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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة (الشركة) وشركاتها التابعة (ويشار
إليهما معا ً بالمجموعة) ،والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  ،2019وكل من قائمة الدخل الشامل الموحدة
وقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد لمجموعة إعمار للتطوير
واالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة كما في  31كانون األول  ،2019وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية
بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير موضحة الحقا ً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة .نحن مستقلين عن المجموعة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك
األخالقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات العالقة بأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات األخالقية
األخرى وفقا ً لهذه المتطلبات.
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.
فقرة توكيدية
كما هو وارد في إيضاح رقم ( )7هناك عدد من قطع أراضي شركة شرق عمان لالسكان والتطوير تم بيعها بموجب وكالة غير قابلة للعزل
موثقة لدى وزارة العدل بقيمة  53 066دينار أردني ،قامت االدارة باالعتراف بااليراد الناتج عن عملية البيع بسبب قناعة اإلدارة بإنتقال جميع
المخاطر الجوهرية الى المشتري وقبض كامل الثمن.
أمور التدقيق الهامة
ً
إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقا لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية .إن هذه األمور
تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا القوائم المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا حولها ،وليس لغرض إبداء رأيا ً منفصالً حول هذه األمور:
تقييم االستثمارات العقارية  /أراضي
تشكل االستثمارات في األراضي نسبة جوهرية من موجودات المجموعة ،يتعين على المجموعة إعادة تقييم تلك األراضي عند إعداد القوائم
المالية الموحدة لتحديد القيمة العادلة لها وذلك وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،وعليه تقوم المجموعة باالستعانة بخبراء عقاريين
مستقلين لتقدير القيمة العادلة لتلك االستثمارات وعكس أثر االنخفاض في القيمة (إن وجد) على قائمة الدخل الشامل الموحدة لتلك الفترة وعليه
يعتبر تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  /أراضي أمراً هاما ً لتدقيقنا.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
إن إجراءات التدقيق المتبعة تضمنت فهم إلجراءات المجموعة المتبعة في تقييم االستثمارات العقارية وفحص لنظام الرقابة الداخلي ومراجعة
تلك التقييمات والمستندة إلى تقرير خبير عقاري وقيد أي تدني في قيمتها (إن وجد) ،ومراجعة كفاية االفصاحات عن القيمة العادلة لالستثمارات
في األراضي.
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حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
يتم قياس حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة على أساس طريقة حقوق الملكية ويتم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم ( ،)5وتشكل
عنصراً مهما ً من قائمة الدخل الشامل الموحدة ويتم قيدها بنا ًء على أحدث وأدق معلومات مالية متوفرة استناداً إلى المعلومات الواردة عن تلك
الشركات ،والمتوفرة من قبل اإلدارة التنفيذية في المجموعة.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
تم تدقيق حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة الذي يعتبر بنداً هاما ً للقوائم المالية ،من خالل القوائم المالية المدققة الصادرة عن
مدققين اخريين وا لمستندات المتوفرة لدى اإلدارة المعززة للمبالغ المحتسبة ،وقمنا بتقييم معقولية استخدام المعلومات المالية المتاحة من تلك
الشركات وناقشنا هذا مع اإلدارة التنفيذية والمالية للمجموعة وشملت إجراءات التدقيق التي قمنا بها أيضا القيام بدراسة مالية تحليلية إضافية
لنتائج الشركات الحليفة.
معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى ،تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية الموحدة
وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،آخذين باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير
متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك المعلومات
األخرى أخطاء جوهرية .وفي حال استنتجنا بنا ًء على العمل الذي قمنا به بوجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى ،فإنه يتوجب علينا
اإلبالغ عن تلك الحقيقة ،وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك ،عن األمور ذات
العالقة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل
واقعي غير ذلك.
إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن
االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائما ً اكتشاف األخطاء
الجوهرية حتى وإن وجدت.
إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ،وقد تؤثر بشكل معقول على القرارات
االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،
باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءاتتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة
عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف المتعمد ،أو سوء التمثيل ،أو
تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداءرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 -تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة.
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 االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كان هنالكوجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا ً جوهريا حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة .إذا
استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة،
وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم ،فإننا سنقوم بتعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة المجموعة على االستمرار.
 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها االفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالتواألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي حول القوائم الماليةالموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة .نحن نبقى وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول التدقيق.
لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة) ،والتي هي من ضمن أمور أخرى( ،حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،وإبالغهم عن جميع العالقات
واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة
الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة ،نقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون اإلفصاح
عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جداً ،والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ،لوجود أثار سلبية متوقع أن تفوق المنفعة
العامة من تلك االفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها
من كافة النواحي الجوهرية ،ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 812

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في  17أيار 2020
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2019
إيضاحات

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
استثمار في شركات حليفة
أوراق قبض تستحق ألكثر من سنة
استثمارات عقارية
ذمم إيجار تمويلي تستحق ألكثر من سنة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
عقارات معدة للبيع
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
أوراق قبض تستحق خالل السنة
ذمم إيجار تمويلي تستحق خالل السنة
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي إجباري
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
التغير المتراكم في القيمة العادلة
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
شيكات آجلة تستحق ألكثر من سنة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
أرصدة دائنة أخرى
إيرادات غير مستحقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
ذمم دائنة
شيكات آجلة
بنوك دائنة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2019
دينــار

2018
دينــار

3
4
5
6
7
8
9

4
3 818 482
3 474 589
167 513
2 951 546
31 848
384 000
10 827 982

4
4 295 632
3 898 240
126 871
3 263 330
34 327
711 600
12 330 004

10
 / 21أ
6
8

3 083 224
454 594
162 583
2 470
358 354
61 962
214 663
4 337 850
15 165 832

3 190 604
639 431
167 701
2 246
566 060
99 379
224 507
4 889 928
17 219 932

20 000 000
000
000
()1 264 289
()3 248 212
()4 170 552
11 316 947

20 000 000
400 814
898 100
()588 732
()2 920 612
()4 520 769
13 268 801

18 198
18 198

44 117
44 117

878 017
8 000
334 013
25 658
25 345
2 559 654
3 830 687
3 848 885
15 165 832

1 161 718
8 000
181 400
14 249
53 372
2 488 275
3 907 014
3 951 131
17 219 932

11

12

13
 / 21أ
14

إن اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  26تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاحات
اإليرادات
أرباح بيع استثمارات عقارية
إيراد تمويل
إيراد إيجار
حصة المجموعة من ربح شركات حليفة
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات
المصاريف
مصاريف إدارية
حصة المجموعة من خسائر شركات حليفة
استهالكات
تدني أراضي استثمارات عقارية
مصاريف تمويل
مجموع المصاريف
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15
5
7,3
7

خسارة السنة

16

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

2019
دينــار
46 802
2 737
42 500
000
5 376
97 415

131 961
3 024
44 500
101 984
24 952
306 421

()338 767
()423 651
()13 154
000
()270 540
()1 046 112

()367 463
000
()14 610
()121 450
()284 033
()787 556

()948 697

()481 135

( )0.047دينار
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2018
دينــار

( )0.024دينار

مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

خسارة السنة
بنود الدخل الشامل اآلخر
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
التغير في احتياطي القيمة العادلة
الخسارة والدخل الشامل للسنة

2019
دينــار
()948 697

2018
دينــار
()481 135

()675 557
()327 600
()1 951 854

()388 578
72 800
()796 913
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
فروقات ترجمة التغير المتراكم
احتياطي
عالوة
راس
عمالت أجنبية في القيمة العادلة
إجباري
اإلصدار
المال
دينــار
دينــار
دينــار
دينــار
دينــار
 31كانون األول )2 993 412( )200 154( 898 100 400 814 20 000 000 2017
72 800
()388 578
000
000
الخسارة والدخل الشامل 000
 31كانون األول )2 920 612( )588 732( 898 100 400 814 20 000 000 2018
000
(000 )898 100( )400 814
000
إطفاء خسائر
()327 600
()675 557
000
000
الخسارة والدخل الشامل 000
()3 248 212( )1 264 289
000
 31كانون األول 000 20 000 000 2019

خسائر
المجموع
متراكمة
دينــار
دينــار
(14 065 714 )4 039 634
()796 913
()481 135
(13 268 801 )4 520 769
000
1 298 914
()1 951 854
()948 697
(11 316 947 )4 170 552

بموجب تعليمات السلطات الرقابية
يحظر التصرف باحتياطي القيمة العادلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه

فعالً من خالل عمليات البيع كما يستثنى الرصيد المدين من األرباح القابلة للتوزيع استناداً إلى تعليمات هيئة األوراق المالية.
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
خسارة السنة
تعديالت
استهالكات
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
تدني أراضي استثمارات عقارية
مصاريف تمويل
إيراد تمويل
أرباح بيع استثمارات عقارية
تغيرات رأس المال العامل
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
أوراق قبض
ذمم إيجار تمويلي
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة
إيرادات مؤجلة
أرصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
ذمم دائنة
شيكات آجلة
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
المتحصل من بيع استثمارات عقارية
عقارات معدة للبيع
مشاريع تحت التنفيذ
إيراد تمويل مقبوض
صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
قروض
مصاريف تمويل مدفوعة
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
صافي فروقات ترجمة عمالت أجنبية
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

7,3
5

18
18

2019
دينــار

2018
دينــار

()948 697

()481 135

13 154
423 651
000
270 540
()2 737
()46 802

14 610
()101 984
121 450
284 033
()3 024
()131 961

184 838
()35 524
2 255
207 706
37 417
000
()283 701
152 613
11 410
()53 946
()67 823

()152 640
115 056
2 078
40 122
31 223
()105
12 431
88 385
2 602
97 489
()61 370

489 022
()36 212
477 150
2 737
932 697

454 069
()14 500
285 777
3 024
728 370

000
()270 540
()270 540
594 334
()2 263 768
()675 557
()2 344 991

()197 266
()284 033
()481 299
185 701
()2 060 891
()388 578
()2 263 768
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )1عــــــام

تأسست شركة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري بتاريخ  25كانون الثاني  2005وسجلت كشركة مساهمة عامة لدى و ازرة الصناعة والتجارة

تحت الرقم ( )358برأسمال قدره  4 200 000دينار تم زيادته خالل السنوات الالحقة ليصبح  20 000 000دينار.

من أهم الغايات االستثمار العقاري من خال ل شراء وبيع العقارات وشراء وبيع األراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها
وايصال كافة الخدمات الالزمة لها ،واقامة وانشاء مشاريع اإلسكان واألعمال بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية واالستثمارية.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  17أيار  ،2020وتتطلب هذه القوائم المالية الموحدة موافقة

الهيئة العامة للمساهمين.

 )2أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية

الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقاً للقوانين المحلية النافذة.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر التي
تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018باستثناء أثر تطبيق

المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح (.)24
أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها كما في  31كانون األول

 .2019إن الشركات التابعة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة هي كما يلي:

شركة شرق عمان لالستثمار والتطوير
شركة  SMHالعقارية
شركة إعمار اإلسالمية للتأجير واالستثمار
شركة سيدار لالستثمار
شركة البسفور لالستثمار

النشاط
الرئيسي
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية

رأس المال
دينــار
1 000 000
339 278
50 000
50 000
50 000

نسبة التملك
%
%100
%100
%100
%100
%100

بلد
التأسيس
األردن
تركيا
األردن
األردن
األردن

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه

العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها .وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عند تحقق ما يلي:

 سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمربها).

 تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها. -القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.

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

 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. -الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.

 حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.11

مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في أحد أو

أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.

بتداء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة .يتم توحيد موجودات ومطلوبات ومصاريف
يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة ا ً
وايرادات الشركة التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.
يتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير المسيطرين حتى لو

أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين .واذا اقتضت الحاجة ،يتم تعديل القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية

مع السياسات المحاسبية لل مجموعة .يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر المتعلقة
بالمعامالت فيما بين المجموعة والشركات التابعة.

يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية .عند فقدان السيطرة على

الشركة التابعة ،تقوم المجموعة بما يلي:

 إلغاء االعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة -إلغاء االعتراف بحقوق غير المسيطرين

 إلغاء االعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية -االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة

 االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة -االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة

 إعادة تصنيف حصة المجموعة التي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر.معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك

المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتي تفيد بأنه يتم قياسها وفقاً للتقارير التي يتم استخدامها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي

للمجموعة.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل

في بيئات اقتصادية أخرى.
ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني ،ويتم استبعاد كلفة الممتلكات والمعدات واالستهالك

المتراكم المتعلق بها عند بيعها أو التخلص منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الموحدة

تستهلك الممتلكات والمعدات (باستثناء األراضي) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها كما يلي:
أجهزة ومعدات
ديكورات
سيارات
أثاث ومفروشات
أجهزة حاسوب
مقسم هواتف األبراج

%
20-15
20
20
15
20
25

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها
وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من
الممتلكات والمعدات.
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصاريف المباشرة .ال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ والتي سوف
يتم استخدامها من قبل المجموعة عند االنتهاء من إنشاءها حتى تصبح جاهزة لالستخدام.

االستثمارات العقارية
االستثمار العقاري هو عقار يتم اقتناؤه أما لكسب إيرادات ايجارية أو للزيادة في قيمته أو كالهما ولكن ليس بهدف بيعه من خالل نشاطات

المجموعة االعتيادية ،وال يستخدم في اإلنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية.

يتم إظهار االستثمارات العقارية بشكل أولي بالكلفة ،ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي يتم

بناء على األسعار السوقية لتلك العقارات ضمن سوق عقاري نشط.
تقديرها سنوياً من قبل خبير عقاري مستقل ً
يتم االعتراف باالستثمارات العقارية كموجودات فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باالستثمارات العقارية

إلى المشروع ويمكن قياس تكلفة االستثمارات العقارية بموثوقية ويتم تسجيلها مبدئياً بكلفتها متضمنة تكاليف العملية في القياس المبدئي .تعالج

االستثمارات العقارية بحسب نموذج الكلفة ،االستثمارات العقارية هي عبارة عن قطع أراضي ال تستهلك.
موجودات غير ملموسة  -حقوق التطوير

تقيد حقوق التطوير (موجودات غير الملموسة) التي تم الحصول عليها من خالل عملية التملك بالقيمة العادلة .يتم تحديد قيمة اإلطفاء على

العمر اإلنتاجي المتوقع لها .يتم مراجعة التدني في قيمة حقوق التطوير في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في
قائمة الدخل الموحدة.

استثمار في شركات حليفة

الشركة الحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثي اًر جوهرياً .التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية والتشغيلية للجهة
المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

إن االعتبارات المستخدمة لتحديد السيطرة المشتركة مشابهة إلى حد ما لالعتبارات المستخدمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
يتم إثبات استثمار المجموعة في الشركة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.
بموجب طريقة حقوق الملكية ،تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بالكلفة ،يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركة الحليفة إلثبات

حصة المجموعة في التغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة بتاريخ التملك .يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الشركة الحليفة كجزء من حساب

االستثمار وال يتم إطفاؤها وال يتم إجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد.

تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة أي تغيرات في قائمة الدخل الشامل لهذا االستثمار ،ويتم تصنيفه

ضمن قائمة الدخل الشامل للمجموعة .في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة الحليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات إن وجدت في قائمة

التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للمجموعة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة بمقدار

حصة المجموعة في الشركة الحليفة.
تملك شركة تابعة والشهرة

يتم تسجيل تملك شركات تابعة باستخدام طريقة التملك .يتم احتساب كلفة التملك بالقيمة العادلة للمبالغ الممنوحة بتاريخ التملك باإلضافة إلى

قيمة حقوق غير المسيطرين في الشركة المتملكة.

يتم تسجيل حقوق غير المسيطرين في الشركة المتملكة بقيمتها العادلة أو بحصتهم من صافي موجودات الشركة المتملكة .يتم تسجيل التكاليف

المتعلقة بعملية التملك كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة.

يتم تسجيل الشهرة بالكلفة ،والتي تمثل زيادة المبالغ الممنوحة باإلضافة إلى قيمة حقوق غير المسيطرين عن صافي الموجودات المتملكة

وااللتزامات المتكبدة.

تقوم المجموعة بمراجعة الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المتملكة للتأكد من أن تصنيفها قد تم وفقاً للظروف االقتصادية والشروط التعاقدية
المتعلقة بهذه الموجودات والمطلوبات بتاريخ التملك.
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موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية ألغراض االحتفاظ بها لتوليد األرباح على المدى الطويل وليس ألغراض المتاجرة.
يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة

العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية الموحدة بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج
عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح أو الخسائر

الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية الموحدة ،ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم االستثمارات الخاص بأدوات
الملكية المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل الموحدة.

ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني ،يتم قيد األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة في بند مستقل.
عقارات معدة للبيع

يتم االعتراف بالعقارات المعدة للبيع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.
تشمل تكلفة العقارات المعدة للبيع كافة تكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل حيازة األرض وتكاليف البناء من قبل المجموعة.
تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحاً منه التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية المقدرة

إلتمام عملية البيع.
ذمم مدينة

تمثل الذمم المدينة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضائع أو الخدمات المقدمة ضمن النشاط الطبيعي.
يتم االعتراف بالذمم المدينة طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً

منها مخصص تدني القيمة.
ذمم تأجير تمويلي

يتم تسجيل عقود التأجير التمويلي والتي تنتقل بموجبها المخاطر والمنافع الرئيسية المتعلقة بالموجودات المؤجرة كذمم تأجير تمويلي وذلك بقيمة

تعادل صافي االستثمار في عقد اإليجار ،والذي يمثل القيمة الحالية لمجموع دفعات اإليجار المستقبلية مضافا إليها القيمة المتبقية غير المضمونة.
النقد وما في حكمه

يمثل النقد وما في حكمه نقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك وودائع لدى البنوك وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بعد تنزيل حسابات

البنوك الدائنة.

الجهات ذات العالقة

يتم تحديد واإلفصاح عن الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة وفقاً لتعريف عن الجهات ذات العالقة كما في معيار المحاسبة الدولي

رقم  ،24ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع الجهات ذات العالقة من قبل اإلدارة.
قروض

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف المباشرة المتعلقة بالقروض .ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة

الفائدة الفعلية .يتم قيد الفوائد على القروض خالل السنة التي استحقت بها.
ذمم دائنة ومستحقات

اء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل والخدمات المستلمة سو ً
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مخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس
بناء على آخر معلومات متوفرة لدى المجموعة.
قيمتها بشكل يعتمد عليه ،يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية الموحدة وتعديل قيمتها ً

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم تحقق اإليرادات عندما يصبح من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للمجموعة نتيجة لعملية تبادلية قابلة للقياس بصورة موثوقة.

يتم إثبات إيرادات بيع األراضي عند انتقال مخاطر ومنافع ملكية األرض إلى المشتري وعند إمكانية قياس اإليراد بشكل يعتمد عليه.

يتم تحقق إيرادات اإليجارات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدة اإليجار.

يتم إثبات إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.

العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل الفترة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت ،يتم تحويل أرصدة الموجودات
المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسيطة السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة والمعلنة من البنك المركزي األردني.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في القيمة العادلة.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الدينار األردني بسعر الصرف السائد بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ويتم تحويل

األرباح والخسائر بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة .يتم تثبيت جميع فروقات الصرف الناتجة من التحويل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
عند استبعاد العمليات األجنبية ،فإنه يتم تثبيت بنود الدخل الشامل األخرى المتعلقة بتلك العمليات األجنبية بشكل خاص في قائمة الدخل الموحدة.
ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في القوائم

المالية ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة أو

الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم

المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الضرائب المؤجلة
وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية.

خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  ،2018صدر قانون ضريبة الدخل المعدلة رقم ( )38لعام ( 2018تاريخ التطبيق  1كانون الثاني

 .)2019وقد أدى القانون المعدل إلى تغيير معدل ضريبة الدخل للشركات باإلضافة إلى احتساب المساهمة الوطنية لغرض سداد الدين الوطني
حيث أنه تم تحديد معدالت المساهمة الوطنية في القانون المعدل على أساس القطاع.

تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاه اًز لالستخدام المستهدف أو للبيع ،تتم

رسملتها كجزء من تكاليف ذلك األصل .إن تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصروف في السنة التي تكبدت فيها .تتكون تكاليف االقتراض من

المرابحة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على تسهيالت.
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التقاص

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

القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يتم تسجيل التعويضات السنوية المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص ترك الخدمة عند دفعها ،وتؤخذ الزيادة في

التعويضات المدفوعة عن المخصص المستدرك في قائمة الدخل الموحدة عند دفعها .ويتم أخذ مخصص االلتزامات المترتبة على المجموعة من
تعويض نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الدخل الموحدة.

مخصص إجازات الموظفين

يتم تسجيل مخصص إجازات للموظفين وفقاً لتعليمات المجموعة الداخلية ويتم تحويل المبالغ لهذا المخصص طبقاً لمبدأ االستحقاق.

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية

يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام المجموعة ببيع أو شراء الموجودات المالية).

التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بمراجعة القيم المثبتة للموجودات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على

تدني في قيمتها إفرادياً أو على شكل مجموعة ،وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة

التدني.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأة :يمثل الفرق بين القيم المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية مخصومة

بسعر الفائدة الفعلي.

فيما يتعلق بالذمم المدينة ،يتم عمل اختبار تدني عندما يكون هنالك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تتمكن من تحصيل كامل المبالغ

المستحقة حسب الشروط األصلية للفاتورة.
القيمة العادلة

إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم المالية الموحدة في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات والمشتقات المالية

التي لها أسعار سوقية ،في حال توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات والمشتقات المالية أو عدم نشاط السوق يتم
تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
تحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.
نماذج تسعير الخيارات.
تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدية وبموجب سعر الفائدة الفعالة ،ويتم

إطفاء الخصم  /العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة  /المدفوعة في قائمة الدخل الموحدة.

تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند

تقدير قيمة ا ألدوات المالية ،وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني

في قيمتها.
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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 األسهم العادية خالل السنة ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل الربح أو الخسارة للسنة العائدة
لمساهمي المجموعة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حصة السهم من أرباح جميع األسهم العادية المتداولة خالل

السنة والمحتمل تراجع عائدها.
استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات
والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات

وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات
التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات

وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في

أوضاع وظروف تلك المخصصات.

تعتقد إدارة المجموعة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية

اعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ خسارة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل الموحدة للسنة.
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري المجموعة والتي بموجبها يتم تحديد
المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل عن أرباح السنة الحالية ،والتقديرات الضريبية المستحقة والمتوقعة عن السنة السابقة عن المخصص المقتطع

في حالة الوصول إلى تسوية نهائية مع دائرة الدخل عن السنة السابقة.

