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كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات السادة المحترمين
مساهمي شركة المحفظة العقارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يســعدني ان ارحــب بكــم بإســمي وبالنيابــه عــن زمالئــي اعضــاء مجلــس االدارة فــي هــذا اللقــاء الســنوي
للهيئــة العامــة لشــركتكم شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية  ،وذلــك لنســتعرض واياكــم تقريــر مجلس
االدارة والبيانــات الماليــة الختاميــة عــن الســنة الماليــة  ٢٠١٨وذلــك عمـ ً
ا بأحــكام المادتيــن  169و 171
مــن قانــون الشــركات رقــم  22لســنة  1997واســتناداً للمــادة  22لســنة  1997واســتناداً للمــادة  22مــن
النظــام االساســي للشــركة .
السادة المساهمين الكرام ،،

ال زال االردن يعانــي مــن اوضــاع اقتصاديــة مترديــة وال زالــت االرقــام والمؤشــرات العامــة ســلبية تعكــس
المعانــاة التــي يشــعر بهــا المواطــن  ،والتــي تؤثــر علــى انفاقــه وعلــى اضطــراره الــى التقشــف لمواجهــة
المتطلبــات المعيشــية والتضخــم الحاصــل علــى الســلع والخدمــات االساســية .
وفــي الوقــت الــذي بلــغ عجــز الموازنــة فيــه خــال عــام  2018الــى  % 2,7وارتفعــت مســتويات البطالــة
الــى اكثــر مــن  ، %19وبلغــت مديونيــة المملكــة  28,6مليــار دينــار تشــكل  %94,4مــن الناتــج االجمالــي
المحلــي  ،قــام البنــك المركــزي برفــع اســعار الفائــدة اربــع مــرات خــال العــام المنصــرم حتــى وصلــت الــى
مســتويات عاليــة جــداً  ،غيــر مشــجعة او مجديــة لالقتــراض بــل تشــجع علــى االدخــار فــي ســبيل الحصــول
علــى عوائــد مجزيــة دون ايــة مخاطــر ممــا ســيؤدي الــى مزيــد مــن االنكمــاش والركــود االقتصــادي .
واســتمرت معانــاة القطــاع العقــاري وللســنة الثالثــة علــى التوالــي بداللــة تراجــع احجــام التــداول فــي
ســوق العقــار بنســبة  %13مقارنــة مــع عــام  2017وبذلــك يكــون اجمالــي نســبة التراجــع للســنوات
الثــاث الماضيــة مــا نســبته  %34ويمكــن مالحظــة ذلــك بالزيــادة الكبيــرة علــى اعــداد الشــقق واالراضــي
المعروضــة للبيــع  ،وال بــد ان تقــوم الحكومــة بالعمــل مــن اجــل تنشــيط هــذا القطــاع اضافــةً الــى تنشــيط

ســوق االوراق الماليــة لمــا لهذيــن القطاعيــن مــن أثــر مباشــر علــى تحســين وتحفيــز القطاعــات االخــرى
وبالتالــي تحريــك عجلــة االقتصــاد التــي تعانــي مــن الجمــود منــذ مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات .
اشــكر لكــم حضوركــم ومشــاركتكم فــي هــذا االجتمــاع الســنوي وعلــى أمــل اللقــاء بكــم فــي االجتمــاع القــادم
مــع بشــائر النجــاح والتقــدم بــإذن اهلل ندعــو اهلل عــز وجــل ان يحفــظ االردن واهلــه  ،ولكــم خالــص المــودة .
والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته

رئيس مجلس االدارة
محمد بهجت البلبيسي
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تقرير مجلس االدارة
يســر مجلــس إدارة شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية المســاهمة العامــة المحــدودة أن يقــدم لكــم
التقريــر الســنوي الثالــث والعشــرون والــذي يتضمــن خالصــة أعمــال الشــركة وحســاباتها الختاميــة والتــي
تشــمل الميزانيــة العموميــة وبيــان الدخــل عــن الســنة الماليــة  ، 2018وذلــك عمــ ً
ا بأحــكام المادتيــن
 169و  171مــن قانــون الشــركات المعــدل رقــم  22لســنة  1997كمــا نــورد لكــم البيانــات الالزمــة
تطبيق ـاً ألحــكام المــادة  4مــن تعليمــات اإلفصــاح رقــم  12الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة:
أو ً
ال :نشاط الشركة :

 .1اســتثمار أمــوال الشــركة فــي األســهم والســندات والمســاهمة والتأســيس فــي الشــركات  ،وفــي االســتثمار
باألراضــي والعقــارات وتطويرهــا وإفرازهــا واســتصالحها واعدادهــا إلقامــة المشــاريع التجاريــة والصناعيــة
واإلســكانية والزراعيــة والســياحية  ،وتأجيرهــا أو اســتئجارها وبيعهــا ورهنهــا ،وكذلــك اســتيراد وتصديــر
وبيــع المــواد اإلنشــائية األساســية المتعلقــة بمشــاريعها .
ب .أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي شــارع عصــام العجلونــي – الشميســاني  -عمــان ،حيــث يبلــغ عــدد
الموظفيــن فيهــا اثنيــن وال يوجــد أيــة فــروع أخــرى للشــركة ،داخــل المملكــة أو خارجهــا.
ج .حجم االستثمار الرأسمالي في الشركة خالل عام  ) 1188 ( 2018دينار .
ثانيًا :الشركات التابعة للشركة :
· شــركة أركان لالســتثمار وادارة المبانــي ذات المســؤولية المحــدودة  ،يبلــغ رأس مالهــا  10000دينــار،
وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية  ،ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي
المبنــى الــذي تمتلكــه الشــركة والمكــون مــن أربعــة طوابــق فــي عمــان – الشميســاني – شــارع عبدالرحيــم
الواكــد  ،وال يوجــد ايــة فــروع اخــرى لهــا .
· شــركة ربــوة عبــدون لتطويــر األراضــي ذات المســؤولية المحــدودة  ،يبلــغ رأس مالهــا  10000دينــار،
وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية ويتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي بتطويــر
االراضــي والعقــارات ،ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي عمــان– الشميســاني – شــارع عبدالرحيــم الواكــد
حيــث تمتلــك  12قطعــة ارض حــوض /40جحــرة الشــمالي مــن أراضــي عمــان وبمســاحة اجماليــة مقدارهــا
 9.463دونــم  ،علمــاً بأنــه ال يوجــد موظفيــن فــي الشــركة  ،ويتــم ادارتهــا مــن قبــل شــركة المحفظــة
العقاريــة االســتثمارية م.ع.م.
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· شــركة ربــوع عيــن الباشــا الدارة المشــاريع العقاريــة ذات المســؤولية المحــدودة  ،يبلــغ رأس مالهــا
 10000دينــار ،وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية ويتمثــل نشــاط الشــركة
الرئيســي بتطويــر االراضــي والعقــارات  ،ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي عمــان– الشميســاني – شــارع
عبدالرحيــم الواكــد  ،علم ـاً بأنــه ال يوجــد موظفيــن فــي الشــركة  ،ويتــم ادارتهــا مــن قبــل شــركة المحفظــة
العقاريــة االســتثمارية م.ع.م  ،وال تمتلــك الشــركة حاليــاً أيــة اراضــي او عقــارات .
· شــركة المراكــز للتطويــر العقــاري ذات المســؤولية المحــدودة  ،يبلــغ رأس مالهــا  10000دينــار وهــي
مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية ويتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي بتطويــر
االراضــي والعقــارات ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي عمــان – الشميســاني – شــارع عبدالرحيــم الواكــد،
وتمتلــك الشــركة قطــع األراضــي ( ) 221,220,219حــوض  3زويــزا الغربــي  ،ويبــغ اجمالــي مســاحتها
 30.144دونــم وكذلــك القطــع (  91و ) 108 – 99حــوض  4االميركانــي  /الماضونــة مــن اراضــي شــرق
عمــان ويبلــغ مســاحتها  125.602دونــم  ،علمـاً بأنــه ال يوجــد موظفيــن فــي الشــركة  ،ويتــم ادارتهــا مــن
قبــل شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية م.ع.م.
 كمــا تمتلــك شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية عــدد مــن قطــع األراضــي مســجلة بإســمهامباشــرة ،حســب الجــدول المبيــن أدنــاه:
رقم القطعة

