
 

 

 

    

 

 

 

 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري   

 مساهمة عامة محدودة شركة    

  المالية قوائمال   

 0203كانون األول  13   

 

 

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

 محدودة مساهمة عامةشركة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

 محدودة مساهمة عامةشركة 

 0203كانون األول  13كما في  يالمركز المال قائمة
 
 

 
 

 

 )بالدينار األردني(

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 2222 2228 إيضاح 

    الموجودات

    المتداولةغير الموجودات 

 8522957  8462293  3 ولرت ممتلكات ومعدات

 3922442545  4228222355  4 ي أرا ي ومباني ميترب مارات فاست

 3562775  8532636   ديكات برسم التحصيل طويلة األتل 

 -  829322292  6 تستحق بعد أك ر من عامذمم مدينة 

 3927542277  4223322374   مجموع الموجودات غير المتداولة 
    

    المتداولة الموجودات

 482465  8272243  5 أرصدب مدينة أخرد

 972524  3342279  6  تستحق خلل عامذمم مدينة 

 228532937  9452222   ديكات برسم التحصيل

 4292325  2392672  7 النقد وما في حكمه

 227292288  826462892   مجموع الموجودات المتداولة

 6096619644  619,669,66   مجموع الموجودات
    

    طلوباتحقوق الملكية والم

   8 الملكيةحقوق 

 2826322222  2826322222   المدفوعرأس المال 

 8592349  9832883   حتياطي إتباريا

 8322292853  8228982974   مكاسك فروقات تقييم ناتجة عن الدمج

 824872758  224332898   أرباح مرحلة

 3722262253  3729452355   الملكيةحقوق  مجموع
    

    مطلوباتال

    المطلوبات غير المتداولة 

 823822544  225772889  9 إيرادات ميتلة طويلة األتل

 -  4262252  82 قروض طويلة األتل 

 823822544  229832369   مجموع المطلوبات غير المتداولة 

    

    المطلوبات المتداولة

 4562837  4242887  88 أرصدب دائنة أخرد

 282786  3842958  82 نة وديكات لتلةذمم دائ

 826822535  828292882  9 إيرادات ميتلة قصيرب األتل

 822772963  932752  82 قروض قصيرب األتل

 7682572  3352842  82 ئتمانيةاتسهيلت 

 428442698  322472842   مجموع المطلوبات المتداولة

 524572235  622382288   مجموع المطلوبات

 6096619644  619,669,66   حقوق الملكية والمطلوباتمجموع 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل تز اا من هذه ال22( إلب رقم )8"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 
 

 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

 محدودة مساهمة عامةشركة 

 0203ل كانون األو 13للسنة المنتهية في  الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 2222 2228 إيضاح 
    

 222272722  826362288   إيرادات إيجارات أبنية

 8632922  8322287  83 صافي إيرادات بدل خدمات وأخرد

 (2572858) (2592656) 4 بهلك مباني ميتراست

 39,319661  ,39,24966   صافي الربح التشغيلي

 (3582724) (3382487) 84 مصاريف إدارية

 (2852763) (782728)  مصاريف تمويل

 (622238) (492289)   مارسترسوم هيئة ار

 -  8882986    است مارات في أرا يبيع  أرباح

 822879  -   صافي إيرادات أخرد 

 390,390,6  390149114   ربح السنة قبل الضريبة 

 (8422238) (8362287) 85  ريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة

 -  (322842) 85  ريبة دخل سنوات سابقة 

 3936,9036  3926,9043   ربح السنة

    

    

    

    

 292,1  ,2926  86 حصة السهم االساسية من ربح السنة 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المالية وتقرأ معها"القوائم ( تشكل تز اا من هذه 22( إلب رقم )8"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 
 

 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

 مساهمة عامة محدودةشركة 

 0203كانون األول  13بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 

 )بالدينار األردني(

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2222 2228 إيضاح 
    

 828492286  822692288   ربح السنة

    مل األخرىبنود الدخل الشا

 (227722862) -  4 تدني قيمة مكاسك فروقات اعادب تقييم ناتجة عن الدمج

 (396009,66) 3926,9043   الدخل الشامل للسنةالربح )الخسارة( واجمالي 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" وائمق( تشكل تز اا من هذه ال22( إلب رقم )8"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 
 

 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

 محدودة مساهمة عامةشركة 

 0203كانون األول  13للسنة المنتهية في الملكية التغيرات في حقوق  قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 مجموع حقوق أرباح  مكاسب فروقات التقييم احتياطي عالوة رأس المال 
 الملكية مرحلة الدمج الناتجة عن إجباري إصدار المدفوع 