مستويات القيمة العادلة :يتوجب تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل

قياسات القيمة العادلة كاملة وفقاً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .الفرق بين المستوى  2والمستوى  3لمقاييس القيمة

العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع

أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام.
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المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )3ممتلكات ومعدات
2018

أجهزة
ومعدات
دينــار

ديكورات
دينــار

سيارات
دينــار

أثاث
ومفروشات
دينــار

أجهزة
حاســوب
دينــار

مقسم
هواتف األبراج
دينــار

المجموع
دينــار

الكلفـة
 31كانون األول 2017
 31كانون األول 2018

100 133
100 133

62 268
62 268

208 497
208 497

37 118
37 118

28 207
28 207

96 280
96 280

532 503
532 503

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2017
استهالك السنة
 31كانون األول 2018

100 133
000
100 133

62 067
200
62 267

207 556
940
208 496

36 905
212
37 117

28 115
91
28 206

96 280
000
96 280

531 056
1 443
532 499

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2018

000

2019

1

1

1

أجهزة
ومعدات
دينــار

ديكورات
دينــار

سيارات
دينــار

أثاث
ومفروشات
دينــار

1
أجهزة
حاســوب
دينــار

000

4

مقسم
هواتف األبراج
دينــار

المجموع
دينــار

الكلفـة
 31كانون األول 2018
 31كانون األول 2019

100 133
100 133

62 268
62 268

208 497
208 497

37 118
37 118

28 207
28 207

96 280
96 280

532 503
532 503

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2018
 31كانون األول 2019

100 133
100 133

62 267
62 267

208 496
208 496

37 117
37 117

28 206
28 206

96 280
96 280

532 499
532 499

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2019

000

1

1

1

1

000

4
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )4مشاريع تحت التنفيذ
2019
دينــار
2 284 325
1 534 157
3 818 482

مشروع تركيا **
حقوق التطوير مشروع تركيا

2018
دينــار
2 761 475
1 534 157
4 295 632

إن تفاصيل الحركة على بند مشاريع تحت التنفيذ كما يلي:
2019
دينــار
4 295 632
000
()477 150
3 818 482

الرصيد في بداية السنة
المحول الى استثمارات عقارية*
فروقات عملة (مشروع تركيا)
الرصيد في نهاية السنة

2018
دينــار
5 216 026
()621 450
()298 944
4 295 632

* يمثل هذا البند كلفة األرض التي تم ش ر ر ر ر رراؤها من قبل المجموعة في منطقة البحر الميت بهدف بناء وحدات سر ر ر ر رركنية عليها ،قامت المجموعة

بتقديم طلب لدى س ر ررلطة وادي األردن إلنش ر رراء مجمعات س ر رركنية مغلقة (اس ر ررتوديوهات) وعددها  65أس ر ررتوديو مع مرفقات ترفيهية وبركة س ر ررباحة

لتطوير قطعة األرض الواقعة في منطقة البحر الميت لكنه لم يتم الحصول على التراخيص الالزمة ،قامت إدارة المجموعة بتعديل نية االستثمار

والعدول عن المشروع وتحويلها الى استثمارات عقارية بهدف بيعها.

** يمثل هذا البند المبالغ التي تم دفعها من قبل المجموعة على أعمال مش ر ررروع تركيا والخاص بإنش ر رراء وحدات س ر رركنية ،حيث وقعت المجموعة

اتفاقية الشرراكة والتطوير لمشررروع ( )NİHAVENT KONAKLARIمع المالك لقطع األ ارضرري أرقام  1309 ،1304في منطقة صررارير لبناء

 52شررقة دوبلكس منها  29شررقة تعود لصررالح الشررركة المطورة و 23شررقة للمالك وفقا لالتفاقية الموقعة معهم ،علما بأن هذه االتفاقية مثبتة في
دائرة األراضي وعلى سندات الملكية للشقق كما أن هذه االتفاقية ال يمكن إلغاؤها إال من خالل قرار محكمة قطعي.

بتاريخ  18آب  2011صرردر قرار من محكمة بداية صررارير بإيقاف أعمال البناء لجميع المشر اريع الواقعة في نفس منطقة المشررروع ،وذلك بناء

على دعوى مسررتعجلة تم رفعها ضررد بلدية صررارير من قبل أحد المواطنين األتراك والذي يملك قطعة أرض في نفس المنطقة حيث تم االعتراض

على تقسر رريم المنطقة والقطعة التي تم تخصر رريصر ررها له بموجب قرار البلدية ،بموجب هذا القرار توقفت المشر رراريع في كامل المنطقة والبالغ عددها
في ذلك الوقت  17مشروع وأحد هذه المشاريع هو مشروع المجموعة ( ،)NİHAVENT KONAKLARIحيث قامت البلدية باستئناف القرار.

بتاريخ  18آذار  2014صر ر رردر قرار من المحكمة العليا بأنقرة بإلغاء قرار المحكمة الصر ر ررادر من محكمة بداية بلدية صر ر ررارير بإيقاف المشر ر رراريع
بالمنطقة وسمحت باستكمال المشاريع على أن تبقى القضية بين المدعي والبلدية منظورة.

بعد صر ر رردور قرار المحكمة ،طالبت المجموعة مالكي األرض و بناء على نسر ر رربة اإلنجاز بالمشر ر ررروع بتحويل سر ر ررندات الملكية و المثبتة لصر ر ررالح

المجموعة وعددها ثمانية س ر ر ر ررندات ملكية تعود لثمانية ش ر ر ر ررقق ،و لكن أحد مالكي األرض رفض التنازل إال بعد دفع غرامات التأخير ،المجموعة
اعترض ررت على دفع أي غرامات حيث أن س رربب التأخير يعود ألس ررباب خارجة عن س رريطرة المجموعة وهذا الموض رروع مثبت في العقد المبرم مع

مالكي األرض و حسر ررب القانون التركي حيث أن المجموعة غير مسر ررؤولة عن أي ظروف قاهرة و قرار المحكمة ضر ررد بلدية صر ررارير يعتبر من

الظروف القاهرة كون أن المجموعة ليس ر ر ررت طرفا في القض ر ر ررية و ليس لها ص ر ر ررالحية متابعة القض ر ر ررية إال باالس ر ر ررتعالم من الدائرة القانونية لبلدية
صارير.

في سر ر ررنة  2014تم توجيه عدة إنذارات عدلية للشر ر ررركاء بااللتزام باالتفاقية الموقعة كما تم توجيه إنذار عدلي للشر ر ررركاء بإعالمهم بأنه تم إيقاف

أعمال البناء بالمشروع لحين التنازل عن الشقق لصالح المجموعة ،كما قامت المجموعة بالعديد من اللقاءات مع الشركاء دون جدوى.

تم رفع قض ر ر ر ر ررية من قبل إثنين من المالكين لفس ر ر ر ر ررخ العقد الموقع بين المالكين والمجموعة ولكن المحكمة لم تنظر في القض ر ر ر ر ررية حيث أن جميع

المالكين وعددهم أربعة عليهم أن يقوموا برفع القضية معا ،في شهر تشرين الثاني  2016قام بقية المالكين بالتوقيع على رفع القضية.

قامت المجموعة بتاريخ  29تموز  2015برفع قضر ررية على المالكين إلخاللهم بالعقد ومطالبتهم بتسر ررجيل  8شر ررقق باسر ررم الشر ررركة باإلضر ررافة إلى

العطل والضرررر وبناء على طلب المجموعة المسررتعجل للمحكمة تم وضررع إشررارة الحجز التحفظي على كامل الشررقق واأل ارضرري العائدة للمشررروع

بموجب قرار المحكمة حيث تم تقديم كفالة بنكية لدى محكمة بداية إسر ررطنبول بهذا الخصر رروص ،وقبول المحكمة بوضر ررع إشر ررارة الحجز التحفظي

على المشروع جاء نتيجة تقديم ّبينات المجموعة للمحكمة بهذا الخصوص.
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
أما بالنس رربة للقض ررية المرفوعة من عام  2014على الس رريد علي رض ررا زمان (تركي الجنس ررية) ومفادها المطالبة بتس ررجيل  %10من قيمة الش ررقتين

المملوكتين للمدعى عليه بنفس المشر ررروع وذلك نتيجة تخلفه من التزامات محددة في العقد ،حيث صر رردر قرار محكمة بداية إسر ررطنبول خالل عام

 2017لصالح الشركة وقام المدعى عليه باستئناف القرار .وال تزال القضية منظورة لدى المحكمة إستئناف لغاية تاريخه.

في سنة  2019صدر قرار محكمة بداية الحقوق السادس عشر في اسطنبول ضد الشركة بفسخ عقد اتفاقية نقل الملكية وتغريم الشركة بغرامات
تأخير بقيمة  299 782ليرة تركية تقريباً باإلض ررافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ تس ررجيل الدعوة القض ررائية ،تم إس ررتئناف قرار المحكمة من قبل

محامي الشرركة وتم قبول اإلسرتئناف من المحكمة المختصرة وال تزال القضرية منظورة لدى المحكمة علما بأنه يتوقع قرار المحكمة لصرالح الشرركة

بناءاً على كتاب محامي الش ررركة ،علماً بأنه يوجد تواص ررل مع مالكي األرض إلنهاء الخالف بش رركل ودي حيث إش ررترط مالكي األرض على دفع

غرامة تأخير بقيمة  1 100 000ليرة تركية باإلضافة إلى إعادة عمل مخططات هندسية للمشروع والتزال المفاوضات جارية.
علما بانه لم تقم إدارة المجموعة باخذ أي مخصص مقابل هذا االلتزام المحتمل لعدم القدرة على قياسه بصورة موثوقة
تبلغ الكلفة التقديرية الستكمال المشاريع  7 762 000دينار تقريباً.
 )5استثمار في شركات حليفة
شركة ربوع األردن للتطوير العقاري
شركة التعاون الدولي لالستثمار والسياحة *

بلد
التأسيس
األردن
األردن

نسبة المساهمة
2018
2019
%50
%50
%17.6
%17.6

2019
دينــار
2 447 887
1 026 702
3 474 589

2018
دينــار
2 452 404
1 445 836
3 898 240

إن تفاصيل الحركة على حساب االستثمارات في شركات حليفة هي كما يلي:
الرصيد كما في أول كانون الثاني

2019
دينــار
3 898 240

2018
دينــار
3 796 256

حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
حصة المجموعة من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم مدينة في شركات حليفة**
حصة المجموعة من (خسائر) أرباح الشركات الحليفة

()214 563
()209 088
()423 651

101 984
000
101 984

الرصيد كما في  31كانون األول

3 474 589

3 898 240

* تمتلك ش ر ررركة التعاون الدولي لالس ر ررتثمار والس ر ررياحة فندق ( )ORYX Hotelفي مدينة العقبة تص ر ررنيفه خمس نجوم ،مكون من ( )189غرفة،

رأس مال الش ر ر ررركة المدفوع  14 500 000دينار .ش ر ر ررركة إعمار للتطوير واالس ر ر ررتثمار العقاري تمتلك ( )17.6%والس ر ر رريد منجد س ر ر ررختيان يمتلك

( )%82.4من شركة التعاون الدولي لالستثمار والسياحة.

** تم االعتراف بحص ررة المجموعة من مخص ررص خس ررائر ائتمانية متوقعة مقابل تدني ذمة الش ررركة األردنية لتطوير المش رراريع الس ررياحية بس رربب

عدم اعتراف الشركة الحليفة بهذا المخصص وتحفظ المدقق لهذه الشركة على ذلك.

وكما هو موضر ررح في متن القوائم المالية المدققة للشر ررركة الحليفة لسر ررنة  2019تم بتاريخ  31آذار  2018االتفاق بين الشر ررركة وشر ررركة جوردان

هوتلز هولدنغ ايه جي (التدورف آوري – سويس ار) على فسخ إتفاقية التشغيل المبرمة بتاريخ  1أيار  2016بالتراضي.

