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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام
�أت�شرف وزمالئي �أع�ضاء جمل�س االدارة �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي العا�شر لعام .2017
خالل عام  2017ا�ستمرت ال�شركة على نف�س النهج الذي اتبعته خالل ال�سنوات املا�ضية يف مراجعه ا�ستثماراتها
القائمة  ،حيث مت خالل عام  2017االنتهاء من ت�صفية �شركة ال�شراكة امللهمة لال�ست�شارات الهند�سية .
وحر�صا من ال�شركة للحفاظ على م�صلحة امل�ساهمني فقد قامت ال�شركة خالل عام  2017بتخفي�ض را�س املال
بن�سبة  25%لي�صبح را�س املال بعد التخفي�ض  11,250,000دينار �/سهم حيث مت �إطفاء مبلغ  3,750,000دينار/
�سهم من اخل�سائر املدورة وذلك بهدف الو�صول اىل حتقيق ارباح وتوزيعها على امل�ساهمني خالل امل�ستقبل القريب .
اما على �صعيد مبيعات املزارع يف م�شروع ريف عمان فقد ا�ستطاعت ال�شركة خالل عام  2017بيع  4مزارع وحتقيق
ايرادها ب�شكل كامل لي�صبح عدد املزارع املباعة واملحقق ايردها بالكامل لغاية عام  43 2017مزرعة من ا�صل
 51مزرعة.
وقد بقي من امل�شروع حوايل  8مزارع من املت�أمل ان يتم ت�سويق وبيع جزء كبري منها خالل عام  2018كما حدث
خالل عام .2017
اما على �صعيد اال�ستثمار يف امل�شروع ال�سكني اجلديد يف منطقة ال�صويفية فمن املتوقع االنتهاء من ت�شطيب امل�شروع
بالكامل بحيث ي�صبح جاهز للبيع خالل الربع الثاين من عام  2018مع العلم انه مت دفع عربون عن �شقتني يف
امل�شروع.
اما على �صعيد اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة فقد �شهد عام  2017ا�ستقرارا على م�ستوى اال�ستثمار يف �شركة
اجياد للأوراق املالية والتي منتلك منها حواىل  33%حيث بلغت ح�صة �شركة دارات االردنية القاب�ضة من ارباح
�شركة اجياد للأوراق املالية مبلغ  76,300دينار حيث تعترب �شركة اجياد للأوراق املالية من اال�ستثمارات الناجحة
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جدا ل�شركة دارات االردنية القاب�ضة نظرا حلفاظها على قوة مركزها املايل وا�ستقرار م�ستوى ارباحها ال�سنوية.
اما على م�ستوى اال�ستثمار يف ال�شركة االردنية القرب�صية للخدمات اللوج�ستية والتي منتلك منها  ,40%فقد حافظ هذا
الإ�ستثمار على ا�ستقراره خالل عام  2017وقامت ال�شركة الأردنية القرب�صية خالل عام  2017بتعزيز قائمة العمالء
لديهم الأمر الذي �سينعك�س �إيجاب ًا على نتائج �أعمال ال�شركة خالل عام .2018
وبالنظر اىل البيانات املالية ل�شركة دارات االردنية القاب�ضة عن عام  2017فقد حافظت ال�شركة على قوة ومتانة املركز
املايل لها حيث بلغت القيمة الدفرتية لل�سهم  0.95دينار وذلك نتيجة قيام ال�شركة بتخفي�ض را�س املال بح�ساب اخل�سائر
املدورة االمر الذي ادى ارتفاع قيمة ال�سهم الدفرتية وتعزيز قوة ومتانة املركز املايل لل�شركة.
وخالل عام  2017وحر�صا من جمل�س االدارة واالدارة على تنويع ا�ستثمارات ال�شركة واال�ستثمار يف اال�سواق اخلارجية فقد
قامت ال�شركة ب�شراء جمموعة من اال�سهم يف عدة �شركات قطرية ذات �سمعة ومتانة مالية عالية و�ست�ستمر ال�شركة يف هذا
النهج كلما وجدت الفر�صة اال�ستثمارية املتاحه واملجدية اقت�صاديا .
وبالنظر اىل القوائم املالية جند انا ال�سبب الرئي�سي للخ�سارة الظاهرة يف القوائم املالية للعام  2017يعود اىل تقييم �سهم
�شركة امواج العقارية حيث �أغلق �سعر ال�سهم كما  2017/12/31على  0.17دينار .
هذا وتعمل االدارة جاهدة يف الوقت احلايل على درا�سة عدة م�شاريع يف قطاعات خمتلفة وذلك بهدف اال�ستثمار يف احد
هذه امل�شاريع يف حال ثبوت جدواها االقت�صادية.
ويف اخلتام ب�إ�سمي وب�إ�سم �أع�ضاء املجل�س نتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير لكافة العاملني بال�شركة وال�شركات التابعة واحلليفة
على جهودهم املبذولة خالل العام ،كما نتقدم بال�شكر للم�ساهمني الكرام على ثقتهم بنا خالل ال�سنوات املا�ضية .
وكلنا �أمل على حتقيق عوائد جيدة خالل ال�سنوات القادمة .واهلل ويل التوفيق.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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تقرير مجلس اإلدارة
عن الفرتة املنتهية يف  31كانون �أول  2017املقدم للهيئة العامة العادية مل�ساهمي �شركة دارات الأردنية القاب�ضة
امل�ساهمة العامة املحدودة يف االجتماع ال�سنوي الثاين ع�شر الذي �سيعقد يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم
الثالثاء املوافق  2018/04/10يف قاعة البنك الأردين الكويتي – الفرع الرئي�سي.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
ي�سر جمل�س الإدارة �أن يرحب بكم يف هذا االجتماع و�أن يقدم لكم تقريره ال�سنوي العا�شر لل�سنة املنتهية يف 31

كانون الأول  2017واملت�ضمن البيانات املالية املوحدة لل�شركة لنف�س الفرتة وتطلعات ال�شركة امل�ستقبلية لعام .2018
�أو ًال :و�صف لأن�شطة ال�شركة الرئي�سية و�أماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم اال�ستثمار
الر�أ�سمايل.
�أ� -أن�شطة ال�شركة الرئي�سية:
تهدف ال�شركة �إىل حتقيق الغايات والأغرا�ض التالية من خالل ا�ستثمار �أموالها وم�صادر متويلها يف كافة �أوجه
اال�ستثمار املتاحة يف القطاعات االقت�صادية املختلفة املالية وال�صناعية والتجارية والعقارية وال�سياحية واخلدمات
وذلك من خالل �شركات تابعة ومملوكة لها كلي ًا �أو جزئي ًا:
 .1متلك �شركات م�ساهمة عامة و� /أو �شركات حمدودة امل�س�ؤولية و� /أو �شركات م�ساهمة خا�صة و� /أو متلك �أ�سهم �أو
ح�ص�ص يف �شركات م�ساهمة عامة �أخرى �أو �شركات حمدودة امل�س�ؤولية �أو �شركات م�ساهمة خا�صة.
 .2ت�أ�سي�س �شركات تابعة لها ومتلك �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �شركات م�ساهمة عامة �أخرى �أو �شركات حمدودة امل�س�ؤولية
�أو �شركات م�ساهمة خا�صة لتحقيق �أي من غاياتها �أو لتحقيقها جميع ًا .
� .3إدارة ال�شركات التابعة لها �أو امل�شاركة يف �إدارة ال�شركات الأخرى التي ت�ساهم فيها.
 .4ا�ستثمار �أموالها يف الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية الأخرى ويف احل�ص�ص املكونة لر�ؤو�س �أموال ال�شركات ذات
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امل�س�ؤولية املحدودة والأ�سهم املكونة لر�ؤو�س �أموال ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة.
 .5تقدمي القرو�ض والكفاالت والتمويل لل�شركات التابعة لها.
 .6متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق املعنوية وا�ستغاللها وت�أجريها لل�شركات
التابعة لها �أو لغريها.
ب� -أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:
 تقع مكاتب ال�شركة يف خلدا� ,شارع املدينة الطبية ,جممع عدنان �أبو حيدر., يعمل يف ال�شركة ( )5موظف العديد منهم ذو خربة عالية. ال يوجد �أي فروع لل�شركة داخل اململكة �أو خارجها .ج  -حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة:
بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل للفرتة املنتهية يف  31كانون �أول  2017مبلغ ( )2,915دينار �أردين.
ثانياً :ال�شركات التابعة لل�شركة.
�أ� -شركة دارات الريف الأردين العقارية م�ساهمة خا�صة متخ�ص�صة يف تطوير و�إن�شاء م�شاريع عقارية بكافة �أنواعها
وغاياتها وت�شمل ال�سكنية والتجارية وال�صناعية واال�ستثمارية وغريها وبيعها بدون فوائد ربوية و� /أو ت�أجريها ،والدخول يف
العطاءات ،و�إدارة امل�شاريع العقارية وتقدمي اخلدمات واال�ست�شارات الهند�سية.
 يبلغ ر�أ�سمالها ( )50,000خم�سون �ألف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ  2008/4/14وهي مملوكة بالكامل من قبل �شركةدارات الأردنية القاب�ضة ويديرها جمل�س �إدارة مكون من خم�سة �أع�ضاء ت�سميهم �شركة دارات الأردنية القاب�ضة.
 تقع مكاتب ال�شركة يف خلدا� ,شارع املدينة الطبية ,جممع عدنان �أبو حيدر., يعمل يف ال�شركة ( )2موظفني. متتلك ال�شركة م�شروع ريف عمان يف منطقة جبة يف حمافظة جر�ش ،وهو عبارة عن م�شروع عقاري قائم على بيع مزارعمب�ساحات ( )3-5دومن مع بناء بيوت ريفية على هذه امل�ساحات.
 متتلك ال�شركة مع �شركاء ا�سرتاتيجيني بن�سبة  %50م�شروع ا�سكان يف منطقة ال�صويفية وهو عبارة عن عمارة �سكنيةمكونة من � 13شقة �سكنية مب�ساحة �صغرية من ( 90 – 80م) لل�شقة الواحدة ومن املتوقع انتهاء امل�شروع خالل �شهر
 4/2018بحيث ي�صبح جاهز للبيع.
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 ال يوجد �أي فروع لل�شركة داخل اململكة �أو خارجها وال يوجد �أي �شركات تابعة لهذه ال�شركة . متتلك ال�شركة ن�سبة  %50من �شركة احلد�س للتطوير والإ�ستثمار  ،و  %8من �شركة املر�سى الآمن للتطوير العقاري .ب� -شركة دارات للتطوير املايل والإداري م�ساهمة خا�صة( ،متت ت�صفيتها)
جـ -ال�شركة الأردنية الأوروبية لإدارة العقارات ذات م�س�ؤولية حمدودة ،غاياتها:
 .1امل�ساهمة ب�شركات �أخرى.
 .2اال�ستثمار يف جمال تقدمي اخلدمات املتعلقة ب�إدارة العقارات.
 .3متلك ال�شركات وامل�شاريع.
 .4الدخول يف عقود ا�ستثمارية وعقود م�شاركة.
 يبلغ ر�أ�سمالها ( )5,000خم�سة �آالف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ  2008/12/15وهي مملوكة بالكامل من قبل �شركةدارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة �أع�ضاء ت�سميهم �شركة دارات الأردنية القاب�ضة.
 تقع مكاتب ال�شركة يف خلدا� ,شارع املدينة الطبية ,جممع عدنان �أبو حيدر., يقوم بت�سيري عمل ال�شركة حالي ًا جمموعة من موظفي �شركة دارات الأردنية القاب�ضة. متتلك ال�شركة  %40من ال�شركة الأردنية القرب�صية للخدمات اللوج�ستية. ال يوجد �أي فروع لل�شركة داخل اململكة �أو خارجها وال يوجد �أي �شركات تابعة لهذه ال�شركة .د� -شركة املر�سى الآمن للتطوير العقاري ذات م�س�ؤولية حمدودة ,غاياتها:
 .1ا�ستثمار �أموال ال�شركة فيما تراه منا�سب ًا ومبا يخدم غايات ال�شركة.
 .2متلك و�شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات والأبنية ورهنها تنفيذ ًا لغايات ال�شركة (عدا الو�ساطة العقارية).
 يبلغ ر�أ�سمالها (� )1,000ألف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ  2009/07/09وهي مملوكة بن�سبة  %92من قبل �شركةدارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من �أربعة �أع�ضاء.
 تقع مكاتب ال�شركة يف خلدا� ,شارع املدينة الطبية ,جممع عدنان �أبو حيدر., يقوم بت�سيري عمل ال�شركة حالي ًا جمموعة من موظفي �شركة دارات الأردنية القاب�ضة. متتلك ال�شركة قطعة �أر�ض يف مدينة العقبة ,تبلغ م�ساحتها حوايل  14دومن. ال يوجد �أي فروع لل�شركة داخل اململكة �أو خارجها وال يوجد �أي �شركات تابعة لهذه ال�شركة .13

التقرير السنوي العاشر لعام 2017

هـ � -شركة التنفيذيون للتطوير العقاري ذات م�س�ؤولية حمدودة ,غاياتها:
� .1شراء وبيع الأرا�ضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وحت�سينها وتق�سيمها وفرزها و�إي�صال كافة اخلدمات الالزمة لها
ح�سب القوانني املرعية.
 .2ا�سترياد مايلزم لتنفيذ غايات ال�شركة.
 .3متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لقيام ال�شركة ب�أعمالها.
 .4اال�ستثمار يف امل�شاريع العقارية وال�سياحية وال�صناعية و�أية م�شاريع �أخرى ت�سمح بها القوانني املرعية و�ضمن نظام
اال�ستثمارات املطبقة.
 يبلغ ر�أ�سمالها ( )10,000ع�شرة �آالف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ  2009/08/03وهي مملوكة بالكامل من قبل�شركة دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة �أع�ضاء.
 تقع مكاتب ال�شركة يف خلدا� ,شارع املدينة الطبية ,جممع عدنان �أبو حيدر. يقوم بت�سيري عمل ال�شركة حالي ًا جمموعة من موظفي �شركة دارات الأردنية القاب�ضة. متتلك ال�شركة قطعة �أر�ض يف منطقة بدر اجلديدة ,تبلغ م�ساحتها حوايل  13دومن. -ال يوجد �أي فروع لل�شركة داخل اململكة �أو خارجها وال يوجد �أي �شركات تابعة لهذه ال�شركة .