       

 16922690,1  3964696,3  31920,93,1  ,916,,4  -  0396129222  3/3/0203الرصيد كما في 

 (,312936) -  (8322879) -  -  -  أرا يفروقات تقييم ناتجة عن بيع 

 3926,9043  822692288  -  -  -  -  إتمالي الدخل الشامل للسنة

 -  (8232834) -  8232834  -  -  حتياطي إتباريا

 ,,169,6,91  0961193,4  3094,49,66  419341,  -  0396129222  13/30/0203الرصيد كما في 

       

 ,,93,,1,90  393329666  ,3,9423913  6129006  6,,6369  0392229222  3/3/0202الرصيد كما في 

 -  (832224) -  -  (6862996) 6322222  زيادب رأس المال

 (6129222) (6322222) -  -  -  -  توزيعات أرباح

 (396009,66) 828492286  (227722862) -  -  -  إتمالي الدخل الشامل للسنة

 -  (8292825) -  8292825  -  -  حتياطي إتباريا

 16922690,1  3964696,3  31920,93,1  ,916,,4  -  0396129222  13/30/0202الرصيد كما في 

 
 

 

 

 

 
 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل تز اا من هذه ال22( إلب رقم )8إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 
 

 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

 محدودة مساهمة عامةشركة 

  0203كانون األول  13التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 2228 2222 

    األنشطة التشغيلية

 822982254  822382338  قبل الضريبة  ربح السنة

 2752228  2752477  هلكاتاست

 -  (8882986) أرا يفي  مارات استبيع  أرباح

   

   التغير في رأس المال العامل

 222852325  (7542989) ذمم مدينة وديكات برسم التحصيل 

 (82284) (782778) أرصدب مدينة أخرد

 92297  3562865  ذمم دائنة وديكات لتلة

 322279  (262829) ئنة أخردأرصدب دا

 (224862292) 824682852  إيرادات ميتلة

 (8382695) (8742878)  ريبة دخل مدفوعة

 822582837  228272442  األنشطة التشغيليةمن  صافي التدفقات النقدية

   

   ثماريةستاألنشطة اال

 -  (82957) رتلو ممتلكات ومعدات

 (832945) (822562729) يترب  مارات في أرا ي ومباني ماست

 (832945) (822652686) ثماريةستاألنشطة اال المستخدمة في صافي التدفقات النقدية

   

   األنشطة التمويلية

 5642775  (4332428) تسهيلت ائتمانية 

 (7982282) (7772963) قروض

 (6322222) -  أرباح موزعة 

 (8562235) (822882398)  األنشطة التمويليةالمستخدمة في  صافي التدفقات النقدية

   

 3872957  (8692635) وما في حكمه  التغير في النقد

 982348  4292325  في بداية السنة وما في حكمه النقد

 ,62,912  01,9662  السنة في نهاية  وما في حكمه النقد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المالية وتقرأ معها" قوائمشكل تز اا من هذه ال( ت22( إلب رقم )8"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 
 

 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

 محدودة مساهمة عامةشركة 

  المالية قوائمإيضاحات حول ال

 0203كانون األول  13
 

 )بالدينار االردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عـــام    .   3
 

وساجلت فاي ساجل الشاركات لادد وزارب الصاناعة  المسااهمة العاماة المحادودة شركة مجمع الضليل الصناعي العقااريتأسست 

إن مركاز تساجيل الشاركة هاو فاي المملكاة األردنياة . 8995لخ  23( بتااريخ  292مسااهمة عاماة تحات رقام )والتجاارب كشاركة 

 الهادمية.
 

شاركة أو ماع الغيار، صاناعة المنظفاات الكيماويااة لل إماا تملاك وإنشاا  الشاركات بجمياع أنواعهاا وغاياتهاامان أهام غاياات الشاركة 

 .السائلة
 

 األردن. -ن لألوراق المالية إن أسهم الشركة مدرتة في بورصة عما
 

 قاوائم، وتتالاك هاذه ال2222دباط  27 المالية المرفقة من قبـل مجلس إدارب الشـركة في تلستـه المنعقـدب بتـاريخ قوائمتم إقرار ال

 المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 

 
 

  ملخص ألهم األسس المحاسبية    .  0
 

ا للمعايير الصادرب عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرب عن لجنة تفسيرات المالية لل قوائمتم اعداد ال شركة وفقا

 التقارير المالية الدولية المنب قة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
 

ا لمبدأ الكلفة التاريخيةالمالية  قوائمتم إعداد ال  .وفقا
 

 المالية والذي يم ل العملة الرئيسية للشركة. ائمقوان الدينار األردني هو عملة اظهار ال
 

