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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
مقدمة
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لمجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
كما في  31آذار  2019والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة الموحدة كما في  31آذار  2019وقائمة الدخل المرحلية
المختصرة الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة وقائمة
التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ،إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية
المرحلية المختصرة الموحدة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34الخاص بالتقارير المالية المرحلية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول
هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة استنا ًد إلى مراجعتنا.
نطاق المراجعة
ً
لقد قمنا بإجراءات المراجعة وفقا للمعيار الدولي الخاص بعمليات المراجعة (" )2410مراجعة القوائم المالية المرحلية التي يؤديها مدقق
الحسابات المستقل للمنشأة" ،تتضمن مراجعة القوائم المالية المرحلية إجراء االستفسارات ،بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور
المالية والمحاسبية ،وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى .إن نطاق المراجعة يقل بشكل جوهري عن نطاق أعمال
التدقيق التي تتم وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،وبالتالي ال يمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي قد يتم الكشف عنها
عند تدقيق القوائم المالية ،وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
االستنتاج
استناداً إلى مراجعتنا ،لم يتبين لنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها من جميع
النواحي الجوهرية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34الخاص بالتقارير المالية المرحلية.
فقرة توكيدية
كما هو وارد في اإليضاح رقم ( )5من القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة ،وكحدث الحق قرر مجلس اإلدارة باجتماعه
المنعقد بتاريخ  1أيار  2019متابعة ما ورد في اجتماع الهيئة العامة بند أية أمور أخرى والمتعلق بتسوية الديون المستحقة لشركة الديرة
لالستثمار والتطوير العقاري وشركة أوتاد للمقاوالت على شركة بيت التمويل الكويتي/األردن من خالل تسوية رصيد الذمم المستحقة على
الشركات الحليفة.
كما هو وارد في اإليضاح رقم ( )6من القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة ،صدر قرار محكمة هيئة التحكيم بإلزام شركة
الديرة لإلستثمار والتطوير العقاري بدفع المبالغ المشار إليها في اإليضاح رقم ( )6وقامت الشركة بالطعن بهذا القرار تمييزاً.
المجموعة المهنية العربية
عادل أيوب
إجازة رقم 499

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في  1أيار 2019

3

مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة الموحدة كما في  31آذار ( 2019غير المدققة)
 31آذار
2019
دينــار

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

21 207 073
76 810
16 453 853
15 402 492
9 806 117
6 011 316
876 519
1 191 229
51 852
71 077 261

 31كانون األول
2018
دينــار
مدققـــة
21 394 644
78 779
16 405 652
15 403 242
9 806 117
5 983 988
1 392 283
1 316 010
58 368
71 839 083

512 134
17 226 420
223 793
735 571
260 006
440 433
95 314
51 396
19 545 067
90 622 328

578 225
17 515 319
232 565
478 685
650 621
435 225
91 675
33 824
20 016 139
91 855 222

40 000 000
16 400 000
2 713 643
175 157
()535 140
708 658
59 462 318
960 229
60 422 547

40 000 000
16 400 000
2 713 643
175 157
()3 403 808
3 984 526
59 869 518
1 074 385
60 943 903

12 218 794
2 010 264
910 920
6 228 627
21 368 605

12 702 870
2 252 570
998 880
6 128 616
22 082 936

2 317 141
1 155 678
266 983
2 462 801
3 638
1 090 919
1 388 210
5 319
137 118
3 369
8 831 176
30 199 781
90 622 328

2 405 876
1 130 642
192 695
2 469 490
3 638
848 904
1 614 692
8 353
154 093
000
8 828 383
30 911 319
91 855 222

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق أر معها
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في  31آذار ( 2019غير المدققة)

إيرادات تشغيلية
كلف تشغيلية
مجمل الربح
مصاريف إدارية
استهالكات وإطفاءات
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
مصاريف تمويل
إيرادات أخرى
خسارة الفترة
تعود خسارة الفترة إلى
مساهمي المجموعة
حقوق غير المسيطرين

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

 31آذار2019
دينــار
1 531 247
()843 561
687 686
()540 982
()165 112
()750
()362 009
()1 003
()382 170

 31آذار2018
دينــار
1 286 614
()1 145 752
140 862
()176 080
()5 878
()16 850
000
2 628
()55 318

