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 الموحدةتقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة 

 ةدودمحالعامة المساهمة ال شركة اإلحداثيات العقارية مجلس ادارةإلى 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  -عمان 

 

 

 مقدمة 

 

)"الشركة"(  مساهمة العامة المحدودة الاإلحداثيات العقارية المرفقة لشركة الموحدة راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة لقد 

  المختصرة المرحلية المركز المالي  ة مئقامن والتي تتكون  2020 أيلول  30كما في وشركاتها التابعة )ويشار إليهم معاً بالمجموعة( 

الموحدة  المختصرة المرحلية الشامل وقائمة الدخلالموحدة  المختصرة ة وقائمة الدخل المرحلي 2020 أيلول 30كما في الموحدة 

أشهر  تسعة لل ةدالموح المختصرة المرحلية وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  المختصرة المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية

عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة   مسؤولاإلدارة لس مجن إ .حات حولهافي ذلك التاريخ واإليضاالمنتهية 

هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية  ان مسؤوليتنا  .)التقارير المالية المرحلية( 34المحاسبة الدولي لمعيار  وفقاالموحدة 

   .مراجعتنا إلى استنادا  الموحدة لية المختصرةحرملا

 

 ةجعانطاق المر

 

ً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة مراجعتنا جرت لقـد  "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق   2410وفقا

بشكل أساسي من األشخاص   باستفسارات القيام  ي فمراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل  ان عملية . الحسابات المستقل للمنشأة"

ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير  .ر المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىمسؤولين عن األمو ال

ول على تأكيدات حول كافة حصل ا من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من 

 .ال نبدي رأي تدقيق حولها فإننايدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه تي من الممكن تحداألمور الهامة ال

 

 النتيجة

 

دها ادع االمرفقة لم يتم الموحدة المختصرة  المالية المرحلية القوائمتجعلنا نعتقد بأن  انتباهنا أية أمور سترعتلم بناء على مراجعتنا، 

 .34المحاسبة الدولي لمعيار الجوهرية وفقا النواحي  من كافة

 

 فقرة تأكيدية

 

( حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة، يتضمن بند عقارات تحت التطوير وحدات 6كما هو مبين في إيضاح )

ويتضمن سند تسجيل تلك  2020 أيلول 30في ا مك دينار 161ر932سكنية غير مسجلة باسم المجموعة بقيمة دفترية بلغت 

 باسم المجموعة.  الشققلعقارات وعد بيع لهذه ا

 األردنإرنست ويونغ/

 

 

 وضاح عصام برقاوي

 591ترخيص رقم 
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 الموحدة    المختصرة  جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية  7إلى رقم    1من رقم  ت المرفقة  تعتبر اإليضاحا
 

   شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة 

 الموحدة المختصرة المرحلية ليماقائمة المركز ال

 2020 أيلول 30كما في 

 

 

 ت احاإيض

 أيلول  30

2020  

 كانون األول  31

2019 

 دينـــــار  دينـــــار  

 )مدققة(    )غير مدققة(    الموجودات 

     -موجودات غير متداولة 

 3ر402ر043  3ر399ر561 6 عقارات تحت التطوير 

 4ر037  2ر928  الدخل الشامل االخر   من خالل لةموجودات مالية بالقيمة العاد

 3ر406ر080  3ر402ر489  

     –اولة موجودات متد

 11ر023  11ر950  أرصدة مدينة اخرى 

 13ر324  2ر510  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 24ر347  14ر460  

 3ر430ر427  3ر416ر949  مجموع الموجودات 

     

     بات لو حقوق الملكية والمط 

     -حقوق الملكية 

     حقوق ملكية حملة االسهم 

 4ر486ر627  4ر486ر627 1 رأس المال المدفوع 

 (589ر659)  (589ر659)  خصم اإلصدار 

 65ر940  65ر940  إحتياطي إجباري 

 68ر946  68ر946  احتياطي اختياري 

 (2ر299)  (3ر408)  احتياطي القيمة العادلة 

 -  (18ر505)  خسارة الفترة

 (703ر430)  (703ر430)  خسائر متراكمة 

 3ر326ر125  3ر306ر511  حقوق الملكية   موعمج

     

