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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
السادة املساهمني  /أعضاء الهيئة العامة املحرتمني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
باسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يرشفني مع تجدد لقائنا السنوي أن أرحب بكم وأن أعرض عىل هيئتكم
العامة التقرير السنوي املتضمن ملخصاً ألهم األعامل والنتائج التي قامت بها الرشكة خالل عام  2018باإلضافة اىل
التطلعات املستقبلية وتقرير مدقق الحسابات املستقل والقوائم املالية.
حرضات السادة املساهمني
كان العام  2018مليئاً باألحداث اإلقتصادية والسياسية غري املتوقعة والتي أسهمت يف زيادة حجم التحديات
املفروضة عىل اإلقتصاد الوطني و عىل الرغم من كافة الضغوطات التي تشهدها املنطقة إال أنه مل يستطع اإلرهابيون أن
ينالوا من صمود األردن  ،فلقد قاوم األردنيون أشكاالً مختلف ًة من اإلرهاب عىل املستويني الفكري والسلويك ،حيث شهدت
رش عىل الوضع اإلقتصادي ،إضاف ًة اىل املشاكل
اململكة خالل العام عددا ً من العمليات اإلرهابية التي كان لها تأث ٌ
ري مبا ٌ
األخرى التي عانت منها الدولة عىل مر السنني كالبطالة وارتفاع معدالت املديونية الخارجية والداخلية  .إن الحكومة
األردنية تسعى لبذل أقىص الجهود وتقوم دامئا بالبحث عن البدائل املمكنة للتغلب عىل هذه املشاكل والقضاء عليها.
أما بالنسبة لرشكة األردن األوىل لإلستثامر وبالرغم من الظروف السائدة التي متر بالدولة فقد استطاعت الحفاظ
عىل استقرار وضعها املايل والوفاء بجميع إلتزاماتها املالية و ضبط النفقات واملحافظة عىل املوجودات .
السادة املساهمني الكرام
تسعى الرشكة بكل ٍ
جد إىل تحقيق األهداف والغايات التي تأسست من أجلها والتي ستعود بالفائدة عىل
املساهمني جميعاً ،حيث استمرت األردن األوىل بالتسويق ملجمعاتها التجارية بأفضل الطرق التسويقية املتاحة
إضافة إىل سعي مجلس اإلدارة املتواصل إىل تسويق األرايض التي متلكها رشكاتها التابعة وذلك يك ال يتم تجميد
موارد الرشكة يف استثامرات ال تحقق العائد املطلوب ،األمر الذي يؤدي إىل ضياع فرص استثامرية عىل الرشكة .
ويف الختام أتوجه بعظيم الشكر واالمتنان لزماليئ أعضاء مجلس اإلدارة واىل كافة موظفي رشكة
األردن األوىل لالستثامر ملا يبذلونه من جهود لتحقيق أهداف الرشكة وتطويرها ،كام أود أن أعرب عن
عميق الشكر واالمتنان ملساهمينا عىل دعمهم املتواصل وثقتهم وصربهم وحرصهم عىل مصلحة الرشكة .
وفقنا الله جميعاً يف خدمة هذا البلد يف ظل حرضة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدالله الثاين ابن الحسني
املعظم ،والله ويل التوفيق.
أمين هزاع املجايل
						
والسـالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
رئيس مجلس اإلدارة

معالي السيد  /أيمن هزاع بركات المجالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
شركة بيت اإلستثمار العالمي

السيد  /إسماعيل علي محمد عودة

عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد /ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

عضو مجلس اإلدارة
رشكة نورا لالستثامر

السيد /عبد الحميد محمد ديب محرز

عضو مجلس اإلدارة
شركة األصباغ الوطنية القابضة

السيد /عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور

عضو مجلس اإلدارة
رشكة جيمبال دايركتور شب 2

السيد /أمين سليامن اشتيان الضمور

عضو مجلس اإلدارة
البنك التجاري األردني

السيد  /سيزر هاني عزيز قوالجن

			
مدقق الحسابات الخارجي
					
				
امل�ست�شار القانوين

السادة  /رشكة ديلويت & توش ( الرشق األوسط)
شفيق كميل بطشون – إجازة رقم 740
ال�سادة /مكتب املحامي م�سعود الطنبور

• تم عقد ( )7اجتامعات ملجلس اإلدارة خالل عام 2018
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تقرير جمل�س الإدارة
يرس مجلس إدارة رشكة األردن األوىل لإلستثامر ،رشكة مساهمة عامة محدودة ،أن يرحب بكم يف االجتامع السنوي العادي ،وأن
يقدم لكم تقريره السنوي العارش والبيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية بتاريخ  31كانون األول .2018

أوالً  :وصف ألنشطة الرشكة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد املوظفني وحجم االستثامر الرأساميل

�أ� -أن�شطة ال�شركة الرئي�سية :
اال�ستثمار يف كافة املجاالت الإقت�صادية املختلفة املالية والعقارية وال�صناعية وال�سياحية والتجارية واخلدمية.�إقامة و�إدارة امل�شاريع العقارية ملختلف الغايات واال�ستخدامات مبا فيها الإ�سكانية والتجارية وال�سياحية.-اال�ستثمار يف م�شاريع التنمية العقارية وتطوير الأرا�ضي وحت�سينها.

ب� -أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها :
تقع الرشكة يف مدينة عامن-الرابية  -شارع عبد الله بن رواحة ،مجمع أبراج الرابية عامرة رقم ( ،)4وبلغ عدد موظفي الرشكة يف
نهاية عام  2018اثني عرش موظفاً.

ج  -حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل :
بلغ حجم االستثامر الرأساميل للرشكة يف القطاع العقاري ( )49,139,177دينار أردين ،مستثمرة يف املباين واألرايض داخل اململكة.
وبلغ حجم االستثامر الرأساميل يف القطاع املايل ( )26,551,332مستثمرة يف سوق عامن املايل واألسواق العربية.
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ثانياً  :الرشكات التابعة للرشكة

أ-رشكة األداء لتطوير وتأجري العقارات :
تأسست رشكة األداء لتطوير وتأجري العقارات كرشكة مساهمة خاصة بتاريخ  2005/6/16تحت رقم ( )93برأسامل مدفوع مقداره
( )50,003دينار أردين .ومتتلك رشكة األردن األوىل لالستثامر كامل الحصص املكونة لرأس مالها.
ونشاط الرشكة الرئييس يكمن يف استثامر أموال الرشكة يف املجاالت اإلقتصادية والسياحية والعقارية والتجارية ورشاء أرايض
وإقامة الشقق السكنية وبيعها وبناء وتأجري العقارات وإدارة وتطوير العقارات .وتقع الرشكة يف مدينة عامن -الرابية  -شارع عبد
الله بن رواحة ،مجمع أبراج الرابية عامرة رقم ( ،)4وال يوجد لها فروع كام ال يوجد لديها موظفني وتدار من قبل الرشكة األم
(رشكة األردن األوىل لالستثامر) .ومتتلك الرشكة مجمعات تجارية يف منطقة الرابية والشميساين.

ب-رشكة الطاهر لإلستثامر والتطوير العقاري :
تأسست رشكة الطاهر لالستثامر والتطوير العقاري كرشكة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  2007/7/26تحت رقم ( )14694برأسامل
مدفوع مقداره ( )750,000دينار أردين .ومتتلك رشكة األردن األوىل لالستثامر كامل الحصص املكونة لرأس مالها.
ونشاط الرشكة الرئييس يكمن يف إقامة املشاريع السكنية ورشاء وتأجري وتطوير األرايض واإلستثامر يف األوراق املالية ،وتقع
الرشكة يف مدينة عامن -الرابية  -شارع عبد الله بن رواحة ،مجمع أبراج الرابية عامرة رقم ( ،)4وال يوجد لها فروع كام ال يوجد
لديها موظفني وتدار من قبل الرشكة األم (رشكة األردن األوىل لالستثامر) .ومتتلك الرشكة مرشوع مبنى  Signatureيف منطقة
العبديل عىل شارع رفيق الحريري.

ج-رشكة الفحيص األوىل لإلستثامر :
تأسست رشكة الفحيص األوىل لإلستثامر ،كرشكة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  2007/11/8تحت رقم ( )15234برأسامل مدفوع
مقداره ( )19,500دينار أردين .ومتتلك رشكة األردن األوىل لإلستثامر كامل الحصص املكونة لرأساملها.
ويكمن نشاط الرشكة الرئييس يف اإلستثامر املايل واملساهمة يف الرشكات األخرى وإقامة املشاريع اإلسكانية وبيعها واالستثامر
والتنمية والتطوير واإلعامر ،وتقع الرشكة يف مدينة عامن -الرابية  -شارع عبد الله بن رواحة ،مجمع أبراج الرابية عامرة رقم (،)4
وال يوجد لها فروع كام ال يوجد لديها موظفني وتدار من قبل الرشكة األم (رشكة األردن األوىل لإلستثامر) .ومتتلك الرشكة قطعة
أرض يف قرية الطنيب جنوب عامن تبلغ مساحتها ( )154دونم.

د-رشكة املطار لإلستثامر :
تأسست رشكة املطار لالستثامر كرشكة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  2008/2/11تحت رقم ( )15715برأسامل مدفوع مقداره
( )19,500دينار أردين .ومتتلك رشكة األردن األوىل لإلستثامر كامل الحصص املكونة لرأساملها.
ويكمن نشاط الرشكة الرئييس يف االستثامر يف األسهم والسندات ومتلك األموال املنقولة وغري املنقولة ،وتقع الرشكة يف مدينة
عامن -الرابية  -شارع عبد الله بن رواحة ،مجمع أبراج الرابية عامرة رقم ( ،)4وال يوجد لها فروع كام ال يوجد لديها موظفني
وتدار من قبل الرشكة األم (رشكة األردن األوىل لالستثامر).
اتخذت هيئة املديرين للرشكة يف اجتامعها الغري العادي بتاريخ  03نيسان  2017قرار تصفية الرشكة تصفية اختيارية علامً أن
اإلجراءات القانونية مل تستكمل بعد.
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هـ �-شركة ال�سلط الأوىل للإ�ستثمار :
تأسست رشكة السلط األوىل لالستثامر كرشكة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  2007/11/8تحت رقم ( )15235برأسامل مدفوع
مقداره ( )30,000دينار أردين .ومتتلك رشكة األردن األوىل لإلستثامر كامل الحصص املكونة لرأساملها.
ونشاط الرشكة الرئييس يكمن يف املساهمة يف الرشكات األخرى واستثامر األموال يف األسهم والسندات واألوراق املالية والتسويق
ومتلك األموال املنقولة وغري املنقولة ،وتقع الرشكة يف مدينة عامن -الرابية  -شارع عبد الله بن رواحة ،مجمع أبراج الرابية عامرة
رقم ( ،)4وال يوجد لها فروع كام ال يوجد لديها موظفني وتدار من قبل الرشكة األم (رشكة األردن األوىل لالستثامر) .ومتتلك
الرشكة محفظة مالية يف بورصة عامن.

و�-شركة ل�ؤل�ؤة حوارة للتجارة والإ�ستثمار :
ت�أسست رشكة لؤلؤة حوارة للتجارة واالستثامر كرشكة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  2008/1/24تحت رقم ( )15606برأسامل
مدفوع مقداره ( )19,500دينار أردين .ومتتلك رشكة األردن األوىل لالستثامر كامل الحصص املكونة لرأسامل الرشكة.
ونشاط الرشكة الرئييس يكمن يف اقرتاض األموال الالزمة لها من البنوك واستثامر األموال يف األسهم والسندات واألوراق
املاليةومتلك األموال املنقولة وغري املنقولة ،وتقع الرشكة يف مدينة عامن -الرابية  -شارع عبد الله بن رواحة ،مجمع أبراج الرابية
عامرة رقم ( ،)4وال يوجد لها فروع كام ال يوجد لديها موظفني وتدار من قبل الرشكة األم (رشكة األردن األوىل لالستثامر).ومتتلك
الرشكة قطعة أرض جنوب عامن  -قرية حوارة تبلغ مساحتها ( )94دونم

ي�-شركة الطنيب للإ�ستثمار العقاري :
تأسست رشكة الطنيب لإلستثامر العقاري كرشكة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  2008/1/24تحت رقم ( )15607برأسامل مدفوع
مقداره ( )19,500دينار أردين .ومتتلك رشكة األردن األوىل لالستثامر كامل الحصص املكونة لرأساملها
ونشاط الرشكة الرئييس يكمن يف املساهمة يف الرشكات األخرى ومتلك املشاريع العقارية ومتلك الوكاالت التجارية ،وتقع الرشكة
يف مدينة عامن -الرابية  -شارع عبد الله بن رواحة ،مجمع أبراج الرابية عامرة رقم ( ،)4وال يوجد لها فروع كام ال يوجد لديها
موظفني وتدار من قبل الرشكة األم (رشكة األردن األوىل لالستثامر) .ومتتلك الرشكة قطع أرايض متعددة جنوب عامن – قرية
حوارة تبلغ مساحتها اإلجاملية ( )152دونم.
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ثالثاً  :بيان بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة وأسامء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية
ونبذة تعريفية عن كل منهم
�أ -نبذة تعريفية عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني :

 -1معايل السيد أمين هزاع بركات املجايل
الصفة :رئيس مجلس اإلدارة مستقل
تاريخ العضوية 2018/4/25 :
تاريخ امليالد 1949/02/20:

امل�ؤهالت العلمية :
•

بكالوريوس يف التاريخ من بريوت – لبنان 1972

اخلربات العملية :
عني ملحقاً يف وزارة الخارجية ()1974 -1973
•
عني ملحقاً يف السفارة األردنية بواشنطن ()1975 -1974
•
عني مساعدا ً ملدير املراسم يف وزارة الخارجية ()1977 -1976
•
عني مديرا ً للمراسم بالوكالة ()1979 -1977
•
عني للعمل يف الديوان املليك كمساعد لرئيس الترشيفات ()1989 -1979
•
عمل مديرا ً ملكتب جاللة امللكة نور الحسني ()1993 -1989
•
عني رئيساً للترشيفات امللكية ()1999 -1993
•
عني نائباً لرئيس الوزراء (وزير دولة) ثم ضمت إليه وزارة الشباب والرياضة ومن ثم وزارة اإلعالم
•
()2000-1999
تم انتخابه نائباً يف الربملان االردين كام منحت له رئاسة اللجنة املالية يف مجلس النواب االردين
•
()2012–2010
عضوية مجالس اإلدارة :
•
•
•
•
•
•

رئيس مجلس إدارة املؤسسة الصحفية األردنية ( الرأي)
رئيس مجلس إدارة رشكة القدس للصناعات الخرسانية
نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري األردين
نائب رئيس مجلس إدارة الرشكة األوىل للتأمني
رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداين
رئيس مجلس إدارة الرشكة الدولية ألعامل خدمة التواصل
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 -2رشكة بيت االستثامر العاملي -الكويت
اسم املمثل  :إسامعيل عيل محمد عودة
الصفة  :نائب رئيس مجلس اإلدارة مستقل
تاريخ العضوية 2018/4/25 :
تاريخ امليالد 1967/5/9 :

املؤهالت العلمية:

ماجستري مالية وإدارة أعامل ،جامعة نيوهامشري  -الواليات املتحدة األمريكية 1990
بكالوريوس إدارة أعامل واقتصاد ،جامعة انجلرتا الحديثة  -الواليات املتحدة األمريكية 1989

•
•

الخربات العملية :

نائب رئيس إدارة االلتزام  -رشكة بيت االستثامر العاملي -الكويت منذ  2008والقائم بأعامل مدير إدارة املخاطر منذ 2014
مدير دائرة االلتزام  -مجموعة الراجحي املرصفية -اململكة العربية السعودية ( )2007-2005
كبري املوظفني  -بنك قطر الوطني -قطر ()2005-2004
نائب رئيس دائرة االلتزام  -مجموعة سامبا املالية  -اململكة العربية السعودية ()2004-2001
عدة مناصب يف ستي بنك  -األردن :نائب رئيس مقيم قسم االلتزام والجودة ،الخزينة ،العمليات ،التدقيق،االئتامن
()2001-1992
مساعد مدير ( )Management Associateسيتي بنك نيويورك ()1991

•
•
•
•
•
•

عضوية مجالس اإلدارة :

رئيس مجلس إدارة بيت اإلستثامر العاملي  -البحرين
عضو هيئة مديرين يف رشكة بيت االستثامر العاملي -األردن
نائب رئيس مجلس إدارة يف رشكة األداء لتطوير وتأجري العقارات
رئيس هيئة مديرين يف رشكة الطاهر لالستثامر والتطوير العقاري

•
•
•
•

 -3سعادة السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ
الصفة  :عضو مجلس إدارة غري مستقل
تاريخ العضوية 2018/4/25:
تاريخ امليالد 1946/1/1:

املؤهالت العلمية :

بكالوريوس يف اإلدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة األردنية 1971 -

•
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الخربات العملية :

رئيس تنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ والتي تضم تحت مظلتها  33رشكة منترشة يف الوطن العريب وأوروبا
•
الرشقية والغربية وآسيا يف مختلف املجاالت كالكيامويات والهندسة واألدوات املنزلية والعقارات والخدمات املرصفية واالعالم والتي
توفر للمستهلك خدمات ومنتجات وسلع عديده ومتنوعة وتضم يف كوادرها  5,000موظف وموظفة.

عضوية مجالس اإلدارة :

رئيس مجلس إدارة البنك التجاري األردين
رئيس مجلس اإلدارة لكافة رشكات مجموعة الصايغ
رئيس مجلس إدارة دهانات ناشونال يف كافة فروعها
عضو مجلس أمناء جائزة امللك عبدالله الثاين للعمل الحر والريادة – عامن
عضو مجلس إدارة يف النادي األرثوذكيس
رئيس مجلس إدارة النادي األرثوذكيس – عامن
رئيس مجلس إدارة الرشكة العربية لصناعة الدهانات – فلسطني
رئيس مجلس إدارة أبعاد األردن واالمارات لالستثامر التجاري

•
•
•
•
•
•
•
•

 -4رشكة نورا لالستثامر
اسم املمثل  :عبدالحميد محمد ديب محرز
الصفة  :عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 2018/4/25 :
تاريخ امليالد 1976/3/10:

املؤهالت العلمية:

•
•
•

شهادة (2005 -)CFA
ماجستري إدارة أعامل  /متويل ،الجامعة األمريكية – 2002
بكالوريوس علوم ،الجامعة األمريكية  -بريوت 1999

الخربات العملية :

•
•
•
•

نائب رئيس تنفيذي إدارة األصول -الحاالت الخاصة  -رشكة بيت االستثامر العاملي ( 2011ولغاية تاريخه)
نائب رئيس إدارة اإلستثامرات املرصفية  -رشكة كامكو لإلستثامر -الكويت ()2011 - 2010
محلل مايل أول لدى رشكة بيت االستثامر العاملي  /الكويت ()2010 - 2005
محلل مايل لدى رشكة األوىل لالستثامر  /الكويت ()2005 - 2003

عضوية مجالس اإلدارة :

•
املالية

عضو مجلس إدارة يف عدد من الرشكات اإلقليمية والدولية يف قطاعات العقارات والتأمني والغذاء والصناعة والخدمات
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 -5البنك التجاري األردين
اسم املمثل  :سيزر هاين عزيز قوالجن
الصفة  :عضو مجلس إدارة غري مستقل
تاريخ العضوية 2018/4/25 :
تاريخ امليالد 1964/8/22 :

املؤهالت العلمية :

ماجستري إدارة أعامل ( / )MBAالتمويل من جامعة داالس  /تكساس – الواليات املتحدة 1999

•

الخربات العملية :

املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ()1997-1989
مدير رئييس – رشكة آرثر اندرسن /اململكة العربية السعودية )2004-1999( -
مساعد مدير عام – البنك السعودي األمرييك (سامبا) )2006-2004( -
رئيس تنفيذي – رشكة أبرام لالستثامر الصناعي والتجاري /اململكة العربية السعودية )2008-2006( -
مساعد مدير عام – بنك اإلسكان للتجارة والتمويل )2012-2008( -
نائب مدير عام – بنك اإلسكان للتجارة والتمويل )2015-2012( -
مدير عام  -البنك التجاري األردين  2015( -و لغاية تاريخه )

•
•
•
•
•
•
•

عضوية مجالس اإلدارة :

عضو مجلس إدارة – رشكة املعلومات االئتامنية
رئيس هيئة املديرين – رشكة الرشق األوسط لخدمات الدفع

•
•

 -6رشكة األصباغ الوطنية القابضة
إسم املمثل  :عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور
الصفة  :عضو مجلس إدارة غري مستقل
تاريخ العضوية 2018/4/25 :
تاريخ امليالد 1972/9/14 :

املؤهالت العلمية :

ماجستري  MBAيف إدارة االعامل الدولية من جامعة ليدز – بريطانيا 1997
بكالوريوس إدارة األعامل واملحاسبة – الجامعة األردنية 1994

•
•

الخربات العملية :

مستشار مايل ملجموعة الصايغ
املدير العام لرشكة برنسيل انرتبرايزس

•
•
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عضوية مجالس اإلدارة :

•
•
•
•

عضو مجلس إدارة البنك التجاري األردين
عضو مجلس إدارة أبعاد األردن واالمارات لالستثامر التجاري
عضو مجلس إدارة مختربات بيوالب الطبية
رئيس مجلس إدارة رشكة الحياة لألشعة التشخيصية

 -7رشكة جيمبال دايركتور شب 2
اسم املمثل  :أمين سليامن اشتيان الضمور
الصفة  :عضو مجلس إدارة غري مستقل
تاريخ العضوية 2018/4/25:
تاريخ امليالد 1973/3/16:

املؤهالت العلمية :
•

بكالوريوس اقتصاد – جامعة مؤتة 1996

الخربات العملية :
•
•

الرئيس التنفيذي لرشكة ميثاق لالستثامرات العقارية ( 2008و لغاية تاريخه)
مدير الدائرة العقارية – رشكة املستثمرون العرب املتحدون ()2008-1997

عضوية مجالس اإلدارة :
•

عضو مجلس إدارة رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة السابقني :
 .1السيد "محمد خري" عبدالحميد املحمد عبابنه
الصفة  :رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ التعيني 2014/4/20:
تاريخ امليالد 1945/10/12:

املؤهالت العلمية:

ماجستري إدارة عامة ،جامعة أوبرن  -الواليات املتحدة األمريكية 1989
ماجستري علوم عسكرية،جامعة 1988 Air University
اإلدارة العليا ،الجامعة البحرية للدراسات العليا  -الواليات املتحدة األمريكية 1987
بكالوريوس علوم عسكرية ،جامعة 1977 Air University
بكالوريوس علوم طريان ،أكادميية الطريان اليونانية 1967
شهادة عضو مجلس إدارة معتمد  -بيت الحوكمة األردين ( )JIODالتابعة ملؤسسة بيت التمويل الدولية (2013 )IFC

•
•
•
•
•
•

الخربات العملية :

رئيس أركان سالح الجو املليك األردين ()1999-1995
ضابط طيار يف سالح الجو املليك ()1999-1963
شغل عضوية مجالس إدارة عدة رشكات مساهمة عامة وخاصة

•
•
•

 .2رشكة بيت االستثامر العاملي – الكويت
اسم املمثل  :إسامعيل عيل محمد عودة
الصفة  :نائب رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ التعيني 2014/4/20 :
تاريخ امليالد 1967/5/9 :

املؤهالت العلمية :

ماجستري مالية وإدارة أعامل ،جامعة نيوهامشري – الواليات املتحدة األمريكية 1990
بكالوريوس إدارة أعامل واقتصاد ،جامعة انجلرتا الحديثة – الواليات املتحدة األمريكية 1989

•
•

الخربات العملية :

نائب رئيس إدارة االلتزام – رشكة بيت االستثامر العاملي -الكويت منذ  2008والقائم بأعامل مدير إدارة املخاطر منذ 2014
مدير دائرة االلتزام – مجموعة الراجحي املرصفية -اململكة العربية السعودية ( )2007-2005
كبري املوظفني – بنك قطر الوطني -قطر ()2005-2004
نائب رئيس دائرة االلتزام – مجموعة سامبا املالية  -اململكة العربية السعودية ()2004-2001

•
•
•
•
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عدة مناصب يف ستي بنك  -األردن :نائب رئيس مقيم قسم االلتزام والجودة ،الخزينة ،العمليات ،التدقيق ،االئتامن
•
(.)2001-1992
مساعد مدير ( )Management Associateسيتي بنك نيويورك ()1991
•

 -3معتصم "محمد خري" عبدالحميد عبابنه
الصفة  :عضو مجلس اإلدارة
تاريخ التعيني 2014/4/20:
تاريخ امليالد 1971/10/19 :

املؤهالت العلمية:

•

بكالوريوس هندسة صناعية  -الجامعة األردنية 1994

الخربات العملية :

•
•
•
•
•
•

رئيس تنفيذي – رشكة امليزان لالستثامر ( 2005ولغاية تاريخه)
مدير عام ورشيك – رشكة األردن الدولية للبث اإلذاعي ()2005-2003
مدير عام وصاحب عمل – مؤسسة عرب األردن للتسويق ()2003-1999
مدير عام وصاحب عمل – الرشكة األردنية ملاكينات التعبئة والتغليف ( )2003-1999
مهندس تخطيط – رشكة  -Westinghouse Houseالواليات املتحدة األمريكية ()1998-1996
مهندس إنتاج – رشكة الزي لصناعة األلبسة ()1996-1994

 -4رشكة جيمبال دايركتورشب 2
اسم املمثل  :عبدالحميد محمد ديب محرز
الصفة  :عضو مجلس اإلدارة
تاريخ التعيني 2017/7/20 :
تاريخ امليالد 1976/3/10 :

املؤهالت العلمية:

•
•
•

شهادة (2005 – )CFA
ماجستري إدارة األعامل 2002 -
بكالوريوس علوم بيولوجيا 1999 -

الخربات العملية :

•
•
•
•

نائب رئيس تنفيذي إدارة األصول – الحاالت الخاصة – رشكة بيت االستثامر العاملي ( 2011ولغاية تاريخه)
نائب رئيس إدارة اإلستثامرات املرصفية  -رشكة كامكو لإلستثامر -الكويت ()2011 – 2010
محلل مايل أول لدى رشكة بيت االستثامر العاملي  /الكويت ()2010 – 2005
محلل مايل لدى رشكة األوىل لالستثامر  /الكويت ()2005 – 2003
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 .5نبيل سمري عيل مكاحلة
الصفة  :عضو مجلس إدارة
تاريخ التعيني 2014/4/20:
تاريخ امليالد 1970/04/1 :

املؤهالت العلمية:

ماجستري إدارة أعامل  – Keller Graduate school ،الواليات املتحدة األمريكية 2006
شهادة محاسب قانوين معتمد 1997 CPA
بكالوريوس محاسبة – جامعة الريموك 1992

•
•
•

الخربات العملية :

رئيس تنفيذي يف مجموعة الجنايب (  2014ولغاية تاريخه)
مدير مايل واستثامري يف رشكة ومار العاملية ()2013- 2009
مدير دائرة العمليات يف رشكة أموال إنفست ()2008-2007
مدير دائرة العمليات )2007-2003( Sterling Underwriters Agency
مدير الدائرة املالية )2003-1999(Sterling West Insurance Services
مدير مايل )1999-1995( Alliance Insurance Group
مدقق حسابات رئييس )1995-1992( T.ELG.CPA

•
•
•
•
•
•
•

 .6رشكة نورا لالستثامر
اسم املمثل  :وائل كامل جاد الله الصناع
الصفة  :عضو مجلس إدارة
تاريخ التعيني 2014/4/20 :
تاريخ امليالد 1974/5/29 :

املؤهالت العلمية :

ماجستري ، International Securities , Investment & Bankingجامعة ريدينج– اململكة املتحدة 2002
بكالوريوس إدارة أعامل – الجامعة األمريكية ،بريوت 1996

•
•

الخربات العملية :

مدير دائرة االستثامرات البنكية– رشكة بيت االستثامر العاملي – األردن ()2015/2– 2011
مدير دائرة متويل الرشكات – رشكة الثقة لالستثامرات األردنية ()2010
مدير دائرة االستثامرات البنكية– مجموعة العريب لالستثامر ()2009-2007

•
•
•
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 .7رشكة العرشون إلدارة املشاريع
اسم املمثل  :أمين سليامن اشتيان الضمور
الصفة  :عضو مجلس اإلدارة
تاريخ التعيني 2015/12/9 :
تاريخ امليالد 1973/3/16 :

املؤهالت العلمية:
•

بكالوريس اقتصاد -جامعة مؤتة 1996

الخربات العملية :
•
•

الرئيس التنفيذي لرشكة ميثاق لالستثامرات العقارية ( 2008و لغاية تاريخه)
مدير الدائرة العقارية – رشكة املستثمرون العرب املتحدون ()2008 – 1997
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ب  -أسامء ورتب أشخاص اإلدارة العليا الحاليني ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :
 .1إيناس زياد عبدالله عبد عمر
الصفة  :سكرتري /أمني رس مجلس اإلدارة
تاريخ التعيني 2014/4/20:
تاريخ امليالد 1981/11/7 :

املؤهالت العلمية:

بكالوريوس حقوق ،جامعة جرش األهلية .2004
شهادة سكرتري مجلس اإلدارة – أمني الرس .2013

•
•

الخربات العملية :

مستشار قانوين وضابط امتثال -رشكة األردن األوىل لالستثامر ( – 2009لتاريخه)
مستشار قانوين وضابط امتثال -رشكة بيت االستثامر العاملي  /األردن ()2009 – 2007

•
•

.2حازم يحيى عبدالله مريان
الصفة  :رئيس قسم اإلستثامر
تاريخ التعيني 2016/9/4 :
تاريخ امليالد 1983/9/15 :

املؤهالت العلمية:

أخصايئ أسواق مالية إسالمية معتمد – املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية  /البحرين 2014
الدبلوم املهني املتخصص يف التحليل املايل – معهد الدراسات املرصفية 2007
بكالوريوس علوم مالية ومرصفية – جامعة الريموك 2005

•
•
•

الخربات العملية :

رئيس قسم األسهم  -مؤسسة تنمية أموال األيتام ()2016-2014
وسيط مايل – رشكة الوميض للخدمات املالية واإلستثامر ()2014-2006

•
•
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أسامء ورتب أشخاص اإلدارة العليا السابقني ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :
 .1السيد "محمد خري" عبدالحميد املحمد عبابنه
الصفة  :رئيس مجلس اإلدارة متفرغ
تاريخ التعيني  2014/4/20 :لغاية 2018/4/25
تاريخ امليالد 1945/10/12 :

املؤهالت العلمية:

•
•
•
•
•
•

ماجستري إدارة عامة ،جامعة أوبرن – الواليات املتحدة األمريكية 1989
ماجستري علوم عسكرية،جامعة 1988 Air University
اإلدارة العليا ،الجامعة البحرية للدراسات العليا – الواليات املتحدة األمريكية 1987
بكالوريوس علوم عسكرية ،جامعة 1977 Air University
بكالوريوس علوم طريان ،أكادميية الطريان اليونانية 1967
شهادة عضو مجلس إدارة معتمد – بيت الحوكمة األردين ( )JIODالتابعة ملؤسسة بيت التمويل الدولية (2013 )IFC

الخربات العملية :

•
•
•

رئيس أركان سالح الجو املليك األردين ()1999-1995
ضابط طيار يف سالح الجو املليك ()1999-1963
شغل عضوية مجالس إدارة عدة رشكات مساهمة عامة وخاصة

 .2بهاء أحمد محمد نصري
الصفة  :املدير املايل و اإلداري
تاريخ التعيني  2015/08/10 :ولغاية 2018/6/13
تاريخ امليالد 1985/01/18 :

املؤهالت العلمية:

•
•
•
•
•
•

بكالوريوس علوم مالية ومرصفية  ،جامعة الريموك .2007
شهادة مستشار مايل معتمد – CFCمعهد املستشارين املاليني األمريكية IFC.
شهادة مدرب دويل معتمد CIPT-معهد الشهادات املعتمدة ACI.
دبلوم التحكيم التجاري الدويل – اتحاد التحكيم الدويل – بروكسل.
مدير مايل معتمد – جامعة ميزوري – الواليات املتحدة األمريكية.
محلل مايل معتمد – جامعة ميزوري – الواليات املتحدة األمريكية.
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الخربات العملية :

مدير إداري ورئيس قسم املحاسبة – رشكة األردن األوىل لالستثامر (.)2015/08-2015/04
محاسب رئييس – رشكة األردن األوىل لالستثامر (.)2015/04 - 2014/06
مراقب مايل – مجموعة بن الدن السعودية – اململكة العربية السعودية ( .) 2014 – 2011
محاسب رئييس  -رشكة األطعمة املمتازة – االمارات العربية املتحدة (.)2011-2009
محاسب عام – رشكة أكسيوم تيليكوم – االمارات العربية املتحدة ( .)2009-2007

•
•
•
•
•

رابعاً  :بيان بأسامء كبار ماليك األسهم املصدرة من قبل الرشكة وعدد األسهم اململوكة لكل منهم
(املساهمني املالكني ألكرث من )%5
الرقم
1
2
3
4
5

االسم
رشكة جيمبال القابضة
البنك التجاري األردين
رشكة األصباغ الوطنية القابضة
رشكة التجمع العقارية املتحدة
كالرا عبد النور نايف عبد النور

عدد األسهم كام
يف2018/12/31
20,406,569
7,476,024
5,040,208
4,004,231
3,892,791

النسبة
%27,209
%9.968
%6.720
%5.338
%5.190

عدد األسهم كام يف
2017/12/31
%27,209
20,406,569
%9.968
7,476,024
%6.720
5,040,208
%5.609
4,206,731
%5.190
3,892,791
النسبة

خامساً :الوضع التنافيس للرشكة ضمن قطاع نشاطها
نظرا ً لكون الرشكة تعمل يف مجال االستثامر يف السوق املحيل وعدد من األسواق العربية فإنه يصعب تحديد الجو التنافيس الذي
تعمل به وكذلك يصعب تحديد حصة الرشكة من السوق محلياً أو خارجياً ،كون نشاط الرشكة الرئييس هو التملك واملساهمة يف
الرشكات املدرجة وغري املدرجة.

سادساً  :درجة اعتامد الرشكة يف عملها عىل موردين محددين و/أو عمالء رئيسيني محليا وخارجياً
ال يوجد اعتامد عىل موردين محددين أو عمالء رئيسيني محلياً وخارجياً يشكلون  %10فأكرث من إجاميل املشرتيات و /أو املبيعات.

سابعاً  :الحامية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني
واألنظمة أو غريها
ال يوجد أي حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها ،باستثناء اإلعفاء
من رضيبة املبيعات ورسوم الجامرك عىل األعامل اإلنشائية ملرشوع رشكة الطاهر لالستثامر والتطوير العقاري التابعة للرشكة يف
منطقة العبديل .
ال يوجد أي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز حصلت عليها الرشكة.
17
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ثامناً  :القرارات الصادرة عن الحكومة أو املنظامت الدولية أو غريها التي لها أثر مادي عىل عمل الرشكة
أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية
ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو املنظامت الدولية أو غريها التي لها أثر مادي عىل عمل الرشكة أو منتجاتها أو قدراتها
التنافسية.
وال تنطبق معايري الجودة الدولية عىل الرشكة.

تاسعاً  :الهيكل التنظيمي للرشكة
أ  -الهيكل التنظيمي :
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ب  -عدد املوظفني وفئات مؤهالتهم:
املؤهل العلمي

عدد املوظفني

بكالوريوس

6

دبلوم

2

ثانوية عامة

4

إجاميل عدد املوظفني

12

ج  -برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الرشكة :
مل تقم الرشكة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب ملوظفي الرشكة خالل السنة املالية 2018

عارشاً  :املخاطر التي تتعرض الرشكة لها
تتمثل املخاطر التي تتعرض لها الرشكة يف- :
أ  -مخاطر تقلب أسعارالعمالت:
معظم املوجودات واملطلوبات املالية تتم بالدينار األردين ،كام تتم معظم معامالت املجموعة بشكل عام بالدينار األردين والدوالر
األمرييك ،ونظرا ً ألن سعر رصف الدوالر مقابل الدينار مستقر ,فإن إدارة املجموعة تعتقد بأنه ال تتعرض ملخاطر تقلبات أسعار
الرصف بشكل جوهري.
ب  -مخاطر نسبة الفائدة:
وهي تلك املخاطر املتعلقة باحتامل تقلب قيمة األداة املالية بسبب تغيري أسعار الفائدة بالسوق ،وال يوجد تأثري مادي لهذا النوع
من املخاطر عىل الرشكة كونها تقرتض مبعدالت فائدة ثابتة.
ج  -مخاطر السوق:
إن مخاطر السوق هي املخاطر التي تنشأ من التغريات يف أسعار السوق كأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار أدوات امللكية
والتي تؤثر يف أرباح الرشكة أو يف قيمة األدوات املالية لدى املجموعة.
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة عىل مدى تعرض الرشكة ملخاطر السوق يف حدود مقبولة إضافة إىل تعظيم
العائد.
د  -مخاطر السيولة:
تكمن مخاطر السيولة يف عدم قدرة الرشكة عىل الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها .وبالتايل فإنه اليوجد تأثري مادي عىل
الرشكة من هذه الناحية كون أن إدارة الرشكة تحتفظ دامئاً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع يف الظروف
العادية واالضطرارية دون تحمل خسائر غري مقبولة أو مخاطر قد تؤثر عىل سمعة الرشكة.
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حادي عرش  :اإلنجازات التي حققتها الرشكة واألحداث الهامة التي مرت عليها خالل السنة املالية 2018
 )1إعادة تقدير استثامرات الرشكة:
قامت رشكة األردن األوىل لالستثامر بإعادة تقدير القيمة العادلة لالستثامرات العقارية املتمثلة يف املجمعات التجارية واألرايض،
حيث سجلت الرشكة خسارة تدين يف قيمة بعض العقارات مببلغ ( )3,331,381دينار أردين وفقاً لتقدير املقيمني العقاريني
املعتمدين.

