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التقرير ال�سنوي الثاين ع�شر
لعام ٢٠١٧

1
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����� ���� ������
 ������� -1م��� ���� ���� ��������

���� ������

������� ��������� ������� ������ ����� ���� ������ -2
������� ����� م��� م���� ��������� ������

���� ������

���� ������� ���������� ���� ������ -3م�
������� ����� م��� ���� ������

����ً ������ ����� /
������ ��������

����� / ������� ������� ��� ���� ������ -4
������� ����� م��� ���� ���

���� ً

����� / ������� ������� ��� ���� ������ -5
������� ����� ���� ��� �������

���� ً

 ���� ������ -6م����� ������� ����م�
������� ������ ���� ���� ����� ��� م����

���� ً

����������� ������� ������� ������ ���� ������ -7
������� ����� ���� ���� ������

���� ً

������� ������� ������ ������ ���� ������ -8
������� ����� م��� ���� ��� ����ن

���� ً

�������� �������� �������� ����� ���� ������ -9
��������
������� ���� ��� � ��������
����� م��� ��������� ������
����� ��م� ���� ��������
����� ���� �������ن

���� ً
����� 2017/1/28
من 2017/5/2 – 2017/1/29
من �2017/7/21 – 2017/5/
من 2017/7/22

م������� �������� � �������� ������� ������� .RSM Jordan
�������� �������� � ������ م���� �������� ����� ��������

7
4

���������������� � ������ ����������
���� ���� ���� ������

����� ������� ������� ��������� ������.
����� ����� � ���� � � ������،

ي����ي �� ��حب ب�م ب��م�ي �ب��مم ���م�� م��م� ����� �ل�م��� �ب��مم ����ت�م� �ل���ي�يم� �م���ي�م�� ��� .ن��م� �م�� �ل���م�
�����م ��� ����م �����م �ي�م�ني �� ��م�� ل�مم �ل���يم� �ل�م��� �ل�م�ني ��م� ل��م��� �لم�� ي��م�� �ل�م���م �ل��ليم� �ل��حم��
ل� م��� �لمم�ي�� ل��مم����� ��ل�طمم�ي� �ل��مم��� ��ل�مم���� �ل��ب�مم� ل�مم� ��مم� �ممي � 31مم�ن�� ����  2017م���مم� ب�مم� ت��يمم� ممم���
�ل���ب�� �ل����ل.
����� ������� ������� ���������� ��������� �
ي���ني �� ن����� ��ي��م ��م ��ح��� ���ن����� �ل�ي م�� ب�� �ل���� �م�� �ل�م�� �ل���مي  2017حيم ��مم� �ل�م���
ب�ل������ �ل��لي� :
 -1تأ�ي� ���� ���� �ل��ط��� ل��������� �ل�ي�حي� ��ل����ي� �ل�ي ت��� ن��� �ي�ن� ب������ ���� (� )50,000ي�م��
ت���م �ل���� ب���� ( )�76م� ��� �ل��� .
 ����� -2ت��ي ��ي�ن� ن��� �ي�ن� ��ل����ع ��ن���� م�� �ي . 2018/4/1
� �������� -3ي ت��ي� م�م��� ��مل �ل�ح��نيم� �ل�م���� ل��يمع حيم تمم ح�م� ن��يم� �م�� ( ) 2017بيمع (�� )10مل �بم��ي
�ي����.
� �������� -4ي ت��ي� ��� ����ل� �ل����� ل��يع حي تم ح�� ن��ي� ��� ( )2017بيع (� )73م�� م��م� (� )42م�� تمم
بي��� ��� ��� ( � ) 2017تم بيع (� ��� )8ي ��� � 2018ب��ي ( ��� )13م� ��ل (.��� )94
 ������� -5ت��يم� م�م��� �م�� �ل��ي�م�ني �ل��م�� مم� (� )20م�� ��ل�م�� �مي ت�م�ي�� حيم تمم بيمع (� )7م�� �م�� �م��
(� 2018 ��� ��� ��� )6(� )2017ب��ي ( ��� )7م� ��ل (.��� )20
 ������� -6ت��ي� م���� ب�� �ل�ي�� حي �ن� �ي م�ح�� �ل��طي��� �ل����ي� ح�لي� ً.
�� -7م� �ل���� ب����� تم���� �مي م���م� ���م�م ل�م���� مم� ���م�م �ل���م�� نم�� ���م� ��م��� ب��م� ()238,924
�ي���.
 ����� -8م���مم� �����ممي �مم� ��يمم� ت�مم�يم �ل��ططمم�� �ل��ممم� ممم� ��ممل �ل�طمم�ي� ����مم��� لمم�� �ل��مم�� �ل��مم�ي�
ل����� ��� �ل������� �ل���ي� �تم �ل���� ��� م������� ل��� م��� ����� �ل��ل ل����� ��� �ل�م��ي ��مي ن�م�
�ل��� ت��� �ل���� ب���ي� ��� م� �طع �����ي ����� ����� �ل�يع
��� ي��� �طع ����ي �ي� ��ب�� ل���� ��� م��ح��� � ت��� ب������ �ت��� �ل���� �ل���� م� ت�� �ل�طع ب�ي���.
������� ������� ���������� ������ �

نأمل بأ������ ���� �ل���� ��� م����� �ل�ي� ب�ط� ��ب�� � �ي�� ��� ��ع �ل���� م� ���ل ������ �ل��لي� ل������
�ل����ي� �ي ����� �تأمل �ل�م��� ب�م�� � ت�م�ل� �����مم �� ت��م� �م�� �م��  2018ن��م� ن��يم� �مي ����م� ت����م� مم�
ت��ي� ن���� ���ل ل����� �ل�����ي�
� �ي �ل���� يطيب لي �� �ت��م� ب�ل�م�� �لم� �ل�مي��� ��ل�م��� �ل��م���ي� �ل�م��� ��م� �ل��م� �ل�مي م���نم� �ي��م� � �لم� �م��مي
����� م��� ������ � ����� �ل���� �م����مي�� ��� ����م ������م �ل������� .
����� �� � ������ � �������....
� ����� ����� � ���� � � ������

���� ���� ������
��������� ���� ���� ���� .
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م�شروع فلل الرحمانية � /شركة ل�ؤل�ؤة الديرة لال�ستثمار والتطوير العقاري
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م�شروع نادي ديونز � /شركة عمان املتطورة للإ�ستثمارات ال�سياحية

تـقــريــر ��ــ�ــــ� ������
�� ������ �������� في ������� �������� ������� ������� ������ 2017 ��� ����� 31ي ����� ������� ��������� ���������
������� �������� ������ �������� في ������� ������ �����ي ��� .
ح�ر�� ������ �������� ���������
����� ����� � ���� � � �������
����� ���� ����� ������ �� ���� ��� ������ ������ �����ي ��� �� ������ �������� ��������� ف�ي ��� ������ 31
. 2018 ���� ���������� ������ ������� ������ ���� ������� ������� ������� ������� 2017
���ا� ��� ����� ���ر�� ��ر����� �������� ����ر���� ���� �������� �� �� ���� �ح�� �������� ��ر�������
���� ����� -ر�� ��ر������
�را� ��ي� �است���ر ا����را� �ا�را���

ت��ير ا�را�� �ت��ي��� �ت�سي��� �ت�سي��� ��ر��� ��ي��� ���� ا��د��� ا����� ��� � �ي����

���� ا����ري� ا�ت��ري� �ا�س��ي� �ا�سي��ي��

استيراد ��ي� ا���اد �ا��� �ا���دا� �ا����� �ا��د��� ����� ��اد ا����� ا����� �ت��ي� ��ي�� ا��ر���

ا�ت��ير ا�ت��ي�� �

���� ����� -ر�� ����ر���� ���� �������� �� �� �����
��� ����� ������ في ������� ���� في ����� ��� ����ي ���� ������� ������� ������ ������� ������� �������ي
في ���� ��� ������� ������ ������ �� ���� ����� �� ف��� ���� ������� ����� في ������ ��������� ��������
��� ���� ����� ً ����� ً ���� �� ������ ��� �������� .
جـ  ��� -ح�� �������� ��ر������ ���������� ��������) ) � ) 336,691ي��� ��� �� .2017 ���� ����� 31
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ث�لث��� �� :م�� ����� م��� ا�دار� ����� ت�ري�ي� �� �ل م���:

ا����������

ال���

ت�ري�
الميالد

ال���د� ال��مي�

ت�ري�
التخرج

ب��ل�ري�س
ال��د�� ال�را�ي�

1993

���

1974

1996

 رئيس ���س ادارة �ر�� حديد ا�ردن ��.�. ��� ���س ادارة ال�ر�� ا��ل� ل����ين ��.�. رئيس �يئ� �ديرين �ر�� ال��ن ال����رة ل������� . رئيس �يئ� �ديرين �ر�� ال��ن ل������� ا�����ي� . �دير ��� �ر�� ال��ن ال����رة ل���رة ا�لي�� . �دير ��� �ر�� ال���را� ل���دين . �دير ��� �ر�� ال��د ل���� . �دير ��� �ر�� ال��ن ل�د�� ر��� ا����� . �دير ��� �ر�� ���ا ل����ن . �دير ��� �ر�� ال���ن ال���� ل����ير ال���ر� �دير ��� �ر�� �ر��ن ل������� اإل���ئي� �ال���دا� ال��دي�ي� . �دير ��� �ر�� ��د�را ل����رة ال���� . �دير ��� �ر�� ا���ر��ي�� ل����رة ال���� . �دير ��� �ر�� را�ين ل��را�� . �دير ��� �ر�� ��ل��بي� ل����ن . �دير ��� �ر�� دار ال�ر� ل����ن . رئيس ���س �دارة �ر�� بي� ال���ي� ال��ي�ي� ا�ردن. ��� ���س �دارة �دة �ر��� ���ري� �����ي� �ي ا�ردن . �دير ��� � ال����� ال��د�ي� ل����ي�� ال����رة �دير ��� � �ر�� ال���ي�� ال��د�ي� – رئيس �يئ� ال�ديرين .�� ��� -ب� �ي ����� ���ن ال�بر� .

 �دير ���ي�� � بي� ال���ي� ال��ي�ي – البحرين . ��� ���س �دارة �ر�� بي� ال���ي� ال��ي�ي � ا�ردن . ����� �����س �دارة ���ي ���دة ���ر��� ���ري��� ���ي ا�ردن�البحرين .

���

����������������� 1977ير �دارة 2003

 �دير دائرة ا������را� بي� ال���ي� ال��ي�ي � البحرين . ��� ���س �دارة �ر�� بي� ال���ي� ال��ي�ي � ا�ردن . ��� ���س �دارة �دة �ر��� ���ري� �����ي� �يا�ردن �البحرين

الم��د� م�مد ي���
��ل� ال�را���

رئيس
���س
اإلدارة

1969

د���راة ��ري�
�دارة ال���ري� �ن
����� ا����رد

2009

ال�يد م��ر م����
ال�ي��
ممثل �ر�� ����� الخ�ي�
ل�ت��ير �ا��تثم�ر
ال���ر�
ال�يد م�مد ��م� �مد
ممثل �ر�� �ي� التم�يل
ال��يت�� ا�رد�

��ئ�
الرئيس

 1968ب��ل�ري�س �ي�ي��

1990

ال�يد را�د ��� ال�ي���
ممثل �ر�� �ي� التم�يل
ال��يت�� ا�رد�

الخ���را� ال�م���ي�

ب��ل�ري�س
���� ��لي�
���ر�ي�

ا����دي�

ب��ل�ري�س ا����د 2002

� -دير ��� �ر�� بي� ال���ي� ال��ي�ي � ا�ردن
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السيد محمد أحمد محمد
ال����
ممثل ���� ا������ي��
ل������ ال��م�

ع��

����� 1966ري�س ��ار� 1988
�عم��

السيد ���� حمد� ال����
ممثل ���� ال��ا�
ل����ي� ال�����
�ا�س�ثم��ا�

ع��

���������� 1965ري�س ��ار� 1988

-

�عم��

-

رئ������يس مج�������س ��ار� �������ر�� ا��������را� �����������ير ا����������ر�
�االس��م�را� .
رئيس مج�س ��ار� �ر�� �م�ا� ا��س� .
ع�� مج�س ا�ار� �ر�� ��ي� االر��.
رئيس مج�س ��ار� �ر�� �ر� ا��ير�.
رئيس مج�س ��ار� �ر�� ا�����.
ع�� مج�س ��ار� �ر�� ���ير ا����را� س���� ً
ع����� ا��ج����� ا����ي�ي���� �����ر�� ا������ر ا�مي���� ��س�����م�را�
ا�س��ي��ي� �ا����ري��� ا�م������ �����ر ا�م���� �س��ي� ��م����مرا�)
س���� ً.
ع�� مج�س ��ار� �ر�� عم�� ����مي� ���� �ي���) س���� ً .
رئ��يس �يئ��� ا�م���يري� ����ر�� ���ر� عم���� ��س����� �ا������ير
س���� ً.
��ئ� رئيس مج�س ��ار� �ر�� �عم�ر �����ير ا����ر� س���� ً.
رئيس �يئ� م�ير� �ر�� ر��� ا�ر�� �����ير ا����ر� س���� ً.
��ئ� رئيس مج�س ��ار� �ر�� ا��س��ر م�ير ع�� �ر�� اال����
����ير ا�را�� س���� ً .
م�ير ع�� �ر�� ا���ا� ا������ س���� ً .
م���ير ع���� ���ر�� �عم���ر �������ير ا������ر� �االس����م�ر ا������ر�
س���� ً .
م�ير االس��م�را� �ا�م�ير ا����ي�� �� �ر�� ج�را� م��ي�را����
االر��ي� ��س��م�را� ا�سي��ي� �ا����عي� ا�م����� ������ ����
س���� ً .
ع�� مج�س ��ار� �ر�� ا����ي� ��سي�را� �ا�م��ا� .
ع�� مج�س ��ار� ا��ر�� ا�م���م� ��ج�ر� ا�مر���� .
ع�������� مج�������س ا�ار� �������ر�� ا��������را� �����������ير ا����������ر�
�االس��م�را�.
ع����������� مج����������س ا�ار� ����������ر�� اال������������� ��س�����������م�ر
�ا����يرا����ر�.
رئيس �يئ� م�يري� �ر�� ا��م�ئ� ��س��م�ر �ا����ر ا����ر�.
��ئ��� رئ��يس �يئ��� م���يري� ���ر�� ا�س����� ��س����م�ر �ا������ير
ا����ر�.
��ئ��� رئ��يس �يئ��� م���يري� ���ر�� ا��س���ئ� ��س����م�ر �ا������ير
ا����ر�.
رئيس �يئ� م�يري� �ر�� ا�س�م� ��س��م�ر �ا����ير ا����ر�.
رئيس �يئ� م�يري� �ر�� ا����� ��س��م�ر �ا����ير ا����ر�
ع����� �يئ���� م����يري� ����ر�� عم����� ا�م������ر� ��س�����م�را�
ا�سي��ي� �ا����عي�.
ع�� مج�س ��ار� �ر�� �ج�ر� االر�� ��ر�� �ج�ر� عم�� .
ع�� مج�س ��ار� م�سس� ا�م�ا���� �ا�م��ييس .
ع�� مج�س ��ار� �يئ� ا�م��مي� ا�ر��يي�.
ع�� جم�ي� رج�� ا�عم�� ا�ر��يي� .
ع�� جم�ي� رج�� ا�عم�� ا�ر��يي� ا��ر�يي� . )JEBA
ع�� �ج�� االع�را��� �� م�سس� ا���ا� �ا���ا� .
ع�� ا��ج�� ا�م��ر�� ��ر�� �ج�ر� عم�� �ام��� عم��� ا����ر�
.
ع�� م�سس �� ا��ر�� ا���ي� ا����مي� . )JCI
رئيس مجم�ع� �راج� االر�� .
ع���� مج���س ��ار� ��ي��� ا������� – ا�ج�م���� االر��ي��� -2010
. )2011
ع������ مج�����س ��ار� ا������ر�� ا����مي����� ���������ع�� ا��يم��ي�����
. )2006-2001
ع���� مج���س ��ار� ������ ا��ي����� ا�������� االج�م���ع� -1999
. )2004
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���� الع�ن الم�����
ل������� ا�سم��ي�
م���� �� من�
الم��د� �يس� ����
ال�ع����
ل��ي� 2017/1/28
السيد محمد ��دال�حي�
الس���
من 2017/1/29
�ل��ي� 2017/5/2