 نا  المعاايير والتعاديلت اسات، بمتماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

 . من بداية السنة المالية الحالية اعتبارا االجديدب التي أصبحت واتبة التابيق 

 

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة  تطبيق

            بعااد تاااريخ  المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة، وساايتم تابيااق هااذه المعااايير أصاادر مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة عاادداا ماان

 قاوائمتاأثير تاوهري علاب الفاي المساتقبل لان يكاون لاه أي  المعايير ، وتتوقع إدارب الشركة أن تابيق هذه2228كانون األول  38

 للشركة.  المالية
 

 :  الجديدب وتواريخ تابيقها وفيما يلي ملخخ ألهم المعايير
 

 تاريخ التطبيق موضوع المعيار رقم المعيار
   

 2223السنوات المالية التي تبدأ في كانون ال اني  عقود التأمين (87المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 
 

 لتقديراتخدام ااست

المالية وتابيق السياسات المحاسبية يتالك من ادارب الشركة القيام ببعض التقديرات واإلتتهادات التي تيثر علاب  قوائمإن اعداد ال

المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند علب فر يات تخضع لدرتات متفاوتة مان الدقاة والتايقن، وعلياه  قوائمال

ندت عليهاا اساتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات اردارب نتيجة التغير فاي أو ااع وظاروف الفر ايات التاي ف ن النت

 تلك التقديرات.
 

 المالية: قوائمخدامها في اعداد الاستوفيما يلي أهم التقديرات التي تم 
 

هلكات السانوية اعتماادا ساتاحتسااخ ار تقوم اردارب باعادب تقادير ارعماار ارنتاتياة للصاول الملموساة بشاكل دوري لغاياات -

ن وتادت( فاي إعلب الحالة العامة لتلك ارصول وتقديرات ارعمار ارنتاتية المتوقعة في المستقبل، ويتم اخاذ خساارب التادني )

 الدخل. قائمة
 

( حياأ تتالاك هاذه 9ة بتقدير قيمة خسائر تدني الموتودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير المالياة الادولي رقام )تقوم إدارب الشرك -

خدام العديااد ماان الفر اايات والتقااديرات عنااد إحتساااخ التاادفقات النقديااة المسااتقبلية وقاايم الضاامانات ونسااك التع اار اسااتالعمليااه 

 فيما اذا كان هناك زيادب في درتة المخاطر ارئتمانية للموتودات المالية.وأرصدب الموتودات المالية عند التع ر وتحديد 
 



 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة المحدودة

 )تتمة( ماليةإيضاحات حول القوائم ال

  0203 كانون األول 13

 
 

 

 واآلالتالممتلكات والمعدات 

هلكها عنادما تكاون تاااهزب اسات، وياتم  نا  األرا ااي(اسات)ب هلك المتاراكمساتبالكلفاة بعااد تنزيال ار  واآلرت تظهار الممتلكاات والمعادات

 خدام النسك السنوية التالية:استمدد العمر اإلنتاتي المتوقع لها بخدام باريقة القسط ال ابت علب ستلل
 
 
 

 %4 هناترمباني و

 %85 - 2 ارت وماكينات ومعدات

 %85 سيارات

 %9 أثا  وأتهزب مكتبية
 

يمتهاا إلاب القيماة عان صاافي قيمتهاا الدفترياة ف ناه ياتم تخفايض ق واآلرت رداده ألي من الممتلكاات والمعاداتاستعندما يقل المبلغ الممكن 

 الدخل. قائمةردادها وتسجل قيمة التدني في استالممكن 
 

في نهاية كال عاام، وفاي حاال إخاتلف العمار اإلنتااتي المتوقاع عماا تام  واآلرت يتم مراتعة العمر ارنتاتي المتوقع للممتلكات والمعدات

نتااتي المتبقاي بعاد إعاادب التقادير اعتباارا مان السانة التاي تام فيهاا إعاادب هلك القيمة الدفترياة المتبقياة علاب العمار اإلاستتقديره سابقا، يتم 

 التقدير.
 