 )2مرشوع رشكة الطاهر لالستثامر والتطوير العقاري
(:)SIGNATURE
تعمل الرشكة عىل تسويق املجمع الكائن يف منطقة العبديل لدى
الرشكات الكربى داخل اململكة وخارجها حيث يقع املجمع يف منطقة
العبديل عىل شارع رفيق الحريري مقابل البوليفارد ويبعد عن العبديل
مول أقل من  100مرت .يتميز املجمع بتناسق الهندسة املعامرية
والتصاميم الداخلية وفق أحدث املواصفات واملعايري العاملية املطلوبة
ومالمئته من حيث أنظمة السالمة العامة وجوده انشائه وخدماته.
تبلغ املساحة اإلجاملية للمجمع حوايل  20ألف مرت مربع يتألف من
اثني عرش طابقاً تضم أربعة طوابق ملواقف السيارات تتسع لوقوف
 220سيارة تقريباً ،فيام تبلغ مساحة الطابق األريض املخصص ملحالت
التجزئة حوايل  1,800م 2كام وتبلغ املساحة اإلجاملية للطوابق األخرى
حوايل  10,000م.2
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 )3مبنى رشكة األداء لتطوير وتأجري العقارات:
يقع املبنى يف منطقة الشميساين /شارع الثقافة ،و تبلغ املساحة االجاملية للمجمع حوايل  10,500مرت مربع ،يتألف من اثني عرش
طابقا تضم ثالث طوابق مقسمة اىل مواقف سيارات تتسع لوقوف  100سيارة تقريبا إضافة اىل عدد من املكاتب .
علامً بأن هنالك مباحثات جادة مع منظمة دولية الستئجار كامل املبنى.

 )4املحفظة االستثامرية:

سجلت رشكة صندوق جلوبل مينا فايننشال أسيتس ( )GMFAأرباحاً ملموسة متأتية من بيع بعض األصول والتي نتج عنها توزيعات
نقدية عىل املساهمني بلغت  69مليون دوالر ،حيث استلمت األردن األوىل مبلغ ( )2,200,000دينار أردين تقريباً.
ولكن نتيجة إلستمرار حالة عدم اإلستقرار يف األسواق املالية املحلية والعاملية وخاصة انخفاض أسعار األسهم املحلية تكبدت الرشكة
خسائر غري محققة بلغت تقريبا  12مليون دينار أردين أثرت عىل صايف حقوق مساهمي الرشكة ،اضافة اىل انخفاض سعر صايف
قيمة األصول لصندوق ( )GMFAاألمر الذي ح ّمل الرشكة خسائر أخرى غري محققة بلغت ما يقارب ( )2,570,000دينار أردين.

ثاين عرش  :األثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية والتدخل ضمن
نشاط الرشكة الرئييس
ال يوجد أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية والتدخل ضمن نشاط الرشكة الرئييس

ثالث عرش  :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني
وأسعار األوراق املالية وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الرشكة أيهام أقل
البيان

2018

2017

2016

2015

2014

املوجودات

69,441,368

80,941,637

85,229,271

82,817,256

83,157,507

صايف حقوق املساهمني

60,260,896

70,903,363

74,746,647

70,668,906

69,784,248

األرباح والخسائر بعد املخصصات

()5,545,240

()1,332,373

()583,043

()342,417

1,226,440

األرباح املوزعة

______

______

______

______

______

نسبة األرباح املوزعة

______

______

______

______

______

القيمة السوقية للسهم

0.33

0.40

0.37

0.37

0.41
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الرابع عرش  :تحليل املركز املايل للرشكة ونتائج أعاملها خالل السنة املالية
قامت الرشكة بتسجيل خسارة بعد الرضيبة مببلغ ( )5,545,240دينار أردين حيث أصبحت القيمة الدفرتية للسهم يف نهاية العام
( )0.803دينار أردين .ويويص مجلس اإلدارة إىل الهيئة العامة باملوافقة عىل املخصصات واالحتياطيات كام يف امليزانية ونعرض
فيام ييل تحليالً للمركز املايل ونتائج أعامل الرشكة:
2018

2017

البيان
صايف حقوق امللكية

60,260,896

70,903,363

صايف الربح (الخسارة)

()5,545,240

()1,332,373

العائد عىل متوسط املوجودات

()%7,99

()%1.64

العائد عىل متوسط حقوق املساهمني

()%9,20

()%1.87

نسبة السيولة

4.735

6.893

نسبة السيولة الرسيعة

1.708

3.006

نسبة املطلوبات لحقوق امللكية

15.2%

%14.157

نسبة املطلوبات طويلة األجل للموجودات

7.862%

%8.80

نسبة املطلوبات إلجاميل املوجودات

13.22%

%12.33

خامس عرش  :التطورات والخطط املستقبلية الهامة للرشكة لعــــام 2019
 العمل عىل توفري السيولة الالزمة من خالل ادارة التدفقات النقدية لتمكني الرشكة من الوفاء بالتزاماتها وتخفيض املديونية. العمل عىل تنويع املحفظة االستثامرية للوصول اىل أقىص عائد ممكن وبأقل نسبة مخاطرة. االستمرار يف تسويق املجمعات واملباين واألرايض التابعة للرشكة وبأفضل الطرق التسويقية املتبعة محلياً واقليمياً. -االستمرار يف إدارة االصول اململوكة للرشكة ومبا يحقق أعىل إيراد ممكن.

سادس عرش :أتعاب التدقيق للرشكة والرشكات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها املدقق
و/أو مستحقة له
أتعاب التدقيق الخارجي

اسم الرشكة
رشكة األردن األوىل لالستثامر ورشكاتها التابعة(األداء
لتطوير وتأجري العقارات ,الطاهر لالستثامر والتطوير
العقاري ،السلط األوىل لالستثامر ,الفحيص األوىل
لالستثامر  ,الرمثا األوىل لالستثامر  ,لؤلؤة حوارة للتجارة
و االستثامر  ,الطنيب لالستثامر العقاري )

20,570

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

20,570

أتعاب التدقيق الداخيل

---
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سابع عرش  :عدد األوراق املالية املسجلة بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص السلطة التنفيذية
وأقاربهم والرشكات املسيطر عليها من قبل أي منهم
أ  -عدد األوراق املالية املسجلة بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة :

االسم

املنصب

الجنسية

عدد األسهم
كام يف  31كانون أول
2018

2017

أمين هزاع بركات املجايل

رئيس مجلس إدارة

أردنية

50,000

50,000

رشكة بيت االستثامر العاملي
املمثل :إسامعيل عيل عودة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

كويتية
أردنية

15,000
---

15,000
---

ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

2,898,289

2,898,289

رشكة نورا لالستثامر
املمثل  :عبد الحميد محمد ديب محرز

عضو مجلس اإلدارة

أردنية
أردنية

10,000
---

10,000
---

رشكة األصباغ الوطنية القابضة
املمثل :عبدالنور نايف عبد النور عبدالنور

عضو مجلس اإلدارة

إماراتية
أردنية

5,040,208
1,962,239

5,040,208
1,962,239

رشكة جيمبال دايركتور شب 2
املمثل  :أمين سليامن اشتيان الضمور

عضو مجلس اإلدارة

بحرينية
أردنية

10,000
---

10,000
---

البنك التجاري األردين
املمثل :سيزر هاين عزيز قوالجن

عضو مجلس اإلدارة

أردنية
أردنية

7,476,024
---

7,476,024
---

" محمد خري" عبدالحميد عبابنه

رئيس مجلس إدارة سابق

أردنية

130,000

130,000

رشكة نورا لالستثامر
املمثل  :وائل كامل جاد الله الصناع

عضو مجلس إدارة سابق

أردنية
أردنية

10,000
---

10,000
---

نبيل سمري مكاحلة

عضو مجلس إدارة سابق

أردنية

---

10,000

رشكة العرشون إلدارة املشاريع
املمثل :أمين سليامن اشتيان الضمور

عضو مجلس إدارة سابق

أردنية
أردنية

10,000
---

10,000
---

معتصم "محمد خري" عبد الحميد عبابنه

عضو مجلس إدارة سابق

أردنية

29,161

29,161

رشكة جيمبال دايركتور شب 2
املمثل  :عبدالحميد محمد محرز

عضو مجلس إدارة سابق
عضو مجلس إدارة سابق

بحرينية
لبنانية

10,000
---

10,000
---

ال يوجد األوراق املالية املسجلة بأسامء الرشكات املسيطر عليها من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة .
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ب  -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية :
االسم
" محمد خري" عبدالحميد عبابنه
إيناس زياد عبد عمر
حازم يحيى عبدالله مريان

املنصب

الجنسية

رئيس مجلس إدارة سابق
سكرتري  /أمني رس مجلس اإلدارة
رئيس قسم اإلستثامر

أردنية
أردنية
أردنية

عدد األسهم
كام يف  31كانون أول
2017
2018
130,000
130,000
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

علامً بأن الرشكة ال يوجد لديها مدير عام
ج  -عدد األوراق املالية املسجلة بأسامء أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب اإلدارة العليا :
االسم

الصلة

زوجة ميشيل الصايغ
نازي توفيق نخله القبطي
كالرا عبدالنور نايف عبد النور ابنة عبد النور نايف

الجنسية
أردنية
أردنية

عدد األسهم
كام يف  31كانون أول
2017
2018
195,608
195,608
3,892,791
3,892,791

الميتلك أي من أقارب اإلدارة العليا اآلخرين أية أسهم يف الرشكة.
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ثامن عرش  :املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا
ذوي السلطة التنفيذية
أ  -حصل كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عىل بدل تنقالت عن الفرتة الواقعة من تاريخ  2018/01/01ولغاية تاريخ
:2018/12/31
االسم

املنصب

أمين هزاع بركات املجايل
إسامعيل عيل عودة
ميشيل فايق ابراهيم الصايغ
عبدالحميد محمد محرز
عبدالنور نايف عبدالنور
عبدالنور
أمين سليامن اشتيان الضمور
سيزر هاين عزيز قوالجن
"محمد خري" عبدالحميد عبابنه
وائل كامل الصناع
معتصم "محمد خري" عبابنه
نبيل سمري مكاحلة

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

الرواتب بدل املكافآت نفقات السفر إجاميل املزايا
السنوية
السنوية
السنوية التنقالت السنوية
62,425
3,225
56,000 3,200
--10,814
6,014
--4,800
--3,200
3,200
--9,445
4,645
--4,800
---

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة سابق

عضو مجلس إدارة سابق
عضو مجلس إدارة سابق
عضو مجلس إدارة سابق

3,200
-----------

4,800
3,200
1,600
1,600
1,600
1,600

3,200
---

---

---------

---------

4,800
3,200
1,600
1,600
1,600
1,600

ب -حصل كل من أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :
بدل املكافآت نفقات السفر إجاميل املزايا
املنصب
االسم
السنوية
التنقالت السنوية السنوية
58,000
----" محمد خري" عبد الحميد عبابنه* رئيس مجلس إدارة متفرغ --- 58,000
مستشار قانوين وضابط
16,080
--1,800
امتثال  /أمني رس مجلس --- 14,280
إيناس زياد عبدالله عبد عمر
اإلدارة
12,700
----املدير املايل واإلداري --- 12,700
بهاء أحمد محمد نصري**
14,000
----رئيس قسم اإلستثامر --- 14,000
حازم يحيى عبدالله مريان
من املزايا العينية سيارة لغايات تنقل رئيس مجلس اإلدارة (متفرغ).
* انتهت عضوية املجلس بتاريخ 2018/4/25
** استقال بتاريخ 2018/6/13
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تاسع عرش  :التربعات واملنح التي دفعتها الرشكة خالل السنة املالية
ال يوجد تربعات ومنح دفعتها الرشكة خالل السنة املالية 2018

عرشون  :العقود واملشاريع واالرتباطات التي عقدتها الرشكة املصدرة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو
الحليفة أورئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء املجلس أو املدير العام أو أي من موظفي الرشكة أو أقاربهم
ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الرشكة املصدرة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أورئيس
مجلس اإلدارة أو أعضاء املجلس أو املدير العام أو أي من موظفي الرشكة أو أقاربهم.

واحد و عرشون :
أ  -مساهمة الرشكة يف حامية البيئة :
ال يوجد هناك أية مساهامت بيئية جوهرية قامت بها الرشكة خالل عام .2018
ب  -مساهمة الرشكة يف خدمة املجتمع املحيل :
ال يوجد هناك أية مساهامت للرشكة يف خدمة املجتمع املحيل.
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تقرير الحوكمة
صادر باالستناد اىل أحكام املادتني (/12ن) و(/118ب)من قانون األوراق املالية رقم ( )18لسنة  2017واملقرة مبوجب قرار مجلس
مفويض هيئة األوراق املالية رقم ( )2017/149تاريخ .2017/5/22
إن الحوكمة من أهم عنارص نجاح الرشكات يف تطوير أدائها وذلك يف ضوء التطورات االقتصادية التي متر مبعظم البلدان
العربية لذا فإن رشكة األردن األوىل لالستثامر ترى بأن وجود حاكمية رشيدة يؤدي اىل إدارة جيدة تساهم وبشكل فعال يف تحقيق
أهدافها اإلسرتاتيجية وتعزيز مستوى الثقة واإلطمئنان لدى مساهميها وقدرتها عىل اإلدارة والحد من املخاطر التي تحيط بالرشكة
 ،فقد التزمت رشكة األردن األوىل بتطبيق تعليامت حوكمة الرشكات املساهمة العامة من خالل ماييل :
• تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني وفقاً للتصويت الرتاكمي.
• تم التحقق من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة.
• تم التحقق من استيفاء املجلس لنسبة األعضاء املستقلني فيه.
• تم وضع آلية للمساهمني الذين ميتلكون مااليقل عن  %5من أسهم الرشكة املكتتب بها وذلك بإضافة بنود عىل جدول أعامل
اجتامع الهيئة العامة العادي .
• تم تشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة .
• تم تفعيل املوقع اإللكرتوين للرشكة وسيتم العمل عىل تحديثه .
• تم إعداد دليل حوكمة الرشكات الخاص بالرشكة وسيتم العمل عىل مراجعته بشكل سنوي.
 -1أسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني خالل السنة اعتباراً من  2018/4/25وتحديد فيام إذا كان العضو تنفيذي  /غري
تنفيذي ومستقل /غري مستقل :
الرقم اسم العضو الطبيعي واإلعتباري
معايل السيد أمين هزاع بركات
املجايل
رشكة بيت االستثامرالعاملي

1
2

رشكة جيمبال دايركتور شب 2

3

املنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس
مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

4

رشكة نورا لالستثامر

عضو مجلس األدارة

5

السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

عضو مجلس اإلدارة

6

البنك التجاري األردين

عضو مجلس اإلدارة

7

رشكة األصباغ الوطنية القابضة

عضو مجلس اإلدارة
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الصفة
غري تنفيذي
مستقل
مستقل
غري مستقل
مستقل
غري تنفيذي
غريمستقل
غري مستقل
غري مستقل

اسم املمثل اإلعتباري

الصفة

-

-

السيد إسامعيل عيل محمد عودة
السيد أمين سليامن اشتيان الضمور
السيد عبد الحميد محمد ديب محرز
السيد سيزر هاين عزيز قوالجن
السيد عبد النور نايف عبد النور
عبد النور

غري تنفيذي
مستقل
غري تنفيذي
غري مستقل
غري تنفيذي
مستقل
غري تنفيذي
غري مستقل
غري تنفيذي
غري مستقل

أسامء أعضاء مجلس اإلدارة السابقني خالل السنة ولغاية  2018/4/25وتحديد فيام إذا كان العضو تنفيذي/غري تنفيذي
ومستقل  /غري مستقل :
الرقم

اسم العضو الطبيعي واالعتباري

املنصب

الصفة

اسم املمثل االعتباري

الصفة

1

السيد "محمد خري"عبد الحميد عبابنه

2

رشكة بيت االستثامرالعاملي

السيد إسامعيل عيل محمد عودة

3

رشكة جيمبال دايركتور شب 2

رئيس مجلس اإلدارة
(متفرغ)
نائب رئيس مجلس
اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

4

رشكة العرشون إلدارة املشاريع

عضو مجلس اإلدارة

السيد أمين سليامن اشتيان الضمور

5

رشكة نورا لالستثامر

عضو مجلس اإلدارة

6

السيد معتصم "محمد خري" عبابنه

عضو مجلس اإلدارة

غري تنفيذي
مستقل
غري تنفيذي
غري مستقل
غري تنفيذي
غري مستقل
غري تنفيذي
مستقل
-

7

السيد نبيل سمري عيل مكاحله

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي
غري مستقل
مستقل
غري مستقل
غري مستقل
مستقل
غري تنفيذي
غري مستقل
غري تنفيذي
مستقل

-

-

-

-

السيد عبد الحميد محمد محرز

السيد وائل كامل جادالله الصناع
-

 -2عدد اجتامعات اعضاء مجلس االدارة خالل عام  2018مع بيان األعضاء الحارضين:
أسامء أعضاء مجلس اإلدارة
السيد "محمد خري"عبد الحميد عبابنه
بيت االستثامر العاملي وميثلها
السيد إسامعيل عيل محمد عودة
رشكة جيمبال دايركتور شب  2وميثلها
السيد عبد الحميد محمد ديب محرز
رشكة العرشون إلدارة املشاريع وميثلها
السيد أمين سليامن اشتيان الضمور
رشكة نورا لالستثامر وميثلها
السيد وائل كامل جادالله الصناع
السيد معتصم "محمد خري" عبد الحميد عبابنه
السيد نبيل سمري عيل مكاحله
معايل السيد أمين هزاع بركات املجايل
اعتبارا ً من 2019/4/25
سعادة السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ اعتبارا ً من
تاريخ 2018/4/25
البنك التجاري األردين وميثلها
السيد سيزر هاين عزيز قوالجن
اعتبارا ً من تاريخ 2018/4/25
رشكة األصباغ الوطنية القابضة وميثلها السيد عبد النور
نايف عبد النور عبد النور
اعتبارا ً من تاريخ 2018/4/25
رشكة نورا لالستثامر وميثلها
السيد عبد الحميد محمد ديب محرز
اعتبارا ً من تاريخ 2018/4/25
رشكة جيمبال دايركتور شب  2وميثلها
السيد أمين سليامن اشتيان الضمور
اعتبارا ً من تاريخ 2018/4/25

اجتامعات أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  2018وعددها ()7
2018/12/19 2018/10/24 2018/7/23 2018/5/14 2018/4/25 2018/4/24 2018/3/15
حارض
حارض
حارض

حارض

حارض

حارض

حارض

حارض

حارض

حارض

حارض
-

حارض
-

حارض

حارض

حارض

حارض

حارض

-

-

حارض

حارض

حارض

حارض

حارض

-

-

-

حارض

حارض

حارض

حارض

-

-

حارض

حارض

-

حارض

حارض

-

-

حارض

حارض

-

حارض

حارض

-

-

حارض

حارض

حارض

-

حارض

-

-

حارض

-

حارض

حارض

حارض
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 -3اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة :

أ -لجنة التدقيق
 لجنة التدقيق لغاية تاريخ  2018/4/25وتتألف من السادة :الرقم

أعضاء لجنة التدقيق
السيد نبيل سمري عيل مكاحله
رئيس اللجنة

1

2

السيد وائل كامل جاد الله الصناع
عضو لجنة التدقيق

3

السيد أمين سليامن اشتيان الضمور
عضو لجنة التدقيق

مؤهالت وخربات أعضاء اللجنة
ماجستري إدارة أعامل ،شهادة محاسب قانوين معتمد.CPA
بكالوريوس محاسبة .
 شغل عدة مناصب يف اإلدارة املالية منها (مدقق حسابات  ،مدير مايل ،مدير الدائرة املاليةوغريها).
 يشغل حالياً منصب رئيس تنفيذي يف مجموعة الجنايب .ماجستري يف االستثامر يف األوراق املالية الدولية والخدمات املرصفية ،بكالوريوس إدارة أعامل.
شغل عدة مناصب منها مدير دائرة االستثامرات البنكية ومدير دائرة متويل الرشكات .
بكالوريوس اقتصاد .
شغل عدة مناصب منها مدير الدائرة العقارية .
يشغل حالياً منصب رئيس تنفيذي لرشكة ميثاق لالستثامرات العقارية .

تم تشكيل لجنة التدقيق اعتبارا ً من تاريخ  2018/5/14وتتألف من السادة:
أعضاء لجنة التدقيق

الرقم
1

2

3

السيد إسامعيل عيل
محمد عودة
رئيس اللجنة

مؤهالت وخربات أعضاء اللجنة
 ماجستري مالية وإدارة أعامل ،جامعة نيوهامشري – الواليات املتحدة االمريكية  ،بكالوريوس إدارة أعاملواقتصاد من جامعة إنجلرتا الحديثة – الواليات املتحدة األمريكية.
 شغل عدة مناصب منها مدير دائرة اإللتزام يف مجموعة الراجحي املرصفية. -يشغل حالياً نائب مدير رئيس إدارة اإللتزام يف رشكة بيت االستثامر العاملي الكويت.

حاصل عىل شهادة ( ، )CFAماجستري إدارة األعامل (تخصص متويل ) من الجامعة األمريكية وبكالوريوس يف
السيد عبد الحميد محمد العلوم من الجامعة األمريكية يف بريوت .
شغل عدة مناصب منها نائب رئيس تنفيذي إدارة األصول – الحاالت الخاصة – رشكة بيت االستثامر العاملي .
ديب محرز
ولديه خربه تزيد عن  17عاما يف مجال إدارة األصول  ،والخدمات املرصفية االستثامرية ،وإعادة هيكلة
عضو لجنة التدقيق
وتطوير اسرتاتيجيات التخارج .
حاصل عىل شهادة املاجستري  MBAيف إدارة األعامل الدولية من جامعة ليدز /بريطانيا و شهادة بكالوريوس
يف إدارة األعامل واملحاسبة من الجامعة األردنية وهو عضو مجلس إدارة معتمد من قبل مؤسسة التمويل
الدولية IFCحاصل عىل شهادة J.I.O.D ( (JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORSشهادة عضو
مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدويل باإلضافة اىل ذلك حاصل عىل عدة
السيد عبد النور نايف
دورات منها:
عبد النور عبد النور
التحليل املايل واإلداري واملوازنات التقديرية
عضو لجنة التدقيق
التخطيط اإلسرتاتيجي للبنوك يوروموين لندن
وعدة دورات يف معهد الدراسات املرصفية واملتعلقة بالبنوك واملؤسسات التجارية
وهو يشغل حالياً مستشار مايل ملجموعة الصايغ واملدير العام لرشكة برنسيل انرتبرايز .
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عدد اجتامعات لجنة التدقيق خالل العام . 2018
أعضاء لجنة التدقيق
السيد نبيل سمري عيل مكاحلة
لغاية تايخ 2018/4/25
السيد أمين سليامن اشتيان الضمور
لغاية تاريخ 2018/4/25
السيد وائل كامل جاد الله الصناع
لغاية تاريخ 2018/4/25
السيد إسامعيل عيل محمد عودة
رئيس اللجنة
اعتبارا ً من تاريخ 2018/5/14
السيد عبد الحميد محمد ديب محرز
عضو لجنة التدقيق
اعتبارا ً من تاريخ 2018/5/14
السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور
عضو لجنة التدقيق
اعتبارا ً من تاريخ 2018/5/14

2018/3/14

عدد اجتامعات اللجنة خالل عام  2018وعددها ()6
2018/10/24
2018/7/23
2018/4/24

2018/12/19

-

-

-

-

-

حارض

حارض

-

-

-

حارض

حارض

-

-

-

-

-

حارض

حارض

حارض

-

-

حارض

-

حارض

-

-

-

حارض

حارض
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ب -لجنة الحوكمة.

تم تشكيل لجنة الحوكمة اعتبارا ً من تاريخ  2018/5/14وتتألف من السادة:
• السيد عبد الحميد محمد ديب محرز  /رئيس اللجنة
• السيد إسامعيل عيل محمد عودة  /عضو لجنة
• السيد سيزر هاين عزيز قوالجن  /عضو لجنة
 لجنة الحوكمة لغاية تاريخ  2018/4/25وتتألف من السادة:• السيد وائل كامل جاد الله الصناع/رئيس اللجنة
• السيد أمين سليامن اشتيان الضمور/عضو
• السيد معتصم "محمد خري"عبابنه/عضو

ج -لجنة الرتشيحات واملكافآت .

تم تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت اعتبارا ً من تاريخ  2018/5/14وتتألف من السادة:
• السيد أمين سليامن اشتيان الضمور  /رئيس اللجنة
• السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ  /عضو
• معايل السيد أمين هزاع بركات املجايل /عضو
 لجنة الرتشيحات واملكافآت لغاية تاريخ  2018/4/25وتتألف من السادة:• السيد إسامعيل عيل محمد عودة  /رئيس اللجنة
• السيد وائل كامل جاد الله الصناع  /عضو
• السيد معتصم "محمد خري" عبد الحميد عبابنه/عضو
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د -لجنة املخاطر .

تم تشكيل لجنة املخاطر اعتباراً من تاريخ  2018/5/14وتتألف من السادة:
• السيد إسامعيل عيل محمد عودة  /رئيس اللجنة
• معايل السيد أمين هزاع بركات املجايل  /عضو
• السيد عبد الحميد محمد ديب محرز /عضو
 لجنة املخاطر لغاية تاريخ  2018/4/25وتتألف من السادة :• السيد نبيل سمري عيل مكاحله /رئيس اللجنة
• السيد أمين سليامن اشتيان الضمور/عضو
• السيد عبد الحميد محمد ديب محرز/عضو

هـ  -لجنة عليا .

تم تشكيل لجنة عليا اعتبارا ً من تاريخ  2018/5/14وتتألف من السادة:
• معايل السيد امين هزاع بركات املجايل .
• السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ .
• السيد عبد الحميد محمد ديب محرز.

و -عدد اجتامعات اللجان خالل العام . 2018
اسم اللجنة
لجنة الحوكمة
لجنة الرتشيحات واملكافات
لجنة املخاطر
لجنة عليا

عدد االجتامعات
2
1
1
0

 -4عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة يف الرشكات املساهمة العامة :
عضويات مجالس اإلدارة

الرقم

معايل السيد أمين هزاع بركات املجايل :
 نائب رئيس مجلس إدارة يف البنك التجاري األردين رئيس مجلس إدارة رشكة القدس للصناعات الخرسانية نائب رئيس مجلس إدارة الرشكة األوىل للتأمني رئيس مجلس إدارة املؤسسة الصحفية األردنية (الرأي)السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ :
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري األردين
رئيس مجلس إدارة رشكة أبعاد األردن واإلمارات لالستثامر التجاري.
السيد أمين سليامن اشتيان الضمور
عضو مجلس إدارة يف رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية
السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور
عضو مجلس إدارة يف البنك التجاري األردين
عضو مجلس إدرة يف رشكة أبعاد األردن واإلمارات لالستثامر التجاري
السيد سيزر عزيز هاين قوالجن
عضو مجلس إدارة يف رشكة اإلرساء لالستثامر والتمويل اإلسالمي.

1

2
3
4
5
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 -5أسامء األشخاص الذين يشغلون املناصب التنفيذية يف الرشكة:
1
2
3
4

السيد "محمد خري"عبد الحميد عبابنه لغاية 2018/4/25
االستاذه إيناس زياد عبدالله عبد عمر
السيد بهاء أحمد محمد نصري لغاية 2018/6/13
السيد حازم يحيى عبدالله مريان

رئيس مجلس إدارة متفرغ
أمني رس املجلس  /مستشار قانوين
املدير املايل واإلداري
رئيس قسم االستثامر

 -6تقوم السيدة إيناس زياد عبد عمر مبهام ضابط ارتباط الحوكمة يف الرشكة .
 -7يقر رئيس مجلس اإلدارة بصحة واكتامل املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير الحوكمة.

رئيس مجلس اإلدارة
أمين هزاع املجايل
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رشكة األردن األوىل لإلستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
عامن – اململكة األردنية الهاشمية
القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف
 31كانون األول 2018
مع تقرير مدقق الحسابات املستقل

رشكة األردن األوىل لإلستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
عامن – اململكة األردنية الهاشمية
 31كانون األول 2018

جدول املحتويات
تقرير مدقق الحسابات املستقل

قامئـــــة

قامئة املركز املايل املوحدة

أ

قامئة الدخل والدخل الشامل املوحدة

ب

قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة

ج

قامئة التدفقات النقدية املوحدة

د

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة

78-37

تقرير مدقق الحسابات املستقل
ع م 017165 /
إىل السادة مساهمي
رشكة األردن األوىل لإلستثامر
)رشكة مساهمة عامة محدودة(
عامن – اململكة األردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
الــــــــــرأي املتحفظ
قمنــا بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة لرشكــة األردن األوىل لإلســتثامر (رشكــة مســاهمة عامــة
محــدودة) ورشكاتهــا التابعــة «املجموعــة» والتــي تتكــون مــن قامئــة املركــز املــايل املوحــدة كــا يف
 31كانــون االول  ، 2018وكل مــن قوائــم الدخــل والدخــل الشــامل املوحــدة والتغــرات يف حقــوق املســاهمني املوحــدة
والتدفقــات النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص للسياســات املحاســبية الهامــة ومعلومــات ايضاحيــة
أخــرى .
يف رأينــا  ،وبإســتثناء االثــر املحتمــل ملــا هــو وارد يف الفقرتــن ( 1و )2ضمــن اســاس الــرأي املتحفــظ أدنــاه  ،إن القوائــم
املاليــة املوحــدة املرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة  ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة  ،الوضــع املــايل املوحــد للرشكــة كــا يف
 31كانــون األول  2018وألدائهــا املــايل املوحــد وتدفقاتهــا النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـاً للمعايــر
الدوليــة للتقاريــر املاليــة.
أساس الـــــرأي املتحفظ
 - 1تتضمــن قامئــة املركــز املــايل املوحــدة كــا يف  31كانــون االول  2018عــى اســتثامر يف رشكــة الباحــة لالســتثامرات
(رشكــة تابعــة) بقيمــة التكلفــة البالغــة  20.002دينــار  ،حيــث انــه مل يتــم توحيدهــا وفقـاً للمعايــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة رقــم ( )10القوائــم املاليــة املوحــدة .ومل تتمكــن الرشكــة مــن توحيــد الرشكــة التابعــة منــذ حصولهــا عــى
الســيطرة يف العــام  2013بســبب عــدم توفــر معلومــات ماليــة للرشكــة التابعــة وبهــذه الظــروف  ،مل نتمكــن مــن
تحديــد اثــر عــدم اإللتــزام يف املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.
 - 2نلفــت اإلنتبــاه إىل اإليضــاح رقــم (/25أ) يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة والتــي تتضمــن عــى مبالــغ مطلوبــة مــن
رشكــة الباحــة لالســتثامرات (رشكــة تابعــة) بقيمــة  10.645.498دينــار كــا يف  31كانــون االول 10.618.924( 2018
دينــار كــا يف  31كانــون األول  ، )2017وإيضــاح رقــم (/27د) والتــي تصــف قضيــة مقامــة مــن قبــل الرشكــة التابعــة
 ،ويف إنتظــار نتيجــة القضيــة النهــايئ وبســبب الوضــع املــايل لهــذه الرشكــة التابعــة مل نتمكــن مــن الحصــول عــى
ادلــة تدقيــق كافيــة مبــا يتعلــق مبقــدرة الرشكــة عــى اســرداد الذمــة املدينــة  ،وعليــه مل نتمكــن مــن تحديــد مــا اذا
كان هنالــك رضورة إلجــراء ايــة تعديــات عــى هــذا الرصيــد.
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لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقـاً للمعايــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا مبوجــب تلــك املعايــر موضحــه يف فقرة “مســؤوليات
مدقــق الحســابات حــول تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة” يف تقريرنــا .إننــا مســتقلون عــن الرشكــة وفــق ميثــاق قواعــد
الســلوك املهنــي للمحاســبني القانونيــن الصــادر عــن املجلــس الــدويل ملعايــر الســلوك املهنــي للمحاســبني القانونيــن
باإلضافــة إىل متطلبــات الســلوك املهنــي األخــرى يف االردن املتعلقــة بتدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحــدة للرشكــة  ،وقــد
أوفينــا مبســؤوليتنا املتعلقــة مبتطلبــات الســلوك املهنــي األخــرى  .ونعتقــد بــأن بينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا
كافيــه ومناســبة لتوفــر أساسـاً لرأينــا املتحفــظ.
فقرات توكيدية
نود لفت االنتباه اىل ما ييل :
1 -1كــا يــرد يف اإليضــاح رقــم ( /11هـــ) حــول القوائــم املاليــة املوحــدة والــذي يشــر اىل قطعــة أرض مســجلة بأســاء بعــض
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاليــن والســابقني.
2 -2كــا يــرد يف االيضــاح رقــم (/27ب) حــول القوائــم املاليــة املوحــدة  ،و الــذي يشــر اىل وجــود قضيــة مقامــة مــن قبــل الحــق
العــام و رشكــة املجموعــة املتحــدة القابضــة ضــد الرشكــة وآخــرون (رشكات وأفــراد) والتــي تتعلــق باملطالبــة بالحــق الشــخيص
بقيمــة  72مليــون دينــار.
3 -3كــا يــرد يف االيضــاح رقــم (/27ج) حــول القوائــم املاليــة املوحــدة  ،والــذي يشــر اىل القضيــة املرفوعــة عــى دائــرة رضيبــة
الدخــل واملبيعــات  ،و التــي تتعلــق بالطعــن يف قــرار دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات.
4 -4كــا يــرد يف االيضــاح رقــم ( )29حــول القوائــم املاليــة املوحــدة  ،قامــت الرشكــة بتعديــل السياســة املحاســبية نتيجــة لخطــأ
عــدم قيــد مــروف اســتهالك لبعــض بنــود االســتثامرات العقاريــة  ،بأثــر رجعــي  ،وذلــك إنســجاماً مــع معيــار املحاســبة
الــدويل رقــم (.)8
مل نتحفظ يف رأينا فيام يتعلق باالمور املذكورة أعاله .
أمر آخر
إن القوائــم املاليــة املوحــدة للرشكــة للســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول  2017قــد تــم تدقيقهــا مــن قبــل مدقــق حســابات
آخــر وأصــدر تقريــر متحفــظ حولهــا بتاريــخ  26اذار  ، 2018وكانــت التحفظــات متعلقــة بأثــر عــدم توحيــد رشكــة تابعــة
وإمكانيــة تحصيــل الذمــة املدينــة املطلوبــة مــن الرشكــة التابعــة .
أمور تدقيق رئيسية
تعترب أمور التدقيق الرئيسية  ،وفقاً الجتهادنا املهني  ،األكرث أهمية يف تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة للسنة الحالية .وتم
تناول هذه األمور يف سياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ككل  ،ويف تكوين رأينا حولها  ،وال نبدي رأياً منفصالً حول تلك
األمور .
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باإلضافــة اىل األمــور املوضحــة يف أســاس الــرأي املتحفــظ  ،لقــد قررنــا ان األمــور املوضحــة ادنــاه هــي امــور تدقيــق
رئيســية والتــي يتوجــب اإلبــاغ عنهــا يف تقريرنــا :
امور التدقيق الرئيسية
تقييم االستثامرات العقارية
تشــكل االســتثامرات العقاريــة حــوايل  ٪55مــن
موجــودات الرشكــة  ،يتعــن عــى الرشكــة إعــادة
تقييــم تلــك العقــارات عنــد اعــداد القوائــم
املاليــة املوحــدة لتحديــد القيمــة العادلــة لهــا
وعكــس أثــر اي تــدين يف القيمــة عــى قامئــة
الدخــل املوحــد وذلــك وفق ـاً ملتطلبــات املعايــر
الدوليــة للتقاريــر املاليــة  ،وعليــه تقــوم الرشكــة
باالســتعانة بخــراء عقاريــن مســتقلني لتقديــر
القيمــة العادلــة لتلــك االســتثامرات وعكــس أثــر
اي تــدين يف القيمــة يف قامئــة الدخــل املوحــد
لتلــك الفــرة وعليــه تعتــر تقديــر القيمــة العادلة
لالســتثامرات العقاريــة امــرا ً هام ـاً لتدقيقنــا.

نطاق التدقيق ملواجهة املخاطر
ان اجــراءات التدقيــق املتبعــة تضمنــت فهــم إلجــراءات
الرشكــة املتبعــة يف تقييــم اإلســتثامرات العقاريــة ومراجعة
تلــك التقييــات واملســتندة اىل تقييــم مــن قبــل خــراء
عقاريــن واحتســاب متوســط القيمــة العادلــة لتلــك
التقييــات وقيــد اي تــدين يف قيمتهــا لقامئــة الدخــل
املوحــد  ،ومراجعــة كفايــة اإلفصاحــات عــن القيمــة
العادلــة لالســتثامرات العقاريــة.
ان السياســات والتقديــرات املحاســبية واإلفصاحــات
املتعلقــة باإلســتثامرات العقاريــة موضحــة يف اإلضاحــات
أرقــام ( )2و( )3و( )11حــول القوائــم املاليــة املوحــدة.

معلومات أخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن املعلومــات األخــرى  .تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر الســنوي
غــر القوائــم املاليــة املوحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا .اننــا نتوقــع ان يتــم تزويدنــا بالتقريــر الســنوي بتاريــخ
الحــق لتقريرنــا .ال يشــمل رأينــا حــول القوائــم املاليــة املوحــدة املعلومــات األخــرى وإننــا ال نبــدي اي نــوع مــن التأكيــد
او اســتنتاج حولهــا .
فيــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة  ،فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات األخــرى املذكــورة أعــاه عندمــا
تصبــح متاحــة لنــا  ،بحيــث نُقيّــم فيــا اذا كانــت املعلومــات األخــرى غــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع القوائــم املاليــة
املوحــدة او املعلومــات التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال تدقيقنــا أو ان املعلومــات األخــرى تتضمــن اخطــاء جوهريــة.
مسؤوليات اإلدارة والقامئني عىل الحوكمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقـاً للمعايــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة .وتشــمل هــذه املســؤولية االحتفــاظ بالرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا اإلدارة مناســبة لتمكنهــا مــن إعــداد القوائــم
املاليــة املوحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة  ،ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال او عــن الخطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة ،ان اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الرشكــة عــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة،
واالفصــاح  ،حســبام يقتضيــه الحــال  ،عــن املســائل املتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام مبــدأ االســتمرارية املحاســبي إال إذا
قــررت اإلدارة تصفيــة الرشكــة أو ايقــاف عملياتهــا  ،أو أنــه ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك.
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ويعترب القامئني عىل الحوكمة مسؤولني عن اإلرشاف عىل طريقة إعداد التقارير املالية للرشكة .

