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٩

  

جدول اأعمال اإجتماع الهيئة العامة العادي احلادي ع�سر

تالوة حم�سر اإجتماع الهيئة العامة العادي العا�سر املنعقد يف ٢8/٠4/٢٠١8.	 
تالوة ومناق�سة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف ٢٠١8/١٢/3١، واخلطة  امل�ستقبلية للعام ٢٠١٩.	 
�سماع ومناق�سة تقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف 3١/١٢/٢٠١8.	 
مناق�سة البيانات املالية املوحدة لل�سركة وميزانيتها العامة لل�سنة املالية املنتهية يف ٢٠١8/١٢/3١، وامل�سادقة عليها.	 
اإبراء ذمة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 3١/١٢/٢٠١8.	 
انتخاب مدققي احل�سابات للعام ٢٠١٩ وتفوي�س جمل�س الإدارة بتحديد اأتعابهم.	 
الأرا�سي 	  لتطوير  الأردن  م�ساكن  �سركة  اإدارة  جمل�س   يف  ع�سواً  ا�سميك  عبدالرحمن  ال�سيد/  تعيني  على  امل�سادقة 

وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال( اعتباراً من تاريخ ١١/١7/٢٠١8.
اأية اأمور تقرتح الهيئة العامة اإدراجها على جدول الأعمال.	 
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كلمة جمل�س الإدارة 

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
ي�سعدنا نحن يف جمل�س اإدارة �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال( والعاملني فيها 
اأن نرفع اإلى هيئتكم املوقرة التقرير ال�سنوي العا�سر مت�سمناً الإجنازات التي حتققت خالل الفرتة املا�سية، وان ن�سع بني 
اأ�س�س علمية وعملية وا�سحة مت�سمنة خطة  ايديكم تطلعات وروؤية ال�سركة امل�ستقبلية من خالل ا�سرتاتيجية مبنية على 

عمل يعمل بها للعام ٢٠١٩ اإ�سافًة لبياناتها املالية املنتهية يف 3١/١٢/٢٠١8.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني،
اإننا يف جمل�س الإدارة ما�سون قدماً بجد وحر�س نحو حتقيق الأهداف املن�سودة وال�ستمرار يف م�سرية النجاح واملحافظة على 
الإجنازات لالإرتقاء والعلو بال�سركة وتر�سيخ مركزها وتعزيز وجودها يف عامل الإ�ستثمارات والأعمال حتى تكون قادرة على 

خو�س غمار املناف�سة على م�ستوى املنطقة وذلك مبا ين�سجم مع خطة وروؤية ال�سركة الطموحة.
ومن هنا، فقد اأجرى جمل�س الإدارة تعديال يف ت�سكيلته ت�سمن تكليف ال�سيد / يحيى ا�سميك برئا�سة املجل�س بدًل من ال�سيد 
ح�سن ا�سميك وذلك لإن�سغاله باأعمال كثريه، وهو التحدي الذي قبله على ما فيه من م�ساٍق و�سعوبات، اإل اأن حر�سه على 
قرار  ال�سركة مبوجب  قامت  كما  التكليف،  هذا  لقبول  دفعه  ا�ستثمارهم  فيها وحماية  امل�ساهمني  ال�سركة وحقوق  م�سلحة 
اأع�ساء، وذلك لتكثيف اجلهود وتركيز  اإلى )5(  اإدارتها من )7(  اأع�ساء جمل�س  العاديه بتخفي�س عدد  العامة غري  هيئتها 
العمل وتوفري مرونة اأعلى لإجناز املهام الإداريه العليا، مع عرفاننا وتقديرنا جلهود زمالئنا ال�سابقني الذين بال �سك بذلوا 

اأق�سى طاقاتهم لإجناح ال�سركة اأثناء فرتة ع�سويتهم يف جمل�س اإدارتها.  
امللك  الها�سمية  املرجوة يف ظل رعاية �ساحب اجلاللة  الأهداف  اأق�سى ما ميكن من  الأوفياء لتحقيق  �سنظل  ويف اخلتام، 

عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 جمل�س ادارة �سركة م�ساكن الأردن        
لتطوير الرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية
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تقرير جمل�س الإدارة لعام ٢٠١٨
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،،

ي�سر جمل�س الإدارة اأن يقدم لكم التقرير ال�سنوي العا�سر عن اأعمال ال�سركة ون�ساطاتها التي قامت بها خالل العام ٢٠١8 
اإ�سافة الى البيانات املالية لل�سركة كما هي يف ٢٠١8/١٢/3١، وتقرير مدقق احل�سابات.

