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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى مساهمي مجموعة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة ("المجموعة") والتي
تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2020وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية
الموحدة وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما في  31كانون
األول  2020وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات عن
تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين (بما في
ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني
االخرى المالئمة لتدقيق القوائم ا لمالية الموحدة في األردن ،وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير
السلوك المهني للمحاسبين .لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي.
أمور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة
الحالية .لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأي ًا منفصالً حول
هذه األمور.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية .باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلك .بناء
عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة.
ان نتائج إجراءات التدقيق التي ق منا بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار عليها ادناه ،توفر أساسا لرأينا حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.

أمر التدقيق الهام

كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

بلغت نسبة االستثمارات العقارية 7ر ٪99من إجمالي موجودات
المجموعة كما في  31كانون األول .2020

تضمنت اجراءات التدقيق التي قمنا بها ،من بين إجراءات
التدقيق األخرى ،النظر في مدى مالءمة السياسات المحاسبية
المتبعة لتحديد اي مؤشرات على التدني المحتمل لهذه
االستثمارات العقارية ،متضمناً الحصول على تقارير خبراء التقييم
والتي تمت عن طريق خبراء مستقلين ،لقد تم االخذ بعين
االعتبار كفاءة واستقاللية خبراء التقييم.

تقوم المجموعة بتسجيل االستثمارات العقارية بالكلفة مطروحاً
منها قيمة االستهالك المتراكم وخسائر تدني القيمة المتراكمة.
ولذلك تم اعتبار اختبار التدني السنوي لهذه االستثمارات العقارية
أم اًر من أمور التدقيق الهامة .قامت المجموعة خالل العام
بتسجيل مخصص تدني على الوحدات السكنية بقيمة إن اإلفصاحات المتعلقة بالعقارات تحت التطوير مبينة في
إيضاح ( )3حول القوائم المالية الموحدة.
000ر 100دينار.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام .2020
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها .ان
اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا .ان رأينا ال يشمل
المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّقيم فيما اذا كانت
المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية الموحدة او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة.
مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة الى
تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستم اررية بما في
ذلك استخدام مبدأ االستم اررية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف
عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو
عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما خطأ
منفردة أو مجتمع ًة يمكن ان يكون
جوهريا عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية ،إذا كانت
ً
لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.

إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ اجراءات
تدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء الراي .إن خطر عدم اكتشاف خطأ
جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو
تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي
حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
• تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.
وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
• التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار .و اذا ما
توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية الموحدة ذات الصلة أو
تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير ك افية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير
التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل
المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة
إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة .ونحن مسؤولون عن
رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط
ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين
المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا ،وحيثما كان مالئما اإلفصاح عن
اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة المطبقة.
من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة ،نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية
الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال إذا كان القانون أو
التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر ،او في حاالت نادرة جدا والتي بنا ًء عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن
العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.
إرنست ويونغ /األردن
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وضاح عصام برقاوي
ترخيص رقم 591

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
إيضاحات
الموجودات

موجودات غير متداولة -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
3

عقارات تحت التطوير
موجودات متداولة –

أرصدة مدينة اخرى
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

4
5

مجموع الموجودات

2020
دين ـ ــار

2019
دينـ ـ ـار

893ر2

037ر4

734ر298ر3

043ر402ر3

627ر301ر3

080ر406ر3

447ر6
739

023ر11
324ر13

186ر7

347ر24

813ر308ر3

427ر430ر3

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية -

حقوق ملكية حملة االسهم
رأس المال المدفوع
خصم اإلصدار
إحتياطي إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة

1

مجموع حقوق الملكية

627ر486ر4
(659ر)589
940ر65
946ر68
(443ر)3
(168ر)832

627ر486ر4
(659ر)589
940ر65
946ر68
(299ر)2
(430ر)703

243ر196ر3

125ر326ر3

المطلوبات –

مطلوبات متداولة

304ر44
266ر68

665ر40
637ر63

مجموع المطلوبات

570ر112

302ر104

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

813ر308ر3

427ر430ر3

مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة
أرصدة دائنة اخرى

7
6

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  15جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخـل الموحدة
ن
للسنة المنتهية في  31كانو األول 2020
إيضاحات
فوائد دائنة
توزيعات أرباح أسهم
مصاريف إدارية
مخصص تدني استثمارات عقارية
ايرادات أخرى
مصاريف بنكية
مصاريف تسويق