هلك المتراكم حاين بيعهاا أو الاتخلخ منهاا وياتم إثباات أياة أربااح أو خساائر تخاخ ذلاك فاي ستبعاد كلفة الممتلكات والمعدات واراستيتم 

 الدخل.  قائمة

 

 

 مؤجرةالمباني الراضي واألفي ثمارات ستاال

هلكها علب مادد است، ويتم  نا  األرا ي(است)ب هلك المتراكمستبالكلفة بعد تنزيل ار ميتربالمباني الرا ي واألفي  مارات ستتظهر ار

فاي  وأي تادني فاي قيمتهاا  ماراتساتيتم تسجيل اريرادات أو المصاريف التشاغيلية لهاذه ار %82- %2بنسبة  المتوقع لها عمر اإلنتاتيال

هلك ماع المنفعاة سات مارات العقارياة بشاكل دوري للتأكاد مان توافاق طريقاة ونسابة ارساتيتم مراتعاة العمار ارفترا اي لل خل.الد قائمة

 المستقبلية المتوقعة لها.

 

 

 الذمم المدينة

تحصايلها خصاما مان  فاي حاال عادم إمكانياة الذمم، ويتم داك الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتظهر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخصخ 

 دابها إلب اإليرادات. التي تم الذممالمخصخ المأخوذ لها ويضاف المحصل من 
 

 

 

 النقد وما في حكمه 

حقاقات ر تتجااوز ال لثاة اسات مارات القابلاة للتساييل إلاب مباالغ محاددب وبساتيم ل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدد البناوك وار

 خاطر التغير في القيمة. أدهر بحيأ ر تتضمن م

 

 

 الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 

لم البضائع والخدمات من قبل الشركة سوا  تمت الماالبة بها من قبال الماورد أو لام استثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند إيتم 

 تتم.

 

 

 المخصصات

ماات قانونياة أوالتزاماات متوقعاة نتيجاة ألحادا  ساابقة وأناه مان المحتمال قياام يتم تسجيل المخصصاات عنادما يترتاك علاب الشاركة التزا

 لتزامات.هذه ارالشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد 
 

 المالية وتعديل قيمتها بنا ا علب لخر معلومات متوفرب لدد الشركة.   قوائميتم مراتعة المخصصات بتاريخ ال
 

 

 

 التقاص

المالياة عنادما تتاوفر الحقاوق القانونياة  قاوائمالمالياة والمالوباات المالياة وإظهاار المبلاغ الصاافي فاي ال يتم إتارا  تقااص باين الموتاودات

 الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها علب أساس التقاص أو يكون تحقق الموتودات وتسوية المالوبات في نفس الوقت.
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 اإليرادات
 

السلع عندما تنتقل السيارب الب المشتري، فاي حاين ياتم اإلعتاراف با ريرادات المتأتياة مان تقاديم  اإلعتراف ب ريرادات المتأتية من بيعيتم 

 الخدمات مع مرور الوقت وحسك نسبة اإلنجاز. وفي تميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموثوقية كافية.

 يجار. إيراد اإليجار علب أساس القسط ال ابت وعلب مدد مدب عقد اإل تحققيتم 
 

 حقاق.ستيتم تحقق اإليرادات األخرد وفقا لمبدأ ار

 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 

تقوم الشركة بتابيق اإلعفا  المتعلق باإلعتراف بعقود اإليجار قصيرب األتل علب بعض عقود اإليجار قصيرب األتل )عقود اإليجار التي 

ا بتابيق اإلعفا  المتعلق بعقود د 82تبلغ مدتها  هراا أو أقل من تاريخ البد  ور تتضمن خيار درا  األصل(. كما تقوم الشركة أيضا

اإليجار لألصول منخفضة القيمة علب بعض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار لعقود 

 خفضة القيمة كمصروفات علب أساس القسط ال ابت علب مدب عقد اإليجار.قصيرب األتل وعقود إيجار األصول من

 

 

 المصاريف

تتضمن المصاريف اإلدارية المصاريف المبادرب وغير المبادرب والتي ر تتعلق بشكل مبادر بتكاليف إيجار العقارات وتكااليف الخادمات 

ا للمعايير المحاسبية المتعارف عليه ا. ويتم توزيع المصاريف إذا دعت الحاتة لاذلك باين المصااريف اإلدارياة المقدمة من قبل الشركة وفقا

 وكلفة إيجارات العقارات.
 

