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  شرآة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
  شرآة مساهمة عامة محدودة

 2019آانون األول  31آما في  ةالموحدالمرآز المالي  قائمة
 

  ( بالدينار األردني )
________________________________________________________________________________________  

  
  

  

  2018  2019  ايضاح  
        الموجودات

        الموجودات غير المتداولة
  31,081,200   32,125,677   3   عقاريةإستثمارات 

  930,992   ـ            4  مشاريع تحت التنفيذ
  4,756   37,462     ممتلكات ومعدات 

  5,879,238   5,974,526   20  ذمم جهات ذات عالقة مدينة 
  11,965,824   11,123,733   5  إستثمارات في شرآات زميلة 

  1,772,932   1,845,950   6  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
  51,634,942   51,107,348     مجموع الموجودات غير المتداولة

        

        الموجودات المتداولة
  8,473,799   8,060,994   7   وعقارات معدة  للبيع  أراضي

  2,064,711   1,959,720   8  ذمم وأرصدة مدينة أخرى
  1,065,130   817,425   9  محتفظ بها برسم البيع موجودات مالية

  154,933   129,448   10  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
  61,000   14,000     شيكات برسم التحصيل

  2,310,750   1,881,241   11  النقد وما في حكمه
  14,130,323   12,862,828     مجموع الموجودات المتداولة

  65,765,265   63,970,176     مجموع الموجودات
        

        حقوق الملكية والمطلوبات
      12  حقوق الملكية
  47,000,000   47,000,000     المدفوعو المصرح والمكتتب به رأس المال

  7,598,646   7,598,646     احتياطي إجباري
  4,498,152   4,498,152     احتياطي اختياري 

  )1,079,075(  )1,044,131(    للموجودات المالية  التغير المتراآم في القيمة العادلة
  )5,008,733(  )5,008,733(    ما تملكه الشرآات التابعة من أسهم الشرآة األم

  )425,772(  )1,936,416(    خسائر متراآمة
  52,583,218   51,107,518     صافي حقوق مساهمي الشرآة 

  179,667   193,604     حقوق غير المسيطرين
  52,762,885   51,301,122     صافي حقوق الملكية

        

        المطلوبات
        المطلوبات غير المتداولة

  71,400   71,400     أرباح مؤجلة 
  7,070,099   7,242,140   20  ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

  3,948,190   3,430,601   13  عام أآثر من تستحق بعدإئتمانية  تسهيالت
  11,089,689   10,744,141     مجموع المطلوبات غير المتداولة

        

        المطلوبات المتداولة
  1,153,942   1,143,708   14  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  758,749   781,205   13  تسهيالت إئتمانية تستحق خالل عام 
  1,912,691   1,924,913     مجموع المطلوبات المتداولة

  13,002,380   12,669,054     مجموع المطلوبات 
  65,765,265   63,970,176     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
  
  
  
  

      
      

  
  "الموحدة وتقرأ معها المالية قوائمتشكل جزءًا من هذه ال) 25) إلى رقم (1رقم (من "إن اإليضاحات المرفقة 
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  شرآة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واالقتصادية
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  2019آانون االول  31للسنة المنتهية في  ةالدخل الموحد قائمة
  

  
  

  (بالدينار األردني)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  2018  2019  إيضاح  
        

  1,788,000   650,276     عقارات وأراضي  بيع إيرادات 
  )1,211,550(  )394,088(    عقارات وأراضي مباعةآلفة 

  576,450   256,188     مجمل الربح  
  )287,536(  )540,201(  5  شرآات زميلة أعمال نتائجحصة الشرآة من 

  )148,623(  )247,705(    تقييم موجودات مالية محتفظ بها برسم البيع فروقات
  )19,795(  )25,485(    مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلفروقات تقييم موجودات 

  )5,488(  ـ           خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
  ـ          )65,493(  15  صافي خسائر سوق عنبر 

  )625,103(  )674,747(  17  مصاريف إدارية 
  )297,597(  )314,347(    مصاريف تمويل

  109,535   201,568   18  خرىأ ومصاريف يراداتإ

  )698,157(  )1,410,222(    قبل الضريبةالسنة  خسارة
  )33,972(  )2,666(  21  والمساهمة الوطنية للسنةدخل الضريبة مخصص 

  ـ         )83,275(  21  ضريبة دخل سنوات سابقة 

  )732,129(  )1,496,163(    خسارة السنة
        

        إلى :عود تو
  )729,942(  )1,510,644(    مساهمي الشرآة 

  )2,187(  14,481     حقوق غير المسيطرين 
  )732,129(  )1,496,163(    السنة خسارة

        
        

  )0.016(  )0.034(  22  السنة  خسارة من األساسية والمخفضة حصة السهم
        

  
  

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  "وتقرأ معها الموحدة المالية قوائمتشكل جزءًا من هذه ال) 25() إلى رقم 1من رقم ("إن اإليضاحات المرفقة 
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  شرآة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واالقتصادية
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  2019آانون األول  31للسنة المنتهية في  ةالدخل الشامل الموحد قائمة
  

  (بالدينار األردني)
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  2019  2018  
      

  )732,129(  )1,496,163(  السنة  خسارة

      بنود الدخل الشامل األخرى:

  )9,076( )41,532(  حصة الشرآة من بنود الدخل الشامل األخرى للشرآات الزميلة

  )295,356(  73,015   التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل

  ) 1,036,561(  )1,464,680(  الدخل الشامل للسنة إجمالي
      

      إجمالي الدخل الشامل يعود إلى:

  )1,033,684(  )1,475,700(  مساهمي الشرآة 

  )2,877(  11,020   حقوق غير المسيطرين

  )1,036,561(  )1,464,680(  المجموع
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

      
      

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  وتقرأ معها"المالية الموحدة  قوائمال) تشكل جزءًا من هذه 25) إلى رقم (1إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  شرآة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  2019آانون األول  31للسنة المنتهية في  ةالتغيرات في حقوق الملكية الموحد قائمة
  

  (بالدينار األردني)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   

 رأس المال
  

 إحتياطيات
في  التغير المتراآم
 القيمة العادلة

  ما تملكه 
 خسائر الشرآات التابعة

  
 صافي حقوق 

  
 حقوق

  
 حقوقصافي 

  الملكية  غير المسيطرين  مساهمي الشرآة  متراآمة   األممن أسهم الشرآة  للموجودات المالية اختياري إجباري المدفوع 
          