()268 014
()114 156
()382 170

()47 974
()7 344
()55 318

( )0.007دينار

( )0.001دينار

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق أر معها
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في  31آذار ( 2019غير المدققة)

خسارة الفترة

 31آذار2019
دينــار
()382 170

 31آذار2018
دينــار
()55 318

الدخل الشامل اآلخر
التغير في احتياطي القيمة العادلة
خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
الدخل الشامل للفترة

5 026
()144 212
()521 356

()142 771
000
()198 089

()407 200
()114 156
()521 356

()190 745
()7 344
()198 089

يعود الدخل الشامل إلى
مساهمي المجموعة
حقوق غير المسيطرين

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق أر معها
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في  31آذار ( 2019غير المدققة)

2018
 31كانون األول 2017
الدخل الشامل للفترة
التغير في القيمة العادلة
 31آذار 2018
2019
 31كانون األول 2018
الدخل الشامل للفترة
التغير في القيمة العادلة
خسائر بيع موجودات مالية
 31آذار 2019

رأس المال
دينــار
40 000 000
000
000
40 000 000

عالوة إصدار
دينــار
16 400 000
000
000
16 400 000

احتياطي
إجباري
دينــار
2 713 643
000
000
2 713 643

احتياطي
اختياري
دينــار
175 157
000
000
175 157

احتياطي
القيمة العادلة
دينــار
()3 521 016
000
()142 771
()3 663 787

أرباح
مدورة
دينــار
4 786 714
()47 974
000
4 738 740

مجموع حقوق
المساهمين
دينــار
60 554 498
()47 974
()142 771
60 363 753

حقوق غير
المسيطرين
دينــار
5 523
()7 344
000
()1 821

مجموع
حقوق الملكية
دينــار
60 560 021
()55 318
()142 771
60 361 932

40 000 000
000
000
000
40 000 000

16 400 000
000
000
000
16 400 000

2 713 643
000
000
000
2 713 643

175 157
000
000
000
175 157

()3 403 808
000
5 026
2 863 642
()535 140

3 984 526
()268 014
000
()3 007 854
708 658

59 869 518
()268 014
5 026
()144 212
59 462 318

1 074 385
()114 156
000
000
960 229

60 943 903
()382 170
5 026
()144 212
60 422 547

بموجب تعليمات السلطات الرقابية
يحظر التصرف بالمتغير المتراكم في 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 إستناداً إلى تعليمات
هيئة األوراق المالية.

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق أر معها
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في  31آذار ( 2019غير المدققة)

األنشطة التشغيلية
خسارة الفترة
تعديالت
استهالكات واطفاءات
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
مصاريف تمويل
خسائر بيع موجودات ثابتة
التغير في الموجودات والمطلوبات
أرصدة مدينة أخرى
أراضي وعقارات معدة للبيع
مخزون
ذمم مدينة
أوراق قبض
شيكات برسم التحصيل
دفعات مقدمة على حساب بيع شقق
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
أرصدة دائنة أخرى
ذمم دائنة
مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
مشاريع تحت التنفيذ
ممتلكات ومعدات
استثمار في شركات حليفة
ممتلكات بموجب عقد استئجار تمويلي
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
قرض
تسهيالت ائتمانية بالمرابحة
شيكات آجلة
التزامات عقد استئجار تمويلي
بنك دائن
مصاريف تمويل مدفوعة
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في أول كانون الثاني
النقد وما في حكمه في  31آذار

 31آذار 2019
دينــار

 31آذار 2018
دينــار

()382 170

()55 318

165 114
750
362 009
1 003

5 878
16 850
000
000

()256 886
354 990
8 772
390 615
119 573
2 877
()3 034
376 578
242 015
()226 482
93 322
1 249 046

422 174
1 076 075
000
()129 684
()445 054
1 441
148 222
000
508 409
182 389
()822 943
908 439

()48 201
23 423
000
()27 328
()52 106

()2 828 297
()12 884
1 323 000
000
()1 518 181

()572 811
()217 270
3 369
()13 672
()16 975
()362 009
()1 179 368
17 572
33 824
51 396

()429 071
1 132 243
9 975
000
()22 186
000
690 961
81 219
150 157
231 376

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وتق أر معها
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مجموعة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة  31آذار ( 2019غير المدققة)
 )1عــــــام
تأسست شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري بتاريخ  8حزيران  2006وسجلت كشركة مساهمة عامة لدى و ازرة الصناعة والتجارة تحت

الرقم ( )410برأسمال قدره  40 000 000دينار.

