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أػؼجء ٓدِف ثإلظثؼر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٓ .1ؼجُ ٢ثُك٤ع "ٓسٔع قجٓؽ" ٓسٔع ٓؽٝثٕ ثُطٔٓ َ٣ٞثَ شؽًز ثُظوؽ ُضط٣ٞؽ ثألػٔجٍ

ؼة٤ف ٓدِف ثإلظثؼر
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ـ
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ػؼـــٞثًا

 .5ثُك٤ــعر ظ٣ــٔــج زــعثظ٣ـــٖ
 .6ثُك٤ــع ٓسٔع ثقٔجػ َ٤ثُكؼٞظ١
 .7ثُك٤ع ؿ٤ث خؽظثٗٚ

ٓٔثَ شؽًز ثإلقضثٔجؼثس ٝثُظ٘جػجس ثُٔضٌجِٓز

ػؼـــٞثًا

ٓٔثَ شؽًز ثُع٣ؽر ُإلقضثٔجؼ ٝثُضط٣ٞؽ ثُؼوجؼ١

ػؼـــٞثًا

ٓٔثَ شؽًز ظثؼثس ثألؼظٗ٤ز ثُوجدؼز

ٓعهوٞث ثُسكجدجسٓ :جصؽًف ثُع٤ُٝز ُألقضشجؼثس

ػؼـــٞثًا

ًِٔز ؼة٤ف ٓدِف ثإلظثؼر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثُكجظر ثُٔكج ٖ٤ٔٛثٌُؽثّ
ثُكالّ ػِٝ ٌْ٤ؼزٔز هللا ٝدؽًجص،ٚ
٣كؽٗ ٢إٔ أؼزخ دٌْ دئقٔٝ ٢دئقْ أػؼجء ٓدِف إظثؼر شؽًز أٓٞثج ثُؼوجؼ٣ز ثُٔكجٔٛز ثُؼجٓز ثُٔسعٝظر دٔ٘جقذز إٗؼوجظ ثإلخضٔجع ثُؼجظ١
ثٍثجٖٓ ُ٤ٜتضٌْ ثُؼجٓز ثُٔٞهؽرًٔ ،ج ٣كؽٗ ٢إٔ أهعّ ٌُْ ٓٞخؿثًا ػٖ أ ْٛأػٔجٍ شؽًضٌْ ُِك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز كً 31 ٢جٗ ٕٞأٝ 2015 ٍٝضطضٜج
ثُٔكضوذِ٤ز.
هجٓش ثُشؽًز دضؤخ٤ؽ ٓج ٗكذض ٖٓ %86 ٚثًُٔٔ ، ٍٞج صو ّٞثُشؽًز ثأل ٕ دجُضؽً٤ؿ ػِ ٠ػِٔ٤ز ثُضك٣ٞن ٝثُضؽ٣ٝح ُُِٔ ٍٞؿ٣جظر ثػعثظ
ثُٔضكٞه ٖ٤كٝ ٚ٤دجُضجُ ٢عٓجٕ صؤخ٤ؽ ثُٔكجزجس ثُٔضذو٤ز ٓ٘ ٚضجط ٚدؼع ضؽٝج ػعظ ٖٓ ثُٔكضثٔؽ ٖ٣ثألخجٗخ ثُٔضطظظ ٖ٤دضدجؼر ثُضدؿةٚ
ٖٓ ثٌُِٔٔٝ ،ٚثُض ٢ثثؽس ػِ ٠هطجع ثُٔٞالس دشٌَ ػجّ ز٤ث قجؼػ٘ج دٔؽثقِز ٓكضثٔؽ ٖ٣خعظ ُِعض ٍٞثُ ٠ثُكٞم ثألؼظٗٗٝ ٢دس٘ج ددِخ
ػالٓض ٖٓ ٖ٤أًذؽ ث ُؼالٓجس ثُضدجؼ ٚ٣ثُضؽً٤ز ٝغُي ُِسلجظ ػِٗ ٠كذز ثالشـجٍ ظثضَ ثُُٔ ٍٞضعثؼى ثٗطلجع ثال٣ؽثظثس ثُضؤخ٤ؽ٣ز ك ٢ثُك٘ٞثس
ثُوجظٓ ٚدؼع ضؽٝج ٓدٔٞػ ٖٓ ٚثُٔكضثٔؽ ٖ٣ثألخجٗخ ٖٓ ثُكٞم
ٝكٔ٤ج ٣ضؼِن دجألُٓٞؼ ثُٔجُ٤ز َُ لؼًز  ،كوع زووش ضكجةؽ ظكضؽ٣ز ضالٍ ػجّ  2015دِـش ٗسٝ 490481 ٞغُي دؼع صلجٝػ٘ج ٓغ ثُذ٘ٞى
ُضطل٤غ ٗكخ ثُلٞثةع ٝثُؼٔٞالس ػِ ٠ثُوؽٝع ٝثُض ٢ثٗطلؼش ػٖ ثُؼجّ ثُٔجػ ٢زٞثُ ٢ثُِٔ ٕٞ٤ظ٘٣جؼ ثال ثٕ ثُٔشٌِ ٚثألًذؽ ثُض ٢صٞثخٚ
ثُشؽً ٢ٛ ٚهٔ٤ز ًِق ثٌُٜؽدجء ثُٔؽصلؼ ٚخعث ٝػؽ٣ذز ثُٔكولجس.
ٝصو ّٞثُشؽً ٚثألٕ دعؼثقز ثٌٓجٗ٤ز ثُضسٍُ ٍٞطجه ٚثُذعُ ِٚ٣ضسو٤ن ثُٞكؽ دٔظؽٝف ثٌُٜؽدجء ٝصْ ثصطجغ خِٔز ثخؽثءثس ُض٘ل٤ػ غُي.
ٝك ٢ثُطضجّ ال ٣كؼ٘ ٢إال إٔ أصوعّ دجُشٌؽ ثُدؿُِ َ٣كجظر ثُٔكج ٖ٤ٔٛػِ ٠ثُثوز ثُض ٢أُٗٞٝج إ٣جٛج ُٝدٔ٤غ ثُؼجِٓ ٖ٤ك ٢ثُشؽًز ػِ ٠خ ٜٞظْٛ
ٝإضالط ،ْٜؼثخ ٖٓ ٖ٤ه
هللا ثُؼؿ٣ؿ ثُوع٣ؽ إٔ ٞ٣كو٘ج خٔ٤ؼج ًا ُٔج ك ٚ٤ض٤ؽ ثألؼظٕ ثُـجُ.٢

ٝثُكالّ ػِٝ ٌْ٤ؼزٔز ه
هللا ٝدؽًجص،،،ٚ

قـجٓـؽ ثُطـ٣ٞـَ
ؼة٤ف ٓدِف ثإلظثؼر

صوؽ٣ـؽ ٓدِف ثإلظثؼر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ػٖ ثُلضؽر ثُٔ٘ض٤ٜز كً 31 ٢جٗ ٕٞأ 2015 ٍٝثُٔوعّ ُِ٤ٜتز ثُؼجٓز ثُؼجظ٣ز ُٔكج ٢ٔٛشؽًز أٓٞثج ثُؼوجؼ٣ز ثُٔكجٔٛز ثُؼجٓز ثُٔسعٝظر ك٢
ثإلخضٔجع ثُك٘ ١ٞثُكجظـ ثُػ ١ق٘٤ؼوع ك ٢صٔجّ ثُكجػز ثُثجٗ٤ز ػشؽر ظٜؽثًا ٖٓ  ّٞ٣ثالؼدؼجء ثُٔٞثكن 2016/4/27كٌٓ ٢جصخ ثُشؽًز .
زؼؽثس ثُكجظر ثُٔكج ٖ٤ٔٛثٌُؽثّ،
ثُكالّ ػِٝ ٌْ٤ؼزٔز ه
هللا ٝدؽًجص،ٚ
٣كؽ ٓدِف ثإلظثؼر إٔ ٣ؽزخ دٌْ كٛ ٢ػث ثإلخضٔجع ٝإٔ ٣وعّ إُ ٌْ٤صوؽ٣ؽ ٙثُكُِ٘ ١ٞك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز كً 31 ٢جٗ ٕٞأٝ 2015 ٍٝثُٔضؼٖٔ
ثُذ٤جٗجس ثُٔجُ٤ز ثُٔٞزعر ُِشؽًز ُػثس ثُك٘ز ٝصطِؼجس ثُشؽًز ثُٔكضوذِ٤ز ُؼجّ .2016

أٝالًاٝ :طق ألٗشطز ثُشؽًز ثُؽة٤ك٤ز ٝأٓجًٜ٘ج ثُدـؽثك٤ز ٝػعظ ثُٔٞظل ٖ٤كٜ٤ج ٝزدْ ثإلقضثٔجؼ ثُؽأقٔجُ:٢
أ  -أٗشطز ثُشؽًز ثُؽة٤ك٤ز:
صٜعف ثُشؽًز إُ ٠صسو٤ن ثُـج٣جس ثُضجُ٤ز ٖٓ ضالٍ إقضثٔجؼ أٓٞثُٜج ٓٝظجظؼ صِٜٔ٣ٞج كً ٢جكز أٝخ ٚثإلقضثٔجؼ ثُٔضجزز ًٔج :٢ِ٣
 .1شؽثء ٝد٤غ ٝإقضثٔجؼ ثُؼوجؼثس ٝثألؼثػ ٢ظثضَ ثُض٘ظٝ ْ٤ضجؼج ثُض٘ظ ْ٤ددٔ٤غ أٗٞثػٜج ٝإقضؼٔجالصٜج زكخ ثُوٞثٗٝ ٖ٤ثألٗظٔز
ثُٔؽػ٤ز.
 .2شؽثء ٝد٤غ ثألؼثػٝ ٢غُي دؼع سؽ٣ٞؽٛج ٝص٘ظٜٔ٤ج ٝصسكٜ٘٤ج ٝصوكٜٔ٤ج ٝكؽؾٛج ٝإ٣ظجٍ ًجكز ثُطعٓجس ثُالؾٓز ُٜج زكخ ثُوٞثٖٗ٤
ٝثألٗظٔز ثُٔؽػ٤ز.
 .3إهجٓز ٝإٗشجء ٓشجؼ٣غ ثإلقٌجٕ ٝثإلػٔجؼ دٌجكز أٗٞثػٜج ٝؿج٣جصٜج ثُكٌ٘٤ز ٝثُضدجؼ٣ز ٝثُظ٘جػ٤ز ٝثإلقضثٔجؼ٣ز ٝثُٔؽثًؿ ثُضدجؼ٣ز
ٝثُٔٞالس ٝؿ٤ؽٛج ٝد٤ؼٜج دع ٕٝكٞثةع ؼد٣ٞز /ٝأ ٝصؤخ٤ؽٛج /ٝأ ٝإقضثٔجؼٛج زكخ ثُوٞثٗٝ ٖ٤ثألٗظٔز ثُٔؽػ٤ز.
 .4ط٤جٗز ٝصؽٓ ْ٤ثألد٘٤ز ثُوجةٔز ٝصسع٣ثٜج دٔج ٣ض٘جقخ ٓغ أٗظٔز ٓٝضطِذجس ثألد٘٤ز ثُسع٣ثز ٝثُو٤جّ ددٔ٤غ ثُطعٓجس ثُٔضؼِوز دػُي
زكخ ثُوٞثٗٝ ٖ٤ثألٗظٔز ثُٔؽػ٤ز.
 .5إقض٤ؽثظ خٔ٤غ ثُٔٞثظ ٝث٥الس ٝثُٔؼعثس ٝثأل خٜؿر ٝثُطجٓجس ًٝجكز ٓٞثظ ثُذ٘جء ثُالؾٓز ُض٘ل٤ػ ؿج٣جس ثُشؽًز زكخ ثُوٞثٖٗ٤
ٝثألٗظٔز ثُٔؽػ٤ز.
 .6إٗشجء ٓؽًؿ زع٣ث ُظ٤جٗز / ٝأ ٝص٘ل٤ػ / ٝأ ٝصؽً٤خ ثألد٘٤ز ٝثُٔؼعثس ٝث٥الس ظثضَ ثُٔدٔؼجس ثُكٌ٘٤ز ُٝضسو٤ن ؿج٣جس ثُشؽًز
ًٝػُي ثُو٤جّ ددٔ٤غ ثُطعٓجس ثألضؽ ٟثُالؾٓز ُٜج ٝثُٔشػِوز دٜج ٝثُٔضلؽػز ػٜ٘ج زكخ ثُوٞثٗٝ ٖ٤ثألٗظٔز ثُٔؽػ٤ز.
 .7إٔ صؼَٔ ػِ ٠إظثؼر ًجكز أٗٞثع ثُؼوجؼثس دٔج ك ٢غُي صسكٝ ٖ٤صط٣ٞؽ ٝإخؽثء ػِٔ٤جس ثُذ٤غ ٝثُٔذجظُز ٝثُضؤخ٤ؽ ٝثُؽ ٖٛثُؼوجؼ١
ًٝػُي د٤غ ٓٔضٌِجس ٝزوٞم ثُشؽًز ًِٜج أ ٝدؼؼٜج ُٔج كٓ ٚ٤ظِسز ثُشؽًز زكخ ثُوٞثٗٝ ٖ٤ثألٗعٓز ثُٔؽػ٤ز.

ح  -أٓجًٖ ثُشؽًز ثُدـؽثك٤ز ٝػعظ ثُٔٞظل ٖ٤كٜ٘ٓ ًَ ٢ج:
 صوغ ٌٓجصخ ثُشؽًز ك ٢ثُعٝثؼ ثُكجظـ شجؼع ؾٛؽثٕ أدؽثج إػٔجؼ. ٣ؼَٔ ك ٢ثُشؽًز ٝثُشؽًز ثُضجدؼٝ ٚثزع ٝقذؼٞٓ ٕٞظلج ًا دؼؼ٣ ْٜسَٔ شٜجظثس خجٓؼ٤ز ٝغ ١ٝضذؽر ػجُ٤ز. -ال ٞ٣خع أ ١كؽٝع أضؽُِ ٟشؽًز.

ج  -زدْ ثإلقضثٔجؼ ثُؽأقٔجُُِ ٢شؽًز:
دِؾ زدْ ثإلقضثٔجؼ ثُؽأقٔجُُِ ٢لضؽر ثُٔ٘ض٤ٜز كً 31 ٢جٗ ٕٞأٓ 2014 ٍٝذِؾ ()90,935,752ظ٘٣جؼ.

ثجٗ٤ج ًا :ثُشؽًـجس ثُضجدؼز ُِشؽًز:
شؽًز ثُ٤جهٞس ثُؼوجؼ٣ز غ  ٢ٛ ّ.ّ.شؽًز ٓسعٝظر ثُٔكؤ٤ُٝز ٓكدِز ك ٢قدَ ثُشؽًجس صسش ثُؽهْ
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 2005/1/25دؽأقٔجٍ هعؼ )45.940.000( ٙضٔكز ٝثؼدؼٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٞصكؼٔجةز ٝثؼدؼ ٕٞأُق ظ٘٣جؼ أؼظٗٓ ٢عكٞع دجٌُجَٓ
 ٢ٛٝشؽًز ًِٓٔٞز د٘كذز ُ %63.13شؽًز أٓٞثج ثُؼوجؼ٣ز ثُٔكجٔٛز ثُؼجٓز

ُ %36.87 ٝشؽًز أٓٞثج ُِٔشجؼ٣غ

ثُضدجؼ٣ز ٝثإلقضثٔجؼ٣ز ّ.ش. .ّ.
ٗٝشجؽ ثُشؽًز  ٌٖٔ٣ك ٢ثإلقضثٔجؼ ثُؼوجؼ ٖٓ ١ضالٍ شؽثء ٝد٤غ ٝإقضثٔجؼ ثُؼوجؼثس ٝثألؼثػ ٢ظثضَ ثُض٘ظٝ ْ٤ضجؼخٚ
ددٔ٤غ أٗٞثػٜج ٝثقضؼٔجالصٜج زكخ ثُوٞثٗ ٖ٤ثُٔؽػ٤ز ٝشؽثء ٝد٤غ ثألؼثػٝ ٢غُي دؼع صط٣ٞؽٛج ٝص٘ظٜٔ٤ج ٝصسكٜ٘٤ج
ٝصوكٜٔ٤ج ٝكؽؾٛج ٝإ٣ظجٍ ًجكز ثُطعٓجس ثُالؾٓز ُٜج ٝ ،إهجٓز ٝإٗشجء ٓشجؼ٣غ ثإلقٌجٕ ٝثألػٔجٍ دٌجكز أٗٞثػٜج ٝؿج٣جصٜج
ثُكٌ٘٤ز ٝثُضدجؼ٣ز ٝثُظ٘جػ٤ز ٝثإلقضثٔجؼ٣ز ٝؿ٤ؽٛج ٝد٤ؼٜج دع ٕٝكٞثةع ؼد٣ٞز ٝصؤخ٤ؽٛج ٝإقضثٔجؼٛج ،دجإلػجكز إُ ٠ط٤جٗز
ٝصؽٓ ْ٤ثألد٘٤ز ثُوجةٔز ٝصسع٣ثٜج ٝصط٣ٞؽٛج ٝغُي دٔج ٣ض٘جقخ ٓغ أٗظٔز ٓٝضطِذجس ثألد٘٤ز ث ُسع٣ثز ٝثُو٤جّ ددٔ٤غ ثُطعٓجس
ثألضؽ ٟثُٔضؼِوز دػُيٝ ،إقض٤ؽثظ خٔ٤غ ثُٔٞثظ ٝثُٔؼعثس ٝثألخٜؿر ٝثُطعٓجس ًٝجكز ٓٞثظ ثُذ٘جء ثُالؾٓز ُض٘ل٤ػ ؿج٣جس
ثُشؽًز ،زكخ ثُوٞثٗٝ ٖ٤ثألٗظٔز ثُٔؽػ٤زٝ ،صِٔي شؽًز ثُ٤جهٞس ثُؼوجؼ٣ز غ

 ّ.ّ.دجٌُجَٓ خجُ٤ؽ٣ج ٓ ٍٞثُذجُـز ٓكجزضٚ

ثإلخٔجُ٤ز زٞثُ )125( ٢ثُق ٓضؽ ٓؽدغ ٝصوغ ٌٓجصخ ثُشؽًز ك ٢ثدؽثج ثػٔجؼ – شجؼع ؾٛؽثٕ ٣ٝؼَٔ دٜج ٞٓ 70ظق .