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول عــى تأكيــد معقــول فيــا إذا كانــت القوائــم املاليــة املوحــدة ككل خاليــة مــن أخطــاء
جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ  ،وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يشــمل رأينــا  .إن التأكيــد
املعقــول هــو مســتوى عــا ٍل مــن التأكيــد  ،وال يشــكل ضامنــة بــأن تكشــف دامئـاً عمليــة التدقيــق التــي متّــت وفقــا للمعايــر
الدوليــة للتدقيــق أي خطــأ جوهــري يف حــال وجــوده  .مــن املمكــن ان تنشــأ األخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ ،
وتعتــر جوهريــة بشــكل فــردي أو مجتمعــة فيــا إذا كان مــن املتوقــع تأثريهــا عــى القــرارات االقتصاديــة املتخــذة مــن
املســتخدمني بنــا ًء عــى هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقـاً ملعايــر التدقيــق الدوليــة  ،فإننــا منــارس االجتهــاد املهنــي ونحافــظ عــى الشــك املهنــي
طيلــة فــرة التدقيــق  .كــا نقــوم أيضــا:
•بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة  ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال
أو عــن خطــأ  ،والتخطيــط والقيــام بإجــراءات التدقيــق مبــا يســتجيب مــع تلــك املخاطــر والحصــول عــى أدلــة
تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســا لرأينــا  .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال
تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ  ،حيــث يشــمل االحتيــال عــى التواطــؤ والتزويــر والحــذف املتعمــد والتحريفــات
أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخــي.
•بفهــم نظــام الرقابــة الداخــي ذو الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تخطيــط إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظروف
 ،ولكــن ليــس مــن أجــل إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للرشكــة.
•بتقييــم مــدى مالءمــة السياســات املحاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات املحاســبية وااليضاحــات املتعلقــة بهــا
املعــدة مــن قبــل اإلدارة.
•باســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة ملبــدأ االســتمرارية املحاســبي  ،وبنــاء عــى أدلــة التدقيــق التــي
تــم الحصــول عليهــا  ،يف حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد
تثــر شـ ًّـك جوهري ـاً حــول قــدرة الرشكــة عــى االســتمرار  .ويف حــال االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن
عــدم التيقــن  ،يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه يف تقريرنــا إىل االفصاحــات ذات الصلــة الــواردة يف القوائــم
املاليــة املوحــدة  ،أو يف حــال كانــت هــذه االفصاحــات غــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا .هــذا ونعتمــد
يف اســتنتاجاتنا عــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا  ،ومــع ذلــك قــد تــؤدي
االحــداث أو الظــروف املســتقبلية بالرشكــة إىل التوقــف عــن القــدرة عــى االســتمرار.
•بتقييــم العــرض اإلجــايل  ،لهيــكل ومحتــوى القوائــم املاليــة املوحــدة  ،مبــا يف ذلــك اإلفصاحــات ،وفيــا إذا
كانــت القوائــم املاليــة املوحــدة تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
•بالحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيــا يتعلــق باملعلومــات املاليــة مــن الكيانــات أو األنشــطة التجاريــة
داخــل الرشكــة إلبــداء الــرأي حــول القوائــم املاليــة املوحــدة .إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلرشاف وتنفيــذ
التدقيــق عــى صعيــد الرشكــة ورشكاتهــا التابعــة ونبقــى املســؤولون الوحيــدون عــن رأينــا.
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نقــوم بالتواصــل مــع القامئــن عــى الحوكمــة فيــا يتعلــق عــى ســبيل املثــال ال الحــر بنطــاق وتوقيــت التدقيــق ونتائــج
التدقيــق الهامــة  ،مبــا يف ذلــك أي خلــل جوهــري يف نظــام الرقابــة الداخــي يتبــن لنــا مــن خــال تدقيقنــا.
كــا نقــوم بتزويــد القامئــن عــى الحوكمــة مبــا يفيــد امتثالنــا لقواعــد الســلوك املهنــي املتعلقــة باالســتقاللية  ،والتواصــل
معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغريهــا مــن املســائل التــي مــن املمكــن االعتقــاد بأنهــا تؤثــر عــى اســتقالليتنا وحيثــا
ينطبــق إجــراءات الحاميــة ذات العالقــة .
مــن األمــور التــي تــم التواصــل بشــأنها مــع القامئــن عــى الحوكمــة  ،نقــوم بتحديــد أكــر هــذه األمــور أهميــة يف تدقيــق
القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة الحاليــة  ،والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية  .نقــوم بــرح هــذه االمــور يف تقريرنــا حــول
التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا  ،أو عندمــا نقــرر يف حــاالت نــادرة للغايــة  ،أن
ال يتــم ذكــر أمــر معــن يف تقريرنــا يف حــال كان لإلفصــاح تأثــرات ســلبية يتوقــع منهــا أن تفــوق منفعتهــا املصلحــة
العامــة بشــكل معقــول .
تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
تحتفظ الرشكة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم املالية
املوحدة ونويص الهيئة العامة للمساهمني باملصادقة عليها بعد األخذ يف عيني االعتبار التحفظات والفقرات التوكيدية
اعاله.
عامن – اململكة االردنية الهاشمية
 26آذار 2019
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ديلويت آند توش (الرشق االوسط) – األردن
شفيق كميل بطشون
إجازة رقم ()740

قامئـــــــــــة (أ)

رشكة األردن األوىل لالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة املركز املايل املوحدة

بالدينار األردين
موجودات متداولة :
النقد وما يف حكمه
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل
املطلوب من أطراف ذات عالقة
أرصدة مدينة أخرى
مجموع املوجودات املتداولة

ايضاح
5
6
25
7

 31كانــــون األول
( 2017معدلة)
2018
52.967
5.591.060
11.262.438
711.297
17.617.762

موجودات غري متداولة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل 8
االخر
9
استثامرات يف رشكات حليفة
2
استثامر يف رشكة تابعة غري موحدة
10
ممتلكات ومعدات  -بالصايف
11
استثامرات عقارية  -بالصايف
مشاريع تحت التنفيذ
/13ج
موجودات رضيبية مؤجلة
مجموع املوجودات غري املتداولة
مجموع املوجودات

13.209.001
1
20.002
350.779
37.876.739
22.000
345.084
51.823.606
69.441.368

املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات املتداولة:
أقساط قروض بنكية مستحقة
قروض بنكية تستحق خالل عام
ذمم رشكات وساطة
املطلوب إىل اطراف ذات عالقة
إيرادات غري متحققة
مخصص رضيبة الدخل
ارصدة دائنة أخرى
مجموع املطلوبات املتداولة

90.294
1.783.978
545.138
7.812
123.521
95.539
1.074.328
3.720.610

12
12
14
25
/13ب
15

49.385
8.258.717
11.227.592
330.933
19.866.627
18.347.503
3.681
20.002
337.790
41.779.219
22.000
564.815
61.075.010
80.941.637
1.523.691
538.877
8.837
353.934
95.539
353.039
2.873.917

اول كانون الثاين
( 2017معدلة)
352.318
8.809.147
11.201.368
446.348
20.809.181
20.824.667
3.805
20.002
362.648
42.117.426
22.000
613.065
63.963.613
84.772.794
1.617.507
557.490
6.324
342.638
95.539
540.013
3.159.511

املطلوبات غري املتداولة:
قروض بنكية تستحق ألكرث من عام
مجموع املطلوبات غري املتداولة
مجموع املطلوبات

12

5.459.862
5.459.862
9.180.472

7.164.357
7.164.357
10.038.274

7.323.113
7.323.113
10.482.624

حقوق املساهمني  -قامئة (ج):
رأس املال املدفوع
االحتياطي االجباري
احتياطي القيمة العادلة
(الخسائر)  /األرباح املدورة
صايف حقوق املساهمني

1
16
17
18

75.000.000
327.276
()12.718.647
()2.347.733
60.260.896

75.000.000
327.276
()7.638.010
3.214.097
70.903.363

75.000.000
327.276
()5.696.383
4.659.277
74.290.170

مجموع املطلوبات و صايف حقوق املساهمني

69.441.368

80.941.637

84.772.794

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات املستقل املرفق.
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قامئـــــــــــة (ب)

رشكة األردن األوىل لالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة الدخل والدخل الشامل املوحدة

بالدينار األردين

إيراد اإليجارات
صايف (خسائر)  /أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قامئة الدخل
مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف استثامرات عقارية
(خسائر) تدين إستثامرات عقارية
مخصص قضايا
عموالت بيع ورشاء أوراق مالية
ايرادات أخرى
(خسائر)  /أرباح فروقات عملة
حصة الرشكة من نتائج اعامل رشكة حليفة
(الخسارة) من العمليات التشغيلية
إيرادات فوائد دائنة
مصاريف متويل
صايف مصاريف متويل

بنود الدخل الشامل اآلخر:
بنود الدخل الشامل اآلخر غري القابلة للتحويل الحقا اىل قامئة
الدخل:
صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل االخر
خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر
اجاميل بنود (الخسارة الشاملة) للسنة  -قامئة (ج)
اجاميل (الخسارة الشاملة) للسنة  -قامئة (ج)
حصة السهم من (الخسارة) للسنة ( -أسايس ومخفض)
43

19
20

()374.138

123.628

21
22
11

()466.093
()992.655
()3.331.381
()75.000
()803
23.797
()20.062
()3.680
()4.634.820

()551.017
()782.804
()3.862
26.801
890
()124
()573.567

3.518
()692.268
()688.750

732
()711.288
()710.556

()5.323.570
()221.670
()5.545.240

()1.284.123
()48.250
()1.332.373

9

23

(الخسارة) للسنة قبل رضيبة الدخل
مرصوف رضيبة الدخل
(الخسارة) للسنة  -قامئة (ج)
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للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
612.921
605.195

/13ب

24

()5.080.637

()1.941.627

()16.590

()112.807

()5.097.227
()10.642.467
()0.074

()2.054.434
()3.386.807
()0.018

قامئـــــــــــة (ج)

رشكة األردن األوىل لالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة

بالدينار األردين

ايضاح

رأس املــــال
املـــــدفوع

االحتياطي
اإلجباري

احتياطي
القيمة العادلة

(الخســائر) /
األرباح املــدورة

صايف حقوق
املساهمني

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018
75.000.000

الرصيد بداية السنة
(الخسارة) للسنة  -قامئة (ب)
إجاميل بنود (الخسارة الشاملة)
للسنة  -قامئة (ب)
إجاميل (الخسارة الشاملة)
للسنة  -قامئة (ب)
الرصيد نهاية السنة

327.276

()7.638.010

()5.545.240

()5.545.240

()16.590

()5.097.227
()10.642.467
60.260.896

-

-

-

-

()5.080.637

-

-

()5.080.637

()5.561.830

()12.718.647

()2.347.733

75.000.000

327.276

-

3.214.097

70.903.363

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017
الرصيد بداية السنة
أثر تعديل سنوات سابقة
الرصيد بداية السنة املعدل
(الخسارة) للسنة  -قامئة (ب)
إجاميل بنود (الخسارة الشاملة)
للسنة  -قامئة (ب)
إجاميل (الخسارة الشاملة)
للسنة  -قامئة (ب)
الرصيد نهاية السنة

75.000.000
29

75.000.000

327.276
327.276

()5.696.383
()5.696.383

()456.477

()456.477

4.659.277

74.290.170

()1.332.373

()1.332.373

()112.807

()2.054.434
()3.386.807
70.903.363

-

-

-

-

()1.941.627

-

-

()1.941.627

()1.445.180

()7.638.010

3.214.097

75.000.000

327.276

-

5.115.754

74.746.647
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قامئـــــــــــة (د)

رشكة األردن األوىل لالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة التدفقات النقدية املوحدة
بالدينار األردين
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
(الخسارة) للسنة قبل الرضيبة  -قامئة (ب)
تعديالت :
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك استثامرات عقارية
خسائر تدين إستثامرات عقارية
حصة الرشكة من خسائر رشكة حليفة

ايضاح

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
()5.323.570

()1.284.123

10
/11أ
/11ب
9

25.110
592.627
3.331.381
3.680

24.858
453.313
124

خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل غري متحققة

20

2.575.750

385.499

صايف مصاريف متويل
مخصص قضايا
(أرباح) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل
إيرادات توزيع ارباح موجودات مالية

20
20

688.750
75.000
()4.305
()2.197.307

710.556
()26.619
()482.508

صايف (االستخدامات النقدية يف) عمليات التشغيل قبل التغري يف بنود راس املال العامل

()232.884

()218.900

النقص يف ارصدة مدينة أخرى
(الزيادة) يف املطلوب من اطراف ذات عالقة
(الزيادة) النقص يف إيرادات غري متحققة
الزيادة يف ارصدة دائنة أخرى

2.572
()34.846
()230.413
492.128

115.415
()26.224
11.975
49.905

()3.443

()67.829

رضيبة الدخل املدفوعة
صايف (االستخدامات النقدية يف) عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات االستثامر :
إيرادات فوائد

()1.939
()5.382

()67.829

3.518

732

املتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

41.275

422.730

102.643
()6.431
()21.528
()38.099
1.814.371
1.895.749

191.550
()115.106
482.508
982.414

()1.025
6.261
()1.353.914
()538.107
()1.886.785
3.582
49.385
52.967

2.513
()18.613
()252.572
()948.846
()1.217.518
()302.933
352.318
49.385

صايف (االستخدامات النقدية يف) عمليات التشغيل قبل الرضيبة املدفوعة

املتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
(رشاء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
(رشاء) استثامرات عقارية
(رشاء) ممتلكات ومعدات
توزيعات أرباح موجودات مالية مقبوضة
صايف التدفقات النقدية من عمليات االستثامر
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
(النقص) الزيادة يف ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
الزيادة (النقص) يف ذمم رشكات وساطة
أقساط قروض مسددة خالل السنة
مصاريف متويل مدفوعة
صايف (االستخدامات النقدية يف) عمليات التمويل
صايف الزيادة (النقص) يف النقد
النقد وما يف حكمه  -بداية السنة
النقد وما يف حكمه  -نهاية السنة

45
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/13ب

/11ج
10

5

رشكة األردن األوىل لالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
عامن – اململكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 - 1عــــــــــــــــــــام
تأسســت رشكــة األردن األوىل لالســتثامر بتاريــخ  3أيــار 2006وســجلت لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة كرشكــة مســاهمة عامــة
وهــي مســجلة تحــت الرقــم ( )402برأسمـــال قـــدره  150مليــون دينــار بقيمــة أســمية دينــار للســهم الواحد .هــذا وبتاريخ  20نيســان
 ، 2014قــررت الهيئــة العامــة للرشكــة تخفيــض رأس مــال الرشكــة عــن طريــق إطفــاء رصيــد الخســائر املرتاكمــة ليصبــح رأس املــال
املــرح بــه واملدفــوع  75مليــون دينــار اردين موزعـاً عــى  75مليــون ســهم  .وتــم اســتكامل كافــة اإلجــراءات القانونيــة لتحفيــض
رأس املــال لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة خــال العــام .2014
ان عنــوان مكتــب الرشكــة هــو مدينــة عــان  ،منطقــة الرابيــة  ،شــارع عبداللــه بــن رواحــة  ،عــارة رقــم ( - )4اململكــة األردنيــة
الهاشــمية .
مــن أهــم غايــات الرشكــة والــركات التابعــة لهــا هــي اســتثامر أمــوال الرشكــة يف املجــاالت االقتصاديــة الصناعيــة واملاليــة
والعقاريــة والتجاريــة والســياحية واالســتثامر يف األوراق املاليــة بجميــع أنواعهــا باإلضافــة اىل اســتثامر وبنــاء وتأجــر العقــارات
ورشاء األرايض وإقامــة شــقق ســكنية عليهــا وبيعهــا وإدارة وتطويــر العقــارات .
تم اقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس االدارة بتاريخ  19آذار .2019
 - 2أهم السياسات املحاسبية
أسس اعداد القوائم املالية املوحدة
يتــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة وفقـاً للمعايــر الصــادرة عــن مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة والتفســرات الصــادرة
عــن لجنــة تفســرات التقاريــر املاليــة الدوليــة املنبثقــة عــن مجلــس املعايــر الدوليــة ووفقـاً للقوانــن املحليــة النافــذة.
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفق ـاً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء بعــض االدوات املاليــة والتــي تــم قياســها بالقيمــة
العادلــة يف نهايــة كل فــرة ماليــة كــا هــو موضــح يف السياســات املحاســبية ادنــاه.
إن الدينار األردين هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الوظيفية للرشكة .
تتضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة للرشكــة ورشكاتهــا التابعــة كــا يف  31كانــون األول  2018و .2017وفيــا يــي
تفاصيــل الــركات التابعــة:
إســـــــــــــم الرشكـــــــــــــــــة
رشكة الفحيص األوىل لالستثامر
رشكة السلط األوىل لالستثامر
رشكة املطار لالستثامر (تحت التصفية)
رشكة الطنيب لالستثامر العقاري
رشكة لؤلؤة حوارة للتجارة واالستثامر
رشكة األداء لتطوير وتأجري العقارات
رشكة الطاهر لالستثامر والتطوير العقاري
رشكة الباحة لالستثامرات *

رأس املال املدفوع
دينــــار
19.500
30.000
19.500
19.500
19.500
50.003
750.000
50.000

نسبة امللكية طبيعة عمل الرشكة
٪
100
100
100
100
100
100
100
55

مكان عملها

عقاري
استثامري
استثامري
عقاري
عقاري
عقاري
عقاري
عقاري

التقرير السنوي 2018

Annual Report 2018

األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
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يبني الجدول التايل أهم املعلومات املالية للرشكات التابعة :
بالدينار األردين

كام يف  31كانون األول 2017

كام يف  31كانون األول 2018

اسم الرشكة

املوجودات

املطلوبات

الفحيص األوىل لالستثامر
السلط األوىل لالستثامر
املطار االستثامر (تحت التصفية)
الطنيب لالستثامر العقاري
لؤلؤة حوارة للتجارة واالستثامر
ألداء لتطوير وتأجري العقارات
الطاهر لالستثامر والتطوير
العقاري
الباحة لالستثامرات *

5.030.782
1.722
44
1.327.422
1.005.131
11.261.946

248.110
828
9
9
9
4.849.010

صايف
املوجودات
4.782.672
894
35
1.327.413
1.005.122
6.412.936

7.777.152
3.792
125
1.688.138
1.036.541
11.469.976

14.469.771

2.889.290

11.580.481

14.887.916

2.870.827

16.181.962

16.276.925

()94.963

16.181.962

16.250.350

بالدينار األردين

اسم الرشكة
الفحيص األوىل لالستثامر
السلط األوىل لالستثامر
املطار االستثامر (تحت
التصفية)
الطنيب لالستثامر العقاري
لؤلؤة حوارة للتجارة
واالستثامر
ألداء لتطوير وتأجري
العقارات
الطاهر لالستثامر والتطوير
العقاري
الباحة لالستثامرات *

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018
مرصوفات صايف الدخل
إيرادات
( /الخسارة)
()2.770.123
2.771.123
1.000
()1.017
1.017
()81
81
()360.779
360.779
()31.512
31.512
-

املوجودات

املطلوبات
368.187
2.371
9
9
9
5.243.870

صايف
املوجودات
7.408.965
1.421
116
1.688.129
1.036.532
6.226.106

12.017.089
()68.388

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2017
مرصوفات صايف الدخل
إيرادات
( /الخسارة)
()31.998
31.998
()1.791
1.791
()266
272
6
()123
123
()98
98
-

596.905

816.894

()219.989

631.336

765.462

()134.126

846
-

808.255
26.575

()807.409
()26.575

3.570
-

583.373
23.534

()579.803
()23.534

*

مل تقــم الرشكــة بتوحيــد القوائــم املاليــة لرشكــة الباحــة لالســتثامرات كــا يف  31كانــون االول  2018و 2017رغــم
أن الرشكــة بتاريــخ  3آذار  2013حــازت عــى ســيطرة يف مجلــس إدارة رشكــة الباحــة لالســتثامرات لتســهيل إتخــاذ
اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة بخصــوص القضيــة املرفقــة ،علــا بــأن األرقــام املفصــح عنهــا أعــاه متثــل املركــز
املــايل واألداء املــايل لرشكــة الباحــة لالســتثامرات وفــق احــدث املعلومــات املاليــة غــر املدققــة املتوفــرة لــدى إدارة
الرشكــة كــا يف  31كانــون االول .2018

-

بلــغ العجــز يف رأس املــال العامــل لرشكــة الطاهــر لالســتثامر والتطويــر العقــاري مــا قيمتــه  729.412دينــار كــا يف
 31كانــون االول  251.267( 2018دينــار كــا يف  31كانــون األول  .)2017علـاً بــأن الهيئــة العامــة للرشكــة قــررت يف
اجتامعهــا غــر العــادي املنعقــد بتاريــخ  27آذار  2018إطفــاء الخســائر املرتاكمــة التــي بلغــت  579.803دينــار كــا يف
 31كانــون األول  2017مــن خــال جــاري رشكــة األردن األوىل لالســتثامر (الرشيــك).
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-

بلــغ العجــز يف رأس املــال العامــل لرشكــة األداء لتطويــر وتأجــر العقــارات مــا قيمتــه  1.143.716دينــار كــا يف 31
كانــون االول  455.232( 2018دينــار كــا يف  31كانــون األول .)2017

-

بلــغ العجــز يف رأس املــال العامــل لرشكــة الفحيــص األوىل لالســتثامر مــا قيمتــه  183.048دينــار كــا يف  31كانــون
االول  180.095( 2018دينــار كــا يف  31كانــون األول  .)2017علـاً بــأن الهيئــة العامــة للرشكــة قــررت يف اجتامعهــا
غــر العــادي املنعقــد بتاريــخ  27آذار  2018إطفــاء الخســائر املرتاكمــة التــي بلغــت  31.998دينــار كــا يف  31كانــون
األول  2017مــن خــال جــاري رشكــة األردن األوىل لالســتثامر (الرشيــك).

-

قــررت الهيئــة العامــة لرشكــة الســلط األوىل لالســتثامر يف اجتامعهــا غــر العــادي املنعقــد بتاريــخ  3نيســان 2017
تخفيــض رأس مــال رشكــة الســلط األوىل لالســتثامر (رشكــة ذات مســؤولية محــدودة) بقيمــة  188.773دينــار واطفــاء
الخســائر املرتاكمــة للرشكــة كــا يف  31كانــون األول  2016بقيمــة  81.227دينــار مــن خــال جــاري الرشيــك ليصبــح
رأس املــال بعــد التخفيــض واالطفــاء  30.000دينــار  ،عل ـاً ان اإلجــراءات القانونيــة قــد تــم اســتكاملها بتاريــخ 9
نيســان .2018