8
3

خسارة السنة

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

2020
دين ـ ــار
26
(873ر)31
(000ر)100
395ر3
()10
()276
(738ر)128

10

2019
دين ـ ــار
537
322
(140ر)28
756ر3
()38
()400
(963ر)23

فلـس  /دينـار

فلـس  /دينـار

()0/029

()0/005

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  15جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخـل الشامل الموحدة
ن
للسنة المنتهية في  31كانو األول 2020
إيضاح
خسارة السنة

2020
دين ـ ــار
(738ر)128

2019
دين ـ ــار
(963ر)23

يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تحويلها

الى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة بعد الضريبة:

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة

(144ر)1

()322

من خالل الدخل الشامل االخر

11

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة

(144ر)1

()322

مجموع الدخل الشامل للسنة

(882ر)129

(285ر)24

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  15جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
رأس المال

خصم

اإلصدار

إجبـاري

دين ــار

دين ــار

دينــار

المدفوع

احتياطـي

احتياطـي

احتياطي

اختيـاري

خسائر

القيمة العادلة

متراكمة

المجمــوع

دين ــار

دين ــار

دينــار

دينــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020

627ر486ر659( 4ر940 )589ر946 65ر68

(299ر)2

(430ر125 )703ر326ر3

الرصيد كما في  31كانون االول 2020

627ر486ر659( 4ر940 )589ر946 65ر68

(443ر)3

(168ر243 )832ر196ر3

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2020
مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

(144ر)1

(738ر882( )128ر)129

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2019
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

627ر486ر659( 4ر940 )589ر946 65ر68

(977ر)1

(467ر410 )679ر350ر3

الرصيد كما في  31كانون االول 2019

627ر486ر659( 4ر940 )589ر946 65ر68

(299ر)2

(430ر125 )703ر326ر3

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

()322

(963ر)23

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  15جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

(285ر)24

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
() 1

عــام

تأسست شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  18أيلول  2005برأسمال مصرح به قدره 000ر000ر 5دينار
و أرس مال مكتتب به قدره 000ر000ر 3دينار مقسم الى 000ر000ر 3سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد .قررت الهيئة العامة
في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ  20نيسان  2015زيادة رأسمال الشركة من 000ر000ر 3دينار ليصبح 627ر070ر4
دينار وذلك عن طريق إصدار 627ر070ر 1سهم بقيمة اسمية دينار واحد وبخصم إصدار مقداره  400فلس .وقد تم استكمال
إجراءات زيادة رأس المال في  20آب  .2015هذا وقد وافقت هيئة االوراق المالية بتاريخ  12نيسان  2016على تخصيص
000ر 416سهم من أسهم المجموعة غير المكتتب بها البالغة 373ر 929سهم لشركة الثقة لالستثمارات االردنية حيث قامت شركة
الثقة لالستثمارات االردنية بتسديد مبلغ 594ر 254دينار (بقيمة 612ر 0دينار للسهم) نقدا ليصبح رأس المال المدفوع والمكتتب به
627ر486ر 4دينار.
ان الشركة مملوكة بنسبة  ٪54من قبل شركة جوردانفست (الشركة األم) ،ويتم توحيد القوائم المالية مع شركة جوردانفست (الشركة االم).
من غايات الشركة القيام بأعمال إدارة العقارات وتطويرها وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بذلك واقامة الشقق السكنية وشراء األراضي
والعقارات واالستيراد والتصدير وما يلزم لتحقيق غايات المجموعة واإلستثمار في األوراق المالية لحسابها الخاص.
تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  14شباط .2021

يقع المقر الرئيسي للشركة في جبل عمان ،عمان – المملكة األردنية الهاشمية.
() 2

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية

تم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
ان الدينار االردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
مبدأ توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) والشركات التابعة التالية
(ويشار إليهم معاً بالمجموعة) كما في  31كانون األول :2020
اسم الشركة

رأس المال
المدفوع

طبيعة النشاط

شركة سيل حسبان العقارية
شركة حجرة الشمالي العقاري
شركة خربة سكا العقارية

000ر1
000ر1
000ر1

استثمار عقاري
استثمار عقاري
استثمار عقاري

دينــار
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نسبة الملكية

2020

2019

٪100
٪100
٪100

٪100
٪100
٪100

نوع الشركة
محدودة المسؤولية
محدودة المسؤولية
محدودة المسؤولية

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر بها ولديها القدرة على التأثير
على هذه العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر بها .وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عند تحقق ما
يلي:
-

سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة
المستثمر بها).
تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر بها.
القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر بها والتأثير على عوائدها.

عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر بها ،تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق
والظروف ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشركة المستثمر بها ويتضمن ذلك:
-

الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر به ا وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في أحد
أو أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.
يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة إبتداءاً من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة .يتم توحيد مصاريف وإيرادات الشركة
التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.
يتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير المسيطرين
حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين .وإذا اقتضت الحاجة ،يتم تعديل القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى
سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات
واألرباح والخسائر المتعلقة بالمعامالت فيما بين المجموعة والشركات التابعة.
يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية .عند فقدان
السيطرة على الشركة التابعة ،تقوم المجموعة بما يلي:
-

إلغاء اإلعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة
إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين
إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية
اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة
اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة
اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة
إعادة تصنيف حصة الشركة التي تم تسجيلها سابق ًا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
التغيرات في السياسات المحاسبية:
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2019باستثناء أن المجموعةقامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبا اًر من  1كانون الثاني :2020
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر مجلس معايير المحا سبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج األعمال"،
لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .توضح
هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال
غير موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال
والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد
بداية أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  .2020وبالتالي ،لم يتعين على المجموعةإعادة النظر في هذه
المعامالت التي حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم
( -)8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة وتوضيح
جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها ،تأثير
بشكل معقول على الق اررات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي
توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7تشمل عدد من عمليات
اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا
أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط.
نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة
التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن
فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات" -امتيازات االيجار المتعلقة بوباء COVID-19
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16
"االيجا ارت" والتي تتعلق بامتيازات االيجار الناتجة عن وباء  .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق
متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ) 16حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على امتيازات االيجار الناتجة بشكل مباشر
عن وباء  .COVID-19كحل عملي ،يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار امتيازات االيجار الناتجة عن وباء  COVID-19كتعديل
على عقد اإليجار.
تم تطبيق هذه التعديالت اعتبا ار من  1حزيران  ،2020مع السماح بالتطبيق المبكر .لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أثر جوهري
على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
( )2-2أهم السياسات المحاسبية
عقارات تحت التطوير
يتم تسجيل العقارات تحت التطوير والتي تم شراؤها أو يتم تطويرها بهدف البيع ضمن النشاط الطبيعي للمجموعة بالكلفة بعد تنزيل
االستهالك المت اركم او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل.
تتمثل القيمة القابلة للتحقق بسعر البيع ضمن النشاط الطبيعي بناءاً على اسعار السوق السائدة بتاريخ القوائم المالية الموحدة مطروحاً
منها تكاليف البيع.
يتم استهالك العقارات تحت التطوير والمتمثلة بالوحدات السكنية بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغير
في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود
الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك
في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة
وليس من خالل قائمة الدخل.
-

ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.

-

يتم تسجيل األرباح الموزعة في قائمة الدخل.

مخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة عن احداث سابقة وان
تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تقوم المجموعة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل المعمول به في المملكة االردنية الهاشمية ،ووفقا لمعيار
المحاسبة رقم (.)12
تحقق االيرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم تسجيل اإليرادات وفقا لنموذج الخمس خطوات من معيار التقارير الدولي رقم ( )15والذي يتضمن تحديد العقد والثمن وتحديد التزام
بناء على تأدية التزام األداء.
االداء في العقد واالعتراف باإليرادات ً
يتم إثبات اإليرادات من التأجير على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على فترة عقد التأجير.
يتم إثبات إيراد الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم اثبات اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.
يتم االعتراف بالمصاريف وفقاً لمبدأ االستحقاق.
تدني الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليل على ذلك،
أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل .إن مبلغ األصل
الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل
الفردي ،إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات
المجموعة .عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى
المبلغ الممكن تحصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام
سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل.
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بتاريخ القوائم المالية الموحدة
كما تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية في إيضاح (.)11
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس.

-5-

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
يتم قياس القيمة العادلة بناءاً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات
والمطلوبات .في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات .تحتاج المجموعة المتالك
فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفت ارضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير
الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خالل
استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعها لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.
تقوم المجموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام
المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
تقوم المجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة أو تم شطبها
باستخدام المستويات التالية للقيمة العادلة ،وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول:
المستوى الثاني:
المستوى الثالث:

األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو
غير مباشر.
تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق
يمكن مالحظتها.