ثجُثج ًا :أ -أقٔجء أػؼجء ٓدِف ثإلظثؼر ٗٝذػر صؼؽ٣ل٤ز ػٖ ًَ ٝثزع ٓ٘:ْٜ

ثإلقْ

ثُظلز

صجؼ٣ص
ثُٔ٤الظ

ثُشٜجظر ثُؼِٔ٤ز

صجؼ٣ص
ثُضطؽج

ٓؼجُ ٢ثُك٤ع "ٓسٔع
قجٓؽ " ٓسٔع
ٓؽٝثٕ ثُط.َ٣ٞ
ٓٔثَ شؽًز ثُظوؽ
ُضط٣ٞؽ ثألػٔجٍ

سئيظ
مجهظ
اإلداسح

1967

يحمم شٍبدح محبعت لبوُوي
 CPAمه جبمعخ إنيىُي في
انُاليبد انمزحذح األمشيكيخ
َشٍبدح ثكبنُسيُط في
انمحبعجخ َاإللزصبد مه
انجبمعخ األسدويخ

ثُك٤ع /ؼٓؿ ١خٞؼج
ٓذع ٟضٞؼ١

وبئت
انشئيظ

1958

يحمم شٍبدح ثكبنُسيُط في
اإلداسح انمبنيخ مه جبمعخ
اَعزه

1980

ثُك٤ع ٞ٣ /قق ٓػ٣خ
زعثظ

عضُ

1952

يحمم شٍب دح ثكبنُسيُط
رجبسح

1972

ثُك٤ع ٓ"/سٔع
صسك " ٖ٤قِْ٤
ثُظذجؽ

عضُ

ثُك٤عر /ظٔ٣ج زعثظٖ٣
ٓٔثَ شؽًز
ثإلقضثٔجؼثس
ٝثُظ٘جػجس هجدؼز

عضُ

قؼجظر ثُك٤ع ٓ /سٔع
ثقٔجػ َ٤ثُكؼٞظ١
ٓٔثَ شؽًز ثُع٣ؽر
ُإلقضثٔجؼ ٝثُضط٣ٞؽ
ثُؼوجؼ١

عضُ

ؿ٤ث خؽظثٗٚ
ٓٔثَ شؽًز ظثؼثس
ثالؼظٗ٤ز ثُوجدؼز

عضُ

1948

1977

1961

1975

يحمم شٍبدح ثكبنُسيُط
صيذنخ
َشٍبدح مبجغزيش في
انصيذنخ
يحمم شٍبدح ثكبنُسيُط
ٌىذعخ صىبعيخ مه انجبمعخ
األسدويخ
َشٍبدح مبجغزيش اداسح
اعمبل مه انجبمعخ األسدويخ

يحمم شٍبدح ثكبنُسيُط
ٌىذعخ

ثكبنُسيُط رغُيك مهجبمعخ ويُ اَسنيىض
-مبجغزيش عهُو مبنيخ

1989

1988

1970
1973

ثُطذؽثس ثُؼِٔ٤ز

َصيش عبثك نإللزصبد انُطىي َنهغيبحخ َاآلثبس .
مذيش عبو ششكخ انصمش انعشثي نهزىميخ ر.و.و – حبنيب ًا.
سئيظ ٌيئخ مذيشي ششكخ انصمش نزطُيش األعمبل ر .و.و – حبنيب ًا.
سئيظ مجهظ إداسح ششكخ إعمبس نهزطُيش َاإلعزثمبس انعمبسي -عبثمبً.ا
وبئت سئيظ مجهظ إداسح ششكخ عمبن نهذنميخ َاإلعزثمبس – عبثمب ًا.
عضُ مجهظ إداسح ششكخ مصفبح انجزشَل – عبثمب ًا.
عضُ مجهظ إداسح انجىك انعشثي انمحذَد – عبثمبًا.
عضُ مجهظ إداسح ثىك اإلومبء انصىبعي – عبثمب ًا.
سئيظ ٌيئخ مذيشيه نهششكخ انثالثيخ نهصىبعبد انذَائيخ َمُاد انزجميم
– حبنيب ًا.
عضُ ٌيئخ مذيشيه في عذح ششكبد – حبنيبً.ا
انمذيش انعبو نمجمُعخ ششكبد مذيكب – حبنيب ًا.
عضُ مجهظ إداسح ششكخ إعمبس نهزطُيش َاإلعزثمبس انعمبسي -عبثك.اًا
سئيظ مجهظ إداسح ششكخ يُعف مزيت حذاد – حبنيب ًا.
عضُ مجهظ إداسح في انششكبد انزبنيخ حبنيب ًا:
ششكخ انىغش نهزمطيش.
ششكخ مشجبن.
مضاسع انىضٌخ.
انمميضح نصىبعخ األعمذح.
مذيش عبو ششكخ مغزُدع أدَيخ انصجبغ – حبنيبً.ا
عضُ مجهظ إداسحالششكخ انُطىيخ نصىبعخ انكهُسيه انمغبٌمخ انعبمخ.
عضُ مجهظ إداسح ششكخ داس انذَاء انمغبٌمخ انخبصخ – عبثمب ًا.

2000
مذيش إعزثمبس في مجمُعخ ومم.
2005

1984

1998

عضُ مجهظ في مجهظ انىُاة األسدوي.
سئيظ انهجىً انمبنيخ في مجهظ انىُاة األسدوي
مذيش عبو َمبنك ششكخ محمذ انغعُدي نالعكبن.
عضُ ومبثخ انمٍىذعيه األسدوييه
-

سئيظ انشؤَن االداسيخ َانمبنيخ في ششكخ انعشة نهزبميه
2013
مذيش عبو ثبنُكبنً في ششكخ داساد انمبثضخ 2012

َمصشفيخ مه جبمعخ ويُ
اَسنيىض
شٍبدح CFA

-

2000

-

انمبثضً -2008

انمذيش انزىفيزي نهمبنيخ في ششكخ داساد
2011
مذيش رطُيش االعمبل نذِ ششكخ رعميش االسدويخ انمبثضً
مذيش انزخطيظ انمبني في ششكخ امىيخ
محهم مبني في ششكخ صيه
محهم َثبحث الزصبدي في سئبعخ انُصساء االسدن
مذيش دائشح انجطبلبد االئزمبويً في ثىك HSBCاالسدن

ح -أقٔجء ٝؼصخ أشطجص ثإلظثؼر ثُؼِ٤ج ٗٝذػر صؼؽ٣ل٤ز ػٖ ًَ ٝثزع ٓ٘:ْٜ
ثإلقْ

ثُظلز

عمش صيبد عجذ
انهطيف

انمذيش انمبني

صجؼ٣ص ثُٔ٤الظ

1979

ثُشٜجظر ثُؼِٔ٤ز

صجؼ٣ص ثُضطؽج

يحمم شٍبدح
ثكبنُسيُط في
انمحبعجخ
َشٍبدح انزخصص
ثبنمُاصوبد CBS
انصبدسي مه انمعٍذ
انذَني نالعزثمبس
َانمبنيً انصبدسي مه
َاشىطه

2003

ثُطذؽثس ثُؼِٔ٤ز
ششكخ سثُع األسدن نهزطُيش انعمبسي -2005
.2007
أَنيً نزجبسح انغيبساد 2007-2005
أمبوخ عمبن انكجشِ 2005-2003
 2008أمُاج انعمبسيخ

ؼثدؼج ًا :أقٔجء ًذجؼ ٓجٌُ ٢ثألقٝ ْٜػعظ ثألق ْٜثًُِٔٔٞز ٌَُ ٓ٘ ْٜد٘كذز  %5كؤًثؽ ٓوجؼٗز دجُك٘ز ثُكجدوز:
ػعظ ثألقًٔ ْٜج ك2014/12/31 ٢
ثُضكِكَ

إقْ ثُٔكضثٔؽ

1
2
3
4

ششكخ إعمبس نهزطُيش َاإلعزثمبس انعمبسي
محمذ عبمش محمذ مشَان محمذ انطُيم
ششكخ اَسان نإلعزثمبس
ششكخ انمُط نإلعزثمبس
ششكخ اإلعزثمبساد َانصىبعبد انكبمهخ
انمبثضخ
ششكخ انذيشح نالعزثمبس َانزطُيش انعمبسي
ششكخ داساد األسدويخ انمبثضخ
ششكخ وٍش جبثُق نالعزثمبساد انزجبسيخ

5
6
7
8

ػعظ ثألقًٔ ْٜج ك2013/12/31 ٢

ػعظ ثألقْٜ

ثُ٘كذز()%

ػعظ ثألقْٜ

ثُ٘كذز()%

3,640,000
2,530,800
1,750,001
3,522,496

12.133
8.436
5.833
11.742

3,640,000
2,530,800
1,750,001
3,522,496

12.133
8.436
5.833
11.742

1,764,726

5.882

1,764,726

5.882

2,895,001
3,000,000
1,835,400

9.65
10
6.11

2,895,001
3,000,000
0

9.65
10
0

ح -ثُشؽًجس ثُٔك٤طؽ ػِٜ٤ج ٖٓ أػؼجء ٓدِف ثالظثؼر ٝثُض ٢صِٔي ثق ْٜك ٢شؽًز أٓٞثج ثُؼوجؼ٣ز :
ثُضكِكَ

ثقْ ثُشؽًز

ثُؼؼٞ

ٗكذز صِٔي ثُؼؼٞ

ػعظ ثألقًٔ ْٜج ك٢
2014/12/31

ػعظ ثألقًٔ ْٜج ك٢
2013/12/31

ُِشؽًز
1
2
3

ششكخ انصمش نزطُيش
االعمبل
ششكخ انصمش انعشثي
نهزىميخ
ششكخ انمُط
نالعزثمبس

محمذ عبمش انطُيم

%100

محمذ عبمش انطُيم

%100

سمضي خُسي

%64

ػعظ ثألقْٜ

ثُ٘كذز()%

ػعظ ثألقْٜ

ثُ٘كذز()%

230000

% 0.7

230000

% 0.7

280210

% 0.9

280210

% 0.9

3522496

% 11.7

3522496

% 11.7

ضجٓكج ًا :ثُٞػغ ثُض٘جككُِ ٢شؽًز ػٖٔ هطجع ٗشجؽٜج:
ك ٢ػٞء ثُٞػغ ثُسجُ ٢دجُضسع٣ع  ٝثُٔشٜع ث إلهضظجظ ١ثُؼجُٔ ٢كئٕ ثالقضثٔجؼ كٛ ٢ػث ثُٔدجٍ ًجٕ أزع ثألكٌجؼ ثُؽثةعر ز٤ث
الزظش ثُشؽًز ٝخٞظ كدٞر ًذ٤ؽر د ٖ٤ثُؼؽع ٝثُطِخ كٓ ٢دجالس ث

إلقضثٔجؼ ثُؼوجؼً ١جكز ٖٓ إقٌجٗجس ٌٓٝجصخ ٝ ،دؼع

ظؼثقز ٓضطِذجس ثُكٞم هؽؼس ثُشؽًز ث إلقضثٔجؼ كٓ ٢دجٍ ثُٔٞالس ثُضدجؼ٣ز ٛٝػث ٓج أػطجٛج ٓ٤ؿر ٗكذ٤ز ػٖ ػعر شؽًجس
ػوجؼ٣ز أضؽ ،ٟز٤ث إٔ ثُشؽًز هؽؼس صطظ٤ض ثُُِٔ ٍٞضؤخ٤ؽ ٝك ٢هِخ ثُكٞم ثُضدجؼ ١ك ٢ثُظ٣ٞل٤ز ٝدٔٞثطلجس ػجُٔ٤ز
ٓٔج ٘ٔ٣ر ثُشؽًز إ٣ؽثظ إ٣دجؼثس ٝظضَ ٓضٞثطَ ػِٓ ٠ع ٟؽٔٓ َ٣ٞج ٣ؼط ٢ثُٔكج ٖ٤ٔٛزجُز ٖٓ ثألٓجٕ ٝث إلقضوؽثؼ ك ٢ثُؼجةع
ػِ ٠إقضثٔجؼثص.ْٜ
إٕ إضض٤جؼ ٛػث ثُٔدجٍ ٝكٛ ٢ػث ثُٞهش دجُضسع٣ع ٣ؼط ٢ثُشؽًز ٓ٤ؿر ٝهعؼر ص٘جكك٤ز ٓؽصلؼز ٓٔج قٌٜ٘ٔ٤ج ٖٓ إقضـالٍ ٝصٞظ٤ق
ٓظجظؼٛج ثُػثص٤ز ٝثُضٔ َ٣ٞثُٔضجذ دٌلجءر ٝكؼجُ٤ز ٝغُي ك ٢ظَ ظؽٝف ثُكٞم ثُسجُ٤ز ٝثُٔضٞهؼز ٝإٔ ثُسدْ ثُضوع٣ؽُ٘ ١شجؽ
ثُشؽًز ه٤جقجًا ُٔ٘جككٜ٤ج ٘ٓ ٞٛجقخ  ٌُٖٝثُشؽًز ال صضٞهغ إٔ ٣ؿ٣ع زدْ ٗشجؽٜج ػٖ (ٛ ٖٓ )%15ػث ثُٔدجٍ ٗظؽثًا ُؼطجٓز
ثإلقضثٔجؼ ك.ٚ٤

قجظقج ًا :ظؼخز ثإلػضٔجظ ػِٞٓ ٠ؼظٓ ٖ٣سعظ ٖ٣أ ٝػٔالء ؼة٤كٓ ٖ٤سِ٤ج ًا أ ٝضجؼخ٤ج ًا:
ال ٞ٣خع إػضٔجظ ػِٞٓ ٠ؼظٓ ٖ٣سعظ ٖ٣أ ٝػٔالء ؼة٤كٓ ٖ٤سِ٤جًا ٝضجؼخ٤جًا ٣شٌِ %10 ٕٞكؤًثؽ ٖٓ إخٔجُ ٢ثُٔشضؽ٣جس /ٝأ ٝثُٔذ٤ؼجس.

قجدؼج ًا  :ثُسٔج٣ز ثُسٌ٤ٓٞز أ ٝثإلٓض٤جؾثس ثُض ٢صضٔضغ دٜج ثُشؽًز أ ٝأ٘ٓ ٖٓ ١ضدجصٜج دٔٞخخ ثُوٞثٗٝ ٖ٤ثألٗظٔز أٝ
ؿ٤ؽٛج:
 .1زظِش ثُشؽًز ػِ ٠إػلجء ٖٓ ٤ٛتز صشد٤غ ث

إلقضثٔجؼ ػِ ٠ثُٔٞخٞظثس ثُثج حصز (ثالالس ،ثألخٜؿر  ،ثُٔؼعثس ٝ ،ثالُ٤جس ٝثُؼع ظ

ثُٔطظظز) القضطعثٜٓج زظؽثًا ك ٢ثُٔشؽٝع دٔج ٣طعّ ٓعٕ ثُضكِ٤ز ٝثُضؽك ٚ٤ثُك٤جز ٢زكخ ث

إلػلجء ؼهْ 1808/2/31/620

صجؼ٣ص ٝ 2010/2/21ص٘ضٓ ٢ٜعر ثالػلجء دضجؼ٣ص .2015/2/16
 .2الٞ٣خع أ ١دؽثءثس إضضؽثع أ ٝزوٞم إٓض٤جؾ زظِش ثُشؽًز ػِٜ٤ج.