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

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

وشراء وتملك األسهم والسندات واألوراق المالية.

تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة المجموعة في جلسته المنعقدة بتاريخ  1أيار .2019
 )2أهم السياسات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ( 34التقارير المالية المرحلية).
إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المد ققة) ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية غير المختصرة

المعدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تق أر مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في  31كانون األول  ،2018كما أن نتائج
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31آذار  2019ال تمثل بالضرورة مؤش ار للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31كانون األول .2019

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية في
 31كانون األول  2018باستثناء ما يلي والتي ال يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة:
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (" )3اندماج االعمال"
توضيح هذه التعديالت تعريف االعمال حيث نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية" المعدل .يشمل

ذلك التعريفات المعدلة للموجودات والمطلوبات باإلضافة الى إرشادات جديدة بشأن القياس والغاء االعتراف والعرض واالفصاح.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،الى جانب االطار المفاهيمي المعدل ،تعديالت على المراجع الخاصة باالطار المفاهيمي في المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ،حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )14 ،6 ،3 ،2والمعايير

المحاسبية الدولية أرقام ( )38 ،37 ،34 ،8 ، 1وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( )19 ،12وتفسير ( )22 ، 20وتفسير

اللجنة الدائمة لتفسير المعيار رقم ( )32من اجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اطار العمل او لإلشارة الى ما

تشير اليه من نسخة مختلفة من االطار المفاهيمي.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )17عقود التأمين" (يبدأ من اول كانون الثاني )2022

ويوفر منهج قياس وعرض أكثر اتساقا لجميع عقود التأمين .وتهدف هذه المتطلبات الى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة ،القائمة على المبادئ

لعقود التأمين .ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )4عقود التأمين".

يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (“ )10القوائم المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" )28االستثمارات في

المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة (( ")2011تم تأجيل تاريخ السريان الى اجل غير مسمى .وما يزال التطبيق مسموحا به)
تتعلق هذه التعديالت بمعاملة بيع او مساهمة الموجودات من المستثمر في المنشأة الحليفة او المشروع المشترك.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق االولي .باستثناء أثر تطبيق

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16وكما هو موضح ادناه:
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أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16عقود االيجار"

يقدم المعيار نموذجا شامال لتحديد ترتيبات االيجار ومعالجتها في القوائم المالية لكل من المؤجرين والمستأجرين .كما سيحل محل معيار
المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود االيجار" والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد األول من

كانون الثاني .2019

قامت الشركة بحسب ما تجيزه االحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16بعدم إعادة ادراج ارقام المقارنة ،وتم

االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في تاريخ االنتقال في األرصدة االفتتاحية لألرصدة ذات العالقة.

ال يوجد اختالف جوهري للمعالجة المحاسبية في سجالت المؤجر ما بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16والمعيار المحاسبي الدولي

رقم (.)17

يتعلق التغيير في تعريف عقد االيجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة .ويميز المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16بين عقود

اإليجارات وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان العميل يتحكم في استخدام أصل محدد ويعتبر عنصر التحكم موجودا إذا كان لدى العميل:
•

الحق في الحصول على قدر كبير من جميع الفوائد االقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات محددة؛ و

•

الحق في توجيه استخدام هذا األصل.

هذا وتعتقد إدارة الشركة بأن أثر التطبيق للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16غير مادي ولن يتم عكس أثره على القوائم المالية
للشركة كون جميع عقود االيجار تعتبر قصيرة االجل وتجدد تلقائيا وبشكل سنوي.

 )3أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة 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 المرحلية المختصرة 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 المرحلية المختصرة 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

المرحلية المختصرة الموحدة حتى التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.

تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل الشركة في حقوق ملكية الشركة التابعة.
وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع الشركة األم:
رأس المال
دينــار
5 348 238
شركة اإلطاللة لالستثمار والتطوير العقاري
5 340 384
شركة برج الديرة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة عمان المتطورة لالستثمارات السياحية والصناعية 4 907 179
500 000
شركة أوتاد للمقاوالت اإلنشائية
100 000
شركة القوس لإللكترونيات واالستثمار العقاري
10 000
شركة الزنبق لالستثمار والتطوير العقاري
10 000
شركة السامق لالستثمار والتطوير العقاري
10 000
شركة الساقي لالستثمار والتطوير العقاري
10 000
شركة النسائم لالستثمار والتطوير العقاري
10 000
شركة التمائم لالستثمار والتطوير العقاري

