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تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة – شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمــان – المملكـة األردنية الهـاشميـة
قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز المرفق لشركة فينيكس العربية القابضة (شركة
مساهمة عامة محدودة – شركة قابضة) وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في  31آذار  2019وكل من
البيانات المرحلية الموحدة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق المساهمين
والتدفقات النقدية للثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية
المرحلية الموحدة الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( " )34إعداد التقارير
المالية المرحلية" ،إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة استنادا
لمراجعتنا.
نطاق المراجعة
ً
باستثناء ما هو وارد في فقرات أساس اإلستنتاج المتحفظ أدناه ،فقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق
بعمليات المراجعة رقم (" )2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل
للمنشأة" ،وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من إجراء استفسارات ،بشكل أساسي من
األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،والقيام بإجراءات تحليلية أخرى و إجراءات مراجعة
أخرى ،يقل نطاق المراجعة بشكل جوهري عن نطاق التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية  ،وبالتالي فإنها ال
تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها في عملية التدقيق ،لذا فإننا ال نبدي
رأي تدقيق حولها.
أساس االستنتاج المتحفظ
-

تت ضمن بنود ذمم مدينة تجارية و أرصدة مدينة أخرى ،و ذمم دائنة تجارية و أرصدة دائنة أخرى ،و دفعات مقدمة
على حساب المبيعات في المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة المرفقة أرصدة بلغت قيمتها كما في 31
آذار  2019مبلغ  351ألف دينار أردني  1,700الف دينار أردني و  1,100الف دينار على التوالي ،لم نتمكن
من الحصول على أدلة مراجعة كافية و مناسبة من خالل اجراءات مراجعة بديلة للتحقق من مدى صحة وقابلية
استرداد وتصنيف هذه المبالغ ،وبالتالي لم نتمكن من تحديد إذا ما كان هنالك ضرورة إلجراء أية تعديالت على
المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة.
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز
كما في  31آذار
2019

بالدينار األردني
الموجودات
إيضاح
الموجودات غير المتداولة
استثمارات عقارية
أراضي تحت التطوير ومشاريع إسكانية قيد التنفيذ
مخزون األراضي
ممتلكات ومعدات
استثمار في شركة حليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شيكات برسم التحصيل –تستحق خالل أكثر من سنة
مجموع الموجودات غير المتداولة

6
7

9,178,079
47,522,657
10,370,649
17,104
3,981,261
5,314
72,000
71,147,064

10
11
12
13

4,570,344
2,791,613
2,222,394
292,748
1,046,977
71,074
10,995,150
215,060
11,210,210
82,357,274

5,010,361
2,791,725
2,226,226
292,748
1,410,016
52,823
11,783,899
240,450
12,024,349
83,247,261

موجودات محتفظ بها بنية البيع
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
راس المال المدفوع
احتياطي القيمة العادلة
زيادة تكلفة الشراء عن القيمة الدفترية لحصص في شركة تابعة
خسائر متراكمة
صافي حقوق المساهمين
مطلوبات غير متداولة
دفعات مقدمة على حساب مبيعات – طويلة األجل
مجموع المطلوبات الغير متداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة وارصدة دائنة أخرى
دفعات مقدمة على حساب مبيعات -قصيرة األجل
مخصص ضريبة الدخل
مخصص قضايا
مجموع المطلوبات المتداولة

14
15

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

(مدققة)
9,178,079
47,485,851
10,370,649
18,556
3,984,410
5,367
180,000
71,222,912

8
9

الموجودات المتداولة
مخزون أراضي وفلل معدة للبيع
مخزون مواد بناء
ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
المطلوب من طرف ذو عالقة
شيكات برسم التحصيل -تستحق خالل اقل من سنة
النقد وما في حكمه

(مراجعة غير
مدققة)

كما في 31
كانون األول
2018

86,840,292
()282,753
183,444
()36,600,469
50,140,514

86,840,292
()282,700
183,444
()36,278,548
50,462,488

15,432,965
15,432,965

15,425,041
15,425,041

6,177,663
4,647,073
1,768,332
4,190,727
16,783,795

6,487,205
5,083,565
1,803,544
3,985,418
17,359,732

32,216,760
82,357,274

32,784,773
83,247,261

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ( )7إلى رقم ( )19جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
تمت المصادقة على المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من صفحة رقم ( )3إلى ( )19من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ  28نيسان .2019
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد الموجز
للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار
2018
2019

(مراجعة غير
مدققة)

(مراجعة غير
مدققة)
بالدينار األردني
إيرادات بيع فلل وأراضي
كلفة بيع فلل وأراضي
صافي أرباح بيع فلل وأراضي

إيضاح
468,989
()441,776
27,213

2,058,264
()1,969,722
88,542

()3,149
11,960
3,733
()205,309
106,267
()245,775

()2,803
()14,950
6,254
()100,012
10,439
()304,316

()305,060

()316,846

()16,861

()224,903

الخسارة للفترة

()321,921

()541,749

بنود الدخل الشامل االخر التي من غير الممكن أن تتحول
الى بيان الربح أو الخسارة:
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل االخر

()53

373

الدخل والدخل الشامل للفترة

()321,974

()541,376

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

)(0,0037

()0,0062

9

حصة الشركة من نتائج اعمال شركة حليفة
إيرادات بيع موجودات محتفظ بها بنية البيع
المسترد من )مخصص( غرامات ضريبية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مصروف مخصص قضايا
ايرادات أخرى
مصاريف إدارية

14
15

الخسارة للفترة قبل ضريبة الدخل
14

مصروف ضريبة الدخل للفترة

-

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ( )7إلى رقم ( )19جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
تمت المصادقة على المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من صفحة رقم ( )3إلى ( )19من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ  28نيسان .2019