رقم الحوض

المساحة

الموقع

1102

/40جحرة الشمالي

 966م2

أراضي عمان

92

/4االميركاني

11,136م2

اراضي شرق عمان

93

/4االميركاني

 11,176م2

اراضي شرق عمان

94

/4االميركاني

 10,160م2

اراضي شرق عمان

95

/4االميركاني

 10,160م2

اراضي شرق عمان

96

/4االميركاني

 10,160م2

اراضي شرق عمان

97

/4االميركاني

 10,160م2

اراضي شرق عمان

98

/4االميركاني

 10,160م2

اراضي شرق عمان

175

/2حوض الكراجات

 6,986م2

أراضي العقبة
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ثالثًا:
أ .نبذة تعريفية عن اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :
محمد بهجت أمين البلبيسي ( رئيس مجلس اإلدارة ) :

تاريخ العضوية . 2015/02/25:
تاريخ الميالد . 1954/11/29 :
الجنسية  :أردنية.
المؤهالت العلمية  :بكالوريوس إدارة أعمال .1976
الخبرات العملية :
 موظف مبيعات في شركة الجرافات األردنية (كاتربلر) . 1977-1976 عضو هيئة مديرين /مدير عام شركة فورم لألثاث .1982 -1977 رئيس هيئة مديرين  /مدير عام الشركة العربية لالستثمارات المالية عام .1986-1982 رئيس مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية م.ع.م . نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م . عضو مجلس إدارة شركة اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م . عضو مجلس ادارة جمعية رجال االعمال االردنيين .السيد محمد جعفر ناجي الشامي (نائب رئيس مجلس اإلدارة ) :
* ممثل عن شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية لغاية . 2018/3/6
* ممثل عن نفسه من . 2018/3/7

تاريخ العضوية . 2015/02/25 :
تاريخ الميالد .1956/5/23 :
الجنسية  :أردنية.
المؤهالت العلمية  :بكالوريوس ادارة اعمال . 1979
الخبرات العملية :

 عضو مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية . عضو مجلس ادارة الشركة المتصدرة لالعمال والمشاريع . عضو هيئة مديرين للشركة االردنية للبلمره والكيماويات .9
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جورج إميل ابراهيم حداد ( عضو مجلس اإلدارة ) :

تاريخ العضوية . 2015/02/25 :
تاريخ الميالد . 1945/11/16 :
الجنسية  :أردنية .
المؤهالت العلمية  :بكالوريوس هندسة ميكانيكية .1970
الخبرات العملية :

 الرئيس والمالك للشركة المركزية للتجارة والمركبات. مدير عام شركة اسماعيل البلبيسي وشركاه من تاريخ . 1998-1972 عضو في النقابة العامة لوكالء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها . القنصل الفخري لجمهورية سنغافوره .السيد مهند محمد عبد المهدي خليفة ممثل عن شركة المحفظة الوطنية لالوراق
المالية (عضو مجلس اإلدارة ) :

تاريخ العضوية . 2015/02/25 :
تاريخ الميالد . 1954/1/1 :
الجنسية  :أردنية.
المؤهالت العلمية :بكالوريوس هندسة كهربائية . 1977
الخبرات العملية :

 عمل لدى الخطوط الجوية الملكية االردنية كمهندس طيران تشبيهي . 1977 عمل لدى الشركة المتحدة للتجارة ،مساعد المدير العام لشؤون االلكترونيات لغاية .1979 مدير العمليات لدى الشركة المتحدة  -بريطانيا . 1986-1979 نائب رئيس مجلس االدراة لشركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية. المدير التنفيذي للشركة العربية للتجارة واالستشارات – منذ عام . 1988 -المدير التنفيذي لعدة شركات اعالمية .
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السيدة آمال خالد صبحي الحاج حسن ممثلة عن شركة المحفظة الوطنية لالوراق
المالية (عضو مجلس اإلدارة ) :
* ممثل عن نفسها لغاية . 2018/3/6

ممثل عن شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية من . 2018/3/7
تاريخ العضوية . 2015/02/25 :
تاريخ الميالد .1956/7/31 :
الجنسية  :اردني .
المؤهالت العلمية :بكالوريس ادارة اعمال . 1978
الخبرات العملية :

 عضو مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية .السيد منجد منير رضا سختيان ممثل عن شركة المنجد الدولية للتجارة العامة ( عضو
مجلس اإلدارة ):

تاريخ العضوية 2016/10/27:
تاريخ الميالد 1947/12/5 :
الجنسية  :اردنية .
المؤهالت العلمية  :بكالوريوس ادارة اعمال  1970جامعة هيوستن .
الخبرات العملية :

 احد مؤسسي ورئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة االدوية . احد مؤسسي ورئيس مجلس ادارة شركة سختيان لاللكترونيات . نائب رئيس مجلس ادارة واحد مالكي مجموعة منير سختيان الدولية . رئيس مجلس ادارة شركة اعمار للتطوير واالستثمار العقاري م.ع.م رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م عضو مجلس ادارة شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م عضو مجلس ادارة جمعية اصدقاء العقبة . -عضو مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية
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كمال غريب البكري ( عضو مجلس ادارة ):

تاريخ العضوية . 2015/2/25 :
تاريخ الميالد 1967/6/7 :
الجنسية  :اردني .
المؤهالت العلمية :بكالوريس حقوق – الجامعة االردنية . 1991
الخبرات العملية :

