه الخير لهذا الوطن و  لهذه الشركة يوفقنا لما فيه الخير والنجاح عز وجل أن
  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،

   دارةرئيس مجلس اإل                 

   شحاده ابو هديبالمهندس  
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  دارةتقرير مجلس اإل
  

ن يقدم لكم أو ن يرحب بكم في االجتماع السنوي العادي أ ع.م اإلقتصاديةو  المالية لإلستثماراتي شركة الشرق العرب إدارةيسر مجلس 

  . 2020ول أكانون  31نتهية في تاريخ مالموحدة للسنة المالية الالبيانات المالية و  العشرونو  السادس السنوي هتقرير 

  

  :أنشطة الشركة الرئيسية  –أ  -1

   .المالية في األسهم والشركات  ستثماراتوالتطوير العقاري واإل ثمارستاإل :نشاط الشركة الرئيسي 

  :وتتضمن غايات الشركة ما يلي 

المختلفــة الماليــة والصـــناعية  اإلقتصــاديةالمتاحــة فـــي القطاعــات  ســتثماروجــه اإلأتمويلهــا فـــي كافــة موالهــا ومصــادر أ إســتثمار 

  .والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات 

عتبـاريين فـي تملـك مثـل هـذه والمسـاهمة مـع أشـخاص طبيعيـين أو إ ختالف أنواعها واالشتراكستثمارية على إقامة المشاريع اإلإ 

  .فيها  ستثماردارتها واإلأالمشاريع و 

  .وعات ية ووضع الخطط التمويلية للمشر ستثمار دارية والمالية واإلوالخدمات الفنية واأل اإلقتصاديةعداد وتقديم الدراسات إ 

المصـرح لهـذه  على عاتقها جميع أو بعض أعمال أو أمالك أو التزامـات أي شـخص أو شـركة تقـوم بالعمـل شراء واقتناء واألخذ 

  .ن تحوز أي عقار أو أية حقوق تتفق مع غايات الشركة الشركة القيام به وأ

خــر وفــق أحكــام أالكيفيــة التــي تقررهــا مــن حــين الــى تصــرف بأموالهــا المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي ال تحتــاج اليهــا بالو  اإلســتثمار 

  .نظمة المرعية القوانين واأل

ولية محـدودة أو شـركات توصـية ؤ سهم أو حصص في شركات مساهمة عامة أو شركات ذات مسأتأسيس شركات تابعة وتملك  

حصصـها فيهـا كليـًا أو جزئيـًا وفقـًا  ن تصفي هـذه الشـركة أو تبيـعأردنية الهاشمية أو خارجها أو سهم سواء داخل المملكة األباأل

 . نظمة المرعية داخل المملكة أو خارجهاللقوانين واأل

  

  : هااماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في -ب

عدد موظفي  خارجها ويبلغ وأداخل المملكة فروع  ةأيها لوال يوجد شارع شط العرب  –أم اذينة  -الشركة في مدينة عمان إدارةتقع 

  . موظفين)  8(  2020عام في   ةالشرك

  

  : سماليأالر  ستثمارحجم اإل - ج

عقارية بمبلغ  إستثماراتومن ضمنها  دينار) 54,192,607(مبلغ  31/12/2020كما بتاريخ الرأسمالي للشركة  ستثمارحجم اإلبلغ 

في  ٕاستثمارو ، دينار ) 2,767,296(بمبلغ  وبرسم البيع في االسهم قصيرة االجل وطويلة االجل وٕاستثمار، دينار) 40,036,538(

   .دينار ) 42,561( دينار ، وأيضًا موجودات ثابتة صافي قيمتها الدفترية بعد االستهالك) 11,346,212(حليفة بمبلغ  اتشرك
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  :للشركة الزميلة الشركات و  لشركات التابعةا - 2
  

  : الشركات التابعة للشركة  -
  

   ع .م ستثماراتواإل ق العربي للتطويررششركة ال •
 رأسمالهاو  13/06/2001بتاريخ  )343(تحت رقم ) قابضة( كشركة مساهمة عامة ستثماراتللتطوير واإل تاسست شركة الشرق العربي 

   . رأسمالهامن %) 80(ما نسبتة  ع.م اإلقتصاديةو المالية  لإلستثماراتشركة الشرق العربي وتمتلك  ،دينار) 500,000(قدره 
م أ –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع . الشركات التابعة وتمويلها  ٕادارةسهم والسندات و موالها في األأ إستثمارالرئيسي  ةالشرك نشاط

المالية  لإلستثماراتالشرق العربي ( م ، كما ال يوجد لديها موظفين وتدار من قبل موظفي الشركة األوال يوجد لديها فروع  -ذينة أ
  .وتمتلك محفظة اسهم  . ) ع.م اإلقتصاديةو 
 

  م .م.شركة البادية لألبراج العقارية ذ* 
وتمتلك شركة الشرق  ،دينار) 10,000(قدره  رأسمالهاو  17/05/2006بتاريخ ) 12135(دة مسجلة تحت رقم و شركة ذات مسؤولية محد

  . رأسمالهامن % 100فيها ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
وال يوجد  - أم أذينه -الشركة في مدينة عمان  إدارة، وتقع  المالية ستثماراتواإل أموالها في األراضي إستثمارلشركة الرئيسي نشاط ا

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالشرق العربي (وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ، كما ال يوجد لديها موظفينلديها فروع
  . )قرية سياحية (  إنشاء مشروع سياحي عليها وتم عمان ي وسط مدينةف وتمتلك قطعة ارض

  

 م .م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة ايالف * 
وتمتلك شركة الشرق دينار، ) 10,000(قدره  رأسمالهاو  29/05/2006بتاريخ ) 12196(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  .  رأسمالهامن % 100فيها ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ،المالية ستثماراتواإل نشاط الشركة الرئيسي شراء األراضي وأقامة شقق سكنية عليها

 )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  إلستثماراتلالشرق العربي (، وتدار من قبل موظفي الشركة األم  يوجد لديها فروع، كما ال يوجد لديها موظفين
  . اريع شقق سكنية على جزء منهاإنشاء مش تمو  )عمان / عبدون(منطقة في  يضاقطع ار وتمتلك 

  

  م .م.ألستشارات والتدريب ذل ةية المنبثقستثمار الشركة اإل* 
وتمتلك شركة الشرق  ،دينار) 18,000(قدره  رأسمالهاو  08/08/2006بتاريخ ) 12675(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  . رأسمالهامن % 75فيها ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةلية و الما لإلستثماراتالعربي 
وعقد الدورات التدريبية  اإلقتصاديةفي االسهم ، ومن أهم غاياتها تقديم األستشارات المهنية والتقنية و  ستثمارنشاط الشركة الرئيسي اإل

وال يوجد لديها  –أم أذينة –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع ، في المجال المالي ستثمارواإلوالتطوير والتدريب  والقيام بأعمال البحث
وتمتلك  . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالشرق العربي (، وتدار من قبل موظفي الشركة األم  فروع ، كما ال يوجد لديها موظفين

  .محفظة اسهم 
  

 م .م.العقارية ذ لإلستثماراترة شركة اجح* 
وتمتلك شركة الشرق  ،دينار) 10,000(قدره  رأسمالهاو  18/01/2007بتاريخ ) 13559(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  .  رأسمالهامن % 100ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
وتقع  ،المالية  ستثماراتواإلة وغير المنقولة وشراء أراضي وبناء شقق سكنية عليها وبيعها نشاط الشركة الرئيسي تملك االموال المنقول

الشرق (، وتدار من قبل موظفي الشركة األم وال يوجد لديها فروع ، كما ال يوجد لديها موظفين –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارة
 .وتمتلك قطعة أرض في عمان  . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 

  

 م.م.ية ذستثمار شركة التلة للمشاريع اإل* 
وتمتلك شركة الشرق دينار، ) 10,000(قدره  رأسمالهاو  17/05/2007بتاريخ ) 14310(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  .  رأسمالهامن % 50ما نسبته ع .م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ، المالية ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارهو اإل الشركة الرئيسي نشاط

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالشرق العربي (وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ،، كما ال يوجد لديها موظفينفروع يوجد لديها
  . الزرقاءقطعة أرض في وتمتلك 
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  م .م.ية ذستثمار شركة الطله للمشاريع اإل* 
وتمتلك شركة الشرق ، دينار) 10,000(قدره  رأسمالهاو  17/05/2007بتاريخ ) 14312(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  . رأسمالهامن % 50ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ،المالية  ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارهو اإل الشركة الرئيسي نشاط

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالشرق العربي (وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ،كما ال يوجد لديها موظفين، فروع يوجد لديها
  . في عمان يضاقطع أر وتمتلك 

  

  م.م.ية ذستثمار عمان للمشاريع اإلشركة بانوراما * 
وتمتلك شركة الشرق دينار، ) 10,000(قدره  رأسمالهاو  20/05/2007بتاريخ ) 14322(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  .  رأسمالهامن % 65.5ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالية و الم لإلستثماراتالعربي 
وال يوجد  –أم أذينه–الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ،والمالية اإلقتصاديةاموال الشركة في المجاالت  إستثمار شاط الشركة الرئيسين

 . )ع .م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالشرق العربي ( وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ،فروع ، كما ال يوجد لديها موظفين  لديها
  . في عمان يضاقطع أر ك وتمتل

  

  م .م.ي ذستثمار شركة الوجه العقاري اإل* 
وتمتلك شركة الشرق  دينار،) 10,000(قدره  رأسمالهاو  24/05/2007بتاريخ ) 14355(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

   . رأسمالهامن % 100ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
 ،والمالية اإلقتصاديةاموال الشركة في المجاالت  ٕاستثمارأراضي وفرزها وتطويرها وتنظيمها وبيعها و شراء هو  كة الرئيسينشاط الشر 

وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ،لديها فروع، كما ال يوجد لديها موظفين وال يوجد  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع 
  .في عمان ومحفظة أسهم يضاقطع أر وتمتلك  ).ع.م اإلقتصاديةالمالية و  ماراتلإلستثالشرق العربي (
  

  م .م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة المكمان * 
وتمتلك شركة الشرق  دينار،) 10,000(قدره  رأسمالهاو  08/01/2008بتاريخ ) 15489(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  .  رأسمالهامن % 52.7ما نسبته  ع.م إلقتصاديةاالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ،المالية  ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارهو اإل نشاط الشركة الرئيسي

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتي الشرق العرب(وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ،فروع، كما ال يوجد لديها موظفين يوجد لديها
   . في عمان يضاقطع أر وتمتلك 

  

  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة القليب * 
وتمتلك شركة الشرق  دينار،) 10,000(قدره  رأسمالهاو  08/01/2008بتاريخ ) 15488(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  .  رأسمالهامن % 86.5ما نسبته  ع.م تصاديةاإلقالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ،المالية  ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارهو اإل نشاط الشركة الرئيسي

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  إلستثماراتلالشرق العربي (وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ،، كما ال يوجد لديها موظفينفروع يوجد لديها
  . في عمان يضاقطع أر وتمتلك 

  

  م .م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة الديمومه * 
وتمتلك شركة الشرق  دينار،) 10,000(قدره  رأسمالهاو  02/02/2008بتاريخ ) 15639(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  .  رأسمالهامن % 100ما نسبته  ع.م صاديةاإلقتالمالية و  لإلستثماراتالعربي 
وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ،المالية  ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارهو اإل نشاط الشركة الرئيسي

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  ستثماراتلإلالشرق العربي (وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ،يوجد لديها فروع، كما ال يوجد لديها موظفين
  .عمان وسط مدينة  قطعة أرض فيوتمتلك 

  

  م .م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة الظاهر * 

وتمتلك شركة الشرق  دينار،) 10,000(قدره  رأسمالهاو  28/05/2008بتاريخ ) 16488(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  .  رأسمالهامن % 50ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 

وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع ، المالية  ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارهو اإل نشاط الشركة الرئيسي

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثمارات الشرق العربي(وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ،كما ال يوجد لديها موظفينفروع،  يوجد لديها

  . في عمان يضاقطع أر وتمتلك 
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 م .م.المتخصصة ذ لإلستثماراتشركة النقطه الخامسه * 
وتمتلك شركة الشرق  دينار،) 10,000(قدره  رأسمالهاو  10/06/2008بتاريخ ) 16573(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  . رأسمالهامن % 100ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةو ية المال لإلستثماراتالعربي 

وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع ، ت المالية ستثمار واإل في األراضي والعقارات ستثمارهو اإل نشاط الشركة الرئيسي

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتربي الشرق الع(وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ال يوجد لديها موظفين، كما  فروع يوجد لديها

  . في شركة تطوير العقارات سهموتمتلك أ
 

  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتتل القمر  شركة* 

وتمتلك شركة الشرق  ،دينار ) 10,000(قدره  رأسمالهاو  2008/07/02 بتاريخ (16698)شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  . رأسمالهامن % 100ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةو المالية  لإلستثماراتالعربي 

وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ، المالية ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارهو اإل نشاط الشركة الرئيسي

 ).ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتشرق العربي ال( وتدار من قبل موظفي الشركة األم ،ال يوجد لديها موظفينفروع، كما  يوجد لديها

  . والزرقاء في عمان يضاقطع أر وتمتلك 
  

  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتالمرفق  شركة* 

، وتمتلك شركة الشرق دينار ) 10,000( قدره رأسمالهاو 2008/07/0 2 بتاريخ (16700)شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

   . رأسمالهامن % 100ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةو المالية  راتلإلستثماالعربي 

وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ،المالية  ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارنشاط الشركة الرئيسي هو اإل

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالشرق العربي ( وتدار من قبل موظفي الشركة األم، كما ال يوجد لديها موظفين روع يوجد لديها ف

  . في عمان يضاقطع أر وتمتلك 
  

  م.م.العقارية ذ لإلستثمارات انسامشركة * 

دينار ، وتمتلك شركة الشرق ) 10,000(قدره  رأسمالهاو  2009/07/16 بتاريخ (19217)شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  . رأسمالهامن % 81ع ما نسبته .م اإلقتصاديةو لمالية ا لإلستثماراتالعربي 

وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  ،المالية  ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارنشاط الشركة الرئيسي هو اإل

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي  الشرق(وتدار من قبل موظفي الشركة األم  كما ال يوجد لديها موظفينيوجد لديها فروع ، 

  . في عمان يضاقطع أر وتمتلك 
 

  م.م.شركة المسرة لالستتثمارات العقارية ذ* 

دينار ، وتمتلك شركة الشرق ) 10,000(قدره  رأسمالهاو   2010/10/19بتاريخ (23074)شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  . رأسمالهامن % 100ع ما نسبته .م اإلقتصاديةو ة المالي لإلستثماراتالعربي 

وال  –أم أذينه  –الشركة في مدينة عمان  إدارةوتقع  المالية ، ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارنشاط الشركة الرئيسي هو اإل

 . )ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتربي الشرق الع(وتدار من قبل موظفي الشركة األم كما ال يوجد لديها موظفين يوجد لديها فروع ، 

  . في عمان يضاقطع أر وتمتلك 
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  : للشركة  الزميلةالشركات  -
  

  :ع .شركة تطوير العقارات م* 

وتمتلك شركة الشرق  ، دينار) 49,625,545(قدره  رأسمالها، و  24/06/1995بتاريخ ) 287(مسجلة تحت رقم  مساهمة عامةشركة 

  . رأسمالها من %45.5بنسبة  ما ع.م اإلقتصاديةالمالية و  إلستثماراتلالعربي 

أموالها بكافة  ٕاستثمار، و  عقارات واالراضي وبناء المشاريع االسكانية وبيعها وتأجيرهااموالها في ال إستثمار هو نشاط الشركة الرئيسي

قطع وتمتلك  . )8(ها فيموظ ، وعددوال يوجد لها فروع  - شارع وصفي التل –في مدينة عمان  الشركة إدارة تقع.  ستثماراوجه اإل

ضافة الى مساهمات ، باإل - مدرجة في بورصة عمان -ع .م العقارية لإلستثماراتأراضي في عمان ، وتتبع لها شركة الشرق العربي 

  .أخرى في أسهم وشركات 

  

  م.م.العقارية ذ لإلستثمارات االفصاحشركة * 

دينار ، وتمتلك شركة الشرق ) 10,000(قدره  رأسمالهاو  2009/07/16 بتاريخ (19218)مسجلة تحت رقم شركة ذات مسؤولية محدودة 

  . رأسمالهامن % 50ع ما نسبته .م اإلقتصاديةو المالية  لإلستثماراتالعربي 

شارع وصفي  –ي مدينة عمان الشركة ف إدارةوتقع  المالية ، ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارنشاط الشركة الرئيسي هو اإل

 . )ع.ية مالعقار  لإلستثماراتالشرق العربي (وتدار من قبل موظفي الشركة األم  ، كما ال يوجد لديها موظفينوال يوجد لديها فروع  – التل

  . في عمان يضاقطع أر وتمتلك 

  

  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة نور الشرق * 

وتمتلك شركة الشرق  دينار،) 10,000(قدره  رأسمالهاو  04/03/2008بتاريخ ) 15896(ت رقم شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تح

  .  رأسمالهامن % 38.6ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 

شارع وصفي  –ة عمان الشركة في مدين إدارةوتقع  المالية ، ستثماراتفي األراضي والعقارات واإل ستثمارهو اإل نشاط الشركة الرئيسي

 . )ع.ية مالعقار  لإلستثماراتالشرق العربي (وتدار من قبل موظفي الشركة األم  كما ال يوجد لديها موظفينفروع ،  وال يوجد لديها – التل

  . الزرقاءفي  يضاقطع أر وتمتلك 

  

  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة الملحق * 

دينار ، وتمتلك شركة الشرق ) 10,000(قدره  رأسمالهاو   2008/07/02بتاريخ) 16699(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  . رأسمالهامن % 25.7ما نسبته  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 

شارع وصفي  – الشركة في مدينة عمان إدارةوتقع  المالية ، ستثماراتواإل في األراضي والعقارات ستثمارنشاط الشركة الرئيسي هو اإل

 . )ع.ية مالعقار  لإلستثماراتالشرق العربي (وتدار من قبل موظفي الشركة األم  كما ال يوجد لديها موظفينوال يوجد لديها فروع ،  – التل

  . الزرقاءفي  يضاقطع أر وتمتلك 

  

  :م .م.ذ الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانية* 

وتمتلك شركة الشرق دينار ) 10,000(قدره  رأسمالهاو  14/07/1996بتاريخ ) 4523(شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم 

  . رأسمالها من %50بنسبة  ما ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالعربي 

مشاريع قامة باطون الجاهز والكندرين والطوب وإ اموالها في االسهم ، وغاياتها انتاج جميع انواع ال إستثمار هو نشاط الشركة الرئيسي

وال  - شارع وصفي التل –في مدينة عمان الشركة  إدارةتقع ،  ستثماروجه اإلها بكافة أأموال ٕاستثماراالسكان لذوي الدخل المحدود و 

وتمتلك  . )ع.ية مالعقار  لإلستثماراتالشرق العربي (موظفي الشركة األم وتدار من قبل ،  ال يوجد لديها موظفونكما  ، يوجد لها فروع

  . في عمان يضار قطع أ
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  :ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم  دارةعضاء مجلس اإلأأسماء  –أ  – 3
  

  الشركات االخرى إدارةالعضوية الحالية في مجالس  الشهادات العلمية  المنصب  االسم  رقم

1 

  شحاده عبداهللا الحمد ابو هديب  / معالي السيد
  .م  1957مواليد عام 

  م.م.الستثمارات العقارية ذممثل شركة البند السادس ل
 24/04/2019عضو اعتبارًا من 

رئيس 
 المجلس

  بكالوريوس
   هندسة مدنية
  وتخطيط مدن

)1981(  

  شركة تطوير معان  دارةإرئيس مجلس 
   ةالعربيدارة شركة البوتاس رئيس مجلس إ

  

2 

  عمار وائل عزت السجدي / المهندس 
  .م 6419مواليد عام 

  م.م.رات العقارية ذممثل شركة اسرار لالستثما
  24/04/2019عضو اعتبارًا من 

نائب 
  الرئيس

  ماجستير
  هندسة اتصاالت

)1990(  

  نائب رئيس مجلس إدارة الشرق العربي للتطوير واإلستثمارات
  شركة تطوير العقاراتإدارة عضو مجلس 

  

3  
  علي محمد عطوي السحيمات /معالي المهندس

  . م 1936مواليد عام 
  24/04/2019عضو اعتبارًا من 

  عضو
  بكالوريوس
  هندسة مدنية

)1960(  

 رئيس مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتطوير واإلستثمارات
  

4 

  اسامه رستم عزيز ماضي / كتوردال
  .م  1954مواليد عام 

 م.م.ذ العقارية لإلستثماراتممثل شركة الربيع المتميز 
  17/04/2011عضو اعتبارًا من 

 عضو
دكتوراه هندسة 

  ة إنشائي
)1981(  

  شركة تطوير العقارات إدارةرئيس مجلس 
  
  

5 

  معن علي محمد السحيمات/ السيد 
  .م  1966مواليد عام 

  م.م.ممثل شركة المامونية لالستثمارات والتجارة ذ
  17/04/1995عضو اعتبارًا من  

  عضو
  

  بكالوريوس
  رياضيات

)1994( 

واالسكانالمهنية لإلستثمارات العقارية  ةنائب رئيس مجلس إدار 
  ع.عضو مجلس ادارة الشرق العربي لالستثمارات العقارية م

6 

  خالد محمد فليح القضاه / السيد 
  .م  1968مواليد عام 

  ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
 17/04/1995عضو اعتبارًا من  

 عضو
  ماجستير 
  إدارة عامة

  يوجد ال

7 

 فايز سليمان اشتيان الضمور / السيد 
  . م 1956د عام موالي

  م.م.ممثل شركة نسيم دبي لالستثمارات العقارية ذ
 24/04/2019عضو اعتبارًا من  

 عضو
  بكالوريوس
  إدارة أعمال

)1980( 

  ع.دارة ميثاق لالستثمارات العقارية مإنائب رئيس مجلس 
  ع.ادارة شركة تطوير العقارات م عضو مجلس

8 

  بكر صديق عمر ابو سيدو/  السيد
  .م  1978 مواليد عام

  ممثل شركة صديق ابو سيدو للتجارة 
  24/04/2019عضو اعتبارًا من 

 عضو

  بكالوريوس
  إدارة أعمال

)1998(  
  ماجستير إدارة 

 2011أعمال 

  ال يوجد 

9  

  ال داود عصفورـد مثقـيـول/  المرحوم
  .م  1932مواليد عام 

  17/04/1995عضو اعتبارًا من 
  09/10/2020توفي بتاريخ 

نائب 
س الرئي

 سابقاً 

  ماجستير
  سياسة واقتصاد

)1958(  
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  : دارةالخبرات العملية ألعضاء مجلس اإل
   لـمـعـن الـاكـة وأمـيـلـمـعـرات الـبـخـال  مــــــــاالس  رقم
 شحاده عبداهللا الحمد ابو هديب/ معالي  1

 

1996 - 1999  
1993 - 1996  
2000 - 2004  
2000 - 2007  
2005 - 2007  
2008 - 2009  
  حتى االن 2011
  حتى االن 2012
  حتى االن 2012
  حتى االن 2013
2013 - 2017  
2014 – 2017  
  حتى االن  2019

  لشؤون التخطيط  الكبرى مساعد امين عمان
  ي امانة عمان الكبرى فمدير دائرة العطاءات 

  سلطة اقليم البتراء إدارةرئيس مجلس 
  سلطة اقليم البتراء مدير عام
  مؤسسة االسكان والتطوير الحضري مدير عام 

  وزير للشؤون البلدية 
  نائب رئيس مجلس امناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية 

  منطقة المفرق التنموية  عضو هيئة مديرين
   للتعليم رئيس هيئة مديرين شركة العالم العربي

  جامعة الشرق االوسط  عضو مجلس امناء
  عضو مجلس االعيان 

  ع .شركة دار الدواء م عضو مجلس إدارة
  رئيس هيئة مديرين في عدد من الشركات التابعة 

  1990 – 1985  عمار وائل عزت السجدي/ المهندس  2
1990 – 1995  
1995 – 2002 
2011 – 2013  
2015 - 2017  
 حتى االن 2002
  حتى االن 2008
  حتى االن 1995
 حتى االن 2005
  حتى االن 2019
  حتى االن 2020

  ة فلسطين الهندسية للمصاعدمهندس في شرك
  مدير دائرة اوراكل في مكتب الهندسة والكمبيوتر

 عضو هيئة مديرين ومدير دائرة البرمجيات في شركة فلسطين الهندسية
  int@jجمعية شركات تقنية المعلومات االردنية  / إدارةعضو مجلس 

  الجمعية االردنية للحاسبات –عضو هيئة ادارية 
 قدمةـجيات المتمدير عام شركة البرم

  مدير مشارك في شركة مسار للحلول النقالة
  عضو هيئة مديرين شركة فلسطين لتطوير انظمة التحكم االلكتروني

 شركة المتخصصة لتقنيات قواعد البياناتالعضو هيئة مديرين في 
  )حياة اف ام(عضو هيئة مديرين شركة السالم لالعالم المرئي والمسموع 

   دد من الشركات التابعة عضو هيئة مديرين في ع
  1964 – 1960 علي محمد عطوي السحيمات/معالي المهندس 3

1964 – 1969  
1969 – 1971  
1971 – 1973  
1973 – 1976  
1976 – 1979  
1979 – 1984  
1978 – 1985  
1980 – 1994  
1978 – 1984  
1989 – 1991  
1991 – 1991  
1991 – 2001  
2013 - 2016  
2001 - 2017 

   

  زارة االشغال العامةمهندس في و 
  مدير مشاريع في السعودية

  مسؤول عن تخطيط الطرق والمطارات في المجلس القومي للتخطيط
  وكيل وزارة النقل
  مشاريع ٕادارةمكتب استشاري و / اعمال خاصة 

  وزير النقل
  وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء و وزير النقل

  عضو اللجنة الملكية لجامعة اليرموك
  الملكية لجامعة مؤتةعضو اللجنة 

  عضو المجلس الوطني االستشاري
  امين عمان الكبرى
  وزير النقل واالتصاالت –نائب رئيس وزراء 

 عضو مجلس امناء جامعة البترا
  عضو في مجلس االعيان 

 رئيس مجلس امناء جامعة البترا
  اـً سابق -في عدد من الشركات  إدارةعضو مجلس 

  1991 - 1989  اتمعن علي محمد السحيم/ السيد  4
1991 – 1995  
1995 – 1996  
1996 – 2001  
2001 - 2019  