 

 

 مصاريف التمويل

 حقت بها.استالدخل خلل السنة التي  قائمةيتم قيد الفوائد المستحقة علب التسهيلت اإلئتمانية في 

 

 

 لعمالت االجنبيةا

. ياتم تحويال أرصادب ا  تلاك العمليااتاألتنبية خالل السانة بأساعار الصارف الساائدب فاي تااريخ إتارالتي تتم بالعملت العمليات  إثباتيتم 

 البنااكوالمعلنااة ماان  المالياة قااوائمالالسااائدب فاي تاااريخ الصاارف سااعار خدام أاساتب بالعملااة األتنبيااة الموتاودات الماليااة والمالوبااات المالياة

 ل.الدخ قائمةالعملت األتنبية في تحويل األرصدب بالناتجة عن اررباح والخسائر  إثباتالمركزي األردني. يتم 
 

 

 

 

 ضريبة الدخل 

تحسك مصاريف الضرائك المستحقة علب أساس األرباح الخا عة للضريبة، وتختلف األربااح الخا اعة للضاريبة عان األربااح المعلناة 

بة أو مصااريف غيار قابلاة للتنزيال فاي السانة المالياة وإنماا فاي ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غيار خا اعة للضاري المالية قوائمفي ال

ا أو بنود ليست خا عة أو مقبولة التنزيل ألغراض  ريبية. ا أو خسائر متراكمة مقبولة  ريبيا  سنوات رحقة أحيانا
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   وآالتممتلكات ومعدات     .  1
مبانـــي  

 وهناجر

آالت وماكينات 

 سيارات  ومعدات

أثاث وأجهزة 

 المجموع  مكتبية
      

      :الكلفـــة

 0,19,64  222882  362975  2272252  92429  8/8/2228في  كما الرصيد

 6,,49  32457  -  52522  -  إ افات

 ,1209,0  232569  362975  2322552  92429  38/82/2228الرصيد كما في 
      

      هالك المتراكم:ستاال

 3629633  842388  332799  872983  42588  8/8/2228في  كما صيدالر

 3,9403  22828  32248  822282  377  هلكاتاست

 3,69610  862522  362842  982895  42895  38/82/2228الرصيد كما في

 36692,1  69266  ,31  31691,6  69,16  13/30/0203صافي القيمة الدفترية كما في 

ــي مبانـ 

 وهناجر

آالت وماكينات 

 سيارات  ومعدات

أثاث وأجهزة 

 المجموع  مكتبية
      

      :الكلفـــة

 0,19,64  222882  362975  2272252  92429  8/8/2222في  كما الرصيد

 0,19,64  222882  362975  2272252  92429  38/82/2222الرصيد كما في 
      

      هالك المتراكم:ستاال

 3019663  822578  322758  752998  42848  8/8/2222في  كما الرصيد

 3693,2  82882  32248  882922  377  هلكاتاست

 3629633  842388  332799  872983  42588  38/82/2222الرصيد كما في

 6,,3,09  9613,  19366  ,31,931  69,33  13/30/0202صافي القيمة الدفترية كما في 

 

 مؤجرة اني مبثمارات في أراضي واست   .   6
 

0203 

ثمارات في است

  أراضي صناعية

ثمارات في است

   مبانـــي مؤجرة

فروقات تقييم ناتجة 

 المجموع عن الدمج
     

     ومكاسب الدمج الكلفـــة

 6496169262  2222992946  8829842298  8622222226  8/8/2228في  كما الرصيد

 396469626  -  824872426  -   افاتإ

 (1639,62) (8322879) -  (2482768) استبعادات

 6,9,6,9,16  2228692767  8324282524  8529782265  38/82/2228الرصيد كما في 
     

     هالك والتدنيستاال

 ,934,9,0,  722722793  829882732  -  8/8/2228في  كما الرصيد

 96,6,,0  -  2592656  -  هلك السنةاست

 966,9343,  722722793  228782388  -  38/82/2228الرصيد كما في 

 ,,62932291  3094,49,66  3390019336  ,3,9,64906  13/30/0203صافي القيمة الدفترية كما في 
         

 

0202 

ثمارات في است

  أراضي صناعية

ثمارات في است

   مبانـــي مؤجرة

تجة فروقات تقييم نا

 المجموع عن الدمج
     

     ومكاسب الدمج الكلفـــة

 ,6491,2930  2222992946  8828322853  8622222226  8/8/2222في  كما الرصيد

 ,419,6  -  832945  -   افاتإ

 6496169262  2222992946  8829842298  8622222226  38/82/2222الرصيد كما في 
     

     هالك والتدنيستاال

 9,30,,693  424982638  826622888  -  8/8/2222في  كما الرصيد

 0,694,3  -  2572858  -  هلك السنةاست

 096609360  227722862  -  -  التدني في فروقات تقييم ناتجة عن الدمج

 ,934,9,0,  722722793  829882732  -  38/82/2222الرصيد كما في 

 ,1,90669,6  31920,93,1  9166,,,9,  3690029206  13/30/0202ا في صافي القيمة الدفترية كم
 

 
 

 
 

 

