شركة تطوير العقارات
شركة مساهمة عامة محدودة
القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
 03أيلول 0303

شركة تطوير العقارات
شركة مساهمة عامة محدودة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة
 -تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2

 -قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

3

 -قائمة الدخل المرحلية الموحدة

4

 -قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

5

 -قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة

6

 -قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

7

 -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

01 – 8

شركة تطوير العقارات
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في  03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 31أيلول
2121
(غير مدققة)

 30كانون االول
210,
(مدققة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
إسترمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل الشامل
استرمارات في هركات زميلة
مم ج ات ات عالقة مدينة
عقارات تحد التكوير
مجموع الموجودات غير المتداولة

042311242,
422337
328072867
,862813
022112321
0122282263
225242786
3320112815

05268,2425
432631
3285528,7
020022840
022302728
012244245,
225242786
3427122766

الموجودات المتداولة
أراضي معدة للةيع
أرصدة مدينة أخر
مم مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل
هيكات برسم التحصيل
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

0025762442
62645
30,2258
0202,2,48
2812111
5662067
0328782461
1697979064

0023062442
0,2,63
30221,2
024372140
ـ
242,54
03200124,2
1998409048

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
احتياطي إجةارإ
ما تملكه الشركات التابعة م أس م الشركة األإ
التغيرالمتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
خسائر متراكمة
صافي حقوق مساهمي الشركة
حقوق غير المسيكري
مجموع حقوق الملكية

4,26252545
3712748
()2288,2005
()02,132264
()2025882621
23260522,4
0020282835
342744202,

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
تس يالت إئتمانية طويلة االجل
مم ج ات ات عالقة دائنة طويلة األجل
مجموع المطلوبات غير المتداولة

420402240
523222470
,24632702

328802286
524042521
,22,52816

المطلوبات المتداولة
تس يالت إئتمانية قصيرة األجل
مم دائنة
إلتزامات مقابل اتفاقية بيع وإعادة هراء أس م
مم ج ات ات عالقة دائنة قصيرة األجل
إيرادات مقةوضة مقدما ً
أرصدة دائنة أخر
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

6602540
41,2548
2112111
2782111
022222335
227702424
0222352036
1697979064

7622148
3,12775
2112111
0502651
2012613
022042426
22,2,2512
0222252318
1998409048

4,26252545
3712748
()2288,2005
()02823208,
()212,242787
24235,2212
0022282748
3525872,51

"إن اإليضاحات المرفقة م رقم ( )0إلى رقم ( )5تشكل جزءا ً م هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفت"

شركة تطوير العقارات
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل المرحلية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للرالثة أه ر المنت ية في
 31أيلول
 31أيلول
210,
2121
(غير مدققة)
(غير مدققة)

للتسعة أه ر المنت ية في
 31أيلول
 31أيلول
210,
2121
(غير مدققة)
(غير مدققة)

فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل

()722641

()602585

()0,028,3

()08320,6

حصة الشركة م نتائج أعمال الشركات الزميلة

4268,

002626

()3425,7

222704

صافي أرباح (خسائر) بيع أراضي

()842665

()3612,67

652840

()5032,66

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل

()052836

-

()052836

-

مصارين إدارية

()812171

()852063

()23,27,3

()247233,

مصارين تمويل

()0112276

()0182831

()3162143

()3042325

صافي مصارين و إيرادات أخر

72645

()062212

()532,65

462377

خسارة الفترة

()0149440

()6049404

()9969086

()494879904

وتعود إلى
مساهمي الشركة

()26,2688

()3,42154

()6632833

()8462342

حقوق غير المسيكري

()702465

()2272167

()0022453

()34323,3

()0149440

()6049404

()9969086

()494879904

()39336

()39338

()39341

()39348

حصة مساهمي الشركة األساسية والمخفضة من خسارة الفترة

"إن اإليضاحات المرفقة م رقم ( )0إلى رقم ( )5تشكل جزءا ً م هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفت"