  المصنع األردني للبصريات/ مسؤول إنتـاج 
  مدير في شركة تجارية خاصة 

  ع.لإلستثمارات المالية واإلقتصادية مالشرق العربي  /مساعد مدير عام 
  ع.المجموعة األولى لإلتصاالت مومدير عام شركة  إدارةعضو مجلس 

  ع.لإلستثمارات المالية واإلقتصادية مير عام شركة الشرق العربي مد
  سابقاً  -  الشركاتالمؤسسات و  عدد من إدارةمجلس  في عضو /رئيس 
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  اسامه رستم عزيز ماضي  /السيد  5

  

1981 - 1996  
  حتى االن 1983
  حتى االن 2008
  حتى االن  2008

  االردنية  أستاذ مساعد وأستاذ مشارك كلية الهندسة الجامعة
  ) ماضي وشركاهم(الهندسية  لإلستثماراتاإلئتالف  /رئيس هيئة مديرين 

  رئيس هيئة مديرين شركة العقبة للتعليم 
  السياحية والعقارية  لإلستثماراترئيس هيئة مديرين شركة الهضاب 

  2011 - 2006  خالد محمد فليح القضاه/ السيد  6
2011 - 2017  
  حتى االن 2017

  جتماعيفي المؤسسة العامة للضمان االرئيس قسم  
  مدير مديرية في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
  مدير ادارة في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

  2015 - 2011  فايز سليمان اشتيان الضمور / السيد  7
1984 – 2010  
1980 - 1983  
1980 – 1993  
2018 - 2019  

  اد االردن واالمارات لالستثمارات التجارية شركة ابع/ نائب المدير العام 
  االردنية السورية للنقل البري / نائب المدير العام ومدير الشؤون اإلدارية 

  رئيس قسم الكفاالت والتسهيالت لدى البنك التجاري االردني 
  ) اورنج(رئيس قسم البعثات الخارجيه لدى شركة االتصاالت االردنية 

  كم لالستثمار عضو مجلس ادارة شركة دار 
  بكر صديق عمر ابو سـيدو /السيد  8

 

1999 - 2009  
2000 - 2008  
2003 - 2009  
  حتى االن 2005
  حتى االن 2010
  حتى االن 2013

  عضو مجلس ادارة شركة جراسيا للتأمين
  )رومانيا(نائب رئيس مجلس ادارة ومدير عام مجموعة تونيلي للدواجن 

  )رومانيا(موعة تونيلي عضو لجنة االستثمار والتدقيق لمج
  )رومانيا(مدير عام شركة سيليكت نوثربكوم لالنتاج الزراعي واالعالف 

  ) رومانيا(نائب رئيس مجلس ادارة سيدو يونيون للتطوير العقاري 
  ) دبي(مدير عام شركة اميال للمقاوالت 

  2020 - 1960  ال داود عصفورـد مثقـيـول/ المرحوم   9
1962 – 1980  
1977 – 1980  
1977 – 1981  
1970 – 1980  
1980 - 1984  
1993 - 1994  
1994 – 1997  
1995 – 1997  
1997 – 2003  
1970 - 2020  
2007 – 2011 
2011  - 2020  

  امين سر ثم رئيس نادي السيارات الملكي االردني
  غرفة صناعة عمان إدارةرئيس مجلس 

  نائب امين عاصمة عمان
  عضو في المجلس الوطني االستشاري

  عضو المجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية
  وزير الصناعة والتجارة

  وزير الطاقة والثروة المعدنية
  سوق عمان المالي إدارةرئيس لجنة 

  نائب رئيس االتحاد االوروبي االسيوي لالسواق المالية
  شركة الخطوط الجوية الملكية إدارةرئيس مجلس 

  للتنمية البشريةنائب سمو رئيس الصندوق االردني الهاشمي 
 شركة مصفاة البترول االردنية إدارةنائب رئيس مجلس 

  رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول االردنية  
  
  

  :والخبرات العملية  العليا ونبذه تعريفية عن كل منهم دارةشخاص اإلأسماء ورتب أ - ب
  الـعـمـل الـخـبـرات الـعـمـلـيـة وأمـاكـن المؤھل العلمي  المنصب  االسم  رقم

1 

  /  السيد
  قديماتالمازن مصباح  احمد 

  م  1970مواليد  عام  
  م 05/03/2002تاريخ التعيين 

 ماليالمدير ال
  

وقائم بأعمال 
 المدير العام 

بكالوريوس 
محاسبة 
  وتمويل

 )1992 (  
ACPA  

1994 – 1998  
1998 – 2001  
2001 - 2001  
2002 - 2010  
  حتى االن 2006
2007 - 2010  
  تى االنح 2008
  حتى االن 2011
 حتى االن 2020

  محاسب رئيسي شركة االسد للكمبيوتر
  لإلتصاالت األولىمدير حسابات شركة المجموعة 

  الشركة التخصصية لتجارة اجهزة االتصاالت مدير مالي
  ع.م اإلقتصاديةو  المالية لإلستثماراتالشرق العربي  /مدير حسابات 

  م.م.مات المالية ذعضو هيئة مديرين شركة النخبة للخد
  ع.م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتالشرق العربي  إدارةعضو مجلس 
  ع.م ستثماراتالشرق العربي للتطوير واإل / إدارةعضو مجلس 

  ع.م اإلقتصاديةو  المالية لإلستثماراتالشرق العربي  / يـالـمر مدي
  نائب رئيس وعضو هيئة مديرين في عدد من الشركات التابعة 

2 

   / السيد
  برھومةشادي عبدالقادر حسين 

  م 1979مواليد عام 
  17/12/2005تاريخ التعيين 

مدير 
  حساباتال

بكالوريوس 
  محاسبة

 )2002 (  
ACPA  

2002 – 2005  
2005 – 2010  
 حتى االن 2011

  شركة سوفت للورق الصحي  /محاسب 
  ع.م اإلقتصاديةو  المالية لإلستثماراتالشرق العربي  محاسب رئيسي

  ع.م اإلقتصاديةو  المالية لإلستثماراتالشرق العربي  اباتــدير حســم

  . األخرى فهي وظائف شاغرة العليا داراتأما في ما يخص باقي مدراء اإل* 
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  : سهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقةسهم وعدد األسماء كبار مالكي األأ – 4

عدد اسھم  االسم  الرقم
عدد اسھم   النسبة 31/12/2020

  النسبة  31/12/2019

  %16.31 7,666,801  %19.70 9,258,414  علي محمد عطوي السحيمات  1
  %11.89 5,586,698  %11.99 5,636,698  معن علي محمد السحيمات  2
  7.96% 3,741,634  7.96% 3,741,634  والتجارة لإلستثمارات مونيةأالم شركة  3
  5.55% 2,610,389  5.55%  2,610,389  ريةالعقا لإلستثماراتشركة الشرق العربي   4
  5.47% 2,570,985  5.47% 2,570,985  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  5

  
  

  :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها  – 5
 حصــة يــديصــعب تحد وكــذلك ، يصــعب تحديــد الجــو التنافســي الــذي تعمــل بــه الشــركة نــهفأ، طبيعــة عمــل الشــركة ونشــاطاتها  بــالنظر الــى

  . الشركة من السوق محليا او خارجيـاً 
  

  :عتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليًا وخارجيًا اإل درجة6 - 
  . او المبيعات/المشتريات و إجماليفاكثر من  %10على موردين محددين او عمالء رئيسين محليًا او خارجيًا يشكلون  عتمادإيوجد  ال
  

   :نظمة وجب القوانين واأل مأو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بالحماية الحكومية  7 -
   .و غيرها أنظمة من منتجاتها بموجب القوانين واأل يأو أمتيازات تتمتع بها الشركة أو أحكومية  حمايةي أال يوجد 

  . ة الماليةمتياز حصلت الشركة عليها خالل السنإختراع أو حقوق يوجد أي براءات إ وال
  

القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها  – 8
  :التنافسية 

و قـــدرتها أا ـثـــر مـــادي علـــى عمـــل الشـــركة او منتجاتهـــأو غيرهـــا لهـــا أو المنظمـــات الدوليـــة أي قـــرارات صـــادرة عـــن الحكومـــة أال يوجـــد 
  . على الشركة معايير الجودة الدولية طبقنتوال  .التنافسية 

  

  :يكل التنظيمي للشركة اله -أ   - 9

  

  
  

  
  

  

  : ة ـكات التابعر ـالهيكل التنظيمي للش

  
  

 ھيئة مديرين

  مسؤول مشاريع
 )شاغر(

 مسؤول مالي وأداري
 )شاغر(

 المديرالعام

دائرة الشؤون االدارية ستثماردائرة اإل دائرة المشاريع  دائرة الشؤون المالية

  المستشار القانوني

 دارةمجلس اإل

 دارةلجان منبثقة عن مجلس اإل

 دارةرئيس مجلس اإل

 التدقيق الداخلي
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  : وفئات مؤهالتهم والشركات التابعة عدد موظفي الشركة - ب
  : كما يلي) الشركة االم (  اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتفئات مؤهالت موظفي شركة الشرق العربي 

  

  المجموع  ثانوية عامة  دبلوم  بكالوريوس  

  8  2  1  5  عدد موظفي الشركة
  

ــت  لإلســتثماراتشــركة الشــرق العربــي ( دارتهــا عــن طريــق مــوظفي الشــركة األم إم الشــركات التابعــة االخــرى ال يوجــد بهــا مــوظفين وي
  . ) ع.م اإلقتصاديةالمالية و 

  

  : والشركات التابعة هيل والتدريب لموظفي الشركةبرامج التأ –ج 

  . 2020لم تقم الشركة باجراء اي برامج تاهيل وتدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية 
  

  : تي تتعرض الشركة لهاالمخاطر ال10 - 
 عليها جوهري ال يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة او من الممكن ان تتعرض الشركة لها خالل السنة الالحقة ولها تاثير مادي

 هوانعكاسات وضعف الطلب في السوق والناجمة عن هبوط االسعاروالعقار  سوى المخاطر المتأتية من طبيعة العمل بأسواق المال
تأجير وبيع األموال غير  االنظمة والتعليمات التي تحكمالقوانين و  تطبيق والتاثير الحاصل من محفظة الشركة راتإستثماعلى 

في حدوث أزمة  2020ا والذي أدى في بداية عام ـار الناجمة عن تفشي فيروس كورنـوأيضًا األث . التعامالت في العقاراتالمنقولة و 
  . ، األمر الذي أدى إلى التأثير السلبي على أنشطة الشركة لشركات واألنشطة اإلقتصاديةإقتصادية عالمية وتعطل العديد من ا

  

  
  

  :  2020 نجازات التي حققتها الشركة خالل السنة الماليةاأل 11 - 
 ســتالمه حســب االصــولإ و ،  دونــم)  7 ( تهامســاحالبالغــة  مشــروع ســياحي ترفيهــي علــى أرض دوار الداخليــةتنفيــذ نتهــاء مــن تــم اإل .1

  .ستخدامات المشروع إ و  نشطةأ لجزء بسيط من لحصول على تراخيصاو  وترخيص مبنى المشروع
 . )المرحلة الثانية ( شقق عبدون في مشروع ) 1(شقق عدد بيع  .2
 .شقة سكنية على أرض مملوكة للشركة التابعة ) 14(إلنشاء ) المرحلة الثالثة ( البدء في تصميم مشروع شقق عبدون  .3
 .ية وعقارية إستثمار شراكة مع جهات  إتفاقياتوتسويق وبيع عقارات من خالل  وفرز متابعة تطوير .4
األزمـة ومـا تفرضـه عوامـل السـوق ، حيـث تمكنـت  إدارةبما يتناسب مع نهج التدفقات النقدية خالل العام  إدارةعملت الشركة على  .5

 . مليون دينار) 0.5(قيمتها و  2020أقساط قروض عام  لتسديد إلتزاماتها وتنفيذ خطة عملها وتأجيلمن تحقيق السيولة الالزمة 
فـي هـذه الشـركات مـن خـالل الكـادر اإلداري  سـتثماراإلشراف على الشركات التابعة والحليفة وبمـا يحقـق الفائـدة والمصـلحة مـن اإل .6

 .لتزاماتها للشركة ودون تحمل نفقات إدارية إضافية ، وتمكين هذه الشركات من تحقيق السيولة الالزمة لمواجهة إ
متابعــة الســلطات التنظيميــة والتشــريعية مــن أجــل تعــديل وتحســين البيئــة التشــريعية الناظمــة للقطــاع العقــاري لتتضــمن بنــود ومــواد  .7

 .بدًال من العقوبات والغرامات الواردة في نصوص التشريعات  ستثمارتحفيزية لإل
  
  

  

  :الل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي حدثت خ ةاالثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكرر  – 12
   .وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي  2020ر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية ـثأي أال يوجد 
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للسنوات  وراق الماليةار األ سعأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين و واأل  رباح المحققةالسلسلة الزمنية لأل 13 - 

  :الخمس الماضية 
 الـبـيــــان  2020  2019  2018  2017  2016

 المتحققة أو الخسائر االرباح 348,484- 1,510,644- 729,942- 287,341-  657,234

    االرباح الموزعة  0  0  0  0  0

  نسبة االرباح الموزعة  %0 %0 %0 %0 %0

  الموجودات  63,424,807  63,970,176  65,765,265  66,758,596  67,673,011

  حقوق المساهمينصافي   50,735,322  51,107,518  52,583,218  53,616,902  54,121,728

  ** سعر أغالق السهم    0.41  0.48 0.53  0.55  0.49
  

 .  %100وذلك بتوزيع اسهم مجانية بنسبة  18,108,872الى  9,054,436من  06/06/2006تم زيادة راس المال بتاريخ ** 