و� -شركة امل�شكاة للتعليم ذات م�س�ؤولية حمدودة ,غاياتها:
� .1شراء وبيع الأرا�ضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وحت�سينها وتق�سيمها وفرزها و�إي�صال كافة اخلدمات الالزمة لها
ح�سب القوانني املرعية.
 .2متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لقيام ال�شركة ب�أعمالها.
 .3اال�ستثمار يف املجاالت التعليمية.
 .4امل�ساهمة وامل�شاركة يف امل�شاريع اال�ستثمارية.
 يبلغ ر�أ�سمالها ( )10,000ع�شرة �آالف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ  2009/09/13وهي مملوكة بالكامل من قبل�شركة دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة �أع�ضاء.
 تقع مكاتب ال�شركة يف خلدا� ,شارع املدينة الطبية ,جممع عدنان �أبو حيدر., -يقوم بت�سيري عمل ال�شركة حالي ًا جمموعة من موظفي �شركة دارات الأردنية القاب�ضة.
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 متتلك ال�شركة حويل  %33من �شركة �أجياد للأوراق املالية. -ال يوجد �أي فروع لل�شركة داخل اململكة �أو خارجها وال يوجد �أي �شركات تابعة لهذه ال�شركة .

 7ز� -شركة احلد�س للتطوير واال�ستثمار ذات م�س�ؤولية حمدودة ,غاياتها:
� .1شراء ومتلك وا�ستئجار الأرا�ضي وفرزها وتطويرها وتنظيمها وا�ست�صالحها وبيعها.
 .2امل�ساهمة ب�شركات �أخرى.
 .3ا�سترياد وت�صدير.
 .4متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لتنفيذ غايات ال�شركة.
� .5شراء �أرا�ضي وبناء �شقق �سكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية.
 .6تقدمي اخلدمات اللوج�ستية ,امل�ساعدة ,امل�ساندة.
 يبلغ ر�أ�سمالها ( )19,000ت�سعة ع�شر �ألف دينار مدفوعة بالكامل وهي مملوكة بن�سبة  %50من قبل �شركة داراتالأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة �أع�ضاء.
 تقع مكاتب ال�شركة يف خلدا� ,شارع املدينة الطبية ,جممع عدنان �أبو حيدر. يقوم بت�سيري عمل ال�شركة حالي ًا جمموعة من موظفي �شركة دارات الأردنية القاب�ضة. متتلك ال�شركة قطعة �أر�ض يف مدينة العقبة ,تبلغ م�ساحتها حوايل  11دومن. -ال يوجد �أي فروع لل�شركة داخل اململكة �أو خارجها وال يوجد �أي �شركات تابعة لهذه ال�شركة .

15

التقرير السنوي العاشر لعام 2017

ثالث ًا :أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.
اال�سم

املن�صب

تاريخ
امليالد

ال�شهادة العلمية

�سنة التخرج

اخلربات العملية

عماد الدين رئي�س جمل�س
�أكرم ندمي كمال الإدارة

1944

 بكالوريو�ساقت�صاد و�إدارة
مالية من جامعة
الإ�سكندرية

1969

غيث با�سل عبد نائب رئي�س
الرحيم جردانة جمل�س الإدارة
CFA ,

1975

 بكالوريو�ست�سويق من جامعة
نيو �أورلينز
 ماج�ستري يفالعلوم املالية
وامل�صرفية من
جامعة نيو
�أورلينز .
 حا�صل على�شهادة CFA

1998

 مدقق �أول لدى �شركة �آرثر�أندر�سون يف اململكة املتحدة
 املدير املايل ملجموعة اخلليجالدولية يف اململكة املتحدة
 املدير العام لدى �شركة �سندالتجارية يف ال�سعودية
 م�ؤ�س�س و ع�ضو جمل�س �إدارةلل�شركة الوطنية للدواجن (�سابق ًا)
 م�ؤ�س�س ورئي�س هيئة املديرين يفم�ؤ�س�سة عماد كمال التجارية
 الرئي�س التنفيذي للمالية يفجمموعة الدوحة للتامني.
 رئي�س ال�ش�ؤون املالية واالدارية يف�شركة العرب للت�أمني على احلياة
واحلوادث منذ عام . 2013
 مدير عام بالوكالة يف �شركةدارات الأردنية القاب�ضة عام
. 2012
 املدير التنفيذي للمالية ل�شركةدارات االردنية القاب�ضة من 2008
وحتى . 2011
 مدير التخطيط املايل يف �شركة�أمنية
 حملل مايل يف �شركة زين حملل وباحث اقت�صادي يف رئا�سةالوزراء الأردن
 مدير دائرة البطاقات االئتمانيةيف بنك  HSBCالأردن

ع�ضو
جمل�س �إدارة

1962

بكالوريو�س هند�سة
اقت�صاد زراعي من
جامعة والية ايوا /
امريكا

1984

 مدير عام لل�شركة الوطنية للمياهاملعدنية .
 ع�ضو م�ؤ�س�س ب�أكرث من �شركةا�ستثمارية تعمل بالزراعة والتجارة .

با�سل عي�سى
عايد الور

16
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تاريخ
امليالد

ال�شهادة العلمية �سنة التخرج

غيث ابراهيم
عي�سى املعاين

ع�ضو
جمل�س �إدارة

1977

 بكالوريو�سحقوق من جامعة
اربد االهلية

1999

طارق مفلح
حممد عقل

ع�ضو
جمل�س �إدارة

1971

 بكالوريو�ساقت�صاد دويل
من جامعة
تك�سا�س .
 ماج�سترياقت�صاد من
جامعة تك�سا�س .
 ماج�ستريادارة اعمال من
جامعة بايلور .

1993

اال�سم

املن�صب

1995 1995
1996

اخلربات العملية
 حمامي وم�ست�شار قانوين ل�شركةالكهرباء الوطنية من تاريخ
 2008/1/3لغاي ـ ـ ــة تاري ـ ـ ـ ـ ــخ
.2014 /1/3
 حمامي وم�ست�شار قانوين ل�شركةاحلم ـ ـ ــة املعدن ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــن تاري ـ ـ ــخ
. 2008 /1/ 3
 حمامي وم�ست�شار قانوين ل�شركةاملنارة للت�أمني .
 حمامي وم�ست�شار يف جمموعةاملعاين للمحاماة .
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركةتداول العقارية عن املنح�صرة بني
� 2008/4/3إىل 2011/4/3
 حمامي وم�ست�شار قانوين لبلديةاربد الكربى من  2002/1/1لغاية
.2006/1/1
 ع�ضو جلنة �ش�ؤون املهنة يف نقابةاملحاميني الأردنيني منذ عام . 2013
 خمت�ص يف الق�ضايا العقاريةوالتجارية والتحكيم
 الرئي�س التنفيذي ل�شركة AZ Investmentمنذ . 2013
 الرئي�س التنفيذي مل�صرف الراجحي. 2013
 نائب الرئي�س التنفيذي لبنكامل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية . 2010
 م�ست�شار مايل لبنك مرييالن�شالدويل  /البحرين . 2000
 حملل ا�ستثمار مل�ؤ�س�سة التمويلالدولية . 1998
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ب -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.
اال�سم

املن�صب

تاريخ
امليالد

ال�شهادة العلمية �سنة التخرج

�إياد عبد ال�سالم الرئي�س
ر�شاد ابو حممد التنفيذي

 1969بكالوريو�س �إدارة
�إعمال وعلوم
�سيا�سية من
اجلامعة الأردنية

1991

رامي عبد الكرمي املدير املايل
حممد البوبلي التنفيذي

 1976بكالوريو�س
حما�سبة من
جامعة فيالدلفيا

1998

املدير العام  1978بكالوريو�س
هن�سة مدنية
ل�شركة
من اجلامعة
دارات الريف
الأردنية.
الأردين
 ماج�ستريالعقارية
�إدارة �أعمال
هند�سية من
جامعة كوفنرتي
/بريطانيا

2002

حازم من�صور
فالح طبي�شات

18

2003

اخلربات العملية
 رئي�س تنفيذي ل�شركة دارات الأردنيةالقاب�ضة �إعتبار ًا من . 2013/5/1
 رئي�س تنفيذي ل�شركة نور الأردنيةالكويتية للإ�ستثمارات املالية
(. )2010 -2006
 نائب مدير الدائرة الإقت�صادية يفالديوان امللكي الأردين()2006-2004
 مدير �شركة العرب للمعلوماتالإئتمانية والتجارية (.)2004-2003
 مدير دائرة الإ�ستثمار يف البنكال�سعودي الفرن�سي (.)2003-2001
 م�ست�شار مايل ل�شركة مريي لن�شلإدارة الأ�صول(. )2001- 1998
 مدير مايل ل�شركة دارات الأردنيةالقاب�ضة �إعتبار ًا من . 2012/12/1
 رئي�س ق�سم احل�سابات /م�ساعد مديرمايل ل�شركة العرب للتنمية العقارية
(.)2012-2006
 رئي�س ق�سم املحا�سبة يف بيت البواديلل�صناعات اخلزفية  /تابع لل�صندوق
الها�شمي للتنمية ()2005-1999
عمل لدى �شركة دارات الأردنية
القاب�ضة منذ عام  2008بالوظائف
التالية :
 مدير عام �شركة دارات الريفاالردين العقارية .
 مدير مكتب ادارة امل�شاريع. مهند�س تخطيط وبرامج يف ادارةامل�شاريع والت�صميم
 مهند�س مدين يف القوات امل�سلحة(.)2008-2003
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رابع ًا:أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم بنسبة
 %55فأكثر.
عدد الأ�سهم كما يف

الرقم

اال�سم

عدد الأ�سهم كما يف
2017 /12 /31

1

با�سل عبد الرحيم منيب جردانة

3,034,188

%26.9706

2

عو�ض احمد حممد اجلزائري

1,108,270

%9.8513

1,477,694

3

ريا�ض برهان طاهر كمال

562,500

%5.000

750,000

الن�سبة %

الن�سبة %

2016 /12 /31
3,865,585

%25.7706
%9.8513
%5.000

* مت خالل عام  2017تخفي�ض را�س املال بن�سبة 25%

خامس ًا :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها.
 ا�ستمر نهج ال�شركة يف التو�سع يف اال�ستثمارات القطاعية و�إثبات مدى القدرة على التعامل مع الفر�ص اال�ستثمارية وحتقيقاملناف�سة ,ويثبت ذلك التنوع الكبري قطاعي ًا ،ومن �أمثلة هذه القطاعات وامل�شاريع التي مت التو�سع فيها :م�شاريع ال�شركة يف
قطاع التطوير العقاري من خالل م�شروع العمارة ال�سكنية  ،وال�سوق املايل من خالل حمفظة اال�سهم املتنوعة والتي ت�شمل
عدة قطاعات .وقد كان لإدارة ال�شركة فل�سفتها اخلا�صة باال�ستعانة بال�شريك اال�سرتاتيجي الذي ميلك املعرفة واخلربة يف
املجال الذي تخطط ال�شركة لال�ستثمار فيه ،بالإ�ضافة �إىل حر�صها على امتالك احل�صة الأكرب يف ال�شركات التي ت�ستثمر يف
هذه القطاعات مبا ي�ضمن تقدمي خدمة ومنتج متميز ووجود �سيا�سات ت�سعري مناف�سة.
 �إن طبيعة ا�ستثمارات ال�شركة وحمدودية ر�أ�سمالها البالغ  11.250مليون دينار يجعل الرتكيز على ال�سوق املحلي كهدفا�سرتاتيجي وب�أولوية ق�صوى ،ولكن ال مينع هذا من ت�صدير خدمات ال�شركة يف بع�ض القطاعات للأ�سواق اخلارجية مثل
خدمات ال�شركة الأردنية القرب�صية .
 ما مت ذكره يف البنود �أعاله وب�سبب تعدد ال�شركات التابعة واحلليفة وجماالت العمل يجعل من ال�صعوبة مبكان الوقوف علىن�سبة حقيقية حل�صة ال�شركة من ال�سوق املحلي والأ�سواق اخلارجية.
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سادس ًا :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محلي ًا وخارجي ًا.
 ال يوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سني حملي ًا وخارجي ًا ي�شكلون  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و� /أواملبيعات.