تقوم المجموعة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات
(بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
لغايات إيضاح القيمة العادلة ،تقوم المجموعة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو
المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
العمالت االجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة.
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
النقد وما في حكمه
لغرض قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي
لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل.
استخدام التقديـرات
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطل ب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات
والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات
وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن
أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة
من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك
المخصصات.
() 3

عقارات تحت التطوير

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2020
دين ـ ــار

أراضي (بالقيمة الدفترية والقيمة القابلة للتحقق أيهما أقل)
وحدات سكنية* (بالكلفة)
مشاريع تحت التنفيذ (بالكلفة)

ينزل :مخصص تدني استثما ارت عقارية*

*

2019
دين ـ ــار

176ر230ر1
451ر226
107ر942ر1

176ر230ر1
760ر229
107ر942ر1

734ر298ر3

043ر402ر3

(000ر)100

-

يتضمن هذا البند وحدات سكنية بقيمة دفترية تبلغ 932ر 161دينار تتمثل في ثالث شقق بمساحة اجمالية تبلغ تقريباً  220متر
مربع ،تم تسجيل وعد البيع لهذه الشقق باسم المجموعة بتاريخ  30تشرين الثاني  2011ولم يتم نقل ملكية هذه الشقق للمجموعة
حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية الموحدة .تم في السنة المنتهية في  31كانون األول  2020احتساب مخصص تدني على
قيمة االستثمارات العقارية بقيمة 000ر 100دينار.

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني استثمارات عقارية:

الرصيد كما في أول كانون الثاني

2020
دينـــار

2019
دينـــار

-

-

المخصص للسنة

(000ر)100

-

الرصيد كما في  31كانون األول

(000ر)100

-
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
() 4

أرصدة مدينة أخرى
2020
دينـ ــار

تأمينات مستردة
مصاريف مدفوعة مقدماً
أخرى

() 5

750
532ر2
165ر3

750
783ر4
490ر5

447ر6

023ر11

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2020
دينـ ــار

نقد في الصندوق
ودائع لدى البنوك*
حسابات جارية

78
661

-

739
*

() 6

2019
دين ــار

2019
دين ــار
72
139ر11
113ر2
324ر13

يمثل هذا البند ودائع بالدينار األردني لدى بنك القاهرة عمان ،تجدد شهرياً بمعدل فائدة سنوية حوالي  ٪3خالل عام 2020
(.)٪3 :2019
أرصدة دائنة أخرى
2020
دينـ ــار

أمانات مساهمين
أخرى
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2019
دين ــار

126ر59
140ر9

126ر59
511ر4

266ر68

637ر63

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
() 7

مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين واإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة .هذا ويتم اعتماد
االسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل ادارة المجموعة.
إن تفاصيل األرصدة مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي:
2020
دينـ ــار

معامالت مع جهات ذات عالقة
شركة التعاون إلدارة العقا ارت (شركة مسيطر عليها من قبل مساهم رئيسي) *
شركة جوردانفست (الشركة األم)

*

2019
دين ــار

756ر17
548ر26

078ر15
587ر25

304ر44

665ر40

تقوم المجموعة بإستئجار مكاتب من شركة التعاون إلدارة العقارات.

إن تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة هي كما يلي:
2020
دين ــار
مصروف إيجار مدفوع لشركة التعاون إلدارة العقارات
(شركة مسيطر عليها من قبل مساهم رئيسي)

000ر2

2019
دين ــار
000ر2

لم تقم المجموعة بدفع رواتب ومكافآت لإلدارة التنفيذية العليا خالل األعوام  2020و.2019
الشركات التابعة
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية:

اسم الشركة

أرس المال
المدفوع
دينــار

طبيعة النشاط

شركة سيل حسبان العقارية
شركة حجرة الشمالي العقاري
شركة خربة سكا العقارية

000ر1
000ر1
000ر1

استثمار عقاري
استثمار عقاري
استثمار عقاري
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نسبة الملكية
 31كانون األول  31كانون األول
2019
2020
٪100
٪100
٪100

٪100
٪100
٪100

نوع الشركة
محدودة المسؤولية
محدودة المسؤولية
محدودة المسؤولية

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
() 8

مصاريف إدارية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2020
دينـ ــار

رسوم ورخص وطوابع واشتراكات
أتعاب قانونية ومهنية
قرطاسية ومطبوعات
بريد وهاتف
ايجارات
استهالكات
صيانة
أخرى
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2019
دين ــار