���ل�ري�� ��دس�
مد�ي�

1984

���

1958

���

���������������������� 1974ل�ري�� 1997

السيد ��م� ���� ال��ي���
من 2017/5/3
�ل��ي� 2017/7/21

���

��� 1964ل�ري��
ادار� ا�م��

1985

السيد ���� �م� ���ين
من 2017/7/22

���

 1970م��س�ير ادار�
ا�م��
����������������������ل�ري��
مح�س��
1992

السيد مع�� ��ل� ���
الحسن
�يم�� ���� الع��ن
ال�س�� ل����ي� الع����

���

 1981د������������������������ ادار� 2009

مح�س��

1999

ا��م������� ���������ي�
ا��م�� ال���ري�

د�������� ������ل� ������ 2002

��دس�������� ��������ي���
ال��ئرا�

11

��� ل��� ال�م�ل� ل����� ال��� � ��ار� ال�م�
مس��مر �� الم���� الحر� � ال�ر���.
������ ل������ اال��را������ ال��ي���� الدائم���� ل������ر�� �م��������� �
م�سس� الم�ا���� �الم��يي� ل��� . ) 2014
����� ل����� ال���م��� م��� ���ين �م����� �م���ن �ال��ا���� ال��لمي���
. )2013 -2009
مدير ��� ال�ر�� ا�رد�ي� لري��� السي�را� . )2004-2003

 مس���ر ��دس� . رئي� م��� �دار� �رئي� �يئ� مديرين ل�د� �ر��� ���ري� ��االردن .
 مدير ��دس� ال��دي�� س���� ً . م��د� س��� �� �ر�� حدادين ل�م���ال� . م��د� س��� �� �ر�� ري� سير ال�ي�ي� . مدير م�ل� – �ر�� ال��ن الم���ر� ل�م���ال� . مح�س� – ال�ر�� ال�ر�ي� ل����ي�ا� ال��ائي� س���� ً . مح�س� – ال�ر�� االرد�ي� ل���ي� االمري�ي� س���� ً . مدير م�ل� – �ر�� الح���� ل�م���� السي�حي� س���� ً . رئي� �س� المح�س�� � -ر�� �م�ن ل�م���� السي�حي� س���� ً مس���ر  -ال���ي� الم���ر� ل������� ال�ح�سي� س���� ً . ����� م����� ادار� �م��دير ����� ���ر�� ���ر� ال��دير� ل�س����م�ر�ال���ير ال���ر�.
 �ري� �مدير ��� �ر�� ال��ر الحدي� ل�م���ال� م�� 2006 مدير ���� ��ر�� ال��ر� اال�س�� ال����� الم����ال� – 19912003
 دائر� ال���يد  -س�� ال�� الم��� االرد�� 1991 - 1986��ئ� رئي� ���ي�� �ر�� حديد االردن ��ئ���� رئ���ي� م������ ادار� ����ر�� االئ������ االرد����� ل��������الحديد.
 ��ئ� رئي� �يئ� مديرين �ر�� الم���ر� ل���� الحديد�. ��ئ� رئي� �يئ� مديرين �ر�� �م�ن ل���ر� الحديد �الم��دن. مس��د الرئي� ال���ي�� ل����ن الم�لي� �ر�� ال��س���� االرد�ي��2013
 المدير الم�ل� � م�م��� ال�رير 2013 – 2012 المدير الم�ل� � �ر�� ال��مر ال����� 2012 – 2010 الم���دير الم����ل� � ����ر�� االس�����م�ر �ال��مي���� ال���ري���� – 20062007
 المدير الم�ل� � �ر�� مد�� االردن 2000 – 1998 المدير الم�ل� � �ر�� الم�دا� ال��لمي� 1998 - 1995 مدير ���يرا��م�� – �ر�� ال��ن الم���ر� ل�م���ال� . ��ئ���� الم���ديرال��� – ����ر�� ال�����ن ا�رد�ي���� ل�س����ي� ����ي����الم����� ال��ر�لي� .
 ��� م��� �دار� �ر�� ال�را� ل����ير ال���ر� . ��� م��� ادار� �ر�� حديد االردن ��� م��� ادار� �ر�� اليرم�� ل���مين س���� ً . مدير م�ي��� ال����ا� الح��مي� �م�ي���� ال�م��� ��ر�� ���رد�س����� س���� ً .
 مدير الم�ي��� �ال�س�ي� �مس��د المدير ال��� ل��م�ي�� ��ر�� ر�ل����ا� ال����ي� س���� ً .
 مدير م�ي��� الم�دا� ال��ي��� ��ر�� ���ر ال���ل� – مر��� الم�����د� ل���مي� �ال���ير س���� ً .
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ال�يد� ���� ��يد ���
م����
تم�� �ر�� م�د�را ل�ت��ر�
ال��م�

ع��

1979

���ل�ري�� ��ن�ن

2001

م��س�ير في
ا�رش�د الن�سي

2005

 ع�� م��� الن�ا� ال��من عشر �الس��� عشر �الس�د� عشر . م��مي� منذ .2003 ع�� ل�ن� ال�ري�� ����� ا�نس�ن . ع�� في ل�ن� المرأة في م��� الن�ا� ال��من عشر . ر�يس� ال��ن� ال��ن�ني� في المر�� ال��ني ل���� ا�نس�ن . ر�يس� ا��ال� ال�رلم�ني�� من الد�� ال�ر�ي� لمن���� ال�ن� �دالمرأة .
 ع����� ال��ن���� ال���ي�ي���� ال��ي���� ل�م����ين النس����� ف���ي ا�ن�����������لشرا�� م� ال�ي�� المس���� لالن���� .
 أ�� منس�� لم���� ال�رلم�ني�� ا�ردني�� . ع�� الم�م�ع� ال�رلم�ني� ال��لمي� ل�من�� . ع�� م�س� في من�د� ال�رلم�ني ال�ر�ي ل��نمي� �الس��ن -ع�� ل�ن� المن�د� النس��ي الد�لي في ا�ردن

�� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ������� �� �� ���� ���� :
ا�������������������������������
ال�يد م�مد ��مد ال�ال��

الم���

ت�ري�
الميالد

ال���دا�
ال��مي�

ت�ري�
التخرج

الر�ي� ال�ن�يذ�
المدير ال���

1966

���ل�ري��
�دارة أعم��

1988

مذ��رة في ال�ند � ��ل�� ً  /أ ) أعالل

���ل�ري��
�ندس� مدني�

1999

م��س�ير ادارة
مش�ري�

2007

���ل�ري��
م��س��

1980

 مس�ش�رة ل�مش�ري� شر�� المس���� لالس�ش�را� منذ.2017 - 2015
 مدير ع�� شر�� فن�ن �دارة المنش��� – 20132015
 مدير ع�� شر�� 2009 Glob Williams Jordan– .2013
 ن��� ر�ي� ادارة المش�ري� شر�� دارا� ا�ردني�ال����� . 2011 – 2008
 مديرة ال���ي� �ال�رام� شر�� ��مير ال����� – 2006.2007
 مديرة مشر�� شر�� سراي� ال���� ل����ير ال���ر�.2006
 ر�ي� الم���ين الم�سس� ال��م� ل��م�ن ا���م�عي. 2006 – 2004
 الدي�ان الم��ي ال��شمي : 2015 – 1999 منس�� مش�ري�. مديرة الش��ن ا�داري� �الم�لي�. مديرة م��� ر�ي� الم��� ال��� ل�الل� الم��. ع�� م��� ادارة شر�� الشرا� ل����ير ال���ر��ا�س��م�را� �.�.�.
 ع�� م��� ادارة شر�� �ديد ا�ردن �.�.�. مس�ش�ر م�لي ��دار�  -شر�� الديرة اع���راً من. 2008/7/7
 مدير ال�د�ي� الدا��ي – شر�� الديرة اع���راً من. 2015/9/1
 أمين سر م��� �دارة شر�� الديرة اع���راً من. 2016/7/11
 أمين سر م��� �دارة �� من شر�� ل�ل�ة الديرة�شر�� ر�ا�ي الديرة �شر�� �ر� الديرة �شر�� ا��الل�
لالس��م�ر �ال���ير ال���ر� منذ . 2008
 ع�� �ي�� مديرين شر�� ا���د ل�م����� ا�نش��ي� ذ�.�.منذ . 2016/7/30

ا���� �را ���د �ي�� الخ���
من 2017/4/22
ل��ي� 2017/10/31

مس�عد الر�ي�
ال�ن�يذ�

1976

ال�يد ي��ين م�مد �مد خ�ي���

 المس�ش�ر الم�لي�ا�دار�

1957

 مدير ال�د�ي�الدا��ي
 أمين سرم��� ا�دارة

الخ�را� ال�م�ي�

12

18

 ��� �يئ� مديري� شر�� ال���� ل����م�ر �ال���يرال���ر� �. �.�.
 ��� �يئ� مديري� شر�� ال�م�ئ� ل����م�ر �ال���يرال���ر� �. �.�.
 ��� �يئ� مديري� شر�� �م�� الم���رة ل����م�را�ال�ي��ي� �الص���ي� � �.�.م�� 2017/6/13
 �مي� �ر م��� �دارة شر�� �را��دا ل����م�ر �ال���يرال���ر� م�� � 2008ل� . 2015
 مدير م��ف� ا���م�ري� في ��� �م�� الم�لي – شر��ال����� ال�ر�ي ����� ً .
 ال��را� ال��لي� في شر�� ا��م�� ا�رد�ي� ��ف�ر�ا�رد�ي� ) م� � 1982ل� : 2002
 مدير الدائرة ا�داري� . مدير دائرة الدرا��� . مدير دائرة ال�د�ي� الدا��ي . مدير دائرة ا�دارة ال��م� . م���د مدير ال�د�ي� الدا��ي . رئي� ��� ال�د�ي� الم�لي �ا�دار� . رئي� ��� م����� ال���� �ال�ر�� �ال����� . رئي� ��� م����� الصر . رئي� ال���� ا�داري� ل��اف� �ر� ال�دم� . رئي� ل��� ص�د�� ا����� . م���� شر�� الم��� ال�ر��ي� �.1982 �. م�م�ر ��دير �ري�� الد�� . 1982 -1981السيد جالل جميل أمين عبدهللا

ا��س� را�ي� ��لد م�س� �م�د

السيد� �ي� امين الي�� �ي��
ل��ي� ��ري� 2017/5/31

المدير الم�لي

1960

مديرة الدائرة
ا����م�ري�

1982

مديرة ال���ي�

1985

���ل�ري��
ا��ص�د ���� /
م�لي�

���ل�ري��
���� م�لي�
�مصرفي�
���ل�ري��
�د� ا���ي��
م����ير �دارة
��م��
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1985

2004
2012
2014

 �ر�� ا��ل� ل��م�يل س�ب�� :مدير ال�م�ي�� .
مدير ال����� ال���ري� �الم�ي��� .
م���د مدير ال�ر� الرئي�ي .
م���د مدير ا����م�ر .
 �ر�� بي� االس��م�ر –��ر س�ب�� :م���� الم��� ال���ي .
م���� مر�� ال�دري� الدا��ي .
م���� م��ف� ا���م�ري� .
 الب�� ال���ر� الم�ر� ال�رب� – ��س�ين س�ب��م���د مدير دائرة ا����م�ر �ال�م�ي� �ال��ي��
 ب�� ال�ر� اال�س� لالس��م�ر -االردن س�ب�� :مرا�� دائرة ا����م�ر �ال�م�ي� �ال��ي�� .
 الب�� ال���ر� ال�رب� – االردن س�ب�� :رئي� ��� دائرة ا����م�ر �ال�م�ي� �ال��ي�� .
 بي� ال�م�يل ال��ي�� – ال��ي� س�ب�� :مشر مصرفي .
 مر�� أبرا� الج�بري� ل��را�� – ال��ي� س�ب�� :م��� ا���م�ر�
 ��ي� م�لي رئي�ي – ��� �م�� الم�لي  /م�م��� ال�ر�يل����م�ر � ال��� ال�ر�ي ) .
 ��ي� م�لي رئي�ي – ��� �م�� الم�لي  /شر�� الم�ارد�ال����� الم�لي� � ال��� ا����م�ر�) .
 مديرة ال����� ال��م� �ال���لي�� شر�� مش�ري� ال�دفئ��ال��ريد � . )HACE
 مديرة ال���ي� – شر�� الشرا� ل����ير ال���ر��ا����م�را� ����� ً .
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����� ا� :س��� ���� ������ ������ ����� �������  %5ف���� �� �س�م ������ ������ �� ����� �������:

����م

�لســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

2017
��� ��س�م
��� ف�
���� �������
2017/12/31

2016
��� ��س�م
��� ف�
���� �������
2016/12/31

1

���� ب�� ������� ������������ /

11,200,000

%28

11,200,000

%28

2

���� ���������� ������� ��ع�م�

9,231,181

%,23,07

9,228,481

% 23,07

3

� .م��� ���� ���� ��������

6,633,753

%16,58

6,021,864

% 15,05

4

���� �����ع ������� ��ع���� �����������

4,775,546

%11.93

4,146,600

% 10,36

خــ���ــــــ� ا ����� ����� :ف�� ������ ��� ���� ������ :
�ع��� ����� ع ��ع���� من ���� ���� �� ������� ������ �� ���� ������� ������ ������ م�� أ�� ��� ���ع
بعض ������� ��ع����� �� أ�م�� م���� ��� من �ع�ب��� ���� ������ �� ��� ������ ����� ������� ��ع�����
����������ن �� �� ������� �ع����� أ� ��م�� ���� ��� ������� ��������.
���� ً �� ���� ������ �������� �������� ��ع���� �������� ����بع� �������� ��� ����� ب����� ������ م���� ������
��� من ������ �� ��� ������� �� م���� ������ ً ����� ����� ،ع�� ��� ����� م���ع ��� ������ �� ��ع
��ع�� ���� ��������� �� ��ب�� �م���ع ��� ��������� �������� ������� م���ع ب�� ������ ������� ������
��� ���ع ������ ����� ��ع��� ������ �� ������ ��� ��� �.)2018
ســـــــ��ســــــ� ا  :ل ���� ������ ��� ������ ������ �� ���� ������� ����� ا �خ����� ا ������  %10ف���� ���
������ ��������� � . �������� �� /
ســــــــــ���ــــ��ـ� ا � �� ���������� ��������� :ل��������� ������ ������� ����� �������� �� �� ���� ���������� ������� �����������
������� �� ����� .
أ ��� -م��� ������� �� ����� ���� ����� ب����� ������� ����� ����� )2017/12/24م� ������م�ن ���م� ��م�
م�مم����� ��مم�  �� 150مممن ��مم�� ����مم��� ����بع�مم� ���� ���� ����مم��� �ممن ����� �� 150مم� ��� �� 180مم�
����مم��� �����مم�� ���مم�� ����مم��� ���� ���� ����مم��� �ممن � �� 180مم�� ��ممم� م�مم��� ���مم�� ���مم� ���مم��
������� ��� ��� م��� ������� �م� ���م�� ����ع�م�� ب�م���� ��� 2017/12/28م�� ���م��� ��م� ������م�ن
����ع�مم���ن مممن �����ممم�� �����مم�� ����مم� �مم� ���مم��� � )13مممن �مم���� ���مم�� ��ممم��� ��مم� �������مم� �ب�ع�مم�
������ ���ع����ن ��� ��� )2006� ���� )47ع�� ب�������ن ���� ��� .2018/12/31
� �� ���� � -ب����� �����ع �� ���� �م���� ���� ������ �����.
ثــــــــــــ��ـــ�� ا � ���� ����� ������ �� ������� �������� �� ������� �� ������� �������� :ث�� ����� ���� ������� ��
�������� �� ������ �����ف���.
أ ��� -م��� ������� �� ����� ���� ����� ب����� ������� ����� ����� )2017/12/24م� ������م�ن ���م� ��م�
م�مم����� ��مم�  �� 150مممن ��مم�� ����مم��� ����بع�مم� ���� ���� ����مم��� �ممن ����� �� 150مم� ��� �� 180مم�
����مم��� �����مم�� ���مم�� ����مم��� ���� ���� ����مم��� �ممن � �� 180مم�� ��ممم� م�مم��� ���مم�� ���مم� ���مم��
������� ��� ��� م��� ������� �م� ���م�� ����ع�م�� ب�م���� ��� 2017/12/28م�� ���م��� ��م� ������م�ن
����ع�مم���ن مممن �����ممم�� �����مم�� ����مم� �مم� ���مم��� � )13مممن �مم���� ���مم�� ��ممم��� ��مم� �������مم� �ب�ع�مم�
������ ���ع����ن ��� ��� )2006� ���� )47ع�� ب�������ن ���� ��� .2018/12/31
�� � ����� مع���� ������ ������� ��� ������ .
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مدير اال���م�ر