.
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد الموجز

رأس
المال

بالدينار األردني

احتياطي القيمة
العادلة

زيادة تكلفة الشراء
عن القيمة الدفترية
لحصص في شركة
تابعة*

صافي حقوق
الملكية

خسائر
متراكمة

للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار ( 2019مراجعة غير مدققة)
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
الخسارة للسنة
بنود الدخل الشامل األخر

86,840,292
-

)(282,700
()53

183,444
-

)(36,278,548
()321,921
-

50,462,488
()321,921
()53

الرصيد كما في  31آذار 2019

86,840,292

)(282,753

183,444

)(36,600,469

50,140,514

للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار (2018مراجعة غير مدققة)
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
الرصيد كما في  1كانون الثاني  2018بعد تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ()9
الخسارة الشاملة للفترة
بنود الدخل الشامل األخر

86,840,292
-

)(272,218
-

183,444
-

)(32,766,666
()775,776

53,984,852
()775,776

86,840,292
-

)(272,218
373

183,444
-

()33,542,442
()541,749
-

53,209,076
()541,749
373

الرصيد كما في  31آذار 2018

86,840,292

()271,845

183,444

()34,084,191

52,667,700

وفقا ً لتعليمات هيئة األوراق المالية فإنه يحظر توزيع جزء من األرباح المدورة المتضمن جزء منه القيمة السالبة لرصيد فروقات القيمة العادلة للموجودات المالية على المساهمين.
*نتج هذا البند من قيام المجموعة بشراء ما نسبته  %49وبالتالي تملك كامل حصص شركة تنفيذ للمقاوالت (شركة تابعة) خالل عام .2015
تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ( )7إلى رقم ( )19جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
تمت المصادقة على المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من صفحة رقم ( )3إلى ( )19من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ  28نيسان .2019
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز
للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار
2018
2019

بالدينار األردني

إيضاح

(مراجعة غير
مدققة)

(مراجعة غير
مدققة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
()305,060

)(301,896

3,044
)(91,730
3,149
)(3,733
205,309
)(11,960

3,742
()9,122
2,803
)(175
100,012
-

)(200,981

()204,636

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

112
3,832
()309,542
471,039
440,017
()428,568
)(36,806
()60,897

2,500
158,894
()50,070
)(1,638,352
1,956,490
()117,599
()133,585
()26,358

ضريبة دخل مدفوعة
مخصص قضايا مدفوع

)(48,340
-

()58,742
()51,780

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

()109,237

()136,880

الخسارة للفترة
تعديالت:
استهالكات
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة

المسترد من )مخصص( غرامات ضريبية
مصروف مخصص قضايا
إيرادات بيع موجودات محتفظ بها بنية البيع

التغير في:
مخزون مواد بناء
ذمم مدينة تجارية وارصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة وارصدة دائنة أخرى
شيكات برسم التحصيل

مخزون أراضي وفلل معدة للبيع
دفعات مقدمة على حساب مبيعات
أراضي تحت التطوير ومشاريع قيد التنفيذ

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
المتحصل من بيع موجودات محتفظ بها للبيع

)(1,624
91,762
37,350

()248
9,156
-

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

127,488

8,908

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة

18,251
52,823

()127,972
280,498

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

71,074

152,526

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ( )7إلى رقم ( )19جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
تمت المصادقة على المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من صفحة رقم ( )3إلى ( )19من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 28
نيسان .2019

6

شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )1عــــــــام
تاسست شركة فينيكس العربية القابضة (الشركة األردنية للتعمير سابقاً) المساهمة العامة المحدودة (الشركة) وسجلت في وزارة
الصناعة والتجارة تحت رقم ( )378بتاريخ  19كانون األول  2005براسمال مصرح  212,000,000سهم بقيمة اسمية دينار
للسهم وبلغ راس المال المكتتب به والمدفوع  211,982,573دينار كما في  31كانون األول .2014
قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  30نيسان  2007الموافقة على تغيير الصفة القانونية للشركة لتصبح
الشركة األردنية للتعمير المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة).
قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  18نيسان  2015تخفيض رأس مال الشركة من خالل إطفاء الخسائر
المتراكمة والبالغة  125,142,281دينار اردني كما في  31كانون األول  2014من رأسمالها البالغ  211,982,573دينار/
للسهم ليصبح رأس المال بعد التخفيض  86,840,292دينار  /سهم ،هذا وقد تم إستكمال اإلجراءات القانونية من قبل الشركة لدى
وزارة الصناعة والتجارة والتموين خالل العام .2015
قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  12نيسان  2017تغيير اسم الشركة ،حيث قام مجلس اإلدارة بإستكمال
االجراءات لدى هيئة مراقبة الشركات ليصبح اسم الشركة (شركة فينيكس العربية القابضة) بدالً من الشركة األردنية للتعمير القابضة.
إن عنوان الشركة الرئيسي هو أم أذينة – عمان – المملكة األردنية الهاشمية.
تمت الموافقة على المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ
 28نيسان .2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

من غايات الشركة األساسية ما يلي:
عالمات تجارية ووكاالت عامة.
تمثيل الشركات المحلية واألجنبية.
ممارسة كافة االعمال التجارية.
وكاالت براءات إختراع.
تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وقيام الشركة باعمالها.
استئجار االموال المنقوله والغير منقوله لتنفيذ غايات الشركة.
تأجير تمويلي للعقارات.
عقد االتفاقيات التي يكون فيها تحقيق لغايات الشركة.
الدخول في عقود استثمارية وعقود مشاركة.
اقتراض األموال الالزمة لها من البنوك.