ثجٓ٘ج ًا :ثُوؽثؼثس ثُظجظؼر ػٖ ثُسٌٓٞز أ  ٝثُٔ٘ظٔجس ثُع٤ُٝز أ ٝؿ٤ؽٛج ثُضُٜ ٢ج أثؽ ٓجظ ١ػِ ٠ػَٔ ثُشؽًز أ٘ٓ ٝضدجصٜج
أ ٝهعؼصٜج ثُض٘جكك٤ز:

 .1الٞ٣خع أ١ر هؽثؼثس طجظؼر ػٖ ثُسٌٓٞز أ ٝثُٔ٘ظٔجس ثُع٤ُٝز أ ٝؿ٤ؽٛج ثُضُٜ ٢ج أثؽ ٓجظ ١ػِ ٠ػَٔ ثُشؽًز أ٘ٓ ٝضدجصٜج أٝ
هعؼصٜج ثُض٘جكك٤ز.
 .2ال ص٘طذن ٓؼج٤٣ؽ ثُدٞظر ثُع٤ُٝز ػِ ٠ثُشؽًز.

صجقؼج ًا :ثُ ٌَ٤ٜثُض٘ظُِ ٢ٔ٤شؽًز ٝػعظ ٓٞظلٜ٤ج ٝكتجس ٓؤٛالصٝ ْٜدؽثٓح ثُضؤٝ َ٤ٛثُضعؼ٣خ ُٔٞظل ٢ثُشؽًز:
.1ثُ ٌَ٤ٜثُض٘ظُِ ٢ٔ٤شؽًز:

ٓدِف ثإلظثؼر
ُد٘ز ثُضعه٤ن
أٓ ٖ٤قؽ ٓدِف ثإلظثؼر

ثُٔع٣ؽ ثُؼجّ

ثُٔع٣ؽثُٔجُٝ ٢ثإلظثؼ١

ثُٔسجقخ

ٓكؤ ٍٝشؤٕٝ
ثُْ قجٖ٤ٔٛ

قجةن

ٓؽثقَ

أ  .2 -ثُ ٌَ٤ٜثُض٘ظُ ٢ٔ٤شؽًز ثُ٤جهٞس ثُؼوجؼ٣ز غ:ّ.ّ.

رئيس هيئة المديرين

مدير مشاريع

مهندسين

المدير المالي

مدير العمليات

رئيس حسابات

قسم األمن

محاسبين

قسم الخدمات
وعالقات المستأجرين

مدير الشؤون اإلدارية
والموارد البشرية

مساعد

مدير التأجير
والتسويق

مدير الصيانة والتشغيل

مسؤول تسويق

مهندسين

مسؤول تأجير

فنيين

ح  -ػعظ ٓٞظل ٢ثُشؽًز ٝفاثس ٓؤٛالص ْٜػِ ٠ثُ٘س ٞثُضجُ:٢
ثُٔؤٛـــَ

ػعظ ٓٞظل ٢ثُشؽًز

دٌجُٞؼٞ٣ـ
ظدِّٞ
ثجٗ٣ٞز ػجٓز
ثُٔدٔـٞع

ػعظ ٓٞظل ٢شؽًز ثُ٤جهٞس ثُؼوجؼ٣ز غ ّ.ّ.

1
ــــ
ــــ

24
4
69

1

97

ح  ُْ -صو ّٞثُشؽًز إحخؽثء أ ١دؽثٓح أسٝ َ٤ٛصعؼ٣خ ُٔٞظل ٢ثُشؽًز ضالٍ ثُك٘ز ثُسجُ٤ز.

ػجشؽثًا ًا  :ثُٔطجؽؽ ثُض ٢صضؼؽع ُٜج ثُشؽًز:
 ثُٔطجؽؽ ثُٔضؼِوز ك ٢هطجع ثُؼوجؼثس:
٣ضؤثؽ هطجع ثُؼوجؼثس دجُظؽٝف ثإلهضظجظ٣ز ثُٔسِ٤ز ٝثإلهِ٤ٔ٤ز دشٌَ ًذ٤ؽٜ٘ٓٝ ،ج ٓؼعالس ثُ٘ٔ ٞثُكٌجٗٝ ٢صـ٤ؽ ثألٗظٔز ٝثُضؼِٔ٤جس ضجطز
صِي ثُٔضؼِوز دجُذ٤تز ٝص٘ظ ْ٤ثُٔ٘جؽن ٝهع ٓؽ قٞم ثُؼوجؼ ك ٢ثٌُِٔٔز دٔؽثزَ ٖٓ ثٌُكجظ ُلضؽثس ؽِ٣ٞز ثْ ٣ؼٞظ ُإلٗضؼجل ُلضؽثس أضؽٔٓ ٟج
٣حػَ ٛػث ثُكٞم ضجػؼج ًا ُظؽٝف ظثضِ٤ز ٝضجؼخ٤ز ٓضؼعظر ٜٓ٘ج ٓج ٓ ٞٛؽصذؾ دجُ٘ٔ ٞثإلهضظجظ ١دجٌُِٔٔز ٜ٘ٓٝج ٓجٓ ٞٛؽصذؾ دجُظؽٝف
ثُك٤جق٤ز ك ٢ثُٔ٘طوز.

 ثُٔطجؽؽ ثُطذ٤ؼ٤ز:
ٝصضٔثَ ك ٢ثُؿالؾٍ ٝثُٜؿثس ثألؼػ٤ز ،إغ إٔ آضؽ ؾُؿثٍ صؤثؽس ك ٚ٤ثُٔ٘طوز ق٘ز

ٝ 1994دوٞر ( 5ظؼخجس  /ؼضضؽ ) ٝثُػ ١أظ ٟإُ٠

صظعع كٓ ٢ذ٘ ٠ك٘عم ٛٝعّ دؼغ ثُٔذجٗ ٢ثُوعٔ٣ز ك ٢ثُٔ٘طوز ٝال ٣ضٞكؽ ُِشؽًز أ ١ظؼثقجس ضجطز زٛ ٍٞػث ثُٔٞػٞع دئقضث٘جء ٓج ٣ظعؼ
ٖٓ ظؼثقجس ػجٓز ك ٢ثُٔ٘طوز.



ٓطجؽؽ إؼصلجع ؼأـ ثُٔجٍ:

٣شٜع قٞم ثُؼوجؼ ك ٢ثٌُِٔٔز ٗٔ ٞدط٤ب ز٤ث أٗ ٚك ٢ػٞء ظؼثقز ثُٞػغ ثُسجُُِ ٢كٞم ٝخعس ثُشؽًز إٔ ٘ٛجى ٗوض ك ٢ثإلقضثٔجؼ ك٢
ٓدجٍ ثُٔذجٗ ٢ثُٔطظظز ُٔؽثًؿ ثُضكٞم ٓٔج ظكغ ثُشؽًز إُ ٠ثُذعء ك ٢إخؽثءثس ؾ٣جظر ؼأقٔجُٜج ك ٢ػجّ

 ٝ 2008ثالع ٝثّ 2009

 2010ٝػِ ٠ثُضٞثُٓٝ ٢ظجظؼ صِٜٔ٣ٞج ثألضؽُ ٟإلقضثٔجؼ كٛ ٢ػث ثُٔدجٍٝ ،إٕ ؾ٣جظر ؼأقٔجٍ ثُشؽًز أظ ٟإُ ٠ؾ٣جظر ػعظ ثُٔكجٖ٤ٔٛ
ٝصٞؾ٣غ ثُسوٞم ثُٔضؽصذز ُِشؽًز ػِ.ْٜ٤

زجظ ١عشؽ :ثإلٗدجؾثس ثُض ٢زووضٜج ثُشؽًز:
ُوع ػَٔ ٓدِف ثإلظثؼر إُ ٠خجٗخ ثألخٜؿر ثُض٘ل٤ػ٣ز ٝثُل٘٤ز ك ٢ثُشؽًز ضالٍ ػجّ  2015ػِ ٠صسو٤ن ٓدٔٞػز ٖٓ ثألٛعثف ثُٔططؾ ُٜج
ٓكذوج ًا ًٝجٕ أٜٔٛج ٓج :٢ِ٣
.1

زظِش ثُشؽًز ػِٞٓ ٠ثكوز ثُذ٘ٞى دضطل٤غ ٗكذز ثُلجةع ٙػِ ٠ثُوؽٝع .

.2

ٝطِش ٗكذز ثثالشـجٍ ك ٢ثُٔؽًؿ ثُضدجؼ( ١خجُ٤ؽ٣ج ٓ )ٍٞثُ. % 82 ٠

.3

قعثظ ثألهكجؽ ثُٔكضسو ٚػِ ٠ثُوؽٝع ثُذٌ٘٤ز .

.4

ثُوعؼ ٙػِ ٠خِخ ٓكضثٔؽ ٖ٣ك ٢ظَ ثُظؽٝف ثُسجُ٤ز.

ثجٗ ٢ػشؽ  :ثألثؽ ثُٔجُُ ٢ؼِٔ٤جس غثس ؽذ٤ؼز ؿ٤ؽ ٓضٌؽؼر زعثش ضالٍ ثُك٘ز ثُٔجُ٤ز ٝالصعضَ ػٖٔ ٗشجؽ ثُشؽًز
ثُؽة٤ك:٢
ثُسظ ٍٞػِ ٠دجه ٢ث٣دجؼثس ثُٔسالس ثُٔكضؤخؽ ٖٓ ٙهذَ ٓدٔٞػز ثُلط ْ٤ثُضدجؼ٣ز ٝثُٔضذوُ ٚ٤ؼٔؽ ثُؼوع ثُٔٞهغ ٓؼٝ ْٜثُذجُـز 1350000
ظ٘٣جؼ .

ثجُث ػجشؽ :ثُكِكِز ثُؿٓ٘٤ز ُألؼدجذ ٝثُطكجةؽ ثُٔسووز ٝثألؼدجذ ثُٔٞؾػز ٝطجك ٢زوٞم ثُٔكجٝ ٖ٤ٔٛأقؼجؼ ثألٝؼثم
ثُٔجُ٤ز ثُٔظعؼر ٓ٘ػ صؤق٤ف ثُشؽًز:
ًٔج ك31 ٢
ًجٗ ٕٞثالٍٝ
2010

ًٔج ك31 ٢
ًجٗ ٕٞثألٍٝ
2012

ًٔج ك31 ٢
ًجٗ ٕٞثألٍٝ
2011

ًٔج ك31 ٢
ًجٗ ٕٞثالٍٝ
2015

ًٔج ك31 ٢
ًجٗ ٕٞثألٍٝ
2014

ًٔج ك31 ٢
ًجٗ ٕٞثألٍٝ
2013

()318,656
ضكجؼر

()328,221
ضكجؼر

طجك ٢ثألؼدجذ
(ثُطكجةؽ ) دؼع
ثُٔطظظجس
ٝثإلزض٤جؽجس

()490481
ضكجؼر

()2,490,830
ضكجؼر

()1,292,282
ضكجؼر

()453,694
ضكجؼر

ال ٞ٣خع

ثألؼدجذ ثُٔٞؾػز
(هٔ٤ز ثُظجك)٢

ال ٞ٣خع

ال ٞ٣خع

ال ٞ٣خع

ال ٞ٣خع

ال ٞ٣خع

طجك ٢زوٞم
ثُٔكجٖ٤ٔٛ

21,621,506 21,312,012

23,412,397

25,175,845

28,897,307

29,215,963

طجك ٢زوٞم ثألهِ٤ز

12,965,813 12,78,4826

11,526,894

7,139,728

-

-

أقؼجؼ ثألٝؼثم ثُٔجُ٤ز

1.09

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

ثُؤ٤ز ثُعكضؽ٣ز ُِكْٜ

0,71

0,72

0,78

0,84

0,96

0,97

ؼثدغ ػشؽ :صسِ َ٤ثُٔؽًؿ ثُٔجُُِ ٢شؽًز ٗٝضجةح أػٔجُٜج ضالٍ ثُك٘ز ثُٔجُ٤ز :
ثُ٘كذز ثُٔجُ٤ز
ؼأـ ثُٔجٍ ثُؼجَٓ
ٗكذز ثُضعثٍٝ

ُِك٘ ٚثُٔ٘ض٤ٜز ك31 ٢
ًجٗ ٕٞثأل2015 ٍٝ
_))7,339,621
0.03%

ُِك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز ك31 ٢
ًجٗ ٕٞثأل2014 ٍٝ
)(5,961,336
% 0,36

ُِك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز كً 31 ٢جٕٗٞ
ثأل2013 ٍٝ
)(6,226,117
% 0,394

ثُع ٕٞ٣ثُٓ ٠دٔٞع ثُٔٞخٞظثس
ٗكذز ظٝؼثٕ ثُكْٜ
ٗكذز ثٌُِٔ٤ز
ٗكذز ثُؽقِٔز

%63
0%
%23
%51

% 63
% 0,0
% 37
% 51

% 63
% 0,6
23%
% 68

ضجٓف ػشؽ :ثُضطٞؼثس ثُٔكضوذِ٤ز ثُٜجٓز ٝثُططز ثُٔكضوذِ٤ز ُِك٘ز ثُوجظٓز:
صضؼٖٔ ثُططز ثُٔكضوذِ٤ز ُِشؽًز ضالٍ ثُؼجّ :2016
 .1إقضٌٔجٍ صؤخ٤ؽ خجُ٤ؽ٣ج ٓ. ٍٞ
 .2صك٣ٞن خجُ٤ؽ٣ج ٓ ٝ ٍٞؾ٣جظر إهذجٍ ثُؿٝثؼ ػِ. ٚ٤
 .3صطل٤غ هٔ٤ز ثُوؽٝع ثُٔٔ٘ٞزز ُِشؽًز.

قجظـ ػشؽ ٓ :وعثؼ أصؼجح ثُضعه٤ن ُِشؽًز ٝثُشؽًجس ثُضجدؼز ٓٝوعثؼ أ ١أصؼجح ػٖ ضعٓجس أضؽ ٟصِوجٛج ثُٔعهن
ثُطجؼخ/ٝ ٢أٓ ٝكضسوز ُ:ٚ
دِـش أصؼجح ٓعهو ٢ثُسكجدجس ُِك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز كً 31 ٢جٗ ٕٞأٓ 5201 ٍٝذِؾ ( )7,500ظ٘٣جؼ ػٖ شؽًز أٓٞثج ثُؼوجؼ٣ز  )2000( ٝظ٘٣جؼ
ػٖ شؽًز ثُ٤جهٞس ثُؼوجؼ٣ز.

قجدغ عشؽ :عـظظ ثألٝؼثم ثُٔجُ٤ز ثًُِٔٔٞز ٖٓ هذَ أػؼجء ٓدِف ثإلظثؼر ٝأهجؼدًٔ ْٜج ك:2015/12/31 ٢
أ  -أػؼجء ٓدِف ثإلظثؼر:
إقْ ثُؼؼٝ ٞثُدٜز ثُضٔ٣ ٢ثِٜج

ثُٔ٘ظخ

ػعظ ثألٝؼثم ثُٔجُ٤ز ثًُِٔٔٞز ُِدٜز
ثُضٔ٣ ٢ثِٜج ًٔج ك2015/12/31 ٢

ثًُِٔٔٞز ُِؼؼًٔ ٞج ك٢
2015/12/31

.ّ.ّ.
شؽًز ثُظوؽ ُضط٣ٞؽ ثألػٔجٍ غ
ٔ٣ٝثِٜج ٓؼجُ ٢ثُك٤ع "ٓسٔع قجٓؽ " ٓسٔع ٓؽٝثٕ
ثُط.َ٣ٞ

ؼة٤ف ثُٔدِف

230,000

2,530,800

ٗجةخ ثُؽة٤ف

ـــــ

50,000

ثُك٤ع ٓسٔع صسك ٖ٤قِ ْ٤قؼ٤ع ثُظذجؽ.

ػؼٞ

ـــــ

447,092

ثُك٤ع ٞ٣قق ٓػ٣خ ٓٞق ٠زعثظ.