ال���ي�

م�د�ب� المبي���

مدير ال���ي� �المبي���

م���د الر�ي�
ال���ي�ي

15

م��� ق�� الم���مين

امين ��د��

م���بين

ر�ي� ال���ب��

المدير الم�ل�

المدير االداري

ال���ن االداري�

ر�ي� ق��
���ن الم���ين

مدير� الم���

امين �ر الم���

ل��� االرا�� �ال���را� �اال���م�ر

ل��� الم��ري� �ال����ا�

الر�ي� ال���ي�ي

المدق� الدا���

ل��� ال�دقي�

ل��� ادار� الم���ر

ل��� ال���م�

ل��� ال�ر�ي��� �الم�����

ر�ي� م��� االدار�

م��� ا�دار�

�������������ً �� :ال�ي�� ال���يم� ل�ر�� الدير� ل����م�ر �ال���ير ال���ري ����� :

مراقبين

م��د�ين

مدرا� الم��ري�

مدير الدا�ر� ال��د�ي�
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��� �������� ������ -رك� ��ت�� �������� ��������:
�ـيئــ� المديـــريـن
رئـيس �يئـــ� المديـــرين
المديــر العـــ��
سكرتيرة

م�ندس

رئيس
�س����

مدير م��ري�

مرا��

كــ�تــ�
نتمن

جـ  -عــ�� �ـ���� ���ــرك� ����رك�� ������� ��ـ�ـــ�� �ــ�هـالتـ�ـــم :
��ر�م

���ــ�هـــ�
������

���������� 1
��������� 2
������ 3
 ������ 4ع���
 5ةع�����
�����ـ��

�رك� ع��� ��������
�رك� ����ر�
�������� �������ر �ال������� ��������
������ع�� �����
������� �����

1
14
1
9
3
28

�رك� ��ت��
��������
�������� �����

5
2
14

1

21

1

�رك� ���ال��
�ال������ �������ر
������� ���

�رك� �ر� ����ر�
�ال������ �������ر
������� ���

3
1
1

4
2
9

� � �ــر��� ��ـ�ــأهـ�ــ� ����ـ���ــ� �ـ�ــ��ــ�� ���ــركـ� :
ا
��م ����� ����� ���رك� �� ����� ت������ ��� ����� ع�� كال ���م �
عــ��ـــر�ا������ :ر ���� ت��ر� ��� ���رك� :
������ ر �������� �� ���� ��������
����� ���� �������� ������� ��������� ������� ��������� ���� ����� ����� ������ ������� ������� �����
������ ���� �� ������ ع�� �������� �� ��� ������ ��� �� ����� �������� ������ ����� ������� ����� ������
���������� ���� ��� �������� ������� ������ ������� ��� ��� ����� ��� �� ���� ������� ��� �������� ������� ���
������� �������� ������ ������ ����� ������� ������� ������� �������� ��������� �������� ������ ���� ���� ������� ��������
�������� �� ������� ����� �� �� ����� ������� �������� �� ������� ���� �� ���� ������ �� ����� �����
16

22

ح��ي� ً من ت���� ب��� ���م� �����ي� ������ي� �ت���ي�ت�� ةال �� ������� ������� �� ت���ن ��م�� �� �������� ة�
��� �.
������ ر ��������
�ت���� �� ���ال�� ������� ����ي���� ،م ���� ����� ب����� من ح��� �ال����� ةال ��� �مم ت�م�� �يم� �ال��
��ي�م� ،ة� �� ��م� ��م��� تمأ��� �يم� ������م� �مم�� � 1994ب�م��(��� 5م�� ��� /م�) ��م� ح�م�� ب�م� ���مم���
����ي�� ب�� ��� ��م ت��� ��� ����� ت��� �ال ����� ������ ��� ������ ���� ح�� ��� ������� ب������� مم�
���� من ������ ��م� �� �������.
���� ر ������ ���� ��� �����
��م� ������ ب�����  2017/6/20ب����م�� ��م� �م�� ��م��� �م��� ��م�� �����م��� ���م������� ���مي�حي�
����مم���ي� ب�ي�مم� ( )16.3م�يمم�� ���مم�� مممن ب�مم� ���مم�� ب����مم� �مم��� ��مم���� ���ممن ���مم� �ال�� ��ممم ()1200
ح�� ������� �ت��� ��ي� �������� ����� ���� �������� ���������� ���ي�حي� �������ي� ������ ���� �م���
����� ��ال�� ������ ��ي�� ب���� ����� م������ (� ����� )%7 � %6,5ب��� ����� ���� ب����� �����.
��� ��م� ب�����  ،2017/11/27ب����م�� ��م� ت���م� ��م��� ��م�� �����م��� ممن ب�م� �م��� ب�م� ( )2م�يم��
����� ب����� ���� ������ ���ن ���� �ال�� ��م ( )36ح�� �ب� ���� ( ������� )23م��ي��� ����� ������ ����
����� ��ي��� �م��� ��م��� ب��م�� م��ب�م� م�����م� (� )%5م���� ت�م�� ب���م� ���م�� ��م� �م���� ��م�� ()5
�����.
���ــ��� �ـ�ــــر��� ������ ���� �������� :ر�� ��� ����� �������:
 �� ����� ������� .1م���� ��� ����ي���� ����م�� �م� ت�م����� حيم تمم بيمع (� )7م�� ح�م� ،2017/12/31
�ب��� (.��� )13
 ������� ��� ���� ����� .2ت��ي� م���� ب�� ������ ������� �����ع ��� ���� ������ ���ي� ������� �����
ب�� ������ �������� �������� ������� ةح�� ������� ����ب��.
� .3ال������ �� ت���� م���� ��� ������ ������� �� ت�� ����� ������م� م��ي�م� ��م��� �����م� ���م�����
�������� ������� ةح�� ������� ����ب�� حي تم بيع ( ��� )73ح�م� ����م� �م�� (� )2017بم��� (� )21م��،
����� ت���� م���� ��� ���ح���ي� �����مع ��م� �م��� ����م� ��م� � ���م��� ������م�� م��ي��م� ��م��� ���م��
������ �������� �������� ������� ةح�� ���م���� ����ي�م� حيم تمم بيمع (�� )10م� ح�م� ����م� �م�� ()2017
�ب��� �ي���� �ي�م بي��� �� ��� (.)2018
 .4تأ�ي� ���� �������� �������� ������� �� م�� .
 ������ .5من ����م ������� حي ��� �ن ��� ت��� ����� ���ي� ب��� (. ����� )238,924
 .6تأ �ي� ���� ��م�� �����م��� ���م������� ���مي�ح� ����م���ي� ����م� ت��م� �م��� ��م��� �����مع ��م� ���م�
��� م�مم�ح��� (��� ) 103ممم ���مم� ب���مم���� مممع �مم��� �������ي�مم� ����مم��� ����ممم� حي م ت��مم� �مم��� ��مم����
�������� �������� ������� (������� ����� )%76ي�� ( )%24من ������ ������ ������ (.����� ��� )50
���ـــ��� �ـ�ــــر��� :ر ������ ������� ��� ����� ��ر ���ر�� ���� ��� ����� ������� �� ���� ���� �����
���ر�� ��ر����:
ال ���� �� ��� م��� ����ي�� ��� ��ي�� �ي� م����� ح��� �م�� ���م�� �����يم� �ال تم��� �م�ن ��م�� ���م���
����ي�� .

23
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��ـ�ــ�� �ـث عـ�ــ��ـ� ����� ��������� ��������� ��������� �� �������� ��������� ��������� :ع��� ������� ������ �����������
������ ������ ������� ������� �� ��� ������ �������� :
البيــــــــــــــــــــ��

��ف� ا�ر��� � ال�س��ر �� ال��� ال����
ا�ر��� ال�����
��ف� ���� ال�س�����
�سع�ر ا��را� ال��ل�� ف� ����� الع��

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

631,621

)1,708,485

)414,354

)493,944

38,461

�����

� ����

2,000,000

� ����

� ����

60,554,498

61,186,118

64,894,603

65,308,957

65,802,901

0.870

0.940

0.930

0.790

0.910

* ��� ����� ������ ������� ����� ً ���� ����ً �� ���� �����م� �م� ��م��� � %58.5م� ��� �م�� ���م��� ����م�
(� �� ������� ��� ������ ������ ���� )%25( � ً���� )%33.5ف�� ������� ������� �������� ������� .
�����ــ��ـع عـ�ــ��ـ� ����� �������� �������� �������� ������� :ع��� ������ �������� ���������� ���������� ��������� ����������
������� ��� ������ �ع����� ��� ����� �������:
��ممم� �����ممم�� ��ممم����� �������ممم� ف�ممم� �����ممم� �ممم� ���ممم�� �����مممي ����ممم� ( ��� ) 2,505,324ممم�� � �����ممم�
�������� ������� �������� ���������� �����ي (����� ����� �� ����� )101,485ي.
�ف��� ��ي ���� ����� ��������
2017

2016

�����

����ــــ� ���ــــــــ����

1

���� �������

%68.83

%96.7

2

��������� �������� ��� ���� ���������

%0.56

%0.49

3
4

���� ���������
������ ��� �����

%7
()%0.12

%1.58
()%0.28

5

�س�� سعر الس�� ال� ال���� ال�ف�ر�� ل�س��

%57.46

%61

6

������ ��� ���� ���������

()%1.04

()%2.79

7

����� �� ال����� � /ع��� الرفع

%145.27

%103

������ عـ�ــ�: ������ ���������� ������ ������ ���������� �������� :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

������� ������� ����� ��� ������ .
����� ���� ����� ������ ������ ����� ���� �������� ���������� �������� ���������.
����� �� ف�� ��������� �����.
�������� في ����� ��م��� �م�� ������م��ي ���م��� ف�م� ��������م� ���م��� �م�� �����م� ����م�� فمي
����� ����� ��� ������ ������� .
����� ������� ���������� ������ .
������� ����� ��� �����ي ���ي ������ ������ �������� ������� �������� ����ي �� ��� ������� �م���� فمي
������� ������ ��� �ف�����.
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���ــ��� �ـ�ـــ��� :ـ�ـــ�� ��ـ�ـ��ـيـــق:
���� �ت��� ����ي �������� ����ك� �����ك�� ������� ��� ���م�� �������م� �مي  31كم���� ��� � 2017م���� ���م����
������ ��� �������� �������� ��� ����� ��تي:

�����ـــــ�

�������� �����ي�
�����ي�
RSM

���ـ��ـــــق

���� ������ �������� �������� ������� �����

8700

���� ����� �������� ������ي� �����

1740

���� ������� �������� �������� ������� �����

1450

���� ������ �������� �������� ������� �����

725

���� ����� ��������ي�� ��������� ������� �����

725

���� ������� �������� �������� ������� �����

725

���� �����ق �������� �������� ������� �����

725

���� �����ق �������� �������� ������� �����

1450

���� ��� ������ �������� �������� ������� ���

2320

���� ������ �������� �������� ������� ���

2320

���� ���� �������� ���������� ���ي��ي�
�������ي� �����

���� ������

1160

����ـــــ���

20880

1160
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���ــــ��ـ� �ـ�ــــر:
�� ��� ������ ������� �������� �� ��� ����� ���� ������ :
��ر�ـ�

��� ����� ������ ���� ������

������

�������

��� ������
������� ��������
����� ���� ������
��� ��
2017/12/31

��� ������
�������
�������� �����
��� ��
2017/12/31

��� ������
������� ��������
����� ����
������ ��� ��
2016/12/31

��� ������
�������
��������
����� ��� ��
2016/12/31

1

������� م��� ���� ���� ��������

���� م���
������

�������

-

6,633,753

-

6,021,864

2

����� م��� م���� ��������� ������
���� ���� ����� ������ �������
��������� �������

���� ����
������

�������

50,000

-

50,000

-

3

����� م��� ���� ������
���� ���� ���������� ������� ����م�

���
������ �����
������ ��������

�������

9,231,181

500

9,228,481

500

���
���

���������
���������

11,200,000

-

11,200,000

-

���

�������

50,000

-

50,000

-

���

�������

4,775,546

-

4,146,600

-

���

�������

50,000

-

50,000

-

���

�������

50,000

-

50,000

-

4
5

6

7
8
9

����� م��� ���� ���
����� ���� ��� �������
������ ���� ��� ������� �������
������
���� ����� �������� ��������
������� ������� �� من
������� ���� ��� � ��������
����� م��� ��������� ������
����� ��م� ���� ������
����� ���� ��� ����ن
����� ���� ���� ������
���� ���� ������ ������� �������
�����������
����� م��� ���� ��� ����ن
����� ���� ������ ������ �������
�������
������ ���� ���� ����� ��� م����
����� ���� م����� ������� ����م�

 ����� ������� ���ر��� ������ر ����� �� ��� ����� ���� ������ :����

������

�������

�� ���� ���� ���� ���ر����

����
م���
������

�������

���ر��

������ �������
������� �����������

��� ����� ��������
2016/12/31
2017/12/31
3,827,540

5,428,614

������ ����� م���� ����� من ��� ���� ����� م��� �������

20

26

��

ع�� ������ ������� �������� �� ����� ������ ������ ���������:
���ــــــــــــــــ�

����� ���� ���� ������
����� ��� ���� ���� ����
����� ����� ���� ��� ������
����� ����� ���� ���� ����

�����ــــــ�
������ �������� � ������ �����

�������

ع�� ����� ��� ��

2016/12/31

2017/12/31

������

500

500

������ ������

������

-

-

 �������� ������ ������� ���� ������� ������������� ���� �� ���� -

������

-

-

����� ������� ����������

������

-

-

* � ���� ���� ������ �� ����� ������ ���� ����� ����� �� ��� ����� ������ ������ ���������.
جـ – ع�� ������ ������� �������� ����� �ع��� ���� ������ ������ ����� ������ ������ ��������� :
* � ���� ���� ������ ����� ����� ���� ������ ������ ����� ������ ������ ���������.
* ����� ���� ������ �� ����� ������ ���� ����� ����� �� ��� ����� ����� ���� ������ ������
����� ������ ������ ��������� .
���ـــ��ـ� عـ�ــــــر:
�� ������� ��������� ���� ����� ��� �� �� ���� ��ع��� ���� ������ ������� ��������:
������

���
�����

�����
��ج��

������

��ج����

1

������� ���� ���� ���� ��������

���� ����
������

7200

ــــــ

ــــــ

7200

2

����� ���� ����� ��������� ������
���� ���� ����� ������ ������� ���������
�������

���� ����
������

7200

ــــــ

ــــــ

7200

3

����� ���� ���� ������
���� ���� ���������� ������� ������

��ر�ـ�

4
5

6

���ـــــــــــــــ�

����� ���� ���� ���
����� ���� ��� �������
����� � ���� ��� ������� ������� ������
���� ����� �������� �������� ��������
������� �� ���
������� ���� ��� � ��������
����� ���� ��������� ������
����� ���� ���� ������

���
������ ����� �
������ ��������
���
���

7200
7200
7200

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

__

___

7200
7200
7200

���
542
1897
1568

ـــــ
ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ
ـــــ

542
1897
1568

21

27

����� ���� ��� �����
7

����� ���� ���� ������
���� ���� ������ ������� ������� �����������

8

����� ���� ���� أ�� �����
����� ���� ������ ������ ������� �������

���

9

������ ���� ���� ����� ��� �����
���� ���� ������ ������� ������

���

���

�����ـــــــــ��

3193

ـــــ

ـــــ

3193

7200

ــــــ

ــــــ

7200

7200

ــــــ

ــــــ

7200

7200

ــــــ

ــــــ

7200

64800

ــــــ

ــــــ

64800

�� ������� � �������� ���� ����� ��� �� �� ����� ������ ������ ��������� ��� ����� ������� ��������:
��ر�ــ�

���ــــــــــــــــــــــــــــــــ�

�����ـــــ�

��ر����

��� ������
�����

������

������ �������� �
������ �����

84000

ــــــ

ــــــ

84000

����� ������ �������

22636

ــــــ

ــــــ

22636

������ ������

20400

ــــــ

150

20550

40189

630

1000

41819

13200

ــــــ

600

13800

4444

ــــــ

900

5344

184869

630

2650

188149

1

����� ���� أ��� ������

2

����� ��� ���� ���� ������

3

����� ��� ���� أ��� ����

4

����� ����� ���� ��� ������

5

����� ����� ���� ���� ����

����� �������
����������

6

������ ��� أ��� ����� ����
����� 2017�5�31

����� �������

������� ������ �������� -

 ���� ������� ������� -أ��� �� ���� ������

�����ـــــــــــــــــ��

�������

����� ��ر��� �������� �������� ����� ����� ��� ���� ���ر���

���ــ��ــ� �ـ�ــر���� :ر��� ������ ���� ������ ���ر�� ����ر��� ������� ��� ����� �������:
أ������ �������� -ـــ� :
��� ����� ������� ���
����� ���� ������ �������
����� ��� �����
����� ����� ������� �������
����ــــ���

������ ������
2500
2000
2000
6500

�: ������� �������� -
������ � �����
2700

��� ����� ������� ���
����� ������ � ���� ��� �� ����� �������
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28

���ـ�ـــــ��ـ���� ������و� ����������� ����ت������� ������ �����ت�� �����و���� ���� ��������� ��������� �� ��������� �� ������
���� ������ �� ����� ������ �� ������ ����� �� �� �و�� �� ������ �� �������:
 ����� ع��� �� ������� ������� ��������. � ���� ع��� �� ���� ���� ������ �� �ع��� ������ �� �� ���� �� ������ �� �������� .���ــــــ��� �����ـــــــ���: ������ ������� ����� ������ ����� �� ������ ������ :
���� ������ ���ع���� ������ �� ع���� ���� �� ��� ���ع� ������ �����ع�� �� ����� �������� ������
�������� �� ���� ���� ������� �� �������� ����������.

تـوصـ�ــ�� ��ــــ�� ������
.������� � ������ ������ ������� ������ ����� ���� -1
 �������� -2ع�� ����� ���� ������ ����� �������� �� .�������� ������ ���������� ������ 2017/12/31
���� �������� �������� ������ ����� ������� ������� ������� ��� �������� ����� ����� ������� ���� -3م���
����� �������� �� .2017/12/31
���� -4مم���� ع�مم� ���مم���� ������مم� �����مم�� ��مم��� ��مم���� ���مم����� �����مم��� ����مم��� ���مم�� �������مم� �مم�
�� ���� ��� ������ ������� � 2017/12/31ع��� ���� ������ ����� ����� �������.
.������� ������ ������ ���� ����� � )2018( ���� ������ ������ ����� ������ -5
 ������ ������ ����� ���� ���� �� -6ع�� ���� ��ع�م�� ������م� �م� � ��م� عم� � �10م� ���م�� ������م� �م�
�������.
� �� ������ ����� ���� ������ ������ ������� ������ ع�� ����� �� � �ع��� �� ��م� �م�� �����م� �� ��م�� �م���
������� ��م���� ���م��� ع�م� ��م���� �����م�� ��� ،م�� �� ��م�� عم�� ( )2018عمـ�� ��مـ� � ���م� ع�م� ���مـ��
������ـ� �����ــ�� �� �ـ� ���� �ـ��� ���ــ��� ����� ع�� � ������ �� ������ ���� � ��ع��.

���� ������
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29

��قــــــــــــ�����
�������� ������ ���� ������ ��������� ��� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� ������ ����� ���� ��� -1
�������.
.������ �� ���� ����� ���� ������ ������� �������� ����� �� ��������� ������ ���� ��� -2
��ــــو
���� ��� �ل��و�� �ل�و��ي� �����
�ل��� ���� ���ي ���

��ــــو
���� ��� �ل��و�� �ل�و��ي� �����
�ل��� ���� ��ي �ل����ي

��ــــو
���� ���� �ل�و� �ل���و��
�ل��� ���� ��� �����

��ــــو
���� ���� �ل���� ل���و�� �ل�����
�ل��� ���� ���� �ل����

��ــــو
���� ���� �ل���� �لو��� ل���و�� �ل�����
�ل��� ���� ��ل� ��و �ل���

��ــــو
���� ���� ������ ل������ �ل����
�ل���� ���� ���� ��ي �����

��ــــو
���� ���� ��������� ل������ �ل����
�ل��� ���� ���� �ل����

���� ���� ���� ������
���� ���� �و��� �ل����
�ل��� ���� ����� �ل���ي

���� ���� ������
�ل����� ���� �و�� �ل������

���� ������ ������� �� ������� ��������� ��������� ������� ���� ���� ����� �������� ��� ��� -3
(.)2017

�ل���� �ل��لي
�ل��� ��� ���� ����

�ل���� �ل������
�ل��� ���� ���� �ل����

���� ���� ������
�ل����� ���� �و�� �ل������
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30

تقرير حوك�� ���رك��
�ق����

����� �� ���� ����� ����� �و��� ������� ����� ���� �����و��� ��������� �������� ������ ������� ��و���
�و��� ������� ���� ً ����� ������ �� ������� �� �17و��� ������� �������� ������� ���� ��� ������� �2017
���� ������ ��������

أ����� -و��� ��������� �������� ������ ����� ��� ��������� ��و��� �و��� ������� �� �������

ت���� ���� �������
��� -و�� ����� ������ ���� ����� ��و� �� ���� ����� ��� ���� ������� ��� �������� ��س�و�
����و�� �������� �� ��� ������ �������
������������ ��� ������ �� ������ ���� ����� ������ -
������� ��� ��� �� ����� �4� ��������� ������ ���� ����� ��� ��� -
��� -و�� ���� ������ ���� ����� ������ ���� ���� س�و�� ���أ �� ����� ��������
���� ������� ��� ���� ������� ������� ������ ������ ���� ���� -و� �� �س������ ���و ��� ����� ���
��� �������
������ ��� ����� ������ ����� �� ������ ������� ������� ����� ��������� ���� ������ ���� ���� -
������� ��� ���� ����� ������ �������� ���������
ت������ ��� ���� �� ������ �� ��� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ��� � -
���� ���� ������ ���� ���� ��� �������
��� ����� -و ���� ������ ���� ��ف �� ������ �������� ����و� ������� ����� ���������� ��� ������
���و� ������� ���� �������
� -س��� ������ ���� ������ ������ ������� �و� �س� �������� �و��� ��������
�� �� �� ����� ���� ������ ���� � -و� ����� ���� ������ �� �� �� ������ �� �� �� ���������
��� -و� ������ ��و��� ���� �����و��� ��������� ������ ������� ����� ���� ������ ������� �� ������
������ ������� ����� ���و��� �������� ��������
��� ������ ����� ��� -س����� ��� ������ ����� ��� ���� ������ ��� �و���� ����� ���� ������
����� ������� ��������

���� ��������� ���� �������
أ -سوف ��و� ���� ������ �و�� ���� ����� ��� ��� ������� ���� س�و�� ���� ��و��� ���� ����
���� ������� ���� ������ �سوف ��� ������� �� �����
���� ������ ���� ���� ������ ���� ����� �� -و� �������� �������� ���و��� �� ������ �� �������

������ �������
��و� ������ ������� ��� ������� ���� ������ ��������

������ ت��� ت���� ��������
سوف ��� ���� ������ س��س� ����� ����� ������� �������� ���ف ��� ��� ������ �������� ��
������ �� �س���� ���و��� ������ س��� ������ ���س� ����� �� ���و���
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31

�� ����� ����� ���� ������ ������� ����������� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ����� ������ �� ��� ������
������ �� ��� ������
اسم العضو

��ل�
العضو��

���ي��  /أو غير
���ي��

مستقل  /أو غير
مستقل

حا���

��� ������

��� مستقل

حا���

��� ������

مستقل

حا���

������

��� مستقل

حا���

��� ������

��� مستقل

حا���

��� ������

��� مستقل

حا���

��� ������

مستقل

حا���
حا���

��� ������

مستقل

��� ������

مستقل

�� م��د ي��� �ا�� ��������
ش��� ����� ������ ��ت��ي�
����ت��ا� ��عقا��
ش��� ��تا��ت��ا ��ت�ا�� ��عام�
ش��� ��� ��ت��يل ����يت������ /
(مقعدين)
ش��� ������ ��ت��ي� ��عقا��
����ت��ا���
ش��� ��ع�ا� ������ ��ت��ي�
��عقا��
ش��� ما���� ��ت�ا�� ��عام�
ش��� ��ع�� ���ت���� ����ا�ا�
�����ت��

�� ����� ����� ����� ���� ������ ���������� ������ ���� ��� ��� ����� ������ �� ��� ������ ������ �� ���
������
اسم العضو
ش��� �����
������ ��ت��ي�
����ت��ا� ��عقا��
ش��� ��تا��ت��ا
��ت�ا�� ��عام�
ش��� ��� ��ت��يل
����يت������ /
(مقعدين)
ش��� ������
��ت��ي� ��عقا��
����ت��ا���
ش��� ��ع�ا�
������ ��ت��ي�
��عقا��
ش��� ما���� ��ت�ا��
��عام�
ش��� ��ع�� ���ت����
����ا�ا� �����ت��

��ل�
العضو��

���ي�� /
أو غير
���ي��

مستقل /
أو غير
مستقل

��س�د م��� م����
��ق�س�

حا���

��� ������

مستقل

��س�د م��د �ح�د
��ع���
��س�د م��د ����
ح�د
��س�د ��شد ���
���يا��
��س�د �ا�� ح�د�
����ا�

حا���

������

حا���

��� ������

مستقل

حا���

��� ������

مستقل

حا���

��� ������

مستقل

��س�د معت� �ا�� ���
���سن

حا���

��� ������

مستقل

�� ��س� ��ا�
���عا���
��س�د م��د ��د
���ح�� ��س���

�ا�ق�

��� ������

مستقل

�ا�ق�

��� ������

مستقل

اسم الممثل

م�����

��� مستقل

��اي� 2017/1/28
من 2017/1/29
���اي�2017/�/2
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32

��س�� ��م� ����
�����ق��

���ق�

��� ������

مستقل

من2017/5/3
������2017/7/21

��س�� ���� ���
����ن

�����

��� ������

مستقل

من 2017/7/22

���������� ����� ������ ������ ������ �� ��������� ������� -
����

������

��س�� م��� ���� ������
�� ��� ���� ������

������ ��ت�����
مس��� ������ ��ت�����

��س�� ����ن م��� ������

���ست��� ������
�������
م��� ��ت���� �������
�م�ن �� م��� ������
������ ������

��س�� ��� ���ل �م�ن ���
هللا
��س��� ����� ���� م���
����
��س��� ��� �م�ن ����� ����
��س��� ����� م���� �����

م�����
من 2017/4/22
��� 2017/10/31

م���� ������� ���ت������
م���� ��تس���
م���� م�ت� ������
��ت�����

����� 2017/5/31

هـ ����� ������� �� ������ ���� ��� ������ ���� ������ ���� ������ ���� -ه�� ������ �� �����
االسم

������ ����� اال�ا�� �� ا������ ا�������
ا�����
������

�� م��� ���� �������� ���� ���� �����
���� ����� ��ت�م�ن
���� ������ ��ت���� ���ق���
��س�� م��� ����
����ت������
������
���� �م��� ���س�
���� ���� �����
���� ������ ��ت���� ���ق���
��س�� ���� ����
����ت������
������
���� ������ ��ت���� ���ق���
��س�� م�ت� ���� ���
����ت������
���سن
���� ���� �����
���� �������� ���ت���� ���ت����
��س�� م��� م����
���ق���
��ق�س�

������
���� م��� ������
���
���� م��� ������
���� م��� �����
���
���� ���� م��� �����
���
���
���
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33

���ي� م��� ����
���
���ي� ���� ���
�������

��و

��ك� ������ي� �������� �����و��
�������
��ك� ������ي� �������� �����و��
�������

��و

�������� �� ������� ������ ���� ��� -
االسم

ا����

���ي� ���ين م��� ��� ��ي���

��ب� ������ ���وك��

�������� ���� �� �������� ������ ����� -
�������� ���� -1
���������� ��������� ���� -2
�������� ���� -3
�������� ����� ���� -4
������������ ������� ������ �������� �������� ������� �� ����� ������� ���� ������ ���� ��� -
االسم

ا����

ا������ ا������

ا����ا�

���ي� ���� ����
������
����� 2017/7/25

��ي�
����ن�

ب���و��و� ����� ����� 1988

���ي� م��� ���� �بو
����ن
من 2017/7/25
���ي� م��� ����
���

��ي�
����ن�

�ب�و� ����� ����� ��ن�ي�
������ �������� 2009

 �مين �ن��� ���� ��������� .2011 – 2007
 �مين �ن��� ���� ���������� .2011 – 2007
 ��ي� ����ن� �����ي� –م��� ������.