  52,762,885   179,667   52,583,218   )425,772( )5,008,733( )1,079,075( 4,498,152  7,598,646  47,000,000   1/1/2019الرصيد آما في 
  2,917   2,917   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  غير المسيطرين  قحقو

  )1,464,680(  11,020   )1,475,700(  )1,510,644(  ـ  34,944   ـ  ـ  ـ  للسنة إجمالي الدخل الشامل
  51,301,122   193,604   51,107,518   )1,936,416( )5,008,733( )1,044,131( 4,498,152  7,598,646  47,000,000  31/12/2019الرصيد آما في 

          

  53,799,446   182,544   53,616,902      304,170  )5,008,733( )775,333( 4,498,152  7,598,646  47,000,000   1/1/2018الرصيد آما في 
  )1,036,561(  )2,877(  )   1,033,684(  )729,942(  ـ  )  303,742(  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  52,762,885   179,667   52,583,218   )425,772( )5,008,733( )1,079,075( 4,498,152  7,598,646  47,000,000  31/12/2018الرصيد آما في 
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وتقرأ معها"المالية الموحدة  قوائمال) تشكل جزءًا من هذه 25) إلى رقم (1إن اإليضاحات المرفقة من رقم (
  



 
 

- 8  - 
 

  شرآة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
  مساهمة عامة محدودةشرآة 

  2019آانون األول  31للسنة المنتهية في  ةالتدفقات النقدية الموحد قائمة
  

  (بالدينار األردني) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  
  
  
  
  

  "وتقرأ معها المالية الموحدة قوائمتشكل جزءًا من هذه ال) 25) إلى رقم (1(من رقم "إن اإليضاحات المرفقة 

  2019  2018  
      األنشطة التشغيلية 

  )698,157(  )1,410,222(  قبل الضريبة السنة خسارة
  )576,450(  )256,188(  إستثمارات عقارية بيع  أرباح

  287,536   540,201   شرآات زميلة نتائج أعمال حصة الشرآة من
  148,623   247,705   محتفظ بها برسم البيعمالية تقييم موجودات  فروقات

  19,795   25,485   من خالل قائمة الدخل  بالقيمة العادلة فروقات تقييم موجودات مالية
  9,155   37,997   استهالآات

      
      التغير في رأس المال العامل

  101,411   ـ           موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  1,264,191   513,932   أراضي وعقارات معدة للبيع

  )61,000(  47,000   شيكات برسم التحصيل
  )232,559(  104,991   ذمم وأرصدة مدينة أخرى
  )123,066(  )80,800(  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  )4,989(  )33,972(  ضريبة دخل مدفوعة
  134,490   )263,871(  من األنشطة التشغيلية (المستخدمة في)  التدفقات النقديةصافي 

      

      األنشطة اإلستثمارية 
  486,915   128,522   عقاريةاستثمارات 

  )768,097(  )106,961(  مشاريع تحت التنفيذ
  )8,042(  )50,688(  ممتلكات ومعدات

  )289,224(  )29,127(    األنشطة اإلستثمارية  المستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي 
      

      األنشطة التمويلية
  109,620   )495,133(  تسهيالت إئتمانية

  )144,826(  358,622   ذمم جهات ذات عالقة 
  )35,206(  )136,511(  المستخدمة في األنشطة التمويلية  التدفقات النقديةصافي 

      

  )189,940(  )429,509(  النقد وما في حكمهالتغير في 
  2,500,690   2,310,750    السنة في بداية  وما في حكمه النقد
  2,310,750   1,881,241   السنةفي نهاية  وما في حكمه النقد
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  شرآة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  المالية الموحدة قوائمإيضاحات حول ال
  2019آانون األول  31

  
  (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  عـــام   .  1

ت  تثمارات   تأسس ي لالس رق العرب رآة الش ادية ش ة واالقتص دودة    المالي ة مح اهمة عام رآة مس ت آش م تح اريخ  )268(رق بت
ا والمشارآة    هاومن أهم غايات ،إن مرآز تسجيل الشرآة هو في المملكة األردنية الهاشمية .12/1/1995 إدارة الشرآات التابعة له

اري،       في إدارة الشرآات التي تساهم فيها، تثمار العق ة أشكال ونشاطات االس ام بكاف ا في األسهم والسندات       والقي تثمار أمواله واس
  واألوراق المالية، وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشرآات التابعة لها.

  
  األردن. –إن أسهم الشرآة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية 

  

ذه   ،2020شباط  27 المرفقة من قبل مجلس إدارة الشرآة في جلستـه المنعقـدة بتـاريخ الموحدة الماليـة قوائمتـم إقرار ال وتتطلب ه
  .للمساهمينموافقة الهيئة العامة  المالية الموحدة قوائمال

  

  
  
  

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية   .  2
  

   المالية الموحدة قوائمأسس إعداد ال
ة والتفسيرات            قوائمتم اعداد ال ايير المحاسبة الدولي ايير الصادرة عن مجلس مع ًا للمع ة وفق المالية الموحدة للشرآة وشرآاتها التابع

  الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
  

  

  ريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.  كلفة التاالمالية الموحدة وفقًا لمبدأ ال قوائمتم إعداد ال
  

  

  المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشرآة. قوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار ال
  

ابقة      إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات ا  ا في السنة الس م اتباعه ي ت ديالت    ، لت ايير والتع تثاء المع بإس
  الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إعتبارًا من بداية السنة المالية الحالية.

  
  أسس توحيد القوائم المالية 

ة للشرآة األم  وائم المالي دة الق ة الموح وائم المالي دما يكون تتضمن الق ق السيطرة عن ة الخاضعة لسيطرتها، وتتحق وشرآاتها التابع
د من       للشرآة  ذه العوائ ى ه أثير عل ى الت األم حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشرآة المستثمر فيها ولديها القدرة عل

  خالل قدرتها على السيطرة على الشرآة المستثمر فيها، وتتم السيطرة على الشرآة المستثمر فيها فقط عندما يتحقق ما يلي: 
  

  

الشرآة المستثمر فيها (الحقوق القائمة التي تمنح الشرآة األم القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة   سيطرة الشرآة األم على  -
 للشرآة المستثمر فيها).