ػؼٞ

ـــــ

611,800

شؽًز ثُع٣ؽُ ٙالقضثٔجؼ  ٝثُضط٣ٞؽ ثُؼوجؼ١
ٔ٣ٝثِٜج ٓسٔع ثقٔجػ َ٤ثُكؼٞظ.١

ػؼٞ

2,895,001

ـــــ

شؽًز ثالقضثٔجؼثس  ٝثُظ٘جػجس ثُٔضٌجِٓز هجدؼز
ٔ٣ٝثِٜج ثُك٤عر ظٔ٣ج زعثظ.ٖ٣

ػؼٞ

1,764,726

ـــــ

ثُك٤ع ؼٓؿ ٟخٞؼج ٓذع ٟضٞؼ.١

شؽًز ظثؼثس ث ألؼظٗ٤ز ثُوجدؼز ٔ٣ٝثِٜج ثُك٤ع ؿ٤ث
خؽظثٗٚ

ػؼٞ

ـــــ

3,000,000

أمؼح أػؼجء ٓدِف ثإلظثؼر:
ح -ػعظ ثألٝؼثم ثًُِٔٔٞز ٖٓ هذَ ث

ثإلقْ

طِز ثُوؽثدز

ثُك٤عر قٞؾثٕ ؿكجٕ ػذع ثُسٔ٤ع ػؽدً ٢جصذ٢
ٓؽٝثٕ ٓسٔع قجٓؽ ٓسٔع ٓؽٝثٕ ثُطَ٣ٞ
ؾٓ ٖ٣سٔع قجٓؽ ٓسٔع ٓؽٝثٕ ثُطَ٣ٞ
ثُك٤عر ُذ٘ ٠طذؽ ١ثُطذجع

ػعظ ثألق ْٜثًُِٔٔٞز
115,000
230,000
115,000
172,500

ؾٝخز ٓؼجُ ٢ثُف٣ع ٓسٔع قجٓؽ ٓسٔع ٓؽٝثٕ ثُطَ٣ٞ
إدٖ ٓؼجُ ٢ثُك٤ع ٓسٔع قجٓؽ ٓسٔع ٓؽٝثٕ ثُطَ٣ٞ
إد٘ز ٓؼجُ ٢ثُك٤ع ٓسٔع قجٓؽ ٓسٔع ٓؽٝثٕ ثُطَ٣ٞ
ؾٝخز ثُك٤ع ٓسٔع صسك ٖ٤قِ ْ٤قؼ٤ع ثُظذجؽ

ج -ػعظ ثألٝؼثم ثًُِٔٔٞز ٖٓ هذَ أشطجص ثإلظثؼر ثُؼِ٤ج ثُض٘ل٤ػ٣ز:


ال ٞ٣خع أ ١أقًِٞٔٓ ْٜز ٍٓٞظل ٢ثإلظثؼر ثُؼِ٤ج أ ٝأهجؼدْٜ

ثجٖٓ ػشؽ  :ثُٔؿث٣ج ٝثٌُٔجكآس ثُض٣ ٢ضٔضغ دٜج ًَ ٖٓ ؼة٤ف ٝأػؼجء ٓدِف إظثؼر ثُشؽًز ُِك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز ك٢
:2012/12/31
أ  -أػؼجء ٓدِف ثإلظثؼر:
ثُظلز

دعٍ ثُض٘والس

ثٌُٔجكآس

أصؼجح صلؽؽ

ثإلخٔجُ٢

ثإلقْ

ؼة٤ف ثُٔدِف

ـــــ

ـــــ

120000

120000

ٗجةخ ثُؽة٤ف

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ثُك٤ع ٓسٔع صسك ٖ٤قِ ْ٤قؼ٤ع ثُظذجؽ.

ػؼٞ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ثُك٤ع ٞ٣قق ٓػ٣خ ٓٞق ٠زعثظ.

ػؼٞ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ثُك٤ع ٓسٔع ثقٔجػ َ٤ثُكؼٞظ. ١

ػؼٞ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ثُك٤ع ث٣جظ ػذعثُكالّ ؼشجظ.

ػؼٞ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ثُك٤عر ظٔ٣ج زعثظ.ٖ٣

ػؼٞ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ٓؼجُ ٢ثُك٤ع ٓسٔع قجٓؽ ٓسٔع ٓؽٝثٕ
ٓسٔع ثُطَ٣ٞ
ثُك٤ع ؼٓؿ ٟخٞؼج ٓذع ٟضٞؼ.١

ح -ثُٔؿث٣ج ٝثٌُٔجكآس ثُض٣ ٢ضٔضغ دٜج أػؼجء ثإلظثؼر ثُؼِ٤ج ثُض٘ل٤ػ٣ز:
ثإلظثؼر ثُؼِ٤ج

ثُظلز

ؼٝثصخ

ٌٓجكآس ٝػٔٞالس

ثإلخٔجُ٢

قِ ْ٤ثدؽث ْ٤ٛثٗعؼثٝـ

ٓكجػع ثُٔع٣ؽ ثُؼجّ

34700

5800

40500

ػٔؽ ؾ٣جظ ػذع ثُِط٤ق

ٓع٣ؽ ٓجُ٢

31080

5198

36278

صجقغ ػشؽ :ثُضذؽػجس ٝثُٔ٘ر ثُض ٢ظكؼضٜج ثُشؽًز ضالٍ ثُك٘ز ثُٔجُ٤ز:
ال ٞ٣خع صذؽػجس ٘ٓٝر ظكؼضٜج ثُشؽًز ضالٍ ثُك٘ز ثُٔجُ٤ز.

ػشؽ : ٕٝثُؼوٞظ ٝثُٔشجؼ٣غ ٝثإلؼصذجؽجس ثُض ٢ػوعصٜج ثُشؽًز ثُٔظعؼر ٓغ ثُشؽًجس ثُضجدؼز ٝثُشو٤وز أ ٝثُسِ٤لز أٝ
ؼة٤ف ٓدِف ثإلظثؼر أ ٝأػؼجء ثُٔدِف أ ٝثُٔع٣ؽ أ ٝأٞٓ ١ظق ك ٢ثُشؽًز ٝأهجؼد:ْٜ
ال ٞ٣خع أ ١ػوٞظ أٓٝشجؼ٣غ أ ٝإؼصذجؽجس ػوعصٜج ثُشؽًز ثُٔظعؼر ٓغ ثُشؽًجس ثُضجدؼز ٝثُشو٤وز أ ٝثُسِ٤لز أ ٝؼة٤ف ٓدِف ثإلظثؼر أٝ
أػؼجء ثُٔدِف أ ٝثُٔع٣ؽ ثُؼجّ أ ٝأٞٓ ١ظق ك ٢ثُشؽًز أ ٝأهجؼد.ْٜ

ٝثزع ٝػشؽ :ٕٝأٓ -كجٔٛز ثُشؽًز ك ٢زٔج٣ز ثُذ٤تز:
إٕ ثُشؽًز صؤضػ دجإلػضذجؼثس ثُذ٤ت٤ز ك ٢ػِٜٔج ٝغُي ٖٓ ضالٍ ؾؼثػز ثألشدجؼ دؤٗٞثػٜج كٞٓ ٢ثهغ ثُٔشجؼ٣غ ٝزُٜٞج ٝإقضؼٔجٍ ًَ ٓجٞٛ
ؼك٤ن دجُذ٤تز كٓ ٢شجؼ٣ؼٜج ثإلقضثٔجؼ٣ز .

ح ٓ -كجٔٛز ثُشؽًز ك ٢ضعٓز ثُٔدضٔغ ثُٔسِ:٢
صكؼ ٠ثُشؽًز إُ ٠ضعٓز ثُٔدضٔغ ثُْ زِ ٢ك ٢ثُٔ٘جؽن ثُض ٢صكضثٔؽ كٜ٤ج.

إث٘جٕ ٝػشؽ :ٕٝإخضٔجػجس ٓدِف ثإلظثؼر:
إخضٔغ ٓدِف إظثؼر ثُشؽًز ضالٍ ثُؼجّ  2014قضز إخضٔجػجس ثصطػ ضالُٜج ػعر هؽثؼثس ٓضؼِوز دك٤ؽ ثُؼَٔ ٝثُسظ ٍٞػِ ٠صٔ َ٣ٞثػجك٢
ٝهؽثؼثس صضؼِن دجُضؤخ٤ؽ .
ثالثز ٝػشؽ :ٕٝثُضؿثّ ثُشؽًز دوٞثٗ ٖ٤ثُسًٔٞز :
دجالشجؼر ثًُ ٠ضجح ٤ٛتز ثألٝؼثم ثُٔجُ٤ز ؼهْ

 457/1/12دضجؼ٣ص ٝ 2010/2/7ثُٔضؼٖٔ صؼٔ ٖ٤ثُضوؽ٣ؽ ثُك٘ ١ٞكظالًا ٓكضوالًا ضجطجًا

دضطذ٤ن هٞثػع زًٔٞز ثُشؽًجس ثُٔعؼخز ك ٢ثُذٞؼطز ٓٝع ٟثُضؿثّ ثُشؽًز دذ٘ٞظ ثُوٞثػع ثالؼشجظ٣ز ُعُ َ٤ثُسًٔٞز ٝك ٢زجٍ ػعّ ثالُضؿثّ
ك٤دخ صٞػ٤ر ثألقذجح .
إٕ شؽًز أٓٞثج ثُؼوجؼ٣ز صِضؿّ دجُوٞثػع ثالؼشجظ٣ز دجقضث٘جء ٓج : ٢ِ٣

 - 1ثقضطعثّ ثُٔٞهغ ثالٌُضؽ ٢ٗٝثُطجص دجُشؽًز ُضؼؿ٣ؿ ثالكظجذ ٝثُشلجك٤ز ٝصٞك٤ؽ ثُٔؼِٓٞجس  .ز٤ث ثٕ ثُشؽًز هجٓش دضجق٤ف ٓٞهغ ُٜج
ػِ ٠ثالٗضؽٗش ٣ ُْ ٌُٖٝضْ صلؼٝ ِٚ٤ثًضلش ثُشؽًز دٔٞهغ ٤ٛتز ثالٝؼثم ثُٔجُ٤ز ُ٘شؽ ثكظجزجصٜج ًٝجكز ثُٔؼِٓٞجس ثُٞثخخ ثالكظجذ ػٜ٘ج
ٝثُ٘شؽ دجُظسق ثُ٤ٓٞ٤ز.
 - 2ثالػالٕ ٓكذوج ًا ػٖ ٓٞػع ثالكظجذ ػٖ ثُذ٤جٗجس ثُٔجُ٤ز هذَ ٓٞػع ثػالٜٗج دٔج ال ٣وَ ػٖ ثالثز ث٣جّ ػَٔ ُْ ٣ضْ ثالُضؿثّ دٜػث ثُذ٘ع ال صذجع
ٗض ثُٔجظر ( )144ثُٞثؼظ ك ٢هجٗ ٕٞثٍشؽًجس ز٤ث صو ّٞثُشؽًز دجإلكظجذ ػٖ د٤جٗجصٜج ٗٝشؽٛج كٞؼ ثػضٔجظٛج ٖٓ ٓدِف ثإلظثؼر .
 - 3صؼٓ ٖ٤٤عهن ظثضِ٣ ُْ ،٢ضْ ثالُضؿثّ ز٤ث ٞ٣خع ثُٔعهن ثُطجؼخُٝ ٢د٘ز ثُضعه٤ن

ٝال ٣ؽٓ ٟدِف ثالظثؼر زجخز ُٔعهن ظثضِ ٢دجُلضؽر

ثُسجُ٤ز .

صٞط٤ـجس ٓدِف ثإلظثؼر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ثُٔظجظهز ػِ ٠صوؽ٣ؽ ٓدِف ثإلظثؼر ػٖ أػٔجٍ ثُشؽًز ُِك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز ك٢

ً 31جٗ ٕٞأٝ 2015 ٍٝثُططز ثُٔكضوذِ٤ز ُٜج

ٝإهؽثؼٔٛج.
 .2قٔجع ٘ٓٝجهشز صوؽ٣ؽ ٓعهو ٢ثُسكجدجس ُِك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز كً 31 ٢جٗ ٕٞأ.2015ٍٝ
 .3ثُٔظجظهز ػِ ٠ثُذ٤جٕ ثس ثُٔجُ٤ز ُِشؽًز ُِك٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز كً 31 ٢جٗ ٕٞأٝ 2015 ٍٝإهؽثؼٛج ٝإدؽثء غٓز ٓدِف ثإلظثؼر دسعٝظ
أزٌجّ ثُوجٗ.ٕٞ
 .4إٗضطجح ٓعهو ٢زكجدجس ثُشؽًز ُِؼجّ ٝ 2016صسع٣ع أصؼجد.ْٜ
ٝك ٢ثُطضجّ ٣ضوعّ ٓدِف ثإلظثؼر دجُشٌؽ ُٔكج ٢ٔٛثُشؽًز ػِ ٠ثوض ْٜدٝ ٚظػًٔٔ ُٚ ْٜج ٞ٣ظ ثُٔدِف إٔ ٣كدَ شٌؽٝ ٙصوع٣ؽُٞٔ ٙظل٢
ثُشؽًز ػٖ خٜٞظٝ ْٛإضالط ،ْٜآِٓ ٖ٤إٔ  ٌٕٞ٣ثُؼجّ  2016ػجّ ض٤ؽ ٝدؽًز ػِ ٠ثألقؽر ثألؼظٗ٤ز ثُٞثزعر ك ٢ظَ طجزخ ثُدالُز ثُِٔي
هللا ثُثجٗ ٢دٖ ثُسك ٖ٤زلظ ٚه
ػذع ه
هللا ٝؼػج.ٙ

ٓدِـف ثإلظؼثر

شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
بيان المركز المالي الموحد
إيضاح

 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات

الموجودات المتداولة:

نقد في الصندوق ولدى البنوك

ذمم مدينة و شيكات برسم التحصيل

2
2

218.31

581598521

5851181.3

حسابات مدينة متنوعة

1

38229832.

32985.1

28555853.

181518231

3

53819.

-

9

3138.25

5318139

.982.58129

9189128325

مجموع الموجودات غير المتداولة

.981.98933

9383918333

مجموع الموجودات

9189358529

9285318291

مجموع الموجودات المتداولة
مشاريع قيد اإلنجاز

دفعات مقدمة على مشاريع تحت التنفيذ داخل المبنى
إستثمار في شركات حليفة
إستثمارات عقارية

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

5851.

.
31

218212

33

138311

9851.

15831.

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة:
بنوك دائنة

قروض وتسهيالت بنكية قصيرة األجل

35
32

228522

282118111

181.38131

شيكات مؤجلة الدفع – قصيرة األجل

31

9328291

133811.

31

1118151

ذمم دائنة ومخصصات على المشروع

32

إيرادات مؤجلة

33

حسابات دائنة متنوعة

مجموع المطلوبات المتداولة
قروض وتسهيالت بنكية طويلة األجل
قروض من أطراف ذات عالقة

شيكات مؤجلة – طويلة األجل

3.
39

3813383..

383598522

181128523

182138112

3382138.99

3582218.23

2181128552

2181228.91

385198113

2218911

298.328233

2981518533

1518521

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

-

.538221

1.18152

1181118111

1181118111

خسائر متراكمة

()285258122
()282228911

()285258122

حقوق الملكية

5381358135

5381538211

حقوق غير المسيطرين

3583.28.51

3589128.31

صافي حقوق الملكية

1281918.1.

1282.38139

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

9189358529

9285318291

خصم إصدار

()283118219

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق

2

شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة

بيــان الدخــل والدخل الشامل الموحد

 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

االيرادات

51

98113835.

382138212

ينزل :مصاريف تشغيلية مباشرة

53

()2825382.3

()2832383.1

281328223

185118525

()3118991

()3338.99

()282118322

()283158922

33.

528219

92853.

3118.15

()511

213

()29182.3

()582918.11

إيضاح

الربح اإلجمالي
55

ينزل :مصاريف إدارية وتسويقية
ينزل :مصاريف تمويلية
يضاف :فوائد دائنة
يضاف :إيرادات أخرى
(ينزل) يضاف :حصة الشركة من (خسائر) أرباح شركات حليفة
خسارة السنة
وتعود إلى:
مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين

51

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

52

يضاف بنود الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الخسارة والدخل الشامل للسنة

()1198292

()382358123

()3.189.3

()93.8231

()29182.3

()582918.11

فلس /دينار

فلس /دينار

()1/13

()1/12

-

-

()29182.3

()582918.11

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة

بيـان التغيـرات في حقـوق الملكية الموحد

حقوق مساهمي الشركة
رأس المال
المدفوع

دينار أردني

خصم إصدار

خسائر متراكمة

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

حقوق غير

المجموع

المسيطرين

دينار أردني

دينار أردني

للسنة المنتهية في  13كانون

األول 5132

الرصيد في بداية السنة

زيادة رأس مال الشركة التابعة
تعديالت نتيجة تغير نسبة
الملكية في الشركه التابعة

الخسارة والدخل الشامل للسنة

الرصيد في نهاية السنة

1181118111

()281138912

()581118392

5181128913

338291852.