  . %65.66وذلك بتوزيع اسهم مجانية بنسبة  30,000,000الى  18,108,872من   2007/06/20تم زيادة راس المال بتاريخ** 

عن طريق االكتتاب الخاص لمساهمي وذلك  35,000,000الى  30,000,000ن م  2007/11/19ختم زيادة راس المال بتاري** 
  . دسـنار للسهم الواحد ، وبنسبة السُ نصف دي هاالشركة وبعالوة اصدار مقدار 

 سهم وذلك عن طريق االكتتاب /دينار  40,000,000الى  35,000,000من  05/06/2008تم زيادة راس المال بتاريخ ** 
  . دنانير 3سهم ، وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم وعالوة اصدار  /مليون دينار) 5(اتيجي وبقيمة الخاص لشريك استر 

سهم وذلك عن طريق االكتتاب  /دينار  47,000,000الى  40,000,000من  17/12/2008راس المال بتاريخ  تم زيادة** 
  . ه دينار واحد وبدون عالوة اصداروبقيمه اسمي% 17.5لمساهمي الشركة ، وبنسبة  الخاص
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   : اليةتحليل المركز المالي ونتائج أعمال الشركة خالل السنة الم - 14
الى الھيئة العامة بالموافقة على  دارةويوصي مجلس اإل ،دينار) 348,484( بقيمةخسائر   2020الشركة لعام  بلغت نتيجة أعمال

  :عمال الشركة أللمركز المالي ونتائج  ونعرض فيما يلي تحليالً  ، المخصصات واالحتياطيات كما وردت في الميزانية
  

 2016 2017 2018 2019 2020 الـبـيــــــان
 0.49 0.55 0.53 0.48 0.41  دينار/   القيمة السوقية للسھم بنھاية السنة

 0.014 0.006- 0.016- 0.032- 0.007-  دينار/ عائد  السھم الواحد 
 0.029 0.011- 0.029- 0.067- 0.018-  عائد االرباح لسعر السھم

 35.00 89.96- 34.13- 14.93- 55.30- مرة ( PE )مضاعف سعر السھم 
 1.15 1.14 1.12 1.09 1.08  *دينار      /  القيمة الدفترية للسھم 

 0.43 0.48 0.47 0.44 0.38 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية
 23,030 25,850 24,910 22,560 19.270  دينار) باآلالف(إجمالي القيمة السوقية 

 0.41 0.81 0.73 0.51 0.31  مرة/  تداول السھم
 0.97 0.43- 1.11- 2.36- 0.55-  % ائد على الموجوداتالع

 1.21 0.54- 1.39- 2.96- 0.69-  % العائد على حقوق المساھمين
 0.28 0.93- 1.93- 2.81- 0.73-  % نسبة التغير في حقوق المساھمين 

 7.42 6.58 7.39 6.68 6.86  )مرة ( نسبة التداول  
  

التي توجب األخذ بالتدني في  وبما يتناسب مع التعليمات والقوانين ذات العالقة 2014حية لعام تم تعديل البيانات المالية اإلفتتا  *
 17/12/2014قرار الھيئة العامة للشركة في إجتماعھا الذي عقد بتاريخ العقارية دون الزيادة نتيجة ل لإلستثماراتالقيمة العادلة 
الشركة في  إستثمارحيث تم إثبات تدني   . ع.م العقارية لإلستثماراتربي عملية إندماج الشركة مع شركة الشرق الع بالعدول عن

 ستثماراتالشركة في بعض اإل إستثماررأس مال شركة تطوير العقارات وبعض الشركات الزميلة باإلضافة إلى إثبات تدني 
  .ت ھيئة االوراق المالية زيادة في القيمة العادلة تماشياً مع تعليماـالعقارية ، ولم تتمكن الشركة من اظھار ال

  

  :التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة  - 15
 .اإلستمرار في بيع الشقق السكنية الجاهزة في منطقة عبدون  .1
) ايـالف لإلسـتثمارات العقاريـة(البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع شقق سكنية في منطقة عبدون على أرض الشركة التابعة  .2

 .متطلبات السوق من الشقق  وحسب
 .) دوار الداخلية ( في منطقة الشميساني ةالواقع ةترفيهيال ةسياحيلقرية اال تشغيل .3
وحســب معطيـــات  المملوكــة للشــركة والشــركات التابعـــة والحليفــة خــارج التنظـــيم الراضــيل وتســويق وفـــرز تنفيــذ مشــاريع تطــوير .4

 . السوق
عنية بالقطاع العقاري وعقد شراكات تطوير أو إسـتثمار أو تـأجير علـى العقـارات المملوكـة المشاركة مع الجهات اإلستثمارية الم .5

 .للشركة والشركات التابعة 
مــن خــالل التعاقــد مــع مــزودي  الممكنــة ، الثابتــة بأقــل التكــاليف ومشــاريعها واإلشــراف علــى تنفيــذ خطــة عمــل الشــركةالمتابعــة  .6

  .ت والوضع الراهن في السوق العقاري بشكل خاص المعطيا وضمنالخدمات في كافة المجاالت ، 
 .األزمة الحالية  في ظل ظروف عوامل السوقالمرتبطة بمتابعة رفـــد خطة عمل الشركة بالمتغيرات  .7
 . المشاريع لتخفيض المديونية وتنفيذ للشركة وحسب ما تفرضه عوامل السوق وتحقيق السـيولـة الالزمةالتدفقات النقدية  إدارة .8
 .على تعظيم قيمة اإلستثمارات المالية والعقارية بشتى الوسائل المتاحة بما في ذلك من الناحية التنظيمية أو التسويقية العمل  .9
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  : 2020عام  والشركات التابعة األم للشركة تعاب التدقيقأ 16 - 

  : ات كما يلي ـالمبيعًال ضريبة ـامـللشركة األم والشركات التابعة ش  2020بلغت اتعاب التدقيق لعام 
  المبلغ  اسـم الشـركـة  الرقم

 8,120  )الشركة األم(ع .م اإلقتصاديةالمالية و  لإلستثماراتشركة الشرق العربي   1
  3,132  ع.م ستثماراتشركة الشرق العربي للتطوير واإل  2
  1,450  م.م.شركة البادية لالبراج العقارية ذ  3
  1,450  م.م.ذ العقارية لإلستثماراتشركة ايالف   4
 348  م.م.ذ ية المنبثقة لالستشارات والتدريبستثمار الشركة اإل  5
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة اجحرة   6
 348  م.م.ي ذستثمار شركة الوجه العقاري اإل  7
 348  م.م.ية ذستثمار شركة بانوراما عمان للمشاريع اإل  8
 348  م.م.ية ذستثمار شركة التلة للمشاريع اإل  9

 348  م.م.ية ذستثمار شركة الطلة للمشاريع اإل  10
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة المكمان   11
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة القليب   12
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة الديمومه   13
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة الظاهر   14
 348  م.م.المتخصصه ذ لإلستثماراتالخامسه  شركة النقطه  15
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة المرفق   16
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة تل القمر   17
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة انسام  18
 348  م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة المسرة   19
 19,372  الـمـجمـوع  

  

  
  : دارةعضاء مجلس اإلأالمملوكة من قبل وراق المالية أل عدد ا - أ 17 -  

عدد اسهم   النسبة
عدد اسهم   النسبة 2019/12/31

  الرقم  اسم العضو  المنصب  الجنسية 2020/12/31

0.01%  
0.02%  

6,000 
9,900  

0.01%  
0.02%  

6,000 
9,900  

رئيس   االردنية
  المجلس

  م.م.ذ شركة البند السادس لالستثمارات العقارية
 1  معالي شحاده عبداهللا الحمد ابو هديب /ويمثلها 

0.25%  
1.83%  

116,175 
861,213  

0.25%  
2.15%  

116,175 
1,013,693  

 نائب الرئيس  االردنية
  م.م.شركة اسرار لالستثمارات العقارية ذ

 2  عمار وائل عزت السجدي/ المهندس 

 3  هندس علي محمد عطوي السحيمات الم  عضو االردنية  9,258,414  19.70%  7,666,801  16.31%

0.04%  
0  

20,000  
---- 

0.04%  
0  

20,000  
---- 

  عضو االردنية
  م.م.شركة الربيع المتميز لإلستثمارات العقارية ذ

 4  اسامه رستم عزيز ماضي /ويمثلها 

5.47%  
0  

2,570,985  
----  

5.47%  
0  

2,570,985  
----  

  عضو االردنية
  :ويمثلها  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

  5  السيد خالد محمد فليح القضاه

0.41%  
0  

191,600  
----  

0.18%  
0  

87,128  
----  

  عضو االردنية
  م.م.شركة نسيم دبي لالستثمارات العقارية ذ

  6  السيد فايز سليمان اشتيان الضمور/ ويمثلها 

7.96%  
11.89%  

3,741,634  
5,586,698  

7.96%  
11.99%  

3,741,634  
5,636,698  

  عضو االردنية
  م.م.شركة المامونية لالستثمارات والتجارة ذ

  7  السيد معن علي محمد السحيمات / ويمثلها 

0.01%  
1.00%  

5,000  
468,000  

0.01%  
1.00%  

5,000  
468,000  

  عضو االردنية
  شركة صديق ابو سيدو للتجارة

 8  السيد بكر صديق عمر ابو سيدو/ ويمثلها 

يةاالردن  127,096 %0.27  127,096 %0.27  
نائب 
الرئيس 
  سابقاً 

 9   وليد مثقال داود عصفور/  المرحوم
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  : واإلدارة العليا التنفيذية دارةعضاء مجلس اإلأمساهمات الشركات المسيطرة عليها من قبل  -ب

  الجنسية اسم الشركة المسيطر عليها المنصب دارةاسم عضو مجلس اإل
عدد اسهم 

31/12/2020
عدد اسهم 

31/12/2019 
  3,741,634  3,741,634  أردنية م.م.والتجارة ذ لإلستثماراتشركة المأمونية   عضو علي محمد السحيمات /الي المهندسمع

  6,000  6,000  أردنية م.م.العقارية ذ لإلستثماراتشركة البند السادس   عضو  محمد السحيمات معن علي /السيد

  . واإلدارة العليا التنفيذية دارةال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل باقي اعضاء مجلس اإل* 
  

  : التنفيذية العليا دارةاإل أشخاصوراق المالية المملوكة من قبل عدد األ  – ج

  الجنسية  المنصب  االســـــم  الرقم
عدد اسهم 

31/12/2020 
عدد اسهم 

31/12/2019 

  مازن مصباح احمد القديمات/ السيد   1
  المدير المالي

قائم باعمال ( 
   ) المدير العام

  6,212  6,212  االردنية

  2,500  2,500  االردنية  مدير الحسابات  شادي عبدالقادر حسين برهومة /السيد  2

  .التنفيذية العليا  دارةاإل أشخاص باقي ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل* 
  

  :يا لـالع دارةاإلأشخاص قارب أو  دارةعضاء مجلس اإلأقارب وراق المالية المملوكة ألعدد األ  -د
عدد اسھم   الجنسية  الصله/ المنصب   االســم  الرقم

2020/12/31 
عدد اسھم 

2019/12/31 

 عمار وائل عزت السجدي /المھندس   1
  جمانا حمدي علي الساكت

 نائب الرئيس
  زوجه

  
  االردنية

  
36,463 

  
36,463 

        عضو  معن علي محمد السحيمات /السيد   2
 9,536  9,536  ردنيةاال  زوجة  رانيا شحاده بدوي البيطار 
  72,653  72,653  االردنية  ابن  محمد معن علي السحيمات 

 وليد مثقال داود عصفور / المرحوم  3
  جانيت احمد يوسف قاسم

 ً  نائب الرئيس سابقا
  زوجه

  
  االردنية

 
2,270  

 
2,270  

  . التنفيذيةلعليا ا دارةاإل أشخاصرب اقأو  دارةقارب أعضاء مجلس اإليوجد شركات مسيطر عليها من قبل أ ال* 
 . التنفيذية اإلدارة العلياأشخاص قارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب ملكيات أوراق مالية لباقي أال يوجد * 

  

  : دارةعضاء مجلس اإلأالتي يتمتع بها كل من رئيس و  والمكافاتمزايا ال -أ  18-

بدل سائق   لجانبدل   بدل تنقالت  المنصب  االســم الرقم
  وسيارة

المزايا  إجمالي
  السنوية

 25,200  18,000  3,600 3,600  رئيس مجلس  شحاده عبداهللا الحمد ابو هديب /معالي  1
 7,200   3,600 3,600  نائب رئيس  عمار وائل عزت السجدي/ السيد  2
 7,200   3,600 3,600  عضو  علي محمد عطوي السحيمات  /معالي   3
 7,200   3,600 3,600  عضو  اسامه رستم عزيز ماضي /السيد  4
 7,200   3,600 3,600  عضو  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 5
 7,200   3,600 3,600  عضو   معـن علي محمد السحيمات/ السيد  6
 7,200   3,600 3,600  عضو  فايز سليمان اشتيان الضمور / السيد  7
 7,200    3,600 3,600  عضو  بكر صديق ابو سيدو  /السيد  8
 5,400   2,700 2,700  نائب الرئيس سابقاً   يد مثقال داود عصفورول/  المرحوم 9