 

 تعرض الشرآة األم أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشرآة المستثمر فيها. -
  

 ا والتأثير على عوائدها.القدرة على ممارسة السيطرة على الشرآة المستثمر فيه -
  

بية المتب   ة  يتم إعداد القوائم المالية للشرآات التابعة آما في نفس تاريخ القوائم المالية للشرآة األم وبإستخدام نفس السياسات المحاس ع
تم ا           .في الشرآة األم ة في الشرآة األم في ك المتبع بية تختلف عن تل ع سياسات محاس ديالت   اذا آانت الشرآات التابعة تتب جراء التع

  الالزمة على القوائم المالية للشرآات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشرآة األم.
  

دخل الموحد   أعماليتم توحيد نتائج  ذي        ةالشرآات التابعة في قائمة ال اريخ ال ا وهو الت اريخ تملكه تم من ت ال سيطرة      ي ًا انتق ه فعلي في
ال يتم توحيد نتائج  .آات التابعةعلى الشر األم الشرآة ي     أعم ة الت دخل الموحد      ي الشرآات التابع ة ال ا في قائم تخلص منه ى   ةتم ال حت

  فقد الشرآة فيه السيطرة على الشرآات التابعة.تالتاريخ الذي 
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  الملكية في الشرآات التابعة. تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل الشرآة في حقوق  
  

  

  األم: المالية للشرآة قوائمالها المالية مع قوائموفيما يلي عرض للشرآات التابعة التي تم توحيد   
  

  اسم الشرآة التابعة
نسبة 
  التملك 

رأس المال 
  المدفوع 

  
  النشاط

        

  استثمارات  500,000  %80   المساهمة العامة اتالشرق العربي للتطوير واالستثمار
  استشارات وتدريب  18,000  %75   االستثمارية المنبثقة لإلستشارات والتدريب محدودة المسؤولية

  تطوير عقارات  10,000  %100   إيالف لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية
  تطوير عقارات  10,000  %100   أجحرة لالستثمارات العقارية محدودة المسؤولية

  تطوير عقارات  10,000  %100   االستثماري محدودة المسؤولية الوجه العقاري
  تطوير عقارات  10,000  %100   البادية لألبراج العقارية  محدودة المسؤولية

  تطوير عقارات  10,000  %50  واجهة عمان للمشاريع االستثمارية محدودة المسؤولية 
  تطوير عقارات  10,000  %65.5  بانوراما عمان للمشاريع االستثمارية محدودة المسؤولية 

  تطوير عقارات  10,000  %50  الطلة للمشاريع االستثمارية محدودة المسؤولية 
  تطوير عقارات  10,000  %50  التلة للمشاريع االستثمارية محدودة المسؤولية

  تطوير عقارات  10,000  %86.5  القليب لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية   
  تطوير عقارات  10,000  %100  الديمومة لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية  
  تطوير عقارات  10,000  %53  المكمان لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية  

  تطوير عقارات  10,000  %100  محدودة المسؤولية   المتخصصةالنقطة الخامسة لإلستثمارات 
  تطوير عقارات  10,000  %50  الظاهر لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية 

  تطوير عقارات  10,000  %100  تل القمر لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية 
  تطوير عقارات  10,000  %100  المرفق لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية

  تطوير عقارات  10,000  %80.6  المسؤوليةأنسام لإلستثمارات العقارية محدودة 
  تطوير عقارات  10,000  %100  المسرة لإلستثمارات العقارية محدودة المسؤولية

  
  *  إن جميع الشرآات المذآورة أعاله مسجلة وتمارس أعمالها داخل المملكة األردنية الهاشمية. 
  
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة    

ذه       و المعايير أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عددًا من ق ه يتم تطبي ة، وس ارير المالي ة للتق ايير الدولي ايير  التعديالت على المع  المع
ايير  ه، وتتوقع إدارة الشرآة أن تطبيق هذ2019آانون األول  31التعديالت بعد تاريخ و ه أي       و المع ن يكون ل تقبل ل ديالت في المس التع

  للشرآة.  الموحدة المالية  قوائمتأثير جوهري على ال
   

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

  تاريخ التطبيق   موضوع المعيار  رقم المعيار
    

  2020السنوات المالية التي تبدأ في آانون الثاني  مفهوم األعمال (تعديالت) )3الدولي للتقارير المالية رقم (المعيار
    

  2021سنوات المالية التي تبدأ في آانون الثاني ال عقود التأمين )17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
    

  
  استخدام التقديرات

ؤثر         الموحدة المالية قوائمإن اعداد ال ي ت ادات الت ديرات واإلجته بعض التق ام ب وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشرآة القي
يقن،   الموحدة المالية قوائمعلى ال واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والت

ا      وعليه فإن النتائج الفعل ي استندت عليه ية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات الت
  تلك التقديرات.  

  

      :الموحدة المالية قوائموفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد ال
احتساب االستهالآات السنوية اعتمادا على الحالة  بشكل دوري لغاياتتقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة  -

دني (ان وجدت)    ارة الت ذ خس تم اخ تقبل، وي ي المس ة ف ة المتوقع ار االنتاجي ديرات االعم ك االصول وتق ة لتل دخل  العام ة ال ي قائم ف
 الموحدة.

  

م (   تقوم إدارة الشرآة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقَا لمع - دولي رق ة ال ة     9يار التقاريرالمالي ذه العملي ) حيث تتطلب ه
إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأرصدة الموجودات   

 موجودات المالية.المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا آان هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية لل
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 إستثمارات عقارية 
المتوقع  عمر اإلنتاجيال، ويتم استهالآها على مدى ستثناء األراضي)ا(ب تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراآم

ان    وأي تدني في قيمتها تسجيل اإليرادات أو المصاريف التشغيلية لهذه االستثمارات سنويًا ويتم %5% إلى 2تتراوح ما بين  بنسب في بي
ة            .الموحد الدخل ة ونسبة االستهالك مع المنفع د من توافق طريق ة بشكل دوري للتأآ يتم مراجعة العمر االفتراضي لالستثمارات العقاري

  المستقبلية المتوقعة لها.
  