شركة تطوير العقارات
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للرالثة أه ر المنت ية في
 31أيلول
 31أيلول
210,
2121
(غير مدققة)
(غير مدققة)
خسارة الفترة

()3402053

()6202020

للتسعة أه ر المنت ية في
 31أيلول
 31أيلول
210,
2121
(غير مدققة)
(غير مدققة)
()7762286

()0208,2735

بنود الدخل الشامل االخرى:
حصة الشركة م بنود الدخل الشامل األخر للشركات الزميلة

02,76

()282,77

8206,

()22344

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية م خالل قائمة الدخل الشامل

()502646

()5,255,

()0262144

()0582718

إجمالي الدخل الشامل للفترة

()0739800

()9379649

()8719464

()490439989

إجمالي الدخل الشامل للفترة يعود إلى:
مساهمي الشركة

()3132633

()4642456

()7432,18

(),602634

حقوق غير المسيكري

()8720,1

()2452210

()0512253

()38,2053

المجموع

()0739800

()9379649

()8719464

()490439989

"إن اإليضاحات المرفقة م رقم ( )0إلى رقم ( )5تشكل جزءا ً م هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفت"

شركة تطوير العقارات
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول ( 0303غير مدققة)
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال
المدفوع

0939918

()098879444

مجموع حقوق
مساهمي الشركة

الرصيد كما في 0303/4/4
إجمالي الدخل الشامل للفترة

()498009487

()0397019989

0190479030

4490089918

0494899743

-

-

-

()812175

()6632833

()9109738

()0512253

()8719464

حقوق غير المسيكري

-

-

-

-

-

-

512341

439013

الرصيد كما في 0303/7/03

1796049414

0939918

()098879444

()497309061

()0494889603

0096449071

4494089804

0199119407

الرصيد كما في 0347/4/4
إجمالي الدخل الشامل للفترة

1796049414

0939918

()098879444

()499039934

()4797149184

0491119770

4498779964

0990119940

-

-

-

()00522,2

()8462342

()7649601

()38,2053

()490439989

حقوق غير المسيكري

-

-

-

-

-

-

()2782,54

()0989741

1796049414

0939918

()098879444

4490049641

0499449340

الرصيد كما في 0347/7/03

1796049414

احتياطي
إجباري

ما تملكه الشركات التابعة
من أسهم الشركة األم

التغير المتراكم في القيمة
العادلة للموجودات المالية

خسائر
متراكمة

حقوق
غير المسيطرين

مجموع حقوق
الملكية

()498049770

()0399899809

0191809048

"إن اإليضاحات المرفقة م رقم ( )0إلى رقم ( )5تشكل جزءا ً م هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفت"

شركة تطوير العقارات
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 31أيلول
2121
(غير مدققة)

 31أيلول
210,
(غير مدققة)

األنشطة التشغيلية
خسارة الفترة
است الكات
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل
حصة الشركة م نتائج أعمال الشركات الزميلة
(أرباح) خسائر بيع إسترمارات عقارية وعقارات تحد التكوير
فروقات تقييم عملة

()7762286
022,3
0,028,3
3425,7
()652840
382131

()0208,2735
02375
08320,6
()222704
5032,66
-

التغير في رأس المال العامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل
مم مدينة
أرصدة مدينة أخر
أرصدة دائنة أخر
مم دائنة
هيكات برسم التحصيل
إيرادات مقةوضة مقدما ً
اراضي معدة للةيع
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

0052211
()72066
032308
72,1,
082773
()2812111
6723,7
()2612111
(),112883

0,2270
72731
062421
352507
06820,5
()0122075
()4236,
()3732323

األنشطة اإلستثمارية
استرمارات عقارية
عقارات تحد التكوير
إسترمارات في هركات زميلة
حقوق غير المسيكري
صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

024542830
42,81
512341
025012050

األنشطة التمويلية
مم ج ات ات عالقة
تس يالت إئتمانية
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()2272513
05,2448
()682155

()3302872
2232044
()0182728

التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

5402203
242,54
4669469

35247,
4,2828
849039

5,12612
()732172
5072531

"إن اإليضاحات المرفقة م رقم ( )0إلى رقم ( )5تشكل جزءا ً م هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفت"