ب���و��و� ��و� م��ي� �م���ي�
1996
م���� ���و�� م����
()CPA

 م��� ���ي� ����� –��ك� �����ن – 1996/8
.2002/6
 م��� ����� ������� – بنك������ن ����م� – 2002/7
.2003/12
 م��� ����� �����ي� �������– بيت ����و�� ���و��� –
������ن .2005/11 – 2004/1
 م��� ����� �������� – بيت����و�� ���و��� – 2005/12
.2015/12
 م��� �ن�ي�� م��و� �ن��� من ������� ��������
.������ ��� 2016/1

��و

28

34

����� ���� ��� ����ن
من 2017/7/25

���

 م���� ������ �������������� ������� ����
�������� ������� – 2013
.2017
 م��� م���  /م����� ������.2013 – 2012
 م��� م��� ���� ���� /م�������� .2012 – 2010
 م��� م��� ���� /�������� �������� ��������
.2007 – 2006
 م��� م���  ���� /م�������� .2000 – 1998
 م��� م��� ������� ���� /�������� .1998 – 1995

م������ ����� ����� 1999
��������� م����� 1992
����� �) CMA

� �� ������ ���� ��� -من ���� ��������� ���������� ����� �������� ����� ����� ��������
���������� ��������� ���� -1
���������

�� م��� ���� ��������
����� 2017/7/25
����� م��� م���� ������
����� م��� ���� ��� ����ن
������ ���� ���� ��� م����
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري (الشركة) وشركاتها التابعة (ويشار إليهما معا ً بالمجموعة)،
والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  ،2017وكل من قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة
وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية
الموحدة ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .تم تدقيق القوائم المالية (للشركة التابعة) شركة عمان المتطورة لالستثمارات
السياحية والصناعية من قبل مدقق حسابات آخر وكان قد أصدر تقريره غير المتحفظ حولها.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد لمجموعة الديرة
لالستثمار والتطوير العقاري كما في  31كانون األول  ،2017وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ
وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير موضحة الحقا ً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة .نحن مستقلين عن المجموعة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد
السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات العالقة بأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة اللتزامنا
بالمسؤوليات األخالقية األخرى وفقا ً لهذه المتطلبات.
ً
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا حول التدقيق.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقا ً لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية .إن هذه
األمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا القوائم المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا حولها ،وليس لغرض إبداء رأيا ً منفصالً حول هذه
األمور:
تقييم اإلستثمارات العقارية  /أراضي
تشكل اإلستثمارات في األراضي ما نسبته  %53من موجودات المجموعة ،يتعين على المجموعة إعادة تقييم تلك األراضي عند إعداد القوائم
المالية الموحدة لتحديد القيمة العادلة لها وذلك وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،وعليه تقوم المجموعة باالستعانة بخبراء
عقاريين مستقلين لتقدير القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات وعكس أثر االنخفاض في القيمة (إن وجد) على قائمة الدخل الموحدة لتلك الفترة
وعليه يعتبر تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية  /أراضي أمراً هاما ً لتدقيقنا.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
إن إجراءات التدقيق المتبعة تضمنت فهم إلجراءات المجموعة المتبعة في تقييم اإلستثمارات العقارية وفحص لنظام الرقابة الداخلي ومراجعة
تلك التقييمات والمستندة إلى خبراء عقاريين واحتساب متوسط القيمة العادلة لتلك التقييمات وقيد أي تدني في قيمتها (إن وجد) ،ومراجعة
كفاية اإلفصاحات عن القيمة العادلة لالستثمارات في األراضي.
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
يتم قياس حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة على أساس طريقة حقوق الملكية ويتم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم ( ،)5إن
استثمار المجموعة في الشركات الحليفة وحصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة تشكل عنصر مهم من قائمة المركز المالي
الموحدة وقائمة الدخل الموحدة ولقيام مدققين آخرين بإصدار قوائم مالية مدققة ،كذلك حقيقة تملك الشركات الحليفة استثمارات عقارية يتعين
عليها إعادة تقييم تلك العقارات عند إعداد القوائم المالية لتحديد القيمة العادلة لها وعكس أثر االنخفاض في القيمة (إن وجد) على قائمة الدخل
الموحدة ،وذلك وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،وعليه تقوم الشركات باالستعانة بخبراء عقاريين مستقلين لتقدير القيمة العادلة
لتلك اإلستثمارات وعكس أثر االنخفاض في التقييم في قائمة الدخل الموحدة لتلك الفترة وعليه يعتبر االستثمار في الشركات الحليفة وتقدير
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة أمراً هاما ً لتدقيقنا.
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نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
تم تدقيق حصة المجموعة من أرباح الشركات الحليفة الذي يعتبر بنداً هاما ً للقوائم المالية من خالل مراجعتنا للقوائم المالية المدققة الصادرة
من مدققين آخرين وللمستندات المتوفرة لدى اإلدارة المعززة للمبالغ المحتسبة ،وناقشنا هذا مع اإلدارة المالية للمجموعة ،وشملت إجراءات
التدقيق التي قمنا بها أيضا ً الحصول على أدلة تدقيق مناسبة بشكل مباشر من خالل مراجعتنا للمستندات المعززة الهامة لبنود قائمة المركز
المالي للشركات الحليفة.
مشاريع تحت التنفيذ
تتضمن القوائم المالية الموحدة مشاريع تحت التنفيذ بقيمة إجمالية  31 417 851دينار كما في  31كانون األول  ،2017حيث تشمل
المشاريع تحت التنفيذ قيمة األراضي وقيمة األعمال تحت اإلنجاز والكلف المتعلقة بها ،ويتم تحميل التكاليف المباشرة التي تخص هذه
المشاريع والتي يجب تأجيلها لحين استكمال المشروع .وبموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية يتوجب على المجموعة تحديد
القيمة القابلة لالسترداد لهذه المشاريع.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
شملت إجراءات التدقيق الحصول على العقود الخاصة بتملك تلك األراضي باإلضافة على دراسة الدفعات التي تمت على حساب االقتناء
والبحث مع اإلدارة إلمكانية استرداد المبالغ المصروفة عليها وإمكانية استكمال تنفيذ المشاريع في المستقبل أو استرداد المبالغ المدفوعة
عليها.
معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى ،تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية
الموحدة وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،آخذين باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى
غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالي ة الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك
المعلومات األخرى أخطاء جوهرية .وفي حال استنتجنا بنا ًء على العمل الذي قمنا به بوجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى،
فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة ،وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك ،عن األمور
ذات العالقة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود
بديل واقعي غير ذلك.
إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن
االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائما ً اكتشاف
األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.
إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ،وقد تؤثر بشكل معقول على القرارات
االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
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كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،
باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءاتتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية
الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف المتعمد ،أو سوء
التمثيل ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداءرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كانهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا ً جوهريا حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة
مستمرة  .إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم
المالية الموحدة ،وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم ،فإننا سنقوم بتعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة المجموعة
على االستمرار.
 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها االفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالتواألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي حول القوائمالمالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة .نحن نبقى وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول
التدقيق.
لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة) ،والتي هي من ضمن أمور أخرى( ،حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،وإبالغهم عن جميع
العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة
للفترة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة ،نقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون
اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جداً ،والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ،لوجود أثار سلبية متوقع أن
تفوق المنفعة العامة من تلك االفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها
من كافة النواحي الجوهرية ،ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 812

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في  12آذار 2018
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2017
إيضاحات

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
مشاريع تحت التنفيذ
استثمار في شركات حليفة
استثمارات عقارية
ممتلكات بموجب عقد استئجار تمويلي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أوراق قبض تستحق ألكثر من سنة
شيكات برسم التحصيل تستحق ألكثر من سنة
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
عقارات معدة للبيع
أرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
ذمم مدينة
أوراق قبض تستحق خالل السنة
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل السنة
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق المساهمين
حقوق غير المسيطرين
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
قرض يستحق ألكثر من سنة
تسهيالت ائتمانية بالمرابحة تستحق ألكثر من سنة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة تستحق خالل أكثر من سنة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
قرض يستحق خالل السنة
تسهيالت ائتمانية بالمرابحة تستحق خالل السنة
التزامات عقد استئجار تمويلي
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة تستحق خالل السنة
مخصص ضريبة الدخل
أرصدة دائنة أخرى
دفعات مقدمة على حساب بيع شقق
ذمم دائنة
شيكات آجلة
بنك دائن
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

3

2017
دينــار
120 318
82 500
31 417 851
15 343 315
28 842 531
4 809 368
1 945 025
987 902
146 424
83 695 234

91 074
000
13 552 478
15 184 172
20 393 412
4 804 868
2 401 531
000
35 740
56 463 275

2 689 554
980 091
000
42 766
305 794
115 374
150 157
4 283 736
87 978 970

4 712 609
303 011
139 293
178 262
000
141 759
1 323 153
6 798 087
63 261 362

40 000 000
16 400 000
2 713 643
175 157
()3 521 016
4 786 714
60 554 498
5 523
60 560 021

40 000 000
16 400 000
2 713 643
175 157
()3 719 319
5 616 637
61 186 118
000
61 186 118

15
16
30

14 559 761
2 009 798
4 693 069
21 262 628

000
1 077 867
000
1 077 867

15
16
17
30
18
19
20

1 740 239
369 548
71 500
2 826 517
39 382
297 329
209 233
517 481
5 170
79 922
6 156 321
27 418 949
87 978 970

000
689 555
67 000
000
20 358
177 418
7 056
35 990
000
000
997 377
2 075 244
63 261 362

4
5
6
7
8
9
10
11
12
30
9
10
13

14

21

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  34تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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2016
دينــار
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
إيضاحات
22
22
22
23
5
24

إيراد بيع عقارات معدة للبيع
كلفة بيع عقارات معدة للبيع
مجمل الربح
مصاريف إدارية
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
إيرادات أخرى
خسارة السنة قبل الضريبة
مخصص ضريبة الدخل
خسارة السنة

18

تعود خسارة الفترة إلى
مساهمي المجموعة
حقوق غير المسيطرين

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

25

2017
دينــار
3 906 166
()3 415 968
490 198
()758 338
159 143
36 835
()72 162
()35 744
()107 906

2016
دينــار
1 318 190
()1 097 455
220 735
()656 853
220 659
57 971
()157 488
()16 720
()174 208

()101 429
()6 477
()107 906

()174 208
000
()174 208

( )0.003دينار

( )0.004دينار
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

خسارة السنة

2017
دينــار
()107 906

2016
دينــار
()174 208

بنود الدخل الشامل
التغير في احتياطي القيمة العادلة
خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الخسارة والدخل الشامل للسنة

()291 267
()238 924
()638 097

215 595
()1 749 872
()1 708 485

()631 620
()6 477
()638 097

()1 708 485
000
()1 708 485

يعود الدخل الشامل إلى
مساهمي المجموعة
حقوق غير المسيطرين

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  34تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها

47
8

احتياطي
اختياري
دينــار
175 157
000
000
000
000
175 157
000
000
000
000
175 157

أرباح
احتياطي
مدورة
القيمة العادلة
دينــار
دينــار
(9 625 221 )4 007 859
()2 000 000
000
1 749 872
()1 749 872
()84 504
72 945
()174 208( )1 534 277
(5 616 637 )3 719 319
000
000
()101 429
000
000
()291 267
()728 494
489 570
(4 786 714 )3 521 016

مجموع حقوق
المساهمين
دينــار
64 894 603
()2 000 000
000
000
()1 708 485
61 186 118
000
()101 429
()291 267
()238 924
60 554 498

حقوق غير
المسيطرين
دينــار
000
000
000
000
000
000
12 000
()6 477
000
000
5 523

مجموع
حقوق الملكية
دينــار
64 894 603
()2 000 000
000
000
()1 708 485
61 186 118
12 000
()107 906
()291 267
()238 924
60 560 021
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المدين من األرباح القابلة للتوزيع استناداً إلى تعليمات هيئة األوراق المالية.

يحظر التصرف باحتياطي القيمة العادلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع كما يستثنى الرصيد

بموجب تعليمات السلطات الرقابية

 31كانون األول 2015
أرباح موزعة
خسائر بيع موجودات
تحويالت
الخسارة والدخل الشامل للسنة
 31كانون األول 2016
حقوق غير المسيطرين
خسارة السنة
التغير في احتياطي القيمة العادلة
خسائر بيع موجودات مالية
 31كانون األول 2017

رأس المال
دينــار
40 000 000
000
000
000
000
40 000 000
000
000
000
000
40 000 000

عالوة إصدار
دينــار
16 400 000
000
000
000
000
16 400 000
000
000
000
000
16 400 000

احتياطي
إجباري
دينــار
2 702 084
000
000
11 559
000
2 713 643
000
000
000
000
2 713 643

مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
ايضاحات

األنشطة التشغيلية
خسارة السنة قبل الضريبة
تعديالت
استهالكات
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
ربح بيع عقارات معدة للبيع
أرباح ودائع
تغيرات في الموجودات والمطلوبات
عقارات معدة للبيع
المتحصل من بيع عقارات معدة للبيع
أرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
ذمم مدينة
شيكات برسم التحصيل
أوراق قبض
ضريبة دخل مدفوعة
أرصدة دائنة أخرى
دفعات مقدمة على حساب بيع شقق
ذمم دائنة
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
مشاريع تحت التنفيذ
استثمارات عقارية
ممتلكات بموجب عقد استئجار تمويلي
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
أرباح ودائع مقبوضة
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
تسهيالت ائتمانية بالمرابحة
قرض
تسهيالت ائتمانية بالمرابحة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
توزيعات أرباح
حقوق غير المسيطرين
شيكات آجلة
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
النقد وما في حكمه في  31كانون األول

2017
دينــار

2016
دينــار

()72 162

()157 488

22 713
()6 749
()159 143
()490 198
()8 819

13 130
000
()220 659
()220 735
()21 538

11
22

()56 388
3 906 166
()677 080
139 293
135 496
()84 299
()1 293 696
()16 720
119 911
202 177
481 491
2 141 993

()144 074
1 318 190
41 088
()124 631
()129 881
251 501
000
()612
58 200
()326 007
()52 718
283 766

3

()51 958
6 750
()82 500
()19 201 898
()8 449 119
000
272 979
()346 664
8 819
()27 843 591

()74 423
409
000
()858 310
()66 522
()5 050
53 321
000
21 538
()929 037

79 922
16 300 000
611 924
7 519 586
000
12 000
5 170
24 528 602
()1 172 996
1 323 153
150 157

()496 136
000
000
000
()2 000 000
000
()269 479
()2 765 615
()3 410 886
4 734 039
1 323 153

3
5
22
24

18

4

24

13
13
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017

 )1عــــــام

تأسست شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري بتاريخ  8حزيران  2006وسجلت كشركة مساهمة عامة لدى و ازرة الصناعة والتجارة تحت

الرقم ( )410برأسمال قدره  40 000 000دينار.

من أهم غايات المجموعة المساهمة بشركات أخرى والمشاركة مع الغير ،بناء المجمعات التجارية والسكنية والصناعية وبيعها ،إدارة واستثمار

وتملك وايجار وتأجير المجمعات السكنية والتجارية ،تمويل الشركات الحليفة والتابعة ،رهن أموال المجموعة المنقولة وغير المنقولة ضماناً
لديون الشركات الحليفة والتابعة حسب القوانين واألنظمة ،كفالة ديون الشركات الحليفة والتابعة بما يحقق مصلحة المجموعة ،تملك األموال

المنقولة وغير المنقولة ،وشراء وتملك األسهم والسندات واألوراق المالية.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  12آذار  2018وتتطلب هذه القوائم المالية الموحدة موافقة
الهيئة العامة للمساهمين.

 )2أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير
المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقاً للقوانين المحلية النافذة.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة
التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016باستثناء أثر تطبيق

المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح ( 33أ).
أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها كما في  31كانون األول

 .2017إن الشركات التابعة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة هي كما يلي:

النشاط
الرئيسي
عقارية
عقارية
مقاوالت
عقارية
سياحية
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية

رأس المال
دينــار
5 348 238
شركة برج الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
5 340 384
شركة اإلطاللة لالستثمار والتطوير العقاري
150 000
شركة أوتاد للمقاوالت اإلنشائية
100 000
شركة القوس لإللكترونيات واالستثمار العقاري
شركة عمان المتطورة لالستثمارات السياحية والصناعية 50 000
10 000
شركة الزنبق لالستثمار والتطوير العقاري
10 000
شركة السامق لالستثمار والتطوير العقاري
10 000
شركة الساقي لالستثمار والتطوير العقاري
10 000
شركة النسائم لالستثمار والتطوير العقاري
10 000
شركة التمائم لالستثمار والتطوير العقاري
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نسبة التملك
2017
%100
%100
%100
%100
%76
%100
%100
%100
%100
%100

نسبة التملك
2016
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة األم القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من

أنشطتها ،ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصاريف فيما بين الشركة والشركات التابعة.

يتم إعداد القوائم المالية ل لشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم ،يتم

إبتداء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تتوقف عن السيطرة.
توحيد القوائم المالية للشركات التابعة
ً

لغرض توحيد القوائم المالية يتم إلغاء األرباح والخسائر للشركات الحليفة المحاسب عنها بطريقة الملكية والناتجة عن التعامل مع الشركة

المستثمرة مقابل حساب االستثمار في الشركات الحليفة.
معلومات القطاعات

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن

تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتي تفيد بأنه يتم قياسها وفقاً للتقارير التي يتم استخدامها من قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار
الرئيسي للمجموعة.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات

تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
ممتلكات ومعدات

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

والمعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الموحدة.

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

استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من

الممتلكات والمعدات.

يتم استهالك الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التالية:
أجهزة ومعدات
أثاث ومفروشات
سيارات
كرفانات

%
15
15
15
10

مشاريع تحت التنفيذ

تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة األراضي وكلفة التطوير والمصاريف المباشرة .ال يتم البدء باستهالك المشاريع تحت التنفيذ

حتى يتم االنتهاء منها وتصبح جاهزة لالستخدام.
مشاريع تحت التنفيذ (شركات مقاوالت)

تمثل المشاريع تحت التنفيذ إجمالي المبالغ التي لم يصدر بها فواتير والمتوقع تحصيلها من العمالء مقابل العمل المنجز المتعاقد عليه لتاريخه.