762ر8
910ر10
507
200
005ر2
309ر3
174
006ر6

115ر7
211ر9
482ر1
600ر2
000ر2
309ر3
120
303ر2

873ر31

140ر28

ضريبة الدخل

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل للسنوات  2020و 2019وذلك بسبب زيادة المصاريف المقبولة ضريبياً على اإليرادات
الخاضعة للضريبة .ان نسبة ضريبة الدخل القانونية للمجموعة هي  ٪20باإلضافة الى  ٪1تستحق كضريبة مساهمة وطنية بحسب
قانون الضريبة رقم ( )38لسنة  2018والذي تم تطبيقه في األول من كانون الثاني .2019
قامت المجموعة بالحصول على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية السنة المالية .2014
قامت المجموعة بتقديم الكشوفات الضريبية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن األعوام 2020و 2019ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت
المحاسبية حتى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.
()10

حصة السهم من خسارة السنة
2020
دينار

خسارة السنة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد االسهم خالل السنة (سهم)

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة
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2019
دينار

(738ر)128
627ر486ر4

(963ر)23
627ر486ر4

فلـس/دينـار

فلـس/دينـار

()0/029

()0/005

شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
()11

القيمة العادلة

يمثل هذا البند مساهمة المجموعة في رأسمال الشركات التالية:
 31كانون االول
2020
دين ـ ــار
(مدققة)
أسهم شركات مدرجة  /داخل األردن
البنك العربي

فيما يلي الحركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

رصيد بداية السنة
شراء خالل السنة
بيع خالل السنة
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
رصيد نهاية الفترة  /السنة

()12

 31كانون االول
2019
دين ـ ــار
(مدققة)

892ر2

037ر4

892ر2

037ر4

 31كانون األول
2020
دين ـ ــار

 31كانون األول
2019
دين ـ ــار

(مدققة)

(مدققة)

037ر4
-

359ر4
-

(144ر)1

()322

893ر2

037ر4

إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب
التغيرات في أسعار الفائدة.
ان المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها التي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك.
تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المجموعة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على
الموجودات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  31كانون األول.
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  31كانون األول ،مع بقاء جميع
المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
-2020
العملة
دينار أردني
دينار أردني
-2019
العملة
دينار أردني
دينار أردني

الزيادة (/النقص)
نقطة

األثـر علـى
خسارة السنة
دينــار

100
()100

111
()111

الزيادة (/النقص)
نقطة

األثـر علـى
خسارة السنة
دينــار

100
()100

111
()111

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجموعة .وترى
المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ،وان ادارة مخاطر السيولة
تتطلب الحفاظ على النقد الكافي وتوفر التمويل الالزم .وللوقاية من هذه المخاطر تقوم المجموعة بإدارة الموجودات والمطلوبات ومواءمة
آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد يمكنها من سداد إلتزاماتها بتاريخ استحقاقها.
مخاطر العمالت
إن جميع تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني وبالتالي فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر العمالت.

()13

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة
ويعظم حقوق الملكية.
تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل ،هذا ولم يط أر أي تعديل على
األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة .ان البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال
المدفوع وخصم االصدار واالحتياطي اإلجباري واإلحتياطي اإلختياري واحتياطي القيمة العادلة والخسائر المتراكمة والبالغ مجموعها
243ر196ر 3دينار كما في  31كانون األول 125 :2019( 2020ر326ر 3دينار).
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
()14