شركة تطوير العقارات
شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
 03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 4عـــام
ت سسنند شررركة تطرروير العقررارات المسرراهمة العامررة المحرردودة بمقتضننى أحكنناإ قننانون الشننركات المؤقنند رقننم ( )0لسنننة ،0,8,
وسنجلد الشنركة فني سنجل الشننركات المسناهمة لند وزارة الصنناعة والتجننارة بتناريخ  24حزينران  0,,5تحند الننرقم ()287
وحصلد على حت الشروع بالعمل بتناريخ  20تشنري األول  ،0,,5إن مركنز تسنجيل الشنركة هنو المملكنة األردنينة ال اهنمية،
وم أهم غايات الشركة هراء العقارات واألراضي وبناء المشاريع االسكانية وبيع ا وت جيرها.
إن أس م الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية – األردن.
تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة م قةل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  28تشري األول .2121
 . 0ملخص ألهم األسس المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
تم إعداد القوائم المالية المرحلينة المختصنرة الموحندة المرفقنة وفقنا لمعينار المحاسنةة الندولي رقنم ( )34الخنا
المرحلية.

بالتقنارير المالينة

ان الدينار األردني هو عملة اظ ار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والذإ يمرل العملة الرئيسية للشركة.
تم إعداد القوائم المالية المرحلينة المختصنرة الموحندة وفقنا ً لمةندأ الكلفنة التاريخينة باسنترناء الموجنودات المالينة التني ت نر بالقيمنة
العادلة.
إن السياسات المحاسةية المتةعة للفترة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتةاع ا في السنة السابقة ،باسترناء المعايير والتعديالت
الجديدة التي أصةحد واجةة التكةيت إعتةارا ً م بداية الفترة المالية الحالية.
إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضم كافة المعلومات واإليضاحات المكلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة
وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوإ للشركة كما في  30كانون األول  ،210,كما أن نتائج
األعمال المرحلية الموحدة ال تمرل بالضرورة مؤهرا ً ع النتائج السنوية المتوقعة.
أسس توحيد القوائم المالية
تتضم القوائم المالية المرحلية الموحدة القوائم المالية للشركة األإ وهركات ا التابعنة الخاضنعة لسنيكرت ا ،وتتحقنت السنيكرة عنندما
يكون للشركة األإ حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة ع إرتةاط ا بالشركة المسترمر في ا ولدي ا القدرة على الت ثير على هذه العوائد
م خالل قدرت ا على السيكرة على الشركة المسترمر في ا ،وتتم السيكرة على الشركة المسترمر في ا فقط عندما يتحقت ما يلي:
 سيكرة الشركة األإ على الشركة المسترمر في ا (الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األإ القدرة على توجيه النشناطات ات الصنلةللشركة المسترمر في ا).
 تعرض الشركة األإ أو حقوق ا للعوائد المتغيرة الناتجة ع إرتةاط ا بالشركة المسترمر في ا. -القدرة على ممارسة السيكرة على الشركة المسترمر في ا والت ثير على عوائدها.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ القوائم المالينة للشنركة األإ وباسنتخداإ نفنس السياسنات المحاسنةية المتةعنة فني
الشركة األإ .ا ا كاند الشركات التابعة تتةع سياسات محاسةية تختلن ع تل المتةعة في الشركة األإ فيتم اجراء التعديالت الالزمنة علنى
القوائم المالية للشركات التابعة لتتكابت مع السياسات المحاسةية المتةعة في الشركة األإ.
يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة م تاريخ تملك ا وهو التاريخ الذإ يتم فينه فعلينا ً انتقنال سنيكرة
الشركة األإ على الشركات التابعة .يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة التي يتم التخلص من ا في قائمة الدخل المرحلية الموحندة حتنى
التاريخ الذإ تفقد الشركة فيه السيكرة على الشركات التابعة.
وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد قوائم ا المالية مع القوائم المالية للشركة األإ:
إسم الشركة التابعة