     –المطلوبات 

     مطلوبات متداولة 

 40ر665  44ر106 3 جهات ذات عالقة   مبالغ مستحقة الى 

 63ر637  66ر332  أخرى أرصدة دائنة 

 104ر302  110ر438  مجموع المطلوبات 

 3ر430ر427  3ر416ر949  والمطلوبات   ق الملكيةموع حقوجم



 

 موحدة  الالمختصرة  رحلية  جزءًا من هذه القوائم المالية الم  7قم  إلى ر   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 

   شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة 

 الموحدة   المختصرة  المرحلية قائمة الدخـل

 ة( )غير مدقق  2020  أيلول 30أشهر المنتهية في    للتسعةللثالثة أشهر و

 

 

 إيضاح

 شهر المنتهية  أللثالثة 

  أيلول  30في 

 شهر المنتهية  أ ةسعللت 

 أيلول  30في 

  2020 2019  2020 2019 

 ارــدينـــ ارــدينـــ  ارــدينـــ ارــــدينـ  

       

 431 26  117 -  فوائد دائنة

 3ر073 2ر496  767 1ر007  ايرادات أخرى

 (22ر026) (20ر792)  (5ر170) (5ر726)  مصاريف إدارية

 (400) (225)  - ( 90)  سويقيف ت مصار

 (38) (10)  ( 6) -  يةمصاريف بنك

 (18ر960) (18ر505)  (4ر292) (4ر809)  الفترةخسارة 

       

 فلس/ دينــار  فلس/ دينــار   فلس/ دينــار  فلس/ دينــار   

     
 

 

 الحصة األساسية والمخفضة للسهم 

 ( 004/0) (0ر004)  ( 001/0) ( 001/0) 4 الفترةمن خسارة 

 

 

 



 

 موحدة  الالمختصرة  رحلية  جزءًا من هذه القوائم المالية الم  7قم  إلى ر   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 

   مساهمة العامة المحدودة العقارية داثيات الحشركة اإل

 الموحدة  المختصرة المرحلية الشامل  قائمة الدخـل

 غير مدققة( )  2020  أيلول 30أشهر المنتهية في    للتسعةللثالثة أشهر و

 
 

 شهر المنتهية  للثالثة أ 

  أيلول  30في 

 شهر المنتهية  أ للتسعة

 أيلول  30في 

 2020 2019  2020 2019 

 ارــدينـــ ارــدينـــ  ارــدينـــ ارــــدينـ 

      

 (18ر960) (18ر505)  (4ر292) (4ر809) الفترةخسارة 

      

يتم تحويلهـا  التي لنبنود الدخل الشامل االخرى يضاف: 

 :بعد الضريبةالفترات الالحقة  الى األرباح والخسائر في

     

بالقيمـة  اليـةلمصافي التغير في القيمة العادلة للموجودات ا

 (350) (1ر109)  (197) 28 ل الشامل االخرالل الدخالعادلة من خ

 (350) (1ر109)  (197) 28 مجموع بنود الدخل الشامل االخرى للفترة بعد الضريبة

 (19ر310) (19ر614)  (4ر489) (4ر781) الشامل للفترةالدخل مجموع 

 



 

 موحدة  الالمختصرة  رحلية  جزءًا من هذه القوائم المالية الم  7قم  إلى ر   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 

   حدودة لمشركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة ا 

 الموحدة   المختصرة  المرحلية الملكيةحقوق  التغيرات في  قائمة

 )غير مدققة(  2020  أيلول 30لمنتهية في  ا هر أش  للتسعة 

 