يتم قياسها بالكلفة مضافاً إليها األرباح المعترف بها لتاريخه مطروحاً منها األعمال المنجزة والخسائر المعترف بها .تشمل الكلفة جميع التكاليف

بناء على الطاقة اإلنتاجية
ذات العالقة المباشرة لمشروع محدد والمصاريف الموزعة المباشرة وغير المباشرة والتي حدثت ضمن أنشطة العقد ً
الطبيعية.
يتم عرض المشاريع تحت التنفيذ كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة لجميع العقود التي تجاوزت تكاليفها المتكبدة واألرباح المعترف

بها أعمالها المنجزة ،إذا تجاوزت األعمال المنجزة التكاليف المتكبدة واألرباح المعترف بها ،عندها يتم عرض الفرق كإيرادات مستحقة في قائمة
المركز المالي الموحدة.
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
استثمار في شركات حليفة

الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمارس فيها المجموعة تأثي اًر فعاال على الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية ،ويظهر
االستثمار في الشركات الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.

يظهر االستثمار في الشركات الحليفة ضمن قائمة المركز المالي بالكلفة ،باإلضافة إلى حصة المجموعة من التغيرات في صافي موجودات
الشركات الحليفة .يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات حليفة كجزء من حساب االستثمار في الشركات الحليفة وال يتم اطفاؤها.

يتم تسجيل حصة المجموعة من أرباح الشركات الحليفة في قائمة الدخل الموحدة .في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركات الحليفة فإنه
يتم إظهار هذه التغيرات إن وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للمجموعة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن

المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة بحدود حصة المجموعة في الشركات الحليفة.
تملك شركة تابعة

يتم تسجيل تملك شركة تابعة باستخدام طريقة التملك .ويتم احتساب كلفة التملك بالقيمة العادلة للمبالغ الممنوحة بتاريخ التملك باإلضافة إلى

قيمة حقوق غير المسيطرين في الشركة بالكامل.

في حال تملك شركة تابعة على مراحل يتم أعادة تقييم حصة المجموعة بالقيمة العادلة كما في تاريخ التملك ويتم االعتراف بأي أرباح أو

خسائر في قائمة الدخل الموحدة .هذا ويتم استخدام حصة المجموعة بالقيمة العادلة ألغراض احتساب الشهرة.

يتم تسجيل حقوق غير المسيطرين في الشركة المملوكة بقيمتها العادلة او بحصتهم من صافي موجودات الشركة المملوكة ويتم تسجيل
التكاليف المتعلقة بعملية التملك كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة.

يتم تسجيل الشهرة بالكلفة ،والتي تمثل زيادة المبالغ الممنوحة باإلضافة إلى قيمة حقوق غير المسيطرين عن صافي القيمة العادلة للموجودات

المملوكة والمطلوبات القائمة ويتم تسجيلها بعد تنزيل اي مخصص تدني في القيمة.

تمثل الزيادة في حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة عن كلفة التملك شهرة سالبة ويتم تسجيلها في قائمة الدخل

الموحدة .تقوم المجموعة بمراجعة الموجودات والمطلوبات المالية للشركة للتأكد من أن تصنيفها قد تم وفقاً للظروف االقتصادية والشروط
التعاقدية المتعلقة بهذه الموجودات والمطلوبات بتاريخ التملك.

استثمارات عقارية

اإلستثمار العقاري هو عقار يتم اقتناؤه أما لكسب إيرادات ايجارية أو للزيادة في قيمته أو كالهما ولكن ليس بهدف بيعه من خالل نشاطات

المجموعة االعتيادية ،وال يستخدم في اإلنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية.

يتم إظهار اإلستثمارات العقارية بشكل أولي بالكلفة ،ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي يتم

بناء على األسعار السوقية لتلك العقارات ضمن سوق عقاري نشط.
تقديرها سنوياً من قبل خبير عقاري مستقل ً

يتم االعتراف باالستثمارات العقارية كموجودات فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باالستثمارات
العقارية إلى المشروع ويمكن قياس تكلفة اإلستثما ارت العقارية بموثوقية ويتم تسجيلها مبدئياً بكلفتها متضمنة تكاليف العملية في القياس

المبدئي .تعالج اإلستثمارات العقارية بحسب نموذج الكلفة ،اإلستثمارات العقارية هي عبارة عن قطع أراضي ال تستهلك.
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية ألغراض االحتفاظ بها لتوليد األرباح على المدى الطويل وليس ألغراض المتاجرة.
يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها

الحقاً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية الموحدة بما فيها التغير في
القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد

األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية الموحدة ،ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم
االستثمارات الخاص بأدوات الملكية المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل الموحدة.

يتم قيد األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة في بند مستقل.
عقارات معدة للبيع

يتم االعتراف بالعقارات المعدة للبيع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.
تشمل تكلفة العقارات المعدة للبيع كافة تكاليف التحويل والتكاليف االخرى المتكبدة في سبيل حيازة االرض وتكاليف البناء من قبل المجموعة.
تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحاً منه التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية

المقدرة إلتمام عملية البيع.
ذمم مدينة

تمثل الذمم المدينة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضائع أو الخدمات المقدمة ضمن النشاط الطبيعي.
يتم االعتراف بالذمم المدينة طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً

منها مخصص تدني القيمة.
النقد وما في حكمه

يمثل النقد وما في حكمه النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل.
الجهات ذات العالقة

يتم تحديد واإلفصاح عن الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة وفقاً لتعريف عن الجهات ذات العالقة كما في معيار المحاسبة الدولي
رقم  ،24ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع الجهات ذات العالقة من قبل اإلدارة.
قروض

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف المباشرة المتعلقة بالقروض ،ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.

تكاليف االقتراض

تكاليف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاه اًز لالستخدام المستهدف أو للبيع ،تتم
رسملتها كجزء من تكاليف ذلك األصل .إن تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصروف في السنة التي تكبدت فيها .تتكون تكاليف االقتراض

من المرابحة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على تسهيالت.
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
عقود االستئجار التمويلي

تصنف عقود االستئجار والتي تتطلب شروط التعاقد فيها على تحمل المستأجر بصورة جوهرية لجميع المخاطر والمنافع المترتبة على الملكية

كعقود استئجار تمويلي.

ع ند االعتراف األولي يتم قياس الموجودات المستأجرة بعقود استئجار تمويلي بالمبلغ المساوي للقيمة العادلة لتلك الموجودات أو القيمة الحالية

للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل ،الحقاً لالعتراف األولي ،يتم المحاسبة عن تلك الموجودات باتباع السياسة المحاسبية التي تنطبق
على تلك الموجودات حسب طبيعتها .يتم استهالك الموجودات المرسملة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها أو مدة عقد االستئجار أيهما

أقصر.

تظهر الممتلكات المستأجرة بعقود تأجير تمويلي والمصنفة في قائمة المركز المالي الموحدة بمسمى ممتلكات بموجب عقد استئجار تمويلي

بالقيمة المدرجة والتي تمثل صافي القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االستئجار.
ضريبة الدخل

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في

القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة

أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم

المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الضرائب

المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية.
ذمم دائنة ومستحقات

اء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل والخدمات المستلمة سو ً
التقاص

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق
القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

مخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن

بناء على آخر معلومات متوفرة لدى
قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه ،يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية الموحدة وتعديل قيمتها ً
المجموعة.
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يتم تسجيل التعويضات السنوية المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص ترك الخدمة عند دفعها ،وتؤخذ الزيادة في

التعويضات المدفوعة عن المخصص المستدرك في قائمة الدخل الموحدة عند دفعها .ويتم أخذ مخصص االلتزامات المترتبة على المجموعة

من تعويض نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الدخل الموحدة.
مخصص إجازات الموظفين

يتم تسجيل مخصص إجازات للموظفين وفقاً لتعليمات المجموعة الداخلية ويتم تحويل المبالغ لهذا المخصص طبقاً لمبدأ االستحقاق.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام المجموعة ببيع أو شراء الموجودات المالية).
التدني في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ المركز المالي الموحد لتحديد فيما إذا كانت هناك مؤشرات تدل
على تدني في قيمتها إفرادياً أو على شكل مجموعة ،وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد
خسارة التدني.
القيمة العادلة

إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم المالية الموحدة في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات والمشتقات

المالية التي لها أسعار سوقية ،في حال توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات والمشتقات المالية أو عدم نشاط السوق
يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
تحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.
نماذج تسعير الخيارات.
تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدية وبموجب سعر الفائدة الفعالة ،ويتم

إطفاء الخصم  /العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة  /المدفوعة في قائمة الدخل الموحدة.

تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند
تقدير قيمة األدوات المالية ،وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني

في قيمتها.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

يتم اإلعتراف باإليراد المتأتي من األراضي والشقق المباعة بسعر البيع بموجب عقود مطروحاً منها الخصومات ويتم اإلعتراف باإليرادات

عندما تقوم المجم وعة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع ملكية األراضي والشقق للمشتري وأال تحفظ المجموعة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد
المرتبط عادة بوجود الملكية وال بالرقابة الفعالة على األراضي والشقق المباعة وامكانية قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة ،واحتمالية أن تتدفق
المنافع اإلقتصادية إلى المشروع ويمكن قياس الكلفة التي تكبدت أو سيتم تكبدها في العملية بصورة موثوقة.

يتم إثبات إيرادات عقود اإلنشاءات وفقاً لطريقة نسبة اإلنجاز على أساس التكلفة يضاف إليها نسبة مئوية من هذه التكلفة ويتم إثبات اإليرادات
والمصاريف األخرى طبقاً ألساس االستحقاق.

يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها ،ويتم اإلعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها (إقرارها من الهيئة العامة

للمساهمين).

يتم االعتراف بالمصاريف وفقا ألساس االستحقاق.
العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل الفترة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت ،يتم تحويل أرصدة
الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسيطة السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة والمعلنة من البنك

المركزي األردني.
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الربح للسهم

يتم احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة للسنة العائدة

لمساهمي المج موعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل الربح أو الخسارة للسنة
العائدة لمساهمي المجموعة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حصة السهم من أرباح جميع األسهم العادية

المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها.
استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات
والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات

وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ
وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة

على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في
المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

تعتقد إدارة المجموعة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية

اعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ خسارة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل الموحدة

للسنة.

يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري المجموعة والتي بموجبها يتم
تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل عن أرباح السنة الحالية ،والتقديرات الضريبية المستحقة والمتوقعة عن السنة السابقة عن المخصص

المقتطع في حالة الوصول إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن السنة السابقة.

مستويات القيمة العادلة :يتوجب تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل

قياسات القيمة العادلة كاملة وفقاً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .الفرق بين المستوى  2والمستوى  3لمقاييس القيمة
العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع

أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام.
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 )3ممتلكات ومعدات

أجهزة ومعدات
دينــار

أثاث ومفروشات
دينــار

سيارات
دينــار

كرفانات
دينــار

المجموع
دينــار

الكلفة
 31كانون األول 2016
إضافات
استبعادات
 31كانون األول 2017

61 503
20 454
()1 079
80 878

143 059
11 265
000
154 324

86 350
20 239
()12 000
94 589

6 900
000
000
6 900

297 812
51 958
()13 079
336 691

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2016
استهالك السنة
استهالك مستبعد
 31كانون األول 2017

41 464
6 144
()1 078
46 530

138 539
3 349
000
141 888

21 171
12 722
()12 000
21 893

5 564
498
000
6 062

206 738
22 713
()13 078
216 373

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2016
 31كانون األول 2017

20 039
34 348

4 520
12 436

65 179
72 696

1 336
838

91 074
120 318

2017
دينــار
13 930 349
17 487 502
31 417 851

2016
دينــار
4 242 309
9 310 169
13 552 478

 )4مشاريع تحت التنفيذ
أراضي
تكاليف إنشاءات
إن تفاصيل الحركة على بند مشاريع تحت التنفيذ كما يلي:

2017
دينــار
13 552 478
19 201 898
()1 336 525
31 417 851

الرصيد في بداية السنة
إضافات
المحول إلى عقارات معدة للبيع
الرصيد في نهاية السنة

2016
دينــار
12 694 168
858 310
000
13 552 478

يمثل هذا البند كلفة أراضي وأعمال التصاميم واإلنشاءات والمصاريف المباشرة األخرى لغاية تنفيذ مشروع البرج التجاري الخاص بشركة برج

الديرة لالستثمار والتطوير العقاري بموجب عقد استئجار تمويلي لقطعة أرض مع شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري بتاريخ  4أيلول

 ،2008ومشروع نادي ديونز حيث قامت شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري بتأسيس شركة عمان المتطورة لالستثمارات السياحية
والصناعية بتاريخ  13حزيران .2017

تبلغ الكلفة المتوقعة إلنهاء المشاريع  2 850 000دينار ،وتتضمن المشاريع نادي سياحي ورياضي وبرج تجاري يتوقع االنتهاء من المشاريع

خالل سنة .2018

بلغت القيمة العادلة لألراضي  16 561 266دينار كما في  31كانون األول  2017وفقاً لمتوسط تقييم خبيرين عقاريين معتمدين.

( 5 289 565 :2016دينار).
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 )5استثمار في شركات حليفة
شركة لؤلؤة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة روابي الديرة لالستثمار والتطوير العقاري

طبيعة
النشاط
عقارية
عقارية

إن تفاصيل الحركة على بند استثمار في شركات حليفة كما يلي:

 31كانون األول 2016
شركة لؤلؤة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة روابي الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
 31كانون األول 2017
شركة لؤلؤة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة روابي الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
موجودات ومطلوبات الشركات الحليفة:

نسبة الملكية
2016 2017
%49 %49
%49 %49

2017
دينــار
9 149 088
6 194 227
15 343 315

الرصيد في
بداية السنة
دينــار

الحصة من
نتائج األعمال
دينــار

2016
دينــار
8 958 006
6 226 166
15 184 172

الرصيد في
نهاية السنة
دينــار

8 714 744
6 248 769
14 963 513

243 262
()22 603
220 659

8 958 006
6 226 166
15 184 172

8 958 006
6 226 166
15 184 172

191 082
()31 939
159 143

9 149 088
6 194 227
15 343 315

2016
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق الملكية

شركة
لؤلؤة الديرة
دينــار

شركة
روابي الديرة
دينــار

4 337 782
14 898 571
()146 279
19 090 074

51 216
13 774 204
()62 133
13 763 287

2017
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق الملكية

4 044 488
14 898 549
()9 634
18 933 403

13 174 204
654 247
()130 345
13 698 106
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نتائج أعمال الشركات الحليفة:
2016
إيرادات تشغيلية
كلفة إيرادات
مصاريف إدارية
مخصص تدني
إيرادات أخرى
خسارة السنة
2017
إيرادات تشغيلية
كلفة إيرادات
مصاريف إدارية
إيرادات أخرى
خسارة السنة
 )6استثمارات عقارية

شركة
لؤلؤة الديرة
دينــار
2 040 000
()1 892 075
()193 256
()26 188
3 288
()68 231

شركة
روابي الديرة
دينــار
000
000
()46 128
000
000
()46 128

1 740 000
()1 797 199
()119 957
20 485
()156 671

000
000
()65 181
000
()65 181

2017
دينــار
28 816 949
25 582
28 842 531

استثمارات في األراضي
هنجر

2016
دينــار
20 393 412
000
20 393 412

بلغت القيمة العادلة لألراضي  43 452 945دينار كما في  31كانون األول  2017وفقاً لمتوسط تقييم خبيرين عقاريين معتمدين.

( 33 643 441 :2016دينار).