128.5.8329

-

()2318222

-

()2318222

583518222

585218111

-

5118592

198335

1158211

()1158211

-

-

-

()382358123

()382358123

()93.8231

()582918.11

1181118111

()285258122

()283118219

5381538211

3589128.31

1282.38139

للسنة المنتهية في  13كانون

األول 5132

الرصيد في بداية السنة

الخسارة والدخل الشامل للسنة

الرصيد في نهاية السنة

1181118111

()285258122

()283118219

5381538211

3589128.31

1282.38139

-

-

()1198292

()1198292

()3.189.3

()29182.3

1181118111

()285258122

()282228911

5381358135

3583.28.51

()1281918.1.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق

5

شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
بيـان التدفقات النقدية الموحد

 13كانون األول

 13كانون األول

دينار أردني

دينار أردني

5132

5132

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
()29182.3

خسارة السنة

مصروف اإلستهالك

()582918.11

3833.8.11

383518.51

282118322

283158922

()33.

()528219

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل التغير في بنود راس المال العامل

28323823.

2811181.3

ذمم مدينة و شيكات برسم التحصيل

()2598311

()31.8312

ذمم دائنة ومخصصات على المشروع

()23.8123

381.58312

حسابات دائنة متنوعة

()3228912

511

يضاف (ينزل) :حصة الشركة من خسائر (أرباح) شركات حليفة
يضاف :مصاريف تمويلية

-

يضاف :أرباح بيع أصول
إيرادات الفوائد

()3.98.33

حسابات مدينة متنوعة

شيكات مؤجلة الدفع

إيرادات مؤجلة

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية:

مشاريع قيد االنجاز

دفعات مقدمة على المشروع

281128.2.

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة اإلستثمارية

()382238...

()183318111
3.38132

.18913

().18111

33.

528219

()53.831.

()182.28.52

-

585218111

338513

فوائد مقبوضة

()1398111

583.18312

38111

المحصل بيع االصول

()5138321

382..8339

()1.28152

استثمارات في شركات حليفة

()18911

1338231

()221823.

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

()213

28131

التدفقات النقدية من األ نشطة التمويلية:
زيادة رأس مال شركة تابعة

()281.18223

()181118131

بنوك دائنة وقروض وفوائد

()283218931

()38519821.

صافي (النقص) الزيادة في النقد

()338511

()58132825.

نقد وما في حكمه  -نهاية السنة

218.31

138311

()118132

قروض من أطراف ذات عالقة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التمويلية

138311

نقد وما في حكمه – بداية السنة

()3218322

581328112

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -3عـ ـام:
أ.

التأسيس والغايات:

تأسست شركة أمواج العقارية ( شركة مساهمة عامة محدودة ) بتاريخ  51شباط  511.بمقتضى أحكام قانون الشركات األردني
رقم ( )55لعام ( )3993وسجلت لدى و ازرة الصناعة والتجارة في سجل الشركات المساهمة العامة المحدودة بذلك التاريخ تحت

الرقم ( ،)229ومن غايات المجموعة :
-

الشراء والبيع واإلستثمار في العقارات واالراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع أنواعها واستعماالتها حسب القوانين

-

شراء وبيع األراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وايصال كافة الخدمات الالزمة لها حسب القوانين

-

إقامة وانشاء مشاريع اإلسكان واالعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية واالستثمارية والمراكز التجارية

-

صيانة وترميم األبنية القائمة وتحديثها وتطويرها وذلك بما يتناسب مع أنظمة ومتطلبات األبنية الحديثة والقيام بجميع الخدمات

-

إستيراد جميع المواد واآلالت والمعدات واالجهزة والخامات وكافة مواد البناء الالزمة لتنفيذ غايات الشركة حسب القوانين

-

إنشاء مركز حديث لصيانة و/أو تنفيذ و/أو تركيب األبنية والمعدات واآلالت داخل المجمعات السكنية ولتحقيق غايات الشركة

-

إستثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجتها أو التصرف بها بالشكل التي تراه مناسبا وبما يحقق مصلحة الشركة

-

إبرام كافة أنواع العقود واالتفاقيات مع أ ي شخص أو جهة حكومية أو خاصة محلية أو أجنبية وذلك على النحو الذي تراه

واألنظمة المرعية.
واألنظمة المرعية.

والموالت وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو تأجيرها و/أو إستثمارها حسب القوانين واألنظمة المرعية.
االخرى المتعلقة بذلك حسب القوانين واألنظمة المرعية.
واألنظمة المرعية.

وكذلك القيام بجميع الخدمات االخرى الالزمة لها والمتعلقة بها والمتفرعة عنها حسب القوانين واألنظمة المرعية.
حسب القوانين واألنظمة المرعية.

مناسبا لعملها حسب القوانين واألنظمة المرعية.

ب .تم إقرار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  13آذار  5131وتتطلب هذه البيانات المالية
الموحدة موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

ج .الموظفين:

يعمل لدى المجموعة  .2موظف كما في  13كانون األول  .2( 5132موظف كما في  13كانون األول .)5132

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
د .رأس المال:

 .3رأسمال شركة أمواج العقارية:
-

بلغ أرسمال شركة أمواج العقارية المكتتب به والمدفوع ( )1181118111دينار اردني /سهم.

 .5رأسمال شركة الياقوت العقارية:
-

بتاريخ  5135/1/55قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الياقوت العقارية زيادة رأسمال الشركة من ( )381118111دينار

أردني إلى ( )5981118111دينار أردني عن طريق رسملة جاري الشريك الدائن لشركة أمواج العقارية م.ع.م .والبالغ

( )5.81118111دينار أردني/سهم.
-

بتاريخ  5135/2/39قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الياقوت العقارية زيادة رأسمال الشركة بمقدار ()182118111

حصة بخصم إصدار  %21وبسعر إصدار ( )211فلس للحصة الواحدة ليصبح رأسمال شركة الياقوت العقارية

( )1582118111دينار أردني  /سهم وتخصيص حصص الزيادة لشركة أمواج للمشاريع التجارية واإلستثمارية م.خ.م.
-

بتاريخ  5135/1/5قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الياقوت العقارية زيادة رأسمال الشركة بمقدار ()589118111

حصة بخصم إصدار  %21وبسعر إصدار ( )211فلس للحصة الواحدة ليصبح رأسمال شركة الياقوت العقارية

( )1282118111دينار أردني  /سهم وتخصيص حصص الزيادة لشركة أمواج للمشاريع التجارية و اإلستثمارية م.خ.م.
-

بتاريخ  5135/9/51قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الياقوت العقارية زيادة رأسمال الشركة بمقدار ()383118111

حصة بخصم إصدار  %21وبسعر إصدار ( )211فلس للحصة الواحدة ليصبح رأسمال شركة الياقوت العقارية

( )1383118111دينار أردني  /سهم وتخصيص حصص الزيادة لشركة أمواج للمشاريع التجارية و اإلستثمارية م.خ.م.
-

بتاريخ  5135/35/39قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الياقوت العقارية زيادة رأسمال الشركة بمقدار ()1218111

حصة بخصم إصدار  %21وبسعر إصدار ( )211فلس للحصة الواحدة ليصبح رأسمال شركة الياقوت العقارية

( )1383218111دينار أردني  /سهم وتخصيص حصص الزيادة لشركة أمواج للمشاريع التجارية واالستثمارية م.خ.م وتمت
الزيادة في شهر كانون الثاني .5131

-

بتاريخ  5131/9/51قررت الهيئ ة العامة غير العادية لشركة الياقوت العقارية زيادة رأسمال الشركة بمقدار ()385118111

حصة بخصم إصدار  %21وبسعر اصدار( )211فلس للحصة الواحدة ليصبح رأسمال شركة الياقوت العقارية

( )1.89218111دينار أردني  /سهم ،وتخصيص حصص الزيادة لشركة أمواج للمشاريع التجارية واالستثمارية م.خ.م.
-

بتاريخ  5131/33/52قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الياقوت العقارية زيادة رأسمال الشركة بمقدار ()281118111

حصة بخصم إصدار  %52وبسعر اصدار( )321فلس للحصة الواحدة ليصبح رأسمال شركة الياقوت العقارية

( )2589218111دينار أردني  /سهم ،وتخصيص حصص الزيادة لشركة أمواج للمشاريع التجارية واالستثمارية م.خ.م.
-

بتاريخ  5132/1/5قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة الياقوت العقارية زيادة رأسمال الشركة بمقدار ()181118111

حصة بخصم إصدار  %52وبسعر اصدار( )321فلس للحصة الواحدة ليصبح رأسمال شركة الياقوت العقارية

( )2289218111دينار أردني  /سهم ،وتخصيص حصص الزيادة لشركة أمواج للمشاريع التجارية واالستثمارية م.خ.م.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -5أسس إعداد البيانات المالية الموحدة:
بيان االلتزام:
تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
 1-2أسس توحيد البيانات المالية:
تمثل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة األم والشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها ،وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة

األم القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها ،ويتم إستبعاد المعامالت
واألرصدة واإليرادات والمصاريف في ما بين الشركة والشركات التابعة.

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.

إن الشركات التابعة المتضمنة في البيانات المالية الموحدة هي كما يلي:

اسم الشركة التابعة

النشاط الرئيسي

راس المال المدفوع

نسبة التملك الفعلية

شركة الياقوت العقارية

عقارية

2289218111

%1183

يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة إبتداء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تتوقف هذه السيطرة.
لغرض توحيد البيانات المالية يتم إلغاء األرباح والخسائر للشركات الحليفة المحاسب عنها بطريقة الملكية والناتجة عن التعامل مع الشركة

المستثمرة مقابل حساب اإلستثمار في الشركات الحليفة.

 2-2العملة الرئيسية وعملة العرض:
تظهر البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

 3-2أســاس القياس:
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات التي تظهر بالقيمة العادلة لها.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -1السياسات المحاسبية الهامة:

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة:

النقد وما في حكمه

يتضمن النقد ومافي حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك وودائع قصيرة االجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة

أشهر أو أقل.
الذمم المدينة

تسجل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة االصلي بعد تنزيل مخصص لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها.

يتم تكوين مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يكون هنالك دليل موضوعي يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم

المدينة.

الممتلكات والمباني والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم أي تدني في قيمتها ،ويتم استبعاد كلفة الممتلكات والمعدات
واالستهالك المتراكم من بيع الممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم اثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل.

تستهلك الممتلكات والمعدات ،باستثناء االراضي ،باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب
السنوية التالية:

اجهزة حاسوب وطابعات وبرامج

%51

سيارات

%51

%2

اثاث ومفروشات

%51 - %2

اجهزه مكتبية ومعدات

%51

ديكورات

يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتاكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية
المتوقعة من الممتلكات والمعدات.

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن

استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
إستثما ارت في شركات حليفة

الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة فيها تأثي ار فعاال – وليست سيطرة  -على سياساتها المالية والتشغيلية.
يتم محاسبة االستثمارات في الشركات الحليفة في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية .ويتم االعتراف بهذه

االستثمارات بشكل مبدئي بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف المعامالت ويعاد تقييمها الحقا باستخدام البيانات المالية التي تحتوي على
حصة المجموعة من الربح أو الخسارة لحقوق ملكية المستثمر حتى تاريخ حدوث تأثير مهم أو توقف السيطرة المشتركة.

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيراد أو مصروف غير متحقق ناتج عن المعامالت الداخلية للمجموعة .ويتم استبعاد األرباح أو

الخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت مع حقوق الملكية للمستثمر مقابل االستثمار في حدود حصة المجموعة في شركة

مستثمر فيها.

استثمار في شركات تابعة
-

الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر الشركة المالكة على سياساتها المالية والتشغيلية .وتعتبر الشركة تابعة اذا

-

يتم معالجة االستثمار في الشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة بموجب طريقة حقوق الملكية.

-

يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة اعتبا ار من تاريخ الشراء ويتم استبعاد الشركات التابعة اعتبا ار من تاريخ البيع ويتم

كانت الشركة المالكة تمتلك نسبة تتجاوز  %21من راسمالها.

تسوية الحسابات الجارية للشركة االم والشركات التابعة والمعامالت فيما بينهما ضمن البيانات المالية الموحدة.

إستثمارات عقارية
-

يمثل هذا البند االستثمارات في األراضي واألبنية وما تتضمنة من موجودات اخرى التي يحتفظ بها للحصول على إيجارات أو

-

تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ويتم استهالك االستثمارات العقارية (باستثناء االراضي)

لحين زيادة قيمتها والتشتمل على االراضي والمباني المستخدمة في أنشطة المجموعة االعتيادية أو ألغراض ادارية.

عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها وبنسب سنوية تتراوح بين  %5إلى

.%32

البنوك الدائنة والقروض

يتم االعتراف بالقروض مبدئيا بالقيمة العادلة مطروحا منها التكاليف المباشرة المتعلقة بهذه القروض .ويتم تسجيلها الحقا بالكلفة المطفأه

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة
يتم اثبات الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة عند االستالم الفعلي للبضائع و  /أو الخدمات سواء تم المطالبة بها من قبل المورد أو لم يتم.
المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ بيان المركز المالي ناشئة عن احداث سابقة

وأن تسديد االلتزامات محتمل ان ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
تحقق االيرادات
-

تتحقق االيرادات عندما يكون من المحتمل ان تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة ويكون االيراد قابل للقياس بشكل يمكن

-

يتم االعتراف بإيرادات االيجارات وفقا لمبدأ االستحقاق حسب مدة االيجار.

-

يتم اثبات ايرادات الفوائد عند استحقاقها بطريقة الفائدة الفعلية.

االعتماد عليه .ويتم االعتراف بااليرادات على النحو التالي:

الربح للسهم

يتم احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة للسنة

العائدة لمساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية خالل السنة ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل الربح أو
الخسارة للسنة العائدة لمساهمي المجموعة والمتوسط المرجح لعدد االسهم العادية بحيث يظهر التأثير على حصة السهم من أرباح جميع

األسهم العادية المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها.
ضريبة الدخل

تقوم الشركة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( )12لسنة  :5132( 5132قانون ضريبة الدخل

المؤقت رقم ( )5.لسنة  ،)5119ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )35حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة
الناتجة عن الفرق ما بين القيمة المحاسبية والضريبية للموجودات والمطلوبات.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعة لتسوية التزام في معاملة منظمة بين

المشاركين في السوق بتاريخ القياس.

يتم قياس القيمة العادلة بناء على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية االلتزام تم من خالل االسواق الرئيسية للموجودات
والمطلوبات .في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق االكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات.

تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق االكثر مالئمة.

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام االفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير

الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقا لمصلحتهم االقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع االقتصادية من خالل

استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه للمشارك اخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.

تقوم المجموعة باستخدام اساليب تقييم مالئمة وتن اسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافيه لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام

المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.

يتم تصنيف جميع الموجودات و المطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو االفصاح عنها في البيانات المالية باستخدام

المستويات التالية للقيمة العادلة ،وبناء على ادنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم للقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى االول :االسعار السوقية المعلنة في االسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.

المستوى الثاني :تقنيا ت تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التاثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظنها بشكل مباشر أو غير

مباشر.

المستوى الثالث :تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تاثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق

يمكن مالحظتها.

تقوم المجموعة بتحديد اذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل اعادة تقييم التصنيفات

(بناء على ادنى مستوى للمدخالت ذات االثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.