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعــايير الماليــة والتفســيرات الجديــدة والتعـ ديالت الصـ ادرة والغيــر نافــذة بعــد حتــى تــاريخ الق ـوائم الماليــة الموحــدة مدرجــة أدنــاه ،وســتقوم
المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقــدم المعيــار نموذج ـاً شــامالً لالعت ـراف والقيــاس والعــرض وااليضــاحات المتعلقــة بعقــود التــأمين .ويحــل هــذا المعيــار محــل معيــار التقــارير
الماليــة الــدولي رقــم ( – )4عقــود التــأمين .ينطبــق المعيــار علـ ى جميــع أن ـواع عقـ ود التــأمين (مثــل عقــود الحيــاة وغيرهــا مـ ن عقــود التــأمين
المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقــد التــأمين ،كمــا ينطبــق علــى بعـ الضــمانات واألدوات الماليــة التــي تحمــل
خاصية المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
من غير المتوقع أن يكون للمعيار أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خــالل كــانون الثــاني  2020بإصـ دار تعــديالت علــى فقـرات ( )69الــى ( )76مــن معيــار المحاســبة
الدولي رقم ( )1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة .توضح هذه التعديالت:
تعريف الحق لتأجيل التسوية،الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية،ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،وفي حــال كانــت المشــتقات المتضــمنة فــي المطلوبــات القابلــة للتحويــل فــي حــد ذاتهــا أداة حقــوق ملكيــة عنــد اذ ال تــؤثر شــروط المطلوبــاتعلى تصنيفها.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا اًر من  1كانون الثاني .2023
إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()3
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير الماليــة الــدولي رقــم ( )3انــدماج األعمــال
 إشارة الى اإلطار المفاهيمي .تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الــى اإلطــار المفــاهيمي إلعــداد وعــرض القـوائم الماليــة والــذي صــدر فــيعام  1989ومع اإلشارة الى اإلطــار المفــاهيمي للتقــارير الماليــة والــذي صــدر فــي اذار  2018دون تغييــر جــوهري علــى متطلبــات اإلطــار
المفاهيمي.
كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم الثاني"
) (Day 2للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو تفسير لجنة تفسير معايير
التقارير المالية الدولية رقم ( )21في حال تم تكبدها بشكل منفصل.
فــي الوقــت ذاتـ ه قــرر المجلــس توضــيح التوجيهــات الحاليــة علــى معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقـ م ( )3لألصـ ول المحتملــة التــي لــن تتــأثر
باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.
سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتبا اًر من  1كانون الثاني .2022
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيــار  2020بإصــدار تعــديالت علــى معيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( )16الممتلكــات واآلالت
والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفي كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ
المتحصــلة مــن بيــع منــتج تــم انتاجــه فــي الفتـرة خـ الل إحضــار األصــل إلــى الموقــع وتجهيـزه للحالــة الالزمــة للعمــل بالطريقــة المقصــودة التــي
تحــددها اإلدارة .وفقــا لــذلك يجــب علــى المنشــأة االعتـ راف بالمبــالغ المتحصــلة مــن بيــع هــذه المنتجــات وتكلفــة انتاجهــا فــي قائمــة االربــاح أو
الخسائر.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا اًر من  1كانون الثاني  2022على بنــود الممتلكــات واآلالت والمعـ دات والتــي تــم البــدء باســتخدامها
في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37
ق ــام المجل ــس ال ــدولي للمع ــايير المحاس ــبية خ ــالل أي ــار  ،2020بإص ــدار تع ــديالت عل ــى معي ــار المحاس ــبة ال ــدولي رق ــم ( )37والت ــي تح ــدد
التكاليف التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.
تطبـ ق التع ــديالت طريق ــة "التكلف ــة المباش ـرة" .ان التك ــاليف المباش ـرة المتعلق ــة بعق ــود بي ــع البض ــائع أو الخ ــدمات تتض ــمن كـ ال مـ ن التك ــاليف
اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.
ال تتعلق المصاريف االدارية والعموميــة بــالعقود بشــكل مباشــر ولــذلك يــتم اســتبعادها إال إذا تــم تحميلهــا الــى الطــرف االخــر بموجــب شــروط
العقد.
سيتم تطبيق التعديالت اعتبا اًر من  1كانون الثاني  .2022تطبق هذه التعديالت على العقــود التــي لــم يــتم الوفــاء بجميــع شــروطها كمــا فــي
بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
غيرلمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
من ا
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
كجزء مــن التحســينات علــى معالجــة معــايير التقــارير الماليــة الدوليــة لألعـوام مــن  ،2020-2018أصـ در مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة
تعديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يوضح التعــديل الرســوم التــي تأخــذها المجموعــة بعــين االعتبــار عنــد تقيــيم مــا إذا كانــت
ً
شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالًفا جوهرًيا عن شــروط المطلوبــات الماليــة األصــلية .تشــمل هــذه الرســوم فقــط تلــك
المدفوعة أو المستلمة مــن قبــل المقتــرض والمقـ رض ،بمــا فــي ذلــك الرســوم المدفوعــة أو المسـ تلمة مـ ن قبــل المقتــرض أو المقــرض نيابـ ة عــن
اآلخر.
تق ــوم المجموع ــة بتطبي ــق التعـ ديل عل ــى المطلوب ــات المالي ــة الت ــي ي ــتم تع ــديلها أو تبادله ــا ف ــي أو بع ــد بداي ــة الس ــنة المالي ــة الت ــي تطب ــق فيه ــا
المجموعة التعديل.
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبا اًر من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
المرحلة الثانية من إصالح IBOR
عددا من اإلعفاءات واإلفصاحات
المرحلة الثانية من إصالح  IBORالتي ستصبح سارية المفعول في  1كانون الثاني  ،2021تتضمن ً
اإلضافية .تتطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من  IBORإلى معدل العائد الخالي من المخاطر.
التغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي ،نتيجة لتغير المراجع المستخدمة لتحديد الفائدة المتغيرة يتطلب
تطبيق عملي لتغير أسعار الفائدة المتغيرة .بشرط أنه ،بالنسبة لألداة المالية ،يتم االنتقال من االعتماد على السعر المعتمد على IBOR
اقتصاديا .توفر المرحلة الثانية من إصالح  IBORإعفاءات مؤقتة تسمح
إلى نسب العائد الخالي من المخاطر على أساس معادل
ً
باستم اررية عالقات التحوط للمجموعة عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعتمد على العائد الخالي من
المخاطر .تتطلب اإلعفاءات من المجموعة تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط .مما يتضمن إعادة تعريف المخاطر
التي يتم التحوط لها من خالل ربطها مع استخدام العائد الخالي من المخاطر ووصف أداة التحوط و /أو البند المتحوط له لربطها مع
العائد الخالي من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط .يجب إجراء استكمال التعديالت على توثيق التحوطات بحلول نهاية السنة
المالية التي يتم فيها تطبيق المرحلة الثانية.
عند اختيار المجموعة لتطبيق التعديالت بأثر رجعي ،يمكن إعادة احتساب القيمة العادلة لتبدأ من صفر لكل عملية تحوط بشكل
منفصل.
يجوز للمجموعة استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا ،للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في حال تم تحديد
مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل ،على سبيل المثال ،في حال توفرت مراجع سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر يتم
استخدامها على نطاق واسع في تسعير القروض أو المشتقات المالية .يمكن اعفاء المجموعة من هذا المتطلب عند عدم وجود مراجع
سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر في حال قدرت المجموعة ان المراجع السوقية ستتوفر خالل  24شهر.
بالنسبة لعمليات التحوط الخاصة بمجموعة البنود ،يجب على المجموعة أن تقوم بتحويل هذه األدوات إلى مجموعات أكثر تفصيال ليتم
تحديد مع دل الفائدة الخالية من المخاطر المتعلقة بها .في حال تم إيقاف أية عالقات تحوط بسبب تطبيق المرحلة الثانية من إصالح
 IBORفقط وفي حال لتلبيتها لمتطلبات معايير محاسبة التحوط ،يجب إعادتها عند تطبيق المرحلة الثانية من إصالح .IBOR
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )1اعتماد معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة  -شركة تابعة كمتبني لمعايير التقارير
المالية الدولية ألول مرة
كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
عديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )1اعتماد معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة.
ت ً
يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )1لقياس فروقات تحويل
بناء على تاريخ تطبيق الشركة األم لمعايير التقارير المالية
العمالت األجنبية المتراكم باستخدام المبالغ المعلن عنها من قبل الشركة األمً ،
أيضا على الشركة الحليفة أو االستثمار المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من معيار
الدولية ألول مرة .يتم تطبيق هذا التعديل ً
التقارير المالية الدولي رقم (.)1
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبا ًار من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر .ال تتوقع المجموعة ان ينتج أثر من تطبيق
هذه التعديالت.
سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي على قياس القيمة العادلة اعتبا اًر من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.
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شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
()15