 ديكات برسم التحصيل. إيداع بعض أرا ي ومباني الشركة و ئتمانية الممنوحة للشركة هي بضمان رهنإن التسهيلت ار  
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 أرصدة مدينة أخرى   .   ,
 2228 2222 
   

 822822  8222822  تأمينات كفارت بنكية

 882732  882732  تأمينات مستردب

ا   852488  42754  مصاريف مدفوعة مقدما

 82585  957  ذمم موظفين 

  3069061  64966, 

 

 

 

 ذمم مدينة    .  6

 2228 2222 
   

 2542324  224282889  ذمم مدينة تجارية

 (8562822) (8562822) الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصخ 

  09066916,  ,69,26 
 

 

 : الخسائر اإلئتمانية المتوقعةوفيما يلي الحركة التي تمت علب مخصخ     
 

 

 2228 2222 
   

 8682942  8562822  السنةبداية الرصيد كما في 

 (52822) -  ديون معدومة

  3,69402  3,69402 
  

 

 أخذ مخصخ لها: يبين الجدول التالي أعمار الذمم المستحقة التي لم يتم          
 

 

 2228 2222 
   

 972524  3342279  ذمم مستحقة لفترب تقل عن عام 

 -  829322292  ذمم مستحقة لفترب تزيد عن عام 

  09066916,  ,69,26 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 النقد وما في حكمه    .   6

 2228 2222 
   

 42884  62222  نقد في الصندوق

 4242428  2332652  حسابات تارية لدد البنوك 

  01,9662  62,912, 
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 حقوق الملكية .     4
 

 رأس المال

بقيمة إسمية دينار ( سهم 2826322222( دينار مقسم إلب )2826322222يبلغ رأس المال المصرح والمكتتك به والمدفوع )

 .2222و  2228كانون األول  38أردني واحد للسهم كما في 
 

 

 حتياطي إجباريا

السنوات السابقة و السنة خلل %82بالغ المتجمعة في هذا الحساخ ما تم تحويله من اررباح السنوية قبل الضريبة بنسبة تم ل الم

 وهو غير قابل للتوزيع علب المساهمين.
 

  
  

 مكاسب فروقات التقييم الناتجة عن الدمج 

 مارات استكال، إر في حال تحققها عن طريق بيع يحظر التصرف بمكاسك فروقات التقييم الناتجة عن الدمج بأي دكل من األد

 الشركة في األرا ي والمباني الصناعية المعاد تقييمها عند اإلندماج والتي نتج عنها هذا الحساخ.
 

 

 

 

 إيرادات مؤجلة   . ,   

ا من قبل المستأترين، حيأ تم  فاي تاز   إثبااتو اخ النقادفاي حسا تز  منهاا إثباتيتم ل هذا البند قيمة اريجارات المدفوعة مقدما

 .في حساخ الذمم المدينةوتز  لخر  ديكات برسم التحصيل حساخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ئتمانيةاتسهيالت قروض و   . 32
 

   تـاريخ سعر 

 الرصيد القائم سقف التسهيالت حقاقستاال الفائدة نوع التسهيالت
     

 3352842  8522222  2222 %9-8 تاري مدين

 5222222  5222222  2226-2222 %8 قرض 

     41,9360 
 

 ديكات برسم التحصيل.إيداع بعض أرا ي ومباني الشركة و رهن الممنوحة للشركة هي بضمان إن التسهيلت اإلئتمانية

 
 

 

 

 

 

 أرصدة دائنة أخرى   . 33

 2228 2222 
   

 2462648  2382882  أمانات مساهمين

 8422238  8362287   (85)إيضاح  والمساهمة الوطنية دخلال ريبة  مخصخ

 622238  492289     مارستمخصخ رسوم هيئة ار

 52582  52582  مصاريف مستحقة 

 82759  22238  تتماعياإلضمان الأمانات 

 658  658  أمانات  ريبة دخل الموظفين

  6069446  6,69416 

 
 

 

 

 



 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة المحدودة

 )تتمة( ماليةإيضاحات حول القوائم ال

  0203 كانون األول 13

 
 

 

 وشيكات آجلة ذمم دائنة   . 30

 2228 2222 
   

 32325  3822934  دائنةذمم 

 252488  42287  ديكات لتلة

  1469,,3  049646 
 

 

 

 

 

   إيرادات بدل خدمات وأخرى صافي    . 31

 2228 2222 
   

 8432659  8292844  إيرادات بدل خدمات في مجمع الضليل الصناعي

 222263  22873  إيرادات بيع مياه

  3109236  3619,00 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مصاريف إدارية    . 36