١.اأ. ان�سطة ال�سركة الرئي�سية:
١- �سراء الأرا�سي يف كافة اأنحاء اململكة وفرزها وتطويرها وتق�سيمها وتزويدها بالبنية التحتية واملرافق الأخــــرى الالآزمة، 
       وبيعها للمواطنني والغري اأو اإقامة امل�ساريع الإ�سكانية والإ�ستثمارية وال�سناعية عليها على اإختالف اأنواعهـا واإ�ستخداماتها.
٢- اإ�ستثمــار اأموالهـــا وم�سادر متويلهـــا يف كافـــــة اأوجه الإ�ستثمار املتاحة يف م�ساريــــــع تطوير الأرا�ســـي وامل�ساريـــــع العقاريــــــة  

     وال�سناعية وم�ساريع الإ�سكان، ويف ال�سركات ال�سناعية والتجارية والزراعية وال�سياحية و�سركات اخلدمات املختلفة.
3- اإ�ستثمار الفائ�س من اأموالها باإيداعها يف البنوك و/اأو ب�سراء الأ�سهم وال�سندات، واأن توظف اأموالها وتت�سرف بها بال�سكل 

     الذي تراه منا�سباً.
4- تاأ�سي�س و/اأو امل�ساهمة و/اأو امل�ساركة و/اأو اإدارة و/اأو التملك كلياً اأو جزئياً لأية �سركة اأو م�سروع اأو جتمع اأو موؤ�س�سة مهما 

     كان نوعها اأو غاياتها ولها اأن تتعاون و/اأو ترتبط و/اأو تتحد معها باأي �سكل من الأ�سكال، وذلك يف نطاق تنفيذ 
     غايات ال�سركة.

ب.  الأماكن اجلغرافية لل�سركة وعدد املوظفني يف كل منها:
تقع مكاتب ال�سركة يف عمان  ـ  �سارع املدينة املنورة  ـ  جممع الهيثم التجاري  ـ  الطابق اخلام�س  ـ  مكتب رقم )5٠4( 	 

ويبلغ عدد املوظفني فيها )5( موظفني.

ل يوجد لل�سركة اأية فروع اأخرى �سواء داخل اململكة اأو خارجها.  	 

 ج.  حجم الإ�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة:
يبلغ حجم الإ�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة )١٢،444،٢3٢( دينار اأردين.	 
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٢. ال�سركات التابعة:
يظهر اجلدول التايل اأ�سماء ال�سركات التابعة واأهم املعلومات عنها:

نوع ال�سركةاإ�سم ال�سركة التابعة
 الن�ساط
الرئي�سي

راأ�س املال
 ن�سبة
امللكية

 عدد
املوظفني

امل�ساريع اململوكةالعنوان

 م�ساكن عّمان
للتطوير العقاري

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

3١٠٠%٠٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 فيال يف ال�ساحية
الأندل�سية

 م�ساكن بلعما
للتطوير العقاري *

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 قطع اأرا�سي زراعية
 عددها )3٩( قطعة يف

منطقة بلعما

 م�ساكن ال�سرو
 لالإ�ستثمار و التطوير

العقاري *

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 قطع اأرا�سي زراعية
 قابلة للتحويل الى
 �سكنية يف منطقة
ال�سرو- ال�سلط

 م�ساكن احلجاز
 لالإ�ستثمار و التطوير

العقارية

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 جممع جتاري يف
 مدينة عمان �سارع

املدينة املنورة

 امل�ساكن الراقية
  لالإ�ستثمار و التطوير

العقاري *

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 قطعة اأر�س يف منطقة
 الطنيب م�ساحتها

)١٠( دومنات

 امل�ساكن اخل�سراء
 لالإ�ستثمار والتجارة

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 قطعة اأر�س يف منطقة
اللنب لتطويرها