 رأس المـال  

 خصم اإلصدار  عالمدفـــو

 إحتيــاطي

 إجبــاري 

 إحتيــاطي

 اختيــاري

 إحتيــاطي

 القيمة العادلة 

 خسارة 

 الفترة 

 ائر ــخس

 عــوـالمجم ة ـمتراكم

 دينـــــار  ر ـاــدينــ دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  

 المنتهية في   أشهر للتسعة 

 -2020 أيلول  30

        

 2020الثاني كانون  أول فيكما الرصيد 
 3ر326ر125 (703ر430) - (2ر299) 68ر946 65ر940 (589ر659) 4ر486ر627

 (19ر614) - (18ر505) (1ر109) - - - - مل للفترة شامجموع الدخل ال 

 3ر306ر511 (703ر430) (18ر505) (3ر408) 68ر946 65ر940 (589ر659) 4ر486ر627 2020 أيلول  30  فيكما الرصيد 

 

 للتسعة أشهر المنتهية في 

 -2019أيلول  30

        

 3ر350ر410 (679ر467) - (1ر977) 68ر946 65ر940 (589ر659) 4ر486ر627 2019ثاني أول كانون ال الرصيد كما في

 (19ر310) - (18ر960) (350) - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

 3ر331ر100 (679ر467) (18ر960) (2ر327) 68ر946 65ر940 (589ر659) 4ر486ر627 2019أيلول  30الرصيد كما في  

 

 



 

 موحدة  الالمختصرة  رحلية  جزءًا من هذه القوائم المالية الم  7قم  إلى ر   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 

   العامة المحدودة لعقارية المساهمة شركة اإلحداثيات ا 

 دة موح ال المختصرة المرحلية  قائمة التدفقات النقدية 

 )غير مدققة(  2020  أيلول 30أشهر المنتهية في   للتسعة 

 

 أيلول  30شهر المنتهية في أ للتسعة 

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار األنشطة التشغيلية

    

 (18ر960)  (18ر505) الفترةة خسار

    

    -تعديالت

 2ر482  2ر482 استهالكات

 (431)  (26) ايراد فوائد

    

    – تغيرات رأس المال العامل

    

 2ر992  3ر441 جهات ذات عالقةمستحقة الى مبالغ 

 (666)  (927) أخرىمدينة أرصدة 

 (4ر122)  2ر695 أخرى دائنةأرصدة 

 (18ر705)  (10ر840) يةالتشغيل األنشطة في ةالمستخدم ةالنقدي اتصافي التدفق

    

    يةاالستثمار طةاألنش

    

 431  26 بوضةد مقفوائ 

 431  26 يةاالستثمار األنشطةمن  ةالنقدي اتصافي التدفق

    

 (18ر274)  (10ر814) في النقد وما في حكمه النقص صافي

 35ر121  13ر324 النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

 16ر847  2ر510 الفترةة النقد وما في حكمه كما في نهاي

 

 



 لمحدودة  لعامة ا المساهمة اشركة اإلحداثيات العقارية  
 المرحلية المختصرة الموحدة   حول القوائم المالية  إيضاحات

 2020  أيلول  30كما في
 

 -1- 

 

 عــام (1)

 

دينار مقسم الى  3ر000ر000برأسمال قدره  2005أيلول  18لعامة المحدودة بتاريخ اإلحداثيات العقارية المساهمة ا شركة تأسست 

 2015نيسان  20 خ غير العادي الذي عقد بتاريسهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد. قررت الهيئة العامة في إجتماعها  3ر000ر000

وذلك عن طريق إصدار   2015كانون األول  31في  دينار كما 4ر070ر627دينار ليصبح  3ر000ر000زيادة رأسمال الشركة من 

آب   20إجراءات زيادة رأس المال في فلس. وقد تم إستكمال  400سهم بقيمة إسمية دينار واحد وبخصم إصدار مقداره  1ر070ر627

غير   سهم من أسهم المجموعة 416ر000خصيص ى تعل 2017نيسان  12اق المالية بتاريخ ئة األورهيوافقت  وقد  هذا .2015

األردنية بتسديد مبلغ األردنية حيث قامت شركة الثقة لإلستثمارات لإلستثمارات سهم لشركة الثقة  929ر373المكتتب بها البالغة 