 2228 2222 
   

 2262277  8922244  وملحقاتهارواتك وأتور 

 272883  382525  رسوم ورخخ

 222722  892772  أتعاخ مهنية 

 822629  872393  مصاريف مجمع الضليل

 872852  852828  (3)إيضاح هلكات است

 822885  822538  إيجارات

 892888  822262  صيانة

 42278  62862  مصاريف سيارات

 52868  42478  صحي تأمين

 42788  42235  وانترنت بريد وهاتف

 32227  42286  كهربا  ومياه 

 32992  32252  دعاية وإعلن 

 82222  962   يافة

 82222  82222  األتعاخ القانونية لمراقك عام الشركات

 892228  822794  متفرقة 

  1149636  1,49626 
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 الوضع الضريبي   . ,3

 هي كما يلي:والمساهمة الوطنية إن تفاصيل الحركة التي تمت علب مخصخ  ريبة الدخل 
   

 2228 2222 
   

 8382695  8422238  بداية السنةكما في الرصيد 

 8422238  8362287  المستحقة عن أرباح السنة والمساهمة الوطنية  ريبة الدخل

 -  322842  سنوات سابقة  ريبة دخل

 (8382695) (8742878)  ريبة الدخل المدفوعة

 3609214  3169036  (33الرصيد كما في نهاية السنة )إيضاح 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 الظاهرب في قائمة الدخل ما يلي: والمساهمة الوطنية تم ل  ريبة الدخل          

 2228 2222 
   

 8292825  8232834  الدخل المستحقة عن أرباح السنة  ريبة

 822983  822383  عن أرباح السنة المستحقة  ريبة المساهمة الوطنية

 -  322842   ريبة دخل سنوات سابقة

  36,92,6  3609214 
 

 
 

 

 

 .2288تم تسوية الو ع الضريبي للشركة حتب نهاية عام  -

ساجلت  الادخل بمراتعاة ولام تقام دائارب  اريبة 2222و 2289 يتائج أعمال الشركة لعاامف التقدير الذاتي عن نوتم تقديم كش -

 الشركة حتب تاريخه.

ا لقانون  ريبة الدخل 2228 لعامعن نتائج أعمال الشركة والمساهمة الوطنية تم احتساخ مخصخ  ريبة الدخل  -   .وفقا
 

 

 
 

 

 

 السنة ربح  من حصة السهم األساسية والمخفضة   . 36

 2228 2222 
   

 828492286  822692288  ربح السنة العائدب لمساهمي الشركة 

 2826322222  2826322222  المتوسط المرتح لعدد األسهم

  2926,  292,1 

 
 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا    . 36

 

                                        المنتهيتاااااااايندينااااااااار للساااااااانتين ( 982959)دينااااااااار و( 822588)بلغاااااااات رواتااااااااك ومكافاااااااايت اإلدارب التنفيذيااااااااة العليااااااااا 

 علب التوالي. 2222و 2228كانون األول  38في 

 

 لتزامات المحتملةاال  . 34

ة ويقابلها تأمينات نقديا دينارألف ( 842)يوتد علب الشركة كما بتاريخ القوائم المالية إلتزامات محتملة متم لة بكفارت بنكية بمبلغ 

 .( دينار8222522بمبلغ )
 

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   . ,3

تتألف األدوات المالية من الموتودات المالية والمالوبات المالية. تتضمن الموتودات المالية النقد وما في حكمه والذمم المدينة 

الممنوحة من والقروض  اإلئتمانية ة التسهيلت. وتتضمن المالوبات الماليرصدب المدينة األخرد والشيكات برسم التحصيلاألو

 .واإليرادات الميتلةوالشيكات اآلتلة  األخرد واألرصدب الدائنةالبنوك والذمم 
 

 

 

 

 

إن القيمة العادلة للموتودات والمالوبات المالية ر تختلف توهرياا عن قيمتها الدفترية حيأ أن معظم األدوات المالياة إماا قصايرب 

 مرار.استا أو يتم إعادب تسعيرها باألتل بابيعته



 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة المحدودة

 )تتمة( ماليةإيضاحات حول القوائم ال

  0203 كانون األول 13

 
 

 

 إدارة المخاطر المالية.    02
 

 خدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:استتتعرض الشركة نتيجة 

 

 مخاطر االئتمان

شاركة مخاطر ارئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرب أو عجز الارف اآلخر لألداب المالية عن الوفا  بالتزاماتاه تجااه ال

والشيكات برسم  الذمم المدينةالودائع لدد البنوك و تتم ل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي فيمما قد ييدي إلب حدو  خسائر. 