 اأكادميية م�ساكن
للتدريب والإ�ست�سارات

املالية

 م�سوؤولية
حمدودة

 ا�ست�سارات مالية
 وفنية لالأ�سهم
 واعطاء دورات

تدريبية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

-

مت ت�سديد راأ�س املال املدفوع لي�ساوي راأ�س املال امل�سرح به خالل �سهر ٢٠١٩/١.	 
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3.اأ. اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد/ يحيى عبداهلل ا�سميك 
تاريخ الع�سوية: ١١/٠٧/٢٠١5

عمل يف جمال ال�سوؤون املالية والإدارية مدة تتجاوز )8( �سنوات، حيث عمل يف الأردن والمارات واأملانيا وت�سمل خربته العمل 
يف �سركة »اإت�س اأيه اأم جى«  الإمارات والأردن و نادي ١86٠ ميونخ يف اأملانيا. 

املنا�سب التي ي�سغلها
مدير العمليات يف جمموعة »اإت�س اأيه اأم جى« ملكاتب املجموعة يف اململكة الأردنيه الها�سميه ودولة الإمارات العربيه 	 

املتحدة وجمهورية املانيا الحتاديه    
 ع�سو جمل�س الدارة يف جمموعة  »اإت�س اأيه اأم جى«   	 
مدير تطوير الأعمال يف �سركة فري�ست كابيتال القاب�سه وهي �سركة ا�سهم خا�سه مقرها دبي.	 
ع�سو جمل�س الإدارة يف �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية.	 
رئي�س املجل�س الإ�سرايف  يف  نادي ١86٠ ميونخ لكرة القدم يف اأملانيا.	 

ال�سهادات العلمية
بكالوريو�س حما�سبة من جامعة العلوم التطبيقية.  	 
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نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد/ كفاح اأحمد املحارمه

تاريخ الع�سوية: ١٠/٠5/٢٠١3

عمل يف جمال ال�سوؤون املالية وتدقيق احل�سابات مدة تتجاوز )٢5( �سنة، حيث عمل كمدير مايل لعدة �سركات يف دولة الإمارات 
الإمارات  دولة  وال�سندات يف  لالأ�سهم  الدار  �سركة  بتاأ�سي�س  امل�ستثمرين  قام وجمموعة من   ٢٠٠5 عام  ويف  املتحدة،  العربية 

العربية املتحدة والتي يعمل حالياً كمدير عام لها.

املنا�سب التي ي�سغلها
مدير عام �سركة الدار لالأ�سهم وال�سندات يف مدينة اأبو ظبي - دولة الإمارات العربية املتحدة.	 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية.	 

ال�سهادات العلمية
 	.)CPA( سهادة املحا�سبة القانونية الأمريكية�

 

ع�سو جمل�س الإدارة
ال�سيد/ عبد الرحمن عبداهلل ا�سميك

تاريخ الع�سوية:٢٠١٨/١١/١٧

عمل يف جمال الإ�ستثمار والتطوير العقاري مدة تتجازو )6( �سنوات يف ابو ظبي ودبي واوروبا والوليات املتحدة، بالإ�سافة 
ال�سركات  خمتلف  بني  العمليات  بني  التن�سيق  وقيادة  ال�سخمه،  التجارية  ال�ستحواذ  وعمليات  املفاو�سات  يف  م�ساركته  الى 

التابعه والوحدات التجارية مبا يتمتع به من مهارات قيادية ا�ستثنائيه وخربه وا�سعه يف املهام املوكلة اليه.

املنا�سب التي ي�سغلها
مدير العمليات يف جمموعة »ماريا للتطوير العقاري« ملكاتب املجموعة يف اململكة الأردنيه الها�سميه و دولة الإمارات 	 

العربيه املتحدة     
نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة فري�ست كابيتال القاب�سه يف دولة المارات العربية املتحدة.   	 
ع�سو جمل�س الإدارة يف �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية.	 
ع�سو جمل�س الإدارة يف نادي ١86٠ ميونخ لكرة القدم يف اأملانيا.	 
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ع�سو جمل�س الإدارة
ال�سيد / عالء خالد ال�سمور )ممثل �سركة ماريا للتطوير العقاري(

تاريخ الع�سوية : ٢٠١٨/٠٧/٠3

من  لأكرث  خربة  ولديه  املعلوماتيه  والتكنولوجيـــــا  الإدارة  جمـــــال  يف  وعميقة  كبيــــرة  خربة  ال�سمور  عالء  ال�سيـــد  ميتلك 
ال�سيا�سات  وو�سع  الدارية  الهيكلة  يف  وا�سعه  خربة  ولديه  الدارية  وال�سوؤون  العمال  تطوير  جمال  يف  عاماً  ع�سر  خم�سة 

التنظيمية لل�سركات. 