-

قــررت الهيئــة العامــة لرشكــة املطــار لالســتثامر يف اجتامعهــا غــر العــادي املنعقــد بتاريــخ  4نيســان  2017بتصفيــة
اختياريــة للرشكــة  ،عل ـاً ان اإلجــراءات القانونيــة مل تســتكمل بعــد.
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إن السياســات املحاســبية املتبعــة للســنة متامثلــة مــع السياســات التــي تــم اتباعهــا للســنة املنتهيـــــة يف  31كانــون األول
 2017باســتثناء أثــر تطبيــق املعايــر الجديــدة واملعدلــة كــا يف اإليضــاح ( - 3أ)  ،وفيــا يــي أهــم السياســات املحاســبية
املتبعــة :
أسس توحيد القوائم املالية
تتضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة للرشكــة والــركات الخاضعــة لســيطرتها (الــركات التابعــة لهــا) ،
وتتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون للرشكــة :
•القدرة عىل السيـطرة عىل املنشأة املستث َمر بها ؛
•تتعرض للعوائد املتغرية  ،أو لها الحق يف العوائد املتغرية  ،الناتجة من ارتباطاتها مع املنشآة املستث َمر بها ؛ و
•لها القدرة عىل استعامل سلطتها للتأثري عىل عوائد املنشأة املستث َمر بها.
وتعيــد الرشكــة تقديراتهــا بشــأن مــا إذا كانــت تســيطر عــى الــركات املســتثمر بهــا أم ال إن أشــارت الحقائــق والظــروف
أن مثــة تغــرات عــى واحــد أو أكــر مــن نقــاط تحقــق الســيطرة املشــار إليهــا أعــاه.
ويف حــال انخفضــت حقــوق تصويــت الرشكــة عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت يف أي مــن الــركات املســتثمر بهــا  ،فيكــون
لهــا القــدرة عــى الســيطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصويــت ملنــح الرشكــة القــدرة عــى توجيــه أنشــطة الرشكــة التابعــة ذات
الصلــة مــن جانــب واحــد .وتأخــذ الرشكــة يف االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقديــر مــا إذا كان للرشكــة حقــوق
تصويــت يف املنشــأة املســتثمر بهــا تكفــي ملنحهــا القــدرة عــى الســيطرة مــن عدمهــا .ومــن بــن تلــك الحقائــق والظــروف:
•حجم حقوق تصويت التي متلكها الرشكة بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى ؛
•حقوق التصويت املحتملة التي تحوز عليها الرشكة وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛
•الحقوق الناشئة من الرتتيبات التعاقدية األخرى ؛ و
•أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة تشــر إىل أنــه يرتتــب للرشكــة  ،أو ال يرتتــب عليهــا  ،مســؤولية حاليــة لتوجيــه
األنشــطة ذات الصلــة وقــت اتخــاذ القــرارات املطلوبــة ،مبــا يف ذلــك كيفيــة التصويــت يف اجتامعــات الهيئــات
العامــة الســابقة.
يتــم توحيــد الرشكــة التابعــة عنــد ســيطرة الرشكــة عــى الرشكــة التابعــة وتتوقــف عندمــا تفقــد الرشكــة الســيطرة عــى
الرشكــة التابعــة .وبالتحديــد  ،ان نتائــج عمليــات الــركات التابعــة املســتحوذ عليهــا او التــي تــم اســتبعادها خــال العــام
متضمنــة يف قامئــة الدخــل املوحــدة مــن تاريــخ تحقــق الســيطرة وحتــى تاريــخ فقــدان الســيطرة عــى الرشكــة التابعــة .
يتــم توزيــع الدخــل وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اىل املالكــن يف الرشكــة وحصــة غــر املســيطرين  ،يتــم توزيــع
الدخــل الشــامل للــركات التابعــة اىل املالكــن يف الرشكــة وحصــة غــر املســيطرين حتــى وان كان هــذا التوزيــع ســيؤدي
اىل ظهــور عجــز يف رصيــد حصــة غــر املســيطرين.
يتــم إجــراء تعديــات عــى القوائــم املاليــة للــركات التابعــة ،عند الــرورة  ،لتتامىش سياســاتها املحاســبية املســتخدمة مع
السياســات املحاســبية املتبعــة يف الرشكــة .ويتــم اســتبعاد جميــع األصــول واملطلوبــات وحقــوق امللكيــة والدخــل واملصاريــف
املتعلقــة باملعامــات واألرصــدة فيــا بــن الرشكــة والــركات التابعــة عنــد التوحيد.
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يتــم تحديــد حصــص غــر املســيطرين يف الــركات التابعــة بشــكل منفصــل عــن حقــوق ملكيــة الرشكــة يف هذه الــركات.
إن حصــص اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﻦﻴ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻤﻟﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺤﻘﻮق اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ اﻤﻟﻤﻨﻮﺣﺔ ﻤﻟﺎﻟﻜﻴﻬﻢ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻲﻓ
اﻤﻟﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻲﻓ اﻟﺒدايــة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق حصــص ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺴﻴﻄﺮيــن
ﻲﻓ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺼﺎﻲﻓ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻰﻠ اﻟﺮﺸاء .األصــول .يتــم اختيــار القيــاس عــى أســاس االســتحواذ .يتــم قيــاس
الحصــص األخــرى غــر املســيطرة مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة .بعــد الحيــازة  ،فــإن القيمــة الدفرتيــة للحقــوق غــر املســيطرة
هــي قيمــة هــذه الحصــص عنــد اإلعــراف املبــديئ باإلضافــة إىل حصــة الحصــص غــر املســيطرة مــن التغــرات الالحقــة
يف حقــوق امللكيــة .يعــود إجــايل الدخــل الشــامل إىل حصــص غــر املســيطرين حتــى لــو أدى ذلــك إىل وجــود عجــز يف
رصيــد حصــص غــر املســيطرين.
يتــم املحاســبة عــن التغــرات يف حصــص الرشكــة يف الــركات التابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة كمعامــات
حقــوق ملكيــة .يتــم تعديــل القيمــة الحاليــة لحصــص الرشكــة وحصــص غــر املســيطرين لتعكــس التغــرات يف حصصهــا
النســبية يف الــركات التابعــة .يتــم إثبــات أي فــرق بــن املبلــغ الــذي يتــم مــن خاللــه تعديــل حصــص غــر املســيطرين
والقيمــة العادلــة للمقابــل املدفــوع أو املســتلم مبــارشة يف حقــوق امللكيــة وينســب إىل مالــي الرشكــة.
عندمــا تفقــد الرشكــة الســيطرة عــى رشكــة تابعــة  ،يتــم احتســاب الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن االســتبعاد يف قامئــة
الدخــل بالفــرق بــن ( )1إجــايل القيمــة العادلــة للمقابــل املســتلم والقيمــة العادلــة ألي حصــص متبقيــة و( )2القيمــة
الحاليــة الســابقة لألصــول (مبــا يف ذلــك الشــهرة)  ،مطروحــا منهــا مطلوبــات الرشكــة التابعــة وأي حصــص لغــر
املســيطرين .يتــم احتســاب جميــع املبالــغ املعــرف بهــا ســابقًا يف الدخــل الشــامل اآلخــر فيــا يتعلــق بتلــك الرشكــة التابعــة
كــا لــو أن الرشكــة قامــت مبــارشة بالتخلــص مــن املوجــودات أو املطلوبــات املتعلقــة بالرشكــة التابعــة .تعتــر القيمــة
العادلــة لالســتثامر الــذي يتــم االحتفــاظ بــه يف الرشكــة التابعــة الســابقة يف تاريــخ فقــدان الســيطرة كقيمــة عادلــة عنــد
اإلعــراف املبــديئ للمحاســبة الالحقــة مبوجــب املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )9األدوات املاليــة عندمــا
تنطبــق احــكام املعيــار  ،أو تكلفــة اإلعــراف املبــديئ باإلســتثامر يف رشكــة حليفــة أو مــروع مشــرك.
عقود اإليجار
تصنــف عقــود اإليجــار كإيجــارات متويليــة عندمــا تنــص رشوط اإليجــار عــى تحويــل جميــع املخاطــر واملنافــع املتعلقــة
بتملــك املســتأجر بشــكل جوهــري .امــا جميــع عقــود االيجــار االخــرى فتصنــف كإيجــارات تشــغيلية.
الرشكة كمؤجر
يتــم قيــد دخــل اإليجــارات التشــغيلية باســتخدام طريقــة القســط الثابــت عــى مــدى عمــر اإليجــار .كــا تضــاف التكاليف
املبــارشة األوليــة املتكبــدة يف مناقشــة وترتيــب العقــد التشــغييل اىل القيمــة الحاليــة للموجــودات املؤجــرة وتقيــد وفقــا
لطريقــة القســط الثابــت عــى مــدى فــرة اإليجــار.
الرشكة كمستأجر
ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻟﯾﺔ ﻋﻟﯽ اﻟدﺧل وفقــاً لطريقــة اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻟﯽ ﻣدى ﻓﺗرة
ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻟﻧﻣط اﻟزﻣﻲﻧ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ً
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ذات اﻟﺻﻟﺔ إﻻ إذا ﮐﺎن األﺳﺎس املنهجي أﮐﺛر
ﻣن أﺻل اﻹﯾﺟﺎر .يتــم اإلعــراف باإليجــارات املحتملــة الناشــئة عــن اإليجــار التشــغييل كمــروف يف الفــرة التــي يتــم
تكبدهــا فيهــا.
يف حالــة اســتالم حوافــز التأجــر للدخــول يف عقــود اإليجــار التشــغييل  ،يتــم االعــراف بهــذه الحوافــز كالتــزام .ﯾﺗم
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﺣواﻓز ﮐﺗﺧﻔﯾض ﻲﻓ ﻣﺻروﻓﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻟﯽ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،
ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻟﻧﻣط اﻟزﻣﻲﻧ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر.
ً
إﻻ إذا ﮐﺎن أﺳﺎس ﻣﻧﮭﺟﻲ آﺧر أﮐﺛر
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العمالت االجنبية
ـر عــن النتائــج والوضــع املــايل لــكل رشكــة مــن املجموعــة بوحــدة العملــة الوظيفيــة
لغــرض القوائــم املاليــة املوحــدة  ،يُعـ ّ
للرشكــة  ،وعملــة العــرض للقوائــم املاليــة املوحــدة.
يتــم إعــداد القوائــم املاليــة املنفصلــة للــركات التابعــه  ،وتُعــرض القوائــم املاليــة املنفصلــة لــكل رشكــة مــن املجموعــة
بعملــة الوظيفيــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل فيهــا  .تُســجل املعامــات بعمــات غــر عملتهــا الوظيفيــة للرشكــة
وفقـاً ألســعار الــرف الســائدة يف تواريــخ تلــك املعامــات .ويف تاريــخ قامئــة املركــز املــايل  ،يعــاد تحويــل املوجــودات
واملطلوبــات املاليــة بالعمــات األجنبيــة وفقـاً ألســعار الــرف الســائدة يف ذلــك التاريــخ .كــا ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وفقـاً ألﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻲﻓ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ال يتــم
اعــادة تصنيــف تحويــل البنــود غــر النقديــة التــي تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة.
ت ُسجل فروقات الرصف يف قامئة الدخل املوحدة يف الفرتة التي تنشأ فيها باستثناء:
•فروقات أسعار رصف العمالت األجنبية عىل املعامالت التي تم من أجل التحوط ملخاطر عمالت أجنبية.
•فروقــات أســعار رصف العمــات األجنبيــة عــى البنــود النقديــة املطلوبــة مــن  /اىل عمليــة أجنبيــة التــي مــن غــر
املخطــط تســويتها أو مــن غــر املحتمــل تســويتها يف املســتقبل القريــب (وبالتــايل تشــكل هــذه الفروقــات جــز ًءا مــن
صــايف االســتثامر يف العمليــة األجنبيــة)  ،والتــي يُعــرف بهــا مبدئيـاً يف حســاب الدخــل الشــامل اآلخــر املوحــد ويعــاد
تصنيفهــا مــن حقــوق امللكيــة إىل قامئــة الدخــل عنــد البيــع أو التــرف الجــزيئ بصــايف االســتثامر.
ومــن أجــل عــرض القوائــم املاليــة املوحــدة  ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة للرشكــة وفقـاً ألســعار
الــرف الســائدة يف تاريــخ قامئــة املركــز املــايل .كــا تحــول االيــرادات وف ًقــا ملتوســط أســعار الــرف للفــرة  ،مــا مل
تتغــر أســعار الــرف تغــرا ً كبــرا ً خــال تلــك الفــرة  ،ويف هــذه الحالــة ت ُســتخدم أســعار الــرف يف تاريــخ املعامــات.
كــا ت ُســتدرك فروقــات التحويــل الناشــئة  ،إن وجــدت  ،يف قامئــة الدخــل الشــامل اآلخــر املوحــد وتجمــع يف بنــد منفصــل
لحقــوق امللكيــة.
األدوات املالية
يتــم اإلعــراف باملوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة يف قامئــة املركــز املــايل للرشكــة عندمــا تكــون الرشكــة طرفـاً يف املخصصات
التعاقديــة لــأدوات املالية.
ت ُقــاس املوجــودات واملطلوبــات املاليــة مبدئي ـاً بالقيمــة العـــادلة  ،وتضــاف تكاليــف املعامــات التـــي تعــود مبــارشة إىل
االستحـــواذ أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إىل القيمــة العادلــة للموجــوات املاليــة أو املطلوبــات املاليـــة  ،أو
خصمهــا منهــا  ،كــا هــو مناســب  ،عنــد االعتـــراف املبدئـــي.
املوجودات املالية
يتــم االعــراف باملوجــودات املاليــة عندمــا تصبــح املنشــأة طرفًــا يف األحــكام التعاقديــة لــأداة .يتــم قيــاس املوجــودات
املاليــة مبدئيًــا بالقيمــة العادلــة .تضــاف تكاليــف املعامــات املتعلقــة مبــارشة باقتنــاء أو إصــدار املوجــودات املاليــة
(بخــاف املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قامئــة الدخــل) إىل القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة
أو املطلوبــات املاليــة أو خصمهــا ،عنــد االقتضــاء ،عنــد االعــراف املبــديئ.
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يتــم الح ًقــا قيــاس جميــع املوجــودات املاليــة املعــرف بهــا بالكامــل إمــا بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة اســتنا ًدا إىل تصنيــف
املوجــودات املاليــة.
تصنيف املوجودات املالية
تقاس أدوات الدين التي تستويف الرشوط التالية الحقًا بالتكلفة املطفأة:
•أن يتم حيازة األصل ضمن منوذج أعامل يهدف إىل االحتفاظ باملوجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ و
•أن يرتتــب عــى الــروط التعاقديــة لــأداة يف تواريــخ محــددة وجــود تدفقــات نقديــة تعــد فقــط مدفوعــات أصــل املبلــغ
والفائــدة عــى أصــل املبلــغ القائــم.
تقاس أدوات الدين التي تستويف الرشوط التالية الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
•املوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا ضمــن منــوذج األعــال الــذي يهــدف إىل كالً مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة
وبيــع املوجــودات املاليــة ؛ و
•املوجــودات املاليــة التــي يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة عــى املبلــغ
األصــي القائــم.
ت ُقاس جميع املوجودات املالية األخرى الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل.
التكلفة املطفأة وطريقة الفائدة الفعاله
إن طريقــة الفائــدة الفعالــة هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة املطفــأة ألي مــن أدوات الديــن وتوزيــع إيــرادات الفوائــد عــى مــدى
الفــرة املعنيــة.
إن معــدل الفائــدة الفعــال هــو املعــدل الــذي يخصــم بالضبــط املقبوضــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة (مبــا يف ذلك جميع الرســوم
ـا لنســبة الفائــدة الفعليــة وتكاليــف املعامــات وغريهــا مــن األقســاط
والنقــاط املدفوعــة أو املقبوضــة والتــي تشــكل جــز ًءا متمـ ً
أو الخصومــات األخــرى) بإســتثناء الخســائر اإلئتامنيــة املتوقعــة وذلــك عــى مــدار العمــر الزمنــي املتوقــع ألداة الديــن أو إذا كان
ذلــك مناســباً عــر فــرة أقــر إىل صــايف القيمــة الدفرتيــة عنــد االعــراف املبديئ.فيــا يتعلــق باملوجــودات املاليــة املشــراة أو
التــي نشــأت متدنيــة إئتامنيـاً  ،ت ُحتســب إيــرادات الفائــدة الفعالــة املعدلــة مــن خــال خصــم الدفعــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة
متضمنــة مخصــص الخســائر اإلئتامنيــة املتوقعــة عــى التكلفــة املطفــأة للموجــودات املاليــة عنــد اإلعــراف املبــديئ.
أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عنــد اإلعــراف األويل بــأدوات اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ اﻤﻟﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل الدخــل الشــامل اآلخــر  ،ميكــن للرشكــة أن تقــوم باختيــار
غــر قابــل لإللغــاء (ﻋﻰﻠ أﺳﺎس كل أداة عــى حــدى) لتصنيــف االﺳﺘﺜﺎﻤرات ﻲﻓ أدوات ﺣﻘﻮق اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر  ،وال يُســمح بتصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر إذا تــم االحتفــاظ باالســتثامر يف
أدوات حقــوق امللكيــة بغــرض املتاجــرة أو إذا كان املقابــل املحتمــل معــرف بــه مــن قبــل املشــري ضمــن إندمــاج األعــال.
يتــم قيــاس أدوات حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قامئــة الدخــل الشــامل مبدئيـاً بالقيمــة العـــادلة  ،وتضــاف تكاليــف
املعاملــة  ،ويتــم قياســها الحقـاً بالقيمــة العادلــة مــع اإلعــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغــرات يف القيمــة العادلــة يف
الدخــل الشــامل اآلخــر واملرتاكمــة يف احتياطــي إعــادة تقييــم اإلســتثامرات .وال يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر املرتاكمــة
إىل قامئــة الدخــل عنــد بيــع اســتثامرات ادوات حقــوق امللكيــة  ،والتــي يتــم تحويلهــا إىل األربــاح املــدورة.
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يــتم إثبــات توزيعــات األربــاح لهــذه االســتثامرات يف أدوات حقــوق امللكيــة يف قامئــة الدخــل وف ًقــا للمعيــار الــدويل للتقاريــر
املاليــة رقــم ( ، )9مــا مل متثــل توزيعــات األربــاح بوضــوح اســرداد جــزء مــن تكلفــة اإلســتثامر.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل
ت ُقــاس املوجــودات املاليــة التــي ال تســتويف رشوط تصنيــف التكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قامئــة الدخــل .
يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل بالقيمــة العـــادلة يف نهايــة كل فــرة تقريــر مــع اإلعــراف
بأربــاح وخســائر القيمــة العادلــة يف قامئــة الدخــل  ،ويتضمــن بنــد صــايف االربــاح والخســائر الــوارد يف قامئــة الدخــل اي
توزيعــات اربــاح متحققــة.
أرباح وخسائر رصف العمالت األجنبية
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻲﻓ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﮐل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر .وفيام
يتعلــق باملوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة والتــي ليســت جــز ًءا مــن عالقــة تحوطيــة محــددة  ،فإنــه يعــرف
بفروقــات العملــة يف قامئــة الدخــل .
انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقــوم الرشكــة بإثبــات مخصــص خســارة للخســائر االئتامنيــة املتوقعــة عــى الذمــم املدينــة ويتــم تحديــث قيمــة الخســائر
االئتامنيــة املتوقعــة يف كل تاريــخ تقريــر بحيــث تعكــس التغــرات يف املــاءة االئتامنيــة منــذ االعــراف املبــديئ لــأداة
املاليــة ذات الصلــة.
وتقــوم الرشكــة باســتمرار بقيــد الخســائر االئتامنيــة عــى مــدار أعامرهــا الزمنيــة للذمــم املدينــة ويتــم تقديــر الخســائر
االئتامنيــة املتوقعــة لتلــك املوجــودات املاليــة باســتخدام مصفوفــة للمخصــص تســتند عــى خــرة الخســارة االئتامنيــة
الســابقة للمجموعــة ويتــم تعديلهــا مبــا يتوافــق مــع العوامــل املتعلقــة باملدينــن واألوضــاع االقتصاديــة العامــة وتقييــم
كل مــن اتجــاه األوضــاع الحاليــة واملســتقبلية يف تاريــخ التقريــر ،مبــا يف ذلــك القيمــة الزمنيــة للنقــد حســب اإلقتضــاء.
وفيــا يتعلــق بجميــع املوجــودات املاليــة األخــرى ،فتقــوم الرشكــة بقيــد الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة عــى مــدار أعامرهــا
الزمنيــة إن طــرأت زيــادة جوهريــة يف مخاطــر االئتــان منــذ اإلعــراف املبــديئ ومتثــل الخســارة االئتامنيــة املتوقعــة
عــى مــدار أعامرهــا الزمنيــة الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة التــي ستنشــأ مــن جميــع حــاالت التعــر يف الســداد املحتملــة
عــى مــدار العمــر املتوقــع لــأداة املاليــة.
الخسائر اإلئتامنية املتوقعة
قامــت الرشكــة بتطبيــق النهــج املبســط لإلعــراف بالخســائر االئتامنيــة املتوقعــة عــى مــدار أعامرهــا الزمنيــة لذممهــا
املدينــة وف ًقــا ملــا يســمح بــه املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( .)9وبنــا ًء عليــه ،تــم تصنيــف الذمــم املدينــة
غــر منخفضــة القيمــة االئتامنيــة والتــي ال تحتــوي عــى أحــد مكونــات التمويــل الجوهريــة ضمــن املرحلــة الثانيــة مــع
اإلعــراف بالخســائر اإلئتامنيــة املتوقعــة عــى مــدار أعامرهــا الزمنيــة.
يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة اإلئتامنيــة املتوقعــة عــى مــدى الحيــاة لــأداة املاليــة إذا زادت مخاطــر االئتــان عــى
تلــك األداة املاليــة بشــكل كبــر منــذ االعــراف األويل  ،وتعتــر الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة تقدي ـ ًرا مرج ًحــا محتمـ ًـا
للقيمــة الحاليــة لخســائر االئتــان  .يتــم قيــاس هــذه القيمــة عــى أنهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بــن التدفقــات النقديــة
املســتحقة للرشكــة مبوجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الرشكــة اســتالمها والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة
ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية  ،مخصومــة وفق ـاً لســعر الفائــدة الفعــال لألصــل.
تقــوم الرشكــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي عــى وجــود انخفــاض يف القيمــة عــى أســاس فــردي لــكل أصل
ذي قيمــة فرديــة وبشــكل جامعــي بالنســبة للموجــودات األخــرى التــي ليــس لهــا أهميــة فرديــة.
ويتــم عــرض مخصصــات الخســارة للخســائر االئتامنيــة املتوقعــة كتخفيــض مــن إجــايل القيمــة الدفرتيــة للموجــودات
املاليــة بالتكلفــة املطفــأة.
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تقــوم الرشكــة بشــطب املوجــودات املاليــة عندمــا تكــون هنــاك معلومــات تشــر إىل أن املديــن يعــاين مــن صعوبــات ماليــة
وليــس هنــاك احتــال واقعــي للتعــايف  ،عــى ســبيل املثــال .عندمــا يكــون املديــن قــد تــم وضعــه تحــت التصفيــة أو دخــل
يف إجــراءات اإلفــاس  ،أو عندمــا تتجــاوز املبالــغ الذمــم املدينــة التجاريــة فــرة زمنيــة طويلــة  ،أيهــا أقــرب .قــد تســتمر
الرشكــة بإخضــاع املوجــودات املاليــة املشــطوبة إلجــراءات ملحاولــة اســرداد الذمــم املدينــة  ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار
املشــورة القانونيــة عنــد االقتضــاء ويتــم إثبــات أي مبالــغ مســردة يف قامئــة الدخــل.
إلغاء اإلعرتاف باملوجودات املالية
تقــوم الرشكــة بإلغــاء اإلعــراف بأصــل مــايل عنــد إنتهــاء الحقــوق التعاقديــة املتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن
األصــل أو عندمــا تحــول الرشكــة األصــل املــايل ،مــع كافــة مخاطــر ومنافــع امللكيــة الجوهريــة ،إىل منشــأة أخــرى .أمــا
يف حالــة عــدم قيــام الرشكــة بالتحويــل أو االحتفــاظ بشــكل جوهــري مبخاطــر ومنافــع امللكيــة واســتمرارها بالســيطرة
عــى األصــل املحــول  ،تعــرف الرشكــة بحصتهــا املتبقيــة يف األصــل املحــول واملطلوبــات املتعلقــة بــه التــي قــد يجــب عــى
الرشكــة دفعهــا .أمــا يف حالــة احتفــاظ الرشكــة بشــكل جوهــري بكافــة مخاطــر ومنافــع امللكيــة لألصــل املحــول ،فتســتمر
الرشكــة باالعــراف باألصــل املــايل.
وعنــد إلغــاء االعــراف بــأي مــن املوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة ،يقيــد الفــارق بــن القيمــة الدفرتيــة
لألصــل واملبلــغ املقابــل املســتلم أو مســتحق االســتالم يف قامئــة الدخــل.
التصنيف كدين أو كأدوات ملكية
يتــم تصنيــف أدوات الديــن وامللكـــية إمــا كمطلوبــات مالية أو كحقـــوق ملكية وفقـاً لجوهــر الرتتيبات التعاقديــة وتعريفات
املطلــوب املــايل وأداة حقــوق امللكية.
أدوات امللكية
تُعــرف أداة امللكيــة بالعقــد الــذي يثبــت ملكيــة الحصــص املتبقيــة مــن موجــودات املنشــأة بعــد خصــم جميــع املطلوبــات.
يتــم تســجيل أدوات امللكيــة املصــدرة باملتحصــات املســتلمة بعــد خصــم تكلفــة اإلصــدار املبــارشة.
يُعــرف بإعــادة رشاء أدوات حقــوق امللكيــة الخاصــة بالرشكــة وتخصــم مبــارشة يف حقــوق امللكيــة .ال يتــم إثبــات أي
أربــاح او خســارة يف قامئــة الدخــل عنــد رشاء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق امللكيــة الخاصــة بالرشكــة.
املطلوبات املالية
ت ُقــاس جميــع املطلوبــات املاليــة الح ًقــا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة أو بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قامئــة الدخــل.
إن املطلوبــات املاليــة التــي ليســت ( )1مقابــل محتمــل للمنشــأة املســتحوذة ضمــن عمليــة اندمــاج أعــال ،أو ( )2محتفــظ
بهــا للتــداول ،أو (ُ )3محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قامئــة الدخــل ،يتــم قياســها الح ًقــا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام
طريقــة الفائــدة الفعليــة.
وتقــاس الذمــم التجاريــة والحســابات الدائنــة األخــرى املصنفــة كـــ «مطلوبــات ماليــة « مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة بعــد
خصــم تكاليــف املعاملــة  ،بينــا يتــم قياســها الحقـاً بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ويتــم االعــراف
مبصاريــف الفوائــد عــى أســاس العائــد الفعــي.
إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة احتســاب التكلفــة املطفــأة للمطلوبــات املاليــة وتوزيــع مصاريــف الفوائــد عــى
مــدى الفــرة املعنيــة .إن معــدل الفائــدة الفعــي هــو املعــدل الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة
يف إطــار العمــر الزمنــي املتوقــع لاللتــزام املــايل أو عــر فــرة أقــر حســب االقتضــاء.
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إلغاء اإلعرتاف باملطلوبات املالية
تلغــي املجموعــة اإلعــراف باملطلوبــات املاليــة عندمــا تعفــى مــن التزاماتهــا أو عنــد إلغــاء هــذه اإللتزامــات أو انتهــاء
صالحيتهــا .ويتــم إثبــات الفــارق بــن القيمــة الدفرتيــة للمطلــوب املــايل امللغــى االعــراف بــه واملقابــل املدفــوع أو
مســتحق الدفــع يف قامئــة الدخــل.
اإلستثامرات العقارية
اإلســتثامرات العقاريــة هــي عقــارات محتفــظ بهــا لكســب إيــرادات إيجاريــة و  /أو زيــادة قيمتهــا وتقــاس اإلســتثامرات
العقاريــة بالكلفــة متضمنــة تكلفــة املعاملــة.
يتــم احتســاب اإلســتهالك عــى أســاس األعــار اإلنتاجيــة املقــدرة لألصــول الخاضعــة لإلســتهالك بطريقــة القســط
الثابــت عندمــا تكــون هــذه األصــول جاهــزة لالســتخدام املقصــود منهــا .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة وطــرق
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻲﻓ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل قامئــة ﻣرﮐز ﻣﺎﻲﻟ ويتــم معالجــة أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻲﻓ اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻲﻟ.
يتــم إلغــاء اإلعــراف باإلســتثامرات العقاريــة عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا يتــم التوقــف عــن إســتخدام العقــار بشــكل
دائــم وعــدم وجــود أي منافــع إقتصاديــة مســتقبلية متوقعــة عنــد التخلــص منهــا  .ويتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة ناتجــة
عــن اســتبعاد عقــار (املحســوبة عــى أســاس الفــرق بــن صــايف متحصــات اإلســتبعاد والقيمــة الدفرتيــة لألصــل) يف
قامئــة الدخــل يف الفــرة التــي يتــم فيهــا إلغــاء اإلعــراف بالعقــار.
اإلستثامر يف رشكات حليفة
اﻟﺷرﮐﺔ الحليفــة ھﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﯾﮐون ﻟﻟﺷرﮐﺔ ﺗﺄﺛﯾر هــام ﻋﻟﯾﮭﺎ وﻟﯾﺳت ﺷرﮐﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو حصــة ﻲﻓ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك .التأثــر الهــام
هــو القــدرة عــى املشــاركة يف قــرارات السياســة املاليــة والتشــغيلية للرشكــة املســتثمر بهــا ولكــن ليــس ســيطرة أو ســيطرة
مشــركة عــى تلــك السياســات.
يتم معالجة نتائج وموجودات ومطلوبات الرشكات الحليفة يف هذه القوائم املالية باستخدام طريقة حقوق امللكية.
مبوجــب طريقــة حقــوق امللكيــة  ،يتــم إثبــات االســتثامر يف الرشكــة الحليفــة عنــد اإلعــراف األويل يف قامئــة املركــز
املــايل املوحــد بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا بعــد ذلــك مــن خــال اإلعــراف بحصــة الرشكــة مــن الربــح أو الخســارة والدخــل
الشــامل اآلخــر للرشكــة الحليفــة .عندمــا تتجــاوز حصــة الرشكــة يف خســائر الرشكــة الحليفــة حصــة الرشكــة يف الرشكــة
الحليفــة (والتــي تشــمل أي حصــص طويلــة األجــل تشــكل يف جوهرهــا جــز ًءا مــن صــايف اســتثامر الرشكــة يف الرشكــة
الحليفــة)  ،تتوقــف الرشكــة عــن االعــراف بحصتهــا مــن الخســائر اإلضافيــة ويتــم اإلعــراف بالخســائر اإلضافيــة فقــط
إىل الحــد الــذي تكبــدت فيــه الرشكــة التزامــات قانونيــة أو إســتداللية أو قامــت بســداد مبالــغ نيابــة عــن الرشكــة الحليفــة.
يتــم معالجــة االســتثامر يف رشكــة حليفــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة مــن التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الرشكــة
املســتثمر بهــا رشكــة حليفــة .عنــد اإلســتحواذ عــى إســتثامر يف رشكــة حليفــة يتــم إثبــات أي زيــادة يف تكلفــة اإلســتثامر
عــن حصــة الرشكــة يف صــايف القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات القابلــة للتحديــد للرشكــة املســتثمر بهــا كشــهرة
 ،والتــي تكــون متضمنــة يف القيمــة الدفرتيــة لإلســتثامر .يتــم إثبــات أي زيــادة يف حصــة الرشكــة مــن صــايف القيمــة
العادلــة للموجــودات واملطلوبــات القابلــة للتحديــد عــن تكلفــة االســتثامر  ،بعــد إعــادة التقييــم  ،مبــارشة يف قامئــة الدخــل
يف الفــرة التــي تــم فيهــا اإلســتحواذ عــى االســتثامر.
عنــد الــرورة  ،يتــم اختبــار التــدين يف القيمــة الدفرتيــة لالســتثامر بالكامــل (مبــا يف ذلــك الشــهرة) كأصــل منفــرد
مبقارنــة القيمــة القابلــة لالســرداد (القيمــة قيــد االســتخدام أوالقيمــة العادلــة مطروحـاً منهــا تكاليــف البيــع  ،أيهــا أعىل)
مــع قيمتهــا الدفرتيــة.
يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر غــر املحققــة الناتجــة مــن املعامــات بــن الرشكــة والرشكــة الحليفــة مبقــدار حصــة
الرشكــة الحليفــة.
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رضيبة الدخل
متثل مصاريف الرضائب مبالغ الرضائب املستحقة والرضائب املؤجلة.
تحسب مصاريف الرضائب املستحقة عىل أساس األرباح الخاضعة للرضيبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للرضيبة عن األرباح
املعلنة يف القوائم املالية  ،ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غري خاضعة للرضيبة او مصاريف غري قابلة للتنزيل يف السنة
املالية وامنا يف سنوات الحقة أو الخسائر املرتاكمة املقبولة رضيبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل ألغراض
رضيبية .
تحســب الرضائب مبوجب النسب الرضائبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليامت النافذة يف البلدان التي تعمل
الرشكة من خاللها .
إن الرضائب املؤجلة هي الرضائب املتوقع دفعها او اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات او
املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الرضيبي عىل أساسها .يتم احتساب الرضائب
املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام باملركز املايل وتحتسب الرضائب املؤجلة وفقاً للنسب الرضيبية التي يتوقع تطبيقها عند
تسوية االلتزام الرضيبي او تحقيق املوجودات واملطلوبات الرضيبية املؤجلة.
يتم مراجعة رصيد املوجودات واإللتزامات الرضيبية املؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها يف حالة
توقع عدم إمكانية اإلستفادة من تلك املوجودات الرضيبية جزئيا او كليا أو تحقق اإللتزامات الرضيبية .
القيمة العادلة
ت ُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من املوجودات أو دفعه لتحويل أي من املطلوبات ضمن معاملة
منظمة بني املتشاركني يف السوق يف تاريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر ميكن تحقيقه بطريقة مبارشة أو
ما إذا كان مقدرا ً بفضل أسلوب تقييم أخر .وعند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أواملطلوبات ،يأخذ البنك بعني
االعتبار عند تحديد سعر أي من املوجودات أو املطلوبات ما إذا كان يتعني عىل املتشاركني بالسوق أخذ تلك العوامل بعني
االعتبار يف تاريخ القياس .يتم تحديد القيمة العادلة بشأن أغراض القياس و/أو اإلفصاح عن هذه البيانات املالية وفقاً
لتلك األسس ،وذلك باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة وليست قيمة عادلة مثل
القيمة العادلة كام هو مستعمل باملعيار املحاسبي الدويل رقم (.)36
إضافة إىل ذلك ،تُصنف قياسات القيمة العادلة  ،ألغراض إعداد التقاريـر املالية ،إىل املستوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنا ًء عىل
مدى وضوح املدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية املدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ،وهي
محددة كام يـيل:
وهي املدخالت املستنبطة من األسعار املدرجة (غيـر املع ّدلة) ملوجودات أو مطلوبات مطابقة
مدخالت املستوى )(1
يف أسواق نشطة والتـي ميكن للمنشأة الحصول عليها يف تاريخ القياس؛
وهي املدخالت املستنبطة من البيانات عدا عن األسعار املدرجة املستخدمة يف املستوى 1
مدخالت املستوى )(2
واملالحظة للموجودات أو املطلوبات ،سواء بطريقة مبارشة أو غيـر مبارشة؛
وهي مدخالت للموجودات أو املطلوبات ال تعتمد عىل أسعار السوق امللحوظة.
مدخالت املستوى()3
املخصصات
يتــم االعــراف باملخصصــات عندمــا يكــون عــى الرشكــة مطلوبــات (قانونيــة أو ضمنيــة) كــا بتاريــخ املركــز املــايل
املوحــدة ناشــئة عــن احــداث ســابقة وأن تســديد االلتزامــات محتمــل وميكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه .
إن املبلــغ املعــرف بــه كمخصــص هــو أفضــل تقديــر للمقابــل املطلــوب لتســوية االلتــزام الحــايل يف تاريــخ قامئــة املركــز
املــايل املوحــدة  ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر وعــدم التيقــن املحيطــة بااللتــزام.
عندمــا يتــم قيــاس املخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة املقــدرة لتســوية االلتــزام الحــايل  ،فــإن قيمتــه الدفرتيــة هي
القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة (عندمــا يكــون تأثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود أمـ ًرا ماديًــا).
عندمــا يُتوقــع اســرداد بعــض أو جميــع املنافــع االقتصاديــة املطلوبــة لتســوية مخصــص مــن طــرف ثالــث ،يتــم االعــراف
بذمــة مدينــة كأصــل إذا كان مــن شــبه املؤكــد أنــه ســيتم اســتالم التعويــض وميكــن قيــاس مبلــغ الذمــة املدينــة بطريقــة
موثوقة.
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تدين املوجودات غري املالية
تقــوم الرشكــة بتاريــخ اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة بتقييــم فيــا اذا كان هنــاك دليــل بــأن األصــل قــد انخفضــت
قيمتــه .اذا وجــد أي دليــل عــى ذلــك  ،او عندمــا يتطلــب اجــراء اختبــار ســنوي لالنخفــاض يف القيمــة  ،تقــوم الرشكــة
بتقييــم املبلــغ املمكــن تحصيلــه مــن األصــل .ان مبلــغ االصــل املمكــن تحصيلــه هــو القيمــة العادلــة لألصــل او وحــدة توليــد
النقــد ناقصــا تكاليــف البيــع والقيمــة قيــد االســتخدام ايهــا اعــى ويتــم تحديــده لألصــل الفــردي  ،اال اذا كان االصــل ال
يولــد تدفقــات نقديــة داخليــة مســتقلة اىل حــد كبــر عــن تلــك الناتجــة عــن املوجــودات االخــرى او موجــودات الرشكــة.
عندمــا يتجــاوز املبلــغ املــدرج لألصــل او وحــدة توليــد النقــد املبلــغ املمكــن تحصيلــه  ،يعتــر االصــل منخفض ـاً ويتــم
تخفيضــه اىل املبلــغ املمكــن تحصيلــه .أثنــاء تقييــم القيمــة العادلــة املســتخدمة  ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية
للقيمــة العادلــة الحاليــة لهــا باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الرضيبــة والــذي يعكــس تقييــات الســوق الحاليــة للقيمــة
الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر املحــددة لألصــل .اثنــاء تحديــد القيمــة العادلــة ناقص ـاً تكاليــف البيــع  ،تؤخــذ املعامــات
الحديثــة يف الســوق يف االعتبــار إذا كانــت متوفــرة .وإذا مل يكــن ممكنــا تحديــد مثــل تلــك املعامــات  ،يتــم اســتخدام
منــوذج التقييــم املناســب.

التقــاص
يتــم اجــراء تقــاص بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة واظهــار املبلــغ الصــايف يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة
فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها عــى أســاس التقــاص او يكــون تحقــق
املوجــودات وتســوية املطلوبــات يف نفــس الوقــت.
املمتلكات واملعدات
تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالكلفــة ويتــم اســتهالكها بطريقــة القســط الثابــت بنســب مئويــة ســنوية تــراوح بــن  ٪2و
. ٪20
عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســرداده مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صــايف قيمتهــا الدفرتيــة فانــه يجــري تخفيــض قيمــة
املمتلــكات واملعــدات إىل القيمــة القابلــة لإلســرداد وأخــذ قيمــة التــدين يف قامئــة الدخــل املوحــدة .
يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات واملعــدات يف نهايــة كل عــام فــإذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف عــن
التقديــرات املعــدة ســابقاً يتــم معالجــة التغيــر يف التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغيــر يف التقديــرات .
يتم إستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو نتيجة عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها.
ايرادات ومرصوفات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات ومرصوفــات الفوائــد لجميــع األدوات املاليــة يف يف قامئــة الدخــل باســتخدام طريقــة الفائــدة
الفعالــة .وميثــل معــدل الفائــدة الفعــال الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لــأداة املاليــة
خــال العمــر املتوقــع لــأداة املاليــة أو  ،عنــد اإلقتضــاء  ،لفــرة أقــر  ،إىل صــايف القيمــة الدفرتيــة لألصــل املــايل أو
املطلوبــات املاليــة .كــا تقــدر التدفقــات النقديــة املســتقبلية مبراعــاة جميــع الــروط التعاقديــة لــأداة.
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أ  -تعديالت مل ينتج عنها اثر جوهري عىل القوائم املالية للرشكة :
تـــم اتبـــاع معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة الجديــدة واملعدلــة التاليــة والتــي أصبحــت ســارية املفعــول للفــرات املاليــة
التــي تبــدأ يف أول كانــون الثــاين  2018او بعــد ذلــك التاريــخ  ،يف اعــداد القوائــم املاليــة للرشكــة  ،والتــي مل تؤثــر بشــكل
جوهــري عــى املبالــغ واالفصاحــات الــواردة يف القوائــم املاليـــــة املوحــدة للســنة والســنوات الســابقة  ،عل ـاً بأنــه قــد
يكــون لهــا تأثري عــى املعالجــــة املحاسبيـــــة للمعامــــات والرتتيبات املستقبليـــة:
املعايري الجديدة واملعدلة

التعديالت عىل معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة

تشــمل التحســينات تعديــات عــى كل مــن املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم (“ )1تطبيــق املعايــر الدوليــة
ألول مــرة” ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم (« )28إســتثامرات يف رشكات حليفــة ومشــاريع مشــركة (.»)2011

توضــح التعديــات أن خيــار تنظيــم املشــاريع اإلســتثامرية وغريهــا مــن املنشــآت املامثلــة لقيــاس االســتثامرات
التحسينات السنوية عىل املعايري يف الــركات الحليفــة واملشــاريع املشــركة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قامئــة الدخــل متــاح بشــكل منفصــل
الدولية للتقارير املالية الصادرة لــكل رشكــة حليفــة أو مــروع مشــرك  ،وانــه ينبغــي إجــراء اإلختيــار عنــد اإلعــراف االويل .
خالل األعوام .2016 - 2014
وبخصــوص خيــار املنشــأة التــي ليســت منشــآت إســتثامرية  ،اإلبقــاء عــى قيــاس القيمــة العادلــة الــذي تطبقــه
الــركات الحليفــة واملشــاريع املشــركة التــي هــي منشــآت إســتثامرية عنــد تطبيــق طريقــه حقــوق امللكيــة ،
تقــدم التعديــات توضيحــا مامثــاً بــأن هــذا الخيــار متــاح لــكل رشكــة حليفــة ذات طبيعــة إســتثامرية أو
مــروع مشــرك لــه طبيعــة إســتثامرية.
يتنــاول هــذا التفســر كيفيــه تحديــد «تاريــخ املعاملــة» لغــرض تحديــد ســعر الــرف الــذي يتعــن اســتخدامه
عنــد االعــراف االويل باألصــل أو املــروف أو اإليــراد  ،عندمــا يؤخــذ بعــن اإلعتبــار بــأن ذلــك البنــد قــد
ســدد أو اســتلم مقدمــا بعملــه أجنبيــه أدت إىل االعــراف باألصــول غــر النقديــة أو مبطلوبــات غــر نقديــة.

تفسري لجنة تفسريات املعايري
الدولية للتقارير املالية رقم
(« :)22املعامالت بالعملة األجنبية
والدفعات املقدمة”.

ويحــدد التفســر أن تاريــخ املعاملــة هــو تاريــخ اإلعــراف األويل باألصــول غــر النقديــة أو اإللتزامــات غــر
النقديــة الناشــئة عــن دفــع أو إســتالم الدفعــات مقدمـاً .وإذا كانــت هنــاك مدفوعــات أو مقبوضــات متعــددة
مقبوضــة مقدمــا  ،فــان التفســر يتطلــب مــن الرشكــة ان تحــدد تاريــخ املعاملــة لــكل دفعــه أو إســتالم املقابــل
النقــدي مســبقا.
يتعلق هذا التفسري باملعامالت التي تتم بالعملة األجنبية أو أجزاء من تلك املعامالت يف حال:
•وجود مقابل بالعملة األجنبية أو مسعر بالعملة األجنبية ؛
•تعــرف املنشــأة باملوجــودات املدفوعــة مقدمــاً او مبطلوبــات اإليــرادات املؤجلــة املتعلقــة بذلــك
املقابــل يف موعــد يســبق اإلعــراف باملوجــودات أو اإليــرادات أو املصاريــف ذات الصلــة ؛
•وان املوجودات املدفوعة مقدماً او مطلوبات اإليرادات املؤجلة غري نقدية.
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املعايري الجديدة واملعدلة
توضــح التعديــات إن التحويــل إىل االســتثامرات العقاريــة أو منهــا يســتلزم إجــراء تقييــم يبــن
فيــا إذا كانــت هــذه العقــارات تســتويف أو مل تعــد تســتويف بتعريــف االســتثامرات العقاريــة ،
التعديــات عــى معيــار
ومعــززة بأدلــه ميكــن مالحظتهــا تشــر اىل حــدوث تغــر يف االســتخدام .وتوضــح التعديــات
املحاســبة الــدويل رقــم (:)40
كذلــك أن الحــاالت املدرجــة يف املعيــار ليســت شــامله وانــه ميكــن اجــراء تغــر يف االســتخدام
“اإلســتثامرات العقاريــة”.
فيــا يتعلــق بالعقــارات تحــت اإلنشــاء (أي أن تغيــر اإلســتخدام ال يقتــر عــى العقــارات
املكتملــة).
تتعلــق هــذه التعديــات بتصنيــف وقيــاس معامــات الدفــع عــى أســاس الســهم وتوضــح هــذه
التعديــات مــا يــي:
عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للدفعــة عــى أســاس األســهم التــي تســدد نقــدا ً ،ينبغــي
.1
ان تتْبَــع محاســبة آثــار رشوط االســتحقاق وغرياإلســتحقاق لنفــس النهــج املتبــع يف املدفوعــات
عــى أســاس األســهم التــي تســدد مــن حقــوق امللكيــة.
إذا كان قانــون الرضيبــة  /القوانــن تتطلــب مــن الرشكــة إبقــاء عــددا ً محــددا ً مــن
.2
أدوات حقــوق امللكيــة مســاويا للقيمــة النقديــة لإللتــزام الرضيبــي للموظــف للوفــاء بإلتزاماتــه
الرضيبيــة والتــي ت ُ َحــ ّول بعــد ذلــك إىل هيئــه الرضائــب (يف العــادة نقــد)  ،اي ان ترتيــب
الدفعــه عــى أســاس األســهم لــه «ميــزة التســوية بالصــايف»  ،فإنــه يجــب تصنيــف هــذا
تعديــات عــى املعيــار الرتتيــب بكاملــه عــى انــه تســديد مــن حقــوق امللكيــة  ،بــرط أنــه كان باإلمــكان تصنيــف
الــدويل العــداد التقاريــر الدفعــة عــى أســاس األســهم عــى انهــا تســديد مــن حقــوق امللكيــة حتــى لــو مل تشــمل ميــزة
املاليــة رقــم (« )2الدفــع عــى التســوية بالصــايف.
أســاس الســهم».
يجــب إجــراء املعالجــة املحاســبية لتعديــل الدفعــة عــى أســاس األســهم الــذي يُعــدل
.3
املعاملــة مــن ســداد نقــدي اىل ســداد مــن حقــوق امللكيــة عــى النحــو التــايل:
أ-

إلغاء اإلعرتاف باإللتزام األصيل .

ب  -االعــراف بالدفعــة عــى أســاس األســهم يف تاريــخ تعديــل القيمــة العادلــة ألداة حقوق
امللكيــة املمنوحــة بقــدر مــا تكــون الخدمــات قــد قُدمــت حتــى تاريــخ التعديــل.
ج  -اإلعــراف بــأي فــرق بــن القيمــة الحاليــة لاللتــزام يف تاريــخ التعديــل واملبلــغ
املعــرف بــه يف حقــوق امللكيــة يف قامئــة الدخــل .
التعديــات عــى املعيــار تتعلــق هــذه التعديــات بالفــرق مــا بــن تاريــخ رسيــان كل مــن املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة
الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9واملعيــار الجديــد لعقــود التأمني.
رقــم (“ :)4عقــود التأمــن”.
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التعديالت عىل معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة
صــدر املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9يف ترشيــن الثــاين  2009وطــرح متطلبــات
جديــدة لتصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة .والحقـاً تــم تعديــل املعيــار يف ترشيــن األول 2010
ليشــمل متطلبــات حــول تصنيــف وقيــاس املطلوبــات املاليــة وإلغــاء االعــراف بهــا .كــا تــم
تعديــل املعيــار يف ترشيــن الثــاين  2013ليتضمــن متطلبــات جديــدة حــول محاســبة التحــوط
العــام .وصــدرت نســخه معدلــة مــن املعيــار يف متــوز  2014لتتضمــن( :أ) متطلبــات التــدين
للموجــودات املاليــة ،و(ب) تعديــات محــدودة عــى متطلبــات التصنيــف والقيــاس مــن خــال
طــرح فئــة قيــاس «القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر» لبعــض أدوات الديــن
البســيطة.

تـــم اتبـــاع املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم (« )9األدوات املاليــة» الصــادر عــن املجلــس
الــدويل ملعايــر املحاســبة يف متــوز  ،2014حيــث كان تاريــخ التطبيــق املبــديئ لهــذا املعيــار يف
أول كانــون األول  .2018وقــد ترتــب عــى تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم
( )9إحــداث تغــرات عــى السياســات املحاســبية وتعديــات عــى املبالــغ املعــرف بهــا ســابقًا يف
القوائــم املاليــة  ،علـاً بــأن الرشكــة قامــت بالتطبيــق املبكــر للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة
املعيــار الــدويل للتقاريــر
رقــم (( )9املرحلــة األوىل) الصــادر يف العــام  2009واملتعلقــة بتصنيــف وقيــاس املوجــودات
املاليــة رقــم (« )9األدوات
املاليــة منــذ بدايــة العــام .2010
املاليــة».
قامــت الرشكــة بتطبيــق النهــج املبســط لالعــراف بالخســائر االئتامنيــة املتوقعــة عــى مــدار
أعامرهــا الزمنيــة لذممهــا املدينــة وف ًقــا ملــا يســمح بــه املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة
رقــم ( . )9كــا اختــارت الرشكــة مواصلــة تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط الخاصــة مبعيــار
املحاســبة الــدويل رقــم (« )39األدوات املاليــة» :االعــراف والقيــاس ،حــول تطبيــق املعيــار
الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم (.)9
لقــد أســفر عــن تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )9إحــداث تغــرات
يف السياســات املحاســبية لتحديــد املوجــودات واملطلوبــات املاليــة وتصنيفهــا وقياســها وكذلــك
االنخفــاض يف قيمــة املوجــودات املاليــة .كــا يقــوم املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة
رقــم ( )9بتعديــل املعايــر األخــرى التــي تتنــاول األدوات املاليــة مثــل املعيــار الــدويل إلعــداد
التقاريــر املاليــة رقــم « 7األدوات املاليــة :اإلفصاحــات».
تحتــوي النســخة النهائيــة للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9عــى املتطلبــات املحاســبية
لــأدوات املاليــة وحلــت محــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( :)39اإلعــراف والقيــاس.
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املعايري الجديدة واملعدلة

التعديالت عىل معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة
صــدر املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )15يف أيــار  2014الــذي وضــع منوذجـاً
شــامالً للمنشــآت إلســتخدامه يف املحاســبة عــن اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــاء
باســتثناء عقــود التأمــن والخاضعــة للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ( . )4وســيحل هــذا
املعيــار محــل إرشــادات تحقــق اإليــرادات الحاليــة مبــا يف ذلــك معيــار املحاســبة الــدويل رقــم
(« )18اإليــرادات» ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم (« )11عقــود اإلنشــاء» والتفســرات ذات
الصلــة.