 المدير العام لبنك القاهرة عمان . نائب رئيس مجلس ادارة الشركة االردنية لضمان القروض. رئيس مجلس ادارة الشركة االردنية للنقليات السياحية ( جت ). عضو مجلس ادارة شركة التأمين االردنية . عضو مجلس ادارة جمعية البنوك العاملة في االردن. عضو مجلس ادارة مجلس المدفوعات الوطني. عضو مجلس ادارة في الشركة االردنية النظمة الدفع والتقاص. رئيس هيئة المديرين في شركة تملك للتأجير التمويلي ذ.م.م.ب .اسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا و نبذة تعريفية عن كل منهم :

· المدير العام :شاغر.
· رئيس قسم الحسابات  :شاغر .
رابعًا :كبار المساهمين في شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية والذي يملكون % 5
فأكثر كما في  31كانون أول  2018ومقارنته بالعام : 2017

شركة المحفظة الوطنية
لألوراق المالية

عدد األسهم
31/12/2017

النسبة %

عدد األسهم
31/12/2018

النسبة %

2,553,219

42.55

2,553,219

42.55

منجد منير رضا سختيان

802,510

13.37

802,510

13.37

إسم المساهم
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خامسًا :الوضع التنافسي للشركة :

بالرغــم مــن االوضــاع االقتصاديــة المترديــة التــي يعانــي منهــا ســوق العقار اال ان الشــركة اســتطاعت
المحافظــة علــى ترتيبهــا التنافســي بيــن الشــركات العقاريــة واالحتفــاظ بقطــع اراضــي فــي مواقــع
مميــزة.
سادسًا  :درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا .

ال تعتمــد الشــركة علــى مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســين محليــا وخارجيــا يشــكلون  %10فاكثــر
مــن اجمالــي المشــتريات و/او المبيعــات .
ســابعًا :الحمايــة الحكوميــة او االمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة او اي مــن منتجاتهــا
بموجــب القوانييــن واالنظمــة أو غيرهــا.

 ال يوجــد أي حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــبالقوانيــن و األنظمــة أو غيرهــا .
 ال يوجد اي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.ثامنــً :القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة او المنظمــات الدوليــة او غيرهــا التــي لهــا أثــر
مــادي علــى عمــل الشــركة أو منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية

 ال يوجــد قــرارات صــادره عــن الحكومــة أو منظمــات دوليــة أو غيرهــا لهــا اثــر مــادي علــى عمــلالشــركة أو منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية.
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 التطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.تاســعًا :الهيــكل التنظيمــي للشــركة وعــدد الموظفيــن وفئــات مؤهالتهــم وبرامــج
التدريــب لهــم.

أ .الهيكل التنظيمي للشركة :

ب  .عدد العاملين في الشركة في نهاية  2018ما مجموعه (  ) 2و مؤهالتهم العلمية كما يلي:
المؤهل العلمي

عدد الموظفين

بكالوريوس

1

ما دون الثانوية

1

المجموع

2

ج .برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة:
 لم تقم الشركة باجراء اي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية .عاشرا  :المخاطر التي من الممكن ان تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها
تأثير مادي عليها .

 ال يوجــد ايــة مخاطــر مــن الممكــن ان تتعــرض لهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة الالحقــة ولهــا تأثيــر14
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مــادي عليها .
حادي عشر :االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية . 2018

 العمل على تسويق المكاتب المملوكة لشركة اركان لالستثمار وادارة المباني مما نتج عنه تأجيرالمبنى بالكامل .
ثاني عشر :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية 2018

 اليوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية  2018وال تدخلضمن النشاط الرئيسي للشركة .
ثالــث عشــر :السلســلة الزمنيــة لالربــاح اوالخســائر المحققــة واالربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق
المســاهمين واســعار االوراق الماليــة
البيان

2014

2015

2016

2017

2018

صافي حقوق المساهمين

10,433,786

10,451,746

14,407,796

7,041,479

7,058,914

ارباح ( خسائر ) الفترة

1,641,968

50,738

3,927,693

101,423

87,312

0

0

0

3,500,000

0

0.93

0.80

1.52

1.06

0.84

ارباح موزعة
سعر اغالق السهم

رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة المالية 2018
2017

2018

البيان

1.17

1.18

0.014

0.015

المطلوبات إلى حقوق المساهمين %

5.48

5.75

النقد للموجودات المتداولة %

74.6

71.9

النقد للمطلوبات المتداولة %

191.6

197.1

1.36

1.17

القيمة الدفترية للسهم
األرباح (الخسائر) للسهم الواحد

العائد على الموجودات %
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1.44

العائد على حقوق المساهمين %

1.24

خامس عشر :التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة و
الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة و توقعات مجلس االدارة لنتائج االعمال .

 العمل على تسويق االستثمارات العقارية وزيادة الربح التشغيلي للشركة .سادس عشر :أتعاب التدقيق

 بلغــت أتعــاب التدقيــق المدفوعــة عــن الســنة الماليــة  2018/12/31مبلغــا وقــدره  5,000دينــارباإلضافــة لضريبــة المبيعــات.
سابع عشر :

 .1عدد األسهم المملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة اقربائهم :
الرقم

مجلس االدارة

الجنسية

المنصب

1

السيد محمد بهجت امين
البلبيسي

االردنية

رئيس
المجلس

2

شركة المحفظة الوطنيه
لالوراق المالية

عدد االسهم

عدد االسهم

2018/12/31

2017/12/31

60.000

60.000

2,553,219

2,553,219

30,000

30,000

الشركات المسيطر
عليها من قبل اي
منهم
 .1شركة المحفظة
الوطنية لالوراق المالية
.2شركة التأمين الوطنية

ويمثلها السيدة ( آمال خالد
الحاج حسن )

االردنيه

اعتباراً من .2018/3/7

عضو
مجلس
ادارة

ويمثلها السيد ( مهند
محمد عبدالمهدي خليفه)
3

السيد جورج اميل ابراهيم
حداد
زوجة  :شيرين ابراهيم
سليم مسيس

شركة المحفظة
العقارية االستثمارية

-

115,599

115,599

-

االردنية

عضو
مجلس
ادارة

60.000

60.000

-

االردنية

-

-

-

-
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5

6

شركة المنجد الدولية
للتجارة العامة

االردنية

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م
عضو
مجلس
ادارة

ويمثلها السيد منجد منير
سختيان

12,984

12,984

802,510

802,510

10.000

-

-

-

-

10,000

-

عضو
مجلس
ادارة

السيد محمد جعفر ناجي
الشامي

االردنية

زوجة  :هبة انور السماوي

االردنية

-

السيد كمال غريب البكري

االردنية

10,000

زوجة  :لينا سمير شديد

االردنية

عضو
مجلس
ادارة

-

.1شركة التأمين
الوطنية
.2شركة اعمار

-

-

 .2عدد األسهم المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا.