رأس
المال

طبيعة
النشاط

نسبة التملك
الفعلية

إيوان لتعمار .إ.إ

012111

%011

بناء إسكانات

إيوان لتستشارات ال ندسية (تضام )

02111

%011

استشارات هندسية

العال إلدارة أصول االسترمار .إ.إ

012111

%011

استرمارات مالية وعقارية

دارة عمان للمشاريع اإلسكانية .إ.إ

012111

%83

بناء إسكانات

الشرق العربي لالسترمارات العقارية إ.ع.إ

,2,,62182

%71

استرمارات مالية وعقارية

دغيليب لالسترمارات العقارية .إ.إ

012111

%71

استرمارات مالية وعقارية

أسرار لالسترمارات العقارية .إ.إ

012111

%71

استرمارات مالية وعقارية

الملحت لالسترمارات العقارية .إ.إ

012111

%52

استرمارات مالية وعقارية

نورالشرق لالسترمارات العقارية .إ.إ

012111

%43

استرمارات مالية وعقارية

االفصاح لالسترمارات العقارية .إ.إ

012111

%35

استرمارات مالية وعقارية

الفنية للمنتوجات الخرسانية .إ.إ

012111

%35

استرمارات مالية وعقارية

تننم توحينند القننوائم الماليننة لشننركة نننور الشننرق لالسننترمارات العقاريننة وهننركة االفصنناح لالسننترمارات العقاريننة وهننركة الفنيننة للمنتوجننات
الخرسانية مع القوائم المالية المرحلية الموحدة المرفقة بالرغم م انخفاض نسةة الملكية ع  %51بسةب سيكرة هركة تكوير العقارات
على السياسات التمويلية والتشغيلية لتل الشركات.

استخدام التقديرات
إن اعننداد القننوائم الماليننة المرحليننة المختصننرة الموحنندة وتكةيننت السياسننات المحاسننةية يتكلننب م ن ادارة الشننركة القينناإ بننةع التقننديرات
واإلجت ادات التي تؤثر على القوائم المالية الموحندة واإليضناحات المرفقنة ب نا .ان تلن التقنديرات تسنتند علنى فرضنيات تخضنع لندرجات
متفاوتننة من الدقننة والتننيق  ،وعليننه فننان النتننائج الفعليننة فنني المسننتقةل قنند تختلننن عن تقننديرات االدارة نتيجننة التغيننر فنني أوضنناع وظننروف
الفرضيات التي استندت علي ا تل التقديرات.
وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدام ا في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة:
 تقوإ االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دورإ لغايات احتساب االست الكات السنوية اعتمادا على الحالةالعامة لتل االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقةل ،ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة.
 تقوإ إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقا َ لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( ),حي تتكلب هذه العمليهإستخداإ العديد م الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقةلية وقيم الضمانات ونسب التعرر وأرصدة الموجودات
المالية عند التعرر وتحديد فيما ا ا كان هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.

. 0

الوضع الضريبي

-

تم تسوية الوضع الضريةي للشركة حتى ن اية عاإ .2106

-

تم تقديم كشوف التقديرالذاتي ع نتائج أعمال الشركة لألعواإ  2108 ،2107و  210,ولم تقم دائرة ضريةة الدخل بمراجعة
سجالت الشركة لتاريخه.

-

لم يتم إحتساب مخصص ضريةة الدخل والمساهمة الوطنية ع نتائج أعمال الشركة للتسعة أه ر المنت ية في  31أيلول 2121
بسةب زيادة المصروفات ع اإليرادات الخاضعة للضريةة.