إن املبــدأ األســايس لهــذا املعيــار هــو أنــه يجــب عــى املنشــأة االعــراف باإليــرادات لتوضيــح
نقــل الســلع أو الخدمــات املوعــودة للعميــل مببلــغ يعكــس املقابــل الــذي تتوقــع املنشــأة الحصــول
معيــار الــدويل للتقاريــر عليــه مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات .وعــى وجــه التحديــد ،يقــدم املعيــار منهجــا مــن خمــس
املاليــة رقــم (« )15اإليـرادات خطــوات إلثبــات اإليــرادات:
مــن العقــود مــع العمــاء» .الخطوة  :1تحديد العقد (العقود) املربمة مع العميل.
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء يف العقد.
الخطوة  :3تحديد سعر البيع.
الخطوة  :4تخصيص سعر لبيع إلتزامات األداء يف العقد.
الخطوة  :5اإلعرتاف باإليراد عندما تستويف (أو لدى إستيفاء) املنشأة إلتزام أألداء.
مبوجــب هــذا املعيــار  ،تعــرف املنشــأة عنــد (أو لــدى) الوفــاء بإلتــزام األداء ،أي عندمــا ت ُ َحـ ّول
«الســيطرة» عــى الســلع أو الخدمــات التــي يقــوم عليهــا التــزام األداء املحــدد إىل العميــل .وقــد
أضيفــت إرشــادات أكــر إلزام ـاً يف هــذا املعيــار للتعامــل مــع ســيناريوهات محــددة .وعــاوة
عــى ذلــك ،يتطلــب املعيــار إفصاحــات شــاملة.
التعديــات عــى املعيــار تتعلــق هــذه التعديــات بتوضيــح ثالثــة جوانــب مــن املعيــار ( تحديــد إلتزامــات األداء،
الــدويل إلعــداد التقاريــر واعتبــارات املــوكل مقابــل الوكيــل ،والرتخيــص) وبعــض اإلعفــاءات اإلنتقاليــة للعقــود املعدلــة
املاليــة رقــم (“ )15اإليـرادات والعقــود املنجــزة.
مــن العقــود مــع العمــاء”.
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ب -معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:
مل تطبــق الرشكــة املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الجديــدة واملعدلــة الــواردة أدنــاه  ،الصــادرة لكــن غــر ســارية املفعــول
بعــد كــا بتاريــخ القوائــم املاليــة وتفاصيلهــا كــا ييل:
املعايري الجديدة واملعدلة

التعديالت عىل معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة

التحســينات الســنوية عــى املعايــر الدوليــة
للتقاريــر املاليــة الصــادرة خــال األعــوام تشــمل التحســينات تعديــات عــى املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة رقــم (“ )3اندمــاج األعــال”
و(“ )11الرتتيبــات املشــركة” ومعايــر املحاســبة الدوليــة رقــم (“ )12رضائــب الدخــل” و()23
2017 – 2015
“تكاليــف اإلقــراض”.
)يبدأ من اول كانون الثاين (2019
يوضــح التفســیر تحدیــد الربــح الخاضــع للرضيبــة (الخســارة الرضیبیــة)  ،واألســس الرضیبیــة ،
والخســائر الرضیبیــة غیــر املســتخدمة  ،واملنافــع الرضیبیــة غیــر املســتخدمة  ،ومعــدالت الرضیبــة
عندمــا یکــون ھنــاك عــدم تيقــن بشــأن معالجــة رضیبــة الدخــل مبوجــب معیــار املحاســبة الــدويل
تفســر لجنــة تفســرات املعايــر الدوليــة
رقــم ( )12وهــي تتنــاول عــى وجــه التحديــد:
إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )23عــدم
•ما إذا كانت املعالجة الرضيبية يجب ان تعترب بشكل إجاميل؛
التيقــن حــول معالجــة رضيبــة الدخــل
•افرتاضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الرضيبية؛
•تحديــد الربــح الخاضــع للرضيبــة (الخســارة الرضيبيــة)  ،واألســاس الرضيبــي  ،والخســائر
)يبدأ من اول كانون الثاين (2019
الرضيبيــة غــر املســتخدمة  ،واإلعفــاءات الرضيبيــة غــر املســتخدمة ،ومعــدالت الرضيبة ؛
•وأثر التغريات يف الوقائع والظروف.
یحــدد املعیــار الــدويل إلعــداد التقاریــر املالیــة رقــم ( )16کیــف ميكــن ملعــد التقاريــر باإلعــراف
بعقــود اإليجــار وقیاســها وعرضھــا واإلفصــاح عنهــا .كــا یوفــر املعیــار منوذج ـاً محاســبياً منفــردا ً
املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة للمســتأجرين یتطلــب مــن املســتأجر االعــراف باملوجــودات واملطلوبــات لجمیــع عقــود اإلیجــار إال
إذا کانــت مــدة اإلیجــار ( )12شــھرا أو أقــل أو کان األصــل ذو قیمــة منخفضــة .ويواصــل املؤجــرون
رقــم (“ )16عقــود اإليجــار”
تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلية أو متويليــة  ،حيــث مل يتغــر منهــج املعيــار الــدويل
إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )16حــول محاســبة املؤجــر تغــرا ً كبــرا عــن ســابقه معيــار املحاســبة
)يبدأ من اول كانون الثاين (2019
الــدويل رقــم (.)17
تتعلــق هــذه التعديــات مبزايــا الدفــع مقدمـاً مــع التعويــض الســلبي  ،حيــث تــم تعديــل املتطلبــات
التعديــات عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر الحاليــة للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9فيــا يتعلــق بحقــوق إنهــاء الخدمــة وذلــك
للســاح بالقيــاس بالتكلفــة املطفــأة (أو بنــا ًء عــى منــوذج األعــال  ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال
املاليــة رقــم (“ )9األدوات املاليــة”.
الدخــل الشــامل اآلخــر) حتــى يف حالــة مدفوعــات التعويضــات الســلبية.
)يبدأ من اول كانون الثاين(2019

تتعلــق هــذه التعديــات بالحصــص طويلــة األجــل يف املنشــآت الحليفــة واملشــاريع املشــركة .وتوضــح
تعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل
هــذه التعديــات ان املنشــأة تقــوم بتطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ()9
رقــم (“ )28اإلســتثامر يف املنشــآت الحليفــة
“األدوات املاليــة” للحصــص طويلــة األجــل يف منشــأة حليفــة أو مــروع مشــرك والتــي تشــكل
واملشــاريع املشــركة”
جــزءا مــن صــايف اإلســتثامر يف املنشــأة الحليفــة أو املــروع املشــرك يف حــال مل تطبــق طريقــة
حقــوق امللكيــة بشــأنها.
)يبدأ من اول كانون الثاين (2019
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املعايري الجديدة واملعدلة

التعديالت عىل معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة

تعديــات عــى املعيــار املحاســبي الــدويل
رقــم (“ )19منافــع املوظفــن”

تتعلق هذه التعديالت فيام يتعلق بالتعديل عىل الخطط أو التخفيضات أو التسويات.

)يبدأ من اول كانون الثاين (2019
تعديــات عــى املعيــار املحاســبي الــدويل
رقــم (“ )1عــرض القوائــم املاليــة”.

تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية.

(يبدا من اول كانون الثاين )2020
توضــح هــذه التعديــات تعريــف األعــال حيــث نــر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة “اإلطــار
املفاهيمــي إلعــداد التقاريــر املاليــة” املعــدل .يشــمل ذلك التعريفــات املعدلــة للموجــودات واملطلوبات
باإلضافــة إىل إرشــادات جديــدة بشــأن القيــاس وإلغــاء االعــراف والعــرض واإلفصــاح.
تعديــات عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة ،إىل جانــب اإلطــار املفاهيمــي املعــدل ،تعديــات عــى
املراجــع الخاصــة باإلطــار املفاهيمــي يف املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ،حيــث تحتــوي
املاليــة (“ )3إندمــاج األعــال”
الوثيقــة عــى تعديــات عــى املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ( 2و 3و 6و )14واملعايــر
املحاســبية الدوليــة أرقــام ( 1و 8و 34و 37و )38وتفســرات لجنــة املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة
(يبدا من اول كانون الثاين ( 2020
أرقــام ( 12و )19وتفســر ( 20و )22وتفســر اللجنــة الدامئــة لتفســر املعايــر رقــم ( )32مــن أجــل
تحديــث تلــك الترصيحــات فيــا يتعلــق باإلشــارات واالقتباســات مــن إطــار العمــل أو لإلشــارة إىل
مــا تشــر إليــه مــن نســخة مختلفــة مــن اإلطــار املفاهيمــي.
ويوفــر منهــج قيــاس وعــرض أكــر اتســاقاً لجميــع عقــود التأمــن .وتهــدف هــذه املتطلبــات إىل
تحقيــق أهــداف املحاســبة املتســقة القامئــة عــى املبــادئ لعقــود التأمــن .ويحــل املعيــار الــدويل
املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )17محــل املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم (“ )4عقــود
التأمــن” .
رقــم (“ )17عقــود التأمــن”
(يبدا من اول كانون الثاين )2022

يتطلــب املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم( )17قيــاس مطلوبــات التأمــن بالقيمــة
الحاليــة للوفــاء.

تعديــات عــى املعيــار الــدويل إلعــداد
التقاريــر املاليــة رقــم (« )10القوائــم املالية
املوحــدة» ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم
(« )28اإلســتثامرات يف املنشــآت الحليفــة
تتعلــق هــذه التعديــات مبعاملــة بيــع أو مســاهمة املوجــودات مــن املســتثمر يف املنشــأة الحليفــة أو
واملشــاريع املشــركة (»)2011
املــروع املشــرك.
(تــم تأجيــل تاريــخ الرسيــان إىل أجــل
غــر مســمى .ومــا يــزال التطبيــق
مســموحا بــه)

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه املعايــر والتفســرات والتعديــات الجديــدة يف القوائــم املاليــة املوحــدة للرشكــة عندمــا تكــون
قابلــة للتطبيــق واعتــاد هــذه املعايــر والتفســرات والتعديــات الجديــدة والتــي لــن يكــون لهــا أي تأثــر جوهــري عــى
القوائــم املاليــة املوحــدة الرشكــة يف فــرة التطبيــق األويل .
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- 4األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة
إن اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وتطبيــق السياســات املحاســبية يتطلــب مــن إدارة الرشكــة القيــام باجتهــادات وتقديــرات
وافرتاضــات تؤثــر يف مبالــغ املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وكذلــك االفصــاح عــن االلتزامــات املحتملــة  .كــا أن هــذه
التقديــرات واإلجتهــادات تؤثــر يف اإليــرادات واملصاريــف واملخصصــات بشــكل عــام والخســائر اإلئتامنيــة املتوقعــة  .وبشــكل
خــاص يتطلــب مــن إدارة الرشكــة اصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا .إن
التقديــرات املذكــورة مبنيــة بالــرورة عــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وأن
النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات يف املســتقبل .
يتــم مراجعــة االجتهــادات والتقديــرات واالفرتاضــات بشــكل دوري  ،ويتــم قيــد أثــر التغــر يف التقديــرات يف الفــرة املاليــة
التــي حــدث فيهــا هــذا التغــر يف حــال كان التغــر يؤثــر عــى هــذه الفــرة املاليــة فقــط ويتــم قيــد أثــر التغــر يف التقديــرات
يف الفــرة املاليــة التــي حــدث فيهــا هــذا التغــر ويف الفــرات املاليــة املســتقبلية يف حــال كان التغــر يؤثــر عــى الفــرة املاليــة
والفــرات املاليــة املســتقبلية.
يف إعتقــاد إدارة الرشكــة بــأن تقديراتهــا ضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة معقولــة  ،وفيــا يــي التقديرات الرئيســية التي اســتخدمتها
اإلدارة يف عمليــة تطبيــق السياســات املحاســبية للرشكــة والتــي لهــا التأثــر األكــر أهميــة عــى املبالــغ املعــرف بهــا يف القوائــم
املاليــة املوحــدة:
االعامر اإلنتاجية للموجودات امللموسة
تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعــار اإلنتاجيــة للموجــودات امللموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب االســتهالكات الســنوية
اعتــادا ً عــى الحالــة العامــة لتلــك األصــول وتقديــرات األعــار االنتاجيــة املتوقعــة يف املســتقبل ويتــم قيــد خســارة التــدين يف
قامئــة الدخــل املوحــدة للســنة.
رضيبة الدخل
يتــم تحميــل الســنة املاليــة مبــا يخصهــا مــن نفقــة رضيبــة الدخــل وفقـاً لألنظمــة والقوانــن واملعايــر املحاســبية ويتــم احتســاب
واثبــات الرضائــب املؤجلــة ومخصــص الرضيبــة الــازم.
مخصص القضايا
يتــم تكويــن مخصــص ملواجهــة أي التزامــات قضائيــة محتملــة اســتنادا ً للدراســة القانونيــة املعــدة مــن قبــل املستشــار القانــوين يف
الرشكــة والتــي تحــدد املخاطــر املحتمــل حدوثهــا باملســتقبل ويعــاد النظــر يف تلــك الدراســة بشــكل دوري.
املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقــوم اإلدارة مبراجعــة املوجــودات واملطلوبــات التــي تظهــر بالكلفــة بشــكل دوري لغايــات تقديــر أي تــدين يف قيمتهــا ويتــم قيــد
خســارة التــدين يف قامئــة الدخــل املوحــدة للســنة.
تقييم اإلستثامرات العقارية
يتــم تقييــم اإلســتثامرات العقاريــة اعتــادا ً عــى أســس وفرضيــات تعتمــد بشــكل أســايس عــى ظــروف وأســعار الســوق  ،هــذا وتــم
اعتــاد املتوســط الحســايب لثالثــة خــراء عقاريــن معتمديــن كان آخرهــا يف نهايــة العــام . 2018
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قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة تســتخدم الرشكــة بيانــات الســوق املتاحــة القابلــة للمالحظــة.
ويف حــال عــدم وجــود مدخــات املســتوى ( ، )1تجــري الرشكــة التقييــات باإلســتعانة بنــاذج تقييــم مناســبة لتحديــد القيمــة
العادلــة لــأدوات املاليــة.
إحتساب مخصص الخسائر اإلئتامنية املتوقعة
يتطلــب مــن إدارة الرشكــة اســتخدام إجتهــادات وتقديــرات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا وتقديــر
مخاطــر الزيــادة الهامــة يف مخاطــر اإلئتــان للموجــودات املاليــة بعــد اإلعــراف األويل بهــا ومعلومــات القيــاس املســتقبلية
لخســائر اإلئتــان املتوقعــة.
يتم قياس الخسارة اإلئتامنية املتوقعة كمخصص يعادل الخسارة اإلئتامنية املتوقعة عىل مدى العمر الزمني للموجودات.
تحديــد العــدد والــوزن النســبي للســيناريوهات والنظــرة املســتقبلية لــكل نــوع مــن أنــواع املنتجــات  /الســوق وتحديــد املعلومــات
املســتقبلية ذات الصلــة بــكل ســيناريو
عنــد قيــاس الخســارة اإلئتامنيــة املتوقعــة  ،تســتخدم الرشكــة معلومــات مســتقبلية معقولــة ومدعومــة تســتند إىل افرتاضــات الحركــة
املســتقبلية للمتغــرات االقتصاديــة املهمــة وكيــف تؤثــر تلــك املتغــرات عــى احتســاب الخســارة االئتامنيــة املتوقعــة.
احتاملية التعرث
تشــكل احتامليــة التعــر مدخـ ًـا رئيسـ ًيا يف قيــاس الخســارة االئتامنيــة املتوقعــة .وتعتــر احتامليــة التعــر ﺗﻘدﯾ ًرا الحتامليــة التعــر
عــن الســداد عــى مــدى فــره زمنيــة معينــة  ،والتــي تشــمل إحتســاب البيانــات التاريخيــة واالفرتاضــات والتوقعــات املتعلقــة
بالظــروف املســتقبلية.
الخسارة بإفرتاض التعرث
تعتــر الخســارة بافــراض التعــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة ﻋن التعــر يف اﻟﺳداد .وهــو يســتند إىل الفــرق بــن التدفقــات
النقديــة التعاقديــة املســتحقة وتلــك التــي يتوقــع املمــول تحصيلهــا ،مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار التدفقــات النقديــة مــن الضامنــات
اإلضافيــة والتعديــات االئتامنيــة املتكاملــة.
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 - 5النقد وما يف حكمه
يتكون هذا البند مام ييل :
بالدينار األردين
نقد يف الصندوق
حسابات جارية *
شيكات برسم التحصيل **

 31كانـــــــــــــــــــــــون األول
( 2017معدلة)
2018
1.933
5.026
9.202
47.941
38.250
49.385
52.967

يتضمن هذا البند حسابات يستحق عليها فوائد مبعدل  ٪1سنويا .
*
ميثــل هــذا البنــد الشــيكات املقبوضــة مــن العمــاء والتــي تســتحق القبــض خــال ثالثــة أشــهر او اقــل كــا يف  31كانــون
**
األول .2017
 - 6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل
يتكون هذا البند مام ييل :
بالدينار األردين
أسهم رشكات محلية
استثامر يف صناديق استثامرية خارجية

 31كانـــــــــــــــــــــــون األول
2018

( 2017معدلة)

23.836

118.923

5.567.224

8.139.794

5.591.060

8.258.717

 - 7أرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مام ييل :
 31كانـــــــــــــــــــــــون األول
بالدينار األردين
( 2017معدلة)
2018
382.936
ذمم عوائد توزيعات *
215.849
216.024
أمانات رضيبة دخل مدينة
27.984
73.798
ذمم مستأجرين و إيرادات ايجارات مستحقة
29.571
28.771
تأمينات مسرتدة
مصاريف مدفوعة مقدماً
3.339
3.701
3.493
ذمم مدينة – رشكات وساطة
3.190
2.574
ذمم موظفيني
51.000
شيكات برسم التحصيل **
330.933
711.297
* ميثــل هــذا البنــد ذمــم عوائــد توزيعــات أربــاح مــن اإلســتثامر يف صنــدوق اســتثامري خارجــي  ،علــا بأنــه تــم قبــض
التوزيعــات يف الفــرة الالحقــة لتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة.
** ميثــل هــذا البنــد الشــيكات املقبوضــة مــن العمــاء والتــي تســتحق القبــض خــال فــرة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر وتقــل عــن
ســنة كــا يف  31كانــون األول .2017
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 - 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل اآلخر
يتكون هذا البند مام ييل :
بالدينار األردين
أسهم رشكات محلية متداولة:
البنك التجاري األردين ()1
رشكة اإلرساء لالستثامر والتمويل اإلسالمي ()2
أسهم رشكات محلية غري متداولة:
رشكة املجموعة املتحدة القابضة  -تحت التصفية ()3

 31كانـــــــــــــــــــــــون األول
( 2017معدلة)
2018
12.529.000
680.000
13.209.000

17.584.103
760.000
18.344.103

1
1
13.209.001

3.400
3.400
18.347.503

 - 1أ تتضمــن أســهم البنــك التجــاري األردين عــى أســهم محجــوزة مبقــدار  1.724.138ســهم بقيمــة عادلــة  1.465.517دينــار
كــا يف  31كانــون األول  2.051.724( 2018دينــار كــا يف  31كانــون األول  )2017مقابــل قضيــة مقامــة مــن قبــل الحــق العــام
ورشكــة املجموعــة املتحــدة القابضــة وكــا يــرد يف اإليضــاح رقــم (/27ب).
ب  -تتضمــن أســهم البنــك التجــاري األردين عــى أســهم محجــوزة مبقــدار  10.000ســهم بقيمــة عادلــة  8.500دينــار (11.900
دينــار كــا يف  31كانــون األول  )2017مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة.
ج  -تتضمــن أســهم البنــك التجــاري األردين عــى أســهم مرهونــة مبقــدار  2.449.998ســهم بقيمــة عادلــة  2.082.498دينــار كــا
يف  31كانــون األول  2.915.498( 2018دينــار كــا يف  31كانــون األول  )2017مقابــل بعــض القــروض البنكيــة – إيضــاح رقــم (.)12
 - 2تتضمــن أســهم رشكــة اإلرساء لالســتثامر والتمويــل اإلســامي عــى أســهم محجــوزة مبقــدار  50.000ســهم بقيمــة عادلــة
 17.000دينــار كــا يف  31كانــون األول  19.000( 2018دينــار كــا يف  31كانــون األول  )2017مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة .
 - 3تــم بتاريــخ  21كانــون الثــاين  2018الغــاء تــداول اســهم رشكــة املجموعــة املتحــدة القابضــة بســبب تصفيــة الرشكــة
اإلجباريــة وعليــه تــم تقييــم حصــة الرشكــة بقيمــة دينــار واحــد بنــاء عــى تقديــرات إدارة الرشكــة  ،علــا بــان هنالــك اســهم
محجــوزة مبقــدار  10.000ســهم كــا يف  31كانــون األول  2018و 31كانــون األول  2017مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة .
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 - 9استثامرات يف رشكات حليفة
يتكون هذا البند مام ييل :
مكان عملها نسبةاملساهمة ٪

بالدينار األردين
رشكة الرمثا األوىل لالستثامر *
رشكة القعلة األوىل لالستثامرات املالية **

األردن
األردن

22
30.77

مخصص تدين استثامرات يف رشكة حليفة **

 31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
3.681
1
200.000
200.000
203.681
200.001
()200.000
()200.000
3.681
1

هذا وتتمثل الحركة عىل االستثامرات يف رشكات حليفة خالل السنة كام ييل :
بالدينار األردين
رصيد بداية السنة
حصة الرشكة من خسائر رشكة حليفة
رصيد نهاية السنة
*

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
3.805
3.681
()124
()3.680
3.681
1

ان ملخص املعلومــات املاليــة املتعلقــة برشكة الرمثا األوىل لالستثامر هي كام ييل :
بالدينار األردين
مجموع املوجودات غري املتداولة
مجموع املوجودات

 31كانـــــــــــــــــــــــــون األول
( 2017معدلة)
2018
2.420.875
968.155
2.420.875
968.155

مجموع املطلوبات املتداولة
مجموع املطلوبات غري املتداولة ***
مجموع املطلوبات

824
2.391.539
2.392.363

صايف املوجودات

28.593
()1.424.208
 31كانـــــــــــــــــــــــــون األول
( 2017معدلة)
2018
563
1.452.801
()563
()1.452.801

بالدينار األردين
إيرادات
مرصوفات
صايف (الخسارة)

824
2.391.458
2.392.282

ال تتوفــر لــدى إدارة الرشكــة األردن األوىل لالســتثامرات القوائــم املاليــة لرشكــة القلعــة األوىل لالســتثامرات املاليــة علـاً
**
بأنــه تــم أخــذ مخصــص بالكامــل برصيــد اســتثامر الرشكــة يف رشكــة القلعــة األوىل لالســتثامرات املاليــة  ،كــا مل تعــرف الرشكــة
بحصتهــا مــن خســائر رشكــة القلعــة األوىل لالســتثامرات املاليــة كــون أن الرشكــة إعرتفــت بتــدين بحصتهــا مــن الخســائر مبقــدار
كامــل قيمــة اســتثامرها .
*** متثــل املطلوبــات غــر املتداولــة الرصيــد املطلــوب إىل الرشكــة بقيمــة  616.940دينــار ومن الرشيــك األخر مبلــغ 1.774.599
دينــار كــا يف  31كانــون االول .2018
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300.215

84.421
9.360
93.781

393.996
393.996

290.855

93.781
9.360
103.141

393.996
393.996

مباين (مكاتب)
املجموعة

8.849

53.122
3.580
56.702

65.551
65.551

11.064

56.702
4.584
61.286

65.551
6.799
72.350

7.878

33.077
4.020
37.097

44.975
44.975

4.596

37.097
3.582
40.679

44.975
300
45.275

-

19.734
19.734

19.734
19.734

-

19.734
19.734

19.734
19.734

-

68.307
2.753
71.060

71.060
71.060

29.000

71.060
2.000
73.060

71.060
31.000
102.060

أدوات ومعدات اثاث ومفروشات أجهزة الحاسب االيل سيارات

-بلغ رصيد املمتلكات واملعدات املستهلكة بالكامل  157.183دينار كام يف  31كانون األول  2018و 2017.

صــايف القيمــة الدفرتيــة كــا يف  31كانــون األول
2017

االستهالك املرتاكم :
رصيد بداية السنة
إضافات
رصيد نهاية السنة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول ( 2017معدلة)
الكلفة :
رصيد بداية السنة
رصيد نهاية السنة

صــايف القيمــة الدفرتيــة كــا يف  31كانــون األول
2018

االستهالك املرتاكم :
رصيد بداية السنة
إضافات
رصيد نهاية السنة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018
الكلفة :
رصيد بداية السنة
إضافات
رصيد نهاية السنة

بالدينار األردين

- 10ممتلكات ومعدات  -بالصايف
يتكون هذا البند مام ييل :

20.848

11.579
5.145
16.724

37.572
37.572

15.264

16.724
5.584
22.308

37.572
37.572

ديكورات

337.790

270.240
24.858
295.098

632.888
632.888

350.779

295.098
25.110
320.208

632.888
38.099
670.987

املجموع
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 -11استثامرات عقارية – بالصايف
أ  -يتكون هذا البند مام ييل :
بالدينار األردين
أرايض
عقارات
ينزل  :االستهالك املرتاكم *
*

 31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
23.433.859
20.102.478
21.503.192
21.524.720
44.937.051
41.627.198
()3.157.832
()3.750.459
41.779.219
37.876.739

أول كانون الثاين
( 2017معدلة)
23.433.859
21.388.086
44.821.945
()2.704.519
42.117.426

أن الحركة عىل االستهالك املرتاكم خالل السنة كام ييل :
بالدينار األردين

رصيد بداية السنة
أثر تعديل سنوات سابقة **
رصيد بداية السنة املعدل
استهالك السنة
رصيد نهاية السنة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
2.704.519
3.157.832
2.704.519
3.157.832
453.313
592.627
3.157.832
3.750.459

أول كانون الثاين
( 2017معدلة)
1.853.132
401.724
2.254.856
449.663
2.704.519

** قامــت إدارة الرشكــة خــال الســنة مبراجعــة االســتثامرات العقاريــة وعليــه تــم قيــد اســتهالك يعــود لســنوات ســابقة وتعديــل
األثــر عــى األرصــدة االفتتاحيــة كــا يــرد يف اإليضــاح رقــم ( .)29كــا وتــم إعــادة تصنيــف أرايض بقيمــة  7.774.100دينــار كانــت
مصنفــة ضمــن بنــد العقــارات اىل بنــد األرايض.
ب  -تــم إعــادة تقديــر القيمــة العادلــة لالســتثامرات العقاريــة مــن قبــل ثالثــة مخمنــن معتمديــن وقــد بلــغ متوســط تقديــر
القيمــة الســوقية لهــا  43.475.680دينــار مبوجــب أحــدث تقييــات عقاريــة متوفــرة لــدى الرشكــة واملعــدة خــال النصــف الثــاين
مــن العــام  .2018وتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثامرات العقاريــة مبقارنتهــا بالقيمــة الســوقية الســتثامرات عقاريــة مشــابهة
لهــا و التــي نتــج عنهــا خســارة تــدين يف قيمــة بعــض العقــارات مببلــغ  3.331.381دينــار كــا يف  31كانــون االول  ، 2018علــا بأنــه
تــم تقييــم تلــك االســتثامرات ســابقاً يف شــهر شــباط  2018ومل يــرد اي مــؤرشات للتــدين يف حينهــا.
ج  -بلغــت اإلضافــات عــى االســتثامرات العقاريــة  21.528دينــار خــال الســنة املنتهيــة يف  31كانــون االول 115.106( 2018
دينــار خــال الســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول . )2017
د  -تــم رهــن عــدة أرايض مــن االســتثامرات العقاريــة و البالغــة كلفتهــا مــا مجموعــه  9.574.098دينــار وقيمتهــا العادلــة
 14.885.267دينــار مقابــل منــح بعــض القــروض بنكيــة.
هـ  -يتضمــن رصيــد األرايض قطعــة أرض بقيمــة  1.775.633دينــار مســجلة بأســاء بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاليــن
والســابقني كــا يف  31كانــون االول  ، 2018ويعــود ســبب تســجيلها بأســاء بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة كونهــا تقــع ضمــن
أرايض ســلطة وادي األردن وال يجــوز تســجيل هــذه األرض اال بأســاء اشــخاص طبيعيــن يحملــون ارقــام وطنيــة  .وتحتفــظ
الرشكــة مقابلهــا بإقــرارات خطيــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن ملكيــة األرض وعائدهــا لصالــح الرشكــة  ،وقــد تــم إيــداع
هــذه االقــرارات لــدى دائــرة مراقبــة الــركات وســلطة وادي األردن لحفــظ حقــوق املســاهمني .
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 - 12قروض بنكية
يتكون هذا البند مام ييل :
 31كانــــــــون األول 2018
بالدينار األردين

أقساط مستحقة
وغري مدفوعة

أقساط قروض
تستحق خالل عام

البنك التجاري األردين (أ)
البنك التجاري األردين (ب)
بنك االستثامر العريب األردين (ج)
بنك االتحاد (د)
البنك العقاري املرصي العريب
(هـ)

39.856
26.388

143.183
729.116
448.017
296.124

24.050

167.538

90.294

1.783.978

أقساط قروض
تستحق ألكرث من
عام

65.062
3.254.679
2.140.121
5.459.862

 31كانون األول ( 2017معدلة)

أقساط قروض
أقساط قروض
تستحق ألكرث من
تستحق خالل عام
عام

155.820
847.316
153.061
131.174

188.092
3.793.774
2.600.414
446.565

236.320

135.512

1.523.691

7.164.357

أ  -حصلــت رشكــة الفحيــص األوىل لالســتثامر (رشكــة تابعــة) بتاريــخ  19ترشيــن األول 2015عــى قــرض متناقــص مــن البنــك
التجــاري األردين بقيمــة  500,000دينــار أردين وبســعر فائــدة  ٪8.5ســنويا  ،عــى ان يســدد مــا يســتحق عليــه مــن أقســاط و فوائــد
عــى دفعــات ربــع ســنوية عددهــا  16قســط بقيمــة  38,955دينــار ويســتحق اخرهــا بتاريــخ  30نيســان  .2020هــذا وتــم رهــن قطعــة
أرض مــن الدرجــة الثانيــة يف منطقــة الرابيــة واململوكــة مــن قبــل رشكــة االداء لتطويــر وتأجــر العقــارات (رشكــة تابعــة) والتــي
تــم تقديــر قيمتهــا العادلــة مبقــدار  5.188.067دينــار خــال العــام  2018مقابــل هــذا القــرض.
ب  -حصلــت رشكــة االداء لتطويــر وتأجــر العقــارات (رشكــة تابعــة) بتاريــخ  28أيلــول 2010عــى قــرض متناقــص مــن البنــك
التجــاري األردين  ،هــذا وتــم اعــادة جدولــة القــرض بتاريــخ  24كانــون األول  2017عــى أن يســدد مبوجــب  21قســط ربــع ســنوي
بقيمــة  281,000دينــار لــكل منهــا وبســعر فائــدة  ، ٪8.5اســتحق القســط االول بتاريــخ  31آذار  2018ويســتحق اخرهــا بتاريــخ اول
نيســان  ، 2023هــذا وتــم رهــن قطعــة أرض مــن الدرجــة األوىل يف منطقــة الرابيــة واململوكــة مــن قبــل رشكــة االداء لتطويــر
وتأجــر العقــارات (رشكــة تابعــة) والتــي تــم تقديــر قيمتهــا العادلــة مبقــدار  5.188.067دينــار خــال العــام .2018
ج -حصلــت رشكــة الطاهــر لالســتثامر والتطويــر العقــاري (رشكــة تابعــة) بتاريــخ  6كانــون األول 2012عــى قــرض متناقــص
مــن البنــك اإلســتثامر العــريب االردين بقيمــة  4,200,000دينــار و بســعر فائــدة  ٪7ســنويا ،عــى أن يســدد مــا يســتحق عليــه مــن
أقســاط وفوائــد عــى  20قســط ربــع ســنوي بقيمــة  250,000دينــار  ،ويســتحق اخرهــا بتاريــخ  5ترشيــن األول  .2023هــذا وتــم رهن
 1.199.998ســهم مــن أســهم البنــك التجــاري األردين بقيمــة عادلــة  1.019.998دينــار كــا يف  31كانــون االول  2018باإلضافــة اىل
قطعــة أرض مــن الدرجــة الثانيــة يف منطقــة العبــديل واململوكــة مــن قبــل رشكــة الطاهــر لالســتثامر والتطويــر العقــاري (رشكــة
تابعــة) والتــي تــم تقديــر قيمتهــا العادلــة مبقــدار  6.407.700دينــار خــال العــام  . 2018تــم بتاريــخ  27كانــون األول  2017هيكلــة
رصيــد القــرض ليســدد الرصيــد القائــم بتاريــخ الهيكلــة مــع الفوائــد مبوجــب اقســاط نصــف ســنوية بقيمــة  325.000دينــار لــكل
منهــا وبســعر فائــدة  ٪8.5ســنويا.
حصلــت رشكــة األردن األوىل لالســتثامر بتاريــخ  12آب  2017عــى قــرض متناقــص مــن بنــك االتحــاد بقيمــة 600,000
د-
دينــار أردين و بســعر فائــدة  ،٪9.75عــى أن يســدد مــا يســتحق عليــه مــن أقســاط و فوائــد عــى  24قســط شــهريا بقيمــة 27,136
دينــار اســتحق القســط االول بتاريــخ  23كانــون األول  2017ويســتحق اخرهــا بتاريــخ  30ترشيــن الثــاين  ، 2019هــذا وتــم رهــن
 1.250.000ســهم مــن أســهم البنــك التجــاري األردين بقيمــة عادلــة  1.062.500دينــار كــا يف  31كانــون االول . 2018
هـ  -حصلــت رشكــة األردن األوىل لالســتثامر عــى قــرض متناقــص مــن البنــك العقــاري املــري العــريب بقيمــة 425,000
دينــار أردين وبســعر فائــدة  ، ٪8.75عــى أن يســدد مــا يســتحق عليــه مــن أقســاط وفوائــد عــى دفعــات ربــع ســنوية وملــدة  24شــهر
ويســتحق القســط االول بتاريــخ  30ترشيــن الثــاين  2017ويســتحق اخرهــا بتاريــخ  30ترشيــن األول  .2019هــذا وتــم منــح القــرض
برهــن قطعــة ارض يف منطقــة الشميســاين واململوكــة مــن قبــل رشكــة االداء لتطويــر وتأجــر العقــارات (رشكــة تابعــة) والتــي تــم
تقديــر قيمتهــا العادلــة مبقــدار 3.289.500دينــار خــال مــن العــام .2018
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 - 13رضيبة الدخل
أ -الوضع الرضيبي
تم اجراء مخالصة مع دائرة رضيبة الدخل واملبيعات للرشكة والرشكات التابعة كام ييل:اسم الرشكة
رشكة األردن األوىل لإلستثامر
رشكة الفحيص األوىل لالستثامر
رشكة السلط األوىل لالستثامر
رشكة املطار لالستثامر (تحت التصفية)
رشكة الطنيب لالستثامر العقاري
رشكة لؤلؤة حوارة للتجارة واالستثامر
رشكة األداء لتطوير وتأجري العقارات*
رشكة الطاهر لالستثامر والتطوير العقاري

التسويات النهائية حتى العام
2016
2017
2017
2017
2017
2017
* 2016
2015

*توصلــت رشكــة األداء لتطويــر وتأجــر العقــارات (رشكــة تابعــة) لتســوية نهائيــة مــع دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات حتــى نهايــة
العــام  2016باســتثناء العامــن  2012و 2013حيــث صــدر قــرار الدائــرة باملطالبــة برصيــد دخــل وتعويــض قانــوين بقيمــة 223
الــف دينــار عــن العامــن  2012و ،2013علــا بــأن الرشكــة قامــت بالطعــن لــدى محكمــة البدايــة الرضيبيــة واملطالبــة برديــات
الرضيبــة لصالــح الرشكــة  ،والحقــا لتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة  ،صــدر بتاريــخ  30كانــون الثــاين  2019قــرار قابــل لإلســتئناف
عــن املحكمــة و املتضمــن منــع املطالبــة بالرضائــب املفروضــة للســنوات الرضيبيــة  2012و  2013قيمتهــا  200.000دينــار والــزام
دائــرة رضيبــة الدخــل و املبيعــات برديــات الرضيبــة لصالــح املدعيــة مبــا مجموعــه  70.000دينــار تقريبــا  ،و بــرأي ادارة الرشكــة
واملستشــار الرضيبــي و املستشــار القانــوين فــإن وضــع الرشكــة جيــد.
ب -مخصص رضيبة الدخل
مل يتــم قيــد مــروف رضيبــة دخــل للســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول  2018للرشكــة والــركات التابعــة وذلــك كــون ان نتيجــة
األعــال خســارة للســنة .بلــغ رصيــد مخصــص رضيبــة الدخــل  95.539دينــار كــا يف  31كانــون األول  2018و 31كانــون األول
 ، 2017علـاً بأنــه ال يوجــد حركــة عــى رصيــد مخصــص رضيبــة الدخــل خــال الســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول  2018والســنة
املنتهيــة يف  31كانــون األول  .2017بــرأي اإلدارة واملستشــار الرضيبــي  ،إن املخصصــات املأخــوذة يف القوائــم املاليــة املوحــدة
كافيــة ألغــراض اإللتزامــات الرضيبيــة.
متثل الرضيبة املستحقة الظاهر يف قامئة الدخل والدخل الشامل املوحدة ما ييل :بالدينار األردين
إطفاء موجودات رضيبية مؤجلة للسنة
رضيبة الدخل عن سنوات سابقة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
48.250
219.731
1.939
48.250
221.670

ج  -موجودات رضيبية مؤجلة
ان الحركة عىل حساب املوجودات الرضيبية املؤجلة خالل السنة كام ييل:
 31كانــــــــــــــــــــــــــون األول
بالدينار األردين
( 2017معدلة)
2018
613.065
564.815
الرصيد يف بداية السنة
()48.250
()219.731
إطفاء موجودات رضيبية مؤجلة للسنة
564.815
345.084
الرصيد يف نهاية السنة
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 - 14ذمم رشكات وساطة
ميثــل هــذا البنــد ذمــم متويــل عــى الهامــش لــدى رشكات وســاطة  ،هــذا وبلــغ معــدل الفائــدة عــى هــذه األرصــدة  ٪10خــال
األعــوام  2018و.2017
 - 15ارصدة دائنة أخرى
يتكون هذا البند مام ييل:
بالدينار األردين
مصاريف و ذمم مستحقة الدفع
أمانات للغري *
فوائد مستحقة وغري مدفوعة
مكافأة رئيس مجلس االدارة
مخصص قضايا
أخرى
*

 31كانــــــــــــــــــــــــــون األول
( 2017معدلة)
2018
305.193
466.239
292.000
24.266
178.427
52.080
75.000
23.580
10.582
353.039
1.074.328

ميثل هذا البند أمانات للغري و التي قامت الرشكة بتسديدها يف الفرتة الالحقة لتاريخ القوائم املالية املوحدة.