تم إحالل الش ر ر ررركة األردنية لتطوير المش ر ر رراريع الس ر ر ررياحية كطرف في اإلتفاقية بدال من ش ر ر ررركة جوردان هوتلز هولدنغ ايه جي (التدورف اوري –

سويس ار)

تعهدت الشركة األردنية لتطوير المشاريع السياحية بتسوية جميع الديون والذمم والحسابات الجارية بين شركة التعاون الدولي لالستثمار والسياحة
مع الشررركة األردنية لتطوير المشرراريع السررياحية وشررركائهم وشررركاتهم الشررقيقة والحليفة أو التي تربطها معهم عالقات خاصررة وبحيث تقدم الشررركة

األردنية لتطوير المشاريع السياحية مخالصات و /او إبراء ثمة من هذه الشركات لصالح فندق أوريكس عند توقيع هذه اإلتفاقية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
إلتزمت الشركة األردنية لتطوير المشاريع السياحية بدفع مبلغ  4 315 176دينار أردني (اربعة ماليين وثالثمائة وخمسة عشر الفا ومانة وستة
وسبعون دينار أردني ال غير) والتي تمثل المبلغ المترتب بذمته قبل تاريخ اإلنهاء وحسب الترتيب التالي:

مبلغ وقدره  3 005 286دينار أردني (ثالثة ماليين وخمسرة آالف و مئتان وسرتة وثمانون دينار أردني ال غير) يتم دفعها بموجب سرندات دين

مصر ررادق عليها من قبل الكاتب العدل غير قابلة للنقض وقابلة للتنقيذ في دوائر التنفيد مباش ر ررة (كمبيالة) صر ررادرة لصر ررالح الفريق الثاني قيمة كل

س ر ر ررند دين منها وتاريخ إس ر ر ررتحقاقة ابتداءا من  1كانون الثاني  2019ولغاية  1كانون الثاني  2022قيمة كل س ر ر ررند دين  99 000دينار أردني

(تسر ر ر ر ررعة وتسر ر ر ر ررعون الف دينار اردني ال غير)عدا سر ر ر ر ررند الدين األخير والبالغ قيمته  32 882دينار اردني (إثنان وثالثون ألفا وثمانمائة واثنان
وثمانون دينار اردني ال غير) والتي تش ررمل تس ررديد أص ررل الدين مض ررافا إليه الفائدة المترتبة على التس ررديد ونس رربتها  ،%7.259على أن يتم تس ررليم

جميع سر ر ندات الدين لش ررركة التعاون عند توقيع اإلتفاقية ،كما تعهدت الش ررركة األردنية لتطوير المش رراريع الس ررياحية بدفع فرق الفائدة مع كل س ررند
دين يسر ر ر ر ررتحق دفعة في حال زيادة الفائدة من قبل البنك المركزي أو البنك العربي على قروض الشر ر ر ر ررركة ،وتحدد قيمة فرق الفائدة بموجب كتاب

صر ررادر من البنك الدائن .باإلضر رراقة إلى دفع مبلغ  218 142دينار أردني (متان وثمانية عشر ررر الفا ومائة واثنان وأربعون دينار أردني ال غير)

تمثل قيمة فوائد تقس ر ر رريط تخص عام  ،2018بحيث يص ر ر رربح رص ر ر رريد هذا البند مع الفاندة ما مجموعة  3 596 882دينار أردني (ثالثة ماليين

وخمسمائة وستة وتسعون الفا وثمائمانة واثنان وثمانون دينار أردني ال غير)

مبلغ وقدره  1 109 890دينار اردني (مليون ومائة وتسر ررعة آالف وثماتمائة وتسر ررعون دينار أردني ال غير) ويتم تسر ررديدها خالل أسر رربوعين من

تاريخ توقيع هذا العقد بتسر ر ر ر ديد كاقة ديون الموردين والمزودين للخدمات باإلضر ر ر ررافة إلى مسر ر ر ررتحقات الضر ر ر ررمان االجتماعي ،رواتب ومسر ر ر ررتحقات
الموظفين وأية حقوق عمالية ،س ررلطة منطقة العقبة االقتص ررادية الخاص ررة ،ض رريبة الدخل والمبيعات بإس ررتثناء الغرامات والفوائد في حال تقس رريطها

للموردين والمزودين ،على أن يتم تزويد شر ر ر ر ررركة التعاون ب براءة ذمة من قبل الموردين والمزودين خالل أسر ر ر ر رربوعين من توقيع اإلتفاقية  ،وحتی
تاريخه لم يتم تسديد أي من الموردين.

مبلغ وقدره  200 000دينار أردني (مائتي ألف دينار أردني ال غير) والتي تمثل نفقات تجديد الفندق تدفع بموجب شيكات بنكية تستحق شهريا
قيمة كل شيك 50 000دينار أردني (خمسون ألف ديتار أردني ال غير) ويستحق الشيك األول عند توقيع هذا المستند.

 )6أوراق قبض
يتضمن هذا البند كمبياالت تم قبضها من مشروع إسكان خالد بن الوليد الخاص بالشركة التابعة (شركة شرق عمان لالستثمار والتطوير) بقيمة

 330 096دينار كما في  31كانون األول .2019
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مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )7استثمارات عقارية
2019
دينــار
2 872 677
328 845
000
3 000
3 204 522
()131 526
()121 450
2 951 546

أراضي*
مكاتب مؤجرة
المحول من مشاريع تحت التنفيذ
أضافات

مجمع استهالك مكاتب مؤجرة
مخصص تدني أراضي

2018
دينــار
2 552 857
328 845
621 450
000
3 503 152
()118 372
()121 450
3 263 330

* هناك عدة قطع من أراضي شركة شرق عمان لالسكان والتطوير تم بيعها خالل عام  2019بموجب وكالة غير قابلة للعزل موثقة لدى
وزارة العدل بقيمة  53 066دينار أردني ،قامت االدارة باالعتراف بااليراد الناتج عن عملية البيع بسبب قناعة اإلدارة بإنتقال جميع المخاطر
الجوهرية الى المشتري وقبض كامل الثمن وعدم قابلية استرجاع الثمن المدفوع الحقا بأي حال من األحوال.
فيما يلي الحركة التي تمت على مجمع استهالك مكاتب مؤجرة:
2019
دينــار
118 372
13 154
000
131 526

رصيد بداية السنة
استهالك السنة
استهالك مستبعد
رصيد نهاية السنة

2018
دينــار
122 197
13 167
()16 992
118 372

 )8ذمم إيجار تمويلي

ذمم إيجار تمويلي

2019
متداولــة
غير متداولـة
دينــار
دينــار
2 470
31 848

2018
متداولــة
غير متداولـة
دينــار
دينــار
2 246
34 327

قامت المجموعة خالل سنة  2013بتأجير أربع شقق في مشروع إسكان خالد بن الوليد حيث بلغت القيمة الحالية لتلك الشقق (صافي االستثمار)

مبلغ  85 448دينار .وتتراوح فترة التأجير ما بين  20-15سنة وتتراوح نسبة الفائدة الفعلية ما بين .%11 – %6

فيما يلي تسوية بين إجمالي االستثمار في عقد اإليجار والقيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية كما في  31كانون األول:
2019
دينــار
49 575
()15 257
34 318

إجمالي االستثمار في عقد اإليجار
يطرح :إيراد تمويل غير متحققة
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2018
دينــار
54 567
()17 994
36 573

مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2019
دينــار
موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
شركة أمواج العقارية *

364 000

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
شركة الكرامة لالستثمارات الدولية **

20 000
384 000

2018
دينــار
691 600
20 000
711 600

* تبلغ قيمة مساهمة المجموعة في شركة أمواج العقارية  3 640 000سهم/دينار أي ما نسبته  %12.133من رأس مال الشركة البالغ
 30 000 000دينار ،حيث بلغ سعر إغالق السهم ( )0.10دينار /سهم كما في  31كانون األول .2019
** يمثل هذا البند أسهم شركات ليس لها أسعار سوقية ،ترى إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية ال تختلف جوهرياً عن
الكلفة.
 )10عقارات معدة للبيع
2019
دينــار
3 083 224

شقق سكنية (مشروع إسكان خالد بن الوليد)

2018
دينــار
3 190 604

 )11نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
2019
دينــار
12 880
200 065
1 718
214 663

نقد في الصندوق
حسابات وديعة لدى البنوك
حسابات جارية لدى البنوك

2018
دينــار
19 712
195 624
9 171
224 507

 )12حقوق الملكية
رأس المال

يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع  20 000 000دينار مقسم إلى  20 000 000سهم بقيمة إسمية دينار للسهم.

عالوة اإلصدار

تبلغ عالوة اإلصدار  400 814دينار وهي ناتجة عن إصدار بعض األسهم بسعر يزيد عن القيمة االسمية للسهم البالغة دينار ،قامت الهيئة

العامة غير العادية بتاريخ  25نيسان  2019إطفاء كامل الرصيد في حساب الخسائر المتراكمة.
احتياطي إجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية قبل الضرائب خالل السنة والسنوات السابقة وال يجوز

وقفه قبل أن يبلغ حساب االحتياطي اإلجباري المتجمع ما يعادل  %25من رأس مال الشركة المصرح به إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة

للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار أرس مال الشركة المصرح به وهو غير قابل للتوزيع

على المساهمين.

قامت الهيئة العامة غير العادية بتاريخ  25نيسان  2019بإطفاء الرصيد المتراكم والبالغ  898 100دينار في حساب الخسائر المتراكمة.
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 )13أرصدة دائنة أخرى
2019
دينــار
395 964
286 314
99 590
25 700
39 963
20 819
9 667
878 017

دفعات مقدمة
أمانات مساهمين
مصاريف مستحقة
أمانات الضمان االجتماعي
أخرى
أمانات ضريبة الدخل
إيرادات إيجار غير متحققة

2018
دينــار
558 612
286 386
241 242
8 614
38 348
18 849
9 667
1 161 718

 )14بنوك دائنة

البنك االستثماري
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

2019
طويلة األجل
قصيرة األجل
دينــار
دينــار
000
2 306 420
000
253 234
000
2 559 654

2018
طويلة األجل
قصيرة األجل
دينــار
دينــار
000
2 233 065
000
255 210
000
2 488 275

حصلت المجموعة على قرض من البنك االستثماري بسقف  2 250 000دينار متمثلة في جاري مدين ،بفائدة  %9.75سنوياً .كما حصلت

على قرض من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل بسقف  250 000دينار متمثلة في جاري مدين ،بفائدة  %9.75سنوياً.
 )15مصاريف إدارية
2019
دينــار
107 400
43 109
36 000
9 822
32 205
14 407
15 000
26 786
11 400
5 883
4 985
7 343
4 037
7 135
1 261
4 137
1 200
1 688
3 821
1 148
338 767

رواتب وأجور
إيجار وبدل خدمات
أتعاب بدل تفرغ رئيس مجلس اإلدارة
أخرى
رسوم ورخص
مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي
اشتراكات
أتعاب مهنية
تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
دعاية وإعالن
تأمين
محروقات
كهرباء ومياه
بريد وهاتف وإنترنت
صيانة
سيارات
سفر وتنقالت
ضيافة
غرامات
قرطاسية ومطبوعات
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2018
دينــار
107 320
40 860
36 000
46 950
20 094
14 364
15 000
25 236
14 400
2 111
5 122
6 862
4 365
8 889
1 816
10 284
1 200
2 130
3 443
1 017
367 463

مجموعة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )16الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة
2019
دينــار
()948 697
20 000 000
( )0.047دينار

خسارة السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

2018
دينــار
()481 135
20 000 000
( )0.024دينار

 )17ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية
شركة إعمار للتطوير واالستثمار العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بسبب وجود خسائر

مدورة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنة المنتهية في  31كانون األول ،2018

 2016 ،2017ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2015
شركة شرق عمان لالستثمار والتطوير

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بسبب زيادة المصاريف

عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشف اإلقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
وتم قبول اإلقرار الضريبي لهذه السنة وفق نظام العينات بتاريخ  29اب .2019

قامت الشركة بتقديم كشف اإلقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
وتم قبول اإلقرار الضريبي لهذه السنة وفق نظام العينات بتاريخ  26كانون الثاني .2019

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنوات المنتهية في  31كانون األول

 ، 2015 ،2016ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014
شركة إعمار اإلسالمية للتأجير واالستثمار
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بسبب زيادة المصاريف

عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2018

شركة سيدار لالستثمار

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بسبب زيادة المصاريف

عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2018
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شركة البسفور لالستثمار

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بسبب زيادة المصاريف

عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في  31كانون األول

.2013 ،2014 ،2015 ،2016 ،2017 ،2018

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنوات المنتهية في  31كانون األول ،2012

 2010 ،2011بتاريخ  23تشرين األول  2013وقد صدر بها قرار بعدم الموافقة ولم يتم تسوية الوضع الضريبي حتى تاريخ إعداد هذه القوائم
المالية الموحدة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنة المنتهية في  31كانون األول  2009بتاريخ

 23تشرين األول  2013وقد صدر بها تقدير أولي ولم يتم تسوية الوضع الضريبي حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

 )18النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك كما يلي:
2019
دينــار
214 663
()2 559 654
()2 344 991

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
ينزل :بنوك دائنة

2018
دينــار
224 507
()2 488 275
()2 263 768

 )19إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات

في أسعار الفائدة .إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الوديعة لدى البنك والقروض

والبنوك الدائنة .تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغييرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على خسارة المجموعة لسنة واحدة ،ويتم

احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  31كانون األول.
مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدنيين واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية اتجاه المجموعة .إن

المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية وأنشطتها التمويلية المتضمنة ودائع لدى البنوك واألدوات المالية األخرى الواردة في
قائمة المركز المالي الموحدة.