و اع التعامال ماع البناوك التاي تتمتاع بسامعة تيادب و حيأ تعمل الشركة علب الحد من المخااطر ارئتمانياة عان طرياق ،التحصيل

يتم ال الحاد األقصاب للمخااطر ارئتمانياة فاي القيماة المدرتاة للموتاودات  .مراقبة الديون غيار المساددبحدود ائتمانية لعملئها مع 

 المالية. قوائمالمالية في ال

 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية

تعااملت  حيأ إن معظام ،تتم ل مخاطر العملت في الخار من تذبذخ قيمة األدوات المالية بسبك تقلبات أسعار العملت األتنبية

الشركة هي بالدينار األردني والدورر األمريكي وحيأ أن ساعر صارف الادينار مرباوط بساعر ثابات ماع الادورر األمريكاي، فا ن 

األرصدب في الدورر األمريكي ر تم ل مخاطر هامة لتقلبات العملت األتنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقاوق الملكياة للتغيار 

 غير توهري.األتنبية يعتبر في أسعار صرف العملت

 

 مخاطر أسعار الفائدة

وحياأ  أو القيمة العادلة لاألدوات المالياة. ربح الشركةتنتج مخاطر أسعار الفائدب من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدب علب  

شاركة وحقاوق الملكياة للتغيار فاي أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدب ثابات وتظهار بالكلفاة المافاأب، فا ن حساساية أربااح ال

 أسعار الفائدب يعتبر غير توهري.

 

 مخاطر السيولة

حقاقها ولتجنااك هااذه اسااتتتم اال مخاااطر الساايولة فااي عاادم قاادرب الشااركة علااب تااوفير التموياال الاالزم لتأديااة التزاماتهااا فااي تااواريخ 

وموائماة لتالهاا وارحتفااظ برصايد كااف مان النقاد  المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارب الموتاودات والمالوباات

 وما في حكمه. 
 

 قاوائمحقاق التعاقادي كماا بتااريخ الساتويلخخ الجدول أدنااه توزياع المالوباات )غيار المخصاومة( علاب أسااس الفتارب المتبقياة لل

 المالية:
 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0203
    

 691469013  225772889 828292882 إيرادات ميتلة

 229222,  4262252 932752 قروض 

 6069446  -  4242887 أرصدب دائنة أخرد

 3,,1469  -  3842958 ذمم دائنة وديكات لتلة

 11,9360  -  3352842 تسهيلت إئتمانية

 192669460 09,41916,  692139033 

 

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0202
    

 ,09,0,926  823822544  826822535  إيرادات ميتلة

 390669,61  ـ  822772963  قروض 

 6,69416  ـ  4562837  أرصدب دائنة أخرد

 049646  ـ  282786  ذمم دائنة وديكات لتلة

 6649,62  ـ  7682572  تسهيلت إئتمانية

  6936696,3  391309,66  ,96,6901, 

 

 

 

 

 



 شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة المحدودة

 )تتمة( ماليةإيضاحات حول القوائم ال

  0203 كانون األول 13

 
 

 

 

 معلومات قطاعية      . 03

 ،وبيعهاا وتأتيرهاا للغيار المملكةمل الشركة في قااع العمل الرئيسي الذي يتكون من إنشا  وإدارب مناطق ومدن صناعية في تع

كما تعمل علاب إنشاا  وتملاك وإدارب منااطق حارب وتاوفير الخادمات المختلفاة اللزماة لهاذه المنااطق، وتعمال علاب إقاماة وإدارب 

 مارها فااي كافاة الوتااوه الممكناة، وتعماال اساتمعاات وغيرهااا ودارائها وبيعهااا وتأتيرهاا والمشااريع اإلساكانية والسااياحية والمج

 الهادمية. األردنيةالشركة في قااع تغرافي واحد هو المملكة 

 

 

 

 إدارة رأس المال . 00

شااركة مرارية الاسااتيقاوم مجلااس إدارب الشااركة باا دارب هيكاال رأس المااال بهاادف الحفاااظ علااب حقااوق مساااهمي الشااركة و اامان 

 مار موتودات الشركة بشكل يوفر عائد مقباول لمسااهمي الشاركة ومان خالل استمن خلل الغير وذلك والوفا  ب لتزاماتها تجاه 

 .تحقيق التوازن األم ل بين حقوق الملكية والديون
 

 يو ح الجدول التالي نسبة مجموع الديون بالنسبة لحقوق الملكية:
 
 

 2228 2222 
   

 222462533  8352842  مجموع الديون 

 3722262253  3729452355  مجموع حقوق الملكية

 %,9, %090 نسبة الديون إلى حقوق الملكية

 

 

 