 )2أسس إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
أ -بيان االلتزام
 تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للثالثة أشهر المنتهية في  31آذار  2019وفقا ً للمعيار المحاسبي الدوليرقم (" )34إعداد التقارير المالية المرحلية".
 ال تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإليضاحات التي من الممكن أن تظهر في مجموعةكاملة من البيانات المالية معدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن تُقرأ هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2018وإن األداء المالي للفترة المالية المرحلية
الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  31آذار  2019ال يمثل بالضرورة مؤشرا ً على األداء المالي المتوقع للسنة المالية التي سوف
تنتهي في  31كانون األول .2019
 تم مراعاة اعتبارات القياس واالعتراف المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المالية المنتهية في  31كانون األول 2018وال يوجد لدى الشركة أنشطة تتأثر بموسمية زمنية خالل العام.
ب -أسس توحيد المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
ً
تمثل المعلومات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة فينيكس العربية القابضة (الشركة االردنية للتعمير سابقا) (الشركة األم)
والشركات التابعة لها والتي تخضع لسيطرتها ،الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة ،تسيطر المجموعة على
شركة عندما تكون لديها الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل
السيطرة على الشركة .يتم تضمين البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي بدء منه السيطرة
حتى تاريخ فقدان السيطرة عليها.
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
تمتلك المجموعة كما في  31آذار  2019الشركات التابعة والحليفة التالية:
اسم الشركة

رأس المال
المصرح به

رأس المال
المدفوع

نسبة ملكية
الشركة

مكان
عملها

النشاط الرئيسي

الشركة االندلسية للمنتجعات السياحية
والمشاريع االسكانية
شركة القبس للتطوير العقاري
شركة الطراز للمقاوالت االنشائية
شركة المداريون للصناعات الخرسانية

6,000,000
2,000,000
200,000
200,000

6,000,000
2,000,000
100,000
100,000

%100
%100
%100
%100

إقامة وإدارة وتملك الفنادق والمنتجعات السياحية وشراء األراضي وإقامة المشاريع عليها وبيعها
شراء العقارات األراضي وتطويرها وبناء المشاريع االسكانية وبيعها او تأجيرها
تنفيذ كافة المشاريع التابعة لشركة فينيكس العربية القابضة وإدارة المقاوالت الخاصة بتلك المشاريع
اعداد وتجهيز القوالب الخرسانية مسبقة الصنع والصناعات الخرسانية

عمان  -االردن
عمان  -االردن
عمان  -االردن
عمان  -االردن

شركة المداريون للصناعات التشكيلية

30,000

15,000

%100

شركة تعمير لالستثمار
شركة روابط للتطوير العقاري
شركة منتجع البحر األحمر للتطوير
العقاري
شركة تنفيذ للمقاوالت
شركة المها لالستثمارات العقارية
(شركة حليفة)

30,000
30,000

15,000
15,000

%100
%100

30,000
300,000

15,000
300,000

%100
%100

تصنيع وتشكيل االخشاب لصناعة األبواب واالثاث تشكيل وتصنيع وسحب نوافذ البالستيكك وااللمنيوم
اقامة وانشاء مشاريع اإلسكان االعمار بكافة أنواعها وغاياتها إقامة وإدارة وتملك استثمار الفنادق
والمنتجعات السياحية
انشاء المجمعات التجارية وتاجيرها وشراء وبيع العقارات واألراضي
إقامة المشاريع السكنية والمجمعات التجارية وشراء وبيع األراضي بعد تطويرها وفرزها وإقامة وتملك
المنتجعات السياحية
تنفيذ اعمال المقاوالت ومتخصصة باعمال االلكترومكانيك

عمان  -االردن

12,000,000

12,000,000

33.33%

تطوير عقاري

عمان  -االردن
عمان  -االردن
عمان  -االردن
عمان  -االردن
عمان  -االردن

* هنالك قيد حجز على حصص الشركة األم في شركاتها التابعة مقابل قضايا مرفوعة ضد المجموعة كما في  31اذار  2019و 31كانون األول .2018
يبين الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي للشركات التابعة كما في وللفترة المنتهية  31آذار :2019
بالدينار األردني
الشركة االندلسية للمنتجعات السياحية والمشاريع االسكانية
شركة القبس للتطوير العقاري
شركة الطراز للمقاوالت االنشائية
شركة المداريون للصناعات الخرسانية
شركة المداريون للصناعات التشكيلية
شركة تعمير لالستثمارات
شركة روابط للتطوير العقاري
شركة منتجع البحر األحمر للتطوير العقاري
شركة تنفيذ للمقاوالت

 31آذار 2019
مجموع المطلوبات

مجموع الموجودات

9,152,064
21,712,698
182,547
7,662,557
3,013,720
5,855,547
17,960
20,610,148
254,810

29,193,557
26,442,951
3,612,873
6,914,933
2,832,257
5,423,089
25,006,071
5

8

مجموع اإليرادات

303,125
165,864
-

الربح (الخسارة) للفترة
)(174,357
)(19,575
26,642
59,256
12,082
()990
()553
)(12,234
()3,268

شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد اعتبارا ً من تاريخ تملكها
وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً انتقال سيطرة الشركة على الشركة التابعة.
يسيطر المستثمر على الجهة المستثمر بها عندما يتعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر
بها أو يكون له حقوق فيها ولديه القدرة الحالية على التأثير في تلك العوائد من خالل سيطرتهُ على الجهة المستثمر بها.
يتضح مفهوم السيطرة عند تحقق ثالث عناصر وهي:
 .1سلطة المستثمر على الجهة المستثمر بها،
 .2تعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر بها أو حقوقه فيها،
 .3قدرة المستثمر على استخدام تلك السلطة على الجهة المستثمر بها للتأثير في مبلغ عوائد المستثمر.
ينبغي على الشركة األم بأن تقوم بإعادة تقدير مدى سيطرتها على الشركة التابعة في حال تواجد ظروف تشير الى حدوث
تغيير في البنود المذكورة أعاله.
يتم تسجيل قيمة التملك بالقيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها .ويتم بشكل سنوي اختبار أي تدني في قيمة الشهرة.
يتم االعتراف بأي ربح من شراء صفقة من خالل بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وفي حين تكبد تكاليف
إضافية يتم تسجيلها إال اذا كانت متصلة بالديون أو باألوراق المالية.
ان قيمة المنافع الناتجة عن عملية االندماج ال تشمل المبالغ الناتجة عن تسوية العالقات ما قبل عملية االندماج .ويتم قيد هذه
المبالغ في بيان االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.
يتم قياس االلتزامات المحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إذا تم تصنيفها كحقوق ملكية ،ويتم معالجة أية معامالت
ضمن حقوق الملكية .على خالف ذلك فإن أية تغيرات على القيمة العادلة لاللتزامات المحتملة يتم قيدها ضمن بيان االرباح
او الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
يتم قياس أي تغير في حصة ملكية شركة تابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة لحقوق المساهمين وهذا يعني عدم االعتراف
بأي ربح أو خسارة حصلت من هذه التغيرات ضمن بيان األرباح والخسائر وان عدم حدوث تغيرفي القيمة الدفترية
لموجودات الشركة التابعة (بما في ذلك الشهرة) أو المطلوبات ينبغي االعتراف بها كنتيجة لمثل هذه المعامالت.
وعند فقدان السيطرة ،تنتهي عالقة الشركة األم مع الشركة التابعة وال تسيطر الشركة األم على األصول وااللتزامات للشركة
التابعة ولذلك فإن الشركة األم:
 .1تلغي اعترافها باألصول وااللتزامات وحقوق الملكية المرتبطة بالشركة التابعة من بيان المركز المالي الموحد.
 .2االعتراف بأية عوائد استثمارية من الشركة التابعة بالقيمة العادلة في حال فقدان السيطرة وللفترة الالحقة وفقا ً للمعايير
الدولية العداد القوائم المالية.
 .3تعترف بأي ربح أو خسارة متعلقة بحصة غير المسيطرين.
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة
من الشركة األم ،يتم إجراء بعض التعديالت للبيانات المالية للشركات التابعة عند اعداد البيانات المالية الموحدة في حال
وجود شركة تابعة أو اكثر تقوم باستخدام سياسات محاسبية غير التي يتم استخدامها في البيانات المالية الموحدة لنفس
المعامالت في نفس الظروف لضمان توافقها مع المعايير الدولية العداد القوائم المالية.
يتم قياس حقوق غير المسيطرين بتاريخ الشراء بنسبة حصتهم في صافي الموجودات.
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح المتحققة والمصاريف الناتجة عن المعامالت التي تمت داخل المجموعة عند
إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
ج -استخدام التقديرات
إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب قيام اإلدارة بإجتهادات
وتقديرات وإفتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ،وإن
النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
إن التقديرات المحاسبية واإلجتهادات في تطبيق السياسات المحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على المبالغ في المعلومات
المالية المرحلية الموحدة الموجزة المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للثالثة أشهر المنتهية في
 31آذار  2019هي نفس التقديرات المطبقة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول .2018
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )3التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة تتماثل مع السياسات التي اتبعت في إعداد
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ  31كانون األول  .2018باستثناء المعايير الدولية للتقارير المالية والتي أصبحت
سارية المفعول اعتبارا من السنوات التي تبدأ بتاريخ  1كانون الثاني  2019وهي كما يلي:
-

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) (23عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية.
التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( 2017 – 2015تعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )3والمعايير الدولية للتقارير المالية ( )11ومعيار المحاسبة الدولي ( )12ومعيار المحاسبة الدولي
رقم (.)23
ان اتباع المعايير المعدلة اعاله لم يؤثر بشكل جوهري على المبالغ أو االفصاحات الواردة في هذه المعلومات.
معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة
إن عدد من المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد ،ولم
يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية:
المعايير الجديدة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )17عقود التأمين (يطبق في  1كانون الثاني  2021مع السممممماح بالتطبيق المبكر فقط
للشركات التي قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).))9

-

التعديالت
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28البيع أو المساهمة في الموجودات
بين المستثمر وشركائه في المشروع المشترك (لم يحدد موعد التطبيق).
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )8تعريف األهمية النسبية (يطبق في 1
كانون الثاني .)2021
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )3تعريف االعمال (يطبق في  1كانون الثاني .)2021
ال تتوقع االدارة بأن يكون هنالك اثر جوهري من اتباع المعايير اعاله عند التطبيق.

 )4إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال
تتعرض المجموعة بشكل عام لمخاطر المالية وهي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر إدارة رأس
المال وبوجه عام فان أهداف وسياسات المجموعة في إدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة مماثلة لما هو مفصح
عنه في البيانات المالية الموحدة والتقرير السنوي للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31كانون األول .2018
تم اإلفصاح عن هيكلية القيمة العادلة للموجودات المالية المتمثلة في أدوات الملكية في اإليضاح رقم .18
لم يكن لدى المجموعة أي تغيير في إدارة رأس المال خالل الفترة المرحلية الحالية كما ال تخضع المجموعة ألي متطلبات
خارجية لرأس المال.
 )5التقرير 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 تتميزعن باقي القطاعات في البيئات االقتصادية األخرى وهذا ما يعرف بالقطاع الجغرافي.
عند تقديم معلومات على أساس جغرافي ،تعتمد إيرادات القطاع على الموقع الجغرافي للعمالء ،وتعتمد موجودات القطاع
على الموقع الجغرافي للموجودات.
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

أ -القطاع التشغيلي
-

وتشتمل المجموعة على قطاعات األعمال الرئيسية التالية- :
الصناعات
العقارات.
أعمال المقاوالت.
بالدينار األردني

العقارات

الصناعات

اعمال المقاوالت

المجموع

للثالثة أشهر المنتهية كما في  31أذار
( 2019مراجعة غير مدققة)
صافي إيرادات القطاع
مخصص قضايا
مخصص غرامات ضريبة الدخل
مصاريف ادارية وأخرى

65,183
6,155

27,213
))269,676
3,733
)(161,042

)(815
24,189

27,213
)(205,308
3,733
)(130,698

ربح (خسارة) القطاع
كما في  31اذار 2019
إجمالي موجودات القطاع
إجمالي مطلوبات القطاع
مصاريف رأسمالية