 -16االحتياطي االجباري
وفق ـاً لقانــون الــركات األردين رقــم  22لســنة  “ 1997عــى الرشكــة املســاهمة العامــة ان تقتطــع  ٪10مــن أرباحهــا الســنوية
الصافيــة لحســاب االحتياطــي االجبــاري  ،وان تســتمر عــى هــذا االقتطــاع لــكل ســنة عــى ان ال يتجــاوز مجمــوع مــا يقتطــع ٪25
مــن رأس مــال الرشكــة املــرح بــه “ .
 - 17احتياطي القيمة العادلة
ميثــل هــذا البنــد األربــاح والخســائر املرتاكمــة والناتجــة عــن التغــرات يف القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة املصنفــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  ،إن الحركــة عــى احتياطــي القيمــة العادلــة بالصــايف هــي كــا يــي :
بالدينار األردين
الرصيد يف بداية السنة
خسائر متحققة من بيع موجودات مالية مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
خسائر تقييم غري متحققة ملوجودات مالية مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
صايف التغري يف احتياطي تقييم املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
الرصيد يف نهاية السنة

للــسـنـــــــــة الـمـنـتهـيـــــة فــــــي
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون االول
( 2017معدلة)
2018
()5.696.383
()7.638.010
16.590

112.807

()5.097.227

()2.054.434

()5.080.637

()1.941.627

)(12.718.647

()7.638.010

( - 18الخسائر)  /األرباح املدورة
باإلضافــة اىل (الخســائر) املــدورة هنــاك مبلــغ  345.084دينــار ال ميكــن التــرف بــه كــا يف  31كانــون األول  2018لقــاء منافــع
رضيبيــة مؤجلــة مبــا يف ذلــك الرســملة أو التوزيــع إال مبقــدار مــا يتحقــق منــه فعـاً.
يحظــر التــرف مببلــغ يعــادل إحتياطــي القيمــة العادلــة الســالبة والبالغــة  12.718.647دينــار كــا يف  31كانــون األول  2018مبــا
يف ذلــك الرســملة أو التوزيــع أو إطفــاء الخســائر أو أي وجــه مــن أوجــه التــرف األخــرى إال مبقــدار مــا يتحقــق منــه فعــا مــن
خــال عمليــات البيــع .
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 - 19إيرادات اإليجارات
يتكــون هــذا البنــد مــن ايــراد ايجــار مبنــى الرابيــة البالــغ  605.195كــا يف  31كانــون االول  2018مقابــل612.921
دينــار كــا يف  31كانــون االول .2017
 - 20صايف (خسائر) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل
يتكون هذا البند مام ييل :
بالدينار األردين
ارباح ُمتحققـة

(خسائر) غري ُمتحققة

توزيعات نقدية

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2018

( 2017معدلة)

4.305

26.619

()2.575.750

()385.499

2.197.307

482.508

()374.138

123.628

 - 21مصاريف إدارية وعمومية
يتكون هذا البند مام ييل :
بالدينار األردين
رواتب وأجور
مساهمة الرشكة يف الضامن االجتامعي
مكافأة رئيس مجلس االدارة
بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
اجتامعات مجلس اإلدارة
أتعاب مهنية
استهالكات
مصاريف حكومية
مصاريف اجتامع الهيئة العامة
صيانة
مياه وكهرباء وطاقة
تأمني
بريد وهاتف
مصاريف بنكية
اشرتاكات وخدمات كمبيوتر
سفر وتنقالت موظفني
قرطاسية ومطبوعات
ضيافة ونظافة
مصاريف دعاية وإعالن
أخرى

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
287.598
167.344
14.876
13.839
56.000
46.512
47.486
1.800
1.800
38.800
36.850
24.858
25.110
26.085
22.127
9.221
12.650
1.866
12.163
6.164
10.174
7.373
10.751
8.019
6.354
28.422
5.903
6.752
5.038
5.796
4.973
3.140
4.883
4.768
4.226
19.200
3.037
9.767
15.385
551.017
466.093
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 - 22مصاريف استثامرات عقارية
يتكون هذا البند مام ييل :
بالدينار األردين
استهالكات
مصاريف مسقفات
مصاريف امن وحامية
بدل خدمات
صيانة
أخرى

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
453.313
592.627
229.831
306.938
25.156
50.503
41.749
23.937
32.755
15.672
2.978
782.804
992.655

 - 23مصاريف التمويل
يتكون هذا البند مام ييل :
بالدينار األردين
فوائد قروض بنكية
فوائد حساب متويل عىل الهامش

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
662.678
642.541
48.610
49.727
711.288
692.268

 - 24حصة السهم من (الخسارة) للسنة
يتم احتساب (الخسارة) للسهم الواحد بقسمة (الخسارة) للسنة عىل املعدل املرجح لعدد األسهم خالل السنة وتفاصيلها كام ييل:
بالدينار األردين
(الخسارة) للسنة  -قامئة (ب)
املتوسط املرجح لعدد األسهم
حصة السهم من (الخسارة) للسنة ( -أسايس ومخفض)
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للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2018

( 2017معدلة)

()5.545.240

()1.332.373

سهــــــــــــــم

سهــــــــــــــم

75.000.000

75.000.000

دينار  /سهم

دينار  /سهم

()0.074

()0.018

 - 25أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
فيام ييل تفاصيل األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات العالقة :
أ  -بنود قامئة املركز املايل املوحدة
املطلوب من أطراف ذات عالقة:
 31كـــــــــــــــــــــــانون األول
( 2017معدلة)
2018
طبيعة العالقة
رشكة تابعة
10.618.924
10.645.498
غري موحدة
608.668
616.940
رشكة حليفة
3.937.066
3.937.066
رشكة حليفة
15.164.658
15.199.504
()3.937.066
()3.937.066
11.227.592
11.262.438

بالدينار األردين
رشكة الباحة لالستثامرات *
رشكة الرمثا األوىل لالستثامر
رشكة القلعة األوىل لالستثامرات املالية
مخصص خسائر إئتامنية متوقعة

* إن قــدرة الرشكــة عــى تحصيــل الذمــة املدينــة املطلوبــة مــن رشكــة الباحــة لالســتثامر مرتبطــة بالنتيجــة النهائيــة للقضيــة
املقامــة مــن قبــل رشكــة الباحــة والــواردة يف االيضــاح رقــم ( /27د) .
املطلوب اىل أطراف ذات عالقة:
بالدينار األردين
ذمم دائنة ألعضاء مجلس اإلدارة

طبيعة العالقة
مساهمني يف الرشكة

 31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
8.837
7.812
8.837
7.812

قروض بنكية:
بالدينار األردين
البنك التجاري األردين  -إيضاح ()12

طبيعة العالقة
مساهم يف الرشكة
وعضو مجلس إدارة

ب  -بنود قامئة الدخل والدخل الشامل املوحدة
بالدينار األردين
إيراد فوائد بنكية – البنك التجاري األردين
مصاريف متويل – البنك التجاري األردين
رواتب ومكافآت االدارة التنفيذية

 31كانون األول
2018

( 2017معدلة)

4.231.896

4.985.002

4.231.896

4.985.002

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
( 2017معدلة)
2018
722
3.517
()402.706
()412.919
()273.573
()204.266
()675.557
()613.668
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 - 26سياسات ادارة املخاطر
تتعــرض الرشكــة اىل مجموعــة متنوعــة مــن املخاطــر املاليــة بســبب أنشــطتها  ،كــا أن املخاطــر التشــغيلية هــي نتيجــة حتميــة
للقيــام بأعــال الرشكــة .تســعى االدارة اىل تحقيــق تــوازن مناســب بــن املخاطــر والعوائــد املتحقــق  ،كــا تعمــل عــى التقليــل مــن
االثــار الســلبية املحتملــة للمخاطــر عــى األداء املــايل للرشكــة  .إن أهــم املخاطــر التــي تواجــه الرشكــة هــي مخاطــر االئتــان نتيجــة
مخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق واملخاطــر الجغرافيــة  ،وإن مجلــس إدارة الرشكــة هــو املســؤول عــن وضــع إطــار لــإرشاف عــى
هــذه املخاطــر وإدارتهــا ،ولذلــك فــإن مجلــس اإلدارة يتابــع بصفــة دوريــة أنــواع املخاطــر مــع اإلدارة التنفيذيــة بهــدف مراقبــة
وإدارة املخاطــر املاليــة املتعلقــة بعمليــات ونشــاطات الرشكــة مــن خــال اصــدار وإعــداد تقاريــر داخليــة حــول ادارة املخاطــر
املاليــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحليــل املخاطــر التــي تتعــرض لهــا الرشكــة بشــكل قيــايس.
أ -ادارة مخاطر راس املال
تقــوم الرشكــة بــادارة راســالها للتأكــد مــن قدرتهــا عــى االســتمرار وتعظيــم العائــد الصحــاب املصالــح مــن خــال تحقيــق التــوزان
االمثــل بــن حقــوق امللكيــة والديــن .هــذا وتتبــع الرشكــة سياســة للحفــاظ عــى معــدل معقــول للديــن منســوباً لحقــوق امللكيــة.
ب  -مخاطر االئتامن
تتمثــل مخاطــر االئتــان يف عــدم قــدرة الطــرف االخــر لــاداة املاليــة عــى الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الرشكــة مــا يــؤدي اىل
حــدوث خســائر .قامــت الرشكــة بتبنــي سياســة تقــوم عــى توثيــق ديونهــا لــدى الغــر باملســتندات الالزمــة والكفيلــة مبتابعــة أيــة
أمــوال متأخــرة الســداد قانونيـاً مبســاعدة مستشــارها القانــوين ،كــا تقــوم الرشكــة مبراقبــة مــدى تعرضهــا ملخاطــر االئتــان مــن
خــال دراســة مســتوى املــاءة املاليــة للمدينــن ،باالضافــة اىل التأكــد مــن أن القيمــة الرتاكميــة لالئتــان تتعلــق بأطــراف موافــق
عليهــم مــن قبــل االدارة ،ومــن خــال متابعــة حــدود االئتــان املمنوحــة حيــث يتــم مراجعتهــا واملوافقــة عليهــا مــن قبــل االدارة
بشــكل دوري.
إن القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املاليــة املســجلة يف القوائــم املاليــة املوحــدة بصــايف قيمتهــا بعــد خصــم خســائر التــدين يف
القيمــة متثــل أقــى مخاطــر ائتامنيــة ممكــن أن تتعــرض لهــا الرشكــة.
ج  -مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة  ،والتــي تعــرف ايضــاً مبخاطــر التمويــل  ،هــي املخاطــر التــي تتمثــل بالصعوبــة التــي ســتواجهها الرشكــة
فيــا يتعلــق بتوفــر األمــوال الالزمــة للوفــاء باإللتزامــات  ،وتقــوم الرشكــة بــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق الحفــاظ عــى
إحتياطيــات والرقابــة املســتمرة للتدفقــات النقديــة الفعليــة ومواءمــة إســتحقاقات املوجــودات املاليــة مــع املطلوبــات املاليــة كــا
يــي :
بالدينار األردين
موجودات متداولة
ينزل  :مطلوبات متداولة
رأس املال العامل

 31كانــــــــــــــــــــون األول
2017
2018
19.866.627
17.617.762
2.873.917
3.720.610
16.992.710
13.897.152

تقــوم ادارة الرشكــة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات واملطلوبــات وموامئــة أجالهــا وتوفــر التمويــل املناســب يف الوقــت
املناســب للوفــاء بااللتزامــات وتســديد املصاريــف التشــغيلية واالســتثامرية.
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د -مخاطر اسعار الفائدة
هــي املخاطــر الناجمــة عــن تغــرات اســعار الفائــدة الســائدة بالســوق وتقــوم الرشكــة بــإدارة مخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــال
تطبيــق تحليــل الحساســية لــأدوات الخاضعــة ألســعار الفائــدة بحيــث ال ينعكــس ســلباً عــى دخــل الفائــدة الصــايف .
تقــوم الرشكــة بــإدارة تعرضهــا ملخاطــر ســعر الفائــدة بشــكل مســتمر  ،ويتــم تقييــم الخيــارات املختلفــة مثــل إعــادة التمويــل
وتجديــد املراكــز الحاليــة والتمويــل البديــل .
هــذا ويتــم تحديــد تحاليــل الحساســية أدنــاه وفقـاً للتعــرض ألســعار الفائــدة املتعلقــة بالبنــوك الدائنــة والقــروض بتاريــخ القوائــم
املاليــة املوحــدة كــا أعــد التحليــل عــى فــرض أن هــذه املبالــغ القامئــة بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة كانــت قامئـاً طــوال الســنة
 ،ويتــم إســتخدام زيــادة أو نقصــان مبقــدار ( )٪1والتــي متثــل تقيــم إدارة الرشكــة للتغــر املحتمــل واملقبــول مبعــدالت الفائــدة .
تحليل الحساسية لعام 2018
أثر رفع سعر الفائدة ٪1
عىل قامئة الدخل

تحليل الحساسية لعام 2017

أثر خفض سعر الفائدة  ٪1أثر رفع سعر الفائدة ٪1
عىل قامئة الدخل
عىل قامئة الدخل

أثر خفض سعر الفائدة
 ٪1عىل قامئة الدخل

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

()73.341

73.341

()86.880

86.880
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هـ  -مخاطر العمالت االجنبية
مخاطــر العمــات االجنبيــة هــي مخاطــر تغــر قيمــة االدوات املاليــة نتيجــة التغــر يف أســعار رصف العمــات االجنبيــة  .يعتــر
الدينــار االردين عملــة االســاس للرشكــة  ،وتقــوم إدارة الرشكــة مبراقبــة مركــز العمــات االجنبيــة بشــكل دوري واتبــاع اســراتيجيات
للتحــوط لهــذه املخاطــر.
فيام ييل تركز املوجودات واملطلوبات كام يف  31كانون االول  2018و 2017حسب نوع العملة :

املوجودات :
نقد يف الصندوق ولدى البنوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قامئة الدخل
املطلوب من أطراف ذات عالقة
أرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قامئة الدخل الشامل االخر
استثامرات يف رشكات حليفة
استثامر يف رشكة تابعة غري موحدة
ممتلكات ومعدات  -بالصايف
استثامرات عقارية  -بالصايف
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات رضيبية مؤجلة
املطلوبات :
أقساط قروض بنكية مستحقة
قروض بنكية تستحق خالل عام
ذمم رشكات وساطة
املطلوب إىل اطراف ذات عالقة
إيرادات غري متحققة
مخصص رضيبة الدخل
ارصدة دائنة أخرى
قروض بنكية تستحق الكرث من عام
الفرق
79

التقرير السنوي 2018

Annual Report 2018

دينار

 31كانون األول  / 2018دينار أردين
درهم اماريت دينار كويتي
دوالر

املجموع

52.967

-

-

-

52.967

23.836

5.551.327

-

15.897

5.591.060

616.940
328.361

382.936

10.645.498
-

-

11.262.438
711.297

13.209.001

-

-

-

13.209.001

1
20.002
350.779
37.876.739
22.000
345.084
52.845.710

5.934.263

10.645.498

15.897

1
20.002
350.779
37.876.739
22.000
345.084
69.441.368

90.294
1.783.978
545.138
7.812
123.521
95.539
1.074.328
5.459.862
9.180.472

-

-

-

90.294
1.783.978
545.138
7.812
123.521
95.539
1.074.328
5.459.862
9.180.472

43.665.238

5.934.263

10.645.498

15.897

60.260.896

املوجودات :
نقد يف الصندوق ولدى البنوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قامئة الدخل
املطلوب من أطراف ذات عالقة
أرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قامئة الدخل الشامل االخر
استثامرات يف رشكات حليفة
استثامر يف رشكة تابعة غري موحدة
ممتلكات ومعدات  -بالصايف
استثامرات عقارية  -بالصايف
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات رضيبية مؤجلة
املطلوبات :
أقساط قروض بنكية مستحقة
قروض بنكية تستحق خالل عام
ذمم رشكات وساطة
املطلوب إىل اطراف ذات عالقة
إيرادات غري متحققة
مخصص رضيبة الدخل
ارصدة دائنة أخرى
قروض بنكية تستحق الكرث من عام
الفرق

دينار

 31كانون األول  / 2017دينار أردين
درهم اماريت دينار كويتي
دوالر

املجموع

49.385

-

-

-

49.385

118.924

8.121.334

-

18.459

8.258.717

608.668
330.933

-

10.618.924
-

-

11.227.592
330.933

18.347.503

-

-

-

18.347.503

3.681
20.002
337.790
41.779.219
22.000
564.815
62.182.920

8.121.334

10.618.924

18.459

3.681
20.002
337.790
41.779.219
22.000
564.815
80.941.637

1.523.691
538.877
8.837
353.934
95.539
353.039
7.164.357
10.038.274

-

-

-

1.523.691
538.877
8.837
353.934
95.539
353.039
7.164.357
10.038.274

52.144.646

8.121.334

10.618.924

18.459

70.903.363
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تحليل الحساسية لعام : 2018
العملة

أثر رفع سعر الرصف  ٪5عىل قامئة الدخل

أثر خفض سعر الرصف  ٪5عىل قامئة الدخل

درهم اماريت

()532.275

532.275

دينار كويتي

()795

795

تحليل الحساسية لعام : 2017
العملة

أثر رفع سعر الرصف  ٪5عىل قامئة الدخل

أثر خفض سعر الرصف  ٪5عىل قامئة الدخل

درهم اماريت

()530.946

530.946

دينار كويتي

()923

923

أما فيام يتعلق بخطر التغريات يف اسعار العملة التي تنطبق عىل التسديدات بالدوالر األمرييك  ،وكون الدينار األردين (العملة
الرئيسية للرشكة) مرتبط بالدوالر األمرييك  ،فإن إدارة الرشكة تعتقد بأن خطر العملة األجنبية الناتج عن الدوالر األمرييك غري
مادي .
- 27التزامات ممكن ان تطرأ
هناك قضايا مقامة ضد الرشكة والرشكات التابعة بخالف ما يرد أدناه ناتجة عن أعاملها االعتيادية وتبلغ قيمة التعويضات
أ-
واملطالبات املتعلقة بهذه القضايا  93.100دينار كام يف 31كانون االول  2018و 31كانون األول  . 2017وبرأي اإلدارة فإن موقف
الرشكة يف الدعاوى جيد.
ب  -تظهر الرشكة مدعى عليها و اخرون (رشكات و أفراد) بقضية مقامة من قبل الحق العام ورشكة املجموعة املتحدة القابضة
حيث تبلغ قيمة مطالبة املدعية بالحق الشخيص للمدعى عليهم بقيمة  72مليون دينار علام بان رشكة األردن األوىل لإلستثامر
متتلك  340.000سهم من أسهم رشكة املجموعة املتحدة القابضة كام يف  31كانون االول  2018و بحسب رأي املستشار القانوين
للرشكة واإلدارة فإن موقف رشكة االردن االوىل لالستثامر يف الدعوى جيد من خالل الرشوع بتقديم بينات دفاع و التي تثبت
عدم قيام الرشكة باالستيالء عىل اية اموال عائدة للرشكة املتحدة و بانه مل يتم الرجوع اليها حول اية قرارات متخذة من قبل
مجلس ادارة الرشكة املتحدة القابضة.
ج  -قامت دائرة رضيبة الدخل واملبيعات مبطالبة رشكة األداء للتطوير العقاري (رشكة تابعة) برصيد رضيبة دخل وتعويض
قانوين بقيمة  223ألف دينار عن العامني  2012و ،2013علام بأن الرشكة قامت بالطعن لدى محكمة البداية الرضيبية واملطالبة
برديات الرضيبة لصالح الرشكة  ،والحقا لتاريخ القوائم املالية املوحدة  ،صدر بتاريخ  30كانون الثاين  2019قرار قابل لإلستئناف
عن املحكمة و املتضمن منع املطالبة بالرضائب املفروضة للسنوات الرضيبية  2012و  2013قيمتها  200.000دينار والزام الرضيبة
برديات الرضيبة لصالح املدعية مبا مجموعه  70.000دينار تقريبا ،و برأي ادارة الرشكة واملستشار الرضيبي و املستشار القانوين
فإن وضع الرشكة جيد.
د  -قامت رشكة الباحة لالستثامرات (رشكة تابعة غري موحدة) برفع دعوى أمام املحكمة يف ديب ملطالبة كل من الرشكة
الخليجية لالستثامرات العامة (جيجيكو) والسيد محمد عبدالله جمعة الرسي وذلك للمطالبة بإبطال عقد الرشاكة املوقع ما بني
رشكة الباحة لالستثامرات والرشكة الخليجية لالستثامرات العامة وآخرون والزامهم برد مبلغ  84.110.000درهم (أي ما يعادل
 16.236.500دينار كام يف  31كانون االول  )2018مع تعويض للرشكة مببلغ و قدره  100مليون درهم (أي ما يعادل 19.303.900
دينار كام يف  31كانون االول  )2018باإلضافة اىل فائدة بواقع  ٪12وذلك من تاريخ املطالبة وحتى متام السداد  ،باإلضافة إىل
الرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة.
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حيــث أن رشكــة الباحــة لالســتثامرات وأطــراف الدعــوى قــد نظمــوا يف مــا بينهــم اتفاقيــة مــروع مشــرك إلنشــاء وتطويــر
مــروع عقــاري تحــت إســم “ديب مارينــا تــاور “مبنطقــة مــرىس ديب – اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتبلــغ حصــة رشكــة الباحــة
 ٪25مــن املــروع وعــى أن تكــون رشكــة الخليجيــة لإلســتثامرات العامــة املطــور الرئيــي للمــروع والتــي كانــت تتــوىل اإلدارة
والــرف عــى املــروع بعــد الحصــول عــى الدفعــات مــن الــركاء يف املــروع املشــرك بنــاء عــى العقــد .تــم إيقــاف العمــل
عــى املــروع ومل يتــم اســتكامله  ،وكانــت مســاهمة رشكــة الباحــة لإلســتثامرات مــا قــدره  84.110.000درهــم (أي مــا يعــادل
 16.236.500دينــار كــا يف  31كانــون االول .)2018
خــال العــام  2015أحالــت محكمــة االســتئناف يف ديب املــروع املشــرك للتصفيــة  ،كــا وصــدر بتاريــخ  31ترشيــن األول 2017
حكــم مــن محكمــة اإلســتئناف يف مدنيــة ديب – اإلمــارات العربيــة املتحــدة بانتهــاء الدعــوى قبــل أن يــودع املصفــي تقريــره
النهــايئ واالنتهــاء مــن اجــراءات التصفيــة حســب القانــون.
تــم الطعــن بالقضيــة أمــام محكمــة التمييــز بــديب  ،حيــث أصــدرت محكمــة التمييــز يف مدنيــة ديب – اإلمــارات العربيــة املتحــدة
بتاريــخ  15اذار  2018حكمهــا إلعــادة القضيــة ملحكمــة اإلســتئناف للنظــر فيهــا مــن جديــد .وبتاريــخ  15آب  2018أصــدرت املحكمــة
حكمهــا الــذي قــى بإنهــاء الخصومــات و إلــزام الرشكــة مبصاريــف اإلســتئناف و أتعــاب املحامــاة .قامــت الرشكــة بتاريــخ 3
ترشيــن األول  2018بالطعــن يف القــرار امــام محكمــة التميــز بــديب  ،علــا بــأن محكمــة التمييــز قــد أصــدرت حك ـاً بإعــادة
الدعــوى إىل محكمــة اإلســتئناف لتقــي فيهــا مــن جديــد .وبــرأي املستشــار القانــوين للرشكــة واإلدارة فــإن موقــف رشكــة الباحــة
لإلســتثامرات يف الدعــوى جيــد.
هـ  -كان عــى الرشكــة كــا يف تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة التزامــات ممكــن ان تطــرأ تتمثــل بكفــاالت بنكيــة مببلــغ
 155.500دينــار يقابلهــا تأمــن نقــدي بقيمــة  15.500دينــار كــا يف  31كانــون األول  2018و.2017
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7.334.134
545.138
7.879.272

26.629.903
8.688.048
538.877
9.226.925

18.820.064

5.567.224

3.400

18.463.026
8.139.794

1

13.232.836

20.003

23.683

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

املستوى االول
املستوى االول

املستوى الثاين

املستوى الثاين

املستوى االول

املستوى الثاين

أسعار الرصف املعلنة
أسعار الرصف املعلنة

قوائم مالية
االسعار املعلنة يف
االسواق املالية
آخر سعر تداول
سعر تقييم مدير
الصندوق

طــــــريقــــة
التقييــــــم واملدخالت
املستخدمة

مل تكن هنالك أي تحويالت بني املستوى االول واملستوى الثاين خالل السنة املنتهية يف  31كانون األول  2018و. 2017

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
قروض
ذمم رشكات وساطة  -متويل عىل الهامش
املجموع

املجموع

استثامر يف صناديق استثامرية خارجية

أسهم رشكات محلية غري متداولة

أسهم رشكات محلية متداولة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
إستثامرات يف رشكات حليفة وتابعة

املوجودات املالية  /املطلوبات املالية

 31كانون األول
2018

 31كانون االول
2017

مستوى القيمة
العادلـــــــــة

القيــمة العـادلـة

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مدخالت
هامة غري
ملموسة

العالقة بني املدخالت
الهامة غري امللموسة
والقيمة العادلة

 - 28مستويات القيمة العادلة
أ  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للرشكة املحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر :
ان بعــض املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة للرشكــة مقيمــة بالقيمــة العادلــة يف نهايــة كل فــرة ماليــة  ،والجــدول التــايل يوضــح معلومــات حــول كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة
لهــذه املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة (طــرق التقييــم واملدخــات املســتخدمة) .
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37.876.739

37.876.739

القيمة الدفرتية

43.475.680

43.475.680

القيمة العادلة

41.779.219

41.779.219

47.428.829

47.428.829

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

املستوى الثاين

للبنود املبنية اعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمستوى الثاين وفقا لنامذج تسعري متفق عليها والتي تعكس مخاطر االئتامن لدى األطراف التي يتم
التعامل معها.

مجموع موجودات مالية غري محددة القيمة العادلة

إستثامرات عقارية

موجودات مالية غري محددة القيمة العادلة

بالدينار األردين

 31كانون األول 2018

 31كانون االول 2017

مستوى القيمة
العادلـــــــــة

ب  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للرشكة غري محددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر :
اننا نعتقد ان القيم القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة للرشكة تقارب قيمتها العادلة وذلك وألننا نعتقد ان القيمة الدفرتية
للبنود املبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما الستحقاقها قصري االجل او ان اسعار الفائدة لها يعاد تسعريها خالل العام .
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 -29أثر تعديل سنوات سابقة
قامت الرشكة بتعديل واعادة تصنيف بعض ارقام املقارنة للعام  2017واالعوام السابقة وفقا ملتطلبات املعيار املحاسبي الدويل رقم
(« )8السياسات املحاسبية»  ،التغريات يف التقديرات املحاسبية  ،واألخطاء» وان أثر تلك التعديالت كان عىل قامئة املركز املايل
املوحدة كام يف  31كانون األول  2017واألعوام السابقة باإلضافة اىل قامئة الدخل والدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف 31
كانون األول  2017نتيجة لخطأ عدم قيد مرصوف استهالك لبعض بنود االستثامرات العقارية .ان اثر التعديالت كام ييل :
تصحيح أخطاء مرتاكمة تتعلق بالعام :2017

أ-

بالدينار األردين

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2017
الرصيد املعدل
الرصيد قبل التعديل تعديالت الفرتة السابقة

قامئة املركز املايل
املوجودات :
استثامرات عقارية  -بالصايف

42.290.449

حقوق املساهمني
األرباح املدورة

3.725.327

بالدينار األردين

()511.230
()511.230

41.779.219
3.214.097

للسنة املنتهية يف  31كــــــــــــانون األول 2017
الرصيد املعدل
الرصيد قبل التعديل تعديالت الفرتة السابقة

قامئة الدخل والدخل الشامل
مصاريف استثامرات عقارية

728.051

54.753

782.804

(الخسارة) للسنة

1.277.620

54.753

1.332.373

()0.017

()0.0007

()0.018

حصة السهم من (الخسارة) للسنة

تصحيح أخطاء تتعلق باألعوام ما قبل العام :2017

ب-

بالدينار األردين
قامئة املركز املايل
املوجودات :
استثامرات عقارية  -بالصايف
حقوق املساهمني
األرباح املدورة

85

التقرير السنوي 2018

Annual Report 2018

أول كانـــــــــــــــــــــــون الثاين 2017
الرصيد املعدل
الرصيد قبل التعديل تعديالت الفرتات السابقة
42.573.903

()456.477

42.117.426

5.115.754

()456.477

4.659.277

إقرار مجلس اإلدارة
 .1يقر مجلس إدارة رشكة األردن األوىل لالستثامر ،رشكة مساهمة عامة محدودة ،بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر عىل
استمرار الرشكة خالل السنة املالية التالية.
 .2يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف الرشكة.

إقرار رشكة األردن األوىل لالستثامر
نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتامل املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي لعام 2018
الـمحــاسـبـــة
							
رئيـس مجلــس اإلدارة
لنا حسن بدوي سنان
أمين هزاع املجايل
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29. Effect of Prior Year Restatement
The Company modified and reclassified certain comparative figures for the year 2017 and prior
years in accordance with the requirements of IAS (8) “Accounting Policies”, Changes in Accounting Estimates
and Errors” the effect of these restatements were on the consolidated statement of financial position as of
December 31, 2017 and prior years in addition to the consolidated statement of income and comprehensive
income for the Nine-month year ended December 31, 2017, due to the error of not recording depreciation
expense for certain investment property items.
		 The effect of the restatement is as follows:
a. Correction of cumulative errors related to 2017:
December 31, 2017
Balance before
Restatement

Prior Year
Restatement

Restated Balance

JD

JD

JD

42,290,449

(511,230)

41,779,219

3,725,327

(511,230)

3,214,097

Balance before
Restatement

Prior Year
Restatement

Restated Balance

JD

JD

JD

728,051

54,753

782,804

1,277,620

54,753

1,332,373

(0.017)

(0.0007)

(0.018)

Balance before
Restatement

Prior Years
Restatement

Restated Balance

JD

JD

JD

Statement of financial position
Assets:
Investment property - net
Shareholders’ Equity:
Retained earnings

For the Year Ended
December 31, 2017

Statement of income and comprehensive income
Investment property expenses
(Loss) for the Year
(Loss) per share for the Year

b. Correction of errors relating to the years before 2017:
January 1, 2017

Statement of financial position
Assets:
Investment property - net

42,573,903

(456,477)

42,117,426

5,115,754

(456,477)

4,659,277

Shareholders’ Equity:
Retained earnings
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18,820,064

Total

545,138
7,879,272

Brokers payables – margin financing

Total

9,226,925

538,877

8,688,048

26,629,903

8,139,794

3,400

18,463,026

Level I

Level I

Level II

Level II

Level I

Level II

Fair Value Level

Prices issued in market

Prices issued in market

Fund Manager valuation price

Last trading price

Prices issued in market values

Financial statements

Valuation Method and Inputs Used

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Important
Intangible Inputs

37,876,739

41,779,219

41,779,219

JD

Book Value

47,428,829

47,428,829

JD

Fair Value

Level II

Fair Value Level

For the above-mentioned items, the 2nd level financial liabilities and financial assets have been determined at fair value according to the agreedupon pricing model, which reflects the credit risk of the parties dealt with.

Total Financial Assets with an Unspecified Fair Value

JD
37,876,739

Investments property

Financial Assets with an Unspecified Fair Value

Book Value

December 31, 2017

B. The fair value of financial assets and financial liabilities of the Company (non-specific fair value on an ongoing basis):
We believe that the carrying value of financial assets and financial liabilities in the consolidated financial statements of the Company
approximates their fair value, as the Company’s management believes that the carrying value of the items listed below approximated their fair value, due
to either their short-term maturity or repricing of interest rates during the year.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Relation between Fair
Value and Significant
Intangible Inputs

There was no transfers between the first level and second level during the Year ended December 31, 2018 or during the year 2017.

7,334,134

Loans

Financial liabilities at fair value

5,567,224

1

13,232,836

23,683

JD

JD

20,003

December 31,
2017

December 31, 2018

Foreign investment funds

Local Companies non- traded shares

Local Companies traded shares

Investments in associates and subsidiaries

Financial assets at fair value

Financial Assets / Financial Liabilities

Fair Value as of

A. The fair value of financial assets and financial liabilities of the Company specified at fair value on an ongoing basis:
Some financial assets and liabilities of the Company are measured at fair value at the end of each fiscal Year. The following table shows information
about how the fair value of these financial assets and liabilities is determined (valuation methods and inputs used).

28. Fair Value Hierarchy

As Al-Baha for Investments Company and lawsuit, parties have jointly entered into a joint venture agreement
to establish and develop a real estate project under the name of “Dubai Marina Tower” in Dubai Marsa
area – United Arab of Emirates. Al-Baha holds 25% shares in the project and that Gulf General Investment
Company to be the main developer of the project, which was managing and making disbursement on the
project after receiving cash from partners in the joint venture and based on the contract. The work on the
project has been discontinued and has not been completed. The contribution of Al-Baha for Investment
Company amounted to AED 84,110,000 (equivalent
JD 16,236,500 as of December 31, 2018).
During the year 2015, Dubai court of appeal referred the joint venture for liquidation. On October 31, 2017,
a judgment has been issued by the court of appeal in Dubai – United Arab of Emirates of the termination
of the case before the liquidator filed his final report and completed the liquidation process according to the
laws. The case was appealed in Dubai court of cassation - United Arab of Emirates. On March 15, 2018
its decision was issued to return the case to the court of appeal for reconsideration. On August 15, 2018,
the court issued its judgment to end the disputes and obligate the Company of the appeal expenses and
attorneys’ fees. On October 3, 2018, the Company appealed the decision in Dubai court of cassation United Arab of Emirates. However, the court of appeal has issued a decision to return the case to the court
of cassation for reconsideration. In the opinion of the legal counsel of the Company, and the Company’s
management Al-Baha Investment Company is in a good position.
e. As of the consolidated financial statements date, the Company has contingent liabilities representing bank
guarantees of JD 155,500 with a cash margin of JD 15,500 as of December 31, 2018 and December 31,
2017.
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- The sensitivity analysis for the year 2018 is as follows:

Currency
AED
KWD

Effect of the Increase in the
exchange Rate by 5% on the
Statement of Income

Effect of the Decrease in the
exchange Rate by 5% on the
Statement of Income

JD
(532,275)
(795)

JD
532,275
795

- The sensitivity analysis for the year 2017 is as follows:

Currency
AED
KWD

Effect of the Increase in the
exchange Rate by 5% on the
Statement of Income

Effect of the Decrease in the exchange Rate by 5% on the Statement of Income

JD
(530,946)
(923)

JD
530,946
923

Regarding the risk of fluctuations in currency exchange rates which applies to payments in USD the
Company’s management believes that the foreign currency risk is immaterial due to the Jordanian Dinar is
pegged to the US.
27. Contingent Liabilities
a.
There are cases against the Company and its subsidiaries other than those mentioned in the
below paragraphs, resulted from its ordinary operations for which the related compensations and claims
amounted to JD 93,100 as of December 31, 2018 and December 31, 2017. In the management opinion, the
Company’s position is good.
b. The Company and others appear as defendants (companies and individuals) in a lawsuit raised by the
Public Right prosecutor and United Group Holdings Company demanding a personal claim with an amount
of JD 72 Million. Noting that First Jordan Investment Company owns 340,000 shares of United Group
Holding as of December 31, 2018. According to the legal counsel opinion and the Company’s management,
the Company’s position in the legal case is strong, since the Company submitted the court with defense
evidence which proves that the Company did not seize any funds belonging to United Group Holding, and
that the Company was not involved in any decisions issued by United Group Holding Board of Directors.
c. Income and Sales Tax Department has claimed Al-Ada’a for Trading and Investment (subsidiary) income
tax balance and legal compensation amounted to JD 223,000 for the years 2012 and 2013. Noting that
the Company has appealed to the tax court and demanded tax refund in the interest of the Company.
Subsequent to the date of the consolidated financial statements, an appealable decision was issued on
January 30, 2019, by the court, which includes a prevention on the tax claim imposed on the taxable years
2012 and 2013, amounting to JD 200,000, and obligating the tax department of refundable taxes in the
favor of the plaintiff for a total of about JD 70,000, and in the opinion of the Company’s management, tax
consultant, and lawyer, the Company’s position is good.
d. Al-Baha for Investments Company (non-consolidated subsidiary) filed a lawsuit in Dubai against Gulf
General Investment Company (GGICO) and
Mr. Mohammed Abdullah Juma Al-Seri, to demand for the cancellation of the partnership agreement signed
between Al-Baha Investment Company, Gulf General Investment Company and others to obligate them to
pay an amount of AED 84,110,000 (equivalent to JD 16,236,500 as of December 31, 2018), as well as a
compensation for the Company amounting to AED 100 Million (equivalent to JD 19,303,900 as of December
31, 2018) in addition to 12% interest from the date of the claim until full settlement, in addition to fees,
expenses and attorney fees.
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December 31, 2017 / Jordanian Dinar
JD

USD

AED

KWD

Total

Assets
Cash on hand and at banks

49,385

-

-

-

49,385

Financial assets at fair value through
profit or loss

118,924

8,121,334

-

18,459

8,258,717

Due from related parties

608,668

-

10,618,924 -

11,227,592

Other debit balances

330,933

-

-

-

330,933

Financial assets at fair value through other
comprehensive income

18,347,503

-

-

-

18,347,503

Investments in associates

3,681

-

-

-

3,681

Investment in non-consolidated subsidiary
company

20,002

-

-

-

20,002

Property and equipment - net

337,790

-

-

-

337,790

Investment property - net

41,779,219

-

-

-

41,779,219

Projects under construction

22,000

-

-

-

22,000

Deferred tax assets

564,815

-

-

-

564,815

62,182,920

8,121,334

10,618,924 18,459

80,941,637

Due bank loan installments

-

-

-

-

-

Bank loans due within one year

1,523,691

-

-

-

1,523,691

Brokers companies payables

538,877

-

-

-

538,877

Due to related parties

8,837

-

-

-

8,837

Unearned revenues

353,934

-

-

-

353,934

Income tax provision

95,539

-

-

-

95,539

Other credit balances

353,039

-

-

-

353,039

Banks loans due within more than one year

7,164,357

-

-

-

7,164,357

10,038,274

-

-

-

10,038,274

52,144,646

8,121,334

10,618,924 18,459

Liabilities

Net Position
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e. Foreign Currency Risk
Currency risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign
exchange rates, The Jordanian Dinar is the Company’s functional currency, and the Company also monitors
foreign currency positions continually and follows certain strategies to mitigate the effects of these risks

The following is the concentration of assets and liabilities as of December 31, 2018 and 2017 according to
the currency type:
December 31, 2018 / Jordanian Dinar
JD

USD

AED

KWD

Total

Cash on hand and at banks

52,967

-

-

-

52,967

Financial assets at fair value through
profit or loss

23,836

5,551,327

-

15,897

5,591,060

Due from related parties

616,940

-

10,645,498

-

11,262,438

Other debit balances

328,361

382,936

-

-

711,297

13,209,001

-

-

-

13,209,001

1

-

-

-

1

Investment in non-consolidated
subsidiary company

20,002

-

-

-

20,002

Property and equipment - net

350,779

-

-

-

350,779

37,876,739

-

-

-

37,876,739

Projects under construction

22,000

-

-

-

22,000

Deferred tax assets

345,084

-

-

-

345,084

52,845,710

5,934,263

10,645,498

15,897

69,441,368

90,294

-

-

-

90,294

1,783,978

-

-

-

1,783,978

545,138

-

-

-

545,138

7,812

-

-

-

7,812

Unearned revenues

123,521

-

-

-

123,521

Income tax provision

95,539

-

-

-

95,539

Other credit balances

1,074,328

-

-

-

1,074,328

Banks loans due within more than one
year

5,459,862

-

-

-

5,459,862

9,180,472

-

-

-

9,180,472

43,665,238

5,934,263

10,645,498

15,897

60,260,896

Assets

Financial assets at fair value through
other comprehensive income
Investments in associates

Investment property - net

Liabilities
Due bank loan installments
Bank loans due within one year
Brokers companies payables
Due to related parties

Net Position
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a. Capital Risk Management
The Company manages its capital to ensure its ability to continue as a going concern and to maximize the
return to stakeholders through achieving an optimal balance between equity and debts.
The Company has a strategy to maintain a reasonable debt-to-equity ratio.
b. Credit Risk
Credit risk refers to the risk that the counterparty will default on its contractual obligations resulting
in financial a loss to the Company. The Company has adopted a policy to support and guarantee the
Company’s position of late payment through proper documentation by possessing necessary documents, as
appropriate, with the assistance of its legal advisor. Moreover, the Company monitors its credit risk through
analysis of the debtors’ level of solvency to mitigate the risks of financial loss from defaults, as well as
checking that the total accumulated credit related to certain parties is approved by management, Review and
approval of the credit limits are performed regularly.
The book value of the financial assets recorded in the Company’s consolidated financial statements net after
discounting the impairment losses represent the maximum risks to which the Company could be exposed.
c. Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in raising funds to meet its commitments,
The Company mitigates liquidity risk by maintaining reserves and by continuously monitoring actual cash
inflows as well as matching the maturities of current assets with current liabilities as follows:
December 31,

Jordanian Dinar

2018

2017

Current Assets

17,617,762

19,866,627

Less : Current Liabilities

3,720,610

2,873,917

Working Capital

13,897,152

16,992,710

The Company manages liquidity risk through diversifying its sources of finance, managing assets and
liabilities and monitoring their maturities, securing a suitable source of finance at the proper time to match
the liabilities and payment of operational and investment expenses.
d. Interest Rate Risk
Are the risks arising from changes in the prevailing market interest rates. The company manages the interest
rate risk through the application of sensitivity analysis for the financial instruments that are subject to interest
rates, so that it is not reflected negatively on the net interest income.
The Company manages its interest rate risk regularly by evaluating the different alternatives such as funding
and renewing current positions and alternative funding.
The sensitivity analysis is determined below in accordance with the interest rates related to banks and
loans at the balance sheet date. The analysis was also prepared on the assumption that these outstanding
amounts at the balance sheet date were available throughout the year, an increase or decrease in an
amount (1%) is used, which represents the Company management’s assessment of the likely change in
interest rates.
Sensitivity Analysis for the year 2018

Sensitivity Analysis for the year 2017

Effect of the increase in
interest rate by 1% on the
Statement of Income

Effect of the decrease in
interest rate by 1% on the
Statement of Income

Effect of the increase in
interest rate by 1% on the
Statement of Income

Effect of the decrease in
interest rate by 1% on the
Statement of Income

JD

JD

JD

JD

(73,341)

73,341

(86,880)

86,880
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25. Related Parties Balances and Transactions
The balances and transactions with related parties were as follows:
a. Consolidated Statement of Financial Position Items:
Jordanian Dinar

December 31,

Relationship Nature

2018

2017 (Restated)

Due from related parties:
Unconsolidated
subsidiary

10,645,498

First Ramtha for Investment Company

Associate

616,940

Citadel First for Financial Investments
Company

Associate

3,937,066

Al-Baha for Investments Company *

Provision of expected credit loss

10,618,924
608,668
3,937,066

15,199,504

15,164,658

(3,937,066)

(3,937,066)

11,262,438

11,227,592

* The Company’s ability to recover its receivables due from al-Baha for Investments Company is related to
the final outcome of the lawsuit raised by Al-Baha Investments Company as disclosed in Note (27/D).