  
  
  

  : العليا دارةاإل شخاصأيتمتع بها المزايا والمكافأت التي  -ب 

  المنصب  االسم  
الرواتب

السنوية 
 ةجمالياإل

اعمال   اخرى
  اضافيه

امانة سر 
مجلس 
  االدارة

المزايا  إجمالي
  السنوية

  ماتمازن مصباح احمد القدي /السيد 1
   المدير المالي

عمال قائم بأ( 
   ) المدير العام

40,220 6,704 6,000 6,000 58,924 

  23,324 --- --- 3,332  19,992  مدير الحسابات  شادي عبدالقادر حسين برهومة /السيد 2
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  : 2020التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية  التبرعات والمنح 19 -
  .  2020ھا الشركة خالل السنة المالية ال يوجد تبرعات ومنح دفعت

  
العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو 20 - 

  :أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم  دارةرئيس مجلس اإل
 دارةرئيس مجلس اإل الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو الشركة المصدرة مع و ارتباطات عقدتهاية عقود أو مشاريع أأال يوجد 

  .أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم 

  
    : مساهمة الشركة في حماية البيئة  –أ  - 21

  . د مساهمة للشركة في حماية البيئةال يوج
  :المجتمع المحلي مساهمة الشركة في خدمة   -ب 

  .ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي 

  
  : دارةات مجلس اإلـجتماععدد إ -22

  .جتماعات إ)  7 ( 2020الشركة خالل عام  إدارةعات مجلس جتمابلغ عدد إ
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  كلمة الختام
  

  حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،،،،،
  

سائال المولى العلي القدير أن  .كة قتهم الكريمة ودعمهم للشر ثن يتقدم بخالص الشكر للمساهمين الكرام على أ دارةيسر مجلس اإل

 .شركتكم الموقرة  إدارةن نكون قد وفقنا في يوفقنا لما فيه الخير وأ
 
  

  
 

  جدول األعمال
  

ة المدرجة على جدول في االمور التالي وعمال بأحكام قانون الشركات والنظام االساسي فاننا نوصي الهيئة العامة الموقرة النظر

  :تخاذ القرارات المناسبة بشأنها ها وإ اعمال هذا اإلجتماع ومناقشت

  .جتماع العادي السابق للهيئة العامة تالوة وقائع اإل  - 1

 . 2021وخطتها المستقبلية لعام  2020عمال الشركة لعام أعن  دارةتقرير مجلس اإل - 2

 . 2020لعام  الموحدة عن البيانات الماليةتقرير مدققي حسابات الشركة  - 3

 . 31/12/2020رباح والخسائر كما في األ الميزانية السنوية وحساب - 4
 .بتحديدها  دارةتعابهم أو تفويض مجلس اإلأوتحديد بدل  2021 نتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليةإ -5

 .وحسب أحكام القانون  31/12/2020عن السنة المالية المنتهية في  دارةأبراء ذمة أعضاء مجلس اإل -6
  

  



 

 

 

 
 

 شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية

 شركة مساهمة عامة محدودة

 المالية الموحدة  قوائمال

 0202كانون االول  13

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 صفحـة 

  

   3 - 2 المستقل تقرير مدقق الحسابات -

  

 4  ةالموحد المركز المالي قائمة -

  

 5  ةالدخل الموحد قائمة -

  

 6  ةالدخل الشامل الموحد قائمة -

  

 7  ةالموحد الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة -

  

 8  ةالتدفقات النقدية الموحد قائمة -

  

 22 - 9 المالية الموحدة قوائمإيضاحات حول ال -

 
  







 

4 
 

 

 شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0202كانون األول  13كما في  ةالموحدالمركز المالي  قائمة
 

 ) بالدينار األردني (

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 2219 2222 ايضاح 

    الموجودات

    الموجودات غير المتداولة

 3201250677  3203810268  3  عقاريةإست مارات 

 370462  420561   ممتلكات ومعدات 

 509740526  508270384  17 ذمم  هات ذات عالقة مدينة 

 1101230733  1103460212  4 إست مارات في ،ركات زميلة 

 108450952  107270292  5 مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 5101270348  5103240715   مجموع الموجودات غير المتداولة
    

    الموجودات المتداولة

 802620994  706550272  6  وعقارات معدة  للبيع  أرايي

 109590722  109460625  7 ذمم وأرصدة مدينة أخرى

 8170425  9160527  8 محتفظ بها برسم البيع مو ودات مالية

 1290448  1230499  9 مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 140222  80428   ،يكات برسم التحصيل

 108810241  104690823  12 النقد وما في حكمه

 1208620828  1201220292   مجموع الموجودات المتداولة

 82,386,,61  61,404,728   مجموع الموجودات
    

    حقوق الملكية والمطلوبات

   11 حقوق الملكية

 4702220222  4702220222   المدفوعو المصرح والمكتتل به رأس المال

 705980646  705980646   احتياطي إ باري

 404980152  404980152   احتياطي اختياري 

 (102440131) (102670843)  للمو ودات المالية  التغير المتراكم في القيمة العادلة

 (502280733) (502280733)  ما تملكه الشركات التابعة من أسهم الشركة األم

 (109360416) (202840922)  خسائر متراكمة

 5101270518  5207350322   صافي حقوق مساهمي الشركة 

 1930624  1890256   حقوق غير المسيطرين

 5103210122  5209240378   صافي حقوق الملكية
    

    المطلوبات

    المطلوبات غير المتداولة

 710422  710422   أرباح مل لة 

 702420142  702350782  17 ذمم  هات ذات عالقة دائنة 

 304320621  304320621  12 عام أك ر من تستحق بعدإئتمانية  تسهيالت

 1207440141  1207370781   مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    المطلوبات المتداولة

 101430728  102590375  13 ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 7810225  7230273  12 تسهيالت إئتمانية تستحق خالل عام 

 109240913  107620648   مجموع المطلوبات المتداولة

 1206690254  1205220429   مجموع المطلوبات 

 82,386,,61  61,404,728   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واالقتصادية

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0202كانون االول  13للسنة المنتهية في  ةالدخل الموحد قائمة
 

 
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 2219 2222 إيضاح 

    

 6520276  1280722   عقارات وأرايي  بيع إيرادات 

 (3940288) (1270846)  وأرايي مباعةعقارات كلفة 

 056,377  02,754   مجمل الربح  

 (5420221) 2230272  4 ،ركات زميلة أعمال نتائجحصة الشركة من 

 (2470725) 990282   تقييم مو ودات مالية محتفظ بها برسم البيع فروقات

 (250485) (30168)  الدخلفروقات تقييم مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 (220215) (580787) 3 مصروف إستهال  إست مارات عقارية 

 (6640283) (4650927) 14 مصاريف إدارية 

 (3140347) (3130557)  مصاريف تمويل

 1450626  1230749  15 خرىأ ومصاريف يراداتإ

 (3,432,000) (184,674)  قبل الضريبةالسنة  خسارة

 (20666) (51) 18 والمساهمة الوطنية للسنةدخل اليريبة 

 (830275) 260384  18 يريبة دخل سنوات سابقة وفر )مصروف( 

 (3,4,6,361) (147,153)  خسارة السنة
    

    عود إلى :تو

 (105120644) (3480484)  مساهمي الشركة 

 140481  133   حقوق غير المسيطرين 

  (147,153) (3,4,6,361) 

    

    

 (2.214) (2.227) 19 السنة  خسارة من األساسية والمخفضة حصة السهم

    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "وتقرأ معها الموحدة المالية قوائمتشكل  زءاً من هذه ال( 23( إلى رقم )1من رقم )"إن اإليضاحات المرفقة 
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 واالقتصاديةشركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية 

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالدخل الشامل الموحد قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2222 2219 

   

 (104960163) (3480351) السنة  خسارة

   بنود الدخل الشامل األخرى:

 (410532) (320337) حصة الشركة من بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة

 730215  80925  التغير في القيمة العادلة للمو ودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل

 (3,464,672) (183,861) الدخل الشامل للسنة إجمالي

   

   إجمالي الدخل الشامل يعود إلى:

 (104750722) (3720196) مساهمي الشركة 

 110222  433  حقوق غير المسيطرين

 (183,861) (3,464,672) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقرأ معها"المالية الموحدة  قوائمال( تشكل  زءاً من هذه 23( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"
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 لإلستثمارات المالية واإلقتصاديةشركة الشرق العربي 

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالتغيرات في حقوق الملكية الموحد قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

 رأس المال

 

 إحتياطيات

في  التغير المتراكم

 القيمة العادلة
 ما تملكه 

 خسائر الشركات التابعة

 

 صافي حقوق 

 

 حقوق

 

 حقوقصافي 

 الملكية  غير المسيطرين مساهمي الشركة متراكمة  من أسهم الشركة األم للموجودات المالية اختياري إجباري المدفوع 

          

 53,123,300  3,1,624  53,328,537  (16,436,,3) (5,227,811) (3,244,313) 4,4,7,350  8,5,7,646  48,222,222  3/3/0202الرصيد كما في 

 (73,,4) (40981) ـ ـ         ـ ـ         ـ ـ ـ حقوق غير المسيطرين 

 (183,861) 433  (180,3,6) (3480484) ـ (230712) ـ ـ ـ إ مالي الدخل الشامل للسنة

 04,187,,52  256,,37  52,815,100  (22,,0,074) (5,227,811) (3,268,741) 4,4,7,350  8,5,7,646  48,222,222 13/30/0202الرصيد كما في 

          

 50,860,775  668,,38  50,571,037  (405,880) (5,227,811) (285,,3,28) 4,4,7,350  8,5,7,646  48,222,222  ,3/3/023الرصيد كما في 

 38,,0  20917  ـ ـ         ـ ـ         ـ ـ ـ حقوق غير المسيطرين 

 (3,464,672) 110222  (3,485,822) (105120644) ـ 340944  ـ ـ ـ إ مالي الدخل الشامل للسنة

 53,123,300  3,1,624  53,328,537  (16,436,,3) (5,227,811) (3,244,313) 4,4,7,350  8,5,7,646  48,222,222 ,13/30/023الرصيد كما في 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقرأ معها"المالية الموحدة  قوائمال( تشكل  زءاً من هذه 23( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية

 محدودةشركة مساهمة عامة 

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالتدفقات النقدية الموحد قائمة
 

 )بالدينار األردني( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "وتقرأ معها المالية الموحدة قوائمالتشكل  زءاً من هذه ( 23( إلى رقم )1من رقم )"إن اإليضاحات المرفقة 

 2222 2219 

   األنشطة التشغيلية 

 (104120222) (3740684) قبل الضريبة السنة خسارة

 (2560188) (220854) إست مارات عقارية بيع  أرباح

 5420221  (2230272) ،ركات زميلة نتائج أعمال حصة الشركة من

 2470725  (990282) محتفظ بها برسم البيعمالية تقييم مو ودات  فروقات

 250485  30168  من خالل قائمة الدخل  بالقيمة العادلة فروقات تقييم مو ودات مالية

 370997  810317  استهالكات
   

   التغير في رأس المال العامل

 ـ          20781  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 5130932  1160112  أرايي وعقارات معدة للبيع

 470222  50592  ،يكات برسم التحصيل

 1240991  130114  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

 (820822) 320874  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 (330972) (720277) يريبة دخل مدفوعة

 (2630871) (5350229) األنشطة التشغيلية  المستخدمة في التدفقات النقديةصافي 
   

   األنشطة اإلستثمارية 

 1280522  (30911) عقاريةاست مارات 

 ـ       1270584  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

 (1260961) ـ           مشاريع تحت التنفيذ

 (520688) (270629) ممتلكات ومعدات

 (290127) 960244   األنشطة اإلستثمارية  (المستخدمة فيمن )التدفقات النقدية صافي 
   

   األنشطة التمويلية

 (4950133) (770932) تسهيالت إئتمانية

 3580622  1250459  ذمم  هات ذات عالقة 

 (1360511) 270527  األنشطة التمويلية  (المستخدمة في) من التدفقات النقديةصافي 

   

 (4290529) (4110438) النقد وما في حكمهالتغير في 

 203120752  108810241   السنة في بداية  وما في حكمه النقد

 3,773,043  721,,3,46  السنةفي نهاية  وما في حكمه النقد
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 شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية

 شركة مساهمة عامة محدودة

 المالية الموحدة قوائمإيضاحات حول ال

 0202كانون األول  13
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عـــام   .  3

بتدداريخ  (268)رقددم تحددت كشددركة مسدداهمة عامددة محدددودة  شررركة الشرررق العربرري لرسررتثمارات الماليررة واالقتصرراديةتأسسددت 

إدارة الشركات التابعة لهدا والمشداركة  هاومن أهم غايات ،إن مركز تسجيل الشركة هو في المملكة األردنية الها،مية .12/1/1995

واسدت مار أموالهدا فدي األسدهم والسدندات  والقيدام بكافدة أ،دكال ونشداطات االسدت مار العقداري، في إدارة الشركات التي تساهم فيها،

 واألوراق المالية، وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
 

 األردن. –إن أسهم الشركة مدر ة في بورصة عمان لألوراق المالية 
 

وتتطلدل هدذه  ،2221آذار  24 ـدة بتدـاريخالمرفقة من قبل مجلي إدارة الشركة في  لستـه المنعق الموحدة الماليـة قوائمتـم إقرار ال

 .للمساهمينموافقة الهيئة العامة  المالية الموحدة قوائمال
 

 

 

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   .  0
 

 المالية الموحدة قوائمأسس إعداد ال
 

المالية الموحدة للشركة و،ركاتها التابعة وفقداً للمعدايير الصدادرة عدن مجلدي معدايير المحاسدبة الدوليدة والتفسديرات  قوائمتم اعداد ال

 الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنب قة عن مجلي معايير المحاسبة الدولية.
 