  معدة للبيع وعقارات أراضي
  بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.  المعدة للبيعالعقارات األراضي و تظهر

  
  مشاريع تحت التنفيذ

ذ إال حين         تم استهالك المشاريع تحت التنفي تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة والتي تتضمن آلفة اإلنشاءات والمصاريف المباشرة. ال ي
 لالستخدام.يتم اإلنتهاء منها وتصبح جاهزة 

  
  الدخل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

ات األسعار السوقية                   اح من تقلب ق األرب اجرة، وتحقي ا ألغراض المت ناد الشرآات المحتفظ به تثمار في أسهم وإس د االس ذا البن يتضمن ه
 قصيرة األجل.

 

اء في    ة يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة (تقيد مصاريف االقتن دخل  قائم ًا       ةالموحد  ال ا الحق اد تقييمه د الشراء) ويع عن
ل   ةالدخل الموحد قائمةبالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في  بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحوي

بيع الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية ال
 .ةالدخل الموحد قائمةفي 

  
 .ةالدخل الموحد قائمةسبة على هذه الموجودات في يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكت

  
 الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.
  

ر في   يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر ا  لتغي
ات تحو              ةالموحد الدخل الشامل قائمةالقيمة العادلة لها في  اتج عن فروق ة الن ة العادل ر في القيم ك التغي ا في ذل ة بم وق الملكي ل  ضمن حق ي

لة الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراآم في القيمة العاد
 الخاص بالموجودات المباعة الى األرباح والخسائر بشكل مباشر.

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

  
  الممتلكات والمعدات

ى تظهرالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراآم، ويتم استهالآها عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت عل
  .%50% إلى 15وبنسب سنوية تتراوح ما بين مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها 

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

  .ةالدخل الموحد قائمةاستردادها وتسجل قيمة التدني في 
  

حال إختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره يتم مراجعة العمر االنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية آل عام، وفي 
  التقدير.سابقا، يتم إستهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة 

 
 

  
  

  االستثمار في الشرآات الزميلة 
ى      50٪ الى 20والتي تمتلك الشرآة ما نسبته تظهر االستثمارات في الشرآات الزميلة  اال عل أثيرًا فع ارس ت ا وتم ٪ من حق التصويت فيه

تثمار    ة. تظهر االس ة بال    سياساتها المالية والتشغيلية بموجب طريقة حقوق الملكي وق الملكي ة حق ا حصة     ات بموجب طريق ة مضافا إليه كلف
ة.   ةالموحد الدخل قائمةعكس ت الشرآة من أية تغيرات في صافي موجودات الشرآة الزميلة. حصة الشرآة من نتائج أعمال الشرآة الزميل

ات حصتها         وم الشرآة بإثب ة تق وق الملكي إذا آان هناك تغيرات على حقوق ملكية الشرآة الزميلة تم االعتراف بها بشكل مباشر ضمن حق
تثناء    من تلك التغيرات بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية. ال يتم إثبات أية خسائر ت ة باس زيد عن حصة الشرآة في رأسمال الشرآة الزميل

  حصتها في التزامات الشرآة الزميلة.
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  الموجودات المالية المحتفظ بها برسم البيع

  يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها برسم البيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحًا منها مصاريف البيع أيهما أقل.
  
  

 تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
  يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام الشرآة ببيع أو شراء الموجودات المالية).

  
  

 القيمة العادلة
وفر أسعار     تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية. ى       في حال عدم ت داول نشط عل ة أو عدم وجود ت معلن

ة           بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل   ابهة أو من خالل احتساب القيم ة مش ة ألداة مالي ة العادل ا بالقيم مقارنته
ة للموجودات الم    ة العادل ا        الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيم تم إظهاره ه ي ه فإن د علي ة بشكل يعتم الي

  بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
  
  

  الذمم المدينة
ة تحصيلها خصما من         الخسائر اإلئتمانية المتوقعةكلفة بعد تنزيل مخصص تظهر الذمم المدينة بال ذمم في حال عدم إمكاني ، ويتم شطب ال

  ي تم شطبها إلى اإليرادات.المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم الت
  
  

  النقد وما في حكمه 
الغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالث            ى مب ة للتسييل إل تثمارات القابل وك واالس دى البن ة يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ول

  أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 
  
  

  مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 
ورد أ    ل الم م  يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشرآة سواء تمت المطالبة بها من قب و ل

  تتم.
  
  

  المخصصات
الغ      دفع مب ام الشرآة ب ة لتسديد    يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشرآة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قي نقدي

  على آخر معلومات متوفرة لدى الشرآة.   وتعديل قيمتها بناًء الموحدة المالية قوائمهذه االلتزامات. يتم مراجعة المخصصات بتاريخ ال
  
  

  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 
اإليجار قصيرة األجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (عقود اإليجار التي تقوم الشرآة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باإلعتراف بعقود 

شهرًا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء األصل). آما تقوم الشرآة أيضًا بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود  12تبلغ مدتها 
عتبر منخفضة القيمة. يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول التي ت

  قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة آمصروفات على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.
  
  

  التقاص
ي ال غ الصافي ف ار المبل ة وإظه ات المالي ة والمطلوب ين الموجودات المالي تم إجراء تقاص ب وائمي ة  ق ة المالي وق القانوني وفر الحق دما تت عن

  الملزمة لذلك وآذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
  
  

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

ل أرصدة                تم تحوي ات. ي ك العملي اريخ إجراء تل ائدة في ت ة خالل السنة بأسعار الصرف الس يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبي
اريخ ال        ائدة في ت ة بإستخدام أسعار الصرف الس وائم الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األجنبي ة  ق ة من    الموحدة  المالي والمعلن

 .ةالدخل الموحد قائمةالبنك المرآزي األردني. يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن  تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في 
  

  اإليرادات
اإليرادات المت       راف ب تم اإلعت ديم    يتم اإلعتراف باإليرادات المتأتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة إلى المشتري، في حين ي ة من تق أتي

  الخدمات مع مرور الوقت وحسب نسبة اإلنجاز، وفي جميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموثوقية آافية.
  اإليجار على أساس القسط الثابت وعلى مدى مدة عقد اإليجار.  تحقق إيراديتم 

  الموجودات.يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على 
  يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشرآات المستثمر بها.

  يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.
  