 ال يمتلك اشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية او اقاربهم اسهم في الشركة. ال يوجــد شــركات مســيطر عليهــا مــن قبــل اعضــاء مجلــس االدارة او مــن قبــل اشــخاص االدارة العليــاواي مــن اقربائهــم .
ثامن عشر:

أ .المزايا و المكافآت واالجور التي يتمع بها رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة.
· يتقاضى اعضاء مجلس االدارة بدل تنقالت حسب نظام االنتقال المعمول به .
ب .المزايا و المكافآت التي يتمتع بها اشخاص االدارة التنفيذية العليا:
· ال يتقاضى اشخاص االدارة التنفيذيه العليا اية رواتب او نفقات او بدل تنقالت او مكافآت .

تاسع عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنه المالية . 2018

ال يوجد تبرعات او منح دفعتها الشركة خالل السنة المالية .
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عشــرون :العقــود والمشــاريع و االرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة
أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام او اي
موظــف فــي الشــركة أو اقربائهــم .

تــم التعاقــد مــع شــركة المحفظــة الوطنيــة لــأوراق الماليــة بمبلــغ  10,000دينــار مقابــل اســتضافة
مكاتــب الشــركة فــي مبناهــا.
واحد وعشرون  :مساهمة الشركة في حماية البيئة والمجتمع المحلي :

· ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي .

* يقــر مجلــس ادارة الشــركة بعــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة خــال
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الســنة الماليــة التاليــة.
* يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

نائب رئيس مجلس االدارة

		

		
محمد جعفر الشامي

رئيس مجلس االدارة
محمد بهجت البلبيسي

عضو

عضو

عضو

مهند محمد خليفة

كمال غريب البكري

جورج اميل حداد

					
عضو
			
منجد منير سختيان

عضو
آمال خالد الحاج حسن

* نقــر نحــن الموقعيــن أدنــاه بصحــة ودقــة وإكتمــال المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي التقريــر
الســنوي لعــام . 2018
			
عن /رئيس قسم الحسابات
حسن محمد موسى

رئيس مجلـس اإلدارة
محمد بهجت البلبيسي
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السادة المساهمين الكرام

وفــي الختــام إذ أتقــدم منكــم جميعــا باســمي واســم زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بعميــق الشــكر
والتقديــر لحضوركــم الكريــم ودعمكــم لنــا ،ويتقــدم مجلــس اإلدارة بالتوصيــات التاليــة حســب ورودهــا
فــي جــدول األعمــال الــذي أرســل إليكــم:
 .1تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المنتهية في .2017/12/31
 .2مناقشة تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في . 2018/12/31
 .3تالوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في .2018/12/31
 .4مناقشــة الميزانيــة العموميــة الموحــدة وحســاب األربــاح والخســائر الموحــد عــن الســنة المنتهيــة
فــي  2018/12/31والمصــادق عليهــا .
 .5ابــراء ذمــة رئيــس واعضــاء مجلــس االدارة عــن اعمــال الشــركة للســنة الماليــة  2018بحــدود احــكام
القانون.
 .6انتخاب اعضاء مجلس ادارة للدورة القادمة .
 .7انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم .
 .8أيــة أمــور أخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا علــى جــدول األعمــال حســب أحــكام المــادة  171مــن
قانــون الشــركات رقــم  22لســنة . 1997
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االلتزام بتعليمات الحوكمة
مقدمة

تؤمــن شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية بوجــوب تطبيــق تعليمــات حوكمــة الشــركات
المســاهمة العامــة وذلــك مــن خــال االفصــاح الــدوري عــن كل مــا يتعلــق بأنشــطتها بــكل شــفافيه
ووضــوح لــدى مســاهميها  ،كمــا تحــرص الشــركة علــى االلتــزم بإرســال الدعــوات للمســاهمين والحرص
علــى حضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك مــن اجــل بنــاء عالقــات قويــة ومتينــة مــع عمالئهــا
ومســاهميها والتواصــل معهــم  ،اذ قامــت الشــركة بإعــداد دليــل الحوكمــة المــدرج ادنــاه والتزمــت
بتوافقــه مــع القوانيــن واالطــر والتشــريعات المنظمــة العمــال الشــركات المســاهمة العامــة .

 .1اســماء اعضــاء مجلــس االدارة الحالييــن والمســتقلين خــال الســنة وتحديــد فيمــا اذا كان العضــو
تنفيــذي او غيــر تنفيــذي ومســتقل او غيــر مســتقل .
اسم العضو

الحالة

الصفه

الحضور

رئيس

غير
مستقل

تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة التي
عقدت خالل عام 2018

عضو

مستقل

غير
تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة
المنعقدة خالل عام . 2018

شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية

عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

-

آمال خالد صبحي الحاج حسن

ممثل
عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

حضر اجتماعات مجلس االدارة المنعقدة
خالل عام  2018وقد تغيب عن االجتماع
الرابع و السادس بعذر

ممثل
عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

حضر اجتماعات مجلس االدارة التي
عقدت خالل عام  2018وقد تغيب عن
االجتماع الثاني و السادس بعذر.

كمال غريب البكري

عضو

مستقل

غير
تنفيذي

حضر اجتماعات مجلس االدارة المنعقدة
خالل عام  2018وقد تغيب عن االجتماع
الثاني والثالث والخامس بعذر.

شركة المنجد الدولية للتجارة العامة

عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

-

ممثل
عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة التي
عقدت خالل عام 2018

عضو

مستقل

غير
تنفيذي

حضر اجتماعات مجلس االدارة المنعقدة
خالل عام  2018وقد تغيب عن االجتماع
االول والخامس والسابع بعذر.

محمد بهجت امين البلبيسي
محمد جعفر الشامي

مهند محمد عبدالمهدي خليفه

منجد منير سختيان
جورج اميل حداد

 يوجد عضو مجلس ادارة واحد فقط مستقيل خالل السنة المالية . 2018 تم عقد سبعة اجتماعات لمجلس ادارة الشركة خالل السنة المالية . 201821
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ب -المناصب التنفيذية في الشركة واسماء االشخاص الذين يشغلونها
المنصب التنفيذي

االسم

رئيس مجلس االدارة

محمد بهجت البلبيسي

ت .جميــع عضويــات مجالــس االدارة التــي يشــغلها عضــو مجلــس االدارة فــي الشــركات المســاهمة
العامــة ان وجــدت .
اسم عضو مجلس االدارة

العضويات التي يشغلها في الشركات المساهمة العامة

محمد بهجت البلبيسي

 .1شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية م.ع.م
 .2شركة اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
 .3شركة التأمين الوطنية م.ع.م

محمد جعفر الشامي

 .1شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية م.ع.م
 .2الشركة المتصدرة لالعمال والمشاريع م.ع.م

