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 الموحدةتقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 دودةحمشركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة الإلى مجلس ادارة 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  -عمان 
 
 

  مقدمة 
وشركاتها التابعة "( الشركة)"اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة لقد 

آذار  31كما في الموحدة  المختصرة المرحلية ة المركز الماليمئ قاوالتي تتكون من  2021آذار  31كما في )ويشار إليهم معًا بالمجموعة( 
الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق   المختصرة الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة المرحلية األرباح والخسائروقائمة  2021
حات  في ذلك التاريخ واإليضاأشهر المنتهية  للثالثة الموحدة  رةالمختص الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة  المرحلية الملكية
)التقارير  34عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  مسؤولمجلس اإلدارة ن إ حولها.

 . مراجعتنا إلىاستنادا رحلية المختصرة الموحدة ملالمالية ا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائمان مسؤوليتنا المالية المرحلية(. 
 

  جعةانطاق المر 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل  2410وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة مراجعتنا جرت لقـد 

مسؤولين عن األمور المالية القيام باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص ال يفلية تتمثل ان عملية مراجعة المعلومات المالية المرح .للمنشأة"
ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا   .والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى 

التي من الممكن تحديدها من ور الهامة الحصول على تأكيدات حول كافة األم نمالمراجعة  وبالتالي ال تمكننا أعمال ،لمعايير التدقيق الدولية
 ننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.إخالل أعمال التدقيق، وعليه ف

 
 النتيجة

 

اعدادها من كافة  مرفقة لم يت المختصرة الموحدة الم المالية المرحلية القوائمتجعلنا نعتقد بأن  تسترع انتباهنا أية أمورلم بناء على مراجعتنا، 
 .34ر المحاسبة الدولي لمعياالجوهرية وفقا النواحي 
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 ةموحدال  مختصرةال   ليةحر الية المئم الم قوال من هذه اءا  جز   8إلى رقم    1فقة من رقم  تعتبر اإليضاحات المر 
 

   شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
 الموحدة المختصرةة ليالمرح يركز المالقائمة الم
  2021آذار  31كما في 

 
 آذار 31 إيضاحات  

2021  
األول  كانون  31

2020 
 ر دينـــــا  دينـــــار   

 )مدققة(   )غير مدققة(   الموجودات 
     -موجودات غير متداولة 

 3ر298ر734  3ر297ر907 6 عقارات تحت التطوير
 2ر893  2ر809  مل االخر شاالدخل الخالل   نالعادلة مموجودات مالية بالقيمة 

 3ر301ر627  3ر300ر716  
     –دات متداولة جو مو 

 9ر626  8ر587  أخرى أرصدة مدينة 
 739  896  وأرصدة لدى البنوكنقد في الصندوق 

 10ر365  9ر483  
 3ر311ر992  3ر310ر199  مجموع الموجودات 

     
     ت والمطلوبا حقوق الملكية 

     -ية لكالم  ق وقح
     األسهم ة حقوق ملكية حمل

 4ر486ر627  4ر486ر627 1 س المال المدفوع أر 
 (589ر659)  (589ر659)  صدار اإل خصم

 65ر940  65ر940  ياطي إجباري إحت 
 68ر946  68ر946  احتياطي اختياري 

 (3ر443)  )3ر527)  احتياطي القيمة العادلة 
 )128ر738(  (3ر166)  فترة خسارة ال
 (703ر430)  (832ر168)  ة متراكمخسائر 
 3ر196ر243  3ر192ر993  حقوق الملكية  مجموع

     
     –المطلوبات 

     ةمتداول مطلوبات
 44ر304  44ر519 3 جهات ذات عالقة   مستحقة إلى مبالغ

 71ر445  72ر687  صدة دائنة اخرى ر أ
 115ر749  117ر206  مجموع المطلوبات 

 3ر311ر992  3ر310ر199  لوبات والمط  ةملكيلا موع حقوق جم
 



 

 موحدةال  مختصرةال   ليةحر ئم المالية المقوالجزءا  من هذه ا  8إلى رقم    1فقة من رقم  تعتبر اإليضاحات المر 

 ة المحدودة  مساهمة العاملا ريةة اإلحداثيات العقاشرك
 الموحدةالمختصرة  المرحلية األرباح والخسائرقائمة 

 )غير مدققة( 2021آذار  31لمنتهية في ر اأشهللثالثة 
 

 آذار 31ية في للثالثة أشهر المنته  
 2020  2021 إيضاح 
 ر اـــــن ي د  ار ــــدينـ  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 26  -  دائنةفوائد 
 995  895  أخرى ايرادات 