  ضريبة الدخل 
اح الخاضعة للضري      ة    تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرب اح المعلن بة عن األرب

ا  ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ ةالمالية الموحد قوائمفي ال نم
  ضريبية.مقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض خسائر متراآمة في سنوات الحقة أحيانًا أو 

  
  
  

   عقارية إستثمارات   .  3
  

  المجموع  شقق سكنية   مبنى سوق عنبر  أراضي  
      : الكلفة

 31,081,200  86,322  ـ 30,994,878   1/1/2019الرصيد آما في 
 2,555  ـ ـ 2,555   إضافات 

 1,037,953  ـ 1,037,953  ـ  تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ 
 77,957  77,957  ـ ـ  تحويالت من عقارات معدة للبيع 

 )53,973( ـ ـ )53,973(   مستملكةآلفة إستبعاد أراضي 
 32,145,692  164,279  1,037,953  30,943,460   31/12/2019الرصيد آما في 

          

      اإلستهالك المتراآم:
 ـ ـ ـ ـ  1/1/2019الرصيد آما في 
 20,015  2,716  17,299  ـ  إستهالك الفترة 
 20,015  2,716  17,299  ـ  31/12/2019الرصيد آما في 

 32,125,677   161,563  1,020,654  30,943,460   31/12/2019صافي القيمة الدفترية آما في 
          

      :الكلفة 
 30,991,665  ـ ـ 30,991,665   1/1/2018الرصيد آما في 

 3,213  ـ ـ 3,213   إضافات 
 86,322  86,322  ـ ـ  تحويالت من عقارات معدة للبيع 

 31,081,200  86,322  ـ 30,994,878   31/12/2018الرصيد آما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سوق  توفرلعدم آافية  وال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات لتعذر قياسها بموثوقية كلفةبالتظهر األراضي أعاله  -
 . نشط لها

 المسجلة بإسم) دينار و1,706,343البالغ قيمتها ( قطعة األرض حق التصرف في تحتفظ الشرآة بإقرارات خطية لصالحها مقابل -
 .(شرآة شقيقة) شرآة الشرق العربي لالستثمارات العقارية المساهمة العامة

العقارية التي لم يمض على تملكها خمس  تتطلب التشريعات المحلية السارية موافقة وزير المالية قبل التصرف باالستثمارات  -
 سنوات.

برفع دعوى ضد مجلس أمانة عمان الكبرى موضوعها المطالبة بتعويض جراء  2014قامت إحدى الشرآات التابعة خالل عام  -
ع إستمالك جزء من األرض المملوآة للشرآة، هذا وقد صدر قرار من محكمة اإلستئناف بإلزام مجلس أمانة عمان الكبرى بدف

يكتسب ، هذا ولم وقد صدر قرار من محكمة التمييز بتصديق قرار محكمة اإلستئناف ) دينار للشرآة التابعة1,060,140مبلغ (
 .الحكم الدرجة القطعية بعد
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  شاريع تحت التنفيذ م   .  4

  
  

مشروع القرية   
  السياحية

    
 930,992   1/1/2019الرصيد آما في 

 106,961   إضافات
 )1,037,953(  تحويالت إلى استثمارات عقارية 

 ـ  31/12/2019آما في الرصيد 
    

   
 162,895   1/1/2018الرصيد آما في 

 768,097   إضافات
 930,992   31/12/2018آما في  الرصيد

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استثمار في شرآات زميلة   .  5
  المتعلقة بالشرآات الزميلة:يلخص الجدول أدناه بعض المعلومات          

  

  نتائج االعمال  اإليرادات  المطلوبات  الموجودات  نسبة الملكية  النشاط  إسم الشرآة
              

  )983,302(  3,036,923   12,225,308   47,813,258  %40.524 تطوير عقاري  تطوير العقارت م.ع.م
  )43,492(  -  500,579   625,532  %50 تطوير عقاري  الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.م

  )4(  -  1,508,055   1,551,051  %38.61 تطوير عقاري  ذ.م.م العقارية نور الشرق لإلستثمارات
  )239,964(  2,376,010  6,339,799  6,302,606  %50 تطوير عقاري  اإلفصاح لإلستثمارات العقارية ذ.م.م
  -  -  5,433,493   5,443,493  %25.66 تطوير عقاري  الملحق لإلستثمارت العقارية ذ.م.م

       61,735,940   26,007,234   5,412,933  )1,266,762 (  
  

  

             
  الزميلة: فيما يلي ملخص الحرآة التي تمت على قيمة اإلستثمار في الشرآات  

  

  إسم الشرآة
  لرصيد فيا

 بداية السنة
الحصة من 
  نتائج األعمال

الحصة من 
الزيادة في 
  الخسائر

  حصةال
التغير من 

  المتراآم

تخفيض 
الحصة من 
  رأس المال 

الحصة من 
إطفاء 
  الخسائر

الرصيد في نهاية 
  السنة

                
  11,042,090   ـ  ـ  )41,532(  ـ  )398,471(  11,482,093   تطوير العقارات م.ع.م 

  62,476   66,045   )345,000(  ـ  ـ  )21,746(  363,177   الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.م
  16,598   ـ ـ ـ ـ )2(  16,600   نورالشرق لإلستثمارات العقارية ذ.م.م
  1   ـ ـ ـ 18,597  )119,982(  101,386   اإلفصاح لإلستثمارات العقارية ذ.م.م
  2,568   ـ ـ ـ ـ  ـ         2,568   الملحق لإلستثمارت العقارية ذ.م.م

   11,965,824  )540,201(   18,597  )41,532(  )345,000(   66,045   11,123,733  
  
  
  
  

  
  

ل التسهيالت   - ة مقاب هم مرهون ة أعاله أس اهمة العام ارات المس ي شرآة تطوير العق تثمار ف د اإلس ةيتضمن بن ة  اإلئتماني الممنوح
 دينار. )3,587,686(ما قيمته  2019للشرآة بلغت قيمتها العادلة آما في نهاية عام 

 
تثمار الشرآة في       - تثناء إس ة بإس إن جميع الشرآات الزميلة المبينة أعاله غير مدرجة في أسواق مالية وعليه ال يوجد لها قيمة عادل

 .2019نهاية عام دينار آما في  )6,636,373( العادلةشرآة تطوير العقارات المساهمة العامة والذي بلغت قيمته 
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   الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل    .  6