ترى المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تحتفظ باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة كما تقوم بوضع

سقف ائتماني لعمالئها مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر .تقوم المجموعة بتقديم خدماتها لعدد كبير من العمالء .ال يمثل أي عميل ما نسبته

أكبر من  %10من رصيد الذمم المدينة كما في  31كانون األول .2019
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مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .وتعمل المجموعة على إدارة السيولة بحيث تضمن

توفر سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها بتاريخ استحقاقها.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في  31كانون األول على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار

الفائدة السوقية الحالية:

أقل من
 3أشهر
دينــار
2018
أرصدة دائنة أخرى
إيرادات غير مستحقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
شيكات آجلة
ذمم دائنة
بنوك دائنة
2019
أرصدة دائنة أخرى
إيرادات غير مستحقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
شيكات آجلة
ذمم دائنة
بنوك دائنة

من  3شهور إلى
 12شهر
دينــار

من سنة
إلى  5سنوات
دينــار

المجموع
دينــار

000
8 000
181 400
13 343
14 249
000
216 992

1 161 718
000
000
40 029
000
2 488 275
3 690 022

000
000
000
44 117
000
000
44 117

1 161 718
8 000
181 400
97 489
14 249
2 488 275
3 951 131

000
8 000
334 013
12 877
25 658
000
380 548

878 017
000
000
12 468
000
2 559 654
3 450 139

000
000
000
18 198
000
000
18 198

878 017
8 000
334 013
43 543
25 658
2 559 654
3 848 885

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية .حيث إن معظم تعامالت المجموعة

هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي والليرة التركية وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ،فإن األرصدة في

الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وان حساسية خسارة المجموعة وحقوق الملكية الموحدة للتغير في أسعار صرف
العمالت األجنبية يعتبر غير جوهري.

 )20القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة وذمم إيجار تمويلي وأوراق قبض ومبالغ مستحقة من جهات ذات

عالقة وبعض األرصدة المدينة األخرى ،تتكون المطلوبات المالية من بنوك دائنة وشيكات آجلة وذمم دائنة ومبالغ مستحقة إلى جهات ذات

عالقة وايرادات غير مستحقة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
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 )21معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي تمت مع كبار المساهمين واإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة والشركات التي هم فيها

مساهمين رئيسيين .يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة المجموعة.
أ .بنود قائمة المركز المالي الموحدة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
طبيعة
العالقة
شركة حليفة
شركة حليفة

شركة ربوع األردن للتطوير العقاري
شركة التعاون الدولي لالستثمار والسياحة

2019
دينــار
450 090
4 504
454 594

2018
دينــار
443 227
196 204
639 431

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
طبيعة
العالقة
رئيس مجلس اإلدارة

منجد منير منجد سختيان
شركة التأمين الوطنية
شركة المنجد للسياحة والسفر
منير منجد منير سختيان
جميل عبد اللطيف الحوامدة
شركة المنجد لتكنولوجيا المعلومات
قيس منجد سختيان

شركة شقيقة
شركة شقيقة
عضو مجلس إدارة
المدير العام
شركة شقيقة
عضو مجلس إدارة

2019
دينــار
218 350
41 842
8 158
4 593
60 749
189
132
334 013

2018
دينــار
132 590
36 690
6 248
4 314
1 369
189
000
181 400

شيكات
شيكات آجلة

2019
دينــار
43 543

2018
دينــار
97 489

2019
دينــار

2018
دينــار

ب .بنود قائمة الدخل الموحدة
000
()11 400
()36 000
()34 200

إيراد تمويل
تنقالت
أتعاب وأجور
إيجار

106
()14 400
()36 000
()34 200

منافع اإلدارة التنفيذية العليا
2019
دينــار
60 000

رواتب ومكافآت

2018
دينــار
60 000

 )22التزامات محتملة
على المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة تتمثل في كفاالت بنكية بقيمة  395 800دينار كما في  31كانون األول .2019
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 )23إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم

حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم المجموعة بأية تعديالت
على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال وعالوة اإلصدار واالحتياطي اإلجباري وفروقات ترجمة عمالت أجنبية والتغير
المتراكم في القيمة العادلة والخسائر المتراكمة والبالغ مجموعها  11 316 947دينار كما في  31كانون األول  2019مقابل 13 268 801

دينار كما في  31كانون األول .2018

 )24تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (" )3اندماج االعمال"
توضيح هذه التعديالت تعريف االعمال حيث نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية" المعدل .يشمل

ذلك التعريفات المعدلة للموجودات والمطلوبات باإلضافة الى إرشادات جديدة بشأن القياس والغاء االعتراف والعرض واالفصاح.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،الى جانب االطار المفاهيمي المعدل ،تعديالت على المراجع الخاصة باالطار المفاهيمي في المعايير

الدولية إلعداد التقارير المالية ،حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )14 ،6 ،3 ،2والمعايير

المحاسبية الدولية أرقام ( )38 ،37 ،34 ،8 ، 1وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( )19 ،12وتفسير ( )22 ، 20وتفسير
اللجنة الدائمة لتفسير المعيار رقم ( )32من اجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اطار العمل او لإلشارة الى ما
تشير اليه من نسخة مختلفة من االطار المفاهيمي.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)9ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،) 9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشرط
أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلي المستحق (نموذج العمل وتحليل التدفقات

النقدية التعاقدية  )SPPIوأن يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التنصنيف.

توضح تعديالت معايير التقارير المالية الدولي رقم ) (9ان الموجودات المالية ينطبق عليها نموذج  SPPIبغض النظر عن الحدث أو الظرف

الذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضاَ بسبب اإللغاء المبكر للعقد.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )17عقود التأمين" (يبدأ من اول كانون الثاني )2022

ويوفر منهج قياس وعرض أكثر اتساقا لجميع عقود التأمين .وتهدف هذه المتطلبات الى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة ،القائمة على المبادئ

لعقود التأمين .ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )4عقود التأمين".
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (“ )10القوائم المالية " ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" )28االستثمارات في المنشآت

الحليفة والمشاريع المشتركة (( ")2011تم تأجيل تاريخ السريان الى اجل غير مسمى .وما يزال التطبيق مسموحا به)
تتعلق هذه التعديالت بمعاملة بيع او مساهمة الموجودات من المستثمر في المنشأة الحليفة او المشروع المشترك.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير

والتفسي ارت والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق االولي.
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أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16عقود االيجار"

يقدم المعيار نموذجا شامال لتحديد ترتيبات االيجار ومعالجتها في القوائم المالية لكل من المؤجرين والمستأجرين .كما سيحل محل معيار المحاسبة

الدولي رقم (" )17عقود االيجار" والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد األول من كانون الثاني

.2019

قامت الشركة بحسب ما تجيزه االحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16بعدم إعادة ادراج ارقام المقارنة ،وتم االعتراف

بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في تاريخ االنتقال في األرصدة االفتتاحية لألرصدة ذات العالقة.

ال يوجد اختالف جوهري للمعالجة المحاسبية في سجالت المؤجر ما بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16والمعيار المحاسبي الدولي

رقم (.)17

يتعلق التغيير في تعريف عقد االيجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة .ويميز المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ( )16بين عقود اإليجارات
وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان العميل يتحكم في استخدام أصل محدد ويعتبر عنصر التحكم موجودا إذا كان لدى العميل:
•
•

الحق في الحصول على قدر كبير من جميع الفوائد االقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات محددة.

الحق في توجيه استخدام هذا األصل.

أن أثر التطبيق للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16غير مادي ولم يتم عكس أثره على القوائم المالية للشركة حيث ان عقود االيجار
سنوية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )" (28اإلستثمار في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة"
تتعلق هذه التعديالت بالحصص طويلة األجل في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة ،وتوضح هذه التعديالت أن المنشأة تقوم بتطبيق المعيار

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية" للحصص طويلة األجل في منشأة حليفة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءا من صافي
اإلستثمار في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق الملكية بشانها.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (")19منافع الموظفين"

تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على الخطط أو التخفيضات أو التسويات.

 )25أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2018لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما في

 31كانون األول  2019ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الخسارة وحقوق الملكية لسنة .2018
 )26األحداث االحقة لتاريخ القوائم المالية الموحدة للمجموعة

إن األحداث بعد تاريخ القوائم المالية للمجموعة ،هي تلك االحداث المرغوب فيها وغير المرغوب فيها التي تحدث بين نهاية فترة القوائم المالية
والتاريخ الذي تعتمد القوائم المالية لإلصدار ويمكن تحديد نوعين من األحداث:

 تلك التي توفر دليالً عن ظروف كانت موجودة في نهاية فترة التقرير (أحداث بعد فترة التقرير تتطلب تعديالت) -تلك التي تشير الى ظروف نشأت بعد فترة التقرير (أحداث بعد فترة التقرير ال تتطلب تعديالت)
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طبيعة الحدث

حدث انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد  )19في مطلع عام  2020الحقاً لتاريخ القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث أعلنت منظمة

ال لألنشطة االقتصادية واألعمال في األسواق المحلية
الصحة العالمية في  11اذار  2020ان الفيروس اصبح جائحة عالمية ،مسبباً خل ً

والخارجية وحدوث اإلغالقات لمعظم قطاعات األعمال محلياً وفي الكثير من دول العالم وكذلك من المتوقع الحقاً احداث اضطراب في العرض

والطلب لمعظم الخدمات والمنتجات حال عودة االمور الى طبيعتها ،وكذلك من المحتمل وجود تأثيرات غير مرغوبة على قدرة الشركات على

تحصيل الذمم المدينة في مواعيدها وحدوث تدني محتمل في المخزون واألصول غير المتداولة وحقوق االستخدام الناجمة عن عقود االيجار،
وفي الجانب اآلخر فإن حزمة المساعدات التي اتخذتها الحكومة من المحتمل أن يكون لها أثر إيجابي يخفف من اآلثار غير المرغوبة لتلك

الجائحة .

تقدير ألثره المالي ،أو بيان أن مثل ھذا التقدير ال يمكن إجراؤه

ان اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة مستمرون في مراقبة الوضع في جميع القطاعات الجغرافية التي تؤثر على أعمال المجموعة التخاذ اإلجراءات

الالزمة حسب األصول وال تستطيع اإلدارة حالياً تحديد األثر المتوقع بموضوعية بسبب عدم القدرة على تحديد نطاق وحدود تأثيرات جائحة (كوفيد

.)19

ان هذا الحدث يعتبر من االحداث الواقعة بعد فترة القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي ال تتطلب تعديالت وعلية تم االفصاح وفقا لمتطلبات

المعايير الدولية للتقارير المالية.
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS
EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
AMMAN, JORDAN
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of the Emmar Real Estate Development and Investment Group,
which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2019, the consolidated statement
of comprehensive income, consolidated Statement of other comprehensive income, the consolidated statement of
changes in equity, and consolidated Statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial
position of Emmar Real Estate Development and Investment Group as of 31 December 2019, and its financial
performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements
section of our report. We are independent of the group in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the other ethical requirements in
Jordan that are relevant to our audit of the group consolidated financial statements, and we have fulfilled our other
ethical responsibilities.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Emphasis of a matter
As disclosed in note (7) of the accompanying consolidated financial statements, there are lands refer to Eastern Amman
for Housing and Development Company were sold under a legal authorization documented to Ministry of Justice
amounted to 53 066 JD. The management realized the revenues due to the management's conviction that all significant
risks are transferred to the buyer.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the
consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the
consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate
opinion on these matters:
Evaluating Investment Properties
Investment Properties represents significant percentage of the Groups’ assets. Moreover, the Group should re-evaluate
Its properties when preparing the consolidated financial statements to determine their fair value in line with the
requirements of the International Financial Reporting Standards. Accordingly, the Group relies on independent real
estate experts to determine the fair value of those investments and reflect any impairment in their value in the
statement of income for that period. Consequently, fair value estimation of these assets was significant to our audit.
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Scope of Audit to Address Risks
The followed audit procedures Included understanding the procedures applied by the Group in evaluating investment
property, testing the implemented internal control procedures, evaluating the reasonableness of the judgments based
on the evaluation of real estate expert, calculating the average fair value of those evaluations, recording any impairment
In their value In the statement of Income, if any, and reviewing the appropriateness of the disclosure on the fair value
of investment property.
Investment in associate
the Group measures its Investment in associate in accordance with the equity method as stated in Note (5). The Group's
investment in associate forms a significant element of the consolidated statement of financial position. As a result of
associate company has Investment Properties, it should re-evaluate Its properties when preparing the consolidated
financial statements to determine their fair value and reflect the impact of any impairment in value in the consolidated
statement of income, in line with the requirements of the International Financial Reporting Standards. Accordingly, the
investment in associate relies on independent real estate expert to determine the fair value of those investments and
reflect any impairment in their value in the statement of income for that period. Consequently, Investment in associate
was significant matter to our audit.
Scope of Audit to Address Risks
The Group's investment in the associate, which is considered a key audit matter to the consolidated financial
statements, has been audited through our review of the audited consolidated financial statements of investment in
associate, in addition to the documents available to management that support the calculated amounts, and discussed
the matter with the Group's financial management through obtaining appropriate audit evidence, and reviewing the
appropriateness of the disclosure on Investment in associate.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises of the information stated in the
Annual Report and does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The Annual
Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report. Our opinion on the consolidated
financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion
thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information
when it becomes available to us and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the group ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless management either intends to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the group financial reporting process.
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
International Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if they, individually or in the aggregate, could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
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As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omission, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and based on the
audit evidenced obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the group ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the
group to cease to continue as a going concern.
•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.