 . 1القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة للموجودات والمكلوبات المالية ال تختلن جوهريا ً ع قيمت ا الدفترية حي أن مع م األدوات المالية إما قصيرة
األجل بكةيعت ا أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.
تستخدإ الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستو األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشكة لنفس األدوات المالية.
المستو الراني :أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمك مالح ت ا بشكل مةاهر أو غير مةاهر في
السوق.
المستو الرال  :أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ولك ال يمك مالح ت ا في السوق.
 03أيلول 0303
موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل الشامل

 04كانون األول 0347
موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة م خالل قائمة الدخل الشامل

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

المستوى األول
0202,2,48
,262503
093469164

328072867
6122,1
098989449

-

197199844
7869830
497019648

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

024372140
021512662

3285528,7
62207,

ـ
ـ

490709708
494409814

091899930

097489396

ـ

691349997

 . 4أثر جائحة كورونا المستجد (كوفيد)47-
تسةب تفشي فينروس كوروننا المسنتجد (كوفيند )0,-فني بداينة عناإ  2121فني حندوأ أزمنة إقتصنادية عالمينة وتعكنل العديند من
الشركات واألنشكة اإلقتصادية ،األمر الذإ م ه نه التن ثير سنلةا ً علنى المركنز المنالي للشنركة ونتنائج أعمال نا وتندفقات ا النقدينة،
ون را ً ألن الوضع متغير وسريع ا لتكور ،تر إدارة الشركة أنه م الصعب تحديد األثر المحتمل ل ذا التفشي على القوائم المالية
المرحلية الموحدة للشركة في هذه المرحلة.
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Real Estate Development Company
Public Shareholding Company
Interim consolidated statement of financial position as at 30 September 2020
(In Jordanian Dinar)
____________________________________________________________________________________________________________

Assets
Non – Current Assets
Investment properties
Property and equipment
Financial assets measured at fair value through profit or loss
Financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Investment in associate companies
Amounts due from related parties
Projects under construction
Total Non – Current Assets

30 September
2020

31 December
2019

(Unaudited)

(Audited)

14,300,429
42,337
3,817,867
986,803
1,200,320
10,228,263
2,524,786

15,689,425
43,630
3,855,897
1,112,841
1,231,728
10,244,459
2,524,786

33,100,805

34,702,766

11,576,442
6,645
319,258
1,129,948
280,000
566,167

11,316,442
19,963
312,092
1,437,041
24,954

13,878,460

13,110,492

46,979,265

47,813,258

49,625,545
370,748
(2,889,115)
(1,903,264)
(21,588,620)

49,625,545
370,748
(2,889,115)
(1,823,189)
(20,924,787)

Non-controlling interests

23,615,294
11,128,835

24,359,202
11,228,748

Total Equity

34,744,129

35,587,950

Liabilities
Non – Current Liabilities
Bank facilities – long term
Amounts due to related parties – long term

4,141,241
5,322,471

3,881,286
5,414,520

Total Non - Current Liabilities

9,463,712

9,295,806

Current Liabilities
Bank facilities – short term
Accounts payable
Obligation against shares repurchase agreement
Amounts due to related parties – short term
Unearned revenues
Other current liabilities
Total Current Liabilities

661,541
409,548
200,000
278,000
1,222,335

762,048
390,775
200,000
151,650
210,603
1,214,426

2,771,424

2,929,502

Total Liabilities

12,235,136

12,225,308

Total Equity and Liabilities

46,979,265

47,813,258

Current Assets
Lands held for sale
Other current assets
Accounts receivable
Financial assets measured at fair value through profit or loss
Checks under collection
Cash and cash equivalents
Total Current Assets
Total Assets
Equity and Liabilities
Shareholders' Equity
Paid – in capital
Statutory reserve
Parent company’s shares owned by subsidiaries
Cumulative changes in fair value of financial assets
Accumulated losses
Net Shareholders’ Equity

“The accompanying notes from (1) to (5) are an integral part of these condensed interim consolidated financial statements and read with review report”
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Real Estate Development Company
Public Shareholding Company
Interim consolidated statement of profit or loss
for the nine months ended at 30 September 2020 (Unaudited)
(In Jordanian Dinar)
________________________________________________________________________________________________________________
For the three months ended
30 September
30 September
2020
2019
Changes in fair value of financial assets at fair value through profit or loss

For the nine months ended
30 September
30 September
2020
2019

(72,640)

(61,585)

(191,893)

(183,196)