لغايات ايضاح القيمة العادلة ،تقوم الشركة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات او المطلوبات

ومستويات القيمة العادلة حسب ما تم تفصيله سابقا.
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
التقاص

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق

القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على اساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
المعامالت بالعملة االجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت ،كما يتم تحويل أرصدة

الموجودات والمطلوبات بالعمالت االجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .يتم تسجيل االرباح والخسائر الناتجة من

تحويل العمالت االجنبية في بيان الدخل الشامل.
تدني الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإجراء تقييم بتاريخ اعداد قائمة المركز المالي لتحديد فيما اذا كان يوجد دليل موضوعي بأن احد الموجودات المالية أو
مجموعة موجودات مالية قد تعرضت النخفاض دائم في قيمتها .يتم اعتبار قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة موجودات مالية قد
انخفضت ،فقط في حالة وجود دليل موضوعي النخفاض القيمة كنتيجة لحدث أو اكثر والتي حصلت بعد التثبيت االولي للموجودات

(حصول "حدث خسارة") ولهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الحد الموجودات المالية أو مجموعة موجودات
مالية التي من الممكن تقديرها بشكل معقول .يمكن أن يتضمن دليل االنخفاض الدائم مؤشرات على أن المقترض أو مجموعة من
المقترضين يواجهون صعوبة مالية كبيرة أو اهمال أو تقصير في دفعات الفوائد أو المبلغ االساسي ومن المرجح أنهم سيتعرضون
لالفالس أو اعادة هيكلة مالية أخرى وعندما تشير البيانات الملحوظه إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في الدفقات النقدية المستقبلية

المقدرة مثل التغيرات في االوضاع االقتصادية المرتبطة بالتقصير.
تدني الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتاريخ اعداد التقارير المالية بتقييم فيما اذا كان هناك دليل بأن االصل قد انخفضت قيمته .اذا وجد اي دليل على ذلك،

أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لالصل .أن مبلغ االصل الممكن

تحصيله هو القيمة العادلة لالصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع وقيمته المستخدمة ايهما اعلى يتم تحديده لالصل الفردي ،إال
اذا كان االصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجه من الموجودات االخرى أو موجودات الشركة .عندما

يتجاوز المبلغ المدرج لالصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر االصل منخفضا ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن

تحصيله .اثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها استخدام سعر خصم ما
قبل الضريبة والذي يعكس تقيمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لالموال والمخاطر المحددة لالصل .اثناء تحديد القيمة العادلة ناقصا

تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار اذا كانت متوفرة .واذا لم يكن ممكنا تحديد مثل تلك المعامالت ،يتم

استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم اسعار اسهم الشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة

العادلة المتوفرة االخرى.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
إستخدام التقديرات

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب قيام اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في

تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ،وان النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات ا لمطبقة بإستمرار ويتم اإلعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في السنة التي تحصل فيها هذه
التغيرات والسنوات الالحقة التي تتأثر بتلك التغيرات.

إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن ،وأن النتائج الفعلية قد

تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات المستقبلية في الظروف.

فيما يلي ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها إستخدام االفتراضات وتقديرات االمور غير المؤكدة واإلجتهادات في تطبيق

السياسات المحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على المبالغ في البيانات المالية الموحدة.
-

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات بصورة دورية إعتمادا على الحالة العامة لهذه الموجودات

-

تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد المجموعة بصورة مستمرة إعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي

-

تقوم اإلدارة بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها اعتمادا على تقديراتها حول امكانية استرداد تلك الذمم وفقا للمعايير

-

تقوم اإلدارة بتقدير اإللتزامات الضريبية المترتبة على المجموعة من الدخل المتأتي لها بناء على أسس وافتراضيات تتفق مع

-

تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية لتحديد ما اذا كان هنالك أي تدني في قيمتها.

-

وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في المستقبل.

المجموعة والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها المجموعة في المستقبل جراء تلك القضايا.
الدولية للتقارير المالية.

قانون ضريبة الدخل الساري المفعول في المملكة األردنية الهاشمية.

تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها واجتهاداتها معقولة وكافية.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -2نقد في الصندوق ولدى البنوك:

يتألف هذا البند مما يلي:
 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

البنك األردني الكويتي

53811.

58921

البنك األردني لإلستثمار والتمويل  -رديات

58.32

58.32

بنك اإلسكان – تأمينات نقدية

18395

358551

بنك األردن دبي اإلسالمي  -جاري

11

-

بنك اإلسكان – جاري

-

3.8.91

بنك عودة  -جاري

-

518311

218.31

138311

18211

نقد في الصندوق

المجموع

38111

 -2ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل:

يتألف هذا البند مما يلي:
 13كانون األول

 13كانون األول

دينار أردني

دينار أردني

9238.22

9.18131

شيكات برسم التحصيل

381.38212

385318333

المجموع

581598521

5851181.3

5132

ذمم مدينة تجارية

5132

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -1حسابات مدينة متنوعة:

يتألف هذا البند مما يلي:
 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

381118111

-

تأمينات مستردة

5118215

5518315

ضريبة دخل مقتطعة

مصاريف مدفوعة مقدما

3338133
228131

1158113

ذمم موظفين وعهد عمل

318991

38231

كفاالت

328991

318991

دفعات مقدمة للموردين

528211

3182.1

ضريبة مبيعات

-

58933

ايرادات مستحقة

-

128392

38229832.

32985.1

تأمينات لدى البنوك

228291

أخرى

المجموع

128222

1.8.3.
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -3مشاريع قيد اإلنجاز:

يمثل هذا البند رصيد التكاليف التي تكبدتها الشركة على أعمال مكاتب االدارة غير المنتهية في نهاية العام.
 -.دفعات مقدمة على مشاريع تحت التنفيذ داخل المبنى:

يمثل هذا البند رصيد المبالغ المدفوعة مقدما للمقاولين على حساب مشروع جاليريا مول ،ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أعمال أثاث و ديكورات

 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

5851.

5851.

-

38111

5851.

9851.

أخرى
المجموع

 -9إستثمار في شركات حليفة:

يمثـل هــذا البنــد قيمـة مســاهمة شــركة اليـاقوت العقاريــة فــي كـل مــن شــركة الصـحراء للتنميــة واالســتثمار وذلـك بنســبة تملــك تبلــغ
 %51مــن أرســمال شــركة الصــحراء للتنميــة واالســتثمار والبــالغ  1218111دينــار أردنــي .تــم خــالل العــام الحــالي بيــع حصــة
الشركة في شركة أمواج للمطاعم السياحية بقيمتها الدفترية والبالغة  .18111دينار أردني.

إن تفاصيل الحركات التي تمت على حساب اإلستثمار في شركات حليفة هي كما يلي:
 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

كلفة االستثمار في شركات حليفة

3218111

5118111

يطرح :حصة المجموعة من خسائر شركات حليفة

()3.832.

()3189.3

المجموع

3138.25

5318139

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -31إستثمارات عقارية:

إن تفاصيل هذا البند كما في  13كانون األول  5132هي كما يلي:
أراضي *

كهروميكانيك

أعمال أنشائية

أثاث ومفروشات

عدد وأدوات

المجموع

التكلفة:

5981218915

25891.8593

5181118312

3138131

118.25

9181.18.93

الرصيد في بداية السنة

اضافات

-

5258213

22892.

398239

318219

1138213

استبعادات

-

-

-

()518351

-

()518351

5981218915

218311832.

5181398115

3118135

.18253

9181928332

الرصيد في نهاية السنة

مجمع اإلستهالك المتراكم:

الرصيد في بداية السنة

-

385128322

385328911

3281.2

358312

5822.8319

إضافات

-

.11829.

.3181.3

3383.2

358.23

383138931

استبعادات

-

-

-

()58951

-

()58951

الرصيد في نهاية السنة

-

581118125

581938123

598221

5282.3

285318351

5981218915

2381928211

3.82..8132

3118.51

228.21

.982.58129

5981218915

2383158221

39823.831.

3318193

22833.

9189128325

%5

%31-5

%32

%32

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون االول 2112
صافي القيمة الدفترية كما في 31

كانون األول 2112

معدل اإلستهالك السنوي

* أن هذه االراضي مرهونة مقابل قرض التجمع البنكي (أولى وثانية) ويمنع إجراء اي معاملة (بيع أو رهن) على هذه اال ارضي حتى السداد التام
لرصيد القرض.
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -33ممتلكات ومعدات:

إن تفاصيل هذا البند كما في  13كانون األول  5132هي كما يلي:
أجهزة مكتبية

سيارات

ديكورات

و معدات

أثاث
ومفروشات

اجهزة حاسوب
وطابعات

المجموع

وبرامج حاسوب

التكلفة:
الرصيد في بداية السنة

328.33

23831.

338.55

338113

518113

3.38.32

إضافات

38325

38.11

318211

-

.8333

528539

-

-

()138111

-

-

()138111

338229

25891.

118155

338113

12833.

3258112

استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
مجمع اإلستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية السنة

.8131

2189.2

158199

318225

398.11

3228313

إضافات

58123

533

18112

38153

18122

318.91

-

-

()138111

-

-

()138111

318351

238513

28111

328311

518221

3128111

18.11

38313

528139

38912

31811.

218212

38323

352

328351

18252

18392

15831.

استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2112
صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2112

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
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 -35بنوك دائنة:

يمثل هذا البند رصيد التسهيالت البنكية الممنوحة للشركة من قبل بنك عودة.

 -31شيكات مؤجلة الدفع:

يمثل هذا البند إجمالي قيمة شيكات مؤجلة الدفع لصالح آمانة عمان يستحق الشيك األول بتاريخ  5131/3/13ويستحق الشيك األخير

بتاريخ .513./31/13

 -32قروض وتسهيالت بنكية قصيرة األجل:

يتألف هذا البند مما يلي:
-

قيمة االقساط المستحقة لقرض التجمع البنكي والبالغة  281118111دينار أردني والمعاد جدولته ليستحق في االشهر

-

قيمة اإليجارة المستحقة لبنك األردن دبي االسالمي بقيمة  382118111دينار أردني والتي تستحق في االشهر  5131/5و

 5131/1و .5131/9
.5131/.

 -32ذمم دائنة ومخصصات على المشروع:

يمثل هذا البند قيمة األرصدة المستحقة للمقاولين ومخصصات أخرى على المشروع ومبالغ مستحقة للموردين عن خدمات
ودفعات مقدمة من العمالء وأخرى كما في  13كانون األول .5132

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -31حسابات دائنة متنوعة:

يتألف هذا البند مما يلي:
 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

محتجزات المشروع

958321

958321

تأمينات مستردة مقبوضة

2518321

2.18321

22.

3138911

أمانات ضريبة معارف

.185.1

218215

مصاريف مستحقة

امانات المساهمين

38.1.

38.1.

أخرى

28.51

38.92

امانات ضريبة مبيعات

218.92

-

المجموع

1118151

.538221

 -33إيرادات مؤجلة:

يمثل هذا البند قيمة االيجارات المقبوضة من المستأجرين وغير المتحققة (المؤجلة) وذلك بدل االيجار والخدمات األخرى
المقدمة للمستأجرين في مشروع المجموعة (جاليريا مول).

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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 -3.قروض وتسهيالت بنكية طويلة األجل:
قرض التجمع البنكي (بنك اإلسكان والبنك اإلستثماري):
أ – عام:
 القرض الممنوح (قرض التجمع البنكي) من قبل (بنك اإلسكان للتجارة والتمويل والبنك األردني لإلستثمار والتمويل) بسقف يبلغ ( 3181..8111ستة عشر مليون وثمانية وثمانون الف دينار أردني ) .وقد تم زيادة هذا السقف بتاريخ  5119/9/53ليصبح
 ( 1581118111إثنان وثالثون مليون دينار أردني ) أي بزيادة مقدارها  ( 3289358111خمسة عشر مليون وتسعمائة واثنى عشر
الف دينار أردني ).

وتبلغ حصة كل بنك مشارك من إجمالي القرض:


بنك اإلسكان للتجارة والتمويل مبلغ  5189218111دينار (فقط ثالثة وعشرون مليونا وتسعمائة وستة وخمسون الف دينار



البنك األردني لإلستثمار والتمويل مبلغ  .81228111دينار (فقط ثمانية ماليين وأربعة وأربعون ألف دينار أردني).

أردني).

 الغاية من القروض:إن الغاية من هذا القرض هو تمويل جزء من تكاليف إنشاء مجمع الصويفية (جاليريا مول) المملوك لشركة الياقوت العقارية.

 الضمانات المقدمة من الشركة مقابل هذا القرض:

توثيق رهن من الدرجة االولى على القطعة رقم  1913حوض خربة الصويفية رقم ( )32من اراضي غرب عمان بمبلغ



تعهد بتحويل كامل ايرادات مجمع الصويفية (جاليريا مول) الذي يتم انشاؤه على قطع االراضي المشار إليها اعاله



كفالة بقيمة الزيادة في مبلغ القرض وبحيث تبقى الكفالة قائمة لحين سداد القرض وما يستحق عليه من فوائد وعموالت



يتعهد الشركاء الرئيسين في شركة أمواج العقارية ( أعضاء مجلس اإلدارة ) بزيادة رأسمال الشركة أو ضخ أموال فيها من

 1581118111دينار اردني.
بحساب لدى بنك االسكان.
وحتى السداد التام.

المصادر الذاتية للشركة أو المصادر الذاتية للشركاء الرئيسين عند الحاجة لتغطية أي عجز يط أر في تمويل المشروع.
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 الفوائد والعموالت على قيمة القرض:أ .تحسب فائدة على قيمة القرض األصلية البالغة  3181..8111دينار أردني بنسبة متوسط سعر فائدة ( Prime Lending
 )Rateعلى الرصيد اليومي للقرض وعمولة بمعدل  %3سنويا.

ب .تحسب فائدة على حصة البنك اإلستثماري إعتبا ار من  5135/3/3ولغاية  5135/35/13من قيمة القرض األصلية البالغة
 .81228111دينار أردني بنسبة متوسط سعر فائدة (  ) Prime Lending Rateلدى بنوك التجمع مضافا إليه هامش بواقع

 %18132تحسب على الرصيد اليومي للقرض وعمولة بمعدل  %3سنويا وتخفض زيادة التسعير أعاله بواقع  %1852إعتبا ار
من  5131/3/3ولغاية  5131/./13شريطة اإللتزام وعدم التأخير بسداد الفائدة في المواعيد المخصصة لها وخالفا لذلك تبقى

هذه الزيادة ( زيادة التسعير) سارية المفعول لغاية .5131/./13

ج .في حال تم اإللتزام بمواعيد الدفعات المترتبة على القرض خالل الفترة الواقعة من  5135/3/3ولغاية  5131/./13يعود سعر

الفائدة كما هو معمول فيه بالبند (أ) أعاله وعلى مبلغ القرض األصلي وخالفا لذلك فإن الزيادة المذكورة تبقى سارية المفعول
خالل مدة القرض المستقبلية.

د .تحسب فائدة على مبلغ الزيادة في قيمة القرض األصلية البالغة  3289358111دينار أردني بنسبة متوسط سعر فائدة ( Prime

 )Lending Rateلدى بنوك التجمع تحسب على الرصيد اليومي للقرض باإلضافة إلى هامش معدل  %1852وعمولة %3
سنويا تسدد شهريا.

ه .تسدد الفوائد التي تستحق على القيمة األصلية ومبلغ الزيادة كل ربع سنة مرة وحتى السداد التام.
تسديد القرض وشروط السداد:
تم خالل عام  5135إعادة هيكلة القرض بحيث يلتزم المقترض بتسديد القرض على ( )51قسط نصف سنوي بقيمة  381118111دينار
أردني بحيث يستحق القسط األول بتاريخ  5131/9/3وتستحق األقساط األخرى في بداية كل نصف سنة .

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
ب  -بتاريخ  5131/3/3تم توقيع ملحق اتفاقية مع بنك االسكان للتجارة والتمويل تم بموجبة هيكلة رصيد قرض التجمع البنكي (الفوائد وعمولة
االلتزام) التي ستستحق على قرض التجمع البنكي الممنوح للشركة خالل فترة السماح وذلك من تاريخ  5131/9/3ولغاية تاريخ 5132/3/3

(وبحيث يصبح القرض يسدد اعتبا ار من  5132/3/3بدال من  5131/9/3وكما يلي:

أوال :رفع سقف قرض التجمع البنكي بالفوائد والعموالت التي ستترتب على قرض التجمع للفترة من  5131/9/3ولغاية  5132/3/3بحيث
تضاف هذه الفوائد والعموالت على اقساط القرض وتسدد معه على  51قسط نصف سنوي .وسيتم احتساب قيمة االقساط التي ستترتب

على القرض بتاريخ .5132/2/3

ثانيا :بقاء اسعار الفوائد والعموالت المطبقة على القرض (قيمة القرض االصلية باالضافة الى الزيادة من قبل بنك االسكان للتجارة والتمويل) كما
هي دون تعديل وكما يلي:

الفائدة والعمولة المطبقة على القرض االصلي والبالغ قيمتها  3181..8111دينار أردني مناصفة بين بنك االسكان للتجارة والتمويل والبنك

اإلستثماري كما يلي:

 حصة بنك االسكان:
تطبيق سعر فائدة مدينة بمعدل متوسط سعر فائدة ( )PLRلبنك االسكان والبنك االستثماري  %3 +عمولة سنوية.
 حصة البنك االستثماري:
تطبيق سعر فائدة مدينة بمعدل متوسط سعر فائدة ( )PLRلبنك االسكان والبنك االستثماري  +هامش  %3 + %18132عمولة

سنوية.

الفائدة والعمولة المطبقة على الزيادة من قبل بنك اإلسكان كما يلي:
-

تطبيق سعر فائدة مدينة بمعدل متوسط ( )PLRللبنك االستثماري وبنك االسكان  +هامش  %3 + %1852عمولة سنوية.