 (9ر394)  (3ر915)  يةمصاريف إدار 
 (135)  (135)  مصاريف تسويق
 (10)  (11)  مصاريف بنكية

 (8ر518)  (3ر166)  الفترة خسارة 
     
 فلـس/دينـار  فلـس/دينـار  
     

 (002/0)  (001/0) 4 ة ر تالف ةر اسمن خ سهم ل ل  ةخفضالمو  الساسيةا الحصة
 
 



 

 موحدةال  مختصرةال   ليةحر ئم المالية المقوالجزءا  من هذه ا  8إلى رقم    1فقة من رقم  تعتبر اإليضاحات المر 

 ودة  دمح ال ة المساهمة العامةشركة اإلحداثيات العقاري
 الموحدةالمختصرة  المرحليةالشامل  قائمة الدخـل

 )غير مدققة( 2021آذار  31أشهر المنتهية في للثالثة 
 

 رآذا 31هر المنتهية في ثة أشللثال  
 (قةغير مدق) 

  2021  2020 
 ر اـــــدين   دينـــــار   
 
 ترة  الفارة سخ

 
 (3ر166)

 
 (8ر518)

 األرباح والخسائر  ا إلىهل حويم تاالخرى التي لن يتيضاف: بنود الدخل الشامل 
 في الفترات الالحقة بعد الضريبة:   

    

 ل خال نم الية بالقيمة العادلةصافي التغير في القيمة العادلة للموجودات الم
 الدخل الشامل االخر    

 
(84) 

 
(730) 

 (730)  (84)  امل األخرى للفترة بعد الضريبة لدخل الش د اع بنو و ممج
 (9ر248)  (3ر250)  ة فتر لل لمجموع الدخل الشام 



 

 ةموحدال  مختصرةال   ليةحر الية المئم الم قوال من هذه اءا  جز   8إلى رقم    1فقة من رقم  تعتبر اإليضاحات المر 
 

   شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
 دةوحالم صرةالمخت المرحلية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 ة( ر مدققيغ) 2021ر اآذ 31 أشهر المنتهية فيللثالثة 
 

 
 ل الما رأس 

 خصم اإلصدار  المدفوع
 احتياطـي 
 إجبـاري 

 احتياطـي 
 اختيـاري 

 احتياطي
 لة مة العادي قال

 خسارة 
 الفترة

 خسائر 
 المجمــوع  متراكمة

 ـاردينـ دينــار دينــار دينـــار  دينـــار  دينــار دينـــار  دينـــار  
         -2021ر آذا 31المنتهية في  أشهرثة ثاللل

 3ر196ر243 (832ر168) - (3ر443) 68ر946 65ر940 (589ر659) 4ر486ر627 2021ل كانون الثاني ا في أو كم الرصيد
 (3ر250) - (3ر166) (84) - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة  

 3ر192ر993 (832ر168) (3ر166) (3ر527) 68ر946 65ر940 (589ر659) 4ر486ر627 2021آذار   31الرصيد كما في 
         

         -2020آذار  31المنتهية في  أشهرللثالثة 
 3ر326ر122 (703ر433) - (2ر299) 68ر946 65ر940 (589ر659) 4ر486ر627 2020ني اث كما في أول كانون ال الرصيد

 (9ر248) - (8ر518) (730) - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة  

 3ر316ر874 (703ر433) (8ر518) (3ر029) 68ر946 65ر940 (589ر659) 4ر486ر627 2020آذار   31الرصيد كما في 
 



 

 موحدةال  مختصرةال   ليةحر المالية المئم  قوالمن هذه ا  ا  زءج  8إلى رقم    1فقة من رقم  تعتبر اإليضاحات المر 
 

   العامة المحدودةة المساهمة ير ة اإلحداثيات العقاشرك
 الموحدة  المختصرة المرحلية قائمة التدفقات النقدية

 ة(قق)غير مد 2021آذار  31أشهر المنتهية في ثالثة لل
 

 ذارآ 31في  للثالثة أشهر المنتهية 
 مدققة()غير 

 2021  2020 
 دينــــار   دينــــار  

    األنشطة التشغيلية 
    

 (8ر518)  (3ر166) خسارة الفترة 
    
    -ديالتعت

 827  827 استهالكات
 (26)  - ةدائن فوائد 

      تغيرات رأس المال العامل
 1ر263  215 ة ات عالق ذ جهات مبالغ مستحقة الى

 (1ر461)  1ر039 رى خأأرصدة مدينة 
 (3ر142)  1ر242 أخرى  نةة دائ دصأر 

 (11ر057)  157 ية التشغيل نشطةاأل (المستخدمة في) من ةالنقدي اتصافي التدفق
    

    ية تثمار االس األنشطة
    

 26  - فوائد مقبوضة
 26  - ية ر اماالستث ة من األنشطةالنقديات صافي التدفق

    
    