•

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the consolidated financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are
responsible for the direction, supervision and performance of the group audit and we remain solely responsible for
our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any material deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most
significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit
matters. We describe these matters in our auditor's report unless law and regulations preclude public disclosure about
the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest
benefits of such communication.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
The Group maintains proper accounting records, duly organized and in line with the accompanying consolidated
financial statements, and we recommend that they be approved by the General Assembly shareholders.
Amman – Jordan
17 May 2020
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019

Assets
Non - Current Assets
Property, plant and equipment
Projects under construction
Investment in associate
Long-term Notes receivables
Investment properties
Long- term finance lease receivable
Financial assets at fair value through other comprehensive Income
Total Non - Current Assets
Current Assets
Assets held for sale
Due from related parties
Short-Term Notes receivables
Short- Term Finance Lease Receivable
Other debit balances
Accounts receivable
Cash and cash equivalents
Total Current Assets
Total Assets
Equity and Liabilities
Equity
Share capital
Share premium
Statutory reserve
Foreign currency translation reserve
Fair value reserve
Accumulated losses
Total Equity
Non - Current Liabilities
Long-term Postdated checks
Total Non - Current Liabilities
Current Liabilities
Other credit balances
Unearned revenue
Due to related parties
Accounts payable
Short-term Postdated checks
Banks overdraft
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Equity and Liabilities

2019
JD

2018
JD

3
4
5
6
7
8
9

4
3 818 482
3 474 589
167 513
2 951 546
31 848
384 000
10 827 982

4
4 295 632
3 898 240
126 871
3 263 330
34 327
711 600
12 330 004

10
21\A
6
8

3 083 224
454 594
162 583
2 470
358 354
61 962
214 663
4 337 850
15 165 832

3 190 604
639 431
167 701
2 246
566 060
99 379
224 507
4 889 928
17 219 932

20 000 000
)1 264 289(
)3 248 212(
)4 170 552(
11 316 947

20 000 000
400 814
898 100
)588 732(
)2 920 612(
)4 520 769(
13 268 801

18 198
18 198

44 117
44 117

878 017
8 000
334 013
25 658
25 345
2 559 654
3 830 687
3 848 885
15 165 832

1 161 718
8 000
181 400
14 249
53 372
2 488 275
3 907 014
3 951 131
17 219 932

Notes

11

12

13
21\A

14

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
31 DECEMBER 2019

Notes
Revenues
Gain from sale of investment property
Financing revenue
Rent revenue
Group's share of profit of associates
Other revenues
Total revenues
Expenses
Administrative expenses
Group's share of loss of associates
Depreciation
Impairment
Financing expenses
Total expenses

5

15
5
3,7
7

Loss for the year

Basic and diluted loss per share

16

2019
JD
46 802
2 737
42 500
5 376
97 415

131 961
3 024
44 500
101 984
24 952
306 421

)338 767(
)423 651(
)13 154(
)270 540(
)1 046 112(

)367 463(
)14 610(
)121 450(
)284 033(
)787 556(

)948 697(

)481 135(

(0.047) JD

(0.024) JD

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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2018
JD

EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
CONSOLIDATED STATEMENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME
31 DECEMBER 2019

Loss for the year
Other comprehensive income items:
Foreign currency translation reserve
Change in fair value of financial assets
Total comprehensive loss for the year

2019
JD
)948 697(

2018
JD
)481 135(

)675 557(
)327 600(
)1 951 854(

)388 578(
72 800
)796 913(

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
31 DECEMBER 2019

31 December 2017
Total comprehensive
loss for the year
31 December 2018
Write of accumulated
losses
Total comprehensive
loss for the year
31 December 2019

Share
capital
JD
20 000 000

Share
premium
JD
400 814

Statutory
reserve
JD
898 100

Foreign
currency
translation
reserve
JD
(200 154)

20 000 000

400 814

898 100

(388 578)
(588 732)

72 800
(2 920 612)

(481 135)
(4 520 769)

(796 913)
13 268 801

-

)400 814(

)898 100(

-

-

1 298 914

-

20 000 000

-

-

)675 557(
)1 264 289(

)327 600(
)3 248 212(

)948 697(
)4 170 552(

)1 951 854(
11 316 947

Fair value
reserve
JD
(2 993 412)

Accumulated
losses
JD
(4 039 634)

Total
JD
14 065 714

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
31 DECEMBER 2019

Notes
Operating activities
loss for the year
Adjustments for:
Depreciation
Group's share of associates
Impairment
Financing expenses
Financing revenue
Gain from sale of investment property
Changes in operating assets and liabilities
Due from related parties
Notes receivables
Finance lease receivable
Other debit balances
Accounts receivable
Unearned revenue
Other credit balances
Due to related parties
Accounts payable
Postdate checks
Net cash used in operating activities
Investing activities
Proceeds from sale of investment property
Assets held for sale
Projects under construction
Proceed financing revenue
Net cash from investing activities
Financing activities
Loan
Paid financing expenses
Net cash used in financing activities
Net change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January
Exchange difference - change in foreign exchange rate
Cash and cash equivalents at 31 December

7,3
5

18
18

2019
JD
)948 697(

)481 135(

13 154
423 651
270 540
)2 737(
)46 802(

14 610
)101 984(
121 450
284 033
)3 024(
)131 961(

184 838
)35 524(
2 255
207 706
37 417
)283 701(
152 613
11 410
)53 946(
)67 823(

)152 640(
115 056
2 078
40 122
31 223
)105(
12 431
88 385
2 602
97 489
)61 370(

489 022
)36 212(
477 150
2 737
932 697

454 069
)14 500(
285 777
3 024
728 370

)270 540(
)270 540(
594 334
)2 263 768(
)675 557(
)2 344 991(

)197 266(
)284 033(
)481 299(
185 701
)2 060 891(
)388 578(
)2 263 768(

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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2018
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
1( General
The Company was registered at the Ministry of Industry and Trade as a Jordanian public shareholding limited company
under No. (358) on 25 January 2005. The company’s share capital is JD 20 000 000.
The Company's main activities are purchasing, ownership, and selling of lands and their development for the account
of the company inside and outside of Jordan. Furthermore, Emmar handles the management of third party’s properties
and management/ operation and investment, lease, and rent of hotels, health clubs, recreational parks, gardens,
exhibition grounds, restaurants, residential & commercial complexes, and tourist & health resorts.
The accompanying consolidated financial statements were approved by the Board of Directors in its meeting on
17 May 2020 and are subject to the approval of the General Assembly of Shareholders.
2( Significant Accounting Policies
Basis of preparation of the consolidated financial statements
The accompanying consolidated financial statements of the company have been prepared in Accordance with
International Financial Reporting Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and their
related interpretations issued by IASB.
The consolidated financial statements are prepared using the historical cost principle, except for certain financial assets
and financial liabilities which are stated at fair value as of the date of the consolidated financial information.
The consolidated financial statements are presented in Jordanian Dinars, which is the functional currency of the group.
The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial information are consistent with those
adopted for the year ended 31 December 2018 except for what is stated in note (24) to the consolidated financial
statements.
Principles of Consolidation
The consolidated financial statements comprise of the financial statements of the Company and its subsidiaries as of 31
December 2019.
The following subsidiaries have been consolidated:

Eastern Amman for Housing and Development
SMH yatirim insaat ve dis ticaret
Islamic Emmar for Leasing and Investment
Cedar Investment Company
Bosphorus Investment Company

Capital
JD
1 000 000
339 278
50 000
50 000
50 000

Principal
Activity
Investment properties
Investment properties
Investment properties
Investment properties
Investment properties

Ownership
Percentage
%100
%100
%100
%100
%100

Place of
incorporation
Jordan
Turkey
Jordan
Jordan
Jordan

Segment reporting
Business segments represent distinguishable components of the group that are engaged in providing products or
services which are subject to risks and rewards that are different from those of other segments and are measured based
on the reports sent to the chief operating decision maker.
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Property and Equipment
Property and equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and any impairment loss in its value,
Moreover Property and Equipment (except for land) are depreciated according to the straight- line method over the
estimated useful lives when ready for use of these assets using the following annual rates.

%
Fixtures and equipment
Decorations
Vehicles
Furniture
Computer equipment
Telephone exchange system