  2019  2018  
      

  1,415,441   1,571,753   أسهم شرآات مدرجة في أسواق مالية بالقيمة العادلة (داخل األردن)
  357,491   274,197   أسهم شرآات غير مدرجة في أسواق مالية (داخل األردن)

   1,845,950   1,772,932  
  

ام     اإلئتمانيةتتضمن الموجودات المالية أعاله أسهم مرهونة مقابل التسهيالت  - ة ع الممنوحة للشرآة بلغت قيمتها العادلة آما في نهاي
 دينار .  )275,200(ما قيمته  2019

  
 كلفة لتعذر قياس قيمتها العادلة بموثوقية آافية.في أسهم الشرآات غير المدرجة باليظهر إستثمار الشرآة  -

  
  

 

  عقارات معدة للبيع أراضي و   .  7
    

أراضي معدة   
 للبيع

شقق تلة عبدون 
)1(  

شقق تلة عبدون 
)2( 

  
  المجموع 

      
 8,473,799  1,483,090  435,466  6,555,243   1/1/2019الرصيد آما في 

  8,568   5,128   1,815   1,625   إضافات
  )77,957(  )77,957(  ـ  ـ  تحويالت إلى استثمارات عقارية

 )343,416( )343,416( ـ ـ   آلفة شقق مباعة 
 8,060,994  1,066,845  437,281  6,556,868   31/12/2019الرصيد آما في 

          
 9,737,990  2,524,634  663,210  6,550,146   1/1/2018الرصيد آما في 

  33,681   27,185   1,399   5,097   إضافات
  )86,322(  )86,322(  ـ          ـ  عقاريةتحويالت إلى استثمارات 

 )1,211,550( )982,407( )229,143( ـ  آلفة شقق مباعة
 8,473,799  1,483,090  435,466  6,555,243   31/12/2018الرصيد آما في 

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ذمم وأرصدة مدينة أخرى    .  8
  2019  2018  
      

  1,894,599   1,774,599   وشقق ذمم مدينة تخص بيع أراضي
  100,000   100,000   دفعات مقدمة على حساب شراء أراضي

  70,112   85,121   متفرقة
   1,959,720   2,064,711  

  
  

  

  
  موجودات مالية محتفظ بها برسم البيع   .  9

  
  

ام   رآة خالل ع ررت إدارة الش ه ( 2008ق ا مجموع ع م مال  6بي ي رأس تثمارها ف ن إس هم م ون س ارات ) ملي وير العق رآة تط ش
ارير    ايير التق المساهمة العامة (شرآة زميلة)، وعليه تم إعادة تصنيف تلك األسهم آموجودات مالية برسم البيع حسب متطلبات مع

ة،  ة الدولي ا مجموع     المالي ع م م بي د ت ه ق ًا بأن هم) 1,432,800ه (علم تبعاد     س م اس ا ت ابقة، آم رات الس الل الفت ه  خ ا مجموع م
  ) سهم وذلك نتيجة تخفيض رأسمال شرآة تطوير العقارات المساهمة العامة.2,090,154(
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  الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل     . 10

 

  (داخل األردن). في أسواق مالية بالقيمة العادلة يمثل هذا البند إستثمار الشرآة في أسهم شرآات مدرجة           
  

  
  

  في حكمه النقد وما   . 11
 

  2019  2018  
      

  2,276,512   1,828,324   ودائع ألجل لدى البنوك  
  33,567   52,102   حسابات جارية لدى البنوك 

  671   815   في الصندوق وشيكات نقد
   1,881,241   2,310,750  

  
  سنويًا. %3.5 % الى3وتستحق عليها فوائد بنسب تتراوح من  شهر فترةتستحق الودائع ألجل خالل   -
  
  

  

  حقوق الملكية     . 12
  

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

 .2018و   2019آانون األول  31واحد للسهم آما في 
 

  احتياطي إجباري 
ل الضريبة بنسبة      تمثل المبالغ المتجمعة في هذا  اح السنوية قب ابقة   % خالل 10الحساب ما تم تحويله من االرب وهو   السنوات الس

  غير قابل للتوزيع على المساهمين .
  

  احتياطي اختياري 
ل       اح السنوية قب ه من االرب د عن     الضريبة تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويل % خالل السنوات   20بنسبة ال تزي

  السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
  

  
  
  

  ما تملكه الشرآات التابعة من أسهم الشرآة األم 
  شرآة الشرق العربي لالستثمارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة .  أسهمآلفة ما تملكه الشرآات التابعة في يمثل هذا البند 

  
  المسيطرين حقوق غير

يمثل هذا البند الجزء غير المملوك من قبل الشرآة من حقوق الملكية في الشرآات التابعة، ويتم إظهار حقوق غير المسيطرين في  
دخل الموحد   قائمة ة و ةال دخل الشامل الموحد    قائم ة و ةال الي الموحد    قائم د منفصل عن     ةالمرآز الم وق آبن ة أسهم     حق ة حمل ملكي

      الشرآة.

  
  

  إئتمانيةتسهيالت     . 13
  

  

  رصيد التسهيالت القائم          
  نوع 

  العملة  التسهيالت
سعر 

  الفائدة 
  تاريخ 
  االستحقاق

  سقف
  التسهيالت

  تستحق 
  خالل عام

  تستحق بعد 
  أآثر من عام

              

  ـ  268,021   400,000   2020  %9  دينار أردني  جاري مدين
  2,725,000   313,184   3,038,184   2023 - 2020  %9  دينار أردني  قرض متناقص
  705,601   200,000   905,601   2023 - 2020  %9  دينار أردني  قرض متناقص

           781,205   3,430,601  
  

ة   ةرهن موجودات مالية مملوآة للشرآ عاله مقابلأ اإلئتمانيةتم منح التسهيالت  ا العادل ار  )3,862,886( بلغت قيمته ا في    دين آم
  .2019نهاية عام 
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  ذمم وأرصدة دائنة أخرى     . 14

  2019  2018  
      

  376,015   375,182   أمانات مساهمين
  466,092   447,713   مخصصات أخرى

  98,465   98,465   مخصص مكافأة الموظفين
  44,692   96,661   )21(إيضاح رقم والمساهمة الوطنية مخصص ضريبة الدخل 