سابع ًا :الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها
بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
 ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها. -ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها.

ثامن ًا :القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر
مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
 ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أوقدرتها التناف�سية.
 -ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة.
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تاسع ًا :الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئات مؤهالتهم
وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.
أ -1الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة
 -11الهيكل التنظيمي لشركة دارات األردنية القابضة:

اللجنة التنفيذية

جمل�س الإدارة

جلنة التدقيق

الرئي�س التنفيذي

املدير املايل التنفيذي

امل�ست�شار القانوين
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 -2 2الهيكل التنظيمي لشركة دارات الريف األردني العقارية:

جمل�س الإدارة

املدير العام

امل�ست�شار القانوين

الدائرة املالية
والإدارية
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ب -عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم:
امل�ؤهل العلمي

�شركة دارات الأردنية
القاب�ضة

�شركة دارات الريف الأردين العقارية

دكتوراه

0

ماج�ستري

0

1

دبلوم عايل

0

0

بكالوريو�س

3

1

دبلوم

1

0

مراكز تدريب

0

0

ثانوية عامة

0

0

�إعدادي

1

0

�إجمايل عدد املوظفني

5

2

0

ث -برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة:
قامت ال�شركة ب�إعطاء دورة يف التمويل العقاري ملدير عام �شركة دارات الريف االردين العقارية.
عاشر ًا :المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
�إن تعدد ن�شاطات ال�شركة القاب�ضة والقطاعات التي ت�ستثمر فيها وتعدد الروابط االمامية واخللفية لهذه القطاعات يجعلها
عر�ضة مب�ستويات متفاوتة للت�أثر بكافة املعطيات االقت�صادية واملالية املحلية والإقليمية والدولية حيث ان ظروف عام 2017
م�شابه متاما لظروف عام  2016وميكن ح�صر طبيعة هذه املخاطر مبا يلي:
 -االو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة وت�أثرياتها املتذبذبة على �أ�سعار املواد الأولية وامل�شتقات النفطية والقوة ال�شرائية مما �أثر
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على قيمة عطاءات م�شاريع ال�شركة يف التطوير العقاري ،وحجم الطلب على منتجات ال�شركة العقارية وغريها ،وت�أخر خطة
مبيعات امل�شروع الرئي�سي لل�شركة.
 القدرة على فتح الأ�سواق لكافة خدمات ال�شركة وال�شركات التابعة واحلليفة. الت�أثر الطبيعي بامل�ؤ�شرات وال�سيا�سات االقت�صادية الرئي�سية ومنها �سيا�سات اال�ستثمار يف ال�سوق املايل وال�سيا�سةالتحفظية للبنوك الأردنية ،و�أ�سعار الفائدة ،متو�سط دخل الفرد ،الت�ضخم ،البطالة ،معدل النمو ال�سكاين وغريها من
امل�ؤ�شرات الأخرى التي ت�ؤثر يف �سلوك امل�ستهلك.
 -قدرة ال�شركة على �إيجاد ال�شريك اال�سرتاتيجي الذي ي�ضمن تقدمي ا�ستثمارات وخدمات على امل�ستوى املطلوب من اجلودة.

حادي عشر :اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية.
�شهد عام  2017حتقيق خ�سائر مبقدار  519الف دينار تقريبا وهذه اخل�سارة ناجته عن االنخفا�ض الكبري يف �سعر تقييم
�سهم �شركة �أمواج العقارية حيث حقق هذا ال�سهم انخفا�ضا مبقدار  524الف دينار تقريبا ,وا�ستمرت ال�شركة يف حتقيق
عائد جمزي من ا�ستثماراتها يف �شركاتها احلليفة مثل �شركة اجياد للأوراق املالية وال�شركة االردنية القرب�صية للخدمات
اللوج�ستية بلغ  73الف دينار تقريبا خالل عام .2017
وخالل عام  2017قامت ال�شركة ببيع  4مزارع من م�شروع ريف عمان التابع اىل �شركة دارات الريف االردين العقارية وقد
نتج عن ذلك حتقيق هام�ش ربح جيد كذلك مت خالل عام  2017التو�سع يف حمفظة اال�سهم وذلك من خالل �شراء ا�سهم
يف � 5شركات قطرية رائدة .
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بالإ�ضافة اىل ما ذكر اعاله فقد حققت ال�شركة ايرادات من ا�ستثماراتها املبا�شرة من خالل حمفظة اال�سهم بال�سوق املايل
وتوزيعات الأرباح املتعلقة بها  ،بالإ�ضافة اىل ايرادات فوائد الودائع التي حققتها ال�شركة يف عام  . 2017ا�ضافة اىل �سيا�سة
ال�شركة يف �ضبط امل�صاريف االدارية قدر امل�ستطاع .
ثاني عشر :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة
الرئي�سي.
ثالث عشر :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي
حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية منذ تأسيس الشركة.
كما يف

كما يف
 31كانون �أول

كما يف

كما يف

كما يف

(بالدينار الأردين)

(بالدينار الأردين)

(بالدينار الأردين)

(بالدينار الأردين)

�صايف الأرباح (اخل�سائر)
بعد املخ�ص�صات
واالحتياطات

(بالدينار الأردين)

()519,180

112,912

5,463

()64,526

()177,449

الأرباح املوزعة

اليوجد

اليوجد

اليوجد

ال يوجد

ال يوجد

�صايف حقوق امل�ساهمني

10,711,341

11,230,521

13,183,489

13,178,025

13,242,551

0.32

0.28

0.38

0.45

0.46

 31كانون �أول  31 2017كانون �أول  31 2016كانون �أول  31 2015كانون �أول 2014

�أ�سعار الأوراق املالية

2013
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رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية.
الرقم

الن�سب املالية

لل�سنة املنتهية يف

 31كانون �أول 2017

لل�سنة املنتهية يف

 31كانون �أول 2016

1

العائد على حقوق امل�ساهمني

()%4.847

%0.997

2

العائد على �إجمايل املوجودات

()%4.843

%0.996

3

معدل دوران �إجمايل الأ�صول

0.042

0.107

4

�إجمايل االلتزامات �إىل الأ�صول ()%

%0.092

%0.13

5

االلتزامات �إىل حقوق امللكية ()%

%0.092

%0.13

6

القيمة الدفرتية لل�سهم (مرة)

0.952

0.749

7

ن�سبة التداول

399

284

خامــس عشــر :التطــورات المســتقبلية الهامــة والخطــة المســتقبلية للشــركة للســنة
القادمــة.
تت�ضمن اخلطة امل�ستقبلية لل�شركة خالل عام  2018الإ�ستمرار على نهج عام  2017ب�ضبط النفقات لأق�صى درجة خالل
عام  ، 2018الأمر الذي �سوف ي�ؤثر على نتائج ال�شركة خالل عام  .2018كما تت�ضمن اخلطة امل�ستقبلية لل�شركة خالل عام
 2018الرتكيز على حت�سني �أداء بع�ض ا�ستثماراتها واتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق اكرب منفعة ممكنة ل�صالح ال�شركة
وامل�ساهمني.
بالن�سبة مل�شروع ريف عمان فقد مت اتخاذ قرارات عام  2017من �ش�أنها العمل على اال�سراع يف ت�سويق وبيع ما تبقى من
امل�شروع حماولة من ال�شركة ل�ضخ تدفقات نقدية بد ًال من االرا�ضي املجمدة والغري مباعة وقد اثبتت هذه القرارات جدواها
حيث مت بيع  4مزارع خالل عام  2017ومن املتوقع اال�ستمرار يف هذا النهج خالل عام  2018بالن�سبة مل�شروع ريف عمان.
فيما يتعلق مب�شروع اال�سكان اجلديد يف منطقة ال�صويفية وهو عبارة عن م�شروع عمارة �سكنية تتكون من � 13شقة �صغرية
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مب�ساحة  90-80م مع �شركائنا ال�سادة �شركة ال�سامر للم�شاريع اال�سكانية ومن املتوقع االنتهاء من بناء العمارة ال�سكنية
وت�شطيبها بالكامل خالل �شهر  4بحيث ت�صبح جاهزة للبيع.
وعلى �صعيد ا�ستثمار ال�شركة يف �شركات حليفة تنوي ال�شركة الرتكيز على ا�ستثماراتها التي اثبتت جدوى اقت�صادية مثل
اال�ستثمار يف �شركة اجياد للأوراق املالية وال�شركة الأردنية القرب�صية للخدمات اللوج�ستية .
هذا وتعمل االدارة جاهدة يف الوقت احلايل على درا�سة اال�ستثمار يف �أحد م�صانع الأدوية الزراعية والبيطرية بهدف �شراء
ح�صة يف حال ثبوت جدواها االقت�صادية.
سادس عشر :مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن
خدمات أخرى تلقاها المدقق و /أو مستحقه له.
بلغ مقدار �أتعاب مدققي احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف  31كانون �أول  2017مبلغ ( )11,890دينار �أردين ل�شركة دارات
الأردنية القاب�ضة وال�شركات التابعة لها .
سابع عشر :عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص
اإلدارة العليا وأقاربهم كما في 2017/12/31
أ - 1عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة:

الرقم

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

رئي�س
املجل�س
نائب رئي�س
جمل�س
الإدارة

عدد الأ�سهم كما يف
2016/12/31 2017/12/31

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل
ال�شركات امل�سيطر عليها من قبلهم
2016/12/31 2017/12/31

الأردنية

67,500

90,000

-

-

الأردنية

7,500

10,000

-

-

الأردنية

93,750

125,000

-

-

7,500

10,000

-

-

7,500

10,000

-

-

1

عماد الدين �أكرم ندمي كمال
2

غيث با�سل عبد الرحيم جردانة
3

با�سل عي�سى عايد الور

ع�ضو

4

غيث ابراهيم املعاين

ع�ضو

الأردنية

5

طارق مفلح عقل

ع�ضو

الأردنية
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 2ب -عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية:
املن�صب

اجلن�سية

اال�سم

1

الرئي�س
�إياد عبد ال�سالم ر�شاد ابو حممد التنفيذي

الأردنية

2

املدير املايل
رامي عبد الكرمي حممد البوبلي التنفيذي

الرقم

حازم من�صور فالح طبي�شات

3

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل
ال�شركات امل�سيطر عليها
2016/12/31 2017/12/31

عدد الأ�سهم كما يف
2016/12/31 2017/12/31

-

-

-

-

الأردنية

-

-

-

-

املدير العام
ل�شركة دارات الأردنية
الريف الأردين
العقارية

-

-

-

-

 3ج -عدد الأوراق املالية اململوكة لأقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية:
ال يوجد �أوراق مالية مملوكة لأقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية.
ثامن عشر� :أ -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
الرقم

اال�سم

املن�صب

 1عماد الدين �أكرم رئي�س املجل�س
ندمي كمال
 2غيث با�سل جردانة نائب الرئي�س

الرواتبال�سنوية بدل التنقالت
الإجمالية
ال�سنوية

املكاف�آت
ال�سنوية

نفقات ال�سفر �إجمايل املزايا
ال�سنوية
ال�سنوية

-

2400

-

-

2400
0

-

2400

-

-

0
2400

3

با�سل عي�سى الور

ع�ضو

-

2400

-

-

2400
0

4

غيث ابراهيم
املعاين

ع�ضو

-

2400

-

-

0
2400

5

طارق مفلح عقل

ع�ضو

-

2400

-

-

0
2400
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ب -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية:
الرقم
1
2
3

اال�سم

املن�صب

�إياد عبد ال�سالم
الرئي�س
ر�شاد ابو حممد التنفيذي
رامي عبد الكرمي املدير املايل
التنفيذي
حممد البوبلي
املدير العام
حازم من�صور
فالح طبي�شات ل�شركة دارات

الريف الأردين
العقارية

الرواتبال�سنوية بدل التنقالت
ال�سنوية
الإجمالية
والإت�صاالت
42,000

0

23,100

1,800

37,800

2,440

املكاف�آت
ال�سنوية

نفقات ال�سفر �إجمايل املزايا
ال�سنوية
ال�سنوية

-

-

-

-

750

-

507

42,000
24,900
40,990

 -ت�شمل املبالغ �أعاله كافة الرواتب واملكاف�آت عن �إدارة ال�شركة القاب�ضة والعمل يف ال�شركات التابعة واململوكة كافة.

