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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

حرضات السادة املساهمني الكرام .
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس اإلدارة  ،انتهز فرصة هذا اللقاء ألرحب بكم و أشكركم عىل تلبية الدعوة
لحضور اجتامع الهيئة العامة العادي للرشكة  ،لنقدم لكم التقرير السنوي السادس عرش متضمناً خالصة أعامل
الرشكة مبا فيها امليزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف
 2011/12/31عم ًال بأحكام املادتني  169و  171من قانون الرشكات رقم  22لسنة  1997وتعديالته واملادة ( 22
) من النظام األسايس للرشكة .
السادة املساهمني الكرام ،،،
استمر تأثر األردن باألزمة االقتصادية العاملية ،كام هو الحال يف معظم دول الجوار ،كام أسهمت األوضاع
السياسية الصعبة التي مرت ومتر بها الدول العربية بتعميق هذه األزمة ،وتأخري بوادر التحسن التي كان من
املأمول أن تبدأ بالظهور.
وقد كان للقطاع العقاري نصيباً كبرياً من الرتاجع خالل األعوام الخمس املنرصمة والتي استمر أثرها حتى وقتنا
الحايل ،حيث أدت األوضاع التي ذكرتها سابقاً إىل تراجع معظم األرقام االقتصادية وبنسب كبرية  ،فانخفض حجم
الحواالت الخارجية بنسبة  ، %5.2وارتفع حجم املديونية لتصل إىل  13.06مليار دينار ،وهو الذي أدى إىل تفاقم
عجز املوازنة لتصل إىل  739مليون دينار بعد املساعدات.
وعىل الرغم من ارتفاع حجم التداول يف السوق العقاري األردين بنسبة  ، %8إال أنه مل يكن لذلك األثر اإليجايب
عىل أسعار العقارات وإيجاراتها ،وكذلك فقد تأثرت األسعار السوقية ألسهم الرشكات العقارية التي انخفضت
حوايل  %11متأثر ًة بأوضاع السوق املايل.
يسعى مجلس اإلدارة جاهداً يف متابعة أوضاع الرشكة ،وذلك مبواصلة البحث عن الفرص االستثامرية املتاحة،
والتي قد تساهم يف تحسني الوضع املايل للرشكة.
يف الختام أود أن أتوجه لكم بجزيل الشكر عىل حضوركم ومؤازرتكم ،مع خالص املودة واالحرتام.

رئيس مجلس االدارة
محمد بهجت البلبييس
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تقرير مجلس االدارة
يرس مجلس إدارة رشكة املحفظة العقارية االستثامرية املساهمة العامة املحدودة أن يقدم التقرير السنوي
السادس عرش والذي يتضمن خالصة أعامل الرشكة وحساباتها الختامية والتي تشمل امليزانية العمومية وبيان
الدخل عن السنة املالية  ، 2011وذلك عم ًال بأحكام املادتني  169و  171من قانون الرشكات املعدل رقم  22لسنة
 1997كام نورد لكم البيانات الالزمة تطبيقاً ألحكام املادة  4من تعليامت اإلفصاح رقم  12الصادرة عن هيئة
األوراق املالية:
اوال:
أ .نشاط الشركة:
استثامر أموال الرشكة يف األسهم والسندات واملساهمة والتأسيس يف الرشكات ويف االستثامر باألرايض والعقارات
وتطويرها وإفرازها واستصالحها واعدادها القامة املشاريع التجارية والصناعية واإلسكانية والزراعية والسياحية ،
وإيجارها أو استئجارها وبيعها ورهنها  ،وكذلك استرياد وتصدير وبيع املواد اإلنشائية األساسية املتعلقة مبشاريعها
.
ب .اماكن الشركة الجغرافية و عدد املوظفني يف كل منها:
يقع املقر الرئييس للرشكة يف شارع عصام العجلوين – الشميساين  -عامن ،حيث يبلغ عدد املوظفني فيها ثالثة
موظفني وال يوجد أي فروع أخرى للرشكة ،داخل اململكة أو خارجها.
ج .بلغ حجم االستثمار الرأسمالي يف الشركة مبلغ 2049192دينار.
ثانيا:
الشركات التابعة للشركة :
•رشكة أركان لالستثامر وادارة املباين ذات املسؤولية املحدودة  ،يبلغ رأس مالها  30000دينار ،وهي مملوكة
بالكامل لرشكة املحفظة العقارية االستثامرية  ،ويقع املقر الرئييس للرشكة يف املبنى الذي متتلكه الرشكة
واملكون من أربعة طوابق يف عامن – الشميساين – شارع عبدالرحيم الواكد  ،وال يوجد اية فروع اخرى لها ،
ويبلغ عدد املوظفني فيها موظف واحد.
•رشكة ربوة عبدون لتطوير األرايض ذات املسؤولية املحدودة يبلغ رأس مالها  10000دينار ،وهي مملوكة
بالكامل لرشكة املحفظة العقارية االستثامرية ويقع املقر الرئييس للرشكة يف عامن – الشميساين – شارع
عبدالرحيم الواكد ،ومتتلك قطعة أرض رقم  171حوض /40جحرة الشاميل من أرايض عامن ،وتبلغ مساحتها
 11,248م.2
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•رشكة ربوع عني الباشا الدارة املشاريع العقارية ذات املسؤولية املحدودة برأس مال  10000دينار ،وهي
مملوكة بالكامل لرشكة املحفظة العقارية االستثامرية ويقع املقر الرئييس للرشكة يف عامن – الشميساين –
شارع عبدالرحيم الواكد ،ومتتلك الرشكة قطعة أرض رقم  196حوض /6الخرشا من أرايض عني الباشا  ،وتبلغ
مساحتها  205.156دونم.
•رشكة املراكز للتطوير العقاري براس مال  10000دينار مملوكة بالكامل لرشكة املحفظة العقارية االستثامرية
ويقع املقر الرئييس للرشكة يف عامن – الشميساين – شارع عبدالرحيم الواكد ،ومتتلك الرشكة مجموعة من
قطع األرايض حوض ( /4األمري كاين) املاضونة من أرايض رشق عامن  ،ويبلغ إجاميل مساحتها  198.714دونم.
• كام متتلك رشكة املحفظة العقارية االستثامرية عدد من قطع األرايض مسجلة باسمها مبارشة ،حسب الجدول
املبني أدناه:
رقم القطعة
50
51
52
861
862
863
864
219
220
221
175

املساحة
 10,500م2
 11,000م2
 10,000م2
 502م2
 493م2
 556م2
 522م2
 10,048م2
 10,048م2
 10,048م2
 6,986م2

رقم الحوض
/7تلعة الذهب
/7تلعة الذهب
/7تلعة الذهب
/40جحرة الشاميل
/40جحرة الشاميل
/40جحرة الشاميل
/40جحرة الشاميل
/3زويزا الغريب
/3زويزا الغريب
/3زويزا الغريب
/2حوض الكراجات
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املوقع

أرايض اليادودة  /جنوب عامن
أرايض اليادودة  /جنوب عامن
أرايض اليادودة  /جنوب عامن

أرايض عامن
أرايض عامن
أرايض عامن
أرايض عامن
أرايض عامن
أرايض عامن
أرايض عامن
أرايض العقبة

ثالثا:
نبذة تعريفية عن اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي
السلطة التنفيذية :
محمد بهجت أمين البلبيسي ( رئيس مجلس اإلدارة ) :
تاريخ العضوية . 2011/03/31:
تاريخ الوالدة . 1954/11/29 :
الجنسية  :أردين
املؤهالت العلمية  :بكالوريوس إدارة أعامل .1976
الخربات العملية :
• موظف مبيعات يف رشكة الجرافات األردنية (كاتربلر) . 1977-1976
• عضو هيئة مديرين /مدير عام رشكة فورم لألثاث .1982 -1977
• رئيس هيئة مديرين  /مدير عام الرشكة العربية لالستثامرات املالية عام .1986-1982
•رئيس مجلس إدارة رشكة املحفظة الوطنية لألوراق املالية م.ع.م .
•رئيس مجلس إدارة رشكة التأمني الوطنية م.ع.م .
•عضو مجلس إدارة رشكة اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م .
•عضو مجلس ادارة جمعية رجال االعامل االردنيني .
•عضو مجلس إدارة مؤسسة ضامن الودائع.
•عضو مجلس إدارة مركز إيداع األوراق املالية.
•نقيب رشكات الخدمات املالية.
د .فيصل عبد الرزاق موسى الحياري ( نائب رئيس مجلس االدارة ) :
تاريخ العضوية . 2011/03/31:
تاريخ الوالدة .1955 :
الجنسية  :اردين.
املؤهالت العلمية وسنة التخرج  :دكتوراه يف االقتصاد . 1990
ماجستري يف اقتصاديات السياسة العامة .1987
بكالوريوس اقتصاد واحصاء . 1979
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الخربات العملية :

•مدير عام مؤسسة تنمية اموال االيتام ( حالياً ) .
•خبري مايل متفرغ  /فريق خصخصة امللكية االردنية والرشكات املنبثقة عنها . 1997 – 2002
•مدير مديرية الدراسات واالبحاث واملعلومات  /دائرة املوازنة العامة . 1992 – 1997
•رئيس قسم الدراسات و االبحاث /دائرة املوازنة العامة . 1992 - 1990
• منظم موازنه  /دائرة املوازنه العامة . 1986 – 1979
• عضو مجلس ادارة يف رشكة الكوابل االردنية.
• عضو مجلس ادارة رشكة املركز العريب للصناعات الدوائية .