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

نسبة التملك
2019/3/31
%100
%100
%76
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

نسبة التملك
2018/12/31
%100
%100
%76
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

لغرض توحيد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة يتم إلغاء أرباح وخسائر للشركات الحليفة المحاسب عنها بطريقة الملكية والناتجة عن
التعامل مع الشركات التابعة مقابل حساب استثمار في شركات حليفة.
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استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقدي ارت واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات

والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات
وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ

وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة

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

 )4التقرير القطاعي
القطاع هو مجموعة من العناصر في المجموعة تنفرد بأنها تخضع لمخاطر وعوائد تميزها عن غيرها وتشترك في تقديم المنتجات أو الخدمات
وهذا ما يعرف بالقطاع التشغيلي أو تشترك في تقديم المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتميز عن باقي القطاعات في البيئات

االقتصادية األخرى وهذا ما يعرف بالقطاع الجغرافي.
أ-القطاع التشغيلي

وتشتمل المجموعة على قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

العقارات.

المقاوالت.

االستثمارات.

ب-القطاع الجغ ارفي

تمارس المجموعة نشاطها داخل المملكة األردنية الهاشمية.
 )5أحداث الحقة
قرر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  2019/5/1متابعة ما ورد في اجتماع الهيئة العامة بند اية امور اخرى والمتعلق بمداخلة ممثل
شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري وممثل شركة الشراع للتطوير العقاري واالستثمارات والذين يمتلكون ما نسبته ( )% 14من االسهم
الممثلة في االجتماع حيث كانت المداخلة حول تسوية الديون المستحقة بموجب قرار مجلس االدارة رقم ( )2014/5/37بتاريخ
 2014/9/24لشركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري وشركة اوتاد للمقاوالت مع شركة بيت التمويل الكويتي /االردن والناتجة عن اقساط
التأجير التمويلي ورصيد الذمم المستحقة على الشركات الحليفة بسبب ان التسوية فيها غبن وخسارة وضرر على شركة الديرة لالستثمار
والتطوير العقاري وكذلك تضارب في المصالح مشيرين الى انه لم يتم استكمال اسس رئيسية في اتفاقية التسوية مما من شأنه زيادة الضرر
والخسارة على مساهمي شركة الديرة لالستثمار والتطوير العقاري والمباشرة باالجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية بمطالبة شركة بيت
التمويل الكويتي /االردن بالتعويض بهذا الضرر بعد الوقوف على االثر المالي من خالل تقارير فنية من جهات مختصة.
كما أفاد مندوب مراقب عام الشركات خالل الهيئة العامة المشار إليها أعاله أنه سيتم عرض تلك المداخلة على الدائرة المختصة في دائرة
مراقبة الشركات ألخذ الرأي القانوني واتخاذ القرار واإلجراءات الالزمة بالخصوص.
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 )6التزامات محتملة
 31آذار
2019
دينــار
690 390
500
690 890

قضايا*
كفاالت

 31كانون األول
2018
دينــار
690 390
500
690 890

*بتاريخ  11تشرين األول  2017صدر قرار محكمة هيئة التحكيم بالزام شركة الديرة لإلستثمار والتطوير العقاري بدفع مبلغ  690 390دينار

والفائدة القانونية المتعلقة بقضية التحكيم المقامة من شركة االئتالف لالستشارات الهندسية ،تم اسئناف القرار وبتاريخ  13كانون الثاني 2019

صدر قرار محكمة استئناف عمان في دعوى  /طلب بطالن حكم التحكيم برد الطلب موضوعاً وتصديق حكم التحكيم ،بتاريخ  11شباط

 2019طعنت الشركة بهذا القرار تميي از وفقاً لألسباب المبسوطة بالئحة التمييز.
 )7أرقام المقارنة

ال من قائمة الدخل المرحلية المختصرة
تمثل أرقام المقارنة قائمة المركز المالي المدققة كما في  31كانون األول  ،2018كما تتضمن ك ً

الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة وقائمة التدفقات
النقدية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة) للفترة المنتهية في  31آذار  .2018تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية المقارنة

لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية للفترة المنتهية في  31آذار  ،2019ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على خسارة الفترة المنتهية في

 31آذار  2018وحقوق الملكية لعام .2018
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