منجد منير سختيان

 .1شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
 .2شركة المحفظة الوطنية لالوراق الماليةم.ع.م
 .3شركة التأمين الوطنية م.ع.م

آمال خالد الحاج حسن

 .1شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية م.ع.م

كمال غريب البكري

 .1شركة التأمين االردنية م.ع.م
 .2شركة النقليات السياحية ( جت ) م.ع.م

ث -اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة .
حسن محمد حسن موسى

ضابط ارتباط الحوكمة

ج -اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
المنصب

الحضور

لجنة الحوكمة تتشكل من السادة
كمال غريب البكري

رئيس اللجنة

اثنان

محمد جعفر الشامي

عضو

اثنان

منجد منير سختيان

عضو

اثنان

تم عقد اجتماع اجتماعان خالل السنة المالية  2018للجنة الحوكمة.
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لجنة ادارة المخاطر تتشكل من
السادة

المنصب

الحضور

رئيس اللجنة

اثنان

محمد بهجت البلبيسي

عضو

اثنان

كمال غريب البكري

عضو

اثنان

محمد جعفر الشامي

تم عقد اجتماعان خالل السنة المالية  2018للجنة ادارة المخاطر.
المنصب

الحضور

المؤهل العلمي

لجنة التدقيق تتشكل من السادة
محمد جعفر الشامي

رئيس اللجنة

5

بكالوريوس ادارة اعمال

مهند محمد خليفه

عضو

5

بكالوريوس هندسة كهربائية

جورج اميل حداد

عضو

5

بكالوريوس هندسة ميكانيكية

تم عقد خمسة اجتماعات خالل السنة المالية  2018للجنة التدقيق.
المنصب

الحضور

لجنة الترشيحات والمكافئات تتشكل من السادة

رئيس اللجنة

اثنان

محمد جعفر الشامي

عضو

اثنان

مهند محمد خليفه

عضو

اثنان

جورج اميل حداد

تم عقد اجتماعان خالل السنة المالية  2018للجنة الترشيحات والمكافئات.
ر .عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة .
اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة المالية  2018مرة واحدة .
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مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول 2018
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
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28-26

2018

29

2018

30

2018
2018
2018

31
32
46-33
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمحفظة العقارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) وشركاتها التابعة (ويشار إليهما معا ً
بالمجموعة) ،والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  ،2018وكل من قائمة 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.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد لمجموعة المحفظة
العقارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودة كما في  31كانون األول  ،2018وأدائها 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:
استثمارات عقارية
تشكل االستثمارات العقارية ما نسبته  %65من موجودات المجموعة ،يتعين على المجموعة إعادة تقييم تلك االستثمارات العقارية عند إعداد
القوائم المالية الموحدة لتحديد القيمة العادلة لها وذلك وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،وعليه تقوم المجموعة باالستعانة بخبير
عقاري مستقل لتقدير القيمة العادلة لتلك االستثمارات وعكس أثر االنخفاض في القيمة (إن وجد) على قائمة الدخل الشامل الموحدة لتلك الفترة
وعليه تعتبر االستثمارات العقارية أمراً هاما ً لتدقيقنا.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
إن إجراءات التدقيق المتبعة تضمنت فهم إلجراءات المجموعة المتبعة في تقييم االستثمارات العقارية ومراجعة تلك التقييمات والمستندة إلى
خبير عقاري واحتساب القيمة العادلة لتلك االستثمارات وقيد أي تدني في قيمتها (إن وجد) ،ومراجعة كفاية االفصاحات عن القيمة العادلة
لالستثمارات العقارية.
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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 المالية 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.
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
الحصو ل 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.
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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  14شباط 2019
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مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2018
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
أرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
ذمم مدينة
نقد في الصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة اإلصدار
احتياطي إجباري
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات متداولة
مخصص ضريبة الدخل
أرصدة دائنة أخرى
أمانات مساهمين
إيرادات إيجار غير متحققة
ذمم دائنة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2018
دينــار

2017
دينــار

3
4
5

1 814
4 869 629
1 479 911
6 351 354

1 311
4 884 732
1 549 788
6 435 831

6
7
8
9

58 639
225 237
29 480
800 228
1 113 584
7 464 938

26 549
160 638
64 347
740 541
992 075
7 427 906

6 000 000
36 465
754 217
()243 055
511 287
7 058 914

6 000 000
36 465
741 070
()173 178
437 122
7 041 479

15 910
000
320 507
64 767
4 840
406 024
7 464 938

19 949
30
339 746
21 441
5 261
386 427
7 427 906

إيضاحات

10

11

قر معها
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مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
إيضاحات

إيرادات فوائد بنكية
إيرادات تشغيلية بالصافي
مصاريف إدارية
أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة
إيرادات أخرى
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
ربح السنة قبل الضريبة
مخصص ضريبة الدخل
ربح السنة

12
13
14
15
8
11

بنود الدخل الشامل األخر
التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
خسائر بيع موجودات مالية
الربح والدخل الشامل للسنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

16

2018
دينــار
38 111
73 282
()67 338
24 118
92 189
()59 916
100 446
()13 134
87 312

2017
دينــار
107 783
38 773
()70 054
()33 751
123 748
()35 575
130 924
()29 501
101 423

()69 877
000
17 435

108 796
()76 536
133 683

 0.015دينار

 0.014دينار
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31

رأس
المال
دينــار
10 000 000
000
000
000
000
()4 000 000
000
000
6 000 000
000
000
000
6 000 000

مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 31كانون األول 2016
ربح السنة
التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
خسائر بيع موجودات مالية
الربح والدخل الشامل للسنة
تخفيض رأس المال
تحويالت
أرباح موزعة
 31كانون األول 2017
ربح السنة
التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
تحويالت
 31كانون األول 2018

بموجب تعليمات السلطات الرقابية

عالوة
اإلصدار
دينــار
36 465
000
000
000
000
000
000
000
36 465
000
000
000
36 465

احتياطي
إجباري
دينــار
733 926
000
000
000
000
000
7 144
000
741 070
000
000
13 147
754 217

احتياطي
القيمة العادلة
دينــار
()611 345
000
108 796
329 371
438 167
000
000
000
()173 178
000
()69 877
000
()243 055

أرباح مدورة
دينــار
4 248 750
101 423
000
()405 907
()304 484
000
()7 144
()3 500 000
437 122
87 312
000
()13 147
511 287

المجموع
دينــار
14 407 796
101 423
108 796
()76 536
133 683
()4 000 000
000
()3 500 000
7 041 479
87 312
()69 877
000
7 058 914

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 المدين

من األرباح القابلة للتوزيع استناداً إلى تعليمات هيئة األوراق المالية.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م
مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
إيضاحات