71,338

)(399,772

23,374

)(305,060

9,633,428
226,884
-

72,713,667
31,614,430

10,179
375,446
-

82,357,274
32,216,760

1,624

1,624

بالدينار األردني
العقارات

الصناعات

اعمال المقاوالت

المجموع

للثالثة أشهر المنتهية كما في  31أذار
( 2018مراجعة غير مدققة)
صافي إيرادات القطاع
مخصص قضايا
مخصص غرامات ضريبة الدخل
مصاريف ادارية وأخرى

()1,810
)(2
)(25,762

88,542
()96,032
)(2,859
)(255,132

()2,170
)(12,090
)(9,531

88,542
()100,012
)(14,951
)(290,425

خسارة القطاع
كما في  31اذار 2018
إجمالي موجودات القطاع
إجمالي مطلوبات القطاع
مصاريف رأسمالية

()27,574

()265,481

()23,791

()316,846

10,818,497
276,224
-

74,813,695
31,490,215
248

188
1,198,241
-

85,632,380
32,964,680
248

ب-القطاع الجغرافي
تمارس المجموعة نشاطها من داخل المملكة األردنية الهاشمية.
 )6االستثمارات العقارية
تمثل االستثمارات العقارية أراضي وهناجر مسجلة لدى شركة المداريون للصناعات الخرسانية و شركة المداريون
للصناعات التشكيلية ،حيث إن خطة اإلدارة بالنسبة لهذا البند تتمثل في دراسة خيارات بيع او تضمين او تاجير المشاريع.
تمثل االستثمارات العقارية أراض ومباني بلغت صافي قيمتهما الدفترية  9,178,079دينار كما في  31آذار  2019محجوز
عليها مقابل قضايا مرف وعة ضد المجموعة وقد بلغ معدل القيمة العادلة لهذه االستثمارات حسب تقدير ثالثة مخمنين عقاريين
ما قيمته  9,178,079دينار كما في  31كانون األول .2018
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )7اراضي تحت التطوير ومشاريع إسكانية قيد التنفيذ
يتضمن بند أراضي تحت التطوير ومشاريع إسكانية قيد التنفيذ مشاريع بلغت صافي قيمتها الدفترية  47,522,657دينار
كما في  31أذار  31( 2019كانون األول  )47,485,851 :2018محجوز عليها مقابل قضايا مرفوعة ضد المجموعة.
بلغت قيمة اإلضافات على االراضي تحت التطوير ومشاريع إسكانية قيد التنفيذ  36,806دينار أردني للفترة المنتهية في
 31اذار .2019
 )8ممتلكات ومعدات
بلغت اإلضافات على حساب الممتلكات والمعدات خالل الفترة المنتهية كما في  31أذار  2019مبلغ  1,624دينار (31
اذار  248 : 2018دينار) ومصروف االستهالك خالل الفترة المنتهية كما في  31أذار  2019مبلغ  3,044دينار (31
آذار  3,742 :2018دينار) ،كما بلغت صافي القيمة الدفترية لالستبعادات مبلغ  32دينار للفترة المنتهية في  31اذار
 28 :2018( 2019دينار).
يتضمن بند الممتلكات والمعدات سيارات بلغت صافي قيمتها الدفترية  18دينار كما في  31آذار  2019محجوز عليها مقابل
قضايا مرفوعة ضد المجموعة.
 )9استثمار في شركة حليفة
كما في 31
كانون األول
2018

بالدينار األردني

كما في  31أذار
2019

نسبة اإلستثمار

33.33%

33.33%

الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
صافي األصول
اإليرادات
كلفة اإليرادات
المصاريف اإلدارية
الدخل الشامل للسنة
حصة المجموعة من الدخل الشامل للفترة /للسنة

4,208,978
8,044,524
292,748
16,977
11,943,777
)(9,449
)(9,449
)(3,149

12,511,487
103,106
661,366
11,953,227
)(32,318
)(32,318
()10,773

تتمثل الحركة على حساب استثمار في شركة حليفة خالل الفترة /السنة كما يلي:
2019

بالدينار األردني

2018

3,286,061
3,984,410
الرصيد في بداية الفترة /السنة
()10,773
)(3,149
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة
709,122
المحول من مطلوب من طرف ذو عالقة*
3,984,410
3,981,261
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
*يمثل هذاالبند حصة المجموعة من قيمة الخسائر المتراكمة التي تم اطفاءها من قبل شركة المها للتطوير العقاري وذلك
بموجب إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ  5تشرين الثاني .2018
تمتلك شركة المها للتطوير العقاري أراضي بلغت قيمتها العادلة  12,553,688كما في  31كانون األول  ،2018حيث
قررت هيئة المديرين في إجتماعها المنعقد بتاريخ  22أيلول  2010توزيع هذه األراضي على مالكي المجموعة ،علما بأن
حصة المجموعة من القيمة العادلة لهذه األراضي كما في  31كانون األول  2018تغطي مبلغ اإلستثمار في المجموعة
وقيمة الذمة المدينة المطلوبة من المجموعة كما في  31كانون األول  ،2018هذا وقد قامت شركة المها خالل الربع األخير
من  2018بالبدء بإجراءات توزيع األراضي (شركاتها التابعة) على مالكي المجموعة وفقا ً إلجتماع الهيئة العامة غير
العادي بتاريخ  5تشرين الثاني  2018علما ً انه تم استكمال إجراءات التنازل لدى الدوائر الرسمية المعنية خالل شهر نيسان
.2019
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )10مخزون أراضي وفلل معدة للبيع
كما في  31آذار
2019
(مراجعة غير
مدققة)

بالدينار األردني

مخزون فلل معدة للبيع *
مخصص تدني فلل معدة للبيع**

كما في 31
كانون األول
2018
(مدققة)