-

يتم اضافة الفوائد والعموالت التي ستترتب على القرض المنوي رفع السقف بها ،كما هو موافق عليه بتاريخ  5135/31/3و ذلك

للفترة  5131/9/3ولغاية  5132/3/3على القيمة االسمية للقرض بحيث يتم احتساب قيمة االقساط التي ستترتب على القرض

وذلك بتاريخ  5132/2/3بحيث يتم تجهيز عقود ملحقة بقيمة االقساط الجديدة مع مراعاة تسديد أية فروقات ناشئة عن تغيير سعر

االقراض الرئيسي خالل عمر القرض على القسط االخير.
-

منح فائدة دائنة بنسبة  %2على المبالغ المودعة بحساب التأمينات النقدية (حساب ايرادات ايجارات المشروع).

هذا وقد تم تعديل شروط التمويل بما ينسجم مع الهيكلة الواردة اعاله.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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ج – بتاريخ  5132/./32تم توقيع اتفاقية اعادة هيكلة القرض بحيث يلتزم المقترض بتسديد القرض وما يستحق عليه من فوائد على أقساط
(نصف سنوية) عددها ( )51قسط ويكون استحقاق القسط األول في  ،5132/3/3بقيمة  585218111دينار أردني وتستحق االقساط
األخرى في بداية كل نصف سنة تليها.
-

تبقى كافة الضمانات ونصوص المواد األخرى الواردة في االتفاقية األصلية الموقعة بين الفرقاء بتاريخ  511./1/33وملحقاتها بما
فيها كفالة الفريق الرابع للفريق األول سارية المفعول ومستمرة بحق الفرقاء دون أن يخل ذلك بأية حقوق مقررة لمصلحة البنك وردت

في االتفاقية األصلية.
-

قامت الشركة خالل عام  5132بتسديد قيمة القسط المستحق عليها والبالغ قيمته  585218111دينار أردني.

د  -تم خالل الفترة الالحقة (عام  )5132اعادة هيكلة القرض بحيث يلتزم المقترض بتسديد القرض وما يستحق عليه من فوائد على ( )39قسط

(نصف سنوية) ويكون استحقاق القسط األول في  5132/1/3بمبلغ  382118111دينار أردني والقسط الثاني بتاريخ  5132/9/3بمبلغ

 582118111دينار أردني.
-

قامت الشركة خالل هذا العام بتسديد قيمة القسط المستحق عليها والبالغ  281118111دينار اردني.

-

الفوائد والعموالت على قيمة القرض:
أ .تحسب فائدة مدينة بنسبة متوسط سعر فائدة ( )PLRلدى بنوك التجمع مضافا اليه هامش بواقع ( )%1832تحسب على
الرصيد اليومي للقرض وعمولة بمعدل ( )%3سنويا على حصة البنك االستثماري.

ب .تحسب فائدة مدينة على قرض الزيادة الممنوح من قبل بنك االسكان للتجارة والتمويل بنسبة متوسط سعر فائدة ()PLR

لدى بنوك التجمع تحسب على الرصيد اليومي للقرض باالضافة إلى هامش معدل ( )%182( – )%1852ويعاد النظر في

االسعار أعاله بعد مرور ستة اشهر.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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اتفاقية اإليجارة من قبل بنك األردن دبي االسالمي:
أ -عـ ــام:

 إتفاقية اإليجارة الموصوفة بالذمة والممنوحة لشركة الياقوت العقارية من قبل بنك األردن دبي اإلسالمي بتاريخ 5133/9/39بقيمة  ( 3381118111إحدى عشر مليون دينار أردني)

 مدة اإليجار ال تزيد عن عشرين فترة إيجارية ،بحيث تكون كل فترة إيجارية ستة أشهر. إن الغاية من هذه اإلتفاقية هو تمويل جزء من تكاليف إنشاء مجمع الصويفية (جاليريا مول) المملوك لشركة الياقوت العقاريةولتمويل نشاطات الشركة المختلفة.

الضمانات المقدمة من الشركة:
 كفالة شركة أمواج العقارية على التسهيالت الممنوحة لشركة ياقوت العقارية مقابل نقل  %32من ملكية المجمع بإسم بنكاألردن دبي اإلسالمي.

 توثيق التنازل عن عقود اإليجارات إلى حساب األمانات لدى البنك. تجيير بوليصة تأمين بمبلغ ال يقل عن  3381118111مليون دينار أردني لصالح بنك األردن دبي اإلسالمي عند اإلنتهاء منالمشروع على أن تجدد سنويا بقيمة الدين وحتى السداد التام.

 التنازل عن إيجارات قيمتها بالمتوسط ما ال يقل عن مبلغ  382118111دينار أردني سنويا لصالح بنك األردن دبي اإلسالميعلى مدار  31سنوات حسب األصول وفي حال كانت قيمة اإليجارات أقل من المبلغ المذكور بالسنة تتعهد الشركة بتوريد
الفرق من المصادر الخاصة.

 عدم قيام المالكين الحاليين لشركة الياقوت وشركة أمواج العقارية بتعديل هيكل الملكية أو بيع حصصهم بالشركة لحين اإلنتهاءمن المشروع وتسديد كامل التسهيالت الممنوحة لهم من بنك األردن دبي اإلسالمي.

شروط السـداد:
 تلتزم الشركة بتسديد قيمة األجرة ( اإليجارة الموصوفة بالذمة ) على ( )51دفعة نصف سنوية بحيث تستحق الدفعة األولىبتاريخ  5135/9/11بقيمة  .318119/911دينار أردني .

 كلفة التسهيالت (اإليجارة): يحسب عائد اإليجارة على قيمة إتفاقية اإليجارة الموصوفة بالذمة والبالغة  3381118111دينار أردني بمعدل أساسي (معدلالجاديبور ستة شهور زائد هامش ربح  )%182بحيث ال تقل عن  %.مضافا إليها  %3أجرة معجلة.

 -يسدد عائد اإليجارة الذي يستحق على القيمة األصلية كل نصف سنة مرة حتى السداد التام.
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
دفعـات اإليجارة:
-

يصرف مبلغ اإليجارة على  3دفعات بحيث تكون الدفعة األولى بمبلغ  282118111دينار أردني وتصرف بتاريخ 5133/9/55

باإلضافة إلى  1دفعات شهرية متتالية كل منها  383118111دينار أردني لكل دفعة تبدأ بتاريخ  5133/31/51وتنتهي بتاريخ

.5135/1/55

ب -بتاريخ  5131/35/31تم توقيع ملحق اتفاقية مع بنك األردن دبي االسالمي وتفاصيلها على النحو التالي:
أوال :تمديد فترة السماح الممنوحة للشركة وبناء على طلبها لمدة  31اشهر إضافية بحيث يستحق أول قسط بتاريخ  5132/./3بدال من
.5131/9/11

ثانيا :يدفع المستأجر (الشركة) قيمة األجرة المعجلة والبالغة  3318111دينار أردني بتاريخ  5131/9/11بموعدها دون تأخير ،وتكون
تواريخ ومبالغ سداد األجرة كما يلي:
الفترة االيجارية

تاريخ سداد األجرة

قيمة األجرة الثابتة

األجرة المتغيرة

إجمالي األجرة

3

5132/./3

19.8592/133

1158225/313

38111831./135

الرصيد الختامي لفترة األجرة األولى

19.8592/133

1158225/313

38111831./135

مع مالحظة ما يلي:

 أجرة الفترة األولى نهائية ويعاد االحتساب في بداية كل فترة إيجارية وتعدل األجرة حسب المؤشر ويتولى المؤجر إعالم
المستأجر بذلك بإشعار في بداية كل فترة ايجارية.

 يدفع المستأجر مبلغ  %3من األجرة الثابتة كأجرة معجلة وتدفع سنويا.

ثالثا :في حال لم تلتزم الشركة بتنفيذ بنود هذا الملحق بكاملها أو إخاللها بأي من بنوده فيعتبر هذا الملحق الغيا ما بين الطرفين وتتحمل

الشركة كافة األعباء المالية المترتبة على ذلك و /أو أية تعويضات قانونية الزمة بموجب هذا الملحق واتفاقية االيجارة الموصوفة

بالذمة ومالحقها ويحق للبنك دون حاجة إلى إنذار أو إشعار باعتبار العقد مفسوخا و/أو باعتبار قيمة التمويل الممنوح للشركة
مستحق األداء فو ار ويفوض البنك باتخاذ أي إجراءات قانونية يراها مناسبة لتحصيل حقوقه.

ج -تم خالل عام  5132وباالتفاق مع بنك االردن دبي االسالمي اعادة االحتساب لمبلغ أقساط االجرة ،بحيث يلتزم المقترض بتسديد

قيمة االجرة على ( )3.دفعة (نصف سنوية) بقيمة  3812181.1دينار أردني ،حيث تستحق الدفعة األولى بتاريخ 5132/./3

وتستحق الدفعات األخرى في بداية كل نصف سنة.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
-

قامت الشركة خالل النصف الثاني من عام  5132بتسديد قيمة الدفعة المستحقة عليها والبالغ قيمتها  3812181.1دينار أردني.
د .بتاريخ  5132/2/5.قامت الشركة بتوقيع اتفاقية جديدة مع بنك دبي االسالمي وتفاصيلها كما يلي :
 .3اعادة هيكلية اقساط التمويل القائمة ومن ضمنها القسط البالغ  3811.8219/115دينار أردني والمستحق بتاريخ 5132/5/3
ولتصبح اقساط التسديد كما يلي:
تاريخ سداد األجرة

قيمة األجرة المتغيرة

األجرة الثابتة

إجمالي األجرة

5132/./3

311839./331

5128135/151

9938231/399

5131/5/3

2138511/111

158399/112

2118111

5131/./3

3218511/222

5218311/222

381118111

5133/5/3

2528323/112

328.25/192

211811

الرصيد الختامي لفترة األجرة

581338339/115

1398391/293

589938231/399

 .5تعديل العائد على االجارة ليصبح (جودايبر  1اشهر  )%1 +وبحيث ال يقل عن  %.852بدال من (جودايبر  1اشهر +
 )%1832بحيث ال يقل عن  %.852اعتبا ار من  ،5132/5/3والغاء االجرة المعجلة بواقع .%3

 .1شريطة ما يلي:

د-يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف االول بشيكات عدد اثنين مسحوبة على حساب الطرف الثاني لدى بنك االسكان
بقيمة إجمالية مليون دينار أردني موزعة كاالتي:

 خمسمائة الف دينار اردني بتاريخ .5131/5/3
 خمسمائة الف دينار اردني بتاريخ .5133/5/3

ذ -يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد باقي قيمة االجارة على باقي الفترات االيجارية بموجب اقساط نصف سنوية ولغاية
 ،5151/5/3حسب الشروط واالحكام الواردة في العقد االصلي التفاقية االجارة الموصوفة في الذمة بتاريخ

 5133/9/39ومالحقها.

ج .كفالة شركة أمواج للمشاريع التجارية واالستثمارية على االجارة الممنوحة بالتكافل والتضامن مع كفالة شركة أمواج
العقارية (القائمة حاليا).
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 .2في حال لم يلتزم الطرف الثاني بتفيذ بنود هذا الملحق بكاملها أو إخالله باي من بنوده فيعتبر هذا الملحق الغيا ما بين الطرفين

ويتحمل الطرف الثاني كافة االعباء المالية المترتبة على ذلك و /أو أية تعويضات قانونية الزمة بموجب هذا الملحق واتفاقية

االجارة الموصوفة بالذمة ومالحقها ويحق للطرف االول دون حاجة إلى انذار أو اشعار الطرف الثاني بفسخ العقد واعتبار

قيمة التمويل الممنوح للطرف الثاني مستحق االداء فو ار ويفوض الطرف االول باتخاذ اي اجراءات قانونية يراها مناسبة

لتحصيل حقوقة.

 .2يعتبر هذا الملحق جزءا ال يتج از من اتفاقية االجارة الموصوفة في الذمة والموقعة بين الطرفين بتاريخ  5133/9/39ومالحقها
واتفاقية شراء االصل ،وتق ار معها كوحدة واحدة مع بقاء كافة الشروط الواردة في االتفاقيات المشار اليها أعاله ومالحقها كما

هي دون تغير باستثناء ما وردة بهذا الملحق.

بنك عودة:
-

حصلت شركة الياقوت العقارية في نهاية عام  5135على قرض متجدد من بنك عودة بمبلغ  381118111دينار أردني بفائدة

 %3182سنويا وبعمولة  %3سنويا لتمويل ما بنسبته  %311من الذمم المدينة المترتبة على العمالء والمقبولة من قبل البنك على
أن التقل نسبة تغطية األوراق التجارية المظهرة ألمر البنك لكل عملية تمويل عن  %311من قيمة المبلغ الممول.

-

تسدد كل عملية تمويل خالل مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ التمويل و/أو من حصيلة األوراق التجارية المظهرة ألمر البنك أيهما

-

يتوجب على الشركة أن تقدم للبنك أوراق تجارية مظهرة ألمر البنك تظهي ار ناقال للملكية بحيث ال تتجاوز آجلها  11يوم ،كما يلتزم

أسبق.

في حال إعادة أي ورقة تجارية لعدم التحصيل و/أو ألي سبب كان باستبدالها بأوراق تجارية أخرى مظهرة ألمر البنك تظهي ار ناقال

للملكية و/أو دفع قيمتها نقدا ويحق للبنك عدم تسليم هذه األوراق للشركة في حال عدم استبدالها بأوراق تجارية أخرى أو دفع قيمتها

-

نقدا.

منح هذا القرض بكفالة شخصية من اعضاء هيئة مديرين في الشركة.

وفي ما يلي ملخص بإرصدة القروض والتسهيالت البنكية طويلة االجل:
 13كانون األول

 13كانون األول

دينار أردني

دينار أردني

5132

5132

قرض التجمع البنكي

1282.28191

1283558111

بنك االردن دبي االسالمي

3381.38522

3181998921

بنك عودة

9938.32

2558932

المجموع

2181128552

2181228.91

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -39قروض من أطراف ذات عالقة:

يمثل هذا البند القرض الممنوح من قبل شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة (عضو مجلس إدارة في شركة أمواج
العقارية) ،لشركة الياقوت العقارية والبالغ ( )1118111دينار أردني (ستمائة ألف دينار أردني).
تم بتاريخ  5131/9/11تسديد قيمة القسط األول من القرض والبالغة  328111دينار أردني باالضافة إلى الفائدة المترتبة
على المبالغ المسحوبة وغير المسددة لغاية  5131/9/11بقيمة  138211دينار أردني ،وبتاريخ  5132/35/13تم
تسديد قيمة القسط الثاني من القرض والبالغة  328111دينار اردني وبتاريخ  5132/9/11تم تسديد قيمة القسط الثالث
من القرض بقيمة  328111دينار أردني.
ان الغاية من هذا القرض هو تمويل جزء من تكاليف إنشاء مجمع الصويفية (جاليريا مول) وتمويل نشاطات الشركة

المختلفة.

يتم إحتساب فائدة على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض بنسبة  ،%9وفي حال تأخر الشركة عن تسديد أي
قسط من األقساط أو أية فوائد مستحقة أو عموالت أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليها فإنها تتعهد بدفع فائدة تأخير بواقع
( )%5فوق سعر الفائدة المتفق عليه.

مع امتالك شركة اإلستثمارات والصناعات المتكاملة لحق الخيار في تحويل مبلغ القرض ألسهم في شركة أمواج

للمشاريع التجارية واالستثمارية أو المطالبة بتسديده مع الفوائد المستحقة على القرض وفي حال تحويله ألسهم في شركة
أمواج للمشاريع التجارية واالستثمارية المساهمة الخاصة فال تستحق فوائد على هذا القرض.
 -51اإليرادات:

يتألف هذا البند مما يلي:
 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

183128115

281.38213

إيرادات عدادات طاقة

1518539

1118332

ايرادات محالت مؤجرة بنسبة مبيعات

2238212

-

ايرادات دعاية واعالن

3328111

3.28511

إيرادات تأجير -أكشاك

3228915

3538211

98113835.

382138212

إيرادات تأجير -محالت

إيرادات خدمات مستأجرين

أخرى

المجموع

3811.8251

218.91

381518951

358112
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -53مصاريف تشغيلية مباشرة:

يتألف هذا البند مما يلي:
 13كانون األول

 13كانون األول

دينار أردني

دينار أردني

2158..1

21385.5

383328231

9228553

55.8331

5118551

5132

رواتب وأجور ومكافئات

ضمان إجتماعي

كهرباء ومحروقات

إستهالك استثمارات عقارية

نظافة

لوازم مستهلكة

ضريبة مسقفات ومجاري

218312

383138931
22853.