 (11ر031)  157 مهفي حك النقد وما في (نقصلا الزيادة ) صافي
 13ر324  739 لفترة كمه في بداية اح وما فيقد الن 

 2ر293  896 لفترة في نهاية ا  هكمالنقد وما في ح
 
 



 محدودة  لا مة  العا  شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة
 دةصرة الموحختلماالمرحلية    ماليةال  حول القوائم  إيضاحات

   2021آذار    31ي  كما ف
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 عــام (1)

 

  ى لر مقسم اادين  3ر000ر000دره برأسمال ق 2005 ول أيل 18ارية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ حداثيات العقتأسست شركة اإل

زيادة   2015نيسان  20د بتاريخ ق عذي اعها غير العادي الالعامة في إجتم لهيئةلواحد. قررت ام اار للسهن ي دإسمية سهم بقيمة  3ر000ر000

ن طريق إصدار  ع وذلك 2015كانون األول  31دينار كما في  4ر070ر627ار ليصبح دين  3ر000ر000من رأسمال الشركة 

آب   20في  اءات زيادة رأس المالم إستكمال إجرد ت فلس. وق 400داره وبخصم إصدار مق ر واحد ان إسمية دي  بقيمة مهس 1ر070ر627

ن أسهم المجموعة غير المكتتب بها  سهم م  416ر000على تخصيص  2017نيسان  12لمالية بتاريخ األوراق ا وافقت هيئة  د وق .هذا2015

دينار  254ر594ديد مبلغ بتسردنية ألا ثمارات ركة الثقة لإلست قامت ش  ثردنية حي رات األامقة لإلستث سهم لشركة الث  929ر373البالغة 

 .دينار 4ر486ر627مال المدفوع والمكتتب به صبح رأس الي لدا دينار للسهم( نق 0ر612)بقيمة 

 

األراضي   وشراء  ةي قق السكن شامة القاطة بذلك والخدمات المرتب  فة ة القيام بأعمال إدارة العقارات وتطويرها وتقديم كات الشركمن غايا

 سابها الخاص. المالية لح  قورا واإلستثمار في األ  لتحقيق غايات الشركة  مصدير وما يلزالت تيراد وسالرات واوالعقا

 

 (. ست )الشركة األمنفم المالية لشركة جورداالمختصرة الموحدة للمجموعة مع القوائ يتم توحيد القوائم المالية المرحلية 

 

 .2021اذار  27يخ الشركة بتار اإلدارةلس  مج من قبل  ةدحة المو المرحلية المختصر اليةملوائم اقلاذه ه ار إقرتم 

 

 المملكة األردنية الهاشمية.  –الرئيسي للشركة في جبل عمان، عمان قر مليقع ا

 

 

 ات المحاسبيةأسس اإلعداد والسياس ( 2)

 

محاسبة الدولي رقم  ار الي معل وفقا   2021 ار ذآ 31المنتهية في  أشهر ة ث للثال ة ق فالمر ة دالمرحلية المختصرة الموح  الية الم القوائم  داد تم اع

 ية المرحلية(. رير المال( )التقا34)

 

 . للمجموعة  ة ي ئيسلذي يمثل العملة الرالموحدة وا المختصرة ة المالية المرحلي القوائم ان الدينار االردني هو عملة اظهار  

 

الل الدخل الشامل  بالقيمة العادلة من خخية باستثناء الموجودات ي رافة الت الموحدة وفقا لمبدأ الكل المختصرة المرحليةالمالية القوائم اعداد  تم

 والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.   خراال

 

ة السنوية والمعدة وفقا   ي المالائم في القو المطلوبةمات واإليضاحات معلو لضمن كافة ات ت ال الية المرحلية المختصرة الموحدة لمإن القوائم ا

ثة  . كما أن نتائج األعمال للثال2020كانون األول  31ب أن تقرأ مع التقرير السنوي للمجموعة كما في يج ية الدولية ولمعايير التقارير المال

 . 2021ون األول ن كا 31 في ستنتهيي لسنة الت تائج المتوقعة لالن  ال تمثل بالضرورة مؤشرا  على 2021 آذار  31أشهر المنتهية في 