تاسع عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية.
اليوجد تربعات ومنح دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية .

عشرون :العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات
التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير
العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
 ال يوجد �أية عقود �أوم�شاريع �أوارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�سجمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم.
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واحد وعشرون:
�أ -م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة.
لقد ا�ستمرت �سيا�سة ال�شركة يف احلفاظ على البعد البيئي يف م�شروع ريف عمان من خالل ا�ستخدام و�سائل التدفئة والعزل
احلراري و�آلية جتميع الأمطار للم�شروع لتكون �صديقة للبيئة والأكرث توفري ًا يف ا�ستخدام املياه و�إعادة ا�ستعمالها لأغرا�ض
الري ،بالإ�ضافة �إىل البدء بالتخطيط لكيفية ا�ستغالل منطقة امل�ستنبت يف زيادة م�ساحة الرقعة اخل�ضراء يف املنطقة.
ب -م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي.
ال زالت ال�شركة ت�سعى جاهدة لتعظيم املنافع التي يتلقاها �أبناء املناطق التي تعمل فيها فال زالت بع�ض الأعمال يف م�شروع
ريف عمان ينجزها �أبناء املنطقة ولهم الأولوية يف ذلك �ضمن الأ�سعار املناف�سة ،كما وحتر�ص ال�شركة على �إلزام ال�شركات
اململوكة والتابعة بهذه ال�سيا�سة ومن هنا ال زالت ال�شركة الأردنية القرب�صية تعطي الأولوية يف التعيني للعمالة الأردنية عرب
التن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلا�صة املعنية بذلك.
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اثنان وعشرون:
تقرير الحوكمة السنوي لعام :2017
وفق تعليمات احلوكمة ال�صادرة باال�ستناد لأحكام املادتني (/12ن) و(/118ب) من قانون الأوراق املالية رقم ()18
ل�سنة  2017واملقر مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية رقم ( )2017/146تاريخ 2017/5/22

 -1قامــت �شــركة دارت االردنية القاب�ضة بتحديــث نظــام حوكمــة ال�شــركات املتبــع لديهــا ،ليتنا�ســب مــع متطلبــات هيئـة
الأوراق املالية ال�صادر باال�ستناد لأحكام املادتني (/12ن) و(/118ب) من قانون الأوراق املالية رقم ( )18ل�سنة 2017
واملقر مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية رقم ( )146/2017تاريخ  22/5/2017ومبـا يعكـ�س �أف�ضـل
املمار�سـات العامليـة املتبعـة بهـذا اخل�صـو�ص .وي�أتـي هـذا التعديـل فـي �إطـار �سـعي ال�شـركة علـى حتديـث �أنظمتهـا مبـا يدعـم
حتقيـق �أهدافهـا و مبادئهـا،و�ضمـان القيـام بالعمليـات امل�ؤ�س�سـية بطـرق �أكثـر كفـاءة ومرونـه وب�أقـل كلفـة ماديـة وزمنيـة
ممكنـة ،مـع احلـر�ص علـى االلتزام بال�شـفافية وحمايـة حقـوق امل�سـتثمرين و�صغـار امل�سـاهمني ،و�أ�صحـاب امل�صالـح االخرى.
� -2أ�سماء �أع�ضاء جمل�س االدارة احلاليني وامل�ستقيلني وحتديد فيما اذا كان الع�ضو تنفيذي او غري تنفيذي
وم�ستقل او غري م�ستقل:
ا�سم ع�ضو جمل�س االدارة

املن�صب

الو�ضع

عماد الدين �أكرم ندمي كمال

رئي�س جمل�س االدارة

غري تنفيذي/م�ستقل

غيث با�سل عبد الرحيم جردانة

نائب رئي�س جمل�س االدارة

غري تنفيذي/غري م�ستقل

با�سل عي�سى عايد الورد

ع�ضو

غري تنفيذي/م�ستقل

غيث ابراهيم املعاين

ع�ضو

غري تنفيذي/م�ستقل

طارق مفلح حممد عقل

ع�ضو

غري تنفيذي/م�ستقل

*جميع الأع�ضاء حاليني وال يوجد �أع�ضاء م�ستقيلني خالل عام .2017

31

التقرير السنوي العاشر لعام 2017

 -3املنا�صب التنفيذية يف ال�شركة و�أ�سماء اال�شخا�ص الذين ي�شغلونها:
اال�سم

املن�صب

�إياد عبد ال�سالم ر�شاد ابو حممد

الرئي�س التنفيذي

رامي عبد الكرمي حممد البوبلي

املدير املايل التنفيذي

 -4ع�ضويات جمال�س االدارة الع�ضاء جمل�س االدارة:
اال�سم

املن�صب

عماد الدين �أكرم ندمي كمال

ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة الكيبالت املتحدة

طارق مفلح عقل

ع�ضو جمل�س ادارة يف بنك القاهرة عمان

� -5ضابط االرتباط:
مت ت�سمية ال�سيد رامي عبد الكرمي حممد البوبلي �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�شركة ويف حال غيابه تنوب عنه ال�سيدة بيان
نبهان جميل مو�سى.
 -5اللجان املنبثقة عن جمل�س االدارة كما يلي:
 -1جلنة التدقيق.
 -2جلنة الرت�شيحات واملكافات.
 -3جلنة احلوكمة.
 -4جلنة ادارة املخاطر.
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اوال :لجنة التدقيق:
تت�ألف جلنة التدقيق يف �شركة دارات االردينة القاب�ضة من ثالثة �أع�ضاء ير�أ�سهم ع�ضو م�ستقل حيث اجتمعت  4اجتماعات
خالل العام 2017وذلك بح�ضور جميع الأع�ضاء وبح�ضور مدقق احل�سابات اخلارجي يف االجتماعات االربعة.
� -أع�ضاء جلنة التدقيق للعام 2017

�أع�ضاء اللجنة

عماد الدين �أكرم ندمي كمال

املن�صب

م�ؤهالت وخربات اع�ضاء اللجنه

 مدقق �أول لدى �شركة �آرثر �أندر�سون يف اململكة املتحدة املدير املايل ملجموعة اخلليج الدولية يف اململكة املتحدةرئي�س اللجنة  -املدير العام لدى �شركة �سند التجارية يف ال�سعودية
 م�ؤ�س�س و ع�ضو جمل�س �إدارة لل�شركة الوطنية للدواجن (�سابق ًا) -م�ؤ�س�س ورئي�س هيئة املديرين يف م�ؤ�س�سة عماد كمال التجارية

غيث با�سل عبدالرحيم
جردانة

ع�ضو

طارق مفلح عقل

ع�ضو

 الرئي�س التنفيذي للمالية يف جمموعة الدوحة للتامني. رئي�س ال�ش�ؤون املالية واالدارية يف �شركة العرب للت�أمني علىاحلياة واحلوادث منذ عام . 2013
 مدير عام بالوكالة يف �شركة دارات الأردنية القاب�ضة عام . 2012 املدير التنفيذي للمالية ل�شركة دارات االردنية القاب�ضة من 2008وحتى . 2011
 مدير التخطيط املايل يف �شركة �أمنية حملل مايل يف �شركة زين حملل وباحث اقت�صادي يف رئا�سة الوزراء الأردن مدير دائرة البطاقات االئتمانية يف بنك  HSBCالأردن -الرئي�س التنفيذي ل�شركة  AZ Investmentمنذ 2013

 الرئي�س التنفيذي مل�صرف الراجحي . 2013 نائب الرئي�س التنفيذي لبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية . 2010 م�ست�شار مايل لبنك مرييالن�ش الدويل  /البحرين . 2000 -حملل ا�ستثمار مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية 1998
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ثانيا :جلنة الرت�شيحات واملك�أفات:
� -أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملك�أفات للعام 2017

عماد الدين �أكرم ندمي كمال

رئي�س اللجنة

غيث با�سل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو

طارق مفلح عقل

ع�ضو

ثالث ًا :لجنة الحوكمة:
 �أع�ضاء جلنة احلوكمة للعام 2017عماد الدين �أكرم ندمي كمال

رئي�س اللجنة

غيث با�سل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو

طارق مفلح عقل

ع�ضو

رابع ًا :لجنة إدارة المخاطر:
 �أع�ضاء جلنة �إدارة املخاطر للعام 2017عماد الدين �أكرم ندمي كمال

رئي�س اللجنة

غيث با�سل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو

اياد عبد ال�سالم ر�شاد

ع�ضو

مل يتم عقد �أي اجتماعات لكل من جلنة املك�آفات احلوافز وجلنة احلوكمة وجلنة ادارة املخاطر خالل عام  2017وذلك
نظرا لت�شكلها يف �شهر  12/2017وذلك وفقا لتعليمات احلوكمة على ان يتم االخذ بعني االعتبار اجتماع كل جلنة على حدى
وفق تعليمات احلوكمة خالل عام .2018
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 7اجتماعات مجلس االدارة:مت عقد  6اجتماعات جمل�س ادارة خالل العام

2017

االجتماع االول

ح�ضور كامل

االجتماع الثاين

ح�ضور كامل

االجتماع الثالث

ح�ضور كامل با�ستثناء غيث املعاين لعذر قبله املجل�س

االجتماع الرابع

ح�ضور كامل با�ستثناء غيث املعاين لعذر قبله املجل�س

االجتماع اخلام�س

ح�ضور كامل با�ستثناء غيث املعاين لعذر قبله املجل�س

االجتماع ال�ساد�س

ح�ضور كامل
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إقرارات
�أ -يقر جمل�س �إدارة �شركة دارات الأردنية القاب�ضة امل�ساهمة العامة املحدودة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على
ا�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة املالية التالية.
ب -يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة.
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ج  -نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
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٢٠١٧
دﯾﻨـــــﺎر

ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
ﯾﻀﺎف :ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ
٢٠١٧
إﯾﻀﺎﺣﺎت
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻣﻟﺘﻤﺤﻘﻮﻘﺟﺔﻮﻣداﻦتﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
دﯾﻨـــــﺎر
ﻣﻦ ﺧﻣﻼﻮلﺟ اﻮﻟﺪداﺧتﻞ اﻏﻟﯿﺸﺮﺎﻣﻣﺘﻞﺪااو
ﻵﻟﺧﺔﺮ
٢٥٨ر١٩
٦
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
(٥١٩
١٨٠) ٧ر
١٦٣ر٣
١٣٦ر
ﺸﺎﻓﻣﻲﻞ أﻟﻠراﺴﻨﺿﺔﻲ
ﻣﺠﻤﻮع ااﻟﺳﺘﺪﺜﺧﻤﺎﻞرااﻟت
٩٠٢ر٧٤٥ر١
٨
ﻋﻘﺎرات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
٣٢٢ر٨٥٢ر١
٩
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ
وﯾﻌﻮد إﻟﺷﻰﯿ:ﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ طﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ
)١٨٠ر-(٥١٩
ﻰ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎرات
تﻤﻮﻋﻠﻋﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﻲدﻓاﻟﻌﺎﻤﺠ
٦١٨ر٧٨٠ر٦
ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
(٥١٩
١٨٠) ١٠ر
١٥٤ر١
٩٠٥ر
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
٩٠٧ر٣٧
١١
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
٣٦٤ر١٠٢
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ
٨٨٩ر٣٤
٢٠
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
٤٦٨ر٢١٠
١٨
أرﺻﺪة ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻣﻘﯿﺪة اﻟﺴﺤﺐ
٠٥٤ر٤٠٠ر٢
١٢
ﻧﻘﺪ وارﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
)١٨٠ر(٥١٩

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺟﺒﺎري
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ

١و١٣
١٣

٢٠١٦
دﯾﻨـــــﺎر
٩١٢ر١١٢

٢٠١٦
دﯾﻨـــــﺎر
)٩٣٦ر٠٦٤ر(٢
٦٥٩ر٢٠
٩٥٢ر(١
)٠٢٤ر
١٦٣ر٣
١٣٦ر
٠٢٩ر٩١٣ر١
٣٤٩ر٨٢٢ر١
٣٦٤ر١٠٢
٨٩٠ر
(١٤٦
٩٥٢ر
)٩٦٩ر
٤٢٧ر٠٦٨ر٧
٩٤٥
٩٥٢ر(١
)٠٢٤ر
٥١٧ر١
٧٨٥ر
٢٥٥ر١
٩٣٤ر٥٣
٨٦٠ر٤١٨
٧١٧ر٦٤
٨٨١ر٣٨٦
٣٦٥ر٧٣٣ر١