Jordanian Dinar

December 31,

Relationship Nature

2018

2017 (Restated)

7,812

8,837

7,812

8,837

Due to related parties:
Board of directors payables

Bank loans

Jordan Commercial Bank – Note (12)

Shareholders

December 31,
2018
2017 (Restated)
JD
JD

Relationship Nature
Shareholders and Board
of Director Member

4,231,896
4,231,896

4,985,002
4,985,002

b. Consolidated Statement of Income and Comprehensive Income Items:
Jordanian Dinar
Bank interest income – Jordan Commercial Bank

For Year Ended
December 31,
2018
2017 (Restated)
3,517

722

Finance expenses – Jordan Commercial Bank

(412,919)

(402,706)

Executive management salaries and bonuses

(204,266)

(273,573)

(613,668)

(675,557)

26. Risk Management
The Company is exposed to various financial risks related to its operations, Moreover, operating risks are
inherent in business activities, As such, management endeavors to strike a proper balance between risks
and rewards, and works to mitigate the risks with probable adverse effects on the Company’s financial
performance, The most significant risks faced by the Company are credit risks resulting from liquidity risks,
market risks, and geographic risks. Moreover, the Company’s Board of Directors is responsible for setting
up the framework for monitoring and managing these risks, accordingly, the Board of Directors together with
executive management periodically follow up on the various risks to monitor and manage the financial risks
related to the Company’s operations and activities through preparing and issuing internal reports on risk
management, thus analyzing the risks to which the Company is exposed.
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22. Investment Property Expenses
This item consists of the following:
Jordanian Dinar

For the Year Ended December 31,
2018

2017 (Restated)

Depreciation

592,627

453,313

Property tax

306,938

229,831

Security expenses

50,503

25,156

Service allowance

23,937

41,749

Maintenance

15,672

32,755

Others

2,978

-

992,655

782,804

23. Net Finance Expense
This item consists of the following:

Jordanian Dinar

For the Year Ended December 31,
2018

2017 (Restated)

Loans interest

642,541

662,678

Interest on margin accounts

49,727

48,610

692,268

711,288

24. (Loss) per Share for the Year
(Loss) per share is calculated by dividing the (loss) by the weighted average shares outstanding during the
year, details as follows:
Jordanian Dinar
(Loss) for the year
Weighted average shares outstanding
(Loss) per Share for the Year - (Basic and Diluted)

For the Year Ended December 31,
2018

2017 (Restated)

(5,545,240)

(1,332,373)

Share

Share

75,000,000

75,000,000

JOD/Share

JOD/Share

(0.074)

(0.018)
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19. Rental Revenues
This item consists of rental revenue of Al Rabia building of JD 605,195 as of December 31, 2018 and JD
612,921 as of December 31, 2017.

20. Net (Losses) Gains of Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss
This item consists of the following:
For the Year Ended
December 31,

Jordanian Dinar
Recognized gains
Unrecognized (Losses)
Dividends

2018

2017 (Restated)

4,305

26,619

(2,575,750)

(385,499)

2,197,307

482,508

(374,138)

123,628

21. General and Administrative Expenses
This item consists of the following:

Jordanian Dinar

For the Year Ended December 31,
2018

2017 (Restated)

Salaries and wages

167,344

287,598

Social security contribution

13,839

14,876

Chairman’s remuneration

56,000

-

Board of directors transportation allowance

47,486

46,512

Board of directors meetings

1,800

1,800

Professional fees

36,850

38,800

Depreciation

25,110

24,858

Governmental expenses

22,127

26,085

General assembly meeting

12,650

9,221

Maintenance

12,163

1,866

Utilities expenses

10,174

6,164

Insurance

10,751

7,373

Telephone and post mail

6,354

8,019

Bank charges

5,903

28,422

Subscriptions and computer services

5,038

6,752

Employees travel and transportation

4,973

5,796

Stationery and printings

4,883

3,140

Hospitality and cleaning

4,226

4,768

Advertisement expenses

3,037

19,200

Others

15,385

9,767

466,093

551,017
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14. Brokers Payables
This item represents margin payables with brokerage company. With an annual interest rate 10% during
2018 and 2017.
15. Other Credit Balances
This item consists of the following:
Jordanian Dinar

December 31,
2018

2017 (Restated)

Accounts payable

466,239

305,193

Deposit *

292,000

-

Accrued interest

178,427

24,266

Chairman’s remuneration

52,080

-

Lawsuits provision

75,000

-

Others

10,582

23,580

1,074,328

353,039

* This item represents deposits, which the Company has paid in the period following the consolidated
financial statements date.
16. Statutory Reserve
In accordance with the Jordanian Companies Law no. (22) for the year 1997 and its amendments, the public
shareholding company shall deduct 10% of its annual net profit for the account of the statutory reserve, and
shall continue to deduct the same percentage each year provided that the total amounts for the said reserve
shall not exceed 25% the company’s paid up capital.
17. Fair Value Reserve
This item represents accumulated gains and losses arising from changes in fair value of financial
assets classified at fair value through other comprehensive income. Movement on fair value reserve is as
follows:

Jordanian Dinar

For the Year Ended
December 31,
2018

2017 (Restated)

(7,638,010)

(5,696,383)

Realized losses on sale of financial assets at classified fair value
through comprehensive income

16,590

112,807

Unrealized loss on financial assets classified at fair value through
comprehensive income

(5,097,227)

(2,054,434)

Net change in reserve for valuation of financial assets at fair value
through comprehensive income

(5,080,637)

(1,941,627)

Balance – End of the Year

(12,718,647)

(7,638,010)

Balance – beginning of the year

18. (Accumulated Losses) / Retained Earnings
In addition to the (accumulated losses) an amount of JD 345,084, which is restricted from use as of
December 31, 2018, against deferred tax assets including capitalization or distribution only to the extent that
is actually realized.
The negative value of fair value reserve in the amount of JD 12,718,647, is restricted as of December 31,
2018, including capitalization, distribution, amortization of losses, or any other action, only to the extent to
the amount that is actually realized through sale transactions.
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13. Income Tax
a- Tax status
-A settlement has been reached with the Income and Sales Tax Department for the Company and its
subsidiary as follows:
Company’s Name

Final Settlements Up To

First Jordan Investment Company

2016

First Fuheis Investment Company

2017

First Salt Investment Company

2017

Al-Mattar Investment Company (under liquidation)

2017

Al-Tunaib for Real Estate Investment Company

2017

Pearl Hawara for Trading and Investment Company

2017
*2016

Al-Ada’a for Trading and Investment *

2015

Al- Taher for Investment and Real Estate Development Company

* Al-Ada’a for Trading and Investment (subsidiary) has reached a final settlement with the Income and
Sales Tax Department until the year ended 2016 except for the year 2012 and 2013, where the department’s
decision was issued claiming income tax amounted to JD 223,000 for the years 2012 and 2013. Noting
that the Company appealed to the tax court and demanded for tax refund in the interest of the Company,
subsequent to the date of the consolidated financial statements, an appealable decision was issued on
January 30, 2019, by the court, which includes a prevention on the tax claim imposed on the taxable
years 2012 and 2013, amounting to JD 200,000, and obligating the Income and Sales tax department
of refundable taxes in the favor of the plaintiff for a total of about JD 70,000 , and in the opinion of the
Company’s, tax consultant, and lawyer, the Company’s position is good.
b. Income Tax Provision
No income tax expense for the year ended December 31, 2018 had been recognised for the Company and
its subsidiaries as the result of operations were losses for the year. The provision for income tax amounted
to JD 95,539 as of December 31, 2018 and December 31, 2017. Noting that there is no movement on the
balance of income tax provision for the year ended December 31, 2018 and for the year ended December
31, 2017. In the opinion of the management and its tax advisor, the provision in the consolidated financial
statements is sufficient to cover its tax liabilities.
- Income tax in the consolidated statement of income represents the following:

Jordanian Dinar
Amortization of deferred tax assets for the Year
Income tax of prior years

For the Year Ended
December 31,
2018
2017 (Restated)
219,731

48,250

1,939

-

221,670

48,250

c. Deferred Tax Assets
- The movement on the deferred tax assets during the year is as follows:
Jordanian Dinar
Balance – beginning of the year
Amortization of deferred tax assets for the Year
Balance – End of the Year
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December 31, 2018
564,815
(219,731)
345,084

December 31, 2017
(Restated)
613,065
(48,250)
564,815

12.Bank Loans
This item consists of the following:
December 31, 2018

December 31, 2017 (Restated)

Outstanding
and unpaid
installments

Installments
due within
one year

Installments due
within more than
one year

Installments
due within
one year

Installments due
within more than
one year

Jordan Commercial Bank (a)

39,856

143,183

65,062

155,820

188,092

Jordan Commercial Bank (b)

-

729,116

3,254,679

847,316

3,793,774

Arab Jordan Investment Bank (c)

-

448,017

2,140,121

153,061

2,600,414

Al-Eithad Bank (d)

26,388

296,124

-

131,174

446,565

Egyptian Arab Land Bank (e)

24,050

167,538

-

236,320

135,512

90,294

1,783,978

5,459,862

1,523,691

7,164,357

a. On October 19, 2015, First Fuheis Investment Company (subsidiary) obtained a declining loan from
Jordan Commercial Bank in an amount of JD 500,000, at an annual interest rate of 8.5%. Installments
including interest to be paid on 16 quarterly installment of JD 38,955 per installment, the last to be due on
April 30, 2020. A second-degree mortgage on a plot of land in Al-Rabia area, which is owned by Al-Ada’a
for Trading and Investment (subsidiary), with an estimated fair value of JD 5,188,067, was placed during the
year 2018, was mortgaged against this loan.
b. On September 28, 2010, Al-Ada’a for Trading and Investment (subsidiary) obtained a declining loan
from Jordan Commercial Bank. On December 24, 2017, the loan was rescheduled, as to be repaid on 21
quarterly installment of JD 281,000 per installment with an interest rate of 8.5%, the first was due on March
31, 2018, and the last to be due on April 1, 2023. A first-degree mortgage of a plot of land in Al-Rabia
area, which is owned by Al-Ada’a for Trading and Investment (subsidiary) with an estimated fair value of JD
5,188,067 during the year 2018 was mortgaged against this loan.
c- On December 6, 2012, Al- Taher for Investment and Real Estate Development Company (subsidiary)
obtained a declining loan from Arab Jordan Investment Bank amounted to JD 4,200,000, at an annual
interest rate of 7%. Installments including interest to be paid on 20 quarterly installments of JD 250,000
per installment, the last to be due on October 5, 2023. A total of 1,199,998 shares of Jordan Commercial
Bank with a fair value of JD 1,019,998 as of December 31, 2018 in addition to a land plot of second-degree
mortgage in Al-Abdali area, which is owned by Al- Taher for Investment and Real Estate Development
Company (subsidiary) with an estimated fair value of JD 6,407,700 during the year 2018 were mortgaged
against this loan. On December 27, 2017, the loan balance was restructured, as to repay the outstanding
as of the date of the restructuring with an interest under semiannual installments of JD 325,000 each and at
annual interest rate of 8.5%.
d- On August 12, 2017, First Jordan Investment Company obtained a declining loan from Al-Eithad Bank
amounted to JD 600,000, at an annual interest rate of 9.75%. Installments including interest to be paid on
24 monthly installment of JD 27,136 per installment. First installment was due on December 23, 2017, and
the last to be due on November 30, 2019. A total of 1,250,000 shares of Jordan Commercial Bank with a fair
value of JD 1,062,500 as of December 31, 2018 were mortgaged against this loan.
e- First Jordan Investment Company obtained a declining loan from Egyptian Arab Land Bank amounted to
JD 425,000 with an interest rate of 8.75%. Installments including interest to be paid on quarterly basis and
for 24 months. First installment was due November 30, 2017, and the last to be due on October 30, 2019. A
plot of land in Al- Shmeisani area, which is owned by Al-Ada’a for Trading and Investment (subsidiary), with
an estimated fair value of JD 3,289,500 was mortgaged during year 2018 against this loan.
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11. Investment Property - Net
a- This item consists of the following:
December 31,
2018

2017 (Restated)

January 1, 2017
(Restated)

JD

JD

JD

Plots of Land

20,102,478

23,433,859

23,433,859

Properties

21,524,720

21,503,192

21,388,086

41,627,198

44,937,051

44,821,945

(3,750,459)

(3,157,832)

(2,704,519)

37,876,739

41,779,219

42,117,426

Jordanian Dinar

Less: Accumulated depreciation *

* The movement on the accumulated depreciation during the year is as follows:
For the Year Ended December 31,
Jordanian Dinar
Balance – beginning of the year
Effect of prior Year restatements **
Balance – Beginning of the Year (Restated)
Depreciation for the Year
Balance – End of the Year

2018

2017 (Restated)

January 1, 2017
(Restated)

3,157,832

2,704,519

1,853,132

-

-

401,724

3,157,832

2,704,519

2,254,856

592,627

453,313

449,663

3,750,459

3,157,832

2,704,519

** During the Year, the management of the Company reviewed its property investments, accordingly,
depreciation that belongs to previous years has been recorded and its effect has been adjusted on the
opening balances, as stated in note (29). Land with a value of JD 7,774,100 was reclassified from properties
to land.
b- The fair value of property investments were revaluated by three accredited real estate evaluators, the
average market value of the most recent valuations prepared during the second half of the year 2018 was
JD 43,475,680. The fair value of investment property is determined by comparing it to investment property
with a similar market value, which resulted in an impairment loss in some real estate investments in an
amount of JD 3,331,381 as of December 31, 2018. Noting that these investments were previously evaluated
on February 2018, and no impairment indications were noted at that time.
c- Additions to investment property during the year ended December 31, 2018 amounted to JD 21,528 (JD
115,106 for the year ended December 31, 2017).
d- Certain plots of land within property investments with a cost of JD 9,574,098 and a fair value of JD
14,885,267, were mortgaged against granting some bank loans.
e- The plots of land balance includes a land in an amount of JD 1,775,633 registered in the names of
existing and previous Board of Directors’ members as of December 31, 2018. The registration in the names
of some of Board of Directors’ members is due to the land plot being located within the territory of the Jordan
Valley Authority, this land may only be registered in the names of individuals holding a national identification
number. The Company holds in return a written representation from the Board of Directors’ members that
the land ownership and return belongs to the Company. These representations were deposited with the
Companies control department and the Jordan Valley Authority to save the shareholders rights.
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8,849

7,878

33,077
4,020
37,097

44,975
44,975

4,596

37,097
3,582
40,679

44,975
300
45,275

-

19,734
19,734

19,734
19,734

-

19,734
19,734

19,734
19,734

- Fully depreciated property and equipment amounted to JD 157,183 as of December 31, 2018 and 2017.

Net Book Value as of December 31, 2017

65,551
65,551

300,215

393,996
393,996

For the Year Ended December 31, 2017
(Restated)
Cost:
Balance – beginning of the year
Balance – End of the Year

11,064

53,122
3,580
56,702

290,855

Net Book Value as of December 31, 2018

56,702
4,584
61,286

65,551
6,799
72,350

84,421
9,360
93,781

93,781
9,360
103,141

Accumulated Depreciation:
Balance – beginning of the year
Depreciation
Balance – End of the Year

Accumulated Depreciation:
Balance – beginning of the year
Depreciation
Balance – End of the Year

393,996
393,996

Buildings –
Tools and
Furniture
Computers
Group’s Offices Equipment and Fixtures

For the Year Ended December 31, 2018
Cost:
Balance – beginning of the year
Additions
Balance – End of the Year

Jordanian Dinar

10. Property and Equipment - Net
This item consists of the following:

-

68,307
2,753
71,060

71,060
71,060

29,000

71,060
2,000
73,060

71,060
31,000
102,060

Vehicles

20,848

11,579
5,145
16,724

37,572
37,572

15,264

16,724
5,584
22,308

37,572
37,572

Decorations

337,790

270,240
24,858
295,098

632,888
632,888

350,779

295,098
25,110
320,208

632,888
38,099
670,987

Total

The movement on investment in associates for the year is as follows:
For the Year Ended December 31,

Jordanian Dinar
Balance – beginning of the year
Company’s share from associate losses
Balance – End of the Year

2018

2017 (Restated)

3,681

3,805

(3,680)

(124)

1

3,681

* Summarized financial information in respect of First Ramtha for Investments Company, is as follows:
December 31,

Jordanian Dinar

2018

Total Non-Current Assets

2017 (Restated)

968,155

2,420,875

968,155

2,420,875

Total Current Liabilities

824

824

Total Non-Liabilities Assets ***

2,391,539

2,391,458

Total Liabilities

2,392,363

2,392,282

Net Assets

(1,424,208)

28,593

Total Assets

For the year Ended
December 31,

Jordanian Dinar

2018

2017 (Restated)

Revenue

-

-

Expense

1,452,801

563

Net (Loss)

(1,452,801)

(563)

**The management of First Jordan Investment does not have the financial statements for Citadel First for
Financial Investments Company, noting that the company recorded a full provision on the balance of Citadel
First for Financial Investment Company investment. Also, the Company did not recognize its share of loss
in Citadel First for Financial Investment Company, since it has recognized an impairment in its share of loss
that equals the full amount in the investment.
***Non-current liabilities represents the balance due to the Company amounting to JD 616,940 and from the
other partner with an amount of JD 1,774,599 as of December 31, 2018.

27

Annual Report 2018

2018 التقرير السنوي

8. Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income
This item consists of the following:
Jordanian Dinar

2018

Local Companies traded shares:
Jordan Commercial Bank (1)
Al-Israa for Islamic Finance and Investment
Company (2)
Local Companies non-traded shares:
United Group Holdings Company PLC – under
liquidation (3)

December 31,
2017 (Restated)

12,529,000

17,584,103

680,000
13,209,000

760,000
18,344,103

1
1
13,209,001

3,400
3,400
18,347,503

1- a- Jordan Commercial Bank shares includes 1,724,138 restricted shares with a fair value of JD 1,465,517
as of December 31, 2018 (JD 2,051,724 as of December 31, 2017) against a lawsuit raised by the public
prosecutor and as illustrated in Note (27/B).
b- Jordan Commercial Bank shares includes 10,000 restricted shares with a fair value of JD 8,500 (JD
11,900 as of December 31, 2017) against Board of Directors membership.
c- Jordan Commercial Bank shares includes 2,449,998 mortgaged shares with a fair value of JD 2,082,498
as of December 31, 2018 (JD 2,915,498 as of December 31, 2017) against some bank loans – Note (12).
2- Al-Israa for Islamic Finance and Investment Company 50,000 restricted shares with a fair value of
JD 17,000 as of December 31, 2018 (JD 19,000 as of December 31, 2017) against Board of Directors
membership.
3- On January 21, 2018, United Group Holding Company shares were delisted from trading due to the
compulsory liquidation of the Company. Accordingly, the Company’s shares were valued at JD 1 based on
the Company’s management assessment. Noting that there are restricted 10,000 shares as of December
31, 2018 and December 31, 2017 against Board of Directors membership.
9.Investments in Associates
This item consists of the following:
December 31,
Country

Ownership
Percentage

2018

2017 (Restated)

JD

%

JD

JD

First Ramtha for Investments Company *

Jordan

22

1

3,681

Citadel First for Financial Investments Company **

Jordan

30.77

200,000

200,000

200,001

203,681

(200,000)

(200,000)

1

3,681

Investments in associate impairment provision **
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** This item represents cheques collected from customers and due within three months or less as of
December 31, 2017.
6. Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss
This item consists of the following:
Jordanian Dinar
Local companies shares
Investment in foreign investment funds

2018
23,836
5,567,224
5,591,060

December 31,
2017 (Restated)
118,923
8,139,794
8,258,717

2018

December 31,
2017 (Restated)

7. Other Debit Balance
This item consists of the following:
Jordanian Dinar
Dividends receivables *

382,936

-

Income tax deposits

216,024

215,849

Rent receivable and accrued rent revenue

73,798

27,984

Refundable deposits

28,771

29,571

Prepaid expenses

3,701

3,339

Account receivables – brokerage

3,493

-

Employee receivables

2,574

3,190

-

51,000

711,297

330,933

Cheques under collection **

* This item represents dividend income from investment in an external investment fund, noting that they
have been received in the period following the consolidated financial statements date.
** This item represent checks collected form customers which is due within more than three months and less
than one year as of December 31, 2017.
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Management believes that its estimates in the consolidated financial statements are reasonable. The
key estimates used by management in applying the Company’s accounting policies that have the most
significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements are as follows:
Useful life of tangible assets
The management periodically re-estimates the useful life of tangible assets for the purpose of calculating
the annual depreciation based on the general condition of those assets and estimated future useful lives.
The impairment loss is recognise in the consolidated statement of income for the year.
Income tax
The fiscal year is charged to its related income tax expense in accordance with the regulations, laws and
accounting standards. The deferred taxes and income tax provision are calculated and recognized.
Lawsuit provision
A provision is booked to meet any potential litigation obligations based on the legal study prepared by the
Company’s legal counsel that identifies potential risks in the future and periodically reviews the study.
Assets and liabilities presented at cost
Management reviews the assets and liabilities at cost periodically for the purpose of estimating any
impairment in value, any impairment loss is recognised in the consolidated statement of income for the year.
Evaluation of Investments in Properties
Investments in properties are evaluated using assumptions which mainly depends on the conditions and
prices of the market. The average of three accredited real estate experts was adopted, the latest was at the
end of the year 2018.
Fair value measurement and valuation procedures
When estimating the fair value of financial assets and financial liabilities, the Company uses available
observable market data. In case of the absence of level 1 inputs, the Company conducts evaluations using
appropriate valuation models to determine the fair value of financial instruments.
Calculation of provision for expected credit losses
The management is required to use important judgments and estimates to estimate the amounts and timing
of future cash flows and to estimate the risk of significant increase in credit risk for financial assets after the
initial recognition and future measurements information for expected credit losses.
The expected credit loss is measured as an allowance equivalent to the expected credit loss over the life of
the asset.
Determining the number and relative weight of forward looking scenarios for each type of products / market
and the identification of future information relevant to each scenario
When measuring the expected credit loss, the Company uses reasonable and reliable future information
based on the assumptions of the future movement of the various economic factors and how these economic
factors affect each other.
Probability of default
The probability of default is a key input in measuring the expected credit loss. The probability of default is
considered as an estimation of the probability of default over a given period of time, which includes the
calculation of historical data, assumptions and expectations relating to future circumstances.
Loss given default
Loss given default is an estimate of the loss arising from default. It is based on the difference between the
contractual cash flows due and those that the financer expects to collect, taking into account cash flows
from collaterals and credit adjustments.
5. Cash and Cash Equivalent
This item consists of the following:

2018
JD
Cash on hand
5,026
Current accounts *
47,941
Cheques under collection **
52,967
* This item include accounts with an annual interest rate of 1%.
Jordanian Dinar

December 31,
2017 (Restated)
JD
1,933
9,202
38,250
49,385
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Amendment to IAS 19 “Employee Benefits”
(Effective form on January 1, 2019).

New and Revised Standards
Amendment to IAS 1 “Presentation of financial statement”
(Effective form on January 1,2020)

These amendments are related to amendment, curtailment
or settlement of a defined benefit plan.

Amendments to New and Revised IFRSs
These amendments are related to definition of material.
These amendments clarify the definition of business as the
International Accounting Standards Board published the
Conceptual Financial Reporting Framework. This includes
revised definitions of assets and liabilities as well as new
guidance on measurement, derecognition, presentation
and disclosure.

Amendment to IFRS 3 “Business Combinations”
(Effective form on January 1, 2020).

IFRS 17 “Insurance Contracts”
(Effective form on January 1, 2022).

In addition to the amended conceptual framework,
the IASB issued amendments to the guidelines on the
conceptual framework in the IFRS Standards, which
contain amendments to IFRS 2, 3, 6 and 14 and IAS 1, 34,
37 and 38) and IFRIC 12, Interpretation 19, Interpretations
20 and 22 and Interpretations of the Standing Committee
for the Interpretation of Standards No. 32 in order to update
those statements with regard to references and quotations
from the framework or to refer to a reference to a different
version of the conceptual framework.
It provides a more consistent measurement and
presentation approach to all insurance contracts. These
requirements are aimed at achieving a consistent,
principled accounting objective for insurance contracts.
IFRS 17 replaces IFRS 4 Insurance Contracts.
IFRS 17 requires measurement of insurance liabilities at
the present value of the liability.

Amendments to IFRS 10 Consolidated Financial
Statements and IAS 28 “Investments in Associates and Joint
Ventures (2011)”

These amendments are related to the treatment of the sale
or contribution of assets from and investor to its associate
or joint venture.

(Effective date deferred indefinitely. Adoption is still
permitted).

Management expects to apply these new standards, interpretations and amendments to the consolidated
financial statements of the Company when they are applicable and the adoption of these new standards,
interpretations and amendments may have no material impact on the consolidated financial statements of
the Company in the initial period of application.
4. Significant accounting judgments and key sources of uncertainty
The preparation of the consolidated financial statements and the adoption of accounting policies requires
the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the amounts of financial assets,
financial liabilities and the disclosure of contingent liabilities. These estimates and judgments also affect
revenues, expenses and provisions in general and expected credit losses. In particular, the Company’s
management is required to make judgments to estimate the amounts and timing of future cash flows. These
mentioned estimates are based on a multiple hypotheses and factors with varying degrees of estimation
and uncertainty. Actual results may differ from estimates as a result of changes in these conditions and
circumstances in the future.
Judgments, estimates and assumptions are reviewed periodically. The effect of the change in estimates is
recognised in the financial period in which the change has occurred and only if the change affects the same
financial period. Moreover, the effect of the change in estimates is recognised in the financial period in which
the change has occurred and in future periods in case the change affects the financial period and future
financial periods.
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b. New and revised IFRS in issue but not yet effective:
The Company has not adopted the following new and amended IFRSs issued but not yet effective as of the
date of the financial statements with its details as follows:
New and Revised Standards
Annual Improvements on IFRS Standards for financial
statement issued in 2015 - 2017
(Effective form on January 1, 2019).

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
(Effective form on January 1, 2019).

IFRS 16 “Leases”
(Effective form on January 1, 2019).

Amendments in IFRS 9 “Financial Instruments”
(Effective form on January 1, 2019).

Amendments to IAS 28 “Investment in Associates and Joint
Ventures”
(Effective form on January 1, 2019).

Amendments to New and Revised IFRSs
The annual Improvements includes Amendments to IFRS
3 “Business Combinations”, IFRS 11 “Joint Arrangements”,
IAS 12 “Income Taxes” and IAS 23 “Borrowing Costs.”
The interpretation clarifies the determination of taxable
profit (tax loss), tax basis, unused tax losses, unused tax
benefits and tax rates when there is uncertainty about
the treatment of income tax under IAS 12 and specifically
addresses:
• whether the tax treatment should be considered in
aggregate;
assumptions regarding the procedures for the examination
of tax authorities;
• determine taxable profit (tax loss), tax basis, unused tax
losses, unused tax breaks, and tax rates; and
The impact of changes in facts and circumstances.
IFRS 16 defines how the preparer of the reports can
recognise, measure, display and disclose lease contracts.
The Standard also provides a separate accounting model
for tenants that requires the lessee to recognise the assets
and liabilities of all lease contracts unless the lease is
12 months or less or the asset is of low value. Lenders
continue to classify leases as operating or financing
leases. The approach of IAS 16 on accounting of lessors
has not changed significantly from IAS 17.
These amendments are related to Prepayment Features
with Negative Compensation. The current requirements of
IFRS 9 regarding termination rights have been amended
to allow for the measurement at amortized cost (or,
based on the business model, at fair value through other
comprehensive income) even in the case of negative
compensation payments.
These amendments relate to long-term shares in
associates and joint ventures. These amendments clarify
that an entity applies IFRS 9 “Financial Instruments” to
long-term shares in an associate or joint venture that forms
part of the net investment in an associate or joint venture if
the equity method has not been applied to it.

Annual Report 2018

2018 التقرير السنوي

22

New and Revised Standards
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers In May 2014, IFRS 15 was issued which
established a single comprehensive model
for entities to use in accounting for revenue
arising from contracts with customers. IFRS 15
will supersede the current revenue recognition
guidance including IAS 18 Revenue, IAS
11 Construction Contracts and the related
interpretations when it becomes effective.
The core principle of IFRS 15 is that an entity
should recognise the revenue to depict the transfer
of promised goods or services to customers in an
amount that reflects the consideration to which
the entity expects to be entitled in exchange
for those goods or services. Specifically, the
standard introduces a 5-step approach to revenue
recognition:
Step 1: Identify the contract(s) with customer.
Step 2: Identify the performance obligations in the
contract.
Step 3: Determine the transaction price.
Step 4: Allocate the transaction price to the
performance obligations in the contract.
Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity
satisfies a performance obligation.
Under IFRS 15, an entity recognises when (or as)
a performance obligation is satisfied, i.e. when
‘control’ of the goods or services underlying the
particular performance obligation is transferred
to the customer. Far more prescriptive guidance
has been added in IFRS 15 to deal with specific
scenarios. Furthermore, extensive disclosures are
required by IFRS 15.
Amendments to IFRS 15 “Revenue from Contracts
with Customers”.
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These amendments relate to the clarification of three
aspects of the standard (determination of performance
obligations, client versus agent considerations, and
licensing) and some transitional exemptions for modified
contracts and completed contracts.

New and Revised Standards

Amendments to New and Revised IFRSs

Amendments to IFRS 4: “Insurance contracts”.

These amendments relate to the difference between the
effective date of IFRS 9 and the new standard for insurance
contracts.

IFRS 9 issued in November 2009 introduced new
requirements for the classification and measurement
of financial assets. IFRS 9 was subsequently amended
in October 2010 to include requirements for the
classification and measurement of financial liabilities
and for derecognition, and in November 2013 to include
the new requirements for general hedge accounting.
Another revised version of IFRS 9 was issued in July
2014 mainly to include a) an impairment requirements
for financial assets and b) a limited amendments to
the classification and measurement requirements by
introducing a ‘fair value through other comprehensive
income’ (FVTOCI) measurement category for certain
simple debt instruments.

IFRS 9 Financial Instruments

IFRS 9 “Financial Instruments” issued by International
Accounting Standards Board has been adopted on
July 2014. The initial application date of this standard
is on December 2018. The application of IFRS 9 has
resulted on a changes on the accounting policies and
amendments on the previous recognised balances
on the financial statements. Noting that the Company
has made the initial application of IFRS 9 (Stage one)
released on 2009 and related to the classification
and measurement of the financial assets since the
beginning of 2010.
The Company has applied the simplified approach to
the recognised expected credit losses over the time
on its account receivables, as permitted by IFRS 9.
The Company has also chosen to continue applying
the hedge accounting requirements, related to IAS 39
Financial Instruments: Recognition and measurement,
about the application of IFRS 9.
The adoption of IFRS 9 has resulted in a changes on
the accounting policies to measure financial assets
and liabilities and classification and measurement, as
well to the decline of financial assets value. Also, IFRS
9 amends other standards, which mentions financial
instruments such as IFRS 7 “Financial instruments:
Disclosures”.
A finalized version of IFRS 9 which contains accounting
requirements for financial instruments, replacing IAS 39
Financial Instruments: Recognition and Measurement.
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New and Revised Standards

Amendments to IAS 40: “Investment properties”.

Amendments to New and Revised IFRSs
The amendments indicate that transfers to or from real
estate investments require an assessment of whether
the properties meet or no longer meet the definition of
real estate investments and are backed up by observable
evidence of a change in use. The amendments also
indicate that the cases included in the standard are not
comprehensive and that a change in use can be made
with respect to the properties under construction (i.e. the
change in use is not limited to completed properties).
These amendments relate to the classification and
measurement of share-based payment transactions.
These amendments clarify the following:
1.When estimating the fair value of a payment on the
basis of shares paid in cash, accounting for the effects
of the accrual and non-accrual provisions should be
accounted for based on the same method used for
share-based payments.

Amendments to IFRS 2 “Share-based Payment”.

2.If the tax law/ laws require the Company to keep a certain
number of equity instruments equal to the monetary value
of the employee’s tax liability to meet his tax obligations
and then transfer it to the tax authority (usually cash),
i.e. the share-based payment arrangement has a “net
settlement feature”, this entire arrangement should be
classified as a payment from equity, provided that the
share-based payment may be classified as payment from
equity even if the settlement feature was not included in
the net.
3.The share-based payment adjustment should be
accounted for to modify the transaction from a cash
payment to a share-based payment as follows:
a.Abrogation of the original obligation;
b.Recognition of the share-based payment at the date of
adjusting the fair value of the granted equity instrument
to the extent that the services have been performed up to
the date of the adjustment; and
c.Recognition of any difference between the present
value of the liability at the date of the adjustment and the
amount recognised in equity in the statement of income
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Interest income and expenses
Interest income and expense for all financial instruments are recognised in the statement of income using
the effective interest method. The effective interest rate (EIR) is the rate that exactly discounts estimated
future cash flows of the financial instrument through the expected life of the financial instrument or, when
appropriate, a shorter period, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The future
cash flows are estimated taking into account all the contractual terms of the instrument.
3. Application of the new and revised International Financial Reporting Standards (IFRS)
a. Amendments with no material effect on the financial statements of the company:
The following new and revised IFRSs have been adopted and are effective for financial periods beginning on
or after January 1, 2018 or thereafter in the preparation of the Company’s consolidated financial statements
that did not materially affect the amounts and disclosures in the consolidated financial statements for the
year and prior years, which may have an impact on the accounting treatment of future transactions and
arrangements:
New and Revised Standards

Amendments to New and Revised IFRSs

Annual improvements to IFRSs issued between Improvements include amendments to IFRS (1)
“Application of International Standards for the First Time”
2014 and 2016.
and IAS 28 “Investments in Associates and Joint Ventures
(2011)”.