  152,178   85,715   ذمم دائنة 
  16,500   21,375   مقبوضة مقدمًا ايرادات 

  ـ       18,597    زميلةحصة الشرآة من الزيادة في خسائر شرآة 
   1,143,708   1,153,942  

  
  

      
  
  
  
  

  صافي خسائر سوق عنبر     .  15
  

  2019  2018  
      

  -  17,264   إيرادات إيجارات سوق عنبر
  -  )82,757( )16مصاريف سوق عنبر (إيضاح 

  )65,493 (  -  
  
  

  
  
  

  مصاريف سوق عنبر     . 16
  

  2019  2018  
      

  -          30,250    تشغيل سوق عنبر  أتعاب
  -          18,616  دعاية وإعالن 

  -          9,551  استهالآات 
  -          5,433  أمن وحماية 
  -          3,844  مستهلكات 

  -          3,530  نظافة 
  -          3,177  عموالت 

  -          8,356   متفرقة 
   82,757          -  
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  مصاريف إدارية    . 17
  2019  2018  

      

  353,425   361,007   وملحقاتهارواتب وأجور 
  97,072   86,151   واستشارات أتعاب مهنية

  28,379   74,313   رسوم حكومية واشتراآات 
  64,800   59,580   بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 

  9,155   28,446   استهالآات
  15,977   15,977   إيجارات

  15,614   12,339   مصاريف سيارات
  4,675   4,680   وإنترنت بريد وهاتف
  2,890   3,209    العامة الهيئاتمصاريف 

  1,200   1,800   الشرآات لدائرة مراقبةاألتعاب القانونية 
  31,916   27,245   متفرقة

   674,747   625,103  
  

  
 
  
  

  أخرى ومصاريف إيرادات  . 18
  

  2019  2018  
      

  9,101   90,691   توزيعات أرباح أسهم مقبوضة
  77,798   64,855   فوائد ودائع بنكية 
  9,500   33,125   إيرادات إيجارات

  13,136   12,897   متفرقة
   201,568   109,535  

  
  
  
  
  

  القطاعات التشغيلية  .19 
  

ضمن حدود المملكة األردنية الهاشمية وذلك  نشاط االستثمار في العقاراتو تمارس الشرآة نشاط االستثمار في األوراق المالية
  فقط، وذلك آما يلي:

  
  

    2019  2018  
   

 )   173,906( )182,499( الخسائر المتأتية من نشاط االستثمار في األوراق المالية
 1,788,000  650,276   االيرادات المتأتية من نشاط االستثمار في  العقارات

  2,992,995   2,876,117   موجودات نشاط االستثمار في األوراق المالية
  40,485,991   40,186,671   موجودات نشاط االستثمار في العقارات
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     الجهات ذات عالقة  ذمم    . 20

  

    :2019الجهات ذات العالقة خالل عام  أرصدة ذمميلخص الجدول التالي  

  اسم الجهة
  طبيعة 
 العالقة

  طبيعة
 التعامل 

 الرصيد القائم
  دائن  مدين

          

  ـ        3,117,060   تمويل نشاطات   شرآة زميلة  اإلفصاح لإلستثمارات العقارية ذ.م.مشرآة 
  ـ        1,394,778   تمويل نشاطات   شرآة زميلة  الملحق لإلستثمارات العقارية ذ.م.مشرآة 
  ـ        582,406   تمويل نشاطات   شرآة زميلة  نور الشرق لإلستثمارات العقارية ذ.م.مشرآة 
  ـ        248,585   تمويل نشاطات   شرآة زميلة  الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.مشرآة 
  ـ        275,650   تمويل نشاطات   شرآة زميلة  تطوير العقارات م.ع.مشرآة 
  ـ        356,047   تمويل نشاطات   شرآة شقيقة  جنة لالستثمارات ذ.م.مشرآة 

  7,240,344   ـ          تمويل نشاطات   شرآة شقيقة  .مشرآة الشرق العربي لإلستثمارات العقارية م.ع
  1,796   ـ          تمويل نشاطات   شقيقة شرآات  شرآات أخرى 

       5,974,526   7,242,140  
  

 

ا   ة العلي ب اإلدارة التنفيذي ت روات ار  )242,125(بلغ ي   )237,375(ودين ين ف نتين المنتهيت ار للس               دين
  على التوالي. 2018و  2019آانون األول  31

  
  
  

  الوضع الضريبي   . 21
  

       هي آما يلي:والمساهمة الوطنية  مخصص ضريبة الدخلإن تفاصيل الحرآة التي تمت على          
  2019  2018  
     

  15,709   44,692   بداية السنةآما في الرصيد 
        33,972   2,666   المستحقة عن أرباح السنة المساهمة الوطنيةو ضريبة الدخل

  ـ           83,275   ضريبة دخل سنوات سابقة
  )4,989(  )33,972(  ضريبة الدخل المدفوعة

  44,692   96,661   )14(إيضاح رقم  نهاية السنةآما في الرصيد 
  
  

    
       الدخل ما يلي: تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة  

  2019  2018  
     

  33,972   2,539   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
  -     127   عن أرباح السنةالمستحقة ضريبة المساهمة الوطنية 

  -     83,275   سنوات سابقة دخلضريبة 
   85,941   33,972  

  
  

 .2015حتى نهاية عام  تم تسوية الوضع الضريبي للشرآة -
 

ال الشرآة      - ائج أعم ة        2018و 2017 ،2016 لألعوام تم تقديم آشوف التقدير الذاتي عن نت دخل بمراجع رة ضريبة ال م دائ م تق ول
 سجالت الشرآة لتاريخه.

 

 لزيادة المصروفات عن اإليرادات الخاضعة للضريبة. 2019مخصص ضريبة دخل عن نتائج أعمال الشرآة لعام لم يتم احتساب  -
  

  

  وفقًا لقانون ضريبة الدخل. 2019عن نتائج أعمال الشرآات التابعة لعام والمساهمة الوطنية دخل التم إحتساب مخصص ضريبة  -
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  السنة خسارة حصة السهم األساسية والمخفضة من    . 22
  2019  2018  
      

  )729,942(  )1,510,644(  السنة العائدة لمساهمي الشرآة خسارة
  44,931,310   44,931,310   المتوسط المرجح لعدد األسهم

  )0.034(  )0.016(  
  
  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   . 23
 

 ذمم وأرصدة     و  ما في حكمه   و النقد   تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالية                                               
الممنوحة من البنوك        اإلئتمانية       تسهيالت . وتتضمن المطلوبات المالية ال              والشيكات برسم التحصيل         المالية    أخرى واألوراق           مدينة   

  وذمم وأرصدة دائنة أخرى.
  