5,531,712
)(961,368

6,111,905
)(1,101,544

4,570,344

5,010,361

*إن الحركة الحاصلة على مخزون فلل معدة للبيع خالل الفترة  /السنة كانت كما يلي:

بالدينار األردني

كما في  31آذار
2019
(مراجعة غير
مدققة)

رصيد بداية الفترة  /السنة
المحول الى  /من أراضي تحت التطوير ومشاريع اسكانية قيد التنفيذ
تعديالت على كلفة الفلل خالل الفترة  /السنة
بيع وحدات سكنية

6,111,905
1,759
)(581,952

3,887,560
2,549,193
673
()325,521

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

5,531,712

6,111,905

كما في 31
كانون األول
2018
(مدققة)

**إن الحركة الحاصلة على المخصص خالل الفترة  /السنة كانت كما يلي:

بالدينار األردني

رصيد بداية الفترة  /السنة
المحول من أراضي تحت التطوير ومشاريع اسكانية قيد التنفيذ
المستخدم خالل السنة -فلل مباعة

2019
1,101,544
)(140,176

2018
196,530
909,459
)(4,445

961,368

1,101,544

 )11مخزون مواد بناء

بالدينار األردني

مواد خام
يطرح :مخصص تدني مخزون مواد بناء*

كما في  31آذار
2019

كما في  31كانون
األول 2018

(مراجعة غير مدققة)

(مدققة)

2,947,483
()155,870

2,947,595
()155,870

2,791,613

2,791,725

*إن الحركة الحاصلة على المخصص خالل الفترة/السنة كانت كما يلي:

بالدينار األردني

رصيد بداية الفترة  /السنة
اضافات خالل الفترة  /السنة

2019
155,870
-

2018
56,722
99,148

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

155,870

155,870
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )12ذمم مدينة تجارية وارصدة مدينة أخرى

بالدينار األردني

كما في  31آذار
2019
(مراجعة غير مدققة)

كما في  31كانون
األول 2018
(مدققة)

ذمم مدينة*
شيكات برسم التحصيل

2,256,830
4,503,370

2,244,128
4,503,370

6,760,200

6,747,498

دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
مصاريف مدفوعة مقدما ً
تأمينات مستردة
امانات ضريبة المبيعات
امانات ضريبة دخل مستخدمين وأخرى
أخرى
مجموع ذمم مدينة تجارية وارصدة مدينة أخرى

957,511
14,221
361,467
59,581
56,472
2,546
8,211,998

937,103
31,893
361,498
67,197
56,472
14,169
8,215,830

يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة **

)(5,989,604

)(5,989,604

2,222,394

2,226,226

* يتضمن هذا البند ما قيمته  1,444,587دينار اردني يمثل ذمة سابقة قامت المجموعة بإتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة
بتحصيلها ،نجم عن هذه اإلجراءات قرار محكمة التمييز رقم ( )2234للعام  2011بإلزام األطراف المدعى عليها بدفع المبالغ
المطالب بها للمجموعة .بموجب اتفاقية المصالحة الموقعة بتاريخ  29كانون االول  2013تم االتفاق مع المدعى عليهم
بإلزامهم بالتنازل عن جزء من حصصهم في قطعة االرض اللبن بما يساوي المبلغ المحكوم به لصالح المجموعة ،علما ً انه لم
يتم استكمال إجراءات التنازل لدى الدوائر الرسمية المعنية حتى تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة.
بلغت حصة المجموعة من القيمة العادلة لهذه األرض كما في  31كانون األول  2018ما قيمته  1,502,945دينار ،هذا
وقد استخدمت المجموعة طريقة التقييم الفعلي لألرض من خالل ثالث مقيمين معتمدين وتم اعتماد معدل القيمة العادلة.
**ان تفاصيل الحركة على مخصص مخصص الخسائر ائتمانية متوقعة كما يلي:

بالدينار األردني
الرصيد كما في بداية الفترة  /السنة
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
اضافات
مخصص انتفت الحاجة اليه

2019
5,989,604
-

2018
5,196,340
775,776
23,763
)(6,275

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

5,989,604

5,989,604

 )13األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة
األطراف ذات العالقة تتمثل بالشركات الحليفة والشركات الشقيقة ،الشركات المملوكة من المالك الرئيسين وكبار موظفي
اإلدارة للشركة.إن إدارة الشركة موافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت.
 )1– 13األرصدة مع أطراف ذات عالقة

بالدينار األردني
المطلوب من طرف ذو عالقة:
شركة المها للتطوير العقاري

كما في  31آذار
2019
(مراجعة غير مدققة)

العالقة

292,748
292,748

شركة حليفة
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كما في  31كانون
األول 2018
(مدققة)
292,748
292,748

شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

المطلوب لطرف ذو عالقة:
يتضمن بند ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى ذمة دائنة ألحد أعضاء مجلس االدارة بمبلغ  36,000دينار اردني تمثل دفعة
مقدمة من قبل عضو مجلس االدارة للمجموعة لغايات تسديد التزامات ضريبية واالستفادة من فترة االعفاء للغرامات
الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات ،وفقا لالتفاقية الموقعة بين األطراف فانه اليتم احتساب فوائد لهذا الرصيد ويستحق
السداد خالل العام .2019
 )2-13المعامالت مع أطراف ذات عالقة
بالدينار األردني

طبيعة
العالقة

شركة المها للتطوير العقاري

شركة
حليفة

طبيعة
التعامل

للثالثة أشهر المنتهية كما في  31أذار
2018
2019

حصة المجموعة
من نتائج أعمال ()3,149
شركة حليفة
()3,149

)(2,803
()2,803

 )3-13رواتب ومكافآت االدارة العليا
بلغت رواتب ومكافآت وتنقالت اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس االدارة قصيرة األجل  40,200دينار للفترة المنتهية في
 31أذار ( 2019للفترة المنتهية في  31أذار  40,200:2018دينار).
 )14مخصص ضريبة الدخل
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل خالل الفترة /السنة هي على النحو التالي:
كما في 31
كانون األول
2018
(مدققة)