4,689

11,626

(34,597)

22,714

Profit (loss) from sale of lands, net

(84,665)

(360,967)

Loss from sale of financial assets at fair value through profit or loss

(15,836)

-

Administrative expenses

(80,070)

Company’s share from associate companies operations

Finance costs
Other expenses and revenues, net
Loss for the period

65,841

(513,966)

(15,836)

-

(85,163)

(239,793)

(247,339)

(100,276)

(108,830)

(306,043)

(314,325)

7,645

(16,202)

(53,965)

46,377

(341,153)

(621,121)

(776,286)

(1,189,735)

(269,688)

(394,054)

(663,833)

(846,342)

(71,465)

(227,067)

(112,453)

(343,393)

(341,153)

(621,121)

(776,286)

(1,189,735)

(0.006)

(0.008)

(0.014)

(0.018)

Attributable to :
Shareholders of the company

Non-controlling interests

Basic and diluted losses per share

“The accompanying notes from (1) to (5) are an integral part of these condensed interim consolidated financial statements and read with review report”
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Real Estate Development Company
Public Shareholding Company
Interim consolidated statement of comprehensive income
for the nine months ended at 30 September 2020 (Unaudited)
(In Jordanian Dinar)
______________________________________________________________________________________________________________
For the three months ended

30 September
2020
Loss for the period

For the nine months ended

30 September
2019

30 September
2020

30 September
2019

(341,153)

(621,121)

(776,286)

(1,189,735)

1,976

(28,977)

(51,646)

(59,559)

(126,044)

(158,708)

(390,823)

(709,657)

(894,161)

(1,350,787)

(303,633)

(464,456)

(743,908)

(961,634)

(87,190)

(245,201)

(150,253)

(389,153)

(390,823)

(709,657)

(894,161)

(1,350,787)

Other comprehensive income items:
Company’s share from other comprehensive income of associate company
Changes in fair value of financial assets through other comprehensive income
Total comprehensive loss for the period

8,169

(2,344)

Total comprehensive loss attributable to :
Shareholders of the company
Non-controlling interests

“The accompanying notes from (1) to (5) are an integral part of these condensed interim consolidated financial statements and read with review report”
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Real Estate Development Company
Public Shareholding Company
Interim consolidated statement of changes in equity
for the nine months ended at 30 September 2020 (Unaudited)
(In Jordanian Dinar)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Paid - in
capital
49,625,545

Balance at 1 January 2020
Total comprehensive loss for the period
Non - controlling interests

-

Statutory
reserve

Parent company’s
shares owned by
subsidiaries

370,748

(2,889,115)

-

Cumulative changes in
fair value of
financial assets

-

Accumulated
losses

Net
shareholders
equity

Noncontrolling
interests

Total
equity

(1,823,189)

(20,924,787)

24,359,202

11,228,748

35,587,950

(80,075)

(663,833)

(743,908)

-

-

-

(150,253)

(894,161)

50,340

50,340

Balance at 30 September 2020

49,625,545

370,748

(2,889,115)

(1,903,264)

(21,588,620)

23,615,294

11,128,835

34,744,129

Balance at 1 January 2019

49,625,545

370,748

(2,889,115)

(1,720,701)

(19,941,485)

25,444,992

11,899,761

37,344,753

(115,292)

(846,342)

(961,634)

Total comprehensive loss for the period

-

-

-

Non - controlling interests

-

-

-

Balance at 30 September 2019

49,625,545

370,748

-

(2,889,115)

(1,835,993)

(20,787,827)

24,483,358

(389,153)

(1,350,787)

(278,954)

(278,954)

11,231,654

“The accompanying notes from (1) to (5) are an integral part of these condensed interim consolidated financial statements and read with review report”
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35,715,012

Real Estate Development Company
Public Shareholding Company
Interim consolidated statement of cash flows
for the nine months ended at 30 September 2020 (Unaudited)
(In Jordanian Dinar)
_____________________________________________________________________________________________________________

Operating activities
Loss for the period
Depreciation
Changes in fair value of financial assets at fair value through profit or loss
Company’s share from associate companies operations
(Profit) loss from sale of investment properties
Currency exchange differences