 

 ريخية باست ناء المو ودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة. كلفة التاالمالية الموحدة وفقاً لمبدأ ال قوائمتم إعداد ال
 
 

 المالية الموحدة والذي يم ل العملة الرئيسية للشركة. قوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار ال
 

سدت اء المعدايير والتعدديالت ، بإلتدي تدم اتباعهدا فدي السدنة السدابقةإن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات ا

 الجديدة التي أصبحت وا بة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية.
 

 أسس توحيد القوائم المالية 

و،دركاتها التابعدة الخايدعة لسديطرتها، وتتحقدق السديطرة عنددما يكدون تتضمن القدوائم الماليدة الموحددة القدوائم الماليدة للشدركة األم 

للشركة األم حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المست مر فيها ولديها القدرة علدى التدأثير علدى هدذه العوائدد مدن 

 كة المست مر فيها فقط عندما يتحقق ما يلي: خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المست مر فيها، وتتم السيطرة على الشر
 

 

سيطرة الشركة األم على الشركة المست مر فيها )الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األم القدرة على تو يه النشداطات ذات الصدلة  -

 للشركة المست مر فيها(.
 

 المست مر فيها. تعرض الشركة األم أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة -
 

 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المست مر فيها والتأثير على عوائدها. -
 

عدة يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفي تاريخ القوائم المالية للشركة األم وبإستخدام نفي السياسدات المحاسدبية المتب

بعة تتبدع سياسدات محاسدبية تختلدف عدن تلدك المتبعدة فدي الشدركة األم فيدتم ا دراء التعدديالت اذا كانت الشركات التا .في الشركة األم

 الالزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
 

فيده فعليداً انتقدال سديطرة  يدتممدن تداريخ تملكهدا وهدو التداريخ الدذي  ةالشركات التابعة في قائمة الددخل الموحدد أعماليتم توحيد نتائج 

حتدى  ةتم الدتخل  منهدا فدي قائمدة الددخل الموحدديدالشدركات التابعدة التدي  أعماليتم توحيد نتائج  .على الشركات التابعة األم الشركة

 فقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.تالتاريخ الذي 
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 تم ل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملو  من قبل الشركة في حقوق الملكية في الشركات التابعة.  
 

 

 األم: المالية للشركة قوائمالها المالية مع قوائموفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد   
 

 اسم الشركة التابعة

نسبة 

 التملك 

رأس المال 

 المدفوع 

 

 النشاط
    

 است مارات 5220222  %82  المساهمة العامة اتالشرق العربي للتطوير واالست مار

 استشارات وتدريل 180222  %75  االست مارية المنب قة لإلستشارات والتدريل محدودة المسلولية

 تطوير عقارات 120222  %122  إيالف لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية

 تطوير عقارات 120222  %122  أ حرة لالست مارات العقارية محدودة المسلولية

 تطوير عقارات 120222  %122  الو ه العقاري االست ماري محدودة المسلولية

 تطوير عقارات 120222  %122  البادية لألبراج العقارية  محدودة المسلولية

 تطوير عقارات 120222  %65.5 بانوراما عمان للمشاريع االست مارية محدودة المسلولية 

 تطوير عقارات 120222  %52 الطلة للمشاريع االست مارية محدودة المسلولية 

 تطوير عقارات 120222  %52 التلة للمشاريع االست مارية محدودة المسلولية

 تطوير عقارات 120222  %86.5 القليل لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية   

 تطوير عقارات 120222  %122 الديمومة لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية  

 تطوير عقارات 120222  %53 المكمان لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية  

 تطوير عقارات 120222  %122 محدودة المسلولية   المتخصصةالنقطة الخامسة لإلست مارات 

 تطوير عقارات 120222  %52 الظاهر لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية 

 تطوير عقارات 120222  %122 تل القمر لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية 

 تطوير عقارات 120222  %122 المرفق لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية

 تطوير عقارات 120222  %82.6 أنسام لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية

 تطوير عقارات 120222  %122 المسرة لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية

 

 *  إن  ميع الشركات المذكورة أعاله مسجلة وتمارس أعمالها داخل المملكة األردنية الها،مية. 
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة    

 المعدايير التعديالت على المعايير الدوليدة للتقدارير الماليدة، وسديتم تطبيدق هدذهو المعايير أصدر مجلي معايير المحاسبة الدولية عدداً من

التعدديالت فدي المسدتقبل لدن يكدون لده أي و المعدايير هذه، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق 2222كانون األول  31التعديالت بعد تاريخ و

 للشركة. الموحدة المالية  قوائمتأثير  وهري على ال

  

 : وتواريخ تطبيقها  التي تم إدخال تعديالت عليها الجديدة والمعايير وفيما يلي ملخ  ألهم المعايير   

 
 تاريخ التطبيق  موضوع المعيار رقم المعيار

   

 2223سنوات المالية التي تبدأ في كانون ال اني ال عقود التأمين  (17الدولي للتقارير المالية رقم )المعيار 
   

 

 استخدام التقديرات

وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلل من ادارة الشدركة القيدام بدبعل التقدديرات واإل تهدادات التدي تدلثر  الموحدة المالية قوائمإن اعداد ال

واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرييات تخضع لدر ات متفاوتة من الدقة والتديقن،  الموحدة المالية قوائمعلى ال

وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوياع وظدروف الفريديات التدي اسدتندت عليهدا 

 تلك التقديرات. 
 

 :الموحدة المالية قوائميلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد ال وفيما
  
احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة  تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتا ية لالصول الملموسة بشكل دوري لغايات -

فددي قائمددة الدددخل  المسددتقبل، ويددتم اخددذ خسددارة التدددني )ان و دددت(العامددة لتلددك االصددول وتقددديرات االعمددار االنتا يددة المتوقعددة فددي 

 الموحدة.
 

( حيدث تتطلدل هدذه العمليدة 9تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المو ودات المالية وفقاَ لمعيار التقاريرالماليدة الددولي رقدم ) -

ة المستقبلية وقيم الضمانات ونسل التع ر وأرصدة المو دودات إستخدام العديد من الفرييات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدي

 المالية عند التع ر وتحديد فيما اذا كان هنا  زيادة في در ة المخاطر االئتمانية للمو ودات المالية.
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 إستثمارات عقارية 

المتوقدع  عمر اإلنتا يال، ويتم استهالكها على مدى ست ناء األرايي(ا)ب تظهر االست مارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهال  المتراكم

 قائمدةفي  وأي تدني في قيمتها تسجيل اإليرادات أو المصاريف التشغيلية لهذه االست مارات سنوياً ويتم %5إلى  %2تتراوح ما بين  بنسل

وافدق طريقدة ونسدبة االسدتهال  مدع المنفعدة يتم مرا عة العمر االفترايي لالست مارات العقارية بشكل دوري للتأكدد مدن ت .ةالموحد الدخل

 المستقبلية المتوقعة لها.

 
 معدة للبيع وعقارات أراضي

 بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.  المعدة للبيعالعقارات األرايي و تظهر
 

 الدخل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خرل 

وإسدناد الشدركات المحدتفظ بهدا ألغدراض المتدا رة، وتحقيدق األربداح مدن تقلبدات األسدعار السدوقية يتضمن هذا البندد االسدت مار فدي أسدهم 

 قصيرة األ ل.
 

عندد الشدراء( ويعداد تقييمهدا الحقداً  ةالموحدد الددخل قائمدةيتم اثبات هذه المو ودات عند الشراء بالقيمة العادلة )تقيد مصاريف االقتنداء فدي 

بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويدل  ةالدخل الموحد قائمةر في القيمة العادلة لها في بالقيمة العادلة، ويظهر التغي

بيع المو ودات غير النقدية بالعمالت األ نبية، وفي حال بيع هذه المو ودات أو  زء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية ال

 .ةالدخل الموحد قائمةفي 
 

 .ةالدخل الموحد قائمةيتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه المو ودات في 

 
 الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خرل 

 يتضمن هذا البند االست مارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليي بهدف المتا رة.
 

لتغيدر فدي يتم إثبات هذه المو ودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلدة، ويظهدر ا

يمن حقدوق الملكيدة بمدا فدي ذلدك التغيدر فدي القيمدة العادلدة النداتج عدن فروقدات تحويدل  ةالموحد الدخل الشامل قائمةالقيمة العادلة لها في 

لة المو ودات غير النقدية بالعمالت األ نبية، وفي حال بيع هذه المو ودات او  زء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة العاد

 مبا،ر.الخاص بالمو ودات المباعة الى األرباح والخسائر بشكل 

 

 .ةالدخل الموحد قائمةعلى هذه المو ودات في  المكتسبةالفوائد و أيتم اثبات األرباح الموزعة 

 
 الممتلكات والمعدات

ى تظهرالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهال  المتراكم، ويتم استهالكها عندما تكون  اهزة لإلستخدام بطريقة القسط ال ابت علد

 .%52إلى  %15وبنسل سنوية تتراوح ما بين مدى العمر اإلنتا ي المتوقع لها 
 

عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيل قيمتها إلى القيمة الممكن  عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات

 .ةالدخل الموحد قائمةاستردادها وتسجل قيمة التدني في 
 

يتم مرا عة العمر االنتا ي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، وفي حال إختالف العمر اإلنتا ي المتوقع عما تم تقديره 

 إستهال  القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتا ي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.سابقا، يتم 
 
 

 
 

 االستثمار في الشركات الزميلة 

وتمدارس تدأثيراً فعداال علدى من حق التصويت فيهدا  ٪52الى  ٪22تظهر االست مارات في الشركات الزميلة والتي تمتلك الشركة ما نسبته 

كلفدة مضدافا إليهدا حصدة ات بمو دل طريقدة حقدوق الملكيدة بالسياساتها المالية والتشغيلية بمو ل طريقة حقوق الملكيدة. تظهدر االسدت مار

الزميلدة. حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة  ةالموحد الدخل قائمةعكي تالشركة من أية تغيرات في صافي مو ودات الشركة الزميلة. 

إذا كان هنا  تغيرات على حقوق ملكية الشركة الزميلة تم االعتراف بها بشكل مبا،ر يدمن حقدوق الملكيدة تقدوم الشدركة بإثبدات حصدتها 

من تلك التغيرات بشكل مبا،ر يمن حقوق الملكية. ال يتم إثبات أية خسائر تزيد عن حصة الشركة في رأسمال الشدركة الزميلدة باسدت ناء 

 ي التزامات الشركة الزميلة.حصتها ف

 

 

 الموجودات المالية المحتفظ بها برسم البيع

 يتم قياس المو ودات المالية المحتفظ بها برسم البيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحاً منها مصاريف البيع أيهما أقل.
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 تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

 المو ودات المالية في تاريخ المتا رة )تاريخ التزام الشركة ببيع أو ،راء المو ودات المالية(.يتم االعتراف بشراء وبيع 

 

 

 

 القيمة العادلة

في حال عدم تدوفر أسدعار معلندة أو عددم و دود تدداول نشدط علدى  تم ل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للمو ودات المالية.

مقارنتهدا بالقيمدة العادلدة ألداة ماليدة مشدابهة أو مدن خدالل احتسداب القيمدة  يتم تقدير قيمتها العادلة مدن خداللبعل المو ودات المالية فإنه 

إظهارهدا الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمدة العادلدة للمو دودات الماليدة بشدكل يعتمدد عليده فإنده يدتم 

 تدني في قيمتها.بالكلفة بعد تنزيل أي 

 

 

 

 الذمم المدينة

، ويتم ،طل الذمم فدي حدال عددم إمكانيدة تحصديلها خصدما مدن الخسائر اإلئتمانية المتوقعةكلفة بعد تنزيل مخص  تظهر الذمم المدينة بال

 المخص  المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم ،طبها إلى اإليرادات.

 

 

 النقد وما في حكمه 

ة يم ل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولددى البندو  واالسدت مارات القابلدة للتسدييل إلدى مبدالغ محدددة وباسدتحقاقات ال تتجداوز ال الثد

 أ،هر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 

 

 

 

 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 

عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبدل المدورد أو لدم  يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع

 تتم.

 

 

 

 المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتل على الشركة التزامات نتيجة ألحداأ سابقة  وأنه من المحتمدل قيدام الشدركة بددفع مبدالغ نقديدة لتسدديد 

 على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.   وتعديل قيمتها بناءً  الموحدة المالية قوائمصصات بتاريخ الهذه االلتزامات. يتم مرا عة المخ

 

 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 

األ ل )عقود اإليجار التي تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باإلعتراف بعقود اإليجار قصيرة األ ل على بعل عقود اإليجار قصيرة 

ً بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود  12تبلغ مدتها  ،هراً أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار ،راء األصل(. كما تقوم الشركة أيضا

لعقود  اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعل عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار

 قصيرة األ ل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط ال ابت على مدة عقد اإليجار.
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 التقاص

الماليدة عنددما تتدوفر الحقدوق القانونيددة  قدوائميدتم إ دراء تقداص بدين المو دودات الماليدة والمطلوبدات الماليدة وإظهددار المبلدغ الصدافي فدي ال

 الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق المو ودات وتسوية المطلوبات في نفي الوقت.
 