 .ينارد 4ر486ر627المال المدفوع والمكتتب به س رأدينار للسهم( نقدا ليصبح  0ر612دينار )بقيمة  254ر594

 

ة العقارات وتطويرها وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بذلك واقامة الشقق السكنية وشراء األراضي من غايات الشركة القيام بأعمال إدار

 لحسابها الخاص. ة اليفي األوراق الموالعقارات واالستيراد والتصدير وما يلزم لتحقيق غايات الشركة واإلستثمار 

 

 ع القوائم المالية لشركة جوردانفست )الشركة األم(.ة الموحدة للمجموعة ملية المختصرالمرح الية يتم توحيد القوائم الم

 

 

 .2020تشرين األول  28يخ الشركة بتار اإلدارةوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس قلاذه ه ارإقرتم 

 

 

 ردنية الهاشمية. المملكة األ –جبل عمان، عمان ة في سي للشركئييقع المقر الر

 

 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (2)

 

ً لمعيار المحاسبة الدولي  2020 أيلول 30تهية في المن اشهر للتسعة حدة المرفقة المختصرة المو المالية المرحلية تم اعداد القوائم  وفقا

 (. يةلية المرحل ماال( )التقارير 34رقم )

 

 الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة . المختصرة ردني هو عملة اظهار القوائم المالية المرحليةلدينار االان ا

 

خل  لدا الل بالقيمة العادلة من خالموحدة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات  مختصرةال المرحليةالمالية القوائم تم اعداد 

 التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.و  خراالالشامل 

 

ية السنوية والمعدة وفقاً ئم الماللومات واإليضاحات المطلوبة في القوالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعإن القوائم الما

. كما أن نتائج األعمال 2019كانون األول  31ا في موعة كملسنوي للمجا يرلمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقر

نون األول كا 31في لنتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي ال تمثل بالضرورة مؤشراً على ا 2020 أيلول 30ة في أشهر المنتهي للتسعة

2020. 



 داثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة  شركة اإلح
 المختصرة الموحدة المرحلية    حول القوائم المالية  إيضاحات

 2020  أيلول  30كما في
 

 -2- 

 في السياسات المحاسبية: التغيرات

 

لقوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد ا الموحدةمالية المرحلية المختصرة وائم الاعداد الق في ة ان السياسات المحاسبية المتبع

كانون الثاني  1بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً من  ت قام المجموعة ، باستثناء أن 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في  الموحدة

2020: 

 

 (: تعريف "األعمال" 3قم )لدولي را المالية ير ارتعديالت على معيار التق

مال"،  ( "اندماج األع 3على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت 

. توضح ل" أم اليف "األعماعرت ت المستحوذ عليها ينطبق عليهالمنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودااعدة المس

إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقييم ما 

عمال األت عليها جوهرية، وتضييق تعريفا مساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذيهات لوتضيف توجموجودة، 

 وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.  خرجات، والم

 

ذها في أو بعد استحواون تاريخ على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يك تم تطبيق التعديالت 

إعادة النظر في هذه  المجموعة لى يتعين ع لتالي، لم باو  .2020كانون الثاني  1أو بعد  سنوية التي بدأت في  بداية أول فترة ابالغ

 المعامالت التي حدثت في فترات سابقة.

 

 .للمجموعة حدةالمو تصرة المرحلية المختطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية ن لم ينتج أي أثر ع 

 

 ( 7رقم ) الدولي  ير الماليةارتق( ومعيار ال9لية الدولي رقم )تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير الما

تشمل عدد من عمليات  7ار التقارير المالية الدولي رقم ومعي 9الدولي رقم إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية 

دى ط إذا أالقة التحو ر ع أثتت  ل معايير معدالت الفائدة.ي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديعفاءات التاإل

لى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتيجة لهذا لنقدية المستندة إل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و / أو حجم التدفقات االتعدي