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة
تعديالت
استهالكات
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
(أرباح) خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات توزيعات أسهم
رد مخصص ضريبة السنة السابقة
التغير في الموجودات والمطلوبات
أرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم مدينة
ضريبة الدخل المدفوعة
أرصدة دائنة أخرى
إيرادات إيجار غير متحققة
ذمم دائنة
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
إيرادات فوائد بنكية مقبوضة
إيرادات توزيعات أسهم مقبوضة
شراء ممتلكات ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
تخفيض رأس المال
أرباح موزعة
أمانات مساهمين
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه بداية السنة
النقد وما في حكمه نهاية السنة

4,3
8
14
15

11

9
9

2018
دينــار
100 446

130 924

15 788
59 916
()24 118
()38 111
()79 833
()10 321

15 641
35 575
33 751
()107 783
()122 702
000

()32 090
()40 481
()25 049
()6 852
()30
43 326
()421
()37 830

114 936
()181 929
()14 944
()972 331
()34 970
()2 109
3 520
()1 102 421

38 111
79 833
()1 188
000
116 756

107 783
122 702
000
55 972
286 457

000
000
()19 239
()19 239
59 687
740 541
800 228

()4 000 000
()3 500 000
339 406
()7 160 594
()7 976 558
8 717 099
740 541
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مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
 )1عــــــام

تأسست شركة البتراء للنقل السياحي بتاريخ  14حزيران  1995وسجلت كشركة مساهمة عامة لدى و ازرة الصناعة والتجارة تحت الرقم ()283

برأسمال قدره  15 000 000مليون دينار ،قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  25حزيران  2005تغيير
اسم الشركة ليصبح شركة المحفظة العقارية االستثمارية.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  12آب  2012تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ  5 000 000دينار ليصبح

 10 000 000دينار من خالل إطفاء الخسائر المتراكمة.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  8شباط  2017توزيع ما نسبته  %35من رأس المال نقداً على المساهمين ما يعادل

 3 500 000دينار ،كما قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  8شباط  2017تخفيض رأس المال بمبلغ
 4 000 000دينار نقداً للمساهمين وذلك لزيادته عن حاجتها ليصبح  6 000 000دينار وقد تم استكمال اإلجراءات لدى الجهات الرسمية.

من أهم غايات الشركة إقامة وادارة وتملك واستثمار الفنادق والمنتجعات السياحية واالستثمار في األراضي والعقارات باإلضافة إلى استثمار
أموال الشركة في األسهم والسندات واألوراق المالية.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  14شباط  2019وتتطلب 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 تفسي ارت 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 اآلخر
والتي 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  2017باستثناء أثر تطبيق
المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح ( 22أ).

أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون

للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة ،ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما

بين الشركة األم والشركات التابعة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة
األم .إذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم

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

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعلياً انتقال سيطرة الشركة
األم على الشركات التابعة .يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة التي يتم التخلص منها في قائمة الدخل الشامل الموحدة حتى التاريخ الذي

تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.

تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل المجموعة في حقوق ملكية الشركة التابعة.
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وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع الشركة األم:
شركة أركان لالستثمار وإدارة المباني
شركة المراكز للتطوير العقاري
شركة ربوة عبدون لتطوير األراضي
شركة ربوع عين الباشا إلدارة المشاريع العقارية

رأس المال
دينــار
10 000
10 000
10 000
10 000

نسبة
الملكية
%100
%100
%100
%100

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 المدير 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 الشامل 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 الشامل 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:
%
20
أجهزة حاسوب
20 – 9
أثاث ومفروشات
15
أجهزة كهربائية
استثمارات عقارية

تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ويتم استهالك االستثمارات العقارية (باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة

لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها وبنسبة سنوية .%2

يتم استبعاد االستثما ارت العقارية عند التخلص منها أو عند التوقف عن استخدامها وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها .يتم تسجيل األرباح أو
الخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الشامل الموحدة في الفترة التي يتم فيها االستبعاد.

يتم التحويل إلى االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك إما بانتهاء إشغالها من قبل المالك أو بتأجيرها لطرف آخر أو باكتمال

عملية اإلنشاء أو التحديث .يتم التحويل من االستثما ارت العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك بأشغالها من قبل المالك أو البدء بتحديثها
تمهيداً لبيعها.

34

التقرير السنوي الثالث والعشرون 2018

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م

مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة هي موجودات مالية غير مشتقة .الغرض من امتالكها
االحتفاظ بها كمتوفرة للبيع أو االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق وليست للمتاجرة.

يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة التي يتوفر لها أسعار سوقية في أسواق مالية نشطة

بالقيمة العادلة.

تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة التي ال يتوفر لها أسعار سوقية والتي ال يمكن تحديد
قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالكلفة.

موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

هي الموجودات المالية التي قامت المجموعة بشرائها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة
األجل أو هامش أرباح المتاجرة.

يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل
الشامل عند الشراء) ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة بما فيها التغير في

القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ

األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

يتم تسجيل األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من والى هذا البند إال في الحاالت المحددة في معايير التقارير المالية الدولية.
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

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،ويتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل

مدة ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة.
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 المؤش ارت فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد
خسارة التدني.

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بش ارء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام المجموعة ببيع أو شراء الموجودات المالية).
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القيمة العادلة

إن أسعار اإلغالق (ش ارء 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 الخيا ارت.
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 الشامل الموحدة.

تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأي 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.
التقاص
يتم إج ارء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ بالصافي في القوائم المالية الموحدة عندما تتوفر الحقوق القانونية
الملزمة لذلك 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.
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

يتم تحقق اإليرادات عندما يصبح من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للمجموعة نتيجة لعملية تبادلية قابلة للقياس بصورة موثوقة.
يتم تحقق إيرادات الفوائد والمصاريف البنكية وفقا ألساس االستحقاق.

يتم احتساب إيراد اإليجارات على أساس قيمة البدل المقبوض أو المتوقع قبضه على أساس القسط الثابت وعلى مدى عقد اإليجار.

يتم االعتراف بالمصاريف على أساس االستحقاق.
الجهات ذات العالقة

يتم تحديد واإلفصاح عن الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة وفقاً لتعريف الجهات ذات العالقة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم

 ،24ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع الجهات ذات العالقة من قبل اإلدارة.
الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.
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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 الموحدة 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 األردنية الهاشمية.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم

المالية الموحدة 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.
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 التقدي ارت 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 الشامل

الموحدة.