 

 

 مصاريف اإلقتراض

 خالل الفترة التي استحقت بها. ةالدخل الموحد قائمةيتم قيد الفوائد المستحقة على القروض في 
 

 

 

 

 العمرت االجنبية

يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األ نبيدة خدالل السدنة بأسدعار الصدرف السدائدة فدي تداريخ إ دراء تلدك العمليدات. يدتم تحويدل أرصددة 

والمعلندة مدن  الموحددة الماليدة قدوائمالمو ودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األ نبية بإسدتخدام أسدعار الصدرف السدائدة فدي تداريخ ال

 .ةالدخل الموحد قائمةالبنك المركزي األردني. يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن  تحويل األرصدة بالعمالت األ نبية في 
 

 

 

 اإليرادات

المتأتيدة مدن تقدديم يتم اإلعتراف باإليرادات المتأتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة إلى المشدتري، فدي حدين يدتم اإلعتدراف بداإليرادات 

 الخدمات مع مرور الوقت وحسل نسبة اإلنجاز، وفي  ميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموثوقية كافية.

 اإليجار على أساس القسط ال ابت وعلى مدى مدة عقد اإليجار.  تحقق إيراديتم 

 على المو ودات.يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكي العائد الفعلي 

 يتم تحقق توزيعات أرباح االست مارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المست مر بها.

 يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.
 

 

 

 ضريبة الدخل 

للضدريبة عدن األربداح المعلندة  تحسل مصاريف الضرائل المستحقة على أساس األرباح الخايعة للضريبة، وتختلدف األربداح الخايدعة

نمدا ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خايعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ ةالمالية الموحد قوائمفي ال

 يريبية.مقبولة يريبياً أو بنود ليست خايعة أو مقبولة التنزيل ألغراض خسائر متراكمة في سنوات الحقة أحياناً أو 
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  عقارية إستثمارات   .  1
 

  

 أراضي

القرية مبنى 

 السياحية

 شقق

 سكنية  

 

 المجموع

     : الكلفة

 10,345,6,0  1640279  102370953  3209430462  1/1/2222الرصيد كما في 

 33,,1  ـ ـ 30911  إيافات 

 132,468  3120467  ـ ـ تحويالت من عقارات معدة للبيع 

 10,462,282  4740746  102370953  3209470371  13/30/0202الرصيد كما في 
     

     اإلستهرك المتراكم:

 02,235  20716  170299  ـ 1/1/2222الرصيد كما في 

 57,878  60889  510898  ـ  السنةإستهال  

 87,720  90625  690197  ـ 31/12/2222الرصيد كما في 

 10,173,067  465,343  67,856,  48,183,,12  13/30/0202الدفترية كما في صافي القيمة 
     

     الكلفة :

 13,273,022  860322  ـ 3209940878  1/1/2219الرصيد كما في 

 0,555  ـ ـ 20555  إيافات 

 51,,3,218  ـ 102370953  ـ تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ 

 58,,88  770957  ـ ـ تحويالت من عقارات معدة للبيع 

 (81,,51) ـ ـ (530973)  مستملكةكلفة إستبعاد أرايي 

 10,345,6,0  1640279  102370953  3209430462  ,13/30/023الرصيد كما في 
     

     اإلستهرك المتراكم:

 ـ ـ ـ ـ 1/1/2219الرصيد كما في 

 02,235  20716  170299  ـ إستهال  الفترة 

 02,235  20716  170299  ـ 31/12/2219الرصيد كما في 

 10,305,688  363,561  3,202,654  41,462,,12  ,13/30/023صافي القيمة الدفترية كما في 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوق  توفرلعدم كافية  وال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك اإلست مارات لتعذر قياسها بموثوقية كلفةبالتظهر األرايي أعاله  -

 . نشط لها
 

 المسجلة بإسم( دينار و107260688البالغ قيمتها ) قطعة األرض حق التصرف في تحتفظ الشركة بإقرارات خطية لصالحها مقابل -

 .)،ركة ،قيقة( ،ركة الشرق العربي لالست مارات العقارية المساهمة العامة

 

تتطلل التشريعات المحلية السارية موافقة وزير المالية قبل التصرف باالست مارات العقارية التي لم يمل على تملكها خمي   -

 سنوات.
 

مويوعها المطالبة بتعويل  راء إستمال   دزء مدن برفع دعوى يد مجلي أمانة عمان الكبرى  إحدى الشركات التابعةقامت  

( ديندار 102620142األرض المملوكة للشركة، هذا وقد صدر قرار قضائي يقضي بإلزام مجلي أمانة عمان الكبرى بددفع مبلدغ )

 للشركة. هذا ولم يتم تنفيذ القرار من قبل مجلي أمانة عمان الكبرى حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.
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 استثمار في شركات زميلة   .  4

 يلخ  الجدول أدناه بعل المعلومات المتعلقة بالشركات الزميلة:         
 

 نتائج االعمال اإليرادات المطلوبات الموجودات نسبة الملكية النشاط إسم الشركة

       
 6240916  304720641  1102270188  4702310427  %420524 تطوير عقاري تطوير العقارت م.ع.م

 (620323) - 4580224  5660126  %52 تطوير عقاري الفنية للمنتو ات الخرسانية ذ.م.م

 -          - 105110222  105540216  %38061 تطوير عقاري ذ.م.م العقارية نور الشرق لإلست مارات
 (18) - 602850255  603250237  %52 تطوير عقاري اإلفصاح لإلست مارات العقارية ذ.م.م

 -           - 504380283  504480283  %25066 تطوير عقاري الملحق لإلست مارت العقارية ذ.م.م

    63,324,76,  04,7,,,552  1,482,643  564,585 
 

 

           
 الزميلة: فيما يلي ملخ  الحركة التي تمت على قيمة اإلست مار في الشركات 

 

 إسم الشركة

 لرصيد فيا

  السنةبداية 

الحصة من 

 نتائج األعمال

الحصة من 

التغير 

 المتراكم

 الحصة من الزيادة

 في الخسائر

 

الحصة من 

 إطفاء الخسائر

 الرصيد في 

 نهاية السنة

       
 1102620994  ـ ـ (320337) 2530241  1102420292  *تطوير العقارات م.ع.م 

 540262  210746  ـ ـ (320162) 620476  الفنية للمنتو ات الخرسانية ذ.م.م

 160598  ـ ـ ـ ـ 160598  نور الشرق لإلست مارات العقارية ذ.م.م
 20568  ـ ـ ـ ـ 20568  الملحق لإلست مارت العقارية ذ.م.م

 90992  280597  (180597) ـ (9) 1  اإلفصاح لإلست مارات العقارية ذ.م.م

  33,301,811  001,282 (10,118) (37,5,8)  52,141  33,146,030 
 
 

 

 

 
 

الممنوحدة للشدركة  اإلئتمانيةيتضمن بند اإلست مار في ،ركة تطوير العقارات المساهمة العامة أعاله أسهم مرهونة مقابل التسهيالت  -

 .2222دينار كما في نهاية عام ( 402220557) بلغت قيمتها العادلة

 

إن  ميع الشركات الزميلة المبينة أعاله غير مدر ة في أسواق مالية وعليده ال يو دد لهدا قيمدة عادلدة بإسدت ناء إسدت مار الشدركة فدي  -

 .2222دينار كما في نهاية عام ( 704420781العادلة )،ركة تطوير العقارات المساهمة العامة والذي بلغت قيمته 
 

 

 

 

 

 الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خرل    .  5
 

 2222 2219 
   

 105710753  104530293  أسهم ،ركات مدر ة في أسواق مالية بالقيمة العادلة )داخل األردن(

 2740197  2740197  أسهم ،ركات غير مدر ة في أسواق مالية )داخل األردن(

  3,808,0,2  3,745,,52 

 

                 الممنوحدة للشدركة بلغدت قيمتهدا العادلدة كمدا فدي نهايدة  اإلئتمانيدةتتضمن المو ودات الماليدة أعداله أسدهم مرهوندة مقابدل التسدهيالت  -

 دينار.  (2430222)ما قيمته  2222عام 
 

 بموثوقية كافية.يظهر إست مار الشركة في أسهم الشركات غير المدر ة بالكلفة لتعذر قياس قيمتها العادلة  -
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 عقارات معدة للبيع أراضي و   .  6
   

أراضي معدة  

 للبيع

شقق تلة عبدون 

(3) 

شقق تلة عبدون 

(0) 

 

 المجموع 

     

 4,,,7,262  3,266,745  418,073  6,556,767  3/3/0202الرصيد كما في 

 ,30,57  70169  40612  812  إيافات

 (132,468) (830138) (2270329) ـ عقارية تحويالت إلى است مارات

 (328,746) (1270846) ـ ـ  كلفة ،قق مباعة 

 8,655,082  771,212  034,560  6,558,687  13/30/0202الرصيد كما في 

     

 ,,7,481,8  3,471,2,2  415,466  6,555,041  ,3/3/023الرصيد كما في 

 7,567  50128  10815  10625  إيافات

 (58,,88) (770957) ـ ـ تحويالت إلى است مارات عقارية

 (141,436) (3430416) ـ ـ  كلفة ،قق مباعة 

 4,,,7,262  3,266,745  418,073  6,556,767  ,13/30/023الرصيد كما في 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ذمم وأرصدة مدينة أخرى    .  8
 

 2222 2219 

   

 107740599  107740599   ذمم مدينة تخ  بيع أرايي

 1220222  1220222  دفعات مقدمة على حساب ،راء أرايي

 850121  720226  متفرقة

  3,,46,625  3,,5,,802 
 

 

 

 

 

 موجودات مالية محتفظ بها برسم البيع   .  7
 

 

،ددركة تطددوير العقددارات ( مليددون سددهم مددن إسددت مارها فددي رأسددمال 6بيددع مددا مجموعدده ) 2228قددررت إدارة الشددركة خددالل عددام 

المساهمة العامة )،ركة زميلة(، وعليه تم إعادة تصنيف تلك األسهم كمو ودات مالية برسم البيع حسل متطلبدات معدايير التقدارير 

مددا مجموعدده خددالل الفتددرات السددابقة، كمددا تددم اسددتبعاد  سددهم( 104320822ه )علمدداً بأندده قددد تددم بيددع مددا مجموعدد الماليددة الدوليددة،

 ( سهم وذلك نتيجة تخفيل رأسمال ،ركة تطوير العقارات المساهمة العامة.202920154)

 

 

 

 

 الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خرل     . ,
 

 )داخل األردن(. في أسواق مالية بالقيمة العادلة يم ل هذا البند إست مار الشركة في أسهم ،ركات مدر ة         
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 في حكمه النقد وما   . 32

 

 2222 2219 
   

 108280324  104120176  ودائع أل ل لدى البنو  

 520122  520596  حسابات  ارية لدى البنو  

 815  70231  في الصندوق و،يكات نقد

  3,46,,721  3,773,043 
 

 سنوياً. %305 الى %3وتستحق عليها فوائد بنسل تتراوح من  ،هر فترةتستحق الودائع أل ل خالل   -

 

 
 

 حقوق الملكية    . 33
 

 رأس المال 

( مليون سهم بقيمة إسمية دينار أردني 47( مليون دينار أردني مقسم إلى )47به والمدفوع ) والمكتتل يبلغ رأس المال المصرح

 .2219و   2222كانون األول  31واحد للسهم كما في 
 

 احتياطي إجباري 

وهدو  السدنوات السدابقة خدالل %12الحساب ما تم تحويله من االربداح السدنوية قبدل الضدريبة بنسدبة تم ل المبالغ المتجمعة في هذا 

 غير قابل للتوزيع على المساهمين .
 

 احتياطي اختياري 

خدالل السدنوات  %22بنسدبة ال تزيدد عدن  الضدريبةتم ل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله مدن االربداح السدنوية قبدل 

 السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
 

 

 
 

 ما تملكه الشركات التابعة من أسهم الشركة األم 

 ،ركة الشرق العربي لالست مارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة .  أسهمكلفة ما تملكه الشركات التابعة في يم ل هذا البند 
 

 المسيطرين حقوق غير

يم ل هذا البند الجزء غير المملو  من قبل الشركة من حقوق الملكية في الشركات التابعة، ويتم إظهار حقوق غير المسيطرين فدي 

ملكيدة حملدة أسدهم  حقدوقكبندد منفصدل عدن  ةالمركدز المدالي الموحدد قائمدةو ةالددخل الشدامل الموحدد قائمدةو ةالدخل الموحدد قائمة

   الشركة.
 