ل وط، خالأداة التح أو  وطستندة إلى المعيار، لبند التحون هناك عدم تيقن حول توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المديل، قد يكالتع

(. قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت RFR) ي من المخاطر بسعر فائدة خالالسابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي الفترة 

 .لة للغايةملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعامتوقعة محتالمعاملة ال

 

الي  ر سعر الفائدة الحالتحوط من االستمرار خالل فترة عدم اليقين قبل استبدال معيان محاسبة لتي تمكت مؤقتة وااءاعفتوفر التعديالت إ

 "(. RFRبسعر فائدة خاٍل من المخاطر )"

 

ق بأثر طبيت السماح بالتطبيق المبكر. ويتممع  2020كانون الثاني  1بعد لفترات المالية التي بدأت في أو على ايالت تم تطبيق التعد

أي عالقات تحوط باالستفادة من ، وال يمكن تعيين أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغائها مسبقًا عند تطبيق الطلب ي. إال رجع

 التجارب السابقة.  

  

ة عند رير الماليتقااللى المسائل التي قد تؤثر على ر المحاسبة الدولية تركيزه إالمرحلة األولى، يحول مجلس معايينتهاء من بعد اال

بالمرحلة الثانية من مشروع مجلس ويشار إلى ذلك  (. "RFRبسعر فائدة خاٍل من المخاطر )"ستبدال معيار معدل الفائدة الحالي ا

   معايير المحاسبة الدولية.

 

 .للمجموعة الموحدةة المختصرة المرحليعلى القوائم المالية  أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت  لم ينتج 
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 ذات عالقة  مع جهاتمعامالت  (3)
 

تماد ين واإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة. هذا ويتم اعيا مساهمين رئيستمثل الجهات ذات العالقة المساهمين والشركات التي هم فيه

 روط المتعلقة بهذه العمليات من قبل ادارة المجموعة.االسعار والش
 

 هي كما يلي:الموحدة  المختصرة المرحليةالمركز المالي  قائمة   الظاهرة في ع الجهات ذات العالقة إن تفاصيل األرصدة م
 

 أيلول 30 

2020 

 ون األولكان 31 

2019 

 ــاردينـ  ــاردينــ 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

    :ذات عالقةجهات  مستحقة الى مبالغ

 15ر078  17ر554 *( اهم رئيسيمسشركة التعاون إلدارة العقارات )شركة مسيطر عليها من قبل 

 25ر587  26ر552 شركة جوردانفست )الشركة األم(

 40ر665   44ر106 

 

 من شركة التعاون إلدارة العقارات. هاالمجموعة باستئجار مكاتبتقوم  *
 

 :يلي هي كما الموحدة   المختصرة المرحليةهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الج  إن تفاصيل المعامالت مع
 

 أيلول 30 منتهية فيأشهر ال للتسعة 

 2020  2019 

 ــاردينـ  ــاردينــ 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

    مصروف إيجار مدفوع لشركة التعاون إلدارة العقارات

 1ر500  1ر503 رئيسي( ساهم)شركة مسيطر عليها من قبل م

 

 .2019و  2020 أيلول 30نتهية في المرات خالل الفت تنفيذيةلم تقم المجموعة بدفع رواتب ومكافآت لإلدارة ال

 

 التابعة  الشركات
 

 مختصرة الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية:تتضمن القوائم المالية المرحلية ال

 

  ةنسبة الملكي   

 لشركةاسم ا

راس المال 

 2020 أيلول 30 طبيعة النشاط المدفوع

 ولكانون األ 31

 ةنوع الشرك 2019

     ــاردين 
      

 سؤوليةمحدودة الم ٪ 100 ٪ 100 استثمار عقاري 1ر000 شركة سيل حسبان العقارية

 ةمحدودة المسؤولي ٪ 100 ٪ 100 استثمار عقاري 1ر000 شركة حجرة الشمالي العقاري

 محدودة المسؤولية ٪ 100 ٪ 100 استثمار عقاري 1ر000 ربة سكا العقاريةشركة خ
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 والمخفضة للسهم من خسارة الفترةساسية الحصة األ (4)
 