بالدينار األردني

كما في  31آذار
2019
(مراجعة غير مدققة)

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
غرامات ضريبية
الضريبة المستحقة عن أرباح الفترة  /السنة
ضريبة دخل مدفوعة
مخصص انتفت الحاجة إليه

1,803,544
71
16,861
)(48,340
)(3,804

2,741,959
6,134
175,380
()563,937
()555,992

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

1,768,332

1,803,544

تحتسب الضرائب الحالية المستحقة للفترة المنتهية في  31آذار  2019وفقا ً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة 2018
والذي بدء العمل به إعتبارا ً من أول كانون الثاني  .2019وبموجب هذا القانون فإن نسبة الضريبة القانونية على الشركة
 ٪20باإلضافة الى المساهمة الوطنية بنسبة .)٪20 :2018( %1
صدر حجز تحفظي على أموال المجموعة لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسداد مطالبات هي حق للدائرة ،إال أن
المجموعة إستدركت المخصصات الالزمة لمواجهة تلك المطالبات.
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شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )15مخصص قضايا
إن الحركة الحاصلة على مخصص القضايا خالل الفترة /السنة هي على النحو التالي:
بالدينار األردني
كما في  31آذار
2019
(مراجعة غير
مدققة)

كما في  31كانون
األول 2018
(مدققة)

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة /السنة
مخصص انتفت الحاجة اليه خالل الفترة /السنة
المدفوع خالل الفترة /السنة
المحول إلى ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

3,985,418
270,522
)(65,213
-

3,367,405
794,315
()38,900
)(85,828
()51,574

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

4,190,727

3,985,418

 )16االرتباطات وااللتزامات المحتملة
كما في  31آذار
2019
(مراجعة غير
مدققة)

بالدينار األردني

696,643
17,500

كفاالت بنكية
يقابلها تأمينات نقدية

كما في  31كانون
األول 2018
(مدققة)
696,643
17,500

القضايا المقامة ضد المجموعة:
بلغت قيمة القضمممممايا المقامة على المجموعة مبلغ  8,027,909دينار كما في  31آذار  31( 2019كانون االول :2018
 8,190,673دينار) وعليه قامت المجموعة باخذ مخصممممممصمممممممات بقيمة  4,190,727دينار كما في  31أذار ،2019
يت ضمن مبلغ  3,215,019دينار مخ صص لإللتزامات ذات العالقة بالمطالبات الق ضائية ،حيث ترى اإلدارة والم ست شار
القانوني للمجموعة بأن قيمة المخ ص صات الم ستدركة في المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة كافية لمواجهة أية
إلتزامات حالية ومستقبلية.
 )17اإلستمرارية

-

تظهر هذه المعلومات المالية الموحدة للمجموعة وجود بعض األحداث وأمور تشمممممكل تحديا كبيرا على أداء المجموعة في
المستقبل وتشمل هذه األمور ما يلي:
يوجد حجز على األموال المنقولة وغير المنقولة للمجموعة مقابل قضايا مرفوعة ضد المجموعة لصالح جهات مختلفة.
بلغت الخسممممممائر المتراكمة للمجموعة مبلغ ( )36,600,469دينار كما في  31أذار  2019أي ما يعادل  %42من رأس
مال المجموعة.
وجود عجز في رأس المال العامل يبلغ  5,5مليون دينار.
تكبدت المجموعة خسممممممارة للفترة المنتهية كما في  31اذار  2019بلغت  321,921دينار .كما تواجه المجموعة نسممممممبة
عماليمة للممديونيمة تبلغ  % 64كمما في  31اذار  31( 2019كمانون األول  )% 65 :2018نتيجمة لإلنخفماض في حقوق
الملكية بسبب الخسائر المتراكمة للمجموعة.
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تجاوزت الخسائر المتراكمة لدى بعض الشركات التابعة نصف رأسمالها المدفوع كما في  31آذار  2019باإلضافة إلى
عجز في رأس مالها العامل وهي كالتالي:
 31آذار 2019
عجز رأس المال
العامل على مستوى
)الخسائر
رأس المال المتراكمة) /االرباح الشركات التابعة قبل
قيود التوحيد
المدورة
المدفوع
بالدينار األردني
الشركة االندلسية للمنتجعات السياحية والمشاريع االسكانية 11,314,005 6,000,000
1,785,105 2,000,000
شركة القبس للتطوير العقاري
3,230,327
100,000
شركة الطراز للمقاوالت االنشائية
()11,701,086
100,000
شركة المداريون للصناعات الخرسانية
()2,703,897
15,000
شركة المداريون للصناعات التشكيلية
()13,661,333
15,000
شركة تعمير لالستثمار
()210,258
15,000
شركة روابط للتطوير العقاري
4,365,923
15,000
شركة منتجع البحر األحمر للتطوير العقاري
()928,232
300,000
شركة تنفيذ للمقاوالت

)(16,986,320
)(7,397,048
)(2,715,246
)(5,750,911
)(17,960
)(6,744,804
)(254,805

هذا وتنص المادة (( )75أ) من قانون الشركات رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته على أنه " إذا زادت خسائر
الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأسمالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة
العامة للشركة إلى إجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح
أوضاعها ،وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من إتخاذ قرار بهذا الشأن خالل إجتماعيين متتاليين فيمنح المراقب الشركة
مدة ال تزيد على شهر التخاذ القرار وإذا لم تتمكن من ذلك فتتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية
إجبارية وفقا ألحكام القانون" ،وحسب نص المادة ( )86مكرر من قانون الشركات رقم ( )22لسنة 1997
وتعديالته على أنه "إذا تعرضت الشركة المساهمة الخاصة لخسائر جسيمة بحيث أصبحت غير قادرة على الوفاء
بإلتزاماتها تجاه دائنيها فيترتب على مجلس اإلدراة فيها دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة إلى إجتماع لتصدر
قرارها إما بتصفية الشركة أو بزيادة رأسمال الشركة أو بأي قرار آخر يكفل قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها ،وإذا
لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار واضح بذلك خالل اجتماعيين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مهلة التخاذ
القرار المطلوب وإذا لم تتمكن من ذلك فيتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا ألحكام هذا
القانون".
بالرغم من وجود المؤشرات المذكورة أعاله منذ عدة سنوات وبنسب ومبالغ مختلفة فقد تمكنت المجموعة من
االستمرار في اعمالها وفقأ ّ لخطة اإلدارة المبينة أدناه:
إن خطة إدارة المجموعة لمواجهة مؤشرات عدم اإلستمرارية تتلخص فيما يلي:

استطاعت الشركة وبالرغم من صعوبات االوضاع االقتصادية بشكل عام والتراجع الواضح في القطاع العقاري
بشكل خاص من المحافظة على وضع مستقر بل احراز تقدم في مختلف المجاالت من حيث زيادة نسب االنجاز
في المشاريع والمحافظة على مصادر تدفق نقدي متنوعة وانجاز العديد من التسويات القانونية والمالية وتسديد
جزء من االرصدة المستحقة ورفع الحجوزات القائمة على موجوداتها ،اضافة الى اغالق ملفات عالقة مع جهات
مختلفة.
وبالتالي فإن النجاح في تحقيق هذه االنجازات في هذه الظروف الصعبة اكبر دليل على صحة النهج المتبع و على قدرة الشركة
على االستمرارية حتى في أصعب الظروف.
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وعلية فإن المجموعة ستستمر في اتباع نفس النهج خالل عام  2019من حيث تسخير الموارد المتاحة بأفضل صورة لتحقيق
التوازن فيما بين:
.1
-

استكمال المشاريع القائمة وبيعها كما يلي:
مشروع األندلسية :استكمال تسليم الفلل ونقل ملكيتها وتسوية الذمم مع العمالء.
مشروع فلل الجاردنز/الزرقاء :التركيز على بيع ما تم تشطيبة من الفلل.
مشروع منتجع البحر األحمر :استكمال تشطيب فلل المرحلة الثانية والتنازل عن الفلل المباعة في المرحلة األولى والثانية،
اضافة الى التركيز على بيع فلل جديدة في المرحلة األولى والثانية.

 بدء البيع بمشروع أراضي الرمثا المفروزة. .2سداد الذمم المترتبة على المجموعة.
 .3انجاز المزيد من التسويات القانونية والمالية.
وذلك من خالل توفير التدفق النقدي المطلوب من خالل:

مبيعات المشاريع.
تسييل األصول التي انتهت الحاجة اليها.
تطوير وبيع قطع اراضي مملوكة من قبل المجموعة.
 )18ادارة المخاطر المالية
مخاطر أسعار السوق
تنتج مخاطر أسعار األسهم من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المحتفظ بها لتلبية النسبة غير
الممولة جزئيا ً من التزامات المجموعة وكذلك االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .تقوم ادارة المجموعة بمراقبة
مجموعة الديون واألوراق المالية في محفظتها االستثمارية التي تقوم على مؤشرات السوق .يتم ادارة االستثمارات المادية
في المحفظة على اساس فردي وتقوم لجنة إدارة المخاطر بالموافقة على جميع قرارات البيع والشراء.
تحليل الحساسية لمخاطر أسعار األسهم
إن التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية بنسبة  %5بتاريخ المعلومات المالية سيؤدي إلى زيادة (نقص) في الملكية والربح
أو الخسارة من خالل المبالغ المبينة أدناه .ويفترض هذا التحليل أن كافة المتغيرات األخرى ،وباألخص أسعار صرف
العمالت األجنبية ،تبقى ثابتة.
هيكلة القيمة العادلة
يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المعالجة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم .تعرف المستويات المختلفة كما يلي:
المستوى :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في سوق نشط ألداة مالية.
المستوى :2أساليب تقييم تعتمد على مدخالت يمكن تحديدها اما مباشرة كاألسعار أو بصورة غير مباشرة بربطها مع
األسعار ،تضم هذه الفئة األدوات المقيمة بناء على:
األسعار المعلنة في سوق نشطة ألدوات مشابهة ،أو باستخدام أساليب تقييم تتوفر فيها مدخالت هامة يمكن تحديدها بشكل
مباشر أو غير مباشر من خالل معلومات السوق.
المستوى :3أساليب تقييم باستخدام مدخالت ال تعتمد على معلومات السوق المتاحة.

18

شركة فينيكس العربية القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة  -شركة قابضة)
وشركاتها التابعة (المجموعة)
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

بالدينار األردني

القيمة الدفترية
المستوى 1

 31أذار 2019
النقد وما في حكمه
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ذمم مدينة تجارية وأخرى
المطلوب من أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة وارصدة دائنة أخرى
دفعات مقدمة على حساب مبيعات
 31كانون األول 2018
النقد وما في حكمه
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ذمم مدينة تجارية وأخرى
المطلوب من أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة وارصدة دائنة أخرى
دفعات مقدمة على حساب مبيعات
*

71,074

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 3

-

-

-

5,314
-

-

-

52,823

-

-

-

5,367
2,226,226
292,748
()6,487,205
()20,508,606

5,367
-

-

-

5,314
2,222,394
292,748
)(6,177,663
)- (20,080,038

-

-

تعتقد إدارة الشركة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر في المعلومات المالية تقارب قيمتها العادلة.
ال يوجد اي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2للقيمة العادلة.

 )19أرقام المقارنة
تمثل أرقام المقارنة بيان المركز المالي الموحد المدقق كما في  31كانون األول  ،2018باإلضافة الى بيانات الربح او
الخسارة والدخل الشامل االخر المرحلي الموحد الموجز والتغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد الموجز والتدفقات
النقدية المرحلية الموحدة الموجزة للثالثة أشهر المنتهية في  31اذار .2018
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