٥٨٧ر٩٤٠ر٣

٧٩٧ر١٧٦ر٤

٢٠٥ر٧٢١ر١٠

٢٢٤ر٢٤٥ر١١

٠٠٠ر٢٥٠ر١١
٣٠٨ر٢٩
)٩٦٧ر(٥٦٧

٠٠٠ر٠٠٠ر١٥
٣٠٨ر٢٩
)٧٨٧ر٧٩٨ر(٣

ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ

٣٤١ر٧١١ر١٠
-

٥٢١ر٢٣٠ر١١
-

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

٣٤١ر٧١١ر١٠

٥٢١ر٢٣٠ر١١

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

٨٦٤ر٩

٧٠٣ر١٤

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

٨٦٤ر٩

٧٠٣ر١٤

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

٢٠٥ر٧٢١ر١٠

٢٢٤ر٢٤٥ر١١

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
١٤

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ١اﻟﻰ رﻗﻢ  ٢٦ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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٢٠١٧
دﯾﻨـــــﺎر

ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺴﺎﺎﺋرﻤةﺔ( ارﻟﺑﺪﺢﺧ اﻞﻟ اﺴﻟﻨﻤﺔﻮﺣﺪة
)ﺧ ﻗ
٢٠١٧
ل
و
ﻷ
ا
ن
ﻮ
ﻧ
ﺎ
ﻛ
٣١
ﻲ
ﻓ
ﺔ
ﯿ
ﮭ
ﺘ
ﻨ
ﻤ
ﻟ
ا
ﺔ
ﻨ
ﺴ
ﻠ
ﯾﻀﺎﻟف :ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﺒﯿﻌﺎت ﻣﺰارع
ت :ﻋﻤﺎرة ﺳﻜﻨﯿﺔ
وﯾﻌﻣﻮﺒدﯿ إﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺴﺎﻛھﻠﻔﻤﺔﻲﻣاﺒﻟﯿﻤﻌﺎﺠﻤتﻮ ﻣﻋﺔﺰارع
ﻛﻠﻔﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت ﻋﻤﺎرة ﺳﻜﻨﯿﺔ
ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة(
اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( أرﺑﺎح ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ
إﯾﺮادات أﺧﺮى
اﯾﺮاد ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻨﻜﯿﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

٩١٢ر١١٢

)١٨٠ر(٥١٩

٢٠١٧
إﯾﻀﺎﺣﺎت
 دﯾﻨـــــﺎر)١٨٠ر(٥١٩
٦٠٠ر٤٥١
)٩٣٩ر(٤٤٩
٨
)١٨٠ر(٥١٩
٦٦١ر١
)١٨٠ر(٥١٩
)٣١٦ر(٤
٦
)٥٧٥ر(٤٣٥
١٥
١٦

٩

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
١٩

ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٦
دﯾﻨـــــﺎر

٢٠١٦
٠٦٤ﻨـرــ٢ــ(ﺎر
)٩٣٦ر دﯾ
)٠٢٤ر٩٥٢ر(١
٩٥١ر٠١١ر١
٥٠٠ر١٨٨
)٤٤٩ر٠٢٣ر(١
)٩٦٩ر٩٥٢ر(١
)٤٨٤ر(٢٠١
٩٤٥
)٤٨٢ر(٢٤
)٠٢٤ر٩٥٢ر(١
)٥٩٢ر(٣
٧١٧ر١٥٨

)٢٠٥ر(٢٦٥
١٠٦ر٢١
٠٦٦ر٩٠
٠٨٣ر٧٣

)٢٠٤ر(٢٨٧
٣٩٢ر١٥
٤١٦ر٥٩
٦٦٥ر١٩٤

)١٨٠ر(٥١٩

٩١٢ر١١٢

-

-

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)١٨٠ر(٥١٩

٩١٢ر١١٢

وﯾﻌﻮد إﻟﻰ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ

)١٨٠ر(٥١٩
-

٩٦٧ر١١١
٩٤٥

)١٨٠ر(٥١٩

٩١٢ر١١٢

ﻓﻠـﺲ /دﯾﻨــﺎر

ﻓﻠـﺲ /دﯾﻨــﺎر

)(٠/٠٤٦

٠/٠٠٩٩

اﻟﺤﺼﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻣﻦ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

١٧

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ١اﻟﻰ رﻗﻢ  ٢٦ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

45
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ١اﻟﻰ رﻗﻢ  ٢٦ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧

التقرير السنوي العاشر لعام 2017

٢٠١٧
دﯾﻨـــــﺎر

ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺴﺎﺋرﻤةﺔ( اﻟرﺪﺑﺧﺢﻞاﻟاﻟﺴﻨﺸﺔﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺧﻗﺎ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
ﯾﻀﺎف :ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺴﺎارﻟةﺪ(ﺧﻞرﺑاﻟﺢ ا
ﺸﻟﺎﻣﺴﻞﻨﺔﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﺠ)ﻤﺧﻮع

)١٨٠ر(٥١٩

٢٠١٦
دﯾﻨـــــﺎر
٩١٢ر١١٢

٢٠١٧
دﯾﻨـــــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨـــــﺎر

(٥١٩
١٨٠ر
) )
(٥١٩
١٨٠ر

)٩٣٦ر٠٦٤ر(٢
٩١٢ر
(١١١٢
٩٥٢ر
)٠٢٤ر

ﯾﻀﺎف :ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو
وﯾﻌاﻟﻮﺨد إﺴﻟﺎﺋﻰﺮ :ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻣﺴﺎﺧھﺴﻤﺎﺋﻲﺮاﻟﻣﻤﺘﺠﺤﻤﻘﻘﻮﺔﻋﻣﺔﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺣﻘﻮقﻣﻦﻏﯿﺮ
ﺴﻟﯿﺪﻄﺧﺮﯾﻞ اﻦﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺧ اﻼﻟﻤل ا
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
وﯾﻌﻮد إﻟﻰ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ

)١٨٠ر(٥١٩
--

)٩٦٩ر٩٥٢ر(١
٩٤٥
٩٣٦ر٠٦٤ر(٢
)

(٥١٩
١٨٠ر
(٥١٩
١٨٠ر
) )

٩٥٢ر
٠٢٤ر
(١٩٥٢ر(١
٠٢٤ر
) )

)١٨٠ر(٥١٩

)٩٦٩ر٩٥٢ر(١

)١٨٠ر(٥١٩
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٩٤٥
)٠٢٤ر٩٥٢ر(١

ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر

اﻟﻤﺠﻤــﻮع
دﯾﻨـــﺎر

)ﺧﺴﺎﺋﺮ( أرﺑﺎح
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
دﯾﻨﺎر

ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
دﯾﻨـــﺎر

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﺟﺒﺎري
دﯾﻨـــﺎر

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع
دﯾﻨـــﺎر

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﻣﺠﻤﻮع
دﯾﻨـــﺎر

ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول - ٢٠١٧

اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٧

دﯾﻨـــﺎر

٠٠٠ر٠٠٠ر١٥

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

٣٠٨ر٢٩

)٤٤٨ر٠٨٣ر(٤

٦٦١ر٢٨٤

)٧٨٧ر٧٩٨ر(٣

٥٢١ر٢٣٠ر١١

ﺗﺨﻔﯿﺾ رأس اﻟﻤﺎل )إﯾﻀﺎح (١

-

)٠٠٠ر٧٥٠ر(٣

٥٢١ر٢٣٠ر١١

-

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٠٠٠ر٧٥٠ر٣

-

)٦٦٩ر٩٨٦ر(١

-

-

٣٤٨ر١٥٥

٠٠٠ر٧٥٠ر٣

)٧٠١ر(٥٣
)١٤٩ر(٣٨٧

)٣٢١ر٨٣١ر(١

-

)٤٧٩ر(٤٦٥
)٨١٨ر(١٨٠

)١٨٠ر(٥١٩
)٩٦٧ر(٥٦٧

٤٩٠ر١٨٣ر١٣

)١٨٠ر(٥١٩
٣٤١ر٧١١ر١٠

٠٠٠ر٢٥٠ر١١

-

٠٠٠ر٠٠٠ر١٥

)(٩٤٥

-

٥٤٥ر١٨٢ر١٣

-

)٣٤٦ر(١٧
)٩٣٦ر٠٦٤ر(٢

٣١٣ر١٢٩
-

)٩٣٦ر٠٦٤ر(٢

٩٦٧ر١١١

-

٥٢١ر٢٣٠ر١١

-

)٠٢٤ر٩٥٢ر(١

)٩٣٦ر٠٦٤ر(٢

٩٦٧ر١١١

-

٩٤٥

-

-

٣١٣ر١٢٩
)٤٩٧ر(١٤

)٩٦٩ر٩٥٢ر(١
-

)٩٦٩ر٩٥٢ر(١

٩٤٥

-

-

٩١٢ر١١٢

)٩٣٦ر٠٦٤ر(٢

٤٩٧ر١٤

)٤٩٧ر(١٤

٣٠٨ر٢٩

)٢٨٢ر٠٨٢ر(٢

٨١١ر١٤

٣٠٨ر٢٩

)١٨٠ر(٥١٩
٣٤١ر٧١١ر١٠

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول - ٢٠١٦

اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺟﺒﺎري

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

٠٠٠ر٠٠٠ر١٥

)٤٤٨ر٠٨٣ر(٤

٦٦١ر٢٨٤

)٧٨٧ر٧٩٨ر(٣

٥٢١ر٢٣٠ر١١
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
إﯾﻀﺎﺣﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ

٢٠١٧
دﯾﻨـــــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨـــــﺎر

)١٨٠ر(٥١٩

٩١٢ر١١٢

٦

٣١٦ر٤
)٠٦٦ر(٩٠

٥٩٢ر٣
)٤١٦ر(٥٩

١٥
٩

٤٧٩ر٤٦٥
)٠٨٣ر(٧٣
)٥٠٠ر(٢

)٣١٣ر(١٢٩
)٦٦٥ر(١٩٤
٥٣٨ر٧

ﺗﻌﺪﯾﻼت:
اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت
اﯾﺮاد ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻨﻜﯿﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ
)أرﺑﺎح( ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﻟﻤﺤﻮل اﻟﻰ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ﺣﺴﺎب دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻊ ﻣﺸﺎرﯾﻊ

-

)٢٦٧ر(١٥١

ﺗﻐﯿﺮات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
أرﺻﺪة ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻣﻘﯿﺪة اﻟﺴﺤﺐ
ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎرات

٨٦٠ر٤١٨
٢٨٢ر١٧
)٨٣٩ر(٤
٤١٣ر١٧٦
-

٦٩٢ر٢١
٧٤٥ر٢٠
)٢١٩ر(٣
)١٣٢ر(٥٩
٦١٢ر١٨٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

٦٨٢ر٣٩٢

)٩٢١ر(٢٤٤

ﺷﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ذﻣﻢ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﻘﺎرات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ
دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

)٥١٧ر(١٠٣
)٩١٥ر(٢
-

)٦٢٥ر(٨٧٨
)٣٣٢ر(١١
٤٤٧ر٨٨٩

٩١٨
٥٠٠ر٢
٨٢٨ر٢٩
١٢٧ر١٦٧
٠٦٦ر٩٠
٠٠٠ر٩٠

)٢٨٤ر(٥٥
٦٤٣ر٦٦٦
٨٤٧ر٤٣
)٨٩٠ر(٤٦
٠٠٠ر٩٠

٠٠٧ر٢٧٤

٨٠٦ر٦٩٧

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
٦

٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

٦٨٩ر٦٦٦

٨٨٥ر٤٥٢

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ

٣٦٥ر٧٣٣ر١

٤٨٠ر٢٨٠ر١

٠٥٤ر٤٠٠ر٢

٣٦٥ر٧٣٣ر١

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

١٢

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ١اﻟﻰ رﻗﻢ  ٢٦ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

48

التقرير السنوي العاشر لعام 2017

ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(١

ﻋـــﺎم

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٦ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٠٧ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻣﺼﺮح ﺑﮫ وﻣﺪﻓﻮع ﻗﺪره
٠٠٠ر٠٠٠ر ١٥دﯾﻨﺎر ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ٠٠٠ر٠٠٠ر ١٥ﺳﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ إﺳﻤﯿﺔ دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١٠ﻧﯿﺴﺎن .٢٠٠٩
واﻓﻘﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢٩ﻧﯿﺴﺎن  ٢٠١٧ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٥ﻣﻦ ﺧﻼل إطﻔﺎء
ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٠ر٧٥٠ر ٣دﯾﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ،ﻟﯿﺼﺒﺢ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ واﻟﻤﺪﻓﻮع ٠٠٠ر٢٥٠ر ١١دﯾﻨﺎر ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ
٠٠٠ر٢٥٠ر ١١ﺳﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﺳﻤﯿﺔ دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ رأﺳﻤﺎل
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١٢ﺗﻤﻮز  ٢٠١٧ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ھﯿﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٦أب .٢٠١٧
ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﮫ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١٢آذار .٢٠١٨
ﻣﻦ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮭﺎ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أوﺟﮫ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻠﯿﺎ ً أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ً.
إن ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻮ ﺧﻠﺪا ،ﺷﺎرع اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻤﺎرة رﻗﻢ  ،١٦٧ﻋﻤﺎن ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ.