Changes in working capital
Financial assets measured at fair value through profit or loss
Accounts receivable
Other current assets
Other current liabilities
Accounts payable
Checks under collection
Unearned revenues
Land held for sale
Net cash flows used in operating activities
Investing activities
Investment properties
Projects under construction
Investment in associate companies
Non-controlling interests
Net cash flows from investing activities
Financing activities
Related parties
Bank facilities
Net cash flows used in financing activities
Changes in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of year
Cash and cash equivalents, end of the period

30 September
2020

30 September
2019

(776,286)
1,293
191,893
34,597
(65,841)
38,030

(1,189,735)
1,375
183,196
(22,714)
513,966
-

115,200
(7,166)
13,318
7,909
18,773
(280,000)
67,397
(260,000)

19,271
7,730
16,420
35,517
168,195
(102,175)
(4,369)

(900,883)

(373,323)

1,454,831
4,980
50,340

590,602
(73,072)
-

1,510,151

517,530

(227,503)
159,448

(331,872)
223,144

(68,055)

(108,728)

541,213
24,954

35,479
49,828

566,167

85,307

“The accompanying notes from (1) to (5) are an integral part of these condensed interim consolidated financial statements and read with review report”

-7-

Real Estate Development Company
Public Shareholding Company
Notes to the condensed interim consolidated financial statements (Unaudited)
30 September 2020
(In Jordanian Dinar)
______________________________________________________________________________________________________
1 . General
Real Estate Development Company was established on 24 June 1995 as a Public Shareholding Company
and registered at the Ministry of Trade and Industry under number (287). The Company obtained the right
to start its operations on 21 October 1995. The company’s head office is in the Hashemite Kingdom of Jordan.
The Company's main objective is exercising all real estate investment activities.
The Company stocks are listed in Amman Stock Exchange – Jordan.
The accompanying condensed interim consolidated financial statements have been approved for issue by the
Company’s Board of Directors on 28 October 2020.

2 . Summary of Significant Accounting Policies
Basis of Preparation
The condensed interim consolidated financial statements of the company have been prepared in accordance
with IAS number (34) Interim Financial Reporting. They do not include all of the information required in
annual financial statements in accordance with IFRS, and should be read in conjunction with the financial
statements of the Company for the year ended 31 December 2019.
The condensed interim consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis except
for the financial assets at fair value.
The condensed interim consolidated financial statements are presented in Jordanian Dinar which is the
functional currency of the company.
The accounting policies are consistent with those used in the previous period, except for the adoption of new
and amended standards effective as at the beginning of the year.
Principles of Consolidation
The condensed interim consolidated financial statements comprise of the interim financial statements of the
company and its subsidiaries where the company has the power to govern the financial and operating
policies of the subsidiaries so as to obtain benefits from their activities. The financial statements of the
subsidiaries are prepared for the same reporting year as the company using consistent accounting policies.
All balances, transactions, income, and expenses between the company and its subsidiaries are eliminated.
Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the company
obtains control, and continue to be consolidated until the date that such control ceases.
The results of operations of the subsidiaries are consolidated in the interim consolidated statement of profit
or loss from the acquisition date which is the date on which control over subsidiaries is transferred to the
company. The results of operation of the disposed subsidiaries are consolidated in the comprehensive
income to the disposal date which is the date on which the company loses control over the subsidiaries.
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Real Estate Development Company PLC
Notes to the condensed interim consolidated financial statements (Unaudited)
30 September 2020
The following subsidiaries have been consolidated:
Company

Ownership

Paid- in capital

Activity
Housing construction

Iwan for Construction LLC

100%

10,000

Iwan for Engineering Consultancy (Partnership)

100%

1,000

Engineering consultancy

Al-Ula for Investment Management LLC

100%

10,000

Real estate development

Daret Amman for Housing Projects LLC

83%

10,000

Housing construction

Arab East Investments for Real Estate PLC

70%

9,996,082

Real estate development

Dghaileeb for Real Estate Investments LLC
Asrar for Real Estate Investments LLC
Al- Molheq for Real Estate Investments LLC