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

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 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

أثاث ومفروشات
دينــار

أجهزة حاسوب
دينــار

أجهزة كهربائية
دينــار

المجموع
دينــار

الكلفة
 31كانون األول 2017
إضافات
 31كانون األول 2018

11 506
548
12 054

8 310
640
8 950

4 036
000
4 036

23 852
1 188
25 040

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2017
استهالك السنة
 31كانون األول 2018

10 195
609
10 804

8 310
76
8 386

4 036
000
4 036

22 541
685
23 226

القيمة الدفترية
 31كانون األول 2017
 31كانون األول 2018

1 311
1 250

000
564

000
000

1 311
1 814

2018
دينــار
4 301 773
847 187
()14 134
5 134 826
()265 197
4 869 629

2017
دينــار
4 301 773
847 187
000
5 148 960
()264 228
4 884 732

2018
دينــار
264 228
15 103
()14 134
265 197

2017
دينــار
249 125
15 103
000
264 228

 )4استثمارات عقارية
أراضي
مبنى
استبعادات
مجمع استهالك المبنى
فيما يلي الحركة التي تمت على مجمع استهالك المبنى:
رصيد بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
رصيد نهاية السنة

تم تقييم االستثمارات العقارية من قبل مقيم عقاري بقيمة  8 785 162دينار كما في  31كانون األول  8 785 162 :2017( 2018دينار).

 )5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
 )6أرصدة مدينة أخرى
فوائد مستحقة القبض
أمانات ضريبة دخل
تأمينات مستردة
دفعات مقدمة
مصاريف مدفوعة مقدما
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2018
دينــار
1 479 911

2017
دينــار
1 549 788

2018
دينــار
22 458
29 350
4 370
1 700
761
58 639

2017
دينــار

000
19 755
4 370
1 700
724
26 549
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م

مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
 )7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
 )8ذمم مدينة
ذمم عقود إيجار
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

2018
دينــار
225 237

2017
دينــار
160 638

2018
دينــار
193 327
()163 847
29 480

2017
دينــار
168 278
()103 931
64 347

تتبع المجموعة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة ائتمانيا باإلضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان مناسبا ،وذلك من اجل تخفيض

خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات .وتقوم المجموعة بأخذ مخصص مقابل الذمم التي ال يتم تحصيلها ألكثر من 365

يوم في حال عدم وجود حركة سداد عليها.
ان تفاصيل اعمار الذمم هي كما يلي:
أقل من  90يوم
 180-91يوم
 270-181يوم
 365-271يوم
أكثر من  365يوم

فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في تحصيلها:
رصيد بداية السنة
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة
رصيد نهاية السنة
 )9نقد في الصندوق ولدى البنوك
حساب وديعة*
حسابات جارية
صندوق

2018
دينــار
7 665
992
18 727
15 865
150 078
193 327

2017
دينــار
6 885
5 237
13 109
12 625
130 422
168 278

2018
دينــار
103 931
59 916
163 847

2017
دينــار
68 356
35 575
103 931

2018
دينــار
785 957
9 271
5 000
800 228

2017
دينــار
710 000
30 541
000
740 541

* بلغ معدل العائد السنوي على حساب الوديعة السنوية  %5,5وتستحق خالل مدة سنة من تاريخ نشوئها ،ومعدل العائد السنوي على حساب
الوديعة الشهرية .%4,5
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م
مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
 )10حقوق الملكية
رأس المال

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع  6 000 000دينار مقسم إلى  6 000 000سهم ،بقيمة اسمية دينار للسهم ،قررت الهيئة العامة في

اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  8شباط  2017تخفيض رأس المال بمبلغ  4 000 000دينار نقداً للمساهمين وذلك لزيادته عن حاجتها

ليصبح  6 000 000دينار وقد تم استكمال اإلجراءات لدى الجهات الرسمية.
عالوة اإلصدار

تبلغ عالوة اإلصدار  36 465دينار ناتجة عن بيع بعض األسهم بسعر يزيد عن القيمة اإلسمية.
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 أرس 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.
 )11مخصص ضريبة الدخل
شركة المحفظة العقارية االستثمارية

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018وفقاً لقانون ضريبة الدخل

رقم ( )34لسنة  2014وتعليماته.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنة المنتهية في  31كانون األول ،2017

 2015 ،2016ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

وتم قبول كشوف التقدير الذاتي ضمن نظام العينات.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2013
شركة أركان لالستثمار وادارة المباني
تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018وفق ًا لقانون ضريبة الدخل

رقم ( )34لسنة  2014وتعليماته.

تم انهاء الوضع الضريبي للشركة لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2017
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م

مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
شركة المراكز للتطوير العقاري
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018بسبب عدم وجود دخل

خاضع للضريبة.

تم انهاء الوضع الضريبي للشركة لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2017
شركة ربوة عبدون لتطوير األراضي

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018بسبب عدم وجود دخل
خاضع للضريبة.

تم انهاء الوضع الضريبي للشركة لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2017
شركة ربوع عين الباشا إلدارة المشاريع العقارية

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018بسبب عدم وجود دخل
خاضع للضريبة.

تم انهاء الوضع الضريبي للشركة لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2017
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل المستحقة
رد مخصص ضريبة السنة السابقة
ضريبة دخل مدفوعة خالل السنة
رصيد نهاية السنة
فيما يلي ملخص للتسوية بين الربح المحاسبي والربح الضريبي
الربح المحاسبي
أرباح غير خاضعة للضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا ً
الربح الضريبي
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2018
دينــار
19 949
13 134
()10 321
()6 852
15 910

2017
دينــار
962 779
29 501
000
()972 331
19 949

2018
دينــار
100 446
()163 730
128 954
65 670

2017
دينــار
130 924
()121 868
138 449
147 505

التقرير السنوي الثالث والعشرون 2018

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م
مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
 )12إيرادات تشغيلية بالصافي
إيراد إيجارات
مصاريف تشغيلية
استهالكات
رسوم ورخص
كهرباء ومياه
صيانة
تأمين
أخرى
قضايا

 )13مصاريف إدارية
تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب مهنية
رسوم ورخص
أتعاب إدارية
رواتب وأجور
أخرى
اجتماع الهيئة العامة
صيانة
استهالكات
قرطاسية ومطبوعات
بريد وهاتف
بنكية
 )14أرباح (خسائر) موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة

2018
دينــار
100 936

2017
دينــار
64 309

15 103
7 441
2 378
2 027
550
155
000
27 654
73 282

15 103
6 387
1 013
1 244
550
97
1 142
25 536
38 773

2018
دينــار
16 800
14 538
11 629
10 000
9 535
1 282
974
922
685
516
353
104
67 338

2017
دينــار
16 800
8 000
17 693
10 000
10 252
1 003
1 453
1 420
538
1 808
658
429
70 054

2018
دينــار
()36 939
61 057
24 118

فروقات تقييم موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة
أرباح بيع متحققة
 )15إيرادات أخرى
إيرادات توزيعات أسهم
أخرى
 )16الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة
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2017
دينــار
()33 751
000
()33 751

2018
دينــار
79 833
12 356
92 189

2017
دينــار
122 702
1 046
123 748

2018
دينــار
87 312
6 000 000
 0.015دينار

2017
دينــار
101 423
7 095 890
 0.014دينار
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م

مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
 )17مستويات 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

اإلجمالي
دينــار

المستوى 3
دينــار

2017
موجودات مالية بالقيمة العادلة

1 710 426

000

000

1 710 426

2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة

1 705 148

000

000

1 705 148

 )18معامالت مع جهات ذات عالقة

تشمل الجهات ذات العالقة الشركات الحليفة والشركاء الرئيسيين مجلس اإلدارة 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:
معامالت من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة
شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية

طبيعة
التعامل
أتعاب إدارية

2018
دينــار
10 000

2017
دينــار
10 000

 )19إدارة المخاطر
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 النقد لدى البنوك وذمم عقود اإليجار.