جورج إميل ابراهيم حداد ( عضو مجلس اإلدارة ) :
تاريخ العضوية . 2011/03/31:
تاريخ الوالدة . 1945/11/16 :
الجنسية  :أردين
املؤهالت العلمية وسنة التخرج :مهندس ميكانييك . 1970 -
الخربات العملية :
•الرئيس واملالك للرشكة املركزية للتجارة واملركبات.
•مدير عام رشكة اسامعيل البلبييس ورشكاه من تاريخ . 1998-1972
•عضو يف النقابة العامة لوكالء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها .
•القنصل الفخري لجمهورية سنغافوره .
مهند محمد عبد المهدي خليفة ( عضو مجلس اإلدارة ) :
تاريخ العضوية . 2011/03/31:
تاريخ الوالدة . 1954/1/1 :
الجنسية  :أردين
املؤهالت العلمية وسنة التخرج  :بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية  -جامعة اوكالهوما . 1977
الخربات العملية :
•نائب رئيس مجلس االدراة لرشكة املحفظة الوطنية لألوراق املالية .
•عمل لدى الخطوط الجوية امللكية االردنية كمهندس طريان تشبيهي . 1977
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•عمل لدى الرشكة املتحدة للتجارة عامن – االردن كمساعد املدير العام لشؤون االلكرتونيات لغاية .1979

•مدير العمليات لدى الرشكة املتحدة  -بريطانيا . 1986-1979

•املدير التنفيذي للرشكة العربية للتجارة واالستشارات – منذ عام . 1988
•املدير التنفيذي لعدة رشكات اعالمية .

محمد جعفر ناجي الشامي ( عضو مجلس اإلدارة ) :
تاريخ العضوية . 2011/03/31:
تاريخ الوالدة . 1956 :
الجنسية  :أردين
املؤهالت العلمية وسنة التخرج  :بكالوريوس ادارة اعامل . 1979
الخربات العملية :
•عضو مجلس إدارة رشكة املحفظة الوطنية لألوراق املالية .
•عضو مجلس ادارة الرشكة املتصدرة لالعامل واملشاريع .
• عضو هيئة مديرين للرشكة االردنية للبلمره والكيامويات .
• نائب املدير العام لرشكة الجعفر للتعهدات .
قيس منجد سختيان ( عضو مجلس اإلدارة ) :
تاريخ العضوية . 2011/03/31:
تاريخ الوالدة .1973/12/21 :
الجنسية  :اردين .
املؤهالت العلمية وسنة التخرج  :بكالوريوس ادارة اعامل . 1997
الخربات العملية :
•عضو مجلس ادارة الرشكة املتحدة لصناعة األدوية.
•عضو مجلس ادارة مجموعة منري سختيان.
•عضو مجلس ادارة الرشكة العربية لألنظمة املكتبية  -زيروكس.
•عضو مجلس ادارة رشكة صناعة مستحرضات التجميل واملواد الكياموية.
•عضو مجلس ادارة الرشكة األردنية لصناعة البيوت الزراعية.
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امال خالد صبحي الحاج حسن ( عضو مجلس اإلدارة ) :
تاريخ العضوية . 2011/03/31:
تاريخ الوالدة .1956/7/31 :
الجنسية  :اردين .
املؤهالت العلمية وسنة التخرج  :بكالوريس ادارة اعامل  1978الجامعة االردنية.
الخربات العملية :
•عضو مجلس إدارة رشكة املحفظة الوطنية لألوراق املالية .
•نائب رئيس هيئة مديري رشكة االمني العريب للعقارات.
اسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا و نبذة تعريفية عن كل منهم :
• املدير العام :شاغر.

رابعا:
كبار املساهمني يف رشكة املحفظة العقارية اإلستثامرية والذين ميلكون  % 5فأكرث كام يف  31كانون أول  2011و
مقارنته بالعام : 2010
إسم املساهم

عدد األسهم
2011/12/31

النسبة %

عدد األسهم
2010/12/31

النسبة %

رشكة املحفظة الوطنية
لألوراق املالية

6,372,349

42.482

6,277,289

41.849

منجد منري رضا سختيان

2,006,276

13.375

2,006,276

13.375
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خامسا:
الوضع التنافيس للرشكة :
يشهد سوق العقارات وللسنة الخامسة عىل التوايل حركة منو بطيئه يرافقها استقرار نسبي السعار االرايض وخاصة
يف املواقع املميزة والقريبة من التجمعات السكنية واملدن  ،ومتتاز موجودات الرشكة العقارية بأن معظمها يرتكز يف
استثامرات ارايض  ،بخالف الرشكات املنافسة والتي تعاين حالياً من استكامل وتسويق املباين واملشاريع العقارية .
سادسا:
ال تعتمد الرشكة عىل موردين محددين أو عمالء رئيسني محليا وخارجيا يشكلون  %10فاكرث من اجاميل املشرتيات
و/او املبيعات .
سابعا:
ال يوجد حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني و األنظمة أو غريها .
ال يوجد اي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الرشكة.
ثامنا:
اليوجد قرارات صادره عن الحكومة أو منظامت دولية أو غريها لها اثر مادي عىل عمل الرشكة أو منتجاتها أو
قدرتها التنافسية.
التطبق معايري الجودة الدولية عىل الرشكة
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تاسعا:
أ .الهيكل التنظيمي للشركة :

ب  .عدد العاملني يف الشركة يف نهاية  2011ما مجموعه (  ) 3موظفني و مؤهالتهم
العلمية كما يلي :
عدد املوظفني
2
1
3

املؤهل العلمي

بكالوريوس
ما دون الثانوية
املجموع

ج .برامج التأهيل و التدريب ملوظفي الشركة:
مل تقم الرشكة باجراء اي برامج تأهيل وتدريب ملوظفي الرشكة خالل السنة املالية .
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عاشرا:
املخاطر التي من املمكن ان تتعرض الرشكة لها خالل السنة املالية الالحقة ولها تاثري مادي عليها :
اصدرت دائرة الجامرك عام  2007قرار تغريم بحق الرشكة والرشكة االردنية لالستثامر والنقل السياحي ( ألفا)
مببلغ  3285600دينار و قرار تحصيل رسوم جمركية مببلغ  2194780دينار بخصوص باصات الرشكة التي تم بيعها
للرشكة االردنية لالستثامر والنقل السياحي  ،هذا وقد قامت الرشكة باقامة دعوتني عىل دائرة الجامرك لالعرتاض
عىل قرار التحصيل و التغريم  ،ويرى محامو الرشكة املوكلني من قبل الرشكة بان وضع الرشكة بالدعوتني اعاله جيد
وانه سيتم رد هذه املطالبات بإذن الله.
حادي عشر:
األنجازات التي حققتها الرشكة خالل السنة املالية املنتهية يف : 2011/12/31
قامت الرشكة ببيع قطع األرايض رقم  / 1145 ،1144 ، 1143حوض  / 4الحمد والقضاة مببلغ  138,043دينار
أردين ،وهو ميثل كلفة الرشاء.
قامت الرشكة بتقسيم املساحات غري املؤجرة يف املحالت التجارية يف الرشكة التابعة (أركان)  ،وتم البدء بتأجريها
من بداية عام .2012
ثاني عشر:
اليوجد أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية  2011والتدخل ضمن النشاط
الرئييس للرشكة .
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ثالث عشر:
السلسلة الزمنية لالرباح او الخسائر املحققة واالرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني واسعار االوراق املالية ،
وذلك ملدة التقل عن خمس سنوات :
البيان

2007

2008

2009

2010

2011

صايف حقوق املساهمني

11,289,634

9,780,393

9,545,181

9,119,181

8,556,357

ارباح ( خسائر ) الفرتة

259,369

)(1,509,241

)(62,712

)(43,500

)(271,395

ارباح موزعة

0

0

0

0

0

سعر اغالق السهم

1.45

1.23

0.93

0.80

0.40

رابع عشر:
تحليل املركز املايل للرشكة و نتائج اعاملها خالل السنة املالية :
2011
0.60
0.40
0.781
% 20
% 17
% 2.5

املقياس
القيمة الدفرتية للسهم
القيمة السوقية للسهم
نسبة التداول
نسبة النقد للموجودات املتداولة
نسبة النقد للمطلوبات املتداولة
نسبة املطلوبات لحقوق املساهمني

2010
0.65
0.80
0.753
% 7.1
% 11
% 3.3

خامس عشر:
التطورات املستقبلية الهامة مبا يف ذلك اي توسعات او مرشوعات جديدة و الخطة املستقبلية للرشكة لسنة قادمة
و توقعات مجلس االدارة لنتائج االعامل .
العمل عىل تسويق االستثامرات العقارية وزيادة الربح التشغييل للرشكة.
العمل عىل تأجري املساحات غري املؤجرة يف املحالت التجارية يف رشكة أركان.
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سادس عشر:
بلغت أتعاب التدقيق املدفوعة عن السنة املالية  2011/12/31مبلغا وقدره  5000دينار باإلضافة لرضيبة
املبيعات .
سابع عشر:
أ .عدد األسهم اململوكة من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم :

الرقم

مجلس االدارة

الجنسية

املنصب

عدداالسهم
2011/12/31

عدد االسهم اململوكة
من قبل الرشكات
عدداالسهم
املسيطر عليها
2010/12/31
2010 2011

1

السيد محمد بهجت امني البلبييس
آمال خالد صبحي الحاج حسن /زوجه

االردنية

رئيس
املجلس

150.000
42.500

150.000
42.500

ال يوجد

2

مؤسسة تنمية اموال االيتام
وميثلها الدكتور ( فيصل عبدالرزاق موىس الحياري )

االردنية

نائب
رئيس
املجلس

419.217
0

419.217
0

ال يوجد

ال يوجد

3

السيد جورج اميل ابراهيم حداد

االردنية

عضو

150.000

150.000

ال يوجد

ال يوجد

4

السيد مهند محمد عبداملهدي خليفه
سمر خالد صبحي الحاج حسن /زوجه

االردنية

عضو

250.000
37.500

250.000
37.500

30000
اليوجد

30000
ال يوجد

رشكة املحفظة الوطنيه لالوراق املالية
وميثلها السيد ( محمد جعفر ناجي الشامي )