 )7ممتلكات بموجب عقود استئجار تمويلي

2017
دينــار
3 600 000
882 660
326 708
4 809 368

كلفة األراضي
تكاليف تمويل مرسملة
مصاريف مرسملة

2016
دينــار
3 600 000
878 160
326 708
4 804 868

قامت شركة النسائم لالستثمار والتطوير العقاري بتوقيع عقد استئجار تمويلي لقطع أراضي مع الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي بتاريخ 15

تشرين الثاني  2011بقيمة  3 600 000دينار .تم دفع مبلغ  850 000دينار بتاريخ توقيع العقد من شركة الديرة لالستثمار والتطوير
العقاري ،على أن يسدد المبلغ المتبقي بقسط واحد بتاريخ  15أيار .2014

قامت شركة النسائم لالستثمار والتطوير العقاري خالل سنة  2014بإعادة جدولة عقد االستئجار التمويلي .تم دفع مبلغ  3 000 000دينار

بتاريخ الجدولة من قبل شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري على أن يسدد المبلغ المتبقي بقسط واحد يبلغ  540 000دينار بتاريخ 15
أيار .2015

قامت شركة النسائم لالستثمار والتطوير العقاري خالل سنة  2015بإعادة جدولة عقد االستئجار التمويلي .تم دفع مبلغ  547 000دينار

بتاريخ الجدولة من قبل شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري على أن يسدد المبلغ المتبقي بقسط واحد يبلغ  60 500دينار بتاريخ  15أيار

 ،2016بتاريخ  19تموز  2016تم جدولة الرصيد المتبقي على أن يسدد المبلغ المتبقي بقسط واحد يبلغ  67 000دينار بتاريخ  15أيار

 ،2017خالل سنة  2017تم إعادة جدولة الرصيد المتبقي على أن يسدد المبلغ بقسط واحد بقيمة  71 500دينار بتاريخ  15أيار .2018

بلغت القيمة العادلة لقطع األراضي المستأجرة  6 254 925دينار كما في  31كانون األول  2017وفقاً لمتوسط تقييم خبيرين عقاريين

معتمدين 6 561 600 :2016( .دينار).
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
 )8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2017
دينــار
1 819 462
125 563
1 945 025

أسهم متوفر لها أسعار سوقية
أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية

 )9أوراق قبض
مستحقة ومتأخرة السداد
 3 - 1أشهر
 6 - 4أشهر
 9 - 7أشهر
 12 - 10شهر
2019
2020
2021
2022
2023
2024

 )10شيكات برسم التحصيل
 3 - 1أشهر
 6 - 4أشهر
 9 - 7أشهر
 12 - 10شهر
2019
2020
2021
2022
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2016
دينــار
2 150 968
250 563
2 401 531

2016
دينــار

2017
دينــار
9 716
67 138
76 614
76 114
76 212
286 388
259 604
234 824
172 471
30 180
4 435
1 293 696

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2017
دينــار
27 309
22 587
38 850
26 628
105 612
23 508
14 064
3 240
261 798

2016
دينــار
45 915
34 916
34 916
26 012
35 740
000
000
000
177 499

60

مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
 )11عقارات معدة للبيع
شقق سكنية *
إن تفاصيل الحركة على بند عقارات معدة للبيع كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
إضافات
المحول من مشاريع تحت التنفيذ
المحول إلى كلفة مبيعات
ًّ
الرصيد في نهاية السنة

2017
دينــار
2 689 554

2016
دينــار
4 712 609

2017
دينــار
4 712 609
56 388
1 336 525
()3 415 968
2 689 554

2016
دينــار
5 665 990
144 074
000
()1 097 455
4 712 609

* يمثل هذا البند مشروع الشقق السكنية لشركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري وشركة اإلطاللة لالستثمار والتطوير العقاري مطروحاً منها
قيود التوحيد.

بلغت القيمة العادلة للشقق السكنية  3 225 780دينار كما في  31كانون األول  2017وفقاً لمتوسط تقييم خبيرين عقاريين معتمدين.
 )12أرصدة مدينة أخرى

2017
دينــار
461 550
353 234
117 981
44 569
14 410
11 140
8 385
7 573
3 622
2 196
1 024 660
()44 569
980 091

تأمينات نقدية
دفعات مقدمة موردين
تأمينات مستردة
شقق متاجرة
أمانات ضريبة دخل
ذمم موظفين
أمانات ضريبة مبيعات
دفعات على حساب استثمار
مصاريف مدفوعة مقدما ً
إيرادات مستحقة القبض
مخصص تدني
 )13نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

2017
دينــار
11 731
161
137 466
799
150 157

نقد في الصندوق
حسابات ودائع *
حسابات جارية
حسابات توفير

2016
دينــار

000
135 890
120 021
44 569
13 381
24 604
000
000
9 115
000
347 580
()44 569
303 011

2016
دينــار
97 340
747 461
477 500
852
1 323 153

* تتراوح معدالت العوائد السنوية على حسابات الودائع من  %2,9إلى  ،%3,1تستحق هذه الحسابات خالل مدة تت اروح من شهر إلى ستة

أشهر من تاريخ نشوئها.
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
 )14حقوق الملكية
رأس المال

يبلغ رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع  40 000 000دينار مقسم إلى  40 000 000سهم بقيمة إسمية دينار للسهم.
عالوة اإلصدار

تبلغ عالوة اإلصدار  16 400 000دينار وهي ناتجة عن إصدار بعض األسهم بسعر يزيد عن القيمة االسمية للسهم البالغة دينار.
احتياطي إجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية قبل الضرائب خالل السنة والسنوات السابقة وال يجوز

وقفه قبل أن يبلغ حساب االحتياطي اإلجباري المتجمع ما يعادل  %25من رأس مال الشركة المصرح به إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة

للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال الشركة المصرح به وهو غير قابل

للتوزيع على المساهمين ،للهيئة العامة وبعد استنفاذ االحتياطيات األخرى أن تقرر في اجتماع هيئة عامة غير عادية إطفاء الخسائر المتراكمة
من المبالغ المتجمعة في حساب االحتياطي اإلجباري على أن يعاد بناؤه وفقاً ألحكام القانون.

احتياطي اختياري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية الصافية بنسبة ال تزيد عن  %20خالل السنة والسنوات السابقة.
يستخدم االحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على

المساهمين.
 )15قرض

بنك المال األردني

2017
طويلة األجل
قصيرة األجل
دينــار
دينــار
14 559 761
1 740 239

2016
طويلة األجل
قصيرة األجل
دينــار
دينــار
000
000

حصلت شركة عمان المتطورة لالستثمارات السياحية والصناعية خالل سنة  2017على قرض من بنك المال األردني بقيمة 16 300 000

دينار وبفائدة تتراوح بين  %6.5إلى  %7سنوياً وبدون عمولة وذلك لتمويل شراء قطعة األرض رقم ( )1200حوض الغباشة من أراضي
جنوب عمان قرية اليادودة والمباني المقامة عليها ،وهي بكفالة شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري ورهن قطعة األرض ،على أن يسدد

القرض بموجب أقساط شهرية عددها  90قسط قيمة كل قسط  230 050دينار شاملة الفوائد ،يستحق القسط األول بتاريخ  31كانون الثاني

.2018
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
 )16تسهيالت ائتمانية بالمرابحة

البنك اإلسالمي األردني
بنك صفوة اإلسالمي

قصيرة األجل
دينــار
369 548
000
369 548

2017

طويلة األجل
دينــار
1 351 833
657 965
2 009 798

قصيرة األجل
دينــار
689 555
000
689 555

2016

طويلة األجل
دينــار
1 077 867
000
1 077 867

حصلت شركة برج الديرة لالستثمار والتطوير العقاري على تسهيالت ائتمانية بالمرابحة من البنك االسالمي األردني لتمويل مشروع الشركة

بسقف  8 850 000دينار وبنسبة مرابحة  %6.8سنوياً من قيمة التسهيالت ولمدة سبعة سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنتين ،التسهيالت
ممنوحة بضمانة رهن من الدرجة االولى لألرض المقام عليها المشروع ،خالل سنة  2017قامت الشركة بإعادة جدولة الرصيد المستحق بحيث

يتم سداد الرصيد القائم على  48قسط شهري قيمة كل قسط  39 000دينار ،يستحق القسط األول بتاريخ  28شباط  2018ويستحق القسط
األخير بتاريخ  29كانون الثاني .2022

حصلت شركة عمان المتطورة لالستثمارات السياحية والصناعية خالل سنة  2017على وكالة أساس لتمويل استي ارد بضاعة على أساس كل
من حساب المفتوح أو /االعتماد المستندي و /أو مستندات الشيكات برسم التحصيل بسقف  2 000 000دينار وذلك للقيام بأعمال صيانة
وتطوير وتشغيل مباني نادي ديونز السياحي حيث يتم تسديد كل عملية تمويل ضمن السقف الممنوح خالل  5سنوات بموجب  10أقساط

نصف سنوية وذلك بضمان الرهن العقاري من الدرجة األولى بمبلغ  2 000 000دينار على قطعة األرض رقم ( )36حوض أبو ركبة رقم

( )23من أراضي السلط وبالكفالة الشخصية لرئيس مجلس إدارة المجموعة السيد محمد يوسف الطراونة وكفالة شركة الديرة لالستثمار والتطوير
العقاري.

 )17التزامات عقد استئجار تمويلي

2017
دينــار
50 000
21 500
71 500

التزام عقد استئجار تمويلي
أقساط أجرة مستحقة

2016
دينــار
50 000
17 000
67 000

تمثل رصيد االلتزامات المستحقة على المجموعة من التزامات استئجار تمويلي كما في  31كانون األول .2017
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
 )18ضريبة الدخل
شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017بسبب زيادة

المصروفات عن اإليرادات الضريبية.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016ولم
تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2015
شركة اإلطاللة لالستثمار والتطوير العقاري ،شركة أوتاد للمقاوالت اإلنشائية

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017وفقاً لقانون ضريبة الدخل

رقم ( )34لسنة  2014وتعديالته الالحقة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنوات المنتهية في  31كانون األول ،2016

 2015ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014
شركة برج الديرة لالستثمار والتطوير العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017بسبب الخسائر

الضريبية.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنوات المنتهية في  31كانون األول ،2016

 2015ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014
شركة الزنبق لالستثمار والتطوير العقاري ،شركة السامق لالستثمار والتطوير العقاري ،شركة الساقي لالستثمار والتطوير العقاري ،شركة

القوس لإللكترونيات واالستثمار العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017بسبب الخسائر
الضريبية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2016
شركة النسائم لالستثمار والتطوير العقاري ،شركة التمائم لالستثمار والتطوير العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017بسبب الخسائر

الضريبية.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2016ولم

تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2015
شركة عمان المتطورة لالستثمارات السياحية والصناعية

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017بسبب الخسائر

الضريبية.
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

2017
دينــار
20 358
35 744
()16 720
39 382

رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل المستحقة
ضريبة الدخل المدفوعة
رصيد نهاية السنة
فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

2017
دينــار
()72 162
250 882
178 720

الخسارة المحاسبية
صافي خسائر وإيرادات غير خاضعة
الربح الضريبي
 )19أرصدة دائنة أخرى

2017
دينــار
119 679
92 329
41 912
29 694
8 944
4 704
67
297 329

مصاريف مستحقة
أمانات مساهمين
أمانات الضمان االجتماعي
محتجزات مقاولين
أمانات ضريبة الدخل
مخصص قضايا
أخرى

2016
دينــار
4 250
16 720
()612
20 358

2016
دينــار
()157 488
241 086
83 598

2016
دينــار
41 083
103 784
4 279
21 045
1 916
4 704
607
177 418

 )20دفعات مقدمة على حساب بيع شقق

تمثل رصيد الدفعات المستلمة على حساب مبيعات من مشروع شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري وشركة اإلطاللة لالستثمار والتطوير
العقاري كما في  31كانون األول .2017

 )21بنك دائن

بنك صفوة اإلسالمي

2017
طويلة األجل
قصيرة األجل
دينــار
دينــار
000
79 922

 )22إيرادات تشغيلية

إيرادات
دينــار
3 472 516
433 650
3 906 166

 31كانون األول 2017
شركة اإلطاللة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
 31كانون األول 2016
شركة اإلطاللة لالستثمار والتطوير العقاري

1 318 190
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2016
طويلة األجل
قصيرة األجل
دينــار
دينــار
000
000

كلفة اإليرادات
دينــار
()3 087 750
()328 218
()3 415 968
()1 097 455

مجمل الربح
دينــار
384 766
105 432
490 198
220 735
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
 )23مصاريف إدارية

2017
دينــار
347 240
64 800
57 164
44 589
37 530
34 492
30 912
26 097
22 713
12 793
11 827
10 200
9 370
9 285
9 250
8 246
8 009
4 812
4 619
3 448
942
000
000
000
758 338

رواتب وأجور
تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب مهنية
رسوم ورخص
أتعاب محاماة واستشارات قانونية
مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي
إيجار
دعاية وإعالن
استهالك
كهرباء ومياه
أخرى
عموالت
سفر وتنقالت
صيانة
تبرعات
ضريبة دخل سنوات سابقة
قرطاسية ومطبوعات
بريد وهاتف
ضيافة
بنكية
مصاريف سنوات سابقة
أمن وحماية
فروقات عملة
قضايا عمالية
 )24إيرادات أخرى
أرباح ودائع
إيراد توزيعات أسهم الشركات
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
أخرى

 )25الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة
خسارة السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

27

2016
دينــار
230 819
61 626
55 416
38 918
19 273
23 475
33 400
27 446
13 130
12 848
20 060
000
2 531
12 641
9 250
7 654
5 436
3 155
5 937
782
30 504
14 024
3 528
25 000
656 853

2017
دينــار
8 819
3 985
6 749
17 282
36 835

2016
دينــار
21 538
21 314
000
15 119
57 971

2017
دينــار
()101 429
40 000 000
( )0.003دينار

2016
دينــار
()174 208
40 000 000
( )0.004دينار
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 )26إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح أو خسارة المجموعة أو القيمة العادلة لألدوات المالية .وحيث
أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة ،فإن حساسية أرباح (خسائر) المجموعة وحقوق الملكية الموحدة للتغير

في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري.
مخاطر تقلب أسعار العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية .حيث إن معظم تعامالت المجموعة

هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ،فإن األرصدة في الدوالر

األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وان حساسية أرباح (خسائر) المجموعة وحقوق الملكية الموحدة للتغير في أسعار

صرف العمالت األجنبية يعتبر غير جوهري.
مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة مالية بالتزاماته
التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الذمم المدينة ومبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة والحسابات لدى البنوك وأرصدة مدينة أخرى

واالستثمارات في أدوات الدين.

تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية

الموحدة هي كما يلي:

2017
دينــار
138 426
261 798
1 293 696
42 766
000
976 469
2 713 155

أرصدة لدى البنوك
شيكات برسم التحصيل
أوراق قبض
ذمم مدينة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
أرصدة مدينة أخرى

28

2016
دينــار
1 225 813
177 499
000
178 262
139 293
293 896
2 014 763
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مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن إدارة المجموعة للسيولة

تكمن في التأكد قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية
واالضط اررية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة وال يوجد تأثير مادي لهذا النوع من المخاطر على

المجموعة وذلك بأن المجموعة تحافظ على وجود تسهيالت ائتمانية.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في  31كانون األول على أساس السنة المتبقية لالستحقاق التعاقدي
وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

 31كانون األول 2016
ذمم دائنة
دفعات مقدمة على حساب بيع شقق
التزامات عقد استئجار تمويلي
أرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل
تسهيالت ائتمانية بالمرابحة
 31كانون األول 2017
شيكات آجلة
ذمم دائنة
دفعات مقدمة على حساب بيع شقق
أرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
بنك دائن
التزامات عقد استئجار تمويلي
تسهيالت ائتمانية بالمرابحة
قرض

أقل من سنة

أكثر من سنة

المجموع

35 990
7 056
67 000
177 418
20 358
689 555
997 377

000
000
000
000
000
1 077 867
1 077 867

35 990
7 056
67 000
177 418
20 358
1 767 422
2 075 244

5 170
517 481
209 233
297 329
39 382
2 826 517
79 922
71 500
369 548
1 740 239
6 156 321

000
000
000
000
000
4 693 069
000
000
2 009 798
14 559 761
21 262 628

5 170
517 481
209 233
297 329
39 382
7 519 586
79 922
71 500
2 379 346
16 300 000
27 418 949

 )27القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وشيكات برسم التحصيل وأوراق قبض وذمم مدينة ومبالغ مستحقة من

جهات ذات عالقة وبعض األرصدة المدينة األخرى ،تتكون المطلوبات المالية من بنك دائن وشيكات آجلة وذمم دائنة ودفعات مقدمة على

حساب بيع شقق وأرصدة دائنة أخرى ومخصص ضريبة الدخل ومبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة والتزامات عقد استئجار تمويلي

وتسهيالت ائتمانية بالمرابحة وقرض.