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
االضطررية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة.
ا
و

 )20القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من نقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

وبعض األرصدة المدينة األخرى وتتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة وايرادات إيجار غير متحققة وبعض األرصدة الدائنة األخرى وأمانات

مساهمين ومخصص ضريبة الدخل.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية م.ع.م
مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
 )21إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم
حقوق الملكية.

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

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

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في أرس المال وعالوة اإلصدار واالحتياطي اإلجباري واحتياطي القيمة العادلة واألرباح المدورة
والبالغ مجموعها  7 058 914دينار كما في  31كانون األول  2018مقابل  7 041 479دينار كما في  31كانون األول .2017

 )22تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تعديالت لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام 2016-2014
تشمل التحسينات تعديالت على كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28وهي سارية المفعول للسنوات

المالية التي تبدأ في او بعد األول من كانون الثاني .2018

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )2الدفع على أساس السهم"
تتعلق هذه التعديالت بتصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم وهي سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في او بعد األول من

كانون الثاني .2018

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" :)4عقود التأمين"
تتعلق هذه التعديالت بالفرق ما بين تاريخ سريان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9والمعيار الجديد لعقود التأمين وهي سارية
المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في او بعد كانون الثاني .2018

تفسير رقم ( – )22لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية – المعامالت بالعمالت االجنبية والدفعات المقدمة:
يوضح هذا التفسير انه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل او مصروف او دخل (او جزء منه)

او عند إلغاء االعتراف بأصل او التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتراف االولي

باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.

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 او التطوير الى او من بند
االستثمارات العقارية.

المعيار الدولي للتقارير المالية ( )15اإلي اردات من العقود مع العمالء:
صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15في أيار  2014الذي وضع نموذجاً شامال للمنشآت الستخدامه في المحاسبة عن

اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء .وسيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15محل إرشادات تحقق اإليرادات الحالية بما في
ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (" )18اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" )11عقود اإلنشاء" والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري

المفعول.
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إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15هو أنه يجب على المنشأة االعتراف باإليرادات لتوضيح نقل السلع او الخدمات

الموعودة للعميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع او الخدمات .وعلى وجه التحديد ،يقدم المعيار منهجاً

من خمس خطوات إلثبات اإليرادات:

الخطوة  :1تحديد العقد (العقود) المبرمة مع العميل.
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد.
الخطوة  :3تحديد سعر البيع.

الخطوة  :4تخصيص سعر للبيع لاللتزامات األداء في العقد.

الخطوة  :5االعتراف باإليراد عندما تستوفي (أو لدى استيفاء) المنشأة التزام األداء.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)15تعترف المنشأة عندما (أو لدى) الوفاء بالتزام األداء ،أي عندما تُ َحول "السيطرة" على السلع أو
الخدمات التي يقوم عليها التزام األداء المحدد الى العميل .وقد أضيفت إرشادات أكثر إلزاماً في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15للتعامل
مع سيناريوهات محددة .وعالوة على ذلك ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15إفصاحات شاملة.

يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15بأثر رجعي ،وذلك بتعديل أرقام المقارنة وتعديل األرباح المدورة في بداية أقرب فترة مقارنة.
– وبدالً من ذلك ،يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15اعتبا اًر من تاريخ تقديم الطلب ،وذلك عن طريق تعديل األرباح المدورة

في سنة التقرير (منهج األثر التراكمي).

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )15اإلي اردات من العقود مع العمالء"

تتعلق هذه التعديالت بتوضيح ثالثة جوانب من المعيار (تحديد التزامات األداء ،واعتبارات الموكل مقابل الوكيل ،والترخيص) وبعض اإلعفاءات

االنتقائية للعقود المعدلة والعقود المنجزة.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )7األدوات المالية  -االفصاحات"

تتعلق هذه التعديالت باإلفصاحات حول التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( .)9إن هذه التعديالت سارية المفعول عند

تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9ألول مرة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )7األدوات المالية  -االفصاحات"

تتعلق هذه التعديالت باإلفصاحات اإلضافية لمحاسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط في المعيار الدولي

إلعداد التقارير المالية رقم ( .)9إن هذه التعديالت سارية المفعول عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9ألول مرة.
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية:

صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9في تشرين الثاني  2009وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية ،والحقاً تم

تعديل المعيار في تشرين الثاني  2010ليشمل متطلبات حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية والغاء االعتراف بها .كما تم تعديل المعيار في

تشرين الثاني  2014لتتضمن :أ -متطلبات التدني للموجودات المالية ،ب -تعديالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح
فئة قياس "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر" لبعض أدوات الدين البسيطة.

تحتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحلت محل معيار المحاسبة الدولي رقم

( :)39االعتراف والقياس .وتتضمن النسخة الجديدة من المعيار متطلبات للتصنيف والقياس والتدني ومحاسبة التحوط.
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استبدلت النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية ( )9والمتعلقة باألدوات المالية نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقاً لمعيار المحاسبة
استبدل بنموذج للخسائر االئتمانية المتوقعة .تضمن المعيار نموذج اعمال
الدولي رقم ( )39والمتعلقة باألدوات المالية :االعتراف والقياس ،حيث ُ
ألدوات الدين والقروض وااللتزامات المالية وعقود الضمان المالي والودائع والذمم المدينة ،اال انه ال ينطبق على أدوات الملكية.

قامت المجموعة باحتساب األثر األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)9ونظ اَر لعدم ماديته فلم يتم عكس أثره على القوائم المالية

الموحدة.

في حالة وجود مخاطر ائتمانية متدنية للموجودات المالية عند التطبيق االولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9يتم اعتبار مخاطر

االئتمان المتعلقة بهذه الموجودات المالية انها لم تتغير بشكل جوهري منذ االعتراف االولي بها.

وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معيار المحاسبة

الدولي رقم (.)39

تتضمن النسخة المعدلة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (( )2014( )9األدوات المالية) آلية تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية .يتطلب
بناء على نموذج اعمال المنشأة إلدارة األصول المالية
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ان يتم تصنيف جميع الموجودات المالية ً
وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.

ال يوجد أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9لسنة .2014
 )23أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2017لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما في
 31كانون األول  2018ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح وحقوق الملكية لسنة .2017
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