االردنية

عضو

6.372.349
0

6.277.289
0

ال يوجد

ال يوجد

رشكة املنجد للتجارة الدولية
وميثلها السيد ( قيس منجد منري سختيان )

االردنية

عضو

32.462
0

32.462
0

ال يوجد

ال يوجد

رشكة املحفظة الوطنيه لالوراق املالية
وميثلها السيده (آمال خالد صبحي الحاج حسن)

االردنية

عضو

6.372.349
42.500

6.277.289
42.500

5

6
7

17

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ب .عدد األسهم اململوكة من أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم :
ال ميتلك اشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية او اقاربهم اسهم يف الرشكة خالل العامني املاضيني كام
اليوجد رشكات مسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا واي من اقاربهم .
ثامن عشر:

أ .مزايا و مكافآت رئيس و أعضاء مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 2011/12/31
اعضاء مجلس االدارة

املنصب

بدل التنقالت

املكافأت

اجاميل املزايا

السيد محمد بهجت البلبييس

الرئيس

800

0

800

مؤسسة تنمية اموال االيتام وميثلها الدكتور
فيصل عبد الرزاق الحياري

نائب
الرئيس

800

0

800

السيد جورج إميل حداد

عضو

800

0

800

السيد مهند محمد خليفة

عضو

800

0

800

رشكة املحفظة الوطنية لألوراق املالية
وميثلها السيد محمد جعفر الشامي

عضو

800

0

800

صندوق االستثامر للجامعة االردنية وميثلها
السيد سمري محمد حبيب

عضو

600

0

600

رشكة املنجد للتجارة الدولية
وميثلها السيد قيس منجد منري سختيان

عضو

200

0

200

رشكة املحفظة الوطنية لألوراق املالية
وميثلها آمال خالد صبحي الحاج حسن

عضو

800

0

800

* ال يتقاىض اعضاء مجلس االدارة اية رواتب او نفقات سفر  ،وقد تنازل األعضاء عن تقايض بدل التنقالت اعتباراً

من . 2011/5/1
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ب  .املزايا و املكافآت التي يتمتع بها اشخاص االدارة التنفيذية العليا:
ال يتقاىض أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أية رواتب أو نفقات سفر أو بدل تنقالت أو مكافآت.
تاسع عشر:
اليوجد تربعات و منح دفعتها الرشكة خالل السنة املالية .
عشرون:
ال يوجد اية عقود ومشاريع مع رئيس مجلس االدارة او أعضاء مجلس اإلدارة او املدير العام او اي موظف يف
الرشكة او اقاربهم .
يوجد اتفاقية استئجار مكاتب بني الرشكة االم و رشكة اركان لالستثامر وادارة املباين بقيمة  17500دينار سنوي ُا .
واحد وعشرون:
ال يوجد مساهمه للرشكة يف حامية البيئة .
ال يوجد مساهمة للرشكة يف خدمة املجتمع املحيل
التزام الشركة ببنود دليل الحوكمة املقر من قبل هيئة االوراق املالية:
تم اقرار دليل قواعد حوكمة الرشكات املساهمة العامة املدرجة يف بورصة عامن والواجب تطبيقه اعتباراً من
 ، 2009/1/1حيث ان الدليل املشار اليه يتضمن قواعد إلزامية حك ًام مستندة اىل نصوص قانونية ملزمة  ،واخرى
قواعد ارشادية ينبغي االلتزام بها وفق اسلوب االلتزام او تفسري عدم االلتزام  ،عل ًام بأن الرشكة تلتزم بكافة
القواعد اإللزامية واالرشادية الواردة يف الدليل باستثناء القواعد االرشادية التالية :
•يتم توجيه الدعوات الجتامع الهيئة العامة للرشكة قبل  14يوماً من التاريخ املقرر لالجتامع  ،ويتم ارفاق
جدول االعامل وتقرير مجلس االدارة وامليزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات
والبيانات االيضاحية  ،وفقاً الحكام قانون الرشكات.
•ال تتم مراجعة النظام الداخيل الخاص مبجلس االدارة بشكل سنوي  ،حيث يتم مراجعته عند الحاجة اىل
ذلك .
•ال تقدم لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت تقريراً حول اعاملها اىل اجتامع الهيئة العامة حيث
تكتفيان بتقدميه ملجلس االدارة .
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•ال يتم توجيه الدعوه للمساهمني لحضور اجتامع الهيئة العامة بالربيد االلكرتوين الخاص باملساهم وذلك
نظراً لعدم توفر الربيد االلكرتوين لعدد كبري من املساهمني .
•ال يتم ارفاق نبذه تعريفية للمساهمني الراغبني بالرتشح لعضوية مجلس االدارة بالدعوه املوجهة للمساهمني
لحضور اجتامع الهيئة العامة.
•تلتزم الرشكة بالرشوط الواردة يف قانون الرشكات لطلب اجتامع هيئة عامة غري عادي للمطالبة بإقالة مجلس
االدارة او اي عضو فيه  ،ولطلب اجراء تدقيق عىل عمل الرشكة .
•تتوىل لجنة التدقيق املهام يف الرقابة و مهمتها التأكد من االلتزام بتطبيق أحكام الترشيعات النافذة
ومتطلبات الجهات الرقابية واألنظمة الداخلية والسياسات والخطط واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة.
•قام مجلس االدارة بعقد ستة اجتامعات خالل عام . 2011
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* يقر مجلس ادارة الرشكة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر عىل استمرارية الرشكة خالل السنة املالية
التالية.
* يقر مجلس االدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف الرشكة .
رئيس مجلس االدارة
محمد بهجت البلبييس
نائب رئيس مجلس االدارة
د.فيصل عبد الرزاق الحياري
عضو
مهند محمد خليفة
عضو
محمد جعفر الشامي
عضو
جورج اميل حداد
عضو
قيس منجد منري سختيان
عضو
امال صبحي الحاج حسن
* نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة وإكتامل املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي لعام . 2011

رئيس قسم الحسابات
خالد أحمد الصباغ
رئيس مجلـس اإلدارة
محمد بهجت البلبييس
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السادة املساهمني الكرام
ويف الختام إذ أتقدم منكم جميعا باسمي واسم زماليئ أعضاء مجلس اإلدارة بعميق الشكر والتقدير لحضوركم
الكريم ودعمكم لنا ،ويتقدم مجلس اإلدارة بالتوصيات التالية حسب ورودها يف جدول األعامل الذي أرسل
إليكم:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1تالوة محرض اجتامع الهيئة العامة السابق عن السنة املنتهية يف .2010/12/31
2االستامع إىل تقرير مدققي حسابات الرشكة عن السنة املنتهية يف .2011/12/31
3االستامع ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة السادس عرش للفرتة املنتهية يف .2011/12/31
4مناقشة امليزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر عن السنة املنتهية يف  2011/12/31واملصادقة عليها .
5انتخاب مدققي حسابات الرشكة للسنة املالية  2012وتحديد أتعابهم .
6تربئة ذمة مجلس االدارة من اية مسؤولية عن ميزانية عام  2011ويف حدود القانون.
7أية أمور أخرى تقرتح الهيئة العامة إدراجها عىل جدول األعامل حسب أحكام املادة  171من قانون الرشكات
رقم  22لسنة . 1997
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�شركة املحفظة العقارية اال�ستثمارية
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
البيانات املالية كما يف  31كانون الأول 2011
وتقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

املهنيون العرب
( �أع�ضاء يف جرانت ثورنتون )
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تقرير المحاسب القانوني المستقل

إلى مساهمي
شركة المحفظة العقارية االستثمارية المساهمة العامة
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