)(٢

أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
إن اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ ھﻮ ﻋﻤﻠﺔ إظﮭﺎر اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

)(٣

أﺳﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )"اﻟﺸﺮﻛﺔ "( واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )وﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻣﻌﺎ ً "ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"(:
اﺳـﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع

طﺒﯿﻌــﺔ اﻟﻨﺸـــﺎط

دﯾﻨــــﺎر
٠٠٠ر٥٠
ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻟﺮﯾﻒ اﻷردﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��������ﺔ اﻷردﻧﯿ��������ﺔ اﻷوروﺑﯿ ��������ﺔ�ﻹدارة� ٠٠٠ر٥
اﻟﻌﻘﺎرات
٠٠٠ر١٠
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﻮن ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري
٠٠٠ر١٠
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻜﺎة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ
٠٠٠ر١
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﺳﻰ اﻵﻣﻦ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري
٠٠٠ر١٩
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪس ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
٪
٢٠١٦
٢٠١٧

ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎرات
إدارة اﻟﻌﻘﺎرات

١٠٠
١٠٠

١٠٠
١٠٠

ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرات
اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرات
ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرات

١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

-١ -
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٣

أﺳﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ .وﺗﺘﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ﻓﻘﻂ
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ )اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ(.
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪھﺎ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ وﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ:
-

اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﯾﺖ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ.
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى.
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ظﺮوف أو ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
أﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ إﺑﺘﺪاءا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة وﺣﺘﻰ ﺗﻮﻗﻒ ھﺬه اﻟﺴﯿﻄﺮة .ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت
وﻣﺼﺎرﯾﻒ وإﯾﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺣﺘﻰ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ھﺬه اﻟﺴﯿﻄﺮة.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷم وﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ رﺻﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ .وإذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﻓﻘﺪان ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
-

إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻮﺟﻮدات )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﮭﺮة( وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ
إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
-٢ -
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٤

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات

إن إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﺮات واﺟﺘﮭﺎدات ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﺟﺘﮭﺎدات ﺗﺆﺛﺮ أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات
واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﺣﻜﺎم واﺟﺘﮭﺎدات ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وأوﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اوﺿﺎع وظﺮوف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .إن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت
وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﮭﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ وإن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ أوﺿﺎع وظﺮوف ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت.
اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻘﻮم ادارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﮭﺬه
اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ واﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺼﺮوف اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اذا ﻛﺎن
ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد اﻻدارة أن اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺨﺼﺺ ذﻣﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ ً ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،ﯾﺘﻢ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﯾﺔ .أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﯿﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﯾﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﺼﻮرة إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺆﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻄﻮل ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق ھﺬه اﻟﺬﻣﻢ.
)(٥

أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ

ان اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،٢٠١٦ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪأ ً ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ :٢٠١٧
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" – (٧ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ" -اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ )ﻣﺜﻞ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ( .ﻟﻢ ﯾﻨﺘﺞ أي اﺛﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" (١٢ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ" :اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﯿﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ
اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻜﺴﮭﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺤﺪودة اﻻﺧﺮى ،ﻟﻢ ﯾﻨﺘﺞ أي اﺛﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٥

أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أھﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ:
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ،وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻊ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
٪
١٥
١٥
١٥
٢٥

ﻋﺪد وأدوات
أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
ﺳﯿﺎرات
أﺟﮭﺰة وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﻮب

ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن طﺮﯾﻘﺔ وﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮدادھﺎ وﺗﺴﺠﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ او ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ ،اﯾﮭﻤﺎ اﻗﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻋﻘﺎرات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﻷرض وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺎﻣﯿﻢ واﻹﻧﺸﺎءات واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻷﺧﺮى.
ﺗﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺎھﺰة ﻟﻠﺒﯿﻊ.
إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ھﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً .اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ھﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ وﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﻄﺮة أو ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت.
ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٥

أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺑﻤﻮﺟﺐ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺗﻈﮭﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﻻﺛﺒﺎت ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻻ ﯾﺘﻢ اطﻔﺎؤھﺎ وﻻ ﯾﺘﻢ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﺪﻧﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد.
ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ أي ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﮭﺬا
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺗﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ إظﮭﺎر
ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ان وﺟﺪت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ.
ﯾﺘﻢ إظﮭﺎر ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﯾﻤﺜﻞ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ.
ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ ﺿﺮورة ﻻﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرة ﺗﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ،وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻋﻨﺪ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﯿﺎس واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﯾﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ أﯾﺔ ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎرات
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻧﺸﺎؤھﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻟﻺﯾﺠﺎر ﻛﻤﺨﺰون ﻋﻘﺎري وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ أو
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ:
 ﻛﻠﻔﺔ اﻷراﺿﻲ. ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ. ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺿﺮاﺋﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔوﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺸﺎء اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﯿﻊ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪ دﻓﻌﮭﺎ.
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻘﺪر ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻘﺪرة.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ.
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أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ھﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮاﺋﮭﺎ ﺑﻐﺮض ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ
ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ أو ھﺎﻣﺶ أرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة.
ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء )ﺗﻘﯿﺪ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء( وﯾﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻢ أﺧﺬ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ او اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺪر ﻋﺪم ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ .ﯾﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
وﺗﺸﻄﺐ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺘﺤﺼﯿﻠﮭﺎ.
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻟﻐﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ووداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة
اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ او اﻗﻞ.
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ أو ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮرد.
ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻓﻌﻠﻲ( ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻖ ،وان ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻞ
وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ.
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)(٥

أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﯾﺮادات اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﯿﺎس اﻹﯾﺮادات ﺑﺸﻜﻞ
ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ .وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻛﺈﯾﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﯾﺮاد.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻻﯾﺮادات اﻻﺧﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ )إﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ(.
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٤ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
) (١٢ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺺ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.
ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﺑﺄن اﻷﺻﻞ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ .إذا وﺟﺪ أي دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺳﻨﻮي ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ﻟﻸﺻﻞ .إن ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ھﻮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻧﺎﻗﺼﺎ ُ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ وﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻟﻸﺻﻞ
اﻟﻔﺮدي ،إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻻ ﯾﻮﻟﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى أو ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪرج ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﺻﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً وﯾﺘﻢ
ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ .أﺛﻨﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻸﺻﻞ .أﺛﻨﺎء
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ،ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮة .وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ً ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ھﺬه اﻻﺣﺘﺴﺎﺑﺎت ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻷﺧﺮى.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٥

أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺄن أﺣﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺨﻔﺎض داﺋﻢ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﻤﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث أو أﻛﺜﺮ واﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﺼﻮل "ﺣﺪث ﺧﺴﺎرة"( وﻟﮭﺬا اﻟﺤﺪث ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ دﻟﯿﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض
أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﯾﻮاﺟﮭﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة أو إھﻤﺎل أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أﻧﮭﻢ
ﺳﯿﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻺﻓﻼس أو إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﯿﺮ.
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ أرﺻﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻈﺎھﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ )ﻣﺜﻞ اﻷﺳﮭﻢ( ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﯿﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح ).(٢١
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ دﻓﻌﮫ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ إﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺔ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎب اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت .ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﻣﺘﻼك
ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
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)(٥

أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
إن ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺄﻓﻀﻞ طﺮﯾﻘﺔ أو ﺑﯿﻌﮫ ﻟﻤﺸﺎرك آﺧﺮ ﺳﯿﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺄﻓﻀﻞ طﺮﯾﻘﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ وﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻋﺮض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻘﯿﺎﺳﮭﺎ أو ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﺗﻢ ﺷﻄﺒﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭﻢ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت ذات اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو
ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺪﺧﻼت ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت
)ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت ذات اﻷﺛﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ.
ﻟﻐﺎﯾﺎت إﯾﻀﺎح اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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)(٦

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
أﺛـــﺎث

- ٢٠١٧
اﻟﻜﻠﻔﺔ –
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٧

أﺟﮭﺰة وﺑﺮاﻣﺞ

ﻋـﺪد وأدوات

وﻣﻌــﺪات

ﺳﯿـــﺎرات

ﺣﺎﺳــﻮب

ﻣﺠﻤـــﻮع

دﯾﻨــــﺎر

دﯾﻨــــﺎر

دﯾﻨــــﺎر

دﯾﻨــــﺎر

دﯾﻨــــﺎر

٠٠٠ر٢٠

إﺿﺎﻓﺎت

-

اﺳﺘﺒﻌﺎدات

-

٨١٥ر٨٧

-

٩١٥ر٢

)٣٥٣ر(٨

-

)٣٥٣ر(٨

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧

٠٠٠ر٢٠

٧٣٠ر٩٠

٨٩٣ر٤٢

٥٣٦ر٦

١٥٩ر١٦٠

اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ –
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٧

٠٠٠ر٢٠

٣٥٨ر٨٦

٠٤٤ر٣٢

٥٣٦ر٦

٩٣٨ر١٤٤

٠٧٠ر١

اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻨﺔ

-

اﺳﺘﺒﻌﺎدات

-

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧

٠٠٠ر٢٠

-

٩١٥ر٢

٢٤٦ر٥١

٥٣٦ر٦

٥٩٧ر١٦٥

-

-

٢٤٦ر٣

-

٣١٦ر٤

)٣٥٣ر(٨

-

)٣٥٣ر(٨

٤٢٨ر٨٧

٩٣٧ر٢٦

٥٣٧ر٦

٣٠٢ر٣

٩٥٦ر١٥

-

-

٩٠١ر١٤٠

٢٥٨ر١٩

- ٢٠١٦

اﻟﻜﻠﻔﺔ –
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦

٠٠٠ر٢٠

٤٧٤ر٩٦

إﺿﺎﻓﺎت

-

٥٣٢

إﺳﺘﺒﻌﺎدات

-

)١٩١ر(٩

٨٠٠ر١٠

-

٣٣٢ر١١

-

)١٩١ر(٩

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

٠٠٠ر٢٠

٨١٥ر٨٧

٢٤٦ر٥١

٥٣٦ر٦

٥٩٧ر١٦٥

اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ –
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦

٠٠٠ر٢٠

٣١٥ر٨٦

١٤٨ر٣٠

٥٣٦ر٦

٩٩٩ر١٤٢

٦٩٦ر١
)٦٥٣ر(١

٨٩٦ر١
-

٣٥٨ر٨٦

٠٤٤ر٣٢

٥٣٦ر٦

٤٥٧ر١

٢٠٢ر١٩

-

اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

٠٠٠ر٢٠
-

-١٠ -

58

٤٤٦ر٤٠

٥٣٦ر٦

-

٤٥٦ر١٦٣

-

٥٩٢ر٣
)٦٥٣ر(١
٩٣٨ر١٤٤
٦٥٩ر٢٠
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)(٧

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ

ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻗﻄﻊ أراﺿﻲ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻟﺮﯾﻒ اﻷردﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﻮن ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ
اﻟﻌﻘﺎري وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﺳﻰ اﻵﻣﻦ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪس ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري( ﺑﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ١٣٦ر١٦٣ر ٣دﯾﻨﺎر ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ
ﻣﺮﺧﺼﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ.