أثر انتشار فايروس كورونا (كوفيد )19-وأثره على المجموعة

أثر فيروس كورونا على االقتصاد العالمي مما أدى إلى االضطرابات في األسواق العالمية وما صاحب من ذلك قيود السفر مما كان له
أثر سلبي على مختلف القطاعات نتيجة للتقييد .كما وقرر مجلس الوزراء األردني إيقاف جميع رحالت المسافرين من والى المملكة
ابتداء من  17آذار  2020حتى  4أيلول والتشديد على إجراءات السفر .باإلضافة الى الحجر الصحي المؤسسي للقادمين للمملكة
ً
أصدر رئيس الوزراء األردني خالل الفترة السابقة أوامر الدفاع التالية التي اثرت بطرق مباشرة او غير مباشرة على عمليات وأداء
المجموعة:
 .1أمر الدفاع رقم  1الصادر بموجب قانون الدفاع رقم  13لسنة  ،1992يوقف العمل بأحكام قانون الضمان االجتماعي رقم  1لسنة
 2014وتعديالته واألنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويشمل ذلك تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة
المنصوص عليه في قانون الضمان االجتماعي خالل الفترة لألشهر آذار ونيسان وأيار لعام  2020على جميع العمال الخاضعين
ألحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
 .2أمر الدفاع رقم  6الصادر بموجب قانون الدفاع رقم  13لسنة  ،1992تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص
وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:
•

يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة ،على انه يجوز االتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفي اجره
على ان ال يتجاوز مقدار التخفي  ٪30من اجر العامل المعتاد وان ال يتم اللجوء لهذا الخيار اال إذا كان التخفي شامال لرواتب
االدارة العليا للمنشأة.

•

يستحق العاملون أجورهم الذين يقومون بأداء اعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك
المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل.

•

يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بق ارر التعطيل وغير المصرح لها
بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية وبما ال يقل عن الحد األدنى المحدد ألجر الساعة الواحدة ،او وفق االجر المنصوص
عليه في امر الدفاع.

•

لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة
بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ،التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما ال يقل عن  ٪50من قيمة االجر المعتاد لهؤالء
العمال على ان ال يقل ما يتقاضاه العمال من االجر عن الحد االدنى لألجور.
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تم تعديل أمر الدفاع رقم  6بتاريخ  31أيار  2020كما يلي:
•

أجره
تضرر ،االتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفي
ا
في القطاعات األكثر
الشهري بنسبة قد تصل حتى  ٪30عن كل من شهري ايار وحزيران من عام  2020وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل
تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ،على أن ال يقل ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد األدنى لألجور شريطة
ان يبدأ التخفي باجور اإلدارة العليا في المنشأة.

•

من العاملون الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو و ازرة العمل ،وذلك بسبب الظروف االقتصادية ألصحاب العمل
التخفي
ال
وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد االدنى من دخل العاملين الذين ال يتطلب منهم عمل بحيث ال تتجاوز نسبة التخفي
( )٪50وذلك عن شهري ايار وحزيران لسنة  2020على ان ال يقل اجر العامل بعد التخفي عن الحد االدنى لألجور كل ذلك
في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضر ار.

•

تضرر ،يحق لصاحب العمل بتخفي أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى  ٪60وبما ال يقل اجر العامل
ا
في القطاعات األكثر
بعد التخفي عن ( )150دينار شهريا ودون اشتراط موافقة و ازرة العمل أو العامل.

•

يحق لصاحب العمل بحسم ما نسبته  ٪50من رصيد اإلجا ازت السنوية للعام  2020المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع
المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثالثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خالل الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع.

كما وتم اصدار قرارات أخرى من جهات مختلفة لمساعدة مختلف قطاعات االقتصاد األردني في االستم اررية وذلك من خالل تخفيف
األعباء المالية على تلك القطاعات .مثاال على ذلك:
.1
.2
.3
.4

قرار البنك المركزي األردني بإلزام جميع البنوك األردنية العاملة بتأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات واالف ارد بدون
تحميلهم أي أعباء إضافية أخرى.
قرار البنك المركزي األردني بتخفي أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيالت الممنوحة.
قرار البنك المركزي األردني بتوفير االحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص بأسعار فائدة متدني لتمويل عملياتها.
قرار البنك المركزي بتخفي كلف تمويل برنامجه لتمويل ودعم القطاعات االقتصادية.

قامت الحكومة خالل شهر أيلول  2020بإلغاء إجراءات الحجر المؤسسي واالكتفاء بالحجر المنزلي للمسافرين القادمين من جميع
الوجهات مما كان له تأثير على نشاطات قطاع السياحة والضيافة.
لم تتأثر استثمارات المجموعة وانشطتها التشغيلية بالظروف الراهنة والتي كان لها انعكاس مباشر وغير مباشر على مختلف القطاعات.
لرهنة حيث من
قامت اإلدارة بإعداد دراسة للمجموعة التخاذ اإلج ارءات المناسبة لتمكينها من استمرارها بنشاطها في ضوء الظروف ا ا
الممكن أن تتأثر األنشطة التشغيلية بالتطو ارت العالمية والتي تؤثر حالياً على مختلف القطاعات االقتصادية والجغرافية.
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