  
  

ا قصيرة     ة إم إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات المالي
  األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

  

  تستخدم الشرآة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
  

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

ر مباشر في                 ا بشكل مباشر أو غي ة ويمكن مالحظته ة العادل ى القيم ؤثر عل ى مدخالت ت د عل يم تعتم المستوى الثاني: أساليب تقي
  السوق.

  

  في السوق. عادلة ولكن ال يمكن مالحظتها ال المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة
  

2019 
  المستوى 
 األول

  المستوى 
 الثاني

  المستوى 
 المجموع الثالث

   
 129,448  ـ ـ 129,448  الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  817,425   ـ  ـ  817,425   برسم البيع بها موجودات مالية محتفظ 
 1,845,950  274,197  ـ 1,571,753  الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 2,792,823  274,197  ـ 2,518,626  
  

  

  

2018 
  المستوى 
 األول

  المستوى 
 الثاني

  المستوى 
 المجموع الثالث

   
 154,933  ـ ـ 154,933  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  1,065,130   ـ  ـ  1,065,130   موجودات مالية محتفظ بها برسم البيع 
 1,772,932  357,491  ـ 1,415,441  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

 2,992,995  357,491  ـ 2,635,504  
  
  

ذا             تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث آلفة شراء  ا، ه ة بسبب عدم وجود سوق نشط له ا العادل يس قيمته ذه الموجودات ول ه
  وترى إدارة الشرآة أن آلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها.

  
  
  

  إدارة المخاطر المالية    . 24
  تتعرض الشرآة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:          

  
  مخاطر االئتمان

اه الشرآة      ه تج اء بالتزامات مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوف
وك و    أساسي في  تتمثل مخاطر ائتمان الشرآة بشكل  مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر.  دى البن ع ل ة  الودائ ذمم المدين حيث تعمل    ،ال

ا مع    التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة و الشرآة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق ة لعمالئه وضع حدود ائتماني
ر المسددة    ديون غي ة المدرجة للمو         .مراقبة ال ة في القيم ل الحد األقصى للمخاطر االئتماني ة في ال   يتمث وائم جودات المالي ة  ق  المالي

  .الموحدة
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  مخاطر السيولة

ذه      ب ه تحقاقها ولتجن واريخ اس ي ت ا ف ة التزاماته الزم لتأدي ل ال وفير التموي ى ت رآة عل درة الش دم ق ي ع يولة ف اطر الس ل مخ تتمث
د           اظ برصيد آاف من النق ا واالحتف ة آجاله ات وموائم المخاطر تقوم الشرآة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوب

  لقابلة للتداول.  وما في حكمه واألوراق المالية ا
  

ر       ات (غي ع المطلوب اه توزي اريخ ال         الويلخص الجدول أدن ا بت دي آم ة لالستحقاق التعاق رة المتبقي ى أساس الفت وائم مخصومة) عل  ق
  :الموحدة المالية

  

  المجموع  أآثر من سنة  أقل من سنة  2019
        

  4,211,806   3,430,601   781,205    إئتمانيةتسهيالت 
  7,242,140   7,242,140   ـ  عالقة دائنةذمم جهات ذات 

  71,400   71,400   ـ  أرباح مؤجلة 
  1,143,708   ـ  1,143,708   ذمم وأرصدة دائنة أخرى

   1,924,913   10,744,141   12,669,054  
  

  المجموع  أآثر من سنة  أقل من سنة  2018
        

  4,706,939   3,948,190   758,749   تسهيالت إئتمانية 
  7,070,099   7,070,099   ـ   ذات عالقة دائنةذمم جهات 

  71,400   71,400   ـ  أرباح مؤجلة 
  1,153,942   ـ  1,153,942   ذمم وأرصدة دائنة أخرى

   1,912,691   11,089,689   13,002,380  
  

  مخاطر أسعار العمالت األجنبية
امالت  تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب  تقلبات أسعار العمالت األجنبية، حيث إن معظم تع

إن            دوالر األمريكي، ف وط بسعر ثابت مع ال دينار مرب الشرآة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر صرف ال
ر     األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشرآة ة للتغي وق الملكي وحق

  غير جوهري.في أسعار صرف العمالت األجنبية يعتبر
  

  مخاطر أسعار الفائدة
ة.   ربح الشرآةتنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على    ألدوات المالي وحيث   أو القيمة العادلة ل

ر في              ة للتغي وق الملكي اح الشرآة وحق إن حساسية أرب أة، ف ة المطف أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلف
  أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري.

  

  
  مخاطر أسعار األسهم

تثمارات في األسهم. تعمل الش           ر األسهم اتنتج مخاطر أسع   ة لالس ة العادل ر في القيم ذه المخاطر عن     عن التغي ى إدارة ه رآة عل
دل          ر أسعار األسهم المدرجة بمع افتراض تغي %  10طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية. وب

ادة        يض / زي ى تخف ؤدي إل وف ي ك س إن ذل رآة  ف امل للش دخل الش ة ال ام  )251,863( بقيم ار لع ل 2019 دين               مقاب
 .2018دينار لعام  )263,550(

  

  

  

  

  

  

  

    إدارة رأس المال    . 25
رآة       اهمي الش وق مس ى حق اظ عل دف الحف ال به ل رأس الم إدارة هيك رآة ب س إدارة الش وم مجل رآة  يق تمرارية الش وضمان إس

ول    الغير وذلك والوفاء بإلتزاماتها تجاه  د مقب وفر عائ ، ومن خالل   لمساهمي الشرآة  من خالل استثمار موجودات الشرآة بشكل ي
  لحقوق الملكية: الديون. ويوضح الجدول التالي نسبة مجموع الديونتحقيق التوازن األمثل بين حقوق الملكية و

  

  2019  2018  
      

  4,706,939   4,211,806   مجموع الديون  
  52,762,885   51,301,122   مجموع حقوق الملكية  

  %8.9  %8.2   نسبة الديون إلى حقوق الملكية  
  