مقدمـة :
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقةة لرةر ة المحة ةة الرقاريةة اماةتةمارية رةر ة ماةاهمة عامةة والتةت تت ةون مةن بيةان
المر ز المالت الموحد ما فت  13انون األول  1033و ل من بيانات الدخل الرامل الموحد والتغيرات فةت حقةوق المي يةة الموحةد
والتدفقات النقدية الموحدة ليانة المنتهية بالتاريخ المذ ور  ,وميخص ليايااات المحاابية الهامة  ,وإيضاحات تةايرية أخرى.
مسـؤولية اإلدارة عن البيـانات الماليـة :
إن اإلدارة ماؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلةة وفقةا ل ليمرةايير الدوليةة ليتقةارير الماليةة ل وترةمل
هذه الماؤولية التصميم والتطبيق واإلحتةا برقابة داخيية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة  ,خالية من
أخطاء جوهرية  ,اواء انةت نارة ة عةن احتيةال أو عةن خطةش  ,وترةمل ماةؤولية اإلدارة اختيةار واتبةاح ايااةات محااةبية منااةبة
والقيام بتقديرات محاابية مرقولة حاب ال روفل
مسـؤولية المحاسـب القانوني :
إن ماؤوليتنا هت إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة ااتنادال الى تدقيقنا  ,وقد قمنا بتةدقيقنا وفقةا ل ليمرةايير الدوليةة ليتةدقيق ,
وتتطيب تيك المرايير أن نتقيد بمتطيبات قواعد الايوك المهنت وأن نقوم بتخطيط واجةراء التةدقيق ليحصةول عيةى تش يةد مرقةول فيمةا
إذا انت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية ل
يتضةةمن التةةدقيق القيةةام بةةلجراءات ليحصةةول عيةةى بيبنةةات تةةدقيق ةبوتيةةة ليمبةةالن واإلفصةةاحات فةةت البيانةةات الماليةةة الموحةةدة  ,تاةةتند
اإلجراءات المختارة الى تقدير المحااب القانونت  ,بما فت ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية فت البيانات المالية الموحدة  ,اواء
انت نار ة عن اح تيال أو عن خطش ل وعند القيام بتقييم تيك المخاطر يشخذ المحااب القانونت فت اإلعتبار اجراءات الرقابة الداخييةة
فةةت الرةةر ة والمتريقةةة باإلعةةداد والرةةرض الرةةادل ليبيانةةات الماليةةة الموحةةدة  ,وذلةةك لغةةرض تصةةميم إجةةراءات تةةدقيق منااةةبة حاةةب
ال ةةروف  ,ولةةير لغةةرض إبةةداء رأي حةةول فرالية ة الرقابةةة الداخييةةة فةةت الرةةر ة ل ويتضةةمن التةةدقيق ةةذلك تقيةةيم م مةةة الايااةةات
المحاابية المتبرة  ,ومرقولية التقديرات المحاابية المردة من اإلدارة  ,و ذلك تقييم الررض اإلجمالت ليبيانات المالية الموحدة ل
نرتقد أن بيبنات التدقيق الةبوتية التت حصينا عييها افية ومناابة لتوفر أاااا ل لرأينا حول التدقيق ل
الـرأي :
فت رأينا ان البيانةات الماليةة الموحةدة ت هةر بصةورة عادلةة مةن جميةي النةواحت الجوهريةة المر ةز المةالت الموحةد لرةر ة المحة ةة
الرقارية اماتةمارية رر ة مااهمة عامة ما فت  13انون األول  1033وعن أدا هةا المةالت الموحةد وتةدفقاتها النقديةة الموحةدة
ليانة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ل ليمرايير الدولية ليتقارير المالية ل
فقرة توكيدية :
استتمت الاركتتبتاليم ت ب ل7002/4/4ل تم ت مل تتئلةااتتبالارا ت بةلاتبةن تتال مت ت ئلتتتبابليمري تتالمرتتب اللاركتتبتال اركتتبتالاتبةن تتال
رالستتمر بل ارن تتسلارست غ ل يتت ل000ل782ل3لة نت بليوصت صلي صت الاركتتبتالارمت لمتتاللي لمت لرتكتتبتالار ت ت بال لت ت لاستتمت ال
اركتتبتالتتتبابلمغص ت سل وتتصلاركتتبتال اركتتبتالاتبةن تتالرالستتمر بل ارن تتسلارست غ لي يت ت ل280ل494ل7لة نت بل لا ت ال تتتةلت تتال
اركبتالي تعمباضلرةىلارام الار ومصال رالل ماللارم صسلارىلمس ال علةاابالارا بةل لاسمةعىلت اللاركبتم ئليبفتعلةعت ل
رةىل غت الارا بةلاريةاا الرت ط رياليبةلتباب لارمغص سل ارمرتب الل لعت ت ليتأئلاركتبتالرتاللم تاللي وت لخ ل وصتصلر اامتالمتتةل
ار ط ري ال يبا ل سمك بلاركبتالار ن ن لائل تفلاركبتالف لار ت م ئلا ةل.ل
تقرير حول المتطلبات القانونية :
تحتة الرر ة بقيود واج ت محاابية من مة بصورة أصولية  ,وأن البيانات المالية الموحدة المرفقة والبيانات الماليةة الةواردة فةت
تقرير مجير اإلدارة متةقة مرها  ,ونوصت الهي ة الرامة بالمصادقة عييهال
ن

-

المملكة

األردنية الهاشمية

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في 2142/ 3/41

نسيم شاهين
إجازة رقم ( )242ل
3
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان المركز المالي الموحد كما في  34كانون األول 2144

الموجودات
موجودات متداولة
ارن ةل لف لغت ه ل
ا ةاال ر الم اللي ر الارل ةرال(ي ئلارةوسلارك سل) ل
اللع ةلا ا بل ة نالي رص ف ل
خبصةال ة نالخوبىل ل
مجموع الموجودات المتداولة
ل
موجودات غير متداولة
اتسمر بلف لا باقل ر ال م فبالرتي ع ل
ا ةاال ر الم اللي ر الارل ةرال(ي ئلارةوسلارك سلاتوب) ل
اسمر باالع ب الف لخبات ل ل
متت ال لةاالي رص ف ل ل
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
ل
المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة
ين ةلةاانال ل
اللةاانال ل
خبصةالةاانالخوبىل ل
تب ضلتص بالاتاس ل
مجموع المطلوبات المتداولة
تب ضلط تالاتاسل ل
حقوق الملكية
ل
بخسلار سلار تمممليهل ار ةف ع ل
عال الإصةاب ل
اغم ط لااي ب ل
ارمر بلار مباتاللف لار الارل ةرالر ا ةاال ر الم اللي ر ال
ارل ةرا ل
وس ابل ة بال ل
صافي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إيضاح
رقـــم

2144
بالدينــــــار

ل
7ل
ل
3ل

004ل 32ل
 000ل
802ل 42ل
082ل 437ل
421 191
ل

7ل
7ل
4ل
2ل

 000ل
024ل 744ل
073ل002ل 0ل
497ل049ل 7ل
2 298 228
9 123 321
ل

ل
ل
0ل
2ل

324ل 43ل
024ل 0ل
042ل 94ل
000ل 440ل
221 181
000ل 770ل

ل

ل
000ل000ل 42ل
402ل 30ل
442ل 240ل

ل
ل
ل
ل

ل

ل

2ل
2
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل
ل
ل

708ل 49ل
020ل 72ل
240ل 43ل
003ل 439ل
222 311
ل

ل
ل
ل
ل

200ل 237ل
 000ل
904ل894ل 0ل
470ل022ل 7ل
9 199 821
9 121 931
ل

ل
ل
ل
ل

942ل 43ل
002ل 2ل
027ل 404ل
207ل 480ل
313 421
209ل 302ل
ل
000ل000ل 42ل
402ل 30ل
442ل 240ل

ل

ل

(479ل )840ل

ل (000ل )222ل

(720ل093ل )0ل
2 812 943
9 123 321

ل (434ل908ل )2ل
9 449 424
9 121 931

ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تق أر معها
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بالدينــــــــار

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
2144
إيضاح
بالدينــــــار
رقـــم
ل 807ل 404ل
ا باةاالا ا باال وة ا ل
ص ف لخبي حل(وس اب)ل ا ةاال ر الم اللي ر الارل ةرال(ي ئلارةوسلارك س) ل  9ل (399ل )4ل
ل  000ل
فب ت الم الل ا ةاال ر الرت م ابالغ بل مغ ا ل
ل  000ل
ف ااةلةاانا ل
 40ل (289ل )444ل
ص ب فلإةاب ال ل
ل (994ل )00ل
ص ب فلارم س ل
ل 804ل 2ل
ص ف ل ص ب فل إ باةاالخوبى ل
ل (792ل )448ل
مةن لاسمر باالع ب ا ل
()419 811
خسارة السنة قبل الضريبة
ل (402ل )2ل
وصصلتب يالارةوس ل
()421 239
خسارة السنة بعد الضريبة
ل
ل
بنود الدخل الشامل األخرى :
ل
ل
ل (479ل )794ل
ارمر بلار مباتاللف لار الارل ةرالر ا ةاال ر الم اللي ر الارل ةرا ل
ل ()118 282
إجمالي الدخل الشامل للسنة
ل
ل
ل
 44ل ( )0 047ل
غصالارسماللاألس س ال ار وفتال ئلوس بالارسنا ل

ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تق أر معها
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

2141
بالدينــــــــار
002ل 448ل
772ل 4ل
(044ل )2ل
 84ل
(027ل )470ل
(007ل )48ل
(778ل )8ل
 000ل
()11 813
(972ل )7ل
()13 811
ل
ل
(200ل )387ل
()128 111
ل
( )0 003ل

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144

الرصيد كما في 1133/3/3
إجمالي الدخل الشامل للسنة

التغير المتراكم في
القيمة العادلة
رأس المال
خسائر
احتياطي
عالوة
لموجودات مالية تقيم
المدفوع
مدورة
ي
إجبار
إصدار
المجموع
بالقيمة العادلة
بالدينــــــار
بالدينــــــار
بالدينــــــار
بالدينــــــار بالدينــــــار بالدينــــــار
(8 338 393 )1 819 513
)111 111( 156 351 16 561 31 111 111
()143 414

()384 834

()476 168

الرصيد كما في 1133/31/13

)956 518( 156 351 16 561 31 111 111

(9 651 831 )6 181 111

الرصيد كما في 1131/3/3

)311 111( 156 351 16 561 31 111 111

(8 151 393 )1 965 813

الرصيد كما في 1131/31/13

)111 111( 156 351 16 561 31 111 111

(8 338 393 )1 819 513

إجمالي الدخل الشامل للسنة

()381 511

()43 511

ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تق أر معها

6

27

()416 111

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
وس بالارسنا ل
تعديالت
اسممالت ا ل
فب ت الم الل ا ةاال ر الغ بل مغ ا ل
وس ابل ا ةاال ر الم اللي ر الارل ةرال(ي ئلارةوسلارك سل) ل
ارباح بيي ممتي ات ومردات ل
تدنت ااتةمارات عقارية
التغير في رأس المال العامل
ا ةاال ر الم اللي ر الارل ةرال(ي ئلارةوسلارك سل) ل
اللام ال االعالتالي رص ف ل
الل ة نا ل
خبصةال ة نالخوبى ل
اللةاانا ل
خبصةالةاانالخوبى ل
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
ل
التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
اسمر باالع ب ا ل
متت ال لةاال ل
بيي ممتي ات ومردات ل
صافي التدفقات النقدية من عمليات اإلستثمار
ل
التدفقات النقدية من عمليات التمويل
ين ةلةاانا ل
تب ضلتص بال ط تالاتاس ل
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
صافي التغير في النقد وما في حكمه
ارن ةل لف لغت هلف ليةا الارسنا ل
النقد وما حكمه في نهاية السنة
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

2144
بالدينــــــار
(024ل )429ل
ل
933ل 78ل
 000ل
399ل 4ل
(899ل )4ل
792ل 448ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