 

 

 

 إئتمانيةتسهيرت     . 30
 

 

 رصيد التسهيرت القائم     

 نوع 

 العملة التسهيرت

سعر 

 الفائدة 

 تاريخ 

 االستحقاق

 سقف

 التسهيرت

 تستحق 

 خرل عام

 تستحق بعد 

 أكثر من عام
       

 ـ 2230273  4220222  2221 %8 دينار أردني  اري مدين

 207250222  3220222  302250222  2224 - 2221 %8 دينار أردني قرض متناق 

 7250621  2220222  9250621  2224 - 2221 %8 دينار أردني قرض متناق 
      821,081  1,412,623 

 

                      ( دينددار402650757) بلغددت قيمتهددا العادلددة عدداله مقابددل رهددن مو ددودات ماليددة مملوكددة للشددركةأتددم مددنح التسددهيالت اإلئتمانيددة 

 .2222كما في نهاية عام 
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 ذمم وأرصدة دائنة أخرى     . 31

 2222 2219 
   

 3750182  3750174  أمانات مساهمين

 4470713  4310373  مخصصات أخرى

 1840182  2210337  ذمم دائنة 

 210375  510442  مقبوية مقدماً ايرادات 

 960661  51  (18مخص  يريبة الدخل والمساهمة الوطنية )إيضاح رقم 

 180597  -        حصة الشركة من الزيادة في خسائر ،ركة زميلة 

  3,25,,185  3,341,827 
 

 

   

 

 

 مصاريف إدارية    . 34

 2222 2219 
   

 3610227  2110283  وملحقاتهارواتل وأ ور 

 860151  820697  واستشارات أتعاب مهنية

 590582  810222  وملحقاتهابدل تنقالت أعضاء مجلي اإلدارة 

 740313  320641  رسوم حكومية وا،تراكات 

 170982  220532  استهالكات

 150977  90587  إيجارات

 120339  40245  مصاريف سيارات

 40682  20487  وإنترنت بريد وهاتف

 30229  20221  العامة الهيئاتمصاريف 

 10822  10222  القانونية لدائرة مراقبة الشركات األتعاب

 270245  180256  متفرقة

  465,,08  664,071 
 

 

 

 

 

 أخرى ومصاريف إيرادات  . 35
 

 2222 2219 

   

 640855  520734  فوائد ودائع بنكية 

 330125  570752  إيرادات إيجارات

 920691  70147  توزيعات أرباح أسهم مقبوية

  (430245) 80118  متفرقة

  301,84,  345,606 
 

 

 

 القطاعات التشغيلية  .36 
 

يمن حدود المملكة األردنية الها،مية وذلك  نشاط االست مار في العقاراتو تمارس الشركة نشاط االست مار في األوراق المالية

 فقط، وذلك كما يلي:
 

 

 2222 2219 
   

 (1820499) 1230261  المتأتية من نشاط االست مار في األوراق المالية (الخسائراألرباح )

 6520276  1280722  االيرادات المتأتية من نشاط االست مار في  العقارات

 207920823  207670296  مو ودات نشاط االست مار في األوراق المالية

 4201860671  4202360538  مو ودات نشاط االست مار في العقارات
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 الجهات ذات عرقة  ذمم    . 38
  
 

 :2222الجهات ذات العالقة خالل عام  أرصدة ذمميلخ  الجدول التالي  
 

 اسم الجهة

 طبيعة 

 العرقة

 طبيعة

 التعامل 

 الرصيد القائم

 دائن مدين
   

  

 ـ 209720768  تمويل نشاطات  ،ركة زميلة اإلفصاح لإلست مارات العقارية ذ.م.م،ركة 

 ـ 103940778  تمويل نشاطات  ،ركة زميلة الملحق لإلست مارات العقارية ذ.م.م،ركة 

 ـ 5820426  تمويل نشاطات  ،ركة زميلة نور الشرق لإلست مارات العقارية ذ.م.م،ركة 

 ـ 2260839  تمويل نشاطات  ،ركة زميلة الفنية للمنتو ات الخرسانية ذ.م.م،ركة 

 ـ 2750652  تمويل نشاطات  ،ركة زميلة العقارات م.ع.م تطوير،ركة 

 ـ 3560943  تمويل نشاطات  ،ركة ،قيقة  نة لالست مارات ذ.م.م،ركة 

 702330984  -        تمويل نشاطات  ،ركة ،قيقة .م،ركة الشرق العربي لإلست مارات العقارية م.ع

 10796  -        تمويل نشاطات  ،قيقة ،ركة ،ركة أرتال لإلست مار والتطوير العقاري ذ.م.م

    5,728,174  8,015,872 
 

 

                                               ديندددددددددار للسدددددددددنتين المنتهيتدددددددددين فدددددددددي (2420125)وديندددددددددار  (820248)بلغدددددددددت رواتدددددددددل اإلدارة التنفيذيدددددددددة العليدددددددددا 

 على التوالي. 2219و  2222كانون األول  31
 

 

 

 

 

 

 الوضع الضريبي   . 37
 

 هي كما يلي:والمساهمة الوطنية  إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخص  يريبة الدخل         
   

 2222 2219 
   

 440692  960661  بداية السنةكما في الرصيد 

 20666  51  المستحقة عن أرباح السنة والمساهمة الوطنية يريبة الدخل

 830275  (260384) سابقة يريبة دخل سنواتمصروف ( وفر)

 (330972) (720277) يريبة الدخل المدفوعة

 6,663,  53  (31)إيضاح رقم  نهاية السنةكما في الرصيد 
 

 

   
    الدخل ما يلي: الظاهرة في قائمة والمساهمة الوطنية تم ل يريبة الدخل  

 2222 2219 

   

 20539  48  المستحقة عن أرباح السنة يريبة الدخل

 127  3  المستحقة عن أرباح السنةيريبة المساهمة الوطنية 

 830275  (260384) يريبة دخل سنوات سابقةوفر )مصروف( 

 (06,111)  75,,43 
 

 

 .2215حتى نهاية عام  تم تسوية الويع الضريبي للشركة -
 

ولدم تقدم دائدرة يدريبة الددخل  2219و 2218، 2217 ،2216 لألعدوامتم تقديم كشوف التقدير الذاتي عدن نتدائج أعمدال الشدركة  -

 بمرا عة سجالت الشركة لتاريخه.
 

لزيددادة المصددروفات عددن  2222عددن نتددائج أعمددال الشددركة لعددام  والمسدداهمة الوطنيددة دخلالددلددم يددتم احتسدداب مخصدد  يددريبة  -

 اإليرادات الخايعة للضريبة.
 

 

وفقدداً لقددانون يددريبة  2222عددن نتددائج أعمددال الشددركات التابعددة لعددام والمسدداهمة الوطنيددة دخل الددتددم إحتسدداب مخصدد  يددريبة  -

 الدخل.
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 السنة خسارة حصة السهم األساسية والمخفضة من    . ,3

 2222 2219 

   

 (105120644) (3480484) السنة العائدة لمساهمي الشركة خسارة

 4409310312  4409310312  المتوسط المر ح لعدد األسهم

 (2.227) (2.214) 

 

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   . 02
 

 ذمم وأرصدةو ما في حكمهوالنقد تتألف األدوات المالية من المو ودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن المو ودات المالية 

الممنوحة من البنو  اإلئتمانية  تسهيالت. وتتضمن المطلوبات المالية الوالشيكات برسم التحصيل المالية أخرى واألوراقمدينة 

 وذمم وأرصدة دائنة أخرى.
 

 
 

إن القيمة العادلة للمو ودات والمطلوبات المالية ال تختلف  وهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات الماليدة إمدا قصديرة 

 األ ل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.
 

 ايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم الشركة الترتيل التالي لغ
 

 المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفي األدوات المالية.
 

المستوى ال اني: أساليل تقيديم تعتمدد علدى مددخالت تدلثر علدى القيمدة العادلدة ويمكدن مالحظتهدا بشدكل مبا،در أو غيدر مبا،در فدي 

 السوق.
 

 في السوق. العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها  ال الث: أساليل تقييم تعتمد على مدخالت تلثر على القيمةالمستوى 
 

0202 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 ,,301,4  ـ ـ 1230499  الدخل قائمةمو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 36,528,  ـ ـ 9160527  برسم البيع بها مو ودات مالية محتفظ 

 3,808,0,2  2740197  ـ 104530293  الدخل الشامل  قائمةمو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 0,868,0,6  084,3,8  ـ ,,0,4,1,2  
 

 

 

 

023, 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 447,,30  ـ ـ 1290448  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمو ودات مالية 

 738,405  ـ ـ 8170425  مو ودات مالية محتفظ بها برسم البيع 

 52,,3,745  2740197  ـ 105710753  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

 0,8,0,701  084,3,8  ـ 0,537,606  
 

 

القيمة المبينة في المستوى ال الث كلفة ،راء هذه المو دودات ولديي قيمتهدا العادلدة بسدبل عددم و دود سدوق نشدط لهدا، هدذا تعكي 

 وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسل طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه المو ودات وأنه ال يو د تدني في قيمتها.
 

 

 

 إدارة المخاطر المالية    . 03

 تتعرض الشركة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:          
 

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماتده تجداه الشدركة 

حيدث تعمدل  ،الدذمم المديندةالودائدع لددى البندو  و الشركة بشكل أساسدي فديتتم ل مخاطر ائتمان مما قد يلدي إلى حدوأ خسائر. 

ويع حدود ائتمانيدة لعمالئهدا مدع التعامل مع البنو  التي تتمتع بسمعة  يدة و الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق

 الماليدة قدوائمالمدر دة للمو دودات الماليدة فدي اليتم دل الحدد األقصدى للمخداطر االئتمانيدة فدي القيمدة  .مراقبة الديون غيدر المسدددة

 .الموحدة
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 مخاطر السيولة

تتم ددل مخدداطر السدديولة فددي عدددم قدددرة الشددركة علددى تددوفير التمويددل الددالزم لتأديددة التزاماتهددا فددي تددواريخ اسددتحقاقها ولتجنددل هددذه 

المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة المو دودات والمطلوبدات وموائمدة آ الهدا واالحتفداظ برصديد كداف مدن النقدد 

 لقابلة للتداول. وما في حكمه واألوراق المالية ا
 

 قدوائممخصدومة( علدى أسداس الفتدرة المتبقيدة لالسدتحقاق التعاقددي كمدا بتداريخ الالويلخ  الجدول أدنداه توزيدع المطلوبدات )غيدر 

 :الموحدة المالية
 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0202
    

 4,311,784  304320621  7230273   إئتمانيةتسهيالت 

 8,015,872  702350782  - عالقة دائنةذمم  هات ذات 

 83,422  710422  - أرباح مل لة 

 185,,3,25  - 102590375  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  3,860,647  32,818,873  30,522,40, 

 
 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة ,023

    

 4,033,726  304320621  7810225  تسهيالت إئتمانية 

 8,040,342  702420142  ـ ذات عالقة دائنةذمم  هات 

 83,422  710422  ـ أرباح مل لة 

 3,341,827  ـ 101430728  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  3,,04,,31  32,844,343  30,66,,254 

 

 مخاطر أسعار العمرت األجنبية

تقلبات أسعار العمالت األ نبية0 حيث إن معظدم تعدامالت تتم ل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبل 

الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سدعر صدرف الددينار مربدوط بسدعر ثابدت مدع الددوالر األمريكدي، فدإن 

وحقدوق الملكيدة للتغيدر  األرصدة في الدوالر األمريكي ال تم ل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األ نبية وإن حساسية أرباح الشركة

 غير  وهري.في أسعار صرف العمالت األ نبية يعتبر

 

 

 مخاطر أسعار الفائدة

وحيدث  أو القيمة العادلة لدألدوات الماليدة. ربح الشركةتنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على  

أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابدت وتظهدر بالكلفدة المطفدأة، فدإن حساسدية أربداح الشدركة وحقدوق الملكيدة للتغيدر فدي 

 أسعار الفائدة يعتبر غير  وهري.
 

 

 

 مخاطر أسعار األسهم

عدن التغيدر فدي القيمدة العادلدة لالسدت مارات فدي األسدهم. تعمدل الشدركة علدى إدارة هدذه المخداطر عدن  ر األسدهماتنتج مخاطر أسدع

 % 12طريق تنويع االست مارات في عدة مناطق  غرافية وقطاعدات اقتصدادية. وبدافتراض تغيدر أسدعار األسدهم المدر دة بمعددل 

                        مقابددددل 2222 دينددددار لعددددام (2490312) ةبقيمدددد الدددددخل الشددددامل للشددددركةفددددإن ذلددددك سددددوف يددددلدي إلددددى تخفدددديل / زيددددادة 

 .2219دينار لعام  (2510863)
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  إدارة رأس المال    . 00

ويددمان إسددتمرارية الشددركة  يقددوم مجلددي إدارة الشددركة بددإدارة هيكددل رأس المددال بهدددف الحفدداظ علددى حقددوق مسدداهمي الشددركة  

، ومدن خدالل من خالل است مار مو ودات الشركة بشكل يدوفر عائدد مقبدول لمسداهمي الشدركةالغير وذلك والوفاء بإلتزاماتها تجاه 

 لحقوق الملكية: الديون. ويويح الجدول التالي نسبة مجموع الديونتحقيق التوازن األم ل بين حقوق الملكية و
 

 2222 2219 
   

 402110826  401330874  مجموع الديون 

 5103210122  5209240378  مجموع حقوق الملكية 

 %7.0  %7.3 نسبة الديون إلى حقوق الملكية 

 

 

 

 

 (,3-كورونا المستجد )كوفيد جائحة أثر  . 01

فددي حدددوأ أزمددة إقتصدادية عالميددة وتعطددل العديددد مددن  2222عدام بدايددة ( فددي 19-تسدبل تفشددي فيددروس كورونددا المسدتجد )كوفيددد

للشدركة ونتدائج أعمالهدا وتددفقاتها  الموحدد اإلقتصادية، األمر الذي مدن ،دأنه التدأثير سدلباً علدى المركدز المداليالشركات واألنشطة 

           الموحدة. النقدية

 

 