) (٨

ﻋﻘﺎرات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

اﻹﺿﺎﻓـﺎت
دﯾﻨـــﺎر

ﻣﺸﺮوع رﯾﻒ ﻋﻤﺎن

٣٨٨ر٦٣٨ر١

٩٩٤ر٦٦

ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ

٦٤١ر٢٧٤

٨١٨ر٢١٥

٠٢٩ر٩١٣ر١

٨١٢ر٢٨٢

)(٩

اﻟﺮﺻﯿﺪ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٧

اﻟﻤﺤﻮل اﻟﻰ
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

٤٤٣ر٢٥٥ر١

)٩٣٩ر(٤٤٩

٤٥٩ر٤٩٠

)٩٣٩ر(٤٤٩

٩٠٢ر٧٤٥ر١

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻛﻦ اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر *
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ أﺟﯿﺎد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط

٢٠١٧
دﯾﻨــــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨــــﺎر

اﻷردن
اﻷردن
اﻷردن

٪٤٠
٪٤٠
٨٧ر٪٣٢

ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ
ﺗﺠﺎرﯾﺔ

٢٥٧ر١٥٨
٠٦٥ر٦٩٤ر١

٥٨٣ر١١٤
٧٦٦ر٧٠٧ر١

٣٢٢ر٨٥٢ر١

٣٤٩ر٨٢٢ر١

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

٣٤٩ر٨٢٢ر١
٨٩٠ر٤٦
٠٨٣ر٧٣
)٠٠٠ر(٩٠

٦٨٤ر٧١٧ر١
٦٦٥ر١٩٤
)٠٠٠ر(٩٠

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٣٢٢ر٨٥٢ر١

٣٤٩ر٨٢٢ر١
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٩

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ:
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﯿﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ

ﺷﺮﻛﺔ أﺟﯿﺎد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻛﻦ اﻻﯾﻄﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر*

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

دﯾﻨـــــﺎر

دﯾﻨـــــﺎر

دﯾﻨـــــﺎر

دﯾﻨـــــﺎر

دﯾﻨـــــﺎر

دﯾﻨـــــﺎر

دﯾﻨـــــﺎر

دﯾﻨـــــﺎر

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

٩٨٧ر١٨٨ر١

٦٩٠ر٠٤٣ر١

٣٠٢ر٠٢٢ر٥

٢٩٨ر٤٠٤ر٥

٢٠٦ر١

٢٠٦ر١

٤٠٢ر٤٤٥ر٦

١٦٥ر٥٦٥ر٦

ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

٢٠٨ر١٣٣

٦٦٥ر١٤١

١٢٤

١٢١

٥٤٣ر٨٦٥

٥٤٣ر٨٦٥

٥٧١ر٠٠٠ر١

٣٢٩ر٠٠٧ر١

)٢٣٣ر(٧٨٥

)١١٣ر(٧٧٧

)٥٣٣ر(٩٢٩

)٨٥٤ر٢٦٩ر(١

)٠٤١ر٦٣٨ر(١

)٠٤١ر٦٣٨ر(١

)٨٩٣ر٥٤٩ر(٣

)٣٤٧ر٦٤٦ر(٣

-

-

-

-

-

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

-

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

٩٦٢ر٥٣٦

٢٤٢ر٤٠٨

٪٤٠

٪٤٠

٢٥٧ر١٥٨

٥٨٣ر١١٤

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

-

٨٩٣ر٠٩٢ر٤
٨٧ر٪٣٢
٥٦٠ر٣٤٥ر١

٥٦٥ر١٣٤ر٤
٨٧ر٪٣٢
٠٣٣ر٣٥٩ر١

)٢٩٢ر(٧٧١

)٢٩٢ر(٧٧١

٩٢٩ر٨١٧ر٣

٪٤٠

٪٤٠

-

-

٨١٧ر٥٠٣ر١

٩٩٦ر٨٤٧ر٣

٦١٦ر٤٧٣ر١

٥٠٥ر٣٤٨

٧٣٣ر٣٤٨

-

-

٥٠٥ر٣٤٨

٧٣٣ر٣٤٨

٢٥٧ر١٥٨

٥٨٣ر١١٤

٠٦٥ر٦٩٤ر١

٧٦٦ر٧٠٧ر١

-

-

٣٢٢ر٨٥٢ر١

٣٤٩ر٨٢٢ر١

اﻹﯾﺮادات

٨٦٦ر٨٣٢ر٣

٥٠٢ر٥٥٥ر٣

٠٧٢ر٨٠٨

٩١٩ر٩٦٧

-

-

١٢١ر٣٠٠ر٤

٤٢١ر٥٢٣ر٤

ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

)٦٨١ر٤٠٣ر(٣

)٦٥٤ر٠٠١ر(٣

-

-

)٠٧٢ر٠٦٧ر(٣

)٥٤٤ر٩٦٠ر(٢

ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ

)٤٨١ر(٣٥٤

)٠٦٧ر(٤٠٠

)٩٨٥ر(٥٧٥

)٣٢١ر(٦٥٠

-

-

)٠٠٢ر(٢٠٦

)٠١٥ر٠١٥ر(١

٧٠٤ر٧٤

٧٨١ر١٥٣

٠٨٧ر٢٣٢

٥٩٨ر٣١٧

-

-

٠٤٧ر٠٢٧ر١

٨٦٢ر٥٤٧

-

ﯾﻀﺎف :اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

-

-

-

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح
ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

)٢١٥ر(٣

٢٥٣ر٩٠

٢٩٨ر٧٦

٤١٢ر١٠٤

-

-

٠٨٣ر٧٣

*ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ.

)(١٠

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ

ﻣﺤﻠﯿﺔ
أﺟﻨﺒﯿﺔ

-١٢ -
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٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

٩٢٥ر٠٨٠ر١
٩٨٠ر٧٣

٣٥٦ر٤٩٠ر١
٤٢٩ر٢٧

٩٠٥ر١٥٤ر١

٧٨٥ر٥١٧ر١

٦٦٥ر١٩٤

التقرير السنوي العاشر لعام 2017
ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧

)(١١

أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﺴﺘﺮدة
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ذﻣﻢ ﺳﻠﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
أﻣﺎﻧﺎت ﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
أﺧﺮى

)(١٢

٢٦٠ر١
٧٧٥ر٣
٥٢٨ر٩
٤٧٠ر٢٠
٨٧٤ر٢

٢٦٠ر١
٩٩٢ر٣
٨٢١ر٨
٣٢٣ر١٥
٣٩٦ر٢٢
١٤٢ر٢

٩٠٧ر٣٧

٩٣٤ر٥٣

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

وداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ*
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

*

)(١٣

٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

٤٣٣ر٢١١ر٢
١٩٧ر١٨٨
٤٢٤

٢٦٣ر٥٦٢ر١
٦٧٦ر١٧٠
٤٢٦

٠٥٤ر٤٠٠ر٢

٣٦٥ر٧٣٣ر١

ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ .ﯾﺘﻢ رﺑﻂ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻔﺘﺮات ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﺗﺘﻘﺎﺿﻰ
اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ٪٤إﻟﻰ ٥ :٢٠١٦) ٪٥ر ٪٢إﻟﻰ .(٪٤
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع –
ﯾﺒﻠﻎ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﮫ واﻟﻤﺪﻓﻮع ٠٠٠ر٢٥٠ر ١١دﯾﻨﺎر ﻣﻮزﻋﺎ ً ﻋﻠﻰ ٠٠٠ر٢٥٠ر ١١ﺳﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﺳﻤﯿﺔ دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  .٢٠١٧ﺣﯾث ﺗم ﺗﺨﻔﯿﺾ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ٢٠١٧ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٥ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدي
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢٩ﻧﯿﺴﺎن  ٢٠١٧ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح ).(١
إﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري –
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻗﺒﻞ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٠وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
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التقرير السنوي العاشر لعام 2017
ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(١٤

ذﻣﻢ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
أﻣﺎﻧﺎت ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﺧﺮى

)(١٥

٨٠٦ر٦
٣٤٠ر٢
٧١٨

٠٧٢ر١٠
٦٠٥ر٢
٠٢٦ر٢

٨٦٤ر٩

٧٠٣ر١٤

)ﺧﺳﺎﺋر( أرﺑﺎح ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أﺳﮭﻢ
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٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

)٤٧٩ر(٤٦٥
٩٠٤ر٢٩

٣١٣ر١٢٩
٤٠٤ر٢٩

)٥٧٥ر(٤٣٥

٧١٧ر١٥٨

التقرير السنوي العاشر لعام 2017
ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧

)(١٦

ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ

رواﺗﺐ وأﺟﻮر
ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إﯾﺠﺎرات
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ واﺳﺘﺸﺎرات
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺳﯿﺎرات
ﻣﯿﺎه وﻛﮭﺮﺑﺎء
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﺑﺮﯾﺪ وھﺎﺗﻒ واﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺻﯿﺎﻧﺔ
رﺳﻮم إدراج
اﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﺗﺄﻣﯿﻦ
رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ورﺧﺺ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺿﯿﺎﻓﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻋﻤﻮﻻت ﺑﯿﻊ
أﺧﺮى

)(١٧

٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

٦٢١ر١٢٧
٧٨٠ر١٦
٤٢٨ر٢٤
٠٨٨ر٢٦
٦٥٠ر٤
١٠٥ر٧
٠٢٤ر٥
٧٦٧ر٢
١٨٢ر٢
١٦١
٠٠٠ر٥
٦٩٢ر٩
٦٩٠ر١١
٩٧٢
٢١٨ر١
٠٥٦ر٢
٧٧١ر١٧

٤٠٣ر١٢٩
٨٥١ر١٨
٤٢٨ر٢٤
٠٣٨ر٢٥
٥٧٩ر٤
٦٢٧ر٧
٨٩٨ر٣
١٠٥ر٢
٦٠٨ر١
٣٧٦ر١
٠٠٠ر٥
٥٣٤ر١٠
٤٧٦ر١١
٩٧٢
٧٢٦
٠٥٠ر١٣
٥٣٣ر٢٦

٢٠٥ر٢٦٥

٢٠٤ر٢٨٧

ﺣﺼﺔ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ )دﯾﻨﺎر(
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ )ﺳﮭﻢ(

اﻟﺤﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻣﻦ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٧

٢٠١٦

)١٨٠ر(٥١٩
٠٠٠ر٢٥٠ر١١

٩٦٧ر١١١
٠٠٠ر٢٥٠ر١١

ﻓﻠﺲ /دﯾﻨـﺎر

ﻓﻠﺲ /دﯾﻨـﺎر

)(٠/٠٤٦

٠/٠٠٩٩
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التقرير السنوي العاشر لعام 2017
ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(١٨

أرﺻﺪة ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻣﻘﯿﺪة اﻟﺴﺤﺐ
٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻛﻔﺎﻻت ﻣﺴﺘﺮدة*
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ**

٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

٥٦٧ر٨٨
٩٠١ر١٢١

٦٩٣ر٧١
١٨٨ر٣١٥

٤٦٨ر٢١٠

٨٨١ر٣٨٦

* ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺠﻮزة ﻛﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ٠٠٠ر ٥٠دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﯿﻔﺔ( )٠٠٠ :٢٠١٦ر ٥٠دﯾﻨﺎر(.
** ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺠﻮزة ﻛﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎري ﻣﺪﯾﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﯿﻔﺔ(.
)(١٩

ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ
اﻟﺪﺧﻞ رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٤وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺿﺮﯾﺒﯿﺎ ً ﻋﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.
ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ:
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام ٢٠١٥و ٢٠١٦وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ
ﻋﺎم .٢٠١٤
ﺷﺮﻛﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ﻻدارة اﻟﻌﻘﺎرات:
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام  ٢٠١٤و ٢٠١٦وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﯿﻨﺎت .ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﺎم .٢٠١٣

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﻮن ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري:
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام  ٢٠١٤و ٢٠١٦وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﯿﻨﺎت .ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﺎم .٢٠١٣

-١٦ -

64

التقرير السنوي العاشر لعام 2017
ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(١٩

ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﺳﻰ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري:
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام  ٢٠١٤و ٢٠١٦وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﯿﻨﺎت .ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﺎم .٢٠١٣
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻜﺎة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ:
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻻﻋﻮام  ٢٠١٢و ٢٠١٣و ٢٠١٤و ٢٠١٦وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻋﻮام ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ٢٠١٥
ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﯿﻨﺎت .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﺎم .٢٠١١
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪس ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام  ٢٠١٤و ٢٠١٦وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﯿﻨﺎت .ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﺎم .٢٠١٣
ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻟﺮﯾﻒ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻸﻋﻮام  ٢٠١٤اﻟﻰ  ٢٠١٦وﻟﻢ ﺗﻘﻢ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ
ﻋﺎم .٢٠١٣
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢٠

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت .ھﺬا وﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﻌﺎر
واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ:

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى
ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼم ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻠﯿﻔﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻛﻦ اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﯿﻔﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﯿﻔﺔ(

٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

٨٩٠ر١٠٧

٣٨٧ر١١٢

٢٠١٧
دﯾﻨـــﺎر

٢٠١٦
دﯾﻨـــﺎر

٤٧٥ر٤
٩٧٦ر٢
٤٣٨ر٢٧

٢١٧ر٣
٩٧٦ر٢
٥٢٤ر٥٨

٨٨٩ر٣٤

٧١٧ر٦٤

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٩٠١ر ١٧١دﯾﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎري ﻣﺪﯾﻦ وﻛﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ
ﺣﻠﯿﻔﺔ( اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة )١٨٨ :٢٠١٦ر ٣٦٥دﯾﻨﺎر( )إﯾﻀﺎح .(١٨

)(٢١

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺑﻌﺾ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت
ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺸﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ وﺑﻌﺾ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻷدوات.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢١

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ وﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻋﺮض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻘﻨﯿﺎت أﺧﺮى ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻘﻨﯿﺎت أﺧﺮى ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺪﺧﻼت ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ.
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﮭﺮﻣﻲ:
- ٢٠١٧

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
دﯾﻨــــﺎر
٩٠٥ر١٥٤ر١

- ٢٠١٦

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
دﯾﻨــــﺎر
٧٨٥ر٥١٧ر١

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
دﯾﻨــــﺎر

ﻣﺠﻤﻮع
دﯾﻨــــﺎر

-

٩٠٥ر١٥٤ر١

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
دﯾﻨــــﺎر

ﻣﺠﻤﻮع
دﯾﻨــــﺎر

-

٧٨٥ر٥١٧ر١
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
) (٢٢ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻷﻏﺮاض إدارﯾﺔ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ:
ﺗﻄﻮﯾﺮ أراﺿﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﯿﺔ

 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﺮاء أراﺿﻲ ﺑﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ. -ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ.