 

 أيلول 30 المنتهية فيأشهر  للتسعة  أيلول 30 للثالثة أشهر المنتهية في 

 2020  2019  2020  2019 

 ر مدققة()غي  ة(دقق)غير م  )غير مدققة(  ة()غير مدقق 
        

 4ر486ر627  4ر486ر627  4ر486ر627  4ر486ر627 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(

 ( 18ر960)  ( 18ر505)  ( 4ر292)  ( 4ر809) خسارة الفترة )دينار(

        

 فلس/ دينــار  فلس/ دينــار  فلس/دينــار  لس/ دينــارف 

 ( 004/0)  ( 0ر004)  ( 001/0)  ( 001/0) سهم من خسارة الفترةالحصة األساسية والمخفضة لل

 
 

 ضريبة الدخل  (5)

 

ادة وذلك بسبب زي 2016و 2017و  2018و  2019و 2020 أيلول 30بة الدخل للفترات المنتهية في يرض مخصص اب يتم احتسلم 

٪ 1الى ٪ باإلضافة 20ل القانونية للمجموعة هي ن نسبة ضريبة الدخيبة. اة للضرضعبولة ضريبياً على اإليرادات الخاالمصاريف المق

 .2019والذي تم تطبيقه في األول من كانون الثاني  2018لسنة  (38)رقم بة ن الضريبحسب قانو  تستحق كضريبة مساهمة وطنية
 

 .2014المالية على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية السنة  قامت المجموعة بالحصول

 

 2015و  2016و  2017و  2018و 2019 عوامضريبة الدخل والمبيعات عن األ جموعة بتقديم الكشوفات الضريبية لدائرةقامت الم

 الموحدة. المختصرة رحليةالقوائم المالية المولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد 

 

 عقارات تحت التطوير  (6)

 

 :ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 أيلول 30 

2020 

 كانون األول 31 

2019 

 دينـــــار  دينـــــار 

 مدققــــة()  )غير مدققة( 
    

 1ر230ر176  1ر230ر176 ل(أراضي )بالقيمة الدفترية أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أق

 229ر760  227ر278 وحدات سكنية *)بالكلفة( 

 1ر942ر107  1ر942ر107 مشاريع تحت التنفيذ )بالكلفة(

 3ر402ر043  3ر399ر561 

 

متر  220ينار تتمثل في ثالث شقق بمساحة اجمالية تبلغ تقريباً د 161ر932ية تبلغ يتضمن هذا البند وحدات سكنية بقيمة دفتر *

لشقق للمجموعة  ولم يتم نقل ملكية هذه ا 2011تشرين الثاني  30شقق باسم المجموعة بتاريخ يع لهذه ال وعد البمربع، تم تسجيل 

 . المرحلية المختصرة الموحدة حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية
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 لالحقة ا ث احداأل(      7)

 

ك من قيود وإجراءات لرافق ذاألعمال المختلفة وما لعالمي وقطاعات قتصاد الى اال( ع 19-وفيدكثير فيروس كورونا )نتيجة استمرار تأ

 رتؤثي والتمية طورات العالن تتأثر األنشطة التشغيلية بالتمن الممكن أوار وبقية دول العالم، فإنه جة ودول الفرضتها الحكومة األردني

ً على اح شطة  نعلى أ حديد أثر فيروس كورونادراسة أولية لت بإعداد إلدارةت اقام . يةفاالقتصادية والجغرامختلف القطاعات  ليا

  طها في ضوء الظروف الراهنة. كما ناسبة لتمكينها من استمرارها بنشاءات المجراالتخاذ اإل للمجموعةمالي اء الوعلى األد المجموعة

 .تلبيتها اللتزاماتهاألصولها و ردادها ية استوامكان عةالمجمو  ت الفيروس على عمليا دراسة تفصيلية لتحديد أثر داداع  ددة بصداروأن اال

 

 