(223ل )40ل
ل
440ل 79ل
044ل 2ل
 000ل
 000ل
 000ل

722ل 74ل
 000ل
932ل 72ل
928ل 0ل
( )924ل
(297ل )42ل
31 192
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل

 000ل
240ل 9ل
(283ل )38ل
000ل 73ل
002ل 2ل
777ل 9ل
1 111
ل

ل
ل
ل

(249ل )400ل
 000ل
 708ل
()188 814
ل

28

ل

043ل 438ل
(000ل )3ل
900ل 4ل
439 913
ل

ل

( )224ل
(434ل )420ل
()488 118
41 138
708ل 49ل
31 111

ل (278ل )74ل
ل 434ل 480ل
181 813
8 189
ل 499ل 44ل
49 282

ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تق أر معها
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بالدينــــــــار

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
ل
 .3عام

تأسستتت شتتركة البتتراء للنقتتل الستتياحي كشتتركة مستتاهمة سامتتة وستتجلت فتتي ستتجل الشتتركات المستتاهمة العامتتة لتتدا و ازرص الةتتناسة

والتجارص تحت رقم ( )183بتاريخ  34حزيران  .3445وان مركز تسجيل الشركة هو في المملكة األردنيتة الهاشتمية ك كمتا قتررت
الهيئتتة العامتتة تغييتتر إستتم الشتتركة ليةتتبف ةشتتركة المحإلستتة العقاريتتة اإلستتتهماريةة وتغييتتر اياتهتتا لتةتتبف اإلستتتهمار فتتي األستتهم

والسندات وبيع وشراء وتأجير العقارات واألبنية .
تم إقرار البيانات المالية المرفقة من قبل مجلت

المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين .

إدارص الشتركة فتي جلستتم المنعقتدص بتتاريخ  1131/3/34ك وتتطلتب هتذه البيانتات

تتكون القوائم المالية من البيانات المالية للشركة االم شتركة المحإلستة العقاريتة االستتهمارية والبيانتات الماليتة للشتركات التابعتة
المبينة أدناه :
ل
رر
رر
رر
رر

نسبة الملكية
%300
%300
%300
%300

ة ار ان ل اتةمار وادارة المبانت
ة ربوح عين البارا مدارة المراريي الرقارية
ة المرا ز ليتطوير الرقاري
ة ربوة عبدون لتطوير امراضت

رأس مال الشركة
بالدينار االردني
000ل 30ل
000ل 40ل
000ل 40ل
000ل 40ل

 .1ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد البيانات المالية الموحدة

تم استداد البيانتات الماليتة الموحتدص للشتركة وفقتا للمعتايير الةتادرص ستن مجلت
لجنة تإلسيرات التقارير المالية الدولية المنبهقة سن مجل

معتايير المحاستبة الدوليتة والتإلستيرات الةتادرص ستن

معايير المحاسبة الدولية .

تم اسداد البيانات المالية الموحدص وفقا لمبدأ التكلإلة التاريخية باستهناء الموجودات المالية التي تسهر بالقيمة العادلة.
إن الدينار األردني هو سملة إسهار البيانات المالية الموحدص والذي يمهل العملة الرئيسية للشركة.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
 إن السياسات المتبعة في إسداد القوائم المالية للسنة تتإلق مع تلك التي اتبعت في إسداد القوائم المالية للسنة السابقةالمنتهية في  33كانون األول  1131باستهناء أن الشركة قامت بتطبيق المعايير الجديدص التالية:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية

إن معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )4كما ةدر يمهل المرحلة األولى من سمل مجل
معيار المحاسبة الدولي رقم () 34ك وينطبق سلى تةنيف وقيا

معايير المحاسبة الدولية الستبدال

الموجودات والمطلوبات المالية كما تم تعريإلها في معيار

المحاسبة الدولي رقم (.)34
يجب تطبيق هذا المعيار للإلترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني 1135ك مشيرين إلى أنم في المراحل الالحقة
سوف يتطرق مجل

معايير المحاسبة الدولية إلى محاسبة التحوط وخسائر تدني الموجودات المالية.

قامت الشركة استبا ار من أول كانون الهاني  1133بالتطبيق المبكر للمعيارك وفيما يلي االهار الناتجة سن ذلك .

الرصيد كما في 2144/4/4
بعد التعديل
قبل التعديل
بالدينـــار ل
بالدينـــار ل
معيار المحاسبة معيار التقارير المالية اثر التعديل
الدولية رقم 9
الدولي رقم 39
بالدينـــار
000
200ل237
200ل237

ل

ل

فئة القياس
معيار المحاسبة الدولي معيار التقارير المالية
الدولية رقم 9
رقم 39
ا ةاال ر الم اللي ر
اتسمر بلف لا باقل
ارل ةرال(ي ئلارةوسلارك
ر ال م فبالرتي ع ل
اتوب) ل
ا ةاال ر الرت م ابا ل ا ةاال ر الم اللي ر
ارل ةرال(ي ئلارةوسلارك

ال
سل
ال
س) ل

020ل 72ل

020ل 72ل

ل

 000ل

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )21اإلفصاحات عن جهات ذات عالقة ( -معدل)
لم ينتج سن تطبيق المعيار أهر سلى بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )32األدوات المالية  -عرض وتصنيف حقوق اإلصدار ( -معدل)
لم ينتج سن تطبيق المعيار أهر سلى بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل.
التفسير رقم  41الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية  -الحد األدنى للمبالغ التي تدفع مسبقا ً لتمويل
موجودات خطط منافع الموظفين المحددة
التفسير رقم  49الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية  -تسديد المطلوبات المالية عن طريق أدوات حقوق
الملكية
لم ينتج سن تطبيق هذه التإلسيرات أي أهر سلى بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة..
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
أسس توحيد البيانات المالية

تتضتتمن البيان تتات المالي تتة الموح تتدص البيان تتات المالي تتة للش تتركة األم والبيان تتات المالي تتة للش تتركات التابع تتة له تتا والخاض تتعة لس تتيطرتها ك

وتتحق تتق الس تتيطرص سن تتدما يك تتون للش تتركة الق تتدرص سل تتى ال تتتحكم ف تتي السياس تتات المالي تتة والتش تتغيلية للش تتركة التابع تتة ك وي تتتم اس تتتبعاد
المعامالت واألرةدص واإليرادات والمةروفات فيما بين الشركة األم والشركة التابعة .
يتم اسداد البيانات المالية للشتركة التابعتة كمتا فتي نإلت

تتاريخ البيانتات الماليتة للشتركة األم وباستتخدام نإلت

السياستات المحاستبية

المتبعة في الشركة األم .
يتتم توحيتد نتتائج أسمتال الشتتركة التابعتة فتي بيتان التتدخل الشتامل الموحتد متن تتتاريخ تملكهتا وهتو التتاريخ التتذي يتتم فيتم فعليتا انتقتتال
سيطرص الشركة األم سلى الشركة التابعة  .يتم توحيد نتائج أسمال الشركة التابعتة التتي يتتم التتخله منهتا فتي بيتان التدخل الشتامل

الموحد حتى التاريخ الذي تإلقد الشركة فيم السيطرص سلى الشركة التابعة .
استخدام التقديرات
إن استتداد البيانتتات الماليتتة الموحتتدص وتطبيتتق السياستتات المحاستتيبة يتطلتتب متتن ادارص الشتتركة القيتتام بتتبع

التقتتديرات واالجتهتتادات

التتتي تتتلهر سلتتى البيانتتات الماليتتة الموحتتدص واإليضتتاحات المرفقتتة بهتتا .ان تلتتك التقتتديرات تستتتند سلتتى فرضتتيات تخضتتع لتتدرجات
متإلاوتة من الدقة والتيقن وسليم فإن النتائج الإلعليم في المستقبل قد تختلف سن تقديرات اإلدارص نتيجة التغير في أوضاع وستروف
الإلرضيات التي استندت سليها تلك التقديرات.
وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اسداد البيانات المالية الموحدص :
 تقتتوم اإلدارص بإستتادص تقتتدير األسمتتار اإلنتاجيتتة لوةتتول الملموستتة بشتتكل دوري لغايتتات احتستتاب اإلستتتهالكات الستتنوية استمتتاداسلى الحالة العامتة لتلتك األةتول وتقتديرات األسمتار اإلنتاجيتة المتوقعتة فتي المستتقبل ك ويتتم أختذ خستارص التتدني (ان وجتدت)

في بيان الدخل الشامل الموحد.

 تقوم اإلدارص بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تسهتر بالكلإلتة لتقتدير أي تتدني فتي قيمتهتا ويتتم أختذ هتذا التتدني فتي بيتانالدخل الشامل الموحد للسنة .

 تقوم إدارص الشركة بتقدير قيمة مخةه الديون المشكوك في تحةيلها بعد األخذ باإلستبار قابلية تلك الذمم للتحةيل. تس تتتعين الش تتركة بمقيم تتين سق تتاريين مرخة تتين للحة تتول سل تتى تق تتديرات ح تتول القيم تتة الس تتوقية ل س تتتهمارات العقاري تتة لغاي تتاتاإلفةاح وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (. )41
النقد ومافي حكمه

يمهل النقد وما في حكمم النقد في الةندوق ولدا البنوك واإلستهمارات القابلة للتسييل الى مبتال محتددص وباستتحقاقات ال تتجتاوز
الهالهة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة .

الذمم المدينة
تسهتتر التتذمم المدينتتة بالتكلإلتتة بعتتد تنزبتتل مخةتته التتذمم المشتتكوك فتتي تحةتتيلها ك ويتتتم شتتطب التتذمم فتتي حتتال ستتدم إمكانيتتة

تحةيلها خةما من المخةه المأخوذ لها ويضاف المحةل من الذمم التي تم شطبها الى االيرادات .
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

يتم اهبات الذمم الدائنة والمبال مستحقة الدفع سنتد استتالم البضتائع والختدمات متن قبتل الشتركة ستواء تمتت المطالبتة بهتا متن قبتل

المورد أو لم تتم .
اإلستثمارات العقارية

تسهر االستهمارات العقارية بالتكلإلتة  .يتتم تستجيل االيترادات أو المةتاريف التشتغيلية لهتذه اإلستتهمارات وأي تتدني فتي قيمتهتا فتي

بيان الدخل الشامل الموحد .
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر

ان الموجتودات الماليتة المحتتددص بالقيمتة العادلتتة متن ختتالل بيتان التتدخل الشتامل االختتر هتي موجتتودات ماليتة يتتر مشتتقة .الغتتر

من امتالكها االحتإلاس بها كمتوفرص للبيع أو االحتإلاس بها حتى تاريخ االستحقاق وليست للمتاجرص.
يتتتم تستتجيل فروقتتات التغيتتر فتتي القيمتتة العادلتتة للموجتتودات الماليتتة المحتتددص بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل بيتتان التتدخل الشتتامل االختتر

واالرباح والخسائر الناتجة سن البيع في بيان الدخل الشامل االخر.

تسهر الموجودات المالية المحددص بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االختر التتي يتتوفر لهتا أستعار ستوقية فتي أستواق
مالية نشطة بالقيمة العادلة.

تسهر الموجودات المالية المحددص بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر التي ال يتوفر لهتا أستعار ستوقية والتتي ال

يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد سليم بالكلإلة .
يتم اهبات التوزيعات في بيان الدخل الشامل .
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

ان الموجتتودات الماليتتة المحتتددص بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل بيتتان التتدخل الشتتامل هتتي موجتتودات ماليتتة يتتر مشتتتقة .الغتتر

امتالكها االحتإلاس بها للمتاجرص ولي

متتن

كمتوفرص للبيع أو االحتإلاس بها حتى تاريخ االستحقاق.

يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددص بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل .

يتم اهبات الموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل بالقيمة العادلتة سنتد الشتراء وتهبتت مةتاريف االقتنتاء فتي بيتان التدخل
الشامل ويعاد تقييمها الحقا بالقيمة العادلة .
يتم اخذ االرباح الموزسة او الإلوائد المتحققة في بيان الدخل الشامل .
القيمة العادلة

تمهل أسعار اإل الق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية  .في حال سدم توفر أستعار معلنتة أو ستدم وجتود تتداول

نشط سلى بع

الموجودات الماليتة فإنتم يتتم تقتدير قيمتهتا العادلتة متن ختالل مقارنتهتا بالقيمتة العادلتة ألداص ماليتة مشتابهة أو متن

ختالل احتستتاب القيمتتة الحاليتة للتتتدفقات النقديتتة المستتقبلية المتعلقتتة بهتتا  .فتتي حتال تعتتذر قيتتا
بشكل يعتمد سليم فإنم يتم اسهارها بالتكلإلة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
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القيمتة العادلتتة للموجتتودات الماليتتة

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
التدني في قيمة الموجودات المالية

تقتتوم الشتتركة بمراجعتتة قيمتتة الموجتتودات الماليتتة المهبتتتة فتتي ستتجالت الشتتركة فتتي تتتاريخ البيانتتات الماليتتة الموحتتدص لتحديتتد فيمتتا اذا

كانتتت هنالتتك ملش ترات ت تدل سلتتى وجتتود تتتدني فتتي قيمتهتتا  .فتتي حال تة وجتتود مهتتل هتتذه الملش ترات فإنتتم يتتتم تقتتدير القيمتتة القابلتتة
لالستتترداد للموجتتودات متتن اجتتل تحديتتد خستتارص التتتدني  .فتتي حتتال انخإلتتا

المهبتة في سجالت الشركة ك يتم اهبات قيمة االنخإلا

القيمتتة القابلتتة لالستتترداد ستتن ةتتافي القيمتتة الدفتريتتة

في بيان الدخل الشامل الموحد .

الممتلكات والمعدات

تسهر الممتلكات والمعدات بالتكلإلة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم ك ويتم استهالكها سندما تكون جاهزص لالستتخدام بطريقتة القستط

الهابت سلى مدا العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية :
أجهزص حاسوب وبرمجيات

%11

أهاث ومإلروشات

%4

موجودات أخرا

%11-31

سندما يقل المبل الممكن استرداده ألي من الممتلكتات والمعتدات ستن ةتافي قيمتهتا الدفتريتة فإنتم يتتم تخإلتي

قيمتهتا التى القيمتة

الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل الشامل الموحد .

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل سام ك وفي حال اختالف العمر اإلنتتاجي المتوقتع سمتا تتم
تقديره سابقا ك يتم استهالك القيمة الدفترية المتبقية سلى العمر االنتاجي المتبقي بعد اسادص التقدير استبا ار من الستنة التتي تتم فيهتا
اسادص التقدير .
المخصصات

يتم اهبات المخةةات سندما يترتب سلى الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة وأنم من المحتمل قيام الشركة بتدفع مبتال نقديتة
لتستتديد هتتذه االلت ازمتتات  .يتتتم مراجعتتة المخةةتتات بتتتاريخ البيانتتات الماليتتة الموحتتدص وتعتتديل قيمتهتتا بنتتاءا سلتتى ختتر معلومتتات
متوفرص لدا الشركة .
اإليرادات

يتم تحقق ايرادات بيع األراضي سند انتقال مخاطر ومنافع الملكية للمشتري .
يتم تحقق ايرادات الإلوائد سلى أسا

زمني بحيث يعك

العائد الإلعلي سلى الموجودات .

يتم تحقق توزيعات أرباح اإلستهمارات سند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستهمر بها .

يتم تحقق االيرادات األخرا وفقا لمبدأ اإلستحقاق .
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
العمالت األجنبية

يتم اهبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الةرف السائدص في تتاريخ اجتراء تلتك العمليتات  .يتتم تحويتل
أرةتتدص الموجتتودات الماليتتة والمطلوبتتات الماليتتة بالعملتتة األجنبيتتة باستتتخدام أستتعار الةتترف الستتائدص فتتي تتتاريخ البيانتتات الماليتتة
الموحدص والمعلنة من البنك المركتزي األردنتي  .يتتم اهبتات األربتاح والخستائر الناتجتة ستن تحويتل األرةتدص بتالعمالت األجنبيتة فتي

بيان الدخل الشامل الموحد .

 .1أرصدة مدينة أخرى
2144
بالدينــــار
037ل 27ل
439ل 4ل
000ل 20ل
244ل 9ل
432 828

ل
خ ن التب يالةوس ل
ص ب فل ةف عال ة ل ل
م ن التف تا ل
خوبى ل

 .5استثمارات عقارية في أراضي

ل
ل
ل
ل

2141
بالدينــــار
498ل 48ل
209ل 3ل
000ل 20ل
020ل 42ل
439 883

 بلغت القيمة العادلة المقدرص لالستهمارات العقارية من واقع تقرير مقيمين سقاريين مرخةين ما قيمتم  33 376 144دينارسام  1133مقابل  31 147 115دينار كما في نهاية سام .1131
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الكلفة :
اربص ةلت لف ل 7044/4/4ل
ات ف ا ل
اسميل ةاا ل
اربص ةلت لف ل 7044/47/34ل
اإلستهالك المتراكم :
اربص ةلت لف ل 7044/4/4ل
اسممالةلارسنال ل
اسممالةل سميلة ل
اربص ةلت لف ل 7044/47/34ل
صافي القيمة الدفترية كما في 2144/42/34
الكلفة :
اربص ةلت لف ل 7040/4/4ل
اسميل ةاا ل
اربص ةلت لف ل 7040/47/34ل
اإلستهالك المتراكم :
اربص ةلت لف ل 7040/4/4ل
اسممالةلارسنال ل
اسممالةل سميلة ل
اربص ةلت لف ل 7040/47/34ل
صافي القيمة الدفترية كما في 2141/42/34

 .1ممتلكات ومعدات  ،بالصافي

744ل 27ل
922ل 43ل
ل
494ل 80ل
848 888

ل
ل
ل
ل

842ل 098ل ل
ل
000ل 3ل
ل
 000ل
842ل 204ل ل

733ل 27ل
 432ل
ل
008ل 27ل
113

324ل 23ل
ل
 000ل
324ل 23ل

 000ل
ل
ل
 000ل
4 121 182

ل
ل
ل
ل

732ل 28ل
922ل 43ل
ل
744ل 27ل
828 833

ل
ل
ل
ل

14

229ل 24ل
 424ل
ل
733ل 27ل
4 432

028ل474ل 4ل ل 842ل 098ل ل 324ل 23ل
ل  000ل
ل  000ل
ل
028ل474ل 4ل ل 842ل 098ل ل 324ل 23ل

 000ل
ل
ل
 000ل
4 121 182

ل
ل
ل
ل

028ل474ل 4ل ل
ل
ل
ل
ل
028ل474ل 4ل ل

أراضي

مباني

اجهزة كمبيوتر
وبرامج

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144

029ل 73ل
490ل 3ل
ل
449ل 72ل
4 188

ل
ل
ل
ل

447ل 70ل
242ل 3ل
ل
029ل 73ل
8 288

ل 942ل 78ل
ل  000ل
ل 942ل 78ل

ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل

942ل 78ل
ل
 000ل
942ل 78ل

اجهزة
التكييف

423ل 34ل
980ل 2ل
ل
429ل 40ل
3 131

ل
ل
ل
ل

472ل 78ل
048ل 0ل
 000ل
423ل 34ل
9 123

ل 490ل 43ل
ل  000ل
ل 490ل 43ل

ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل

490ل 43ل
ل
 000ل
490ل 43ل

االجهزة
الكهربائية

330ل 782ل
933ل 78ل
238ل 44ل
234ل 304ل
2 119 492

ل
ل
ل
ل

909ل 99ل
430ل 2ل
 47ل
022ل 402ل
9 142

737ل 728ل
440ل 79ل
 47ل
330ل 782ل
2 118 428

ل
ل
ل
ل

ل 372ل 444ل
ل  720ل
ل 022ل 444ل

022ل 402ل
042ل 2ل
238ل 44ل
204ل 92ل
3 912

ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل

407ل307ل 7ل
000ل 3ل
239ل 44ل
973ل320ل 7ل

ل 247ل307ل 7ل
ل  720ل
ل 407ل307ل 7ل

ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل

022ل 444ل
ل
239ل 44ل
230ل 99ل

موجودات
أخرى

المجموع
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
 .6أرصدة دائنة أخرى
2144
بالدينــــار
702ل 44ل
742ل 39ل
270ل 0ل
092ل 4ل
94 118