5.8351

مياه

ضيافة

18531

تأمين صحي

18919

رسوم و رخص

المجموع

228291

518323

383.3

نقليات مخلفات

383318152

13383.9

ضريبة مبيعات غير قابلة للخصم

متفرقة

118229

2398251

118.19

صيانة

5132

18199

.281.1
3.8122
28191
183.1
18221

528922

138215

2825382.3

2832383.1

358152

5.
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -55مصاريف إدارية وتسويقية:

يتألف هذا البند مما يلي:
 13كانون األول

 13كانون األول

رواتب وأجور ومكافآت

دينار أردني
3398391

دينار أردني

رسوم ورخص

5.8521

118.35

إستهالك ممتلكات ومباني ومعدات

318.91

318119

ماء وكهرباء

28129

12833.

28233

128931

مصاريف سيارات

38291

338553

إتصاالت وبريد

318912

2815.

اتعاب مهنية

238321

258931

تأمين صحي

189..

358991

5132

إيجارات

5132

3598311

ضمان إجتماعي

31891.

31831.

ضيافة ونظافة

28132

18329

لوازم وصيانة

98519

18135

قرطاسية ومطبوعات وصحف

528225

3118912

538512
128121

متفرقة

98151

98112

تأمين مبنى

338532

28222

مصاريف فعاليات

998331

3118131

دعاية وأعالن

3518111

3518111

أتعاب تفرغ رئيس مجلس االدارة

مصاريف هيئة عامة

18332

58232

مكافأة أمين سر

38511

.11

عموالت بنكية

3821.

58922

3118991

3338.99
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -51حصة حقوق غير المسيطرين في خسارة الشركة التابعة:

يمثل هذا البند حصة حقوق غير المسيطرين في صافي دخل الشركة التابعة (شركة الياقوت العقارية) والناتجة عن نسبة
تملك الحقوق غير المسيطر عليها والبالغة ( )%1189تقريبا في شركة الياقوت مضروبة في صافي دخل الشركة التابعة.
 -52حصة السهم من الخسارة للسنة:

خسارة السنة

المتوسط المرجح لعدد االسهم

 13كانون األول

 13كانون األول

5132

5132

دينار أردني

دينار أردني

()1198292

()382358123

1181118111

1181118111

()1/13

()1/12

فلس /دينار

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

فلس /دينار

 -52ضريبة الدخل والمبيعات:

أ .شركة أمواج العقارية:
ضريبة الدخل:
 ال يوجد مخصصات لضريبة الدخل على الشركة لسنة  5132بسبب زيادة المصروفات عن االيراداتالضريبية.

 تم تقديم اقرار ضريبة الدخل للسنوات  5132 ،5131 ،5135 ،5133ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتبمراجعة السجالت لغاية تاريخه.
ضريبة المبيعات:
 -الشركة غير مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
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24

شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
ب .شركة الياقوت العقارية:
ضريبة الدخل:
 لم يتم أخذ مخصص لضريبة الدخل لسنة  5132بسبب زيادة المصروفات عن االيرادات الضريبية. تم تسوية الوضع الضريبة الدخل لغاية .5131/35/13 تم تقديم اقرار ضريبة الدخل لسنة  5132ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت لغاية تاريخه.ضريبة المبيعات:
 تم قبول اق اررات ضريبة المبيعات من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية .5132/33/11 تلتزم الشركة بتقديم اق اررات ضريبة المبيعات في مواعيدها القانونية. -51القيمة العادلة:

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك إلستحقاقها خالل سنة من تاريخ البيانات المالية
الموحدة باستثناء القروض المدينة و الدائنة طويلة األجل والتي تتمثل القيم العادلة لها بالقيم الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية باستخدام سعر الفائدة المماثل والسائد في السوق.

 -53إدارة المخاطر المالية:

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية جراء إستخدامها لألدوات المالية:
 مخاطر اإلئتمان. -مخاطر السيولة.

 مخاطر العمالت. مخاطر نسبة الفائدة.يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله ،أهداف المجموعة  ،السياسات ،وطرق
القياس ،وادارة المخاطر وادارة المجموعة لرأس المال كما أن اإلفصاحات الكمية المتعلقة بمدى تعرض المجموعة لهذه
المخاطر تظهر ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.

تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة المجموعة.
إن سياسات إدارة المجموعة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع ضوابط وحدود
مالئمة لمدى التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.
يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

تهدف إدارة المجموعة من خالل التدريب والمعايير والسياسات واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية
بناءة ومنظمة بحيث يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه.
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
يقوم مجلس اإلدارة في المجموعة بمراقبة أداء اإلدارة في مراقبة مدى االلتزام بسياسات واجراءات المجموعة في إدارة
المخاطر ،كما يقوم بمراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر.
مخاطر اإلئتمان:

تمثل مخاطر اإلئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة مالية

بإلتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخ اطر بشكل رئيسي من المدينون والذمم المدينة من أطراف ذات عالقة والحسابات لدى البنوك
وأرصدة مدينة أخرى واإلستثمارات في أدوات الدين.

مخاطر السيولة:

إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقها.

إن إدارة المجموعة للسيولة تكمن في التأكد قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائما بسيولة كافية للوفاء بإلتزاماتها عندما تصبح
واجبة الدفع في الظروف العادية واإلضط اررية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة.

مخاطر العمالت:

تتمثل مخاطر العمالت بالمعامالت التي تتم بعمالت غير الدينار األردني وحيث أن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني،
فإن أثر مخاطر العمالت على البيانات المالية الموحدة غير جوهري.

مخاطر نسبة الفائدة:

إن مخاطر سعر الفائدة هي المتعلقة بإحتمال تقلب األداه المالية بسبب تغير أسعار الفائده بالسوق .ولكن المجموعة تعمل على
إعداد سياسات إلدارة هذا النوع من المخاطر المالية ضمن استراتيجيات محددة تتولى فيها إدارة المجموعة رقابة وضبط هذه

المخاطر.
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26

شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
 -5.إدارة رأس المال:

إن سياسة المجموعة بإدارة رأس المال هي المحافظة على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على المساهمين ،والدائنون وثقة السوق وكذلك

استمرار تطور نشاط المجموعة في المستقبل.

تسعى المجموعة إلى المحافظة على التوازن بين أعلى عائد ممكن تحقيقه في حال االقتراض ألعلى حد ممكن واألفضلية واألمان

المتأتي من مركز قوي لرأس المال.

لم يكن لدى المجموعة أي تغيير في إدارة رأس المال خالل الفترة كما ال تخضع المجموعة ألي متطلبات خارجية لرأس المال.

 -59معامالت مع جهات ذات عالقة:

 بلغت قيمة أتعاب تفرغ رئيس مجلس اإلدارة  3518111دينار أردني للسنة المنتهية في  13كانون األول 5132( 3518111دينار أردني للسنة المنتهية في  13كانون االول .)5132
-

بلغت قيمة رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية (مدير مالي) للسنة المنتهية في  13كانون األول  5132مبلغ
 158122دينار أردني مقابل ( 118119دينار أردني للسنة المنتهية في  13كانون األول .)5132

 -11إيقاف أسهم الشركة عن التـداول:

بتاريخ  5133/./9واستنادا إلى الكتاب ( رقم  ) 315/ 135.3/1/3والصادر عن بورصة عمان تم إلغاء إدراج أسهم
شركة أمواج العقارية في بورصة عمان وذلك باإلستناد إلى أحكام المادة ( /32د) من تعليمات إدراج االوراق المالية في
بورصة عمان والذي ينص على " يلغى إدراج أسهم الشركات في البورصة في حال إستمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد
عن السنتين مما يستوجب إستكمال اإلجراءات الالزمة إلعادة التداول باسم الشركة قبل مرور عامين على وقف التداول

باسم الشركة في البورصة علما أن أسهم الشركة موقوفة عن التداول منذ تاريخ .5119/./31

 -13إلتزامات من الممكن أن تط أر:

على الشركة بتاريخ المركز المالي إلتزامات من الممكن أن تط أر تتمثل في تأمينات وكفاالت بنكية بقيمة  928111دينار أردني.
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 -15معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير النافذة بعد:

تم إصدار معايير مالية جديدة ومعدلة حتى  13كانون االول  5132إال انها غير ملزمة حتى االن ولم تطبق من قبل الشركة:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)12االيرادات من العقود مع العمالء:

يبين معيار رقم ( )32المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا المعيـار علـى جميـع المنشـات

التي تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضـائع للعمـالء باسـتثاء العقـود الخاضـعة لمعـايير أخـرى مثـل معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم ()33

االيجارات.

يحل هذا المعيار بدال من المعايير والتفسيرات التالية:

 معيار المحاسبة الدولي رقم ( )33عقود االنشاء. -معيار المحاسبة الدولي رقم ( )3.االيراد.

 -تفسير لجنة معايير التقارير ( )31برامج والء العمالء.

 -تفسير لجنة معايير التقارير ( )32اتفاقيات انشاء العقارات.

 -تفسير لجنة معايير التقارير ( )3.عمليات نقل االصول من العمالء.

 -التفسير ( )13االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.

يجب تطبيق هذا المعيار بالفترات التي تبـدا فـي أو بعـد  3كـانون الثـاني  513.مـع السـماح بـالتطبيق المبكـر سـتقوم الشـركة بتطبيـق هـذا

المعيار بتاريخ التطبيق االلزامي في  3كانون الثاني .513.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)9االدوات المالية:

قـام مجلـس معـايير المحاسـبة الدوليـة بإصـدار معيـار التقـارير الماليـة الـدولي رقـم " 9االدوات الماليـة" بكامـل مراحلـه خـالل تمـوز ،5132
ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجـودات الماليـة وااللت ازمـات الماليـة وبعـض العقـود لبيـع أو شـراء االدوات غيـر

المالية .وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الـدولي رقـم  " 19تصـنيف وقيـاس االدوات الماليـة" .سـتقوم الشـركة بتطبيـق
معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم  9الجديــد بتــاريخ التطبيــق االل ازمــي فــي  3كــانون الثــاني  513.والــذي ســيكون لــه أثــر علــى تصــنيف
وقياس الموجودات المالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )22ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)1طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية

المنفصلة:

قام مجلس معايير المحاسبة الدوليـة خـالل شـهر آب  5132بتعـديل معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم ( 53البيانـات الماليـة المنفصـلة) والـذي

اتا ح للمنشات خيار اتباع طريقة حقوق الملكية في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والحليفة والشركات تحـت السـيطرة المشـتركة
كما هو موضح في معيار المحاسـبة الـدولي رقـم  .5.كمـا تـم إجـراء تعـديل اخـر علـى معيـار التقـارير الماليـة الـدولي رقـم  3والـذي يسـمح
للمنشات التي تتبع طريقة حقوق الملكية من تطبيق االستثناء الوارد في معيـار التقـارير الماليـة الـدولي رقـم  3والخـاص بعمليـات االنـدماج
قبل تاريخ التملك.

يتم تطبيق هذه المعايير اعتبا ار من  3كانون الثاني  ،5131كما يجب تطبيقها باثر رجعي مع السماح بالتطبيق المبكر.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1عرض البيانات المالية:
تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة تتركز على االمور التالية:
 الجوهرية.

 التصنيفات واالتجميع.
 هيكل االيضاحات.

 االفصاح عن السياسات المحاسبية.

 عرض بنود الدخل الشامل االخر الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.

ال يتوقع ان تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي أو االداء المالي للشركة ،كما ال تتوقع الشركة أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري

على إيضاحات البيانات المالية للشركة.

يتم تطبيق هذه التعديالت اعتبا ار من  3كانون الثاني  ،5131مع السماح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )11ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)22المنشآت االستثمارية:

تعرض هذه التعديالت االمور التي قد تنتج من اثر تطبيق االستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف المنشآه

االستثمارية وتوضح االمور التالية:

 ينطبق االستثناء من متطلبات التوحيد على الشركة االم التابعة لمنشآه استثمارية ،عندما تقوم المنشآه االستثمارية بقياس وتقييم
جميع استثماراتها في الشركات التابعة على اساس القيمة العادلة.

 يتم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف المنشآه االستثمارية وتقوم بتقديم خدمات للمنشآه
االستثمارية .ويتم قياس وتقييم جميع االستثمارات في الشركات التابعة االخرى على اساس القيمة العادلة.

 تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف المنشآه االستثمارية والتي تملك حصه في شركة حليفة
أو مشاريع مشتركة والتي ينطبق عليها تعريف المنشآه االستثمارية :تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()5.

االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة – للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق الملكية باالبقاء على الطريقة المتبعة

من قبل المنشآت االستثمارية الحليفة أو المشاريع المشتركة عند قيامها بقياس وتقييم استثماراتها في الشركات التابعة على اساس

القيمة العادلة.

يتم تطبيق هذه التعديالت على المعايير اعتبا ار من  3كانون الثاني .5131

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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شركـة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
عـمـان – المملكـة األردنيـة الهاشميـة
إيضاحــات حـول البيـانـات الماليـة الموحدة
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)32توضيح االساليب المقبولة الحتساب
االستهالكات واالطفاءات:

التعــديالت فــي معيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( )31ومعيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( )1.توضــح ان االي ـرادات تعكــس المنفعــة االقتصــادية
المتحصلة من تشغيل االعمـال التجاريـة (التـي يكـون االصـل جـزء منهـا) بـدال مـن المنـافع االقتصـادية التـي اسـتهلكت مـن خـالل اسـتخدام

ذلك االصـل .كنتيجـة لـذلك ال يجـوز اسـتخدام هـذا االسـلوب السـتهالك اآلالت والممتلكـات والمعـدات ،ويمكـن اسـتخدامه فقـط فـي ظـروف
محددة الستهالك الموجودات غير الملموسه.

يـتم تطبيـق هــذه التعـديالت بشــكل مسـتقبلي اعتبــا ار مـن  3كــانون الثـاني  ،5131مــع السـماح بــالتطبيق المبكـر .ال تتوقــع الشـركة أن تــؤثر

هذه التعديالت على المركز المالي أو االداء المالي.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)11عقود االيجار:

قام مجلس معـايير المحاسـبة الـدولي بإصـدار معيـار التقـارير الماليـة الـدولي رقـم (" )31عقـود االيجـار" خـالل كـانون الثـاني  5131الـذي

يحدد مبادىء االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

متطلبـات معيــار التقــارير الماليــة الدوليــة رقــم ( )31مشــابه بشــكل جــوهري للمتطلبــات المحاســبية للمــؤجر فــي معيــار المحاســبة الــدولي رقــم

( .)33وفقا لذلك ،المؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على أنها عقود ايجار تشغيلية ـأو عقود ايجار تمويلية ،بحيـث يقـوم بمعالجـة
هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.

يتطلـب معيـار اعـداد التقـارير الدوليـة رقـم ( )31مـن المسـتأجر ان يقـوم بـاالعتراف باالصـول وااللت ازمـات لجميـع عقـود االيجـار التـي تزيــد

مــدتها عــن  35شــهر ،اال اذا كــان االصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن المســتأجر االعتـراف بحقــه فــي اســتخدام االصــل والمتمثــل فــي
االعتراف باالصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

سيتم تطبيق هذه المعيار اعتبا ار من  3كانون الثاني  ،5139مع السماح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)11الترتيبات المشتركة – الحصص في المشاريع المشتركة:

تتطلــب التعــديالت علــى معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم ( )33مــن المشــغل تطبيــق معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم ( " )1إنــدماج

االعمال" عند معالجة االستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة بحيث يمثل النشاط فـي العمليـة المشـتركة اعمـال تجاريـة .توضـح
هذه التعديالت أن الحصص السابقة في المشاريع المشتركة ال يتم اعادة قياسها عند االستحواذ على حصـص اضـافيه فـي نفـس المشـروع

المشــترك عنــد االحتفــاظ بالســيطرة المشــتركة .باالضــافة الــى ذلــك يشــمل هــذا المعيــار االســتثناءات لهــذه التعــديالت بحيــث ال يــتم تطبيقهــا

عندما تكون االطراف التي تتقاسم السيطرة المشتركة مملوكه من نفس الشركة االم.

تطبــق التع ــديالت عل ــى ك ــل م ــن االســتحواذ االول ــي ف ــي العملي ــات المش ــتركة واالس ــتحواذ علــى الحص ــص االض ــافية ف ــي نف ــس العملي ــات

المشتركة.

يتم تطبيق هـذه التعـديالت بشـكل مسـتقبلي اعتبـا ار مـن  3كـانون الثـاني  ،5131مـع السـماح بـالتطبيق المبكـر .ال تتوقـع الشـركة ان يكـون
لهذه التعديالت اثر على البيانات المالية.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )23جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق
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