15-20
20
20
15
20
25

When the carrying amount of property and equipment exceeds their recoverable value, assets are written down and
impairment loss is recorded in the consolidated statement of income.
The useful lives of property and equipment are reviewed at the end of each year, in case the expected useful life is
different from what was determined before the change in estimate is recorded in the following years being a change in
estimates.
Property and equipment are derecognized when disposed or when there is no expected future benefit from their use.
Projects under construction
Projects under construction are stated at cost, which represents cost of constructions, equipment and direct costs.
Projects under construction are not depreciated until they become ready for use where it is transferred to property and
equipment or investment properties.
Investment Properties
Investment properties are stated at cost net of accumulated depreciation and any impairment in their value and are
disclosed their fair value. Furthermore, these Investments are depreciated based on their useful lives at an annual rate
of 2%. Any Impairment In their value is taken to the consolidated statement of Income and other comprehensive
Income, while operating revenues and expenses relating to this investment are recognized in the consolidated
statement of Income and other comprehensive Income.
If the fair value of the Investments for which an Impairment provision has been taken in the previous periods increases,
the previously recorded are recovered impairment losses at no more than their cost.
Intangible Assets - Development Rights
Development rights (intangible assets) acquired through the acquisition are recognized at fair value. The amortization
value is determined at the expected useful life. Impairment of development rights is reviewed at each reporting date
and any impairment loss is recognized in the consolidated statement of income.
Investment in Associate
Associate is those in which the company exerts significant influence over the financial and operating policy decisions,
and in which the company holds between 20% and 50% of the voting rights.
Investment in associated company is accounted for according to the equity method.
Transactions and balances between the company up and the associate are eliminated to the extent of the company’s
ownership in the associate.
Financial Assets at Fair Value through other Comprehensive Income
These financial assets represent the investments in equity instruments held for the long term.
These financial assets are recognized at fair value plus transaction costs at purchase date and are subsequently
measured at fair value in the consolidated statement of comprehensive income and within owner’s equity including the
changes in fair value resulting from translation of non-monetary assets stated in foreign currency. Gain or loss from the
sale of these investments or part of them should be recognized in the consolidated statement of comprehensive income
and within owner’s equity and the balance of the revaluation reserve for these assets should be transferred directly to
the retained earnings not to the consolidated statement of income.
No impairment testing is required for these assets.
Dividends are recorded in the consolidated statement of income.
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Assets Held for Sale
Assets held for sale are measured at the lower of cost and net realizable value.
Assets held for sale costs comprise all costs of conversion and other costs incurred to acquire the assets by the Group.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of
completion and the estimated costs necessary to make the sale.
Accounts Receivable
Accounts receivable are stated at net realizable value after deducting a provision for expected credit loss.
A provision for expected credit loss is booked when there is objective evidence that the Company will not be able to
recover whole or part of the due amounts at the end of the year. When the Company collects previously written-off
debts, it recognizes the collected amounts in other revenues in the consolidated statement of income and
comprehensive Income. Furthermore, revenue and commission from expected credit loss are suspended and
recognized as revenue upon collection.
Moreover, debts are written-off when they become uncollectible are derecognized
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash on, and balances at banks and deposits at banks maturing within three months,
less bank overdrafts and restricted balances.
Related parties
Transactions with related parties represent transfer of resources, services, or obligations between related parties.
Terms and conditions relating to related party transactions are approved by management.
Loans
All term loans are initially recognized at the fair value of the consideration received less directly attributable transaction
costs. After initial recognition, interest bearing loans and bonds are subsequently measured at amortized cost using
the effective interest method.
Trade payables and Accruals
Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business
from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they
are presented as non-current liabilities.
Provisions
Provisions are recognized when the group has an obligation as of the date of the financial statements as a result of
past events, the obligation is likely to be settled, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
Revenue recognition and Expense realization
Revenues are recognized upon rendering services and issuance of invoice.
Dividends are recognized when the shareholders' right to receive payment is established.
Rental income is recognised on a straight-line basis over.
The lease term as other income.
Other revenues are recognized on an accrual basis.
Foreign currency
Items included in the consolidated financial statements are measured using the currency of the primary economic
environment in which the entity operates ('the functional currency'). The consolidated financial statements are
presented in ‘Jordanian Dinar’, which is the Group’s functional and presentation currency.
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the
dates of the transactions or valuation where items are re-measured.
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Income Taxes and national contribution
Income tax expenses represent current and deferred taxes for the year.
Income tax expense is measured based on taxable income. Taxable income differs from income reported in the
financial statements, as the latter includes non-taxable revenue, tax expenses not deductible in the current year but
deductible in subsequent years, accumulated losses approved by tax authorities and items not accepted for tax
purposes or subject to tax.
Taxes are calculated based on the enacted tax rates according to the prevailing laws, regulations and instructions of
The Hashemite Kingdom of Jordan.
Deferred taxes are Taxes expected to be incurred or recovered as a result of temporary timing differences between
the value of the assets and liabilities in the financial statements and their respective tax basis. Deferred taxes are
calculated based on the liability method, and according to the rates expected to be enacted when it is anticipated that
the liability will be settled or when tax assets are recognized.
Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes
a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the respective
assets. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other
costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset, the net amount is presented in the statement of financial position
only when there is a legal right to offset the recognized amounts, and the company intends to either settle them on a
net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.
Provision for employees’ end-of-service indemnity
The required provision for end-of-service indemnity for the year is recorded in the consolidated statement of income
while payments to departing employees are deducted from the provision amount, Indemnities paid in excess of the
provision is taken to the consolidated statement of income upon payment while the required provision for end-ofservice indemnities for the year is recorded in the consolidated statement of income.
Employees Benefits
The pension obligation is measured at the present value of estimated future cash flows using a discount rate that is
similar to the interest rate on government bonds.
The Group records the accrued benefits which mature during the year after the date of the consolidated financial
statements within current liabilities and records the accrued benefits which mature after one year of the date of the
consolidated financial statements within non-current liabilities.
Recognition of Financial Assets Date
Purchases and sales of financial assets are recognized on the trading date (which is the date on which the Bank commits
itself to purchase or sell the asset).
Impairment in Financial Assets
The Group reviews the value of financial assets on the date of the consolidated statement of financial Position in order
to determine if there are any indications of impairment in their value individually or in the form of a portfolio, in case
such indications exist the recoverable value is estimated so as to determine the impairment loss.
Impairment is determined as follows:
The impairment in the financial assets recorded at amortized cost is determined on the basis of the present value of
the expected cash flows discounted at the original interest rate.
The impairment in the financial assets at cost is determined by the difference between book value and the present
value of the expected future cash flows discounted in effective market price on any other similar financial assets.
Impairment is recorded in the consolidated statement of income as does any surplus that occurs in subsequent years
that is due to a previous impairment of the financial assets in the consolidated statement of income.
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Fair value
Fair value represents the closing market price (Assets Purchasing / Liabilities Selling) of financial assets and derivatives
on the date of the consolidated financial statements.
In case declared market, prices do not exist active trading of some financial assets and derivatives is not available or
the market is inactive fair value is estimated by one of several methods including the following:
Comparison with the fair value of another financial asset with similar terms and conditions.
Analysis of the present value of expected future cash flows for similar instruments.
Adoption of the option pricing models.
Evaluation of long-term assets and liabilities that bear no interest through discounting cash flows and amortizing
premium / discount using the effective interest rate method within interest revenue / expense in the consolidated
statement of income.
The valuation methods aim to provide a fair value reflecting the market’s expectations taking into consideration the
market expected risks and expected benefits when the value of the financial assets. When the financial assets fair value
can’t be reliably measured, they are stated at cost less any impairment.
Earnings per share
The group presents basic and diluted earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated by
dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the group by the weighted average number of
ordinary shares outstanding during the year. Diluted EPS is determined by adjusting the profit or loss attributable to
ordinary shareholders and the weighted average number of ordinary shares outstanding, for the effects of all dilutive
potential ordinary shares.
Accounting Estimates
Preparation of the consolidated financial statements and the application of the accounting policies require the Group’s
management to perform assessments and assumptions that affect the amounts of financial assets, financial liabilities,
and fair value reserve and to disclose contingent liabilities. Moreover, these assessments and assumptions affect
revenues, expenses, provisions, and changes in the fair value shown in the statement of other comprehensive income
and owners’ equity. In particular, this requires the Group’s management to issue significant judgments and
assumptions to assess future cash flow amounts and their timing. Moreover, the said assessments are necessarily
based on assumptions and factors with varying degrees of consideration and uncertainty. In addition, actual results
may differ from assessments due to the changes resulting from the conditions and circumstances of those assessments
in the future.
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
3( Property, plant and equipment

2018
Cost
31 December 2017
Additions
31 December 2018
Accumulated depreciation
31 December 2017
Depreciation
31 December 2018
Net book value
31 December 2018

2019
Cost
31 December 2018
31 December 2019
Accumulated depreciation
31 December 2018
31 December 2019
Net book value
31 December 2019

Fixtures and
equipment
JD

Decorations
JD

Vehicles
JD

Furniture
JD

Computer
equipment
JD

Telephone
exchange
system
JD

Total
JD

100 133
100 133

62 268
62 268

208 497
208 497

37 118
37 118

28 207
28 207

96 280
96 280

532 503
532 503

100 133
100 133

62 067
200
62 267

207 556
940
208 496

36 905
212
37 117

28 115
91
28 206

96 280
96 280

531 056
1 443
532 499

-

1

1

1

1

-

4

Fixtures and
equipment
JD

Decorations
JD

Vehicles
JD

Furniture
JD

Computer
equipment
JD

Telephone
exchange
system
JD

Total
JD

100 133
100 133

62 268
62 268

208 497
208 497

37 118
37 118

28 207
28 207

96 280
96 280

532 503
532 503

100 133
100 133

62 267
62 267

208 496
208 496

37 117
37 117

28 206
28 206

96 280
96 280

532 499
532 499

-

1

1

1

1

-

4
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EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
4( Projects under construction

Nihavent Konakari
Development rights – Turkey project

2019
JD
2 284 325
1 534 157
3 818 482

2018
JD
2 761 475
1 534 157
4 295 632

2019
JD
4 295 632
)477 150(
3 818 482

2018
JD
5 216 026
)621 450(
)298 944(
4 295 632

Movement of projects under construction as follow:

Beginning balance
Transferred to Investment properties
Foreign currency
Ending balance
5( Investment in associate
Place of
incorporation
Jordan mounts for real estate development
Jordan
international cooperation for investment and tourism
Jordan

Ownership
Percentage
2019 2018
%50
%50
%17.6 %17.6

2019
JD
2 447 887
1 026 702
3 474 589

2018
JD
2 452 404
1 445 836
3 898 240

The movement of projects under construction during the year was as follows:
2019
JD
3 898 240

2018
JD
3 796 256

Group's share of associates
Expected credit loss for receivables in associates
Group's share of (losses) profit of associates

)214 563(
)209 088(
)423 651(

101 984
101 984

Balance as at December 31

3 474 589

3 898 240

Balance as at January 1

6( Notes receivables
This item also includes notes receivable from the Khalid Bin Al Waleed Housing favor to subsidiary company (Eastern
Amman for Housing and Development) amounted to 330 096 JD as of 31 December 2019.
7( Investment properties
2019
JD
2 872 677
328 845
3 000
3 204 522
)131 526(
)121 450(
2 951 546

Lands*
Rented offices
Transferred from projects under construction
Additions
Rented offices accumulated depreciation
Impairment

17

2018
JD
2 552 857
328 845
621 450
3 503 152
)118 372(
)121 450(
3 263 330
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*there is a land refer to Eastern Amman for Housing and Development Company Were sold under a legal authorization
documented to Ministry of Justice amounted to 53 066 JD. The management realized the revenues due to the
management's conviction that all material risks are transferred to the buyer.
The details of rented offices accumulated depreciation as follows:
2019
JD
118 372
13 154
131 526

Beginning balance
depreciation
Disposal
Ending balance

2018
JD
122 197
13 167
)16 992(
118 372

8( Finance Lease Receivable
2019

Finance Lease Receivable

Maturing
during more
than a year
JD
31 848

2018
Maturing
during the
year
JD
2 470

Maturing
during more
than a year
JD
34 327

Maturing
during the
year
JD
2 246

9( Financial assets at fair value through other comprehensive Income
2019
JD
Quoted financial assets
Amwaj Properties company
Unquoted financial assets
Karama company

2018
JD

364 000

691 600

20 000
384 000

20 000
711 600

10( Assets held for sale

Khaled Bin Al-Waleed apartments

2019
JD
3 083 224

2018
JD
3 190 604

2019
JD
12 880
200 065
1 718
214 663

2018
JD
19 712
195 624
9 171
224 507

11( Cash and cash equivalents

Cash on hand
Deposits account
Cash at banks
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12( Equity
Share Capital
The company authorized paid in capital amounted to 20 000 000 divided to 20 000 000 shares with par value of JD 1 per
share as 31 December 2019.
Share premium
This amount 400 814 JD represents the difference between the par value of the shares issued and their issue price at
the date of issuance.
Statutory reserve
is allocated according to the Jordanian Companies Law by deducting 10% of the annual net profit until the reserve equals
one quarter of the Company's subscribed capital. However, the Company may, with the approval of the General
Assembly, continue to deduct this annual ratio until this reserve equals the subscribed capital of the Company in full.
Such reserve is not available for dividends distribution.
13( Other credit balances
2019
JD
395 964
286 314
99 590
25 700
39 963
20 819
9 667
878 017

Advance payment
Shareholders’ deposit
Accrued Expenses
Social Security Payable
Other
Income tax payable
unearned revenue

2018
JD
558 612
286 386
241 242
8 614
38 348
18 849
9 667
1 161 718

14( Banks overdraft
2019

Investment bank
Housing bank for trade and finance

Maturing
during the
year
JD
2 306 420
253 234
2 559 654

19

Maturing
during more
than a year
JD
-

2018
Maturing
Maturing
during the
during more
year
than a year
JD
JD
2 233 065
255 210
2 488 275
-
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15( Administrative expenses

Salaries and wages
Rent and services
Chairman assignment fees
Others
Licenses and fees
Group contribution social security
Subscriptions
Professional fees
Board of directors’ transportation allowances
Advertising
Insurance
Fuels
Electricity and water
Postage, telecommunication, and internet
Maintenance
Vehicles expenses
Travel and transportation
Hospitality
Fines and penalties
Stationery and printing

2019
JD
107 400
43 109
36 000
9 822
32 205
14 407
15 000
26 786
11 400
5 883
4 985
7 343
4 037
7 135
1 261
4 137
1 200
1 688
3 821
1 148
338 767