ل
وصصلصنة قلاريغثلارلت
ا باةاال ي تال ة ل ل
وصصلتب يالارةوس ل
خوبى ل

ل

ل
ل
ل
ل

2141
بالدينــــار
702ل 44ل
422ل 20ل
220ل 0ل
744ل 3ل
414 812

 .1قروض قصيرة وطويلة االجل

سعر

تاريخ

نوع التسهيالت

العملة

الفائدة

اإلستحقاق

قر

دينار

%8

1134-1133

 يست تتدد القت تتر

سقف

الرصيد

التسهيالت

القائم

511 111

331 111

111 111

111 111

سلت تتى  6أقس ت تاط متست تتاوية حيت تتث يست تتتحق القست تتط االول بتت تتاريخ  1131/8/3ويست تتتحق القست تتط االخي ت تتر

1134/33/3

 .9حقوق الملكية
رأس المال
يبل أر

المال المكتتب بم والمدفوع ( )35مليون دينار مقسم الى ( )35مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد .

عالوة اصدار

تبل سالوص اإلةدار  36 465دينار أردني كما في  33كانون األول  1133و  1131وهي ناتجة سن بيتع بعت

األستهم

بسعر يزيد سن القيمة اإلسمية .
احتياطي اجباري

تمهل المبال المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويلم من األرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة  %31خالل السنوات الستابقة

وهو ير قابل للتوزيع سلى المساهمين.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
 .8صافي أرباح (خسائر) موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة (بيان الدخل الشامل)
ل
(وس اب)لي عل ا ةاال ر الم اللي ر الارل ةرا(ي ئلارةوسلارك س) ل
م ز ل الابي حلاسمالل ي تا ل

.31

مصاريف إدارية
2144
بالدينــــار
830ل 73ل
070ل 40ل
203ل 2ل
000ل 2ل
933ل 78ل
800ل 77ل
802ل 4ل
702ل 4ل
 442ل
043ل 2ل
334ل 70ل
414 829

ل
بس الل اكمبات ال بوص ل
ب اممل اا بل تغ مم ل
خمل مل من ال تت ا ا ل
يةسلمن الالخعت ءل اتسلاإلةابا ل
اسممالت ال ل
تب يالخين ال ل
ص ب فلاام علارم االارل ال ل
يب ةل ا مف ل
ص ب فلس باا ل
خوبى ل
بس اللتت ا ا ل

ل
.33

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

2141
بالدينــــار
390ل 48ل
022ل 73ل
308ل 8ل
800ل 40ل
440ل 79ل
200ل 49ل
272ل 4ل
094ل 4ل
 882ل
400ل 2ل
 000ل
428 112

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة
2144
بالدينــــار
(839ل )484ل
000ل000ل 42ل
()1,142

ل
وس بالارسناليلةلارتب يا ل
ار م سطلار باحلرلةةلاتسمالل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

2144
بالدينــــار
(399ل )4ل
 000ل
()4 399

2141
بالدينــــار
ل  000ل
ل 772ل 4ل
4 228
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2141
بالدينــــار
ل (200ل )43ل
ل 000ل000ل 42ل
()1.113

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
ل
 .31معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة
فيما يلي المعايير التي تم إةدارها وما زالت ير سارية المإلعول حتى تاريخ إةدار القوائم المالية للشركةك إن المعايير المبينة
أدناه هي المعايير التي تتوقع إدارص الشركة تطبيقها سن تاريخ سريانها مستقبالك وهناك نية لدا إدارص الشركة بتطبيق هذه
المعايير والتعديالت سندما تةبف سارية المإلعول.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )4عرض القوائم المالية (عرض بنود الدخل الشامل اآلخر)
إن التعديل سلى معيار المحاسبة الدولي رقم ( )3يغير طريقة تجميع البنود الساهرص في الدخل الشامل اآلخر .يتم أسهار البنود
التي من الممكن إسادص تةنيإلها في المستقبل إلى بيان الدخل الشامل (سند استبعادها سلى سبيل المهال) بشكل منإلةل سن
البنود التي لن يتم إسادص تةنيإلهاك إن تأهير هذا التعديل سوف يكون سلى طريقة العر

فقط ولي

لم تأهير سلى المركز

المالي أو األداء المالي للشركةك يجب تطبيق هذا المعيار للإلترات التي تبدأ في أو بعد أول تموز .1131
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )42ضريبة الدخل (استرداد الموجودات الضمنية)
يوضف التعديل تحديد الضريبة الملجلة لالستهمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلةك يقدم التعديل افت ار

بأن الضريبة

الملجلة لالستهمارات العقارية التي يتم قياسها باستخدام نموذج القيمة العادلة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ()41ك يجب
تحديدها سلى أسا

أن القيمة الدفترية سوف يتم استردادها من خالل البيعك كما ويتطلب التعديل أن يتم قيا

الضريبة

الملجلة للموجودات ير قابلة لالستهالك والتي يتم قياسها باستخدام نموذج إسادص التقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم
( ) 36سلى أسا

البيع لهذه الموجوداتك يجب تطبيق هذا المعيار للإلترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني

.1131
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )1األدوات المالية ,اإليضاحات  -متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء االعتراف
يتطلب هذا التعديل إفةاحات إضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم إلغاء االستراف بها لتمكين مستخدم
القوائم المالية للشركة من فهم العالقة مع هذه الموجودات التي لم يتم إلغاء االستراف بها وااللتزامات المرتبطة بهاك يجب تطبيق
هذا المعيار للإلترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول تموز 1133ك مشيرين إلى أن التعديل الذي يتعلق بالتقاه بين
الموجودات المالية والمطلوبات المالية يجب تطبيقم للإلترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني  1133كذلك التعديل
الذي يتعلق بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )4يجب تطبيقم للإلترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني 1135ك
سوف يلهر هذا التعديل سلى اإلفةاحات فقطك ولن يكون لهذا التعديل أي تأهير سلى المركز المالي أو األداء المالي للشركة.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )41القوائم المالية الموحدة
يوضف المعيار المعدل المبادئ لعر واسداد القوائم المالية في حال السيطرص سلى أسمال منشأص تابعة واحدص أو أكهر.

يحل المعيار الجديد محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17القوائم المالية الموحدص والمنإلةلة والتإلسير رقم ( )31توحيد القوائم
المالية للمنشآت ذات الغر

الخاهك يجب تطبيق هذا المعيار للإلترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني 1133ك

سلما بأنم مسموح تطبيقم للإلترات المالية قبل تاريخ سريانم.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )44االتفاقيات المشتركة (العمليات أو المشاريع المشتركة)
يوضف المعيار المبادئ إلسداد التقارير المالية للشركاء في االتإلاقيات المشتركة والذي مةفلإرى لمغة ةلارصالغ الألطبافل
ارل ت ا لخ لار ك ب ع لار كمبتا لارت ئ ل تت ئ لس طبا ل كمبتاك يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم ()33

(الحةه في المشاريع المشتركة) ويحل أيضا محل تإلسير رقم (( )33الوحدات تحت السيطرص المشتركة  -المساهمات ير

النقدية للمشاركين في مشروع مشترك) .يجب تطبيق هذا المعيار للإلترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني 1133ك
سلما بأنم مسموح تطبيقم للإلترات المالية قبل تاريخ سريانم.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )42إيضاحات الحصص في المنشآت األخرى (المصالح والمنافع في شركات أخرى)
يطبق المعيار المعدل للمنشآت التي لها حةة في شركات تابعة أو المشاريع المشتركة أو شركات حليإلة أو المنشآت ذات
الغر
لت

الخاه .ويهدف إلى تحسين ومزيد من إفةاحات الشركات لحةةها واستهماراتها في المنشآت األخرا تم غال

الإت ف ا ل ر سموةاللار اااللار ر الرم ال لطي لالار و طبل ار ص رحلار بميطالف لاركبتالاألوبىك يجب تطبيق هذا

المعيار للإلترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني 1133ك سلما بأنم مسموح تطبيقم للإلترات المالية قبل تاريخ
سريانم.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )43قياس القيمة العادلة
يح ت ت ت ت تتدد معي ت ت ت ت تتار التق ت ت ت ت تتارير المالي ت ت ت ت تتة ال ت ت ت ت تتدولي رق ت ت ت ت تتم ( )33مة ت ت ت ت تتدر واح ت ت ت ت تتد ل رش ت ت ت ت تتاد بخة ت ت ت ت تتوه قي ت ت ت ت تتا

جمي ت ت ت ت تتع الق ت ت ت ت تتيم

العادل ت ت ت تتة حست ت ت ت تتب معت ت ت ت تتايير التقت ت ت ت تتارير الماليت ت ت ت تتة الدوليت ت ت ت تتة .إن معي ت ت ت تتار التق ت ت ت ت تارير الماليت ت ت ت تتة الت ت ت ت تتدولي رقت ت ت ت تتم ()33ك يهت ت ت ت تتدف إلت ت ت ت تتى