 همة العامة المحدودة  المساشركة اإلحداثيات العقارية  
 حدةمو ال  ةالمختصر المرحلية    حول القوائم المالية  إيضاحات
   2021آذار    31كما في  
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 ة يلمحاسبا  اتالسياس  لتغيرات فيا
 

متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية   ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كانون الثاني  1بتطبيق التعديل التالي اعتبارًا من  ت قام الشركة، باستثناء أن 2020ألول ون اكان 31الموحدة للسنة المنتهية في 

2021: 
 
ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ي تعديالت على المع  :- )سعر الفوائد المعروضة بين البنوك(   IBORالمرحلة الثانية من إصالح    
التقارير   ار الدولي إلعدادي( ، والمع7ة رقم )ار الدولي إلعداد التقارير المالي يمعل، وا( 39( ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9)

 (. 16ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ي ( والمع4رقم )  ةالمالي
 

تخدم لتحديد سالم عند استبدال المرجع المتعلقة باألثر على التقارير الماليةو إعفاءات مؤقتة  IBORتوفر المرحلة الثانية من إصالح 
 :الت التطبيقات العملية التاليةخاطر. تشمل التعدييعتمد على العائد شبه الخالي من الممرجع  ب IBORسعر الفائدة  

 
التعاقدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي ليتم التعامل مع التغيرات التطبيق العملي  •

 دة المتغير، بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق.ئالفاكتغييرات في سعر  
 

تحوط مع استمرارية تعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة الل التعدي الشركةات من تتطلب اإلعفاء •
ئد الخالي من االع مرجع يعتمد على عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي ب للشركةعالقات التحوط 

 المخاطر. 
 

ة أو أسعار الفائدة في حال التغير في القيمة العادل ، للتحوطات لمخاطراستخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا للشركةجوز ي •
 تم تحديد مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل. 

 
  التطبيقات العمليةباستخدام هذه  الشركةسوف تقوم  .ركةللشلم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة 

 .لتطبيقإذا أصبحت قابلة لفي الفترات المستقبلية  
 



 همة العامة المحدودة  المساشركة اإلحداثيات العقارية  
 حدةمو ال  ةالمختصر المرحلية    حول القوائم المالية  إيضاحات
   2021آذار    31كما في  
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 ذات عالقة   معامالت مع جهات ( 3)
 

عار  ساأل عتمادهذا ويتم اموعة. ا للمجي واإلدارة التنفيذية العل يني سي مساهمين رئ  اركات التي هم فيهتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين والش 

 دارة المجموعة. إلقة بهذه العمليات من قبل علشروط المت وا
 

 هي كما يلي:  الموحدة المختصرة  المرحلية إن تفاصيل األرصدة مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي
 

 آذار 31 

2021 

 األول  كانون 31 

2020 

 ردينـــا  دينــــار 

 )مدققة(    ر مدققة(  )غي  قةالت ع جهات ذا حقة الىلغ مستمبا
    

 17ر756  17ر967 * (  رئيسيمساهم شركة التعاون إلدارة العقارات )شركة مسيطر عليها من قبل 
 26ر548  26ر552 شركة جوردانفست )الشركة األم( 

 44ر304  44ر519 
 

 العقارات. دارة عاون إلا من شركة الت تئجار مكاتبهعة باسوم المجمتقو *
 

 هي كما يلي:  الموحدة المختصرة المرحلية هات ذات عالقة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل جمع ال مالت المعا لي فاصن ت إ
 

 آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020 

 دينـــار  دينــــار 

 )غير مدققــة(   )غير مدققــة(  

 ارة العقارات  ون إلدالتعا شركة صروف إيجار مدفوع ل م

 500  500 ( م رئيسيمساهقبل  نعليها م طر كة مسي رش )   
 

 .2020و 2021آذار  31خالل الفترات المنتهية في التنفيذية لم تقم المجموعة بدفع رواتب ومكافآت لإلدارة 
 

 الشركات التابعة 
 

 لية:تابعة ال ا التاهالمالية للشركة وشركات  لموحدة القوائمتتضمن القوائم المالية ا
 

  ة ي كلملنسبة ا   

 ة الشرك م اس

المال  س ار

 طبيعة النشاط  فوع المد

   آذار 31

2021 

 كانون األول  31

 نوع الشركة  2020

     دينــار 
      

 محدودة المسؤولية  ٪100 ٪100 استثمار عقاري  1ر000 شركة سيل حسبان العقارية 

 ة ي لسؤومحدودة الم ٪100 ٪100 ري عقاار استثم 1ر000 لي العقاري اشركة حجرة الشم

 محدودة المسؤولية  ٪100 ٪100 ار عقاري استثم 1ر000 عقارية ال كا سخربة ة شرك
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 ساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترةالحصة األ (4)

 آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020 

 ة( ـ قـ)غير مدق  ــة( )غير مدقق 

    

 4ر486ر627  4ر486ر627   م )سهم(سهاأل ح لعدد المتوسط المرج

 (8ر518)  (3ر166) فترة )دينار(ال رة اخس

    

 دينــار/فلس   دينــار/فلس  

 ( 002/0)  ( 001/0) الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة 

 

 

 ضريبة الدخل (5)

 

يف المقبولة ضريبيا  على  راصملاادة زي  لك بسبب ذو 2020و 2021 ذار آ 31تهية في المن  ترات للفلم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل 

كضريبة مساهمة وطنية بحسب   ٪ تستحق1باإلضافة الى  ٪20هي  مجموعةلل القانونية نسبة ضريبة الدخل  ان اإليرادات الخاصة للضريبة. 

 .2018( لسنة 38قانون الضريبة رقم )

 

 . 2014المالية  ةلسن ة اي حتى نهاة الدخل  ب نهائية مع دائرة ضري  صة لخام ول على ة بالحص عقامت المجمو

 

لسجالت المحاسبية  بمراجعة اولم تقم الدائرة  2019م حتى عايبة الدخل والمبيعات لكشوفات الضريبية لدائرة ضرقديم اقامت المجموعة بت 

 الموحدة.  ةرتصخالم  ليةالمرحة ي داد القوائم المالعريخ إحتى تا

 

 

 عقارات تحت التطوير  ( 6)

 

 لي: ي كما ي هاصيل هذا البند فان ت 

 ذارآ 31 

2021 

 ول كانون األ 31 

2020 

 دينـــــار  دينـــــار 

 )مدققـــة(   )غير مدققة(  

    

 1ر230ر176  1ر230ر176 أقل(  ة القابلة للتحقق أيهماية والقيم أراضي )بالقيمة الدفتر
 226ر451  225ر624 كلفة( الب ) * ت سكنيةوحدا 

 1ر942ر107  1ر942ر107 يذ )بالكلفة( تنفمشاريع تحت ال
 (100ر000)  (100ر000) * تثمارات عقارية: مخصص تدني اسزلن ي 
 3ر298ر734  3ر297ر907 
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ع، مرب متر  220ريبا  تق تبلغ ة ي اجمالبمساحة  دينار تتمثل في ثالث شقق 161ر932بقيمة دفترية تبلغ  يتضمن هذا البند وحدات سكنية *

ذه الشقق للمجموعة حتى تاريخ هيتم نقل ملكية  ولم 2011تشرين الثاني  30بتاريخ  ة موعاسم المجب هذه الشقق البيع ل تسجيل وعد تم

مخصص تدني   احتساب  2020األول  كانون  31السنة المنتهية في تم خالل  . الموحدة المختصرة المرحلية  المالية  اعداد هذه القوائم

اذار   31خصص تدني خالل الفترة المنتهية احتساب م ب مجموعة لاقم . هذا ولم ت دينار 100ر000 على قيمة االستثمارات العقارية بقيمة

2021. 

 

 

 شركة ل( وأثره على ا 91 -انتشار فايروس كورونا )كوفيد (      7)

 

ك من قيود وإجراءات  لرافق ذلعالمي وقطاعات األعمال المختلفة وما صاد ات قلى اال ( ع19-وفيد كس كورونا )ثير فيرويجة استمرار تأنت 

كان لها   تيلف الراهنة والظرو التشغيلية با وانشطتهاالمجموعة ارات ثماست  تتأثر لم .جوار وبقية دول العالمة ودول ال األردني  ةم حكوفرضتها ال

 . تقتصر أعمال المجموعة على تطوير وبيع عدد محدود من العقارات  حيث  ت مختلف القطاعا على مباشر وغير مباشر عكاس ن ا

 

 

 أرقام المقارنة (      8)

 

المرحلية  بويب أرقام القوائم المالية لتتناسب مع ت 2020لعام  الموحدة المرحلية المختصرة اليةبويب بعض أرقام القوائم المدة تاع م إت

حقوق الملكية لعام أو  الخسارةلى ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر ع  2021راذا 31كما في تهية للفترة المنلموحدة ا صرةتالمخ

2020. 

 