70%
70%
52%

10,000
10,000
10,000

Real estate development
Real estate development
Real estate development

Noor Al Sharq for Real Estate Investments LLC
Al- Ifsah for Real Estate Investments LLC
Al Fanneyyah Lelmantojat Al Kharasaneyah LLC

43%
35%
35%

10,000
10,000
10,000

Real estate development
Real estate development
Real estate development

The financial statements for Noor Al Sharq for Real Estate Investments, Al - Ifsah for Real Estate Investments and
Al Fanneyyah Lelmantojat Al Kharasaneyah were consolidated with the accompanying condensed interim
consolidated financial statements even though the ownership percentage is below 50% due to the control imposed
by the Real Estate Development Company on the financial and operational policies of these companies.
Use of estimates
Preparation of the condensed interim consolidated financial statements and the application of accounting polices
require the company's management to estimate and assess some items affecting financial assets and liabilities and
to disclose contingent liabilities. These estimates and assumptions also affect certain elements of the company's
assets, liabilities and provisions, and revenue and expenses, and require estimating and assessing the amounts
and timing of future cash flows. The mentioned estimates and assumptions are based on multiple factors with
varying degrees of assessment and uncertainty. Moreover, the actual results may differ from the estimates due to
the changes resulting from the conditions and circumstances of those estimates in the future.
Management believes that the estimates are reasonable and are as follows:
- Management reviews periodically the tangible assets in order to assess the depreciation for the year based on
the useful life and future economic benefits. Any impairment is taken to the interim consolidated statement of
profit or loss.
- The measurement of impairment losses under IFRS 9 requires judgment, in particular, the estimation of the
amount and timing of future cash flows and collateral values when determining impairment losses and the
assessment of a significant increase in credit risk. These estimates are driven by a number of factors, changes in
which can result in different levels of allowances. Elements of the expected credit loss model that are considered
accounting judgments and estimates include Probability of default (PD), Loss given default (LGD) and Exposure
at default (EAD).

3 .

Tax Status

-

The Company has settled its tax liability with Income Tax Department up to the year ended 2016.

-

The income tax returns for the years 2017, 2018 and 2019 have been filed with the Income Tax Department
but the Department has not reviewed the company’s records till the date of this report.

-

No Income and National Contribution tax provision have been taken on the Company's results of operations
for the nine months ended at 30 September 2020 as the Company’s expenses exceeded its taxable revenues.

-9-

Real Estate Development Company PLC
Notes to the condensed interim consolidated financial statements (Unaudited)
30 September 2020
4 . Fair Value of Financial Instruments
The fair values of the financial assets and liabilities are not materially different from their carrying values as
most of these items are either short-term in nature or re-priced frequently.
Financial assets and financial liabilities measured at fair value in the consolidated interim statement of
financial position are grouped into three levels of a fair value hierarchy. The three levels are defined based on
the observe ability of significant inputs to the measurement, as follows:
 Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
 Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability,
either directly or indirectly.
 Level 3: unobservable inputs for the asset or liability.
30 September 2020
Financial assets measured at fair value through profit or loss
Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

31 December 2019
Financial assets measured at fair value through profit or loss
Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

5 .

Level 1

Level 2

Level 3

Total

1,129,948
926,513
2,056,461

3,817,867
60,290
3,878,157

-

4,947,815
986,803
5,934,618

Level 1

Level 2

Level 3

Total

1,437,041
1,050,662
2,487,703

3,855,897
62,179
3,918,076

-

5,292,938
1,112,841
6,405,779

The Impact of the New Corona Pandemic (Covid-19)
The outbreak of the new Corona virus (Covid-19) at the beginning of 2020 caused a global economic crisis
and disrupted many companies and economic activities, which would negatively affect the financial
position of the Company, the results of its operations and its cash flows, and given that the situation is
changing and rapidly developing, the Company's management is unable to determine the likely impact of
this outbreak on the Company's condensed interim consolidated financial statements at this stage.
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