بي ت ت ت تتان ط ت ت ت تترق قي ت ت ت تتا

القيم ت ت ت تتة العادل ت ت ت تتة واإلفة ت ت ت تتاح سنه ت ت ت تتا به ت ت ت تتدف زي ت ت ت تتادص االتس ت ت ت تتاق والمقارن ت ت ت تتة ف ت ت ت تتي ط ت ت ت تترق قي ت ت ت تتا

القيم ت ت ت تتة

العادلت ت ت تتة واإلفةت ت ت تتاحات المرتبطت ت ت تتة بهت ت ت تتا مت ت ت تتن خت ت ت تتالل التسلست ت ت تتل الهرمت ت ت تتي للقيمت ت ت تتة العادلت ت ت تتةك ست ت ت تتوف تقت ت ت تتوم الشت ت ت تتركة بتقت ت ت تتدير
أهت ت ت تتر هت ت ت تتذا المعيت ت ت تتار سلت ت ت تتى المركت ت ت تتز المت ت ت تتال ي أو األداء المت ت ت تتالي للشت ت ت تتركةك يجت ت ت تتب تطبيت ت ت تتق هت ت ت تتذا المعيت ت ت تتار للإلت ت ت ت ترات الماليت ت ت تتة

التت ت ت ت تتي تبت ت ت ت تتدأ فت ت ت ت تتي أو بعت ت ت ت تتد أول كت ت ت ت تتانون الهت ت ت ت تتاني  1133ك سلمت ت ت ت تتا بأنت ت ت ت تتم مست ت ت ت تتموح تطبيقت ت ت ت تتم للإلت ت ت ت ت ترات الماليت ت ت ت تتة قبت ت ت ت تتل تت ت ت ت تتاريخ
سريانم.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
ل

 .31التعامل مع جهات ذات عالقة

تشمل األطراف ذات العالقة الشركات الحليإلة و المساهمين الرئيسيين و أسضاء مجل

اإلدارص و اإلدارص التنإليذية العليا

للشركة و الشركات المسيطر سليها أو سليها تأهير جوهري بشكل مباشر أو ير مباشر من قبل هلالء األطراف.
ال يوجد تعامل مع جهات ذات سالقة خالل سام  1133و1131
 .35الوضع الضريبي
-

تتتم مراجعتتة ستتجالت الشتتركة االم لالس توام  1115ك  1116حيتتث ةتتدر الق ترار بعتتد الموافقتتة كمتتا ان الشتتركة لتتم تستتتلم
االشعارات الخاةة بهذه السنوات حتى تاريخ اسداد البيانات المالية .

-

تتم تقتديم كشتف التقتدير التذاتي ستن نتتائج أسمتال الشتركة األم لوستوام  1117ك  1118ك  1114ك  1131ولتم تقتم دائترص

-

تتتم تقتتديم كشتتف التقتتدير التتذاتي ستتن نتتتائج أسمتتال الشتتركة التابعتتة ( شتتركة اركتتان لالستتتهمار وادارص المبتتاني ) ستتن ستتام

ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة لتاريخم .

 1118ك  1114ك  1131وتم تسوية الوضع الضريبي لعام  1118و. 1114
-

-

لم يتم تم احتساب مخةه ضريبة الدخل سن نتائج أسمال الشركة األم سن سام  1133لوجود خسائر

تتم احتستتاب مخةتته ضتريبة التدخل للشتتركة التابعتتة للستتنة المنتهيتتة فتي  33كتتانون االول  1133بموجتتب قتتانون ضتريبة
الدخل الملقت رقم ( )18لسنة . 1114

.31

القطاعات التشغيلية

تتركز أنشطة الشركة األساسية في التعامل باألوراق المالية واإلستهمارات العقارية ك وقد بلغت األرباح (الخسائر) المتأتيتة للشتركة
من تلك األنشطة كما يلي :
ل

2144
بالدينــــار
(399ل )4ل
807ل 404ل

األ باقلار ر ا ل
ارل باا ل
.36

2141
بالدينــــار
ل 772ل 4ل
ل 002ل 448ل

التزامات محتملة

استتلمت الشتتركة بتتاريخ  1117/4/4كتتتاب متتن دائترص الجمتتارك األردنيتة بتهبيتتت قترار تغتريم الشتتركة والشتركة األردنيتتة لالستتتهمار

والنقتتل الستتياحي مبلت  3 185 611دينتتار بخةتتوه باةتتات الشتتركة التتتي تتتم بيعهتتا للشتتركة المتتذكورص ك كمتتا استتتلمت الشتتركة
قرار تحةيل يخته الشتركة والشتركة األردنيتة لالستتهمار والنقتل الستياحي بمبلت  1 344 781دينتار ك هتذا وقتد قامتت الشتركة

باالست ار

لدا الجهات المختةة ولم يتم التوةل الى تسوية مع دائرص الجمارك مما استدسى قيام الشركتين برفع دساوي لتدا

محكمة الجمارك البدائية للمطالبة برد قراري التحةيل والتغريم .
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
.31

األدوات المالية

تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية  .تتضمن الموجتودات الماليتة األرةتدص لتدا البنتوك والنقتد فتي

الةندوق والذمم المدينة واألوراق المالية  .وتتضمن المطلوبات المالية التسهيالت اإلئتمانية.
القيمة العادلة

ان القيمتتة العادلتتة للموجتتودات والمطلوبتتات الماليتتة ال تختلتتف جوهريتتا ستتن قيمتهتتا الدفتريتتة حيتتث أن معستتم األدوات الماليتتة امتتا
قةيرص األجل بطبيعتها أو يتم اسادص تسعيرها باستمرار .
مخاطر اإلئتمان

مختتاطر اإلئتمتتان هتتي المختتاطر التتتي قتتد تتتنجم ستتن ستتدم قتتدرص أو سجتتز الطتترف اآلختتر لتتوداص الماليتتة ستتن الوفتتاء بالتزاماتتتم تجتتاه
الشركة مما قد يلدي الى حدوث خسائر .تتمهل مخاطر ائتمان الشتركة بشتكل أساستي فتي الودائتع لتدا البنتوك والتذمم المدينتة ك

حيتتث تعمتتل الشتتركة سلتتى الحتتد متتن المختتاطر اإلئتمانيتتة ستتن طريتتق التعامتتل متتع البنتتوك التتتي تتمتتتع بستتمعة جيتتدص ووضتتع حتتدود
ائتمانيتتة لعمالئهتتا متتع مراقبتتة التتديون يتتر المستتددص  .يتمهتتل الحتتد األقةتتى للمختتاطر اإلئتمانيتتة فتتي القيمتتة المدرجتتة للموجتتودات
المالية في البيانات المالية .

مخاطر السيولة

تتمهتتل مختتاطر الستتيولة فتتي ستتدم قتتدرص الشتتركة سلتتى تتتوفير التمويتتل التتالزم لتأديتتة التزاماتهتتا فتتي ت تواريخ استتتحقاقها ولتجنتتب هتتذه

المخاطر تقتوم الشتركة بتنويتع مةتادر التمويتل وادارص الموجتودات والمطلوبتات وموائمتة جالهتا واإلحتإلتاس برةتيد كتاف متن النقتد

ومافي حكمم واألوراق المالية القابلة للتداول.

ويلخه الجدول أدنتاه توزيتع المطلوبتات ( يتر مخةتومة) سلتى أستا

المالية :

الإلتترص المتبقيتة لالستتحقاق التعاقتدي كمتا بتتاريخ البيانتات
أقل من سنة
324ل 43ل
042ل 94ل
000ل 440ل
241 148

ين ةلةاانا ل
خبصةالةاانالخوبى ل
تب ض ل
ل

أكثر من سنة
ل ل
ل ل
ل 000ل 770ل
221 111

المجموع
ل 324ل 43ل
ل 042ل 94ل
ل 000ل 330ل
131 148

مخاطر أسعار الفائدة

تنتتج مختاطر أستعار الإلائتتدص متن احتمتال تتأهير التغيترات فتي أستعار الإلائتتدص سلتى ربتف الشتركة أو القيمتتة العادلتة لتودوات الماليتتة.
وحيتث أن معستتم األدوات الماليتتة تحمتتل ستتعر فائتدص هابتتت وتسهتتر بالكلإلتتة المطإلتتأص ك فتإن حساستتية أربتتاح الشتتركة وحقتتوق الملكيتتة

للتغير في أسعار الإلائدص يعتبر ير جوهري .
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  34كانون األول 2144
مخاطر أسعار العمالت األجنبية

تتمهتتل مختتاطر العمتتالت فتتي الخطتتر متتن تذبتتذب قيمتتة األدوات الماليتتة بستتبب تقلبتتات أستتعار العمتتالت األجنبيتتة ك حيتتث أن معستتم
تعتتامالت الشتتركة هتتي بالتتدينار األردنتتي فتتإن حساستتية أربتتاح الشتتركة وحقتتوق الملكيتتة للتغيتتر فتتي أستتعار ةتترف العمتتالت األجنبيتتة

يعتبر ير جوهري .
مخاطر أسعار األسهم

تنتج مخاطر أسعار األسهم سن التغير في القيمة العادلة لالستتهمارات فتي األستهم  .تعمتل الشتركة سلتى ادارص هتذه المختاطر ستن

طريق تنويع اإلستهمارات في سدص مناطق جغرافية وقطاسات اقتةادية.
 .39إدارة رأس المال

يقوم مجل

إدارص الشركة بإدارص هيكل أر

المال بهدف الحإلاس سلتى حقتوق مستاهمي الشتركة وضتمان استتم اررية الشتركة والوفتاء

بالتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استهمار موجودات الشركة بشكل يوفر سائد مقبول لمساهمي الشركة .
 .38أرقام المقارنة

تتتم إستتادص تبويتتب بعت

أرقتتام البيانتتات الماليتتة لعتتام  1131لتتناستتب متتع تبويتتب أرقتتام البيانتتات الماليتتة لعتتام  1133ولتتم ينتتتج ستتن

إسادص التبويب أي أهر سلى الربف وحقوق الملكية لعام .1131
لل
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