إن ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ ﺣﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.

-٢٠١٧
إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع
ﻛﻠﻔﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

ﺗﻄﻮﯾﺮ أراﺿـﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺎﻟﯿــﺔ

أﺧـــﺮى

اﻟﻤﺠﻤـــﻮع

دﯾﻨــــﺎر

دﯾﻨــــﺎر

دﯾﻨــــﺎر

دﯾﻨــــﺎر

٦٠٠ر٤٥١

)٥٧٥ر(٤٣٥

)٩٣٩ر(٤٤٩
-

١٧٢ر١١١

٢٩٨ر٧٦

)٢١٥ر(٣

١٩٧ر١٢٧
)٩٣٩ر(٤٤٩
٠٨٣ر٧٣

اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت

)٥٥٣ر(٢

)٧٦٣ر(١

ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى

)٤٠٠ر(١٩٨

)٢٩٥ر(٦٦

)(٥١٠

)٢٠٥ر(٢٦٥

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)٢٩٢ر(١٩٩

)٣٣٥ر(٤٢٧

٤٤٧ر١٠٧

)١٨٠ر(٥١٩

٠٣٤ر٩٦٥ر٤

٨٩١ر١٥٥ر١

٩٥٨ر٧٤٧ر٢

٨٨٣ر٨٦٨ر٨

٠٦٥ر٦٩٤ر١

٢٥٧ر١٥٨

٣٢٢ر٨٥٢ر١

-

)٣١٦ر(٤

اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

-

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع

)٧٥٦ر(٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

٢٧٨ر٩٦١ر٤

٩٥٦ر٨٤٩ر٢

)١٠٨ر(٦

)٨٦٤ر(٩

١٠٧ر٩٠٠ر٢

٣٤١ر٧١١ر١٠

-٢٠١٦
إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع
ﻛﻠﻔﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

٤٥١ر٢٠٠ر١

٧١٧ر١٥٨

)٩٣٣ر٢٢٤ر(١
-

٤١٢ر١٠٤

٨٠٨ر٧٤
٢٥٣ر٩٠

٩٧٦ر٤٣٣ر١
)٩٣٣ر٢٢٤ر(١
٦٦٥ر١٩٤

اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت

)٧٩٤ر(٢

)(٧٩٨

ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى

)٣٦٠ر(٢٠١

)٧٣٤ر(٧٣

)١١٠ر(١٢

)٢٠٤ر(٢٨٧

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)٦٣٦ر(٢٢٨

٥٩٧ر١٨٨

٩٥١ر١٥٢

٩١٢ر١١٢

٠٩٨ر٣٧٧ر٥

٧٨٤ر٥١٨ر١

٩٩٣ر٥٢٦ر٢

٨٧٥ر٤٢٢ر٩

٧٦٧ر٧٠٧ر١

٥٨٢ر١١٤

٣٤٩ر٨٢٢ر١

-

)٥٩٢ر(٣

اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﯿﻔﺔ

-

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع

)٦٦٨ر(٧

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

٤٣٠ر٣٦٩ر٥
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢٣

إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ

ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
إن ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺄﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ،وﯾﺘﻢ
اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ،ﻣﻊ
ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ.
- ٢٠١٧
اﻟﻌﻤﻠـــﺔ
دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ

اﻟﻌﻤﻠـــﺔ
دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ

اﻟﺰﯾﺎدة
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
)ﻧﻘﻄﺔ(

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
دﯾﻨـــﺎر

١٠٠

١١٤ر٢٢

اﻟﻨﻘﺺ
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
)ﻧﻘﻄﺔ(

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
دﯾﻨـــﺎر

)(١٠٠

)١١٤ر(٢٢

اﻟﺰﯾﺎدة
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
)ﻧﻘﻄﺔ(

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
دﯾﻨـــﺎر

١٠٠

٦٢٣ر١٥

اﻟﻨﻘﺺ
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
)ﻧﻘﻄﺔ(

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
دﯾﻨـــﺎر

)(١٠٠

)٦٢٣ر(١٥

- ٢٠١٦
اﻟﻌﻤﻠـــﺔ
دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ

اﻟﻌﻤﻠـــﺔ
دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢٣

إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧ�ﻼل اﻷرﺑ�ﺎ� واﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ ﻧﺘﯿﺠ�ﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿ�ﺮات
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ:
-٢٠١٧
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن
ﺑﻮرﺻﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ
)(٪

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
دﯾﻨــــﺎر

١٠
١٠

٠٩٣ر١٠٨
٣٩٨ر٧

-٢٠١٦
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن
ﺑﻮرﺻﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ
)(٪

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
دﯾﻨــــﺎر

١٠
١٠

٠٣٥ر١٤٩
٧٤٣ر٢

ﻓﻲ ﺣﺎل ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﯾﻜﻮن اﻷﺛﺮ ﻣﺴﺎوي ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ أﻋﻼه ﻣﻊ ﻋﻜﺲ اﻻﺷﺎرة.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻒ أو ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﺗﺮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷرﺻﺪة واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ راﺋﺪة.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢٣

إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ:
أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٣ﺷﮭﻮر
دﯾﻨــﺎر

-٢٠١٧

٧٢٢ر٢

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٣ﺷﮭﻮر
دﯾﻨــﺎر

-٢٠١٦

٦٣١ر٤

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ

ﻣﻦ  ٣ﺷﮭﻮر
إﻟﻰ  ١٢ﺷﮭﺮ
دﯾﻨــﺎر
٠٨٤ر٤

٨٠٦ر٦

ﻣﻦ  ٣ﺷﮭﻮر
إﻟﻰ  ١٢ﺷﮭﺮ
دﯾﻨــﺎر
٤٤١ر٥

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨــﺎر

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨــﺎر
٠٧٢ر١٠

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت
إن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻲ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ .إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﯾﻨﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻊ اﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ) ١/٤١دوﻻر ﻟﻜﻞ دﯾﻨﺎر( ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﺛﺮ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

)(٢٤

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
٢٠١٧

٢٠١٦

دﯾﻨـــــﺎر

دﯾﻨـــــﺎر

٣٠٠ر٣١٨

ﻛﻔﺎﻻت*

٩٢٧ر١٧٦

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻜﻔﺎﻻت ٥٦٧ر ٨٨دﯾﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٦٩٣ :٢٠١٦) ٢٠١٧ر ٧١دﯾﻨﺎر( )إﯾﻀﺎح .(١٨
* ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ٠٠٠ر ٦٠دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﯿﻔﺔ(.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢٥

إدارة رأس اﻟﻤﺎل

ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ رأﺳﻤﺎل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻐﯿﺮات ظﺮوف اﻟﻌﻤﻞ .ھﺬا وﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﯾﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺨﻔﯿﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح
واﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﮫ ﺑﻤﻘﺪار ٠٠٠ر٧٥٠ر ٣ﺳﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إطﻔﺎء ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره ٠٠٠ر٧٥٠ر ٣دﯾﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
إن اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺟﺒﺎري واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ
٣٤١ر٧١١ر ١٠دﯾﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٥٢١ :٢٠١٦) ٢٠١٧ر٢٣٠ر ١١دﯾﻨﺎر(.

)(٢٦

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ

إن اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺼﺎدرة واﻟﻐﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه ،وﺳﺘﻘﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻻﻟﺰاﻣﻲ:
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٩اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﺗﻤﻮز ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٤ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ٩
)اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( واﻟﺬي ﺳﯿﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ٣٩اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس( وﺟﻤﯿﻊ اﻻﺻﺪارات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  .٩ﯾﺠﻤﻊ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ٩ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط .ان اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ٩
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺘﺤﻮط وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر رﻗﻢ  ٩اﻋﻔﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ.
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس
أ(
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس ﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ .٩
ان اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻔﺎﺋﺪة .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﻧﮭﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﯿﺎس اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  .٩وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ھﺬه اﻷدوات ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب.
اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ب(
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ٩ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أدوات اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة  ١٢ﺷﮭﺮ او ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺮض .ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺴﻂ وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ،أن اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺬﻣﻤﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢٦

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١٥اﻻﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر رﻗﻢ ) (١٥اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻧﻮاع اﻻﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ،وﯾﻨﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )(١٧
اﻻﯾﺠﺎرات.
ﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١١ﻋﻘﻮد اﻻﻧﺸﺎء
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١٨اﻻﯾﺮاد
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ) (١٣ﺑﺮاﻣﺞ وﻻء اﻟﻌﻤﻼء
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ) (١٥اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ) (١٨ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ اﻻﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ) (٣١اﻻﯾﺮاد – ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻼﻧﯿﺔ.

ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﺑﻌﻤﻞ دراﺳﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أﺛﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  .١٥ان ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٨ﺣﯿﺚ
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
.١٥
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٠وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) :(٢٨ﺑﯿﻊ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺷﺮﻛﺎﺗﮫ
اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ أو ﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٠وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (٢٨ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﯿﻊ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﯿﻔﺔ أو ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
أﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة  -وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ) - (٣ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺑﯿﻊ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻰ ﻣﺪى ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢٦

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )– (٢ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ
ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) -(٢اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ -ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر رﺋﯿﺴﯿﺔ :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪ ،وﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻊ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻐﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١٦ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر
ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" (١٦ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر" ﺧﻼل ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٦اﻟﺬي
ﯾﺤﺪد ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٦ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
) .(١٧وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻟﻤﺆﺟﺮ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد اﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ او ﻋﻘﻮد اﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ھﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﯿﺎر أﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٦ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ان ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻋﻦ  ١٢ﺷﮭﺮ ،اﻻ إذا ﻛﺎن اﻻﺻﻞ ذو ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺻﻞ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺪﻓﻌﺎت اﻻﯾﺠﺎر.
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،٢٠١٩ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١٧ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻧﻤﻮذﺟﺎ ً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻼﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻌﺮض واﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .وﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ) – (٤ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ )ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎة وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
وﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ( دون اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎﺻﯿﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ .ان اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر ﯾﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻗﺴﺎط.
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،٢٠٢١ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )- (٤٠ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻮﺿﺢ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﺘﻰ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ )إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ( اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ إﻟﻰ او ﻣﻦ
ﺑﻨﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
ﺗﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ان اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎر ﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )او ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻮﻓﺮة( وﯾﻜﻮن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام .إن ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﯿﺔ اﻹدارة ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎر ﻻ ﯾﻤﺜﻞ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺬه
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧

)(٢٦

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) – (٤ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )" (٩اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ﻣﻊ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
رﻗﻢ )" (٤ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ"
ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﯾﻠﻮل  ٢٠١٦ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٤ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩وﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ رﻗﻢ ).(١٧
ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺧﯿﺎرﯾﻦ ﺑﺪﯾﻠﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻘﻮد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) :(٤اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠٢١ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ ،او اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻰ اﻟﺪﺧـﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة طﺒﻘﺖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣٩ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ رﻗﻢ ) - (٢٢ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ – اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﯾﻮﺿﺢ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ أﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺳﯿﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻻوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻞ أو ﻣﺼﺮوف أو دﺧﻞ )أو
ﺟﺰء ﻣﻨﮫ( أو ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮫ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ او اﻻﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻋﻨﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻣﻊ ﺿﺮورة
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮫ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ رﻗﻢ ) - (٢٣ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ – ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﯾﻮﺿﺢ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد درﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) . (١٢ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (١٢وﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﯾﺠﺐ
اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺪى أو اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ أﺧﺮى.
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٩ﻣﻊ وﺟﻮد إﻋﻔﺎءات ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ.
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ﺷﺮﻛﺔ دارات اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٧
)(٢٦

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١٦ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر
ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" (١٦ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر" ﺧﻼل ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٧اﻟﺬي
ﯾﺤﺪد ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٦ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
) .(١٧وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻟﻤﺆﺟﺮ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد اﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ او ﻋﻘﻮد اﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ھﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﯿﺎر أﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٦ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ان ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ
ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻋﻦ  ١٢ﺷﮭﺮ ،اﻻ إذا ﻛﺎن اﻻﺻﻞ ذو ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺻﻞ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺪﻓﻌﺎت اﻻﯾﺠﺎر.
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،٢٠١٩ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) - (١١اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ – اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١١ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" (٣اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻋﻤﺎل" ﻋﻨﺪ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﯾﺔ .ﺗﻮﺿﺢ ھﺬه
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ان اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻋﺎدة ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻨﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻻطﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،٢٠١٧ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﯾﻜﻮن
ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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