The amendments clarify that the option of investment
and other similar enterprises to measure investments
in associates and joint ventures at fair value through
statement of income is available separately for each
associate or joint venture and that the selection should
be made at initial recognition.
As for the option of an entity which is not an investment
property, the fair value measurement applied by the
associate and the joint venture that are an investment
property shall be maintained when applying the equity
method. The amendments provide a similar clarification
that this option is available to each associate of an
investment nature or a joint venture with an investment
nature.

IFRIC 22: “Foreign currency transactions and advances”. This interpretation deals with how to determine the “date

of the transaction” for the purpose of determining the
exchange rate to be used at the initial recognition of the
asset, expense, or income when it is taken into account
that this is paid or received in advance by a foreign
currency that results in the recognition of non-monetary
assets or non-monetary liabilities.
The interpretation determines that the transaction date
is the date on which the non-monetary assets or nonmonetary liabilities arising from the payment or receipt
of payments are recognized in advance. If multiple
payments or receipts are received in advance, the
interpretation requires the Company to determine the
transaction date for each payment or receipt of the cash
consideration in advance.
This Interpretation relates to transactions made in foreign
currency or parts of such transactions in the events that:
•A consideration in foreign currency or priced in foreign
currency exists;
•An entity recognizes an asset that has been paid in
advance or deferred income liabilities related to that
consideration on a date prior to the recognition of the
relevant assets, income, or expenses; and
•Prepaid assets or deferred income liabilities are not
cash.
Annual Report 2018

2018 التقرير السنوي

18

In addition, fair value measurements are classified for the purposes of financial reporting to level (1) or (2)
or (3) based on the extent to which the inputs are clear to fair value measurements and the importance of
inputs to the full fair value measurements, which are identified as follows:
Input Level (1) inputs derived from quoted (unadjusted) prices of identical assets or liabilities in active
markets that the enterprise can obtain on the measurement date;
Input level (2) inputs derived from data other than quoted prices used at level 1 and observable for assets
or liabilities, either directly or indirectly; and;
Input level (3) are inputs to assets or liabilities that are not based on quoted market prices.
Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of
a past event, it is probable that the Company will be required to settle that obligation and a reliable estimate
can be made of the amount of the obligation.
The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present
obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.
When a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying
amount is the present value of those cash flows (when the effect of the time value of money is material).
When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a
third party, a receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received
and the amount of the receivable can be measured reliably.
Impairment of non-financial assets
At the reporting date, the Company assesses whether there is evidence that the asset has been impaired. If
any evidence exists, or when an impairment test is required, the Company assesses the recoverable amount
of the asset. The recoverable amount of the asset is the fair value of the asset or cash-generating unit less
cost of sales and value in use whichever is higher and is determined for the individual asset, unless the
asset does not generate substantially independent internal cash flows from those arising from other assets
or assets of the company. When the carrying amount of the asset or cash-generating unit exceeds the
recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable amount.
In assessing the fair value used, future cash flows are discounted to their present fair value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of funds and the risks specific
to the asset. In determining fair value less cost of sales, recent transactions in the market are taken into
consideration if available. If such transactions cannot be identified, the appropriate valuation model is used.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated
statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts
and the Company intends to either settle them on a net basis or to realize the asset and settle the liability
simultaneously.
Property and Equipment
Property and equipment are stated at cost and depreciated (except for land), using the straight-line method
at annual rates ranging from 2% to 20%.
When the expected recoverable amount of any property and equipment is less than its net book value, the
net book value is reduced to the expected recoverable amount, and the impairment loss is taken to the
consolidated statement of income.
Property and equipment’s useful lives are reviewed at the end of each year and if the expected useful life
differs from the previous estimate, the difference is recorded in subsequent years as a change in accounting
estimates.
Property and equipment are disposed of when there are no expected future benefits from its use or its
disposal.
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An investment property is derecognised upon disposal or when the investment property is permanently
withdrawn from use and no future economic benefits are expected. Any gain or loss arising on derecognition
of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of
the asset) is included in statement of income in the period in which the property is derecognised.
Investments in associates
An associate is an entity over which the Company has significant influence and that is neither a subsidiary
nor an interest in a joint venture. Significant influence is the power to participate in the financial and
operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.
The results and assets and liabilities of associates are incorporated in these financial statements using the
equity method of accounting.
Under the equity method, an investment in an associate is recognised initially in the consolidated statement
of financial position at cost and adjusted thereafter to recognise the Company’s share of the profit or loss
and other comprehensive income of the associate. When the Company’s share of losses of an associate
exceeds the Company’s interest in that associate (which includes any long‑term interests that, in substance,
form part of the Company’s net investment in the associate), the Company discontinues recognising its
share of further losses. Additional losses are recognised only to the extent that the Company has incurred
legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.
An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee
becomes an associate. On acquisition of the investment in an associate, any excess of the cost of the
investment over the Company’s share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities of the
investee is recognised as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any
excess of the Company’s share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of
the investment, after reassessment, is recognised immediately in the statement of income in the period in
which the investment is acquired.
When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment
as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs of
disposal) with its carrying amount.
Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the associate are
eliminated to the extent of the interest in the associate.
Income tax
Income tax expenses represent accrued taxes and deferred taxes.
Income tax expenses are accounted for on the basis of taxable income, Moreover, taxable income differs
from income declared in the financial statements because the latter includes non-taxable revenue or
tax expenses not deductible in the current year but deductible in subsequent years, accumulated losses
acceptable by the tax authorities, items not accepted for tax purposes or subject to tax.
Taxes are calculated on the basis of the tax rates prescribed according to the prevailing laws, regulations and
instructions of the countries where the Company operates.
Deferred taxes are taxes that are expected to be paid or recovered as a result of the temporary timing
differences between the value of assets or liabilities in the consolidated financial statements and the value
on the basis of which taxable income is calculated, Moreover, deferred taxes are calculated based on the
liability method in the consolidated statement of financial position according to the tax rates expected to be
applied upon the settlement of the tax liability or realization of the deferred tax assets.
Deferred tax assets and liabilities are reviewed as of the date of the consolidated financial statements, and
are reduced when no benefit is expected to arise therefrom, partially or totally.
Fair value measurement
Fair value is defined as the a price at which an asset is to be sold or paid to convert any of the liabilities in
a structured transaction between the market participants on the measurement date, irrespective of whether
the price can be realized directly or whether it is estimated using another valuation technique. When
estimating the fair value of an asset or liability, the Company takes into consideration when determining the
price of any asset or liability whether market participants are required to take these factors into account at
the measurement date. The fair value of the measurement and / or disclosure purposes in these financial
statements is determined on the same basis, except for measurement measures that are similar to fair value
procedures and are not fair value such as fair value as used in IAS 36.
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Write off
The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the debtor is in severe
financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the debtor has been placed
under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade receivables, when the
amounts are past due for a long period of time, whichever occurs sooner. Financial assets written off may
still be subject to enforcement activities under the Company’s recovery procedures, taking into account legal
advice where appropriate. Any recoveries made are recognised in consolidated statement of income.
Derecognition of financial assets
The Company derecognises financial assets only when the contractual rights to the cash flows from the
asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership
of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and
rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained
interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains
substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues
to recognise the financial asset
On derecognition of a financial asset measured at amortised cost, the difference between the asset’s
carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognised in consolidated
statement of income.
Classification as debt or equity
Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with
the substance of the contractual arrangements and the definitions of a financial liability and an equity
instrument.
Equity instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after
deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received, net of direct issue
costs.
Repurchase of the Company’s own equity instruments is recognised and deducted directly in equity. No gain
or loss is recognised in income statement on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company’s own
equity instruments.
Financial liabilities
All financial liabilities are measured subsequently at amortised cost using the effective interest method or at
fair value through statement of income.
Financial liabilities that are not (i) contingent consideration of an acquirer in a business combination, (ii)
held‑for‑trading, or (iii) designated as at FVTPL, are measured subsequently at amortised cost using the
effective interest method.
Trade and other payables classified as financial liabilities are initially measured at fair value, net of
transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Interest
expenses are recognised based on effective interest rate.
The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial liability and
of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly
discounts estimated future cash payments through the expected life of the financial liability, or (where
appropriate) a shorter period, to the amortised cost of a financial liability.
Derecognition of financial liabilities
The Company derecognises financial liabilities when, and only when, the Company’s obligations are
discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability
derecognised and the consideration paid and payable is recognised in the consolidated statement of
income.
Investment property
Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation Investment
properties are measured at cost, including transaction costs.
Depreciation is calculated based on the estimated useful lives of the applicable assets on a straightline basis commencing when the assets are ready for their intended use. The estimated useful lives and
depreciation methods are reviewed at each statement of financial position date, with the effect of any
changes in estimate accounted for on a prospective basis.
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Equity instruments classified at fair value through other comprehensive income
On the initial recognition of equity instruments designated at fair value through other comprehensive
income, the Company may make an irrevocable election (on an instrument‑by‑instrument basis) to classify
investments in equity instruments at fair value through other comprehensive income. Classification to fair
value through other comprehensive income is not permitted if the equity investment is held for trading or if
the contingent consideration was recognised by the acquirer in a business combination.
Equity instruments that are measured at fair value through other comprehensive income are initially
measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, it is measured at fair value with gains and
losses arising from changes in fair value recognised in other comprehensive income and accumulated in the
investments revaluation reserve. The accumulated gains or losses are not reclassified to income on disposal
of the equity investment instrument, instead, it is transferred to retained earnings.
Dividends on these investments in equity instruments are recognised in the statement of income in
accordance with IFRS 9, unless the dividends clearly represent a recovery of a part of the investment cost.
Financial assets at fair value through profit or loss
Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortised cost or fair value through
other comprehensive income are measured at fair value at profit or loss.
Financial assets at fair value through profit or loss are measured at fair value at the end of each reporting
period, with any fair value gains or losses recognised in the statement of income. The net gain or loss is
recognised in the statement of income includes any dividend earned.
Foreign exchange gains and losses
The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that
foreign currency and translated at the spot rate at the end of each reporting period. For financial assets
measured at amortised cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are
recognised in statement of income.
Impairment of financial assets
The Company recognises a loss allowance for expected credit losses on trade receivables. The amount
of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial
recognition of the respective financial instrument.
The Company always recognises lifetime expected credit losses for trade receivables. The expected credit
losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Company’s historical
credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions
and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date,
including time value of money where appropriate.
For all other financial instruments, the Company recognises lifetime expected credit losses when there has
been a significant increase in credit risk since initial recognition. Lifetime expected credit losses represents
the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial
instrument.
Provision for expected credit loss
The Company has adopted the simplified approach to recognise the expected credit losses over the life
of its receivables as permitted by IFRS 9. Accordingly, non-impaired trade receivables that do not contain
a significant financing component have been classified as part of stage 2 with the recognition of expected
credit losses over their lifetime.
A provision for the expected credit loss should be recognised over the life of the financial instrument if the
credit risk on that financial instrument increases substantially since the initial recognition and the expected
credit loss is an expected weighted estimate of the present value of the credit loss. This value is measured
as the present value of the difference between the cash flows due to the Company under the contract and
the cash flows that the Company expects to receive arising from the expectation of several future economic
scenarios, discounted at the effective interest rate of the asset.
The Company assesses whether there is objective evidence of impairment on an individual basis for each
asset of individual value and collectively for other assets that are not individually significant.
Provisions for loss of credit losses are presented as a reduction of the total carrying amount of financial
assets at amortized cost.
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Exchange differences are recognised in consolidated statement of income in the period in which they arise
except for:
•	 Exchange differences on transactions entered into to hedge certain foreign currency risks; and
•	 Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which
settlement is neither planned nor likely to occur in the foreseeable future (therefore forming part of the
net investment in the foreign operation), which are recognised initially in other comprehensive income
and reclassified from equity to consolidated statement of income on disposal or partial disposal of the
net investment.
For the purpose of presenting consolidated financial statements, the assets and liabilities of the Company’s
foreign operations are translated at exchange rates prevailing on the statement of financial position date.
Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange
rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the date of transactions
are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in OCI and accumulated in a separate
component of equity.
Financial instruments
Financial assets and financial liabilities are recognized in the Company’s statement of financial position
when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly
attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted
from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.
Financial Assets
Financial assets are recognised in the Company’s statement of financial position when the Company
becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are initially measured at
fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets (except
for financial assets at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the
financial assets, as appropriate, on initial recognition.
All recognised financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortised cost or fair
value, depending on the classification of the financial assets.
Classification of financial assets
Debt instruments that meet the following conditions are measured subsequently at amortised cost:
•	 the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to
collect contractual cash flows;
•	 the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely
payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
Debt instruments that meet the following conditions are measured subsequently at fair value through other
comprehensive income (FVTOCI):
•	 the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting
contractual cash flows and selling the financial assets; and
•	 the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely
payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
All other financial assets are measured subsequently at fair value through profit or loss (FVTPL).
Amortised cost and effective interest method
The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a debt instrument and of
allocating interest income over the relevant period.
The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts (including all
fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs
and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt
instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on
initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit‑adjusted effective
interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to
the amortised cost of the debt instrument on initial recognition.
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Non‑controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group’s equity therein. Those
interests of non‑controlling shareholders that are present ownership interests entitling their holders to
a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the
non‑controlling interests’ proportionate share of the fair value of the acquiree’s identifiable net assets. The
choice of measurement is made on an acquisition‑by‑acquisition basis. Other non‑controlling interests are
initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non‑controlling interests
is the amount of those interests at initial recognition plus the non‑controlling interests’ share of subsequent
changes in equity. Total comprehensive income is attributed to non‑controlling interests even if this results in
the non‑controlling interests having a deficit balance.
Changes in the Group’s interests in subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for
as equity transactions. The carrying amount of the Group’s interests and the non‑controlling interests are
adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the
amount by which the non‑controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or
received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the Company.
When the Company loses control of a subsidiary, the gain or loss on disposal recognised in income
statement is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration
received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets
(including goodwill), less liabilities of the subsidiary and any non‑controlling interests. All amounts previously
recognised in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group
had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary. The fair value of any investment
retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial
recognition for subsequent accounting under IFRS 9 Financial Instruments when applicable, or the cost on
initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.
Leases
Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks
and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.
The Company as lessor
Rental income from operating leases is recognized on a straight‑line basis over the term of the relevant
lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying
amount of the leased asset and recognised on a straight‑line basis over the lease term.
The Group as lessee
Rentals payable under operating leases are charged to income on a straight‑line basis over the term of the
relevant lease except where another more systematic basis is more representative of the time pattern in
which economic benefits from the lease asset are consumed. Contingent rentals arising under operating
leases are recognised as an expense in the period in which they are incurred.
In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognised
as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognised as a reduction of rental expense on a
straight‑line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the
time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.
Foreign currencies
For the purpose of the consolidated financial statements, the results and financial position of each group
company are expressed in the functional currency of the Company, and the presentation currency for the
consolidated financial statements.
The individual financial statements of each subsidiary company are presented in the currency of the
primary economic environment in which it operates (its functional currency). In preparing the financial
statements of the individual companies, transactions in currencies other than the entity’s functional currency
(foreign currencies) are recognised at the rates of exchange prevailing on the dates of the transactions.
At each balance sheet date, monetary assets and liabilities that are denominated in foreign currencies
are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are
denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at the date when the fair value was
determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not
retranslated.
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- The deficit in working capital of Al-Fuhais Investment Company (Limited Liability Company) amounted
to JD 183,048 as of December 31, 2018 (JD 180,095 as of December 31, 2017). The General Assembly
approved in its extraordinary meeting held on March 27, 2018, to amortize the accumulated losses
amounted to JD 31,998 as of December 31, 2017 through First Jordan Investment Company (parent) current
account.
- The General Assembly of First Salt Company decided in its extraordinary meeting held on April 3, 2017 to
reduce the capital of the First Salt Investment Company (limited liability company) by JOD 188,773 and to
amortize the accumulated losses of the company as of December 31, 2016 at a value of
JD 81,227 through the partner’s current account to become the capital after the reduction and amortization
JD 30,000, noting that the legal procedures have been completed on April 9, 2018.
- The General Assembly of Al-Mattar Investment Company decided in its extraordinary meeting held on
April 4, 2017 to liquidate the company as a voluntarily liquidation. The legal procedures have not yet been
completed.
The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent
with those applied for the year ended December 31, 2017 except for the effect of adopting the new and
modified standards stated in Note (3-a), The following are the most significant accounting policies adopted
by the Company:
Basis of Consolidation
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities
controlled by the Company (its subsidiaries).
Control is achieved when the Company:
•	 has the power over the investee;
•	 is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
•	 has the ability to use its power to affects its returns.
The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that
there are changes to one or more of the three elements of control listed above.
When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it considers that it has
power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the
relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in
assessing whether or not the Company’s voting rights in an investee are sufficient to give it power, including:
•	 the size of the Company’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of holdings of the
other vote holders;
•	 potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties;
•	 rights arising from other contractual arrangements; and
•	 any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the
current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting
patterns at previous shareholders’ meetings.
Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases
when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, the results of subsidiaries acquired or
disposed of during the year are included in consolidated income statement from the date the Company
gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.
Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the
Company and to the non‑controlling interests. Total comprehensive income of the subsidiaries is attributed
to the owners of the Company and to the non‑controlling interests even if this results in the non‑controlling
interests having a deficit balance.
Where necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring the accounting
policies used into line with the Company’s accounting policies.
All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between
the members of the Group are eliminated on consolidation.
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The following table illustrating the key financial information of the subsidiaries:
As of December 31, 2018

As of December 31, 2017

Assets

Liabilities

Net
Assets

Total Assets

Liabilities

Net
Assers

JD

JD

JD

JD

JD

JD

5,030,782

248,110

4,782,672

7,777,152

368,187

7,408,965

1,722

828

894

3,792

2,371

1,421

44

9

35

125

9

116

1,327,422

9

1,327,413

1,688,138

9

1,688,129

Pearl Hawara for trading and Investment
Company

1,005,131

9

1,005,122

1,036,541

9

1,036,532

Al-Ada’a for Real Estate Development

11,261,946

4,849,010

6,412,936

11,469,976

5,243,870

6,226,106

Al- Taher for Investment and Real Estate
Development Company

14,469,771

2,889,290

11,580,481

14,887,916

2,870,827

12,017089

Al-Baha for Investment Company *

16,181,962

16,276,925

(94,963)

16,181,962

16,250,350

(68,388)

Company Name

First Fuheis for Investment Company
First Salt for Investment Company
Al-Mattar for Investment Company
(under liquidation)
Al-Tunaib for Real Estate Investment
Company

For the Year Ended
December 31, 2018
Company Name

For the Year Ended
December 31,2017

Revenue

Expense

Net Income
/ (Loss)

Revenue

Expense

Net Income /
(Loss)

JD

JD

JD

JD

JD

JD

1,000

2,771,123

(2,770,123)

-

31,998

(31,998)

-

1,017

(1,017)

-

1,791

(1,791)

-

81

(81)

6

272

(266)

-

360,779

(360,779)

-

123

(123)

-

31,512

(31,512)

-

98

(98)

596,905

816,894

(219,989)

631,336

765,462

(134,126)

Al- Taher for Investment and Real
Estate Development Company

846

808,255

(807,409)

3,570

583,373

(579,803)

Al-Baha for Investment Company *

-

26,575

(26,575)

-

23,534

(23,534)

First Fuheis for Investment Company
First Salt for Investment Company
Al-Mattar for Investment Company
(under liquidation)
Al-Tunaib for Real Estate Investment
Company
Pearl Hawara for trading and Investment
Company
Al-Ada’a for Real Estate Development

* The Company did not consolidate the financial statement of Al-Baha for Investments Company
(subsidiary) as of December 31, 2018 and December 31, 2017, even though, the Company acquired control
over Al-Baha investment Company board of directors on March 3, 2013, to facilitate the required legal
procedures of the raised lawsuit , noting that the figures disclosed above represents the financial position
and the financial performance of Al-Baha Investments Company according to the latest unaudited financial
information available to the Company’s’ management as of December 31, 2018.
- The deficit in working capital of Al- Taher for Investment and Real Estate Development Company (Limited
Liability Company) amounted to JD 729,412 as of December 31, 2018 (JD 251,267 as of December 31,
2017). The General Assembly approved in its extraordinary meeting held on March 27, 2018, to amortize
the accumulated losses amounted to JD 579,803 as of December 31, 2017 through First Jordan Investment
Company (parent) current account.
- The deficit in working capital of Al-Ada’a for Real Estate Development and Leasing Company (Private
Shareholding Company) amounted to JD 1,143,716 as of December 31, 2018 (JD 455,232 as of December
31, 2017).
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FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY
(A PUBLIC SHAREHOLDING LIMITED COMPANY)
AMMAN – THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. General
a. First Jordan Investment Company was incorporated in Jordan as a Public Shareholding
Company on May 3, 2006 under registration number (402) with paid up capital amounted to JD 150
Million at a par value of JD 1 per share.
On April 20, 2014 the Company’s general assembly resolved to decrease its paid up through the
amortization of its accumulated losses, accordingly the authorized and paid up capital reached JD
75 Million divided on to 75 Million Share. All legal producers of capital reduction were completed by
the Ministry of Industry and Trade during 2014.
b. The Company’s is located in Amman, Al-Rabia area, Abdullah Bin Rawaha Street, Building No.
(4) – The Hashemite Kingdom of Jordan.
c. The parent company and its subsidiaries main objectives include the following:
Investment of the Company’s funds in the industrial, economic, financial, real estate,
commercial, and tourism fields, and the investment in securities of all kinds in addition to
investment, construction, and rental of real estate, land purchase, establishment of residential
apartments on them, and sale and management, and development of real estate.
d. The Company’s Board of Directors approved the consolidated financial statements on March 19,
2019.
2. Significant Accounting Policies
Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the standards issued
by the International Accounting Standards Board and interpretations issued by the International
Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), and prevailing local laws.
The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for
certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period,
as explained in the accounting policies below.
The consolidated financial statements of the Company are presented in Jordanian Dinar, which is
also its functional currency.
The accompanying consolidated financial statements comprise the financial statements of the
Company and its subsidiaries, as of December 31, 2018 and 2017. The details of the subsidiaries
are as follows:

Company’s Name

Authorized
and Paid up
Capital
JD

Percentage
Ownership

Main
Activity

%

Country

First Fuheis Investment Company

19,500

100

Real Estate

Jordan

First Salt Investment Company

30,000

100

Investments

Jordan

Al-Mattar Investment Company (under liquidation)

19,500

100

Investments

Jordan

Al-Tunaib for Real Estate Investment Company

19,500

100

Real Estate

Jordan

Pearl Hawara for Trading and Investment Company

19,500

100

Real Estate

Jordan

Al-Ada’a for Trading and Investment

50,003

100

Real Estate

Jordan

Al- Taher for Investment and Real Estate Development Company

750,000

100

Real Estate

Jordan

Al-Baha for Investment Company *

50,000

55

Real Estate

Jordan
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First JORDAN INVESTMENT COMPANY
(A PUBLIC SHAREHOLDING LIMITED COMPANY)
AMMAN – THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31,

Jordanian Dinar
Note

2018

2017 (Restated)

Cash Flows from Operating Activities:
(Loss) for the year before tax

(5,323,570)

(1,284,123)

10
11/A
11/B
9

25,110
592,627
3,331,381
3,680

24,858
453,313
124

20

2,575,750

385,499

Net finance cost

688,750

710,556

Lawsuits provision

75,000

-

20

(4,305)

(26,619)

20

(2,197,307)

(482,508)

(232,884)

(218,900)

2,572

115,415

(Increase) in due from related parties

(34,846)

(26,224)

(Decrease) increase in unearned revenue

(230,413)

11,975

492,128

49,905

Adjustments for:
Depreciation of property and equipment
Depreciation of investment property
Investment property impairment loss
Company’s share from associate loss
Unrealized losses of financial assets at fair value
through profit or loss

(Gain) from the sale of financial assets at fair value
through profit or loss
Dividends income
Net Cash Flows (used in) Operations before Changes in Working Capital
Decrease in other debit balances

Increase in other credit balances
Cash Flows (used in) Operating Activities before Income Tax Paid

(3,443)

(67,829)

(1,939)

-

(5,382)

(67,829)

Interest income

3,518

732

Proceeds from the sale of financial assets at fair value through other comprehensive income

41,275

422,730

Proceeds from the sale of financial assets at fair value through profit or loss

102,643

191,550

(Purchase) financial assets at fair value through profit or loss

(6,431)

-

11/C

(21,528)

(115,106)

10

(38,099)

-

Dividends distribution

1,814,371

482,508

Net Cash Flows from Investing Activities

1,895,749

982,414

(1,025)

2,513

Increase (decrease) brokers payables

6,261

(18,613)

Loan installments paid during the Year

(1,353,914)

(252,572)

(538,107)

(948,846)

(1,886,785)

(1,217,518)

3,582

(302,933)

49,385

352,318

52,967

49,385

Income tax paid

13/B

Net Cash Flows (used in) Operating Activities
Cash Flows from Investing Activities:

(Purchase) investment property
(Purchase) property and equipment

Cash Flows from Financing Activities:
(Decrease) increase in due to related parties

Finance expense paid
Net Cash Flows (used in) Financing Activities
Net Increase (Decrease) in Cash
Cash and cash equivalent - beginning of the year
Cash and Cash Equivalent - End of the Year

5

The accompanying notes constitute an integral part of these consolidated financial statements and should
be read with them and with the accompanying audit report.
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-

Total comprehensive (loss) for the year

327,276

-

-

-

327,276

-

327,276

327,276

-

-

The accompanying notes constitute an integral part of these consolidated financial statements
and should be read with them and with the accompanying audit report.

75,000,000

-

Other comprehensive (loss) items for the year

Balance - End of the Year

-

75,000,000

-

75,000,000

(Loss) for the year

Balance - Beginning of the Year – (Restated)

Effect of prior year restatement

Balance - beginning of the year (as reported)

For the Year Ended December 31, 2017

75,000,000

-

Total Comprehensive (Loss) for the Year

Balance - End of the Year

-

Other comprehensive (loss) items for the year

-

327,276

Reserve

Capital

75,000,000

Statutory

Paid-Up

-

29

Note

(Loss) for the year

Balance - beginning of the year

For the Year Ended December 31, 2018

Jordanian Dinar

(7,638,010)

(1,941,627)

(1,941,627)

-

(5,696,383)

-

(5,696,383)

(12,718,647)

(5,080,637)

(5,080,637)

-

(7,638,010)

Reserve

Fair Value

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

First JORDAN INVESTMENT COMPANY
(A PUBLIC SHAREHOLDING LIMITED COMPANY)
AMMAN – THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

3,214,097

(1,445,180)

(112,807)

(1,332,373)

4,659,277

(456,477)

5,115,754

(2,347,733)

(5,561,830)

(16,590)

(5,545,240)

3,214,097

Earnings

Retained

70,903,363

(3,386,807)

(2,054,434)

(1,332,373)

74,290,170

(456,477)

74,746,647

60,260,896

(10,642,467)

(5,097,227)

(5,545,240)

70,903,363

Equity

’Total Shareholders

First JORDAN INVESTMENT COMPANY
(A PUBLIC SHAREHOLDING LIMITED COMPANY)
AMMAN – THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME AND COMPREHENSIVE INCOME

Jordanian Dinar

Note

For the Year
Ended December 31,
2018

2017 (Restated)

Rental revenue

19

605,195

612,921

Net (loss) / gain from financial assets at fair value
through profit or loss

20

(374,138)

123,628

General and administrative expenses

21

(466,093)

(551,017)

Investment property expenses

22

(992,655)

(782,804)

Investment property impairment (loss)

11

(3,331,381)

-

(75,000)

-

(803)

(3,862)

23,797

26,801

(20,062)

890

(3,680)

(124)

(4,634,820)

(573,567)

3,518

732

(692,268)

(711,288)

(688,750)

(710,556)

(5,323,570)

(1,284,123)

(221,670)

(48,250)

)5,545,240(

)1,332,373(

Net change in fair value of financial assets through
other comprehensive income

)5,080,637(

)1,941,627(

(Loss) from the sale of financial assets at fair value
through other comprehensive income

)16,590(

)112,807(

Total Other Comprehensive (Loss) Items for the Year

)5,097,227(

)2,054,434(

Total Comprehensive )Loss( for the Year

)10,642,467(

)3,386,807(

)0.074(

)0.018(

Lawsuits provision
Financial securities transactions commissions
Other income
(Loss) / gain from currency exchange
Company’s share from associate operations

9

(Loss) from Operating Activities
Interest income
Finance expenses

23

Net Finance Cost
(Loss) for the year before income tax
Income tax expense

B/13

(Loss) for the Year
Other Comprehensive Income Items:
Items that will not be reclassified subsequently to the
statement of income:

(Loss) per Share for the Year - (Basic and Diluted)

24

The accompanying notes constitute an integral part of these consolidated financial statements and should
be read with them and with the accompanying audit report.
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FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY
AMMAN – THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(A PUBLIC SHAREHOLDING LIMITED COMPANY)
January 1,
(Restated)

December 31,
ASSETS

Note

2018

2017 (Restated)

2017 (Restated)

JD

JD

JD

52,967

49,385

352,318

Current assets:
Cash and cash equivalent

5

Financial assets at fair value through profit or loss

6

5,591,060

8,258,717

8,809,147

Due from related parties

25

11,262,438

11,227,592

11,201,368

Other debit balances

7

711,297

330,933

446,348

17,617,762

19,866,627

20,809,181

Total Current Assets
Non-Current assets:
Financial assets at fair value through other comprehensive
income

8

13,209,001

18,347,503

20,824,667

Investments in associates

9

1

3,681

3,805

Investment in non-consolidated subsidiary company

2

20,002

20,002

20,002

Property and equipment - net

10

350,779

337,790

362,648

Investment property - net

11

37,876,739

41,779,219

42,117,426

22,000

22,000

22,000

345,084

564,815

613,065

Total Non-Current Assets

51,823,606

61,075,010

63,963,613

Total Assets

69,441,368

80,941,637

84,772,794

Projects under construction
Deferred tax assets

13/C

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Current Liabilities:
Due bank loan installments

12

90,294

-

-

Bank loans due within one year

12

1,783,978

1,523,691

1,617,507

Brokers companies payables

14

545,138

538,877

557,490

Due to related parties

25

7,812

8,837

6,324

123,521

353,934

342,638

Income tax provision

Unearned revenue
13/B

95,539

95,539

95,539

Other credit balances

15

1,074,328

353,039

540,013

3,720,610

2,873,917

3,159,511

5,459,862

7,164,357

7,323,113

Total Non-Current Liabilities

5,459,862

7,164,357

7,323,113

Total Liabilities

9,180,472

10,038,274

10,482,624

75,000,000

75,000,000

75,000,000

Total Current Liabilities
Non-Current Liabilities:
Banks loans due within more than one year

12

Shareholder’s Equity:
Paid-up capital

1

Statutory reserve

16

327,276

327,276

327,276

Fair value reserve

17

(12,718,647)

(7,638,010)

(5,696,383)

(Accumulated losses) retained earnings

18

(2,347,733)

3,214,097

4,659,277

Net Shareholders’ Equity

60,260,896

70,903,363

74,290,170

Total Liabilities and Net Shareholders’ Equity

69,441,368

80,941,637

84,772,794

The accompanying notes constitute an integral part of these consolidated financial statements and should be read with
them and with the accompanying audit report.
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•	 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
•	 Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Company to express an opinion on the consolidated financial statements. We
are responsible for the direction, supervision and performance of the Company and its subsidiaries audit.
We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control
that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters
that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguard
procedures.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters of most
significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year, and are therefore,
the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law and regulations
preclude public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a
matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
The Company maintains proper accounting records duly organized and in line with the accompanying
consolidated financial statements. We recommend that the General Assembly of Shareholders approve
these consolidated financial statements after taking into consideration the qualification and emphasis of
matters paragraphs.

Amman – The Hashemite Kingdom of Jordan
March 26, 2019				

Deloitte & Touche (M.E.) – Jordan
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Other Information
Management is responsible for other information. Other information consist of information provided in the
annual report other than the consolidated financial statements and the related auditors report. We expect
that the annual report will be provided to us at a later date of our report. Our opinion on the consolidated
financial statements does not include other information and we do not express any type of assertion or
conclusion about it.
Regarding to the audit of the consolidated financial statements it is our responsibility to read the above
mentioned information as it becomes available to us, assessing whether the other information is not
materially consistent with the consolidated financial statements or information obtained through our audit or
that other information includes material misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements
in accordance with IFRS, and for such internal control as management determines necessary to enable the
preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Company’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using
the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the Company or to
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as
a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate,
they could be reasonably expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISA’s, we exercise professional judgement and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
•	 Identify and assess the risks of material misstatements of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting
a material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from an error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentations, or the override of internal control.
•	 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for expressing an opinion on effectiveness of internal control.
•	 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
•	 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting, and
based on the audit evidenced obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related
disclosures in the consolidated financial statements or, if such are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future
events or conditions may cause the Company to cease in continuing as a going concern.
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2. As stated in note (27/B) to the accompanying consolidated financial statements, which illustrates the
lawsuit raised by the Public Right prosecutor and United Group Holdings Company against the Company
and others (companies and individuals), which is related to the demand of personal claim with an amount of
JD 72 million.
3. As stated in note (27/C) to the accompanying consolidated financial statements, which illustrates the
lawsuit filed against the Income and Sales Tax Department, and the objection on the imposed decision by
the Income and Sales Tax Department.
4. As stated in note (29) to the accompanying consolidated financial statements, the Company has adjusted
the accounting policy due to the error of not recording depreciation expense for certain investment property
items, retrospectively, to comply with International Accounting Standard (8).
Our opinion is not qualified in respect of above matters.
Other Matters
1. The consolidated financial statements of the Company for the year ended December 31, 2017, were
audited by another auditor who expressed a qualified opinion on those statements on March 26, 2018. The
qualifications were due to the impact of non-consolidation of a subsidiary and recoverability of the receivable
balance due from that subsidiary.
2. The accompanying consolidated financial statements are a translation of the statutory consolidated
financial statements in the Arabic language to which reference should be made.
Key Audit Matters
Key audit matters, in our professional judgment, are the most significant matters in our audit of the
consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our
audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not
provide a separate opinion on these matters.
In addition to the matters described in the Basis for Qualified Opinion section, we have determined the
matters descried below to be the key audit matters to be communicated in our report:
Key audit matter
Evaluation of real estate investments
Real estate investments represent 55% of the Company’s assets. The Company should reevaluate its
properties when preparing the consolidated financial statements to determine their fair value, and reflect the impact of any impairment in value in the
consolidated statement of income, in line with the
requirements of the International Financial Reporting Standards. Accordingly, the Company relies on
independent real estate experts to determine the fair
value of those investments and reflect any impairments in their value in the consolidated statement
of income for that period. Consequently, the estimations of the fair value of these assets was considered as a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

The audit procedures performed included understanding the
procedures applied by the Company in evaluating real estate investments and reviewing these evaluations which are based on
the real estate experts assessments, calculating the average fair
value of those evaluations, recording any impairment in value
in the consolidated statement of income, if any, and reviewing
the adequacy of the disclosures on the fair value of real estate
investments.
Accounting policies, estimates and disclosures related to investment properties are disclosed in notes (2), (3), and (11) to the
consolidated financial statements.
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Independent Auditor’s Report
AM/ 017165
To the Shareholders of
First Jordan Investment Company
(Public Shareholding Limited Company)
Amman – The Hashemite kingdom of Jordan
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements
Qualified opinion
We have audited the consolidated financial statements of First Jordan Investment Company (A Public
Shareholding Limited Company) and its subsidiaries (together “the Group”) which comprise the consolidated
statement of financial position as at December 31, 2018, and the consolidated statement of income and
other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and the consolidated statement
of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.
In our opinion, except for the possible effect for the matters described in the “Basis of Qualified Opinion” in
the paragraphs (1 and 2) below, the accompanying consolidated financial statements are presented fairly,
in all material respects, the consolidated financial position of the Company as at December 31, 2018, its
consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards (IFRS).
Basis of Qualified Opinion
1. Included in the consolidated statement of financial position as at December 31, 2018, is an investment
in Al-Baha Investment Company )subsidiary) carried at cost of JD 20,002, which has not been consolidated
in accordance with IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”. The Company has been unable to
consolidate this subsidiary since its acquisition in 2013, as the financial information of this subsidiary has
not been made available to the Company. Accordingly, we are unable to quantify the effect of the departure
from IFRS.
2. We draw attention to Note (25/A) of the consolidated financial statements which includes due from
Al-Baha Investment Company (subsidiary) amounting to JD 10,645,498 as of December 31, 2018 (JD
10,618,924 as of December 31, 2017) and Note (27/D) which describes lawsuit raised by this subsidiary.
Pending the outcome of the final judgment and because of the financial situation of this subsidiary, we were
unable to obtain sufficient appropriate audit evidence with regard to the recoverability of this receivable.
Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to this balance were necessary.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated
Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the
International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants together
with the other ethical requirements that are relevant to our audit of the Company’s consolidated financial
statements in Jordan, and we have fulfilled our other ethical responsibilities. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.
Emphasis of Matters
We draw attention to the following:
1. As stated in note (11/E) to the accompanying consolidated financial statements, which refers to a plot of
land registered in the names of existing and previous Board of Directors’ members.
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