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

29
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 )28مستويات القيمة العادلة

يحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على النحو التالي:

المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة.
المستوى  :2معلومات عن السعر المعلن المتضمن في المستوى  1والذي يتم رصده لألصل أو االلتزام ،سواء بصورة مباشرة (مثل األسعار)
أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).

المستوى  :3معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق (معلومات غير ظاهرة).
المستوى 2
دينــار

المستوى 1
دينــار

المستوى 3
دينــار

المجموع
دينــار

 31كانون األول 2016
موجودات مالية بالقيمة العادلة

2 150 968

250 563

000

2 401 531

 31كانون األول 2017
موجودات مالية بالقيمة العادلة

1 819 462

125 563

000

1 945 025

 )29التقرير القطاعي

القطاع هو مجموعة من العناصر في المجموعة تنفرد بأنها تخضع لمخاطر وعوائد تميزها عن غيرها وتشترك في تقديم المنتجات أو الخدمات
وهذا ما يعرف بالقطاع التشغيلي أو تشترك في تقديم المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتميز عن باقي القطاعات في البيئات

االقتصادية األخرى وهذا ما يعرف بالقطاع الجغرافي.

القطاع الجغرافي :تمارس المجموعة نشاطها داخل المملكة األردنية الهاشمية.
القطاع التشغيلي :وتشتمل المجموعة على قطاعات األعمال الرئيسية التي تتمثل بالعقارات والمقاوالت واالستثمارات.

 31كانون األول 2016
صافي إيرادات القطاع الخارجية
صافي إيرادات بين القطاعات
إجمالي إيرادات القطاع
مصاريف إدارية
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
أرباح ودائع
(خسارة) ربح القطاع قبل الضريبة
إجمالي موجودات القطاع
استثمار في شركات حليفة
إجمالي مطلوبات القطاع
مصاريف رأسمالية

مقاوالت
دينــار

عقارات
دينــار

704
9 930
10 634
()75 933
000
000
()65 299
258 117
000
27 762
750

225 220
000
225 220
()580 920
220 659
21 538
()113 503
60 601 713
15 184 172
2 047 481
74 373

30

استثمارات
دينــار
21 314
000
21 314
000
000
000
21 314
2 401 531
000
000
000

المجموع
دينــار
247 238
9 930
257 168
()656 853
220 659
21 538
()157 488
63 261 361
15 184 172
2 075 243
75 123
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 31كانون األول 2017
صافي إيرادات القطاع الخارجية
إجمالي إيرادات القطاع
مصاريف إدارية
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
أرباح ودائع
ربح (خسارة) القطاع قبل الضريبة
إجمالي موجودات القطاع
استثمار في شركات حليفة
إجمالي مطلوبات القطاع
مصاريف رأسمالية

مقاوالت
دينــار

عقارات
دينــار

000
000
()26 385
000
000
()26 385
235 988
000
25 265
19 909

511 214
511 214
()697 966
159 143
8 819
()18 790
61 326 678
15 343 315
10 275 549
32 049

استثمارات
دينــار
7 000
7 000
()33 987
000
000
()26 987
26 416 304
000
17 118 135
000

المجموع
دينــار
518 214
518 214
()758 338
159 143
8 819
()72 162
87 978 970
15 343 315
27 418 949
51 958

 )30معامالت مع جهات ذات عالقة

تشمل الجهات ذات العالقة الشركات الحليفة والمساهمين (الشركاء) الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة (هيئة المديرين) واإلدارة التنفيذية العليا
للمجموعة والشركات المسيطر عليها أو عليها تأثير جوهري بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هؤالء الجهات وفيما يلي تفاصيل التعامل مع
جهات ذات عالقة:

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

طبيعة
العالقة
شركة حليفة
شركة حليفة

شركة لؤلؤة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة روابي الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة تستحق خالل أكثر من سنة
شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة *
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة تستحق خالل السنة
شركة لؤلؤة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري **
شركة روابي الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة *

000
000
000

2017
دينــار

2016
دينــار
86 665
52 628
139 293

طبيعة
العالقة
شركة شقيقة

2017
دينــار
4 693 069

2016
دينــار
000

طبيعة
العالقة
شركة حليفة
شركة حليفة
شركة شقيقة

2017
دينــار
1 666 551
599 035
560 931
2 826 517

2016
دينــار

000
000
000
000

* بلغت صافي حجم الدفعات المتكونة في حساب الذمة للمجموعة مبلغ  5 254 000دينار ،لن يترتب أي كلفة تمويلية على هذه الدفعات
حتى نهاية سنة .2017

** أوصى مجلس إدارة شركة لؤلؤة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري بجلسته المنعقدة بتاريخ  28شباط  2018تخفيض رأس مال الشركة

بمبلغ  3 054 936دينار وذلك عن طريق إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة للشركة بقيمة  354 936دينار وتخفيض مبلغ 2 700 000
دينار من السيولة الزائدة المقيدة على ذمم المساهمين وذلك لزيادته عن حاجتها ليصبح رأس المال  16 219 747دينار ،وهذا خاضع لموافقة
الهيئة العامة للمساهمين

منافع اإلدارة التنفيذية العليا

2017
دينــار
188 149

رواتب ومنافع أخرى
31

2016
دينــار
147 529
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 )31التزامات محتملة

2017
دينــار
450 000
10 500
460 500

اعتمادات مستندية
كفاالت

000
000
000

2016
دينــار

 )32إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس مال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس المال مالئم بشكل يدعم نشاط المجموعة

ويعظم حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم المجموعة بأي تعديالت على
األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال وعالوة اإلصدار واالحتياطي اإلجباري واالختياري واحتياطي القيمة العادلة

واألرباح المدورة وحقوق غير المسيطرين والبالغ مجموعها  60 560 021دينار كما في  31كانون األول  2017مقابل  61 186 118دينار

كما في  31كانون األول .2016

 )33تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ .معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة:
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في

 31كانون األول  ،2016باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية بدءاً من  1كانون الثاني :2017
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )7قائمة التدفقات النقدية – االفصاحات

تشمل التعديالت المحدودة ما تعلق بإضافة اإليضاحات حول المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية والتي تشمل التغيرات النقدية وغير

النقدية (مثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية) .لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( ) 12ضريبة الدخل :االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر غير المعترف بها.

تشمل التعديالت المحدودة ما تعلق بقانون ضريبة الدخل واذا ما كان يقيد مصادر الربح الضريبي والتي يمكن االستفادة منها لتخفيض
الفروقات الزمنية المؤقتة عند عكسها .باإلضافة إلى بعض التعديالت المحدودة األخرى ،لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم

المالية الموحدة للمجموعة.

ب .معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه ،وستقوم المجموعة

ابتداء من تاريخ التطبيق اإللزامي:
بتطبيق هذه التعديالت
ً
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9
خالل شهر تموز من العام  ،2014قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9
(األدوات المالية) والذي سيحل محل معيار المحاسبة المالية الدولي رقم (( )39األدوات المالية :االعتراف والقياس) وجميع اإلصدارات السابقة

لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يجمع معيار التقارير المالية الدولي رقم  9جميع جوانب المحاسبة الثالثة المتعلقة باألدوات المالية:

التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة التحوط .قامت المجموعة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

الصادر خالل عام  .2009وكان التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في  1كانون الثاني .2001

ابتداء من  1كانون الثاني  2018مع السماح
إن النسخة الجديدة من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9تطبق على الفترات السنوية
ً
بالتطبيق المبكر .يطبق المعيار بأثر رجعي باستثناء محاسبة التحوط وتضمن المعيار رقم ( )9إعفاء الشركات من تعديل أرقام المقارنة.
ستقوم المجموعة بتطبيق المعيار الجديد بتاريخ التطبيق اإللزامي للمعيار ولن تقوم المجموعة بتعديل أرقام المقارنة.
أ .التصنيف والقياس
ال تتوقع المجموعة تأثير جوهري على المركز المالي الموحد أو حقوق الملكية الموحدة الناتجة عن تطبيق متطلبات التصنيف والقياس الجديدة

للمعيار رقم (.)9

ب .التدني في القيمة
إن المعيار الجديد يضع نموذجاً للخسارة االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة أو المصنفة كأدوات مالية من

خالل الدخل الشامل اآلخر.

الخسائر االئتمانية المتحققة مقارنة مع الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الجديد

إن تطبيق مبدأ الخسائر االئتمانية المتوقعة سيقوم بتغيير نماذج ومبادئ احتساب وتسجيل الخسائر االئتمانية بشكل جوهري .إن مخصص

الخسائر االئتمانية المتوقعة يمثل الخسائر االئتمانية التي يجب أن تعكس مبلغ غير متحيز من المخصص ويعتمد على عدة سيناريوهات
بأوزان مختلفة الذي بدوره يعتمد على تقييم عدد من النتائج المحتملة والقيمة الزمنية ومدى صحة المعلومات عن األحداث السابقة واألوضاع

الحالية والتوقعات المستقبلية عن الحالة االقتصادية .بينما ومقارنة مع نموذج الخسارة المتحققة الحالية (األدوات المتعثرة) تحت معيار المحاسبة

الدولي رقم ( ) 39الذي يتضمن أفضل تقدير للقيمة الزمنية لألموال والمعلومات عن األحداث السابقة ضمن الظروف الحالية .إن هدف تطبيق
نموذج قياس التدني الجديد هو تسجيل الخسارة لكل الفترة على جميع األدوات المالية التي حصل عليها زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية

منذ االعتراف األولي وبالمحصلة فإن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة سيتم احتسابه إما بالخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شه اًر

أو بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية منذ االعتراف األولي بها .وبالمقارنة مع النموذج
الحالي للخسائر المتحققة الذي يعترف بالخسارة االئتمانية لكل فترة عندما يكون هناك دليل على التدني باإلضافة إلى المخاطر االئتمانية

لألدوات المتعثرة وغير المحددة بعد .بسبب إضافة أو استحداث مفهوم تراجع أو زيادة المخاطر االئتمانية واألخذ بعين االعتبار المعلومات

المستقبلية ،إن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة يلغي الحاجة لوجود قيمة محددة أو حدث مهم حسب نموذج الخسارة المتحققة حيث أنه يتم

االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األدوات المالية حسب المعيار رقم (.)9
العوامل األساسية المؤثرة على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة:

إن العوامل التالية هي عرضة لدرجة كبيرة من االجتهاد والتي سيكون لها تأثير كبير على احتساب وحجم الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 .1تحديد وقت حصول زيادة في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية.

 .2قياس الخسارة االئتمانية لمدة  12شه اًر ومدى عمر األدوات المالية.

 .3استخدام المعلومات المستقبلية باستخدام عدد من السيناريوهات المتوقعة.
 .4جودة الضمانات.
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء

يبين معيار رقم ( )15المعالجة المحاسبية لكل أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي
تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير أخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17اإليجارات.

يحل هذا المعيار بدالً من المعايير والتفسيرات التالية:
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود اإلنشاء

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18اإليراد

تفسير لجنة معايير التقارير ( )13برامج والء العمالء

تفسير لجنة معايير التقارير ( )15اتفاقيات إنشاء العقارات

تفسير لجنة معايير التقارير ( )18عمليات نقل األصول من العمالء

التفسير ( )31اإليراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية
يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :) 28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة أو

مشاريعه المشتركة

تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( )28فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة
التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة إلى شركة حليفة أو مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف

بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة – وفقاً لمعيار التقارير الدولية ( )3بين

المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال

ينطبق علي ها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة إلى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع
المشتركة.

يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( – )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( – )2الدفع على أساس األسهم – بحيث تشمل هذه

التعديالت ثالثة أمور رئيسية :تأثير شروط االستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد ،وتصنيف معاملة الدفع على
أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير

تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية.

يجب تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود اإليجار

قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16عقود اإليجار" خالل كانون الثاني  2016الذي يحدد

مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار.

متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16مشابه بشكل جوهري للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17وفقا

لذلك ،المؤجر يستمر في تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية ،بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان من

العقود بشكل مختلف.

يتطلب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم ( )16من المستأجر أن يقوم باالعتراف باألصول وااللتزامات لجميع عقود اإليجار التي تزيد

مدتها عن  12شهر ،إال إذا كان األصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام األصل والممثل في االعتراف
باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات اإليجار.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا اًر من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين

يقدم المعيار نموذجاً لالعتراف والقياس والعرض واإليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير المالية الدولية رقم

( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين)
دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة .إن اإلطار العام

للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.

اعتبار من  1كانون الثاني  ،2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
سيتم تطبيق هذا المعيار
ً
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40تحويالت االستثمارات العقارية

توضح هذه التعديالت متى يجب على المجموعة تحويل (إعادة تصنيف) العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى أو من بند

االستثمارات العقارية.

تنص التعديالت أن التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية (أو في حال لم تعد متطلبات التعريف

متوفرة) ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام .إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال يمثل دليل على التغير في االستخدام.

يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت مع

ضرورة اإلفصاح عنه.

تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( – )4تطبيق معيار التقارير المالية رقم ( " ) 9األدوات المالية " مع معيار التقارير المالية رقم ()4

"عقود التأمين".

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في أيلول  2016بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( )4لمعالجة األمور التي قد تنتج من

اختالف تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الجديد لعقود التأمين رقم (.)17

تقدم التعديالت خيارين بديلين للمنشآت التي تصدر عقود خاضعة لمعيار التقارير المالية رقم ( :)4استثناء مؤقت من تطبيق معيار التقارير

المالية رقم ( )9للسنوات التي تبدأ قبل  1كانون الثاني  2021كحد أقصى أو السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير المالية رقم ( )9بإعادة
تصنيف الربح أو الخسارة الناتجة عن هذه الموجودات المالية خالل الفترة من قائمة الدخل إلى قائمة الدخل الشامل كما لو أن المنشأة طبقت

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39على هذه الموجودات المالية.

يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت مع

ضرورة اإلفصاح عنه.

تفسير رقم ( – )22لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة

يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عن االعتراف األولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل (أو جزء
منه) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتراف

األولي باألصل أو االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.

يمكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبلي.

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر لهذا التفسير مع ضرورة اإلفصاح عنه
تفسير رقم ( – )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل

يوضح هذا التفسي ر المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على تطبيق معيار
المحاسبة الدولي ( .) 12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي ( )12وال تتضمن
متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبية الغير مؤكدة .يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معالجة

ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2017
تتوقع إدارة المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في إعداد القوائم المالية الموحدة عند تاريخ سريانها وامكانية تطبيقها.
وقد ال يكون لتبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ،باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)16أي تأثير جوهري

على القوائم المالية الموحدة للمجموعة بفترة التطبيق األولي .وتتوقع اإلدارة تبني المعيارين الدوليين للتقارير المالية رقمي ( )9و ( )15في

القوائم المالية الموحدة للمجموعة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018وتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16

في القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة التي تبدأ في أول كانون الثاني .2019

وقد يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16تأثي اًر جوهرياً على المبالغ المالية واالفصاحات في القوائم المالية الموحدة للمجموعة

فيما يتعلق بعقوده التأجيرية .إال أنه ليس أم اًر عملياً ،تقديم تقدير معقول لتداعيات تطبيق هذه المعايير حتى تعد المجموعة مراجعة بهذا

الخصوص.

 )34أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2016لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما في

 31كانون األول  2017ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح وحقوق الملكية لسنة .2016
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