2018
JD
107 320
40 860
36 000
46 950
20 094
14 364
15 000
25 236
14 400
2 111
5 122
6 862
4 365
8 889
1 816
10 284
1 200
2 130
3 443
1 017
367 463

2019
JD
)948 697(
20 000 000
(0.047) JD

2018
JD
)481 135(
20 000 000
(0.024) JD

16( Basic and diluted loss per share

Loss for the year
Weighted average number of outstanding share

17( Income tax and national contribution
Emaar Investment and Real Estate
No income tax provision has been calculated for the year ended 31 December 2019 due to accumulated losses.
The tax return for the years 2018, 2017, 2016 has been submitted, however, the return has not been reviewed by the
Income and Sales Tax Department until the date of these consolidated financial statements.
The Company has reached to a final settlement with the Income and Sales Tax Department up to the end of the year 2015.
Eastern Amman for Housing and Development
No income tax provision has been provided for the year ended 31 December 2019 due to increase in the deductible
expenses on the taxable income.
The Income and Sales Tax Department accepted the tax returns for the year ended 31 December 2018 according to the
sampling system in 29 August 2019.
The Income and Sales Tax Department accepted the tax returns for the year ended 31 December 2017 according to the
sampling system in 26 January 2019.
The Company has reached to a final settlement with the Income and Sales Tax Department for the years 2018,2017.
The tax return for the years 2016, 2015 have been submitted, However, the returns have not been reviewed by the Income
and Sales Tax Department until the date of these consolidated financial statements.
The Company has reached to a final settlement with the Income and Sales Tax Department up to the end of the year 2014.
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Islamic Emmar for Leasing and Investment
No income tax provision has been provided for the year ended 31 December 2019 due to increase in the deductible
expenses on the taxable income.
The Company has reached to a final settlement with the Income and Sales Tax Department up to the end of the year 2018.
Cedar Investment Company
No income tax provision has been provided for the year ended 31 December 2019 due to increase in the deductible
expenses on the taxable income.
The Company has reached to a final settlement with the Income and Sales Tax Department up to the end of the year 2018.
Bosphorus Investment Company
No income tax provision has been provided for the year ended 31 December 2019 due to increase in the deductible
expenses on the taxable income.
The Company has reached to a final settlement with the Income and Sales Tax Department for the years 2018, 2017, 2016,
2015, 2014, 2013.
The Company submitted the tax returns for the years 2012, 2011, and 2010 on 23 October 2013, decision not approved
was issued by Income and Sales Tax Department, and the tax situation have not been issued by until the date of these
consolidated financial statements.
The Company submitted the tax returns for the year 2009 on 23 October 2013, a preliminary estimate issued Income and
Sales Tax Department, and the tax situation have not been issued by until the date of these consolidated financial
statements.
18( Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents stated in the consolidated statement of cash flows comprise the amounts shown in the
consolidated statement of financial position as follows:
2019
JD
214 663
)2 559 654(
)2 344 991(

Cash on hand and accounts at banks
Less: (banks overdraft)

2018
JD
224 507
)2 488 275(
)2 263 768(

19( Risk Management
Interest rate risk
Interest rate risk arises from the possible impact of changes in interest rates on the fair value or future cash flows of
financial instruments.
The Group is exposed to interest rate risk on its interest-bearing assets and liabilities (bank deposits, due to banks and
loans).
Credit risk
Credit risk relates to the other party's inability to meet its contractual obligations leading to the incurrence of losses by
the Group. Moreover, the Group adopts a policy of dealing with creditworthy parties in order to mitigate the financial
losses arising from the Group's default on its liabilities.
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial
liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset
The Company's approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity
to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or
risking damage to the Company reputation.
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The following are the contracted maturities of financial liabilities:

2018
Other credit balances
Unearned revenue
Due to related parties
Postdated checks
Accounts payable
Banks overdraft
2019
Other credit balances
Unearned revenue
Due to related parties
Postdated checks
Accounts payable
Banks overdraft

Less than 3
months
JD
8 000
181 400
13 343
14 249
216 992

3 to 12
months
JD
1 161 718
40 029
2 488 275
3 690 022

8 000
334 013
12 877
25 658
380 548

878 017
12 468
2 559 654
3 450 139

1 to 5
years
JD

Total

44 117
44 117

JD
1 161 718
8 000
181 400
97 489
14 249
2 488 275
3 951 131

18 198
18 198

878 017
8 000
334 013
43 543
25 658
2 559 654
3 848 885

Currency Risks
The Company's main operations are in Jordanian Dinar. Moreover, currency risk relates to the risk of changes in currency
rates that relate to payments denominated in foreign currencies. As for transactions in US Dollars, management believes
that the foreign currency risk relating to the US Dollar is immaterial as the Jordanian Dinar (the functional currency) is
pegged to the US Dollar.
20( Fair Value of Financial Instruments
Financial instruments comprise of financial assets and financial liabilities.
Financial assets consist of cash and cash equivalents, accounts receivables, finance lease receivables, notes receivables,
due from related parties and some other debit balances. Financial liabilities consist of banks overdraft, postdated
checks, accounts payable, due to related parties, unearned revenue and other credit balances.
The fair values of financial instruments are not materially different from their carrying values.
21( Transaction with related parties
Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the group, and entities
controlled or significantly influenced by such parties. pricing policies and terms of these transactions are approved by
the group's management. Balances with related parties included in the consolidated financial statements are as follows:
A- The balances include in the statement of financial position
Due from related parties
Nature of the
relationship
Associate company
Associate company

Jordan mounts for real estate development
International cooperation for investment and tourism

2019
JD
450 090
4 504
454 594

2018
JD
443 227
196 204
639 431

2019
JD
218 350
41 842
8 158
4 593
60 749
189
132
334 013

2018
JD
132 590
36 690
6 248
4 314
1 369
189
181 400

Due to related parties

Munjed Munir Munjed Sukhtian
Watania National insurance
Al Munjed travel and tourism
Munir Sukhtian
Jameel al-Hawamdeh
Al Munjed information technology
Qais Munjed Sukhtian

Nature of the
relationship
Chairman
Sister company
Sister company
Member of Board of Directors
General Manager
Sister company
Member of Board of Directors
22

EMMAR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
Checks

Postdated checks

2019
JD
43 543

2018
JD
97 489

2019
JD

2018
JD

B. Consolidated statement of income items

Financing revenue
Transportation
Chairman assignment fees
Rent

(11 400)
(36 000)
(34 200)

106
)14 400(
)36 000(
)34 200(

Executive administration benefits
2019
JD
60 000

Salaries and other benefits

2018
JD
60 000

22( contingent liabilities
As of the date of the consolidated financial statements, the Group is contingently liable in accordance with a bank
guarantee amounting to JD 395 800 as of 31 December 2019.
23( Capital Management
The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it maintains capital ratios in order to
support its business and maximize shareholder value.
The Group manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in business conditions. No
changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended 31 December 2019 and 2018.
Capital comprises share capital, reserves and accumulated losses, and is measured at 11 316 947 J D as at 31
December 2019 (2018: 13 268 801 JD).
24( Adoption of New and Revised International Financial Reporting Standards (IFRSs)
Amendment to IFRS 3 “Business Combinations” )Effective form on January 1, 2020(
These amendments clarify the definition of business as the International Accounting Standards Board published the
conceptual Financial Reporting Framework. This includes revised definitions of assets and liabilities as well as new
guidance on measurement, derecognition, presentation and disclosure.
In addition to the amended conceptual framework, the IASB issued amendments to the guidelines on the conceptual
framework in the IFRS Standards, which contain amendments to IFRS 2, 3, 6 and 14 and IAS 1 ,34, 37 and 38 and IFRIC
12, Interpretation 19, Interpretation 20 and 22 and Interpretation of the Standing Committee for the Interpretation of
Standards No. 32 in order to update those statements with regard to references and quotations from the framework or
to refer to a reference to Different from the conceptual framework.
Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation
Under IFRS 9, a debt instrument can be measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive
income, provided that the contractual cash flows are 'solely payments of principal and interest on the principal amount
outstanding' (the SPPI criterion) and the instrument is held within the appropriate business model for that classification.
The amendments to IFRS 9 clarify that a financial asset passes the SPPI criterion regardless of the event or circumstance
that causes the early termination of the contract and irrespective of which party pays or receives reasonable
compensation for the early termination of the contract.
IFRS 17 “Insurance Contracts” )Effective form on January 1, 2022(
It provides a more consistent measurement and presentation approach to all insurance contracts. These requirements
are aimed at achieving a consistent, principled accounting objective for insurance contracts. IFRS 17 replaces IFRS 4
Insurance Contracts.
IFRS 17 requires measurement of insurance liabilities at the present value of the liability.
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Amendments to IFRS 10 Financial Statements and IAS 28 “Investment in Associates and Joint Ventures )2011(”
(Effective date deferred indefinitely. Adoption is still permitted)
Management expects to apply these new standards, interpretations and amendments to the financial statements of the
Company when they are applicable and the adoption of these new standards, interpretations and amendments may
have no material impact on the financial statements of the Company in the initial period of application except for the
effect of the adoption of IFRS 16, Shown below:
Effect of Application of IFRS 16 “Leases”
The Standard provides a comprehensive model for determining and treating lease arrangements in the financial
statements of both lessors and lessees. It will also replace IAS 17 “Leases” and related interpretations when it becomes
effective for the financial periods beginning on or after January 1, 2019.
As permitted by the transitional provisions of IFRS 16, the Company will not restate the comparative figures. Any
changes in the carrying amount of assets and liabilities at the date of transition are recognized in the opening balances
of the related balances.
There is no material difference between the accounting treatment in the lessor’s books between IFRS 16 and IAS 17.
The change in the definition of the lease relates mainly to the concept of control. IFRS 16 distinguishes between leases
and service contracts on the basis of whether the customer controls the use of a specific asset and the control is present
if the customer has:
The right to a substantial degree of all economic benefits arising from the use of specific assets; and The right to direct
the use of these assets.
The management of the Company believes that the impact of application of IFRS 16 is immaterial and will not be
reversed on the Group's consolidated financial statements since there is no leases contract.
Amendments to IAS )28( "Investment in Associates and Joint Ventures”
These amendments relate to long-term shares in allied enterprises and joint ventures.
These amendments clarify that an entity applies IFRS (9) "Financial Instruments" to long-term interests in an associate
or joint venture that forms part of the net investment in an associate or joint venture if the equity method has not been
applied to it.
Amendments to IAS (19) "Employee Benefits"
These amendments relate to adjustments to plans, reductions, or settlements.
25( Comparative figures
Some of the comparative figures for the year 2018 have been reclassified to correspond with the period ended 31
December 2019 presentation and it did not result in any change to the last year's operating results.
26( Subsequent events of the Group's consolidated financial statements date:
An event, which could be favorable or unfavorable, that occurs between the end of the reporting period and the date
that the financial statements are authorized for issue and two types of events can be identified:
Adjusting event: An event after the reporting period that provides further evidence of conditions that existed at the
end of the reporting period, including an event that indicates that the going concern assumption in relation to the whole
or part of the enterprise is not appropriate.
Non-adjusting event: An event after the reporting period that is indicative of a condition that arose after the end of the
reporting period.
The nature of event:
The spread of the new Corona virus (Covid 19) occurred in the beginning of 2020 following the date of the group's
consolidated financial statements, where the World Health Organization announced on 11 March 2020 that the virus
has become a global pandemic, causing defect to economic activities and businesses in the local and external markets
and the occurrence of closures for most business sectors locally and in a lot of countries in the world, as well, is expected
later to disturb the supply and demand of most services and products if things return to normal, as well as possible
unwanted effects on the companies' ability to collect receivables on time and a possible decline in inventory and noncurrent assets and usage rights arising from lease contracts, and on the other side of the support package taken by the
government, which is likely to have a positive effect reduces the undesirable effects of the pandemic.
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An estimate of its financial impact, or a statement that such an estimate cannot be made:
The management and those responsible for governance continue to monitor the situation in all geographical sectors
that affect the group’s business in order to take the necessary procedure duly, and the management is currently unable
to determine the expected impact objectively due to the inability to define the scope and limits of pandemic effects
(Covid 19).
This event is considered to be one of the events occurring after the period of the group's consolidated financial
statements that do not require adjustments, and the disclosure was made in accordance with the requirements of the
IFRS.
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