املنا�سب التي ي�سغلها
ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية.	 
يعمل يف من�سب مدير العالقات العامة يف �سركة الأ�سمل لالإ�ستثمارات العقارية.	 
عمل كم�ست�سار اإداري يف جمموعة  »اإت�س اأيه اأم جى«.	 

ال�سهادات العلمية
حا�سل على دبلوم عايل بالتكنولوجيا واملعلومات من اجلامعة الأردنية الأمريكية عام ٢٠٠٠.	 
حا�سل على بكالوريو�س اإدارة مكاتب ونظم معلومات من اجلامعة الأردنية / عام ١٩٩8.	 
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اإجتماع الهيئه العامة غري العادي ل�سركة م�ساكن الردن لتطويرالأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية م.ع.م  - على �سوء حم�سر 
واملنعقد بتاريخ ٢٠١8/٠6/٢3 مت تعديل املادة رقم )5( من عقد التاأ�سي�س لت�سبح )يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة مكون من 
خم�سة اأع�ساء تنتخبهم الهيئة العامة ملدة)4( �سنوات وتعديل الفقرة )اأ( من املادة رقم )١١( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة، 
وذلك بتخفي�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة الى )5( اأع�ساء بدًل من )7( اأع�ساء لت�سبح )يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة 
ال�سركات،  قانون  وفقا لحكام  ال�سري  بالقرتاع  لل�سركة  العامة  الهيئة  قبل  انتخابهم من  ويتم  اأع�ساء،  مكون من خم�سة 

ويقوم املجل�س مبهام وم�سوؤوليات اإدارة ال�سركة ملدة اأربع �سنوات تبداأ من تاريخ انتخابه(.

- ال�سيد/ ح�سن عبداهلل ا�سميك 
    رئي�س جمل�س الدارة لغاية ٢٠١٨/١١/١5.

ميتلك �سعادة ال�سيد ح�سن عبداهلل اإ�سميك خربة وا�سعة متتد لأكرث من ٢٠ عاماً مع معرفة معمقة يف قطاع التطوير العقاري 
ادارة  يف  البكالوري�س  �سهادة  على  حا�سل  وهو  اأعمال،  كرائد  املهنية  حياته  ا�ستهل  حيث  املتنوعة  الإ�ستثمارات  من  والعديد 

العمال من جامعة بغداد/العراق.

- ال�سيد/حممد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري
    ع�سو جمل�س اإدارة لغاية ٢3/٢٠١٨/٠6. 

له خربة وا�سعة يف جمال الأعمال داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها، حيث عمل يف جمالت متعددة منها العقارية 
والتجارية وال�سناعية، حا�سل على �سهادة البكالوري�س يف ادارة العمال.

- ال�سيد/عبد الغني عبد العزيز غنام
    ع�سو جمل�س اإدارة لغاية ٢3/٢٠١٨/٠6.

عمل يف جمال البحوث الزراعية وحت�سني واإ�ستنباط �ساللت احلبوب ملدة ع�سر �سنوات، حيث تدرج يف هذا املجال وعمل مدير 
مركز توزيع الأدوية والبذار والأ�سمدة الزراعية، حا�سل على اإجازة يف العلوم الزراعية من جامعة دم�سق.

- ال�سيد / اآنتوين باور )ممثل �سركة ماريا للتطوير العقاري(
    ع�سو جمل�س اإدارة لغاية ٢٠١٨/٠٧/٠3.

له خربة كبرية وعميقة يف قطاع الأ�سهم واإدارة املحافظ املتنوعة وتقييم الأ�سول وحتقيق عوائد تناف�سية، ولديه خربة لأكرث 
من اثنان وع�سرون عاماً يف جمال التطوير العقاري والتجاري والبناء والطريان، حا�سل على ماج�ستري هند�سة امليكانيك 

من جامعة نيويورك.
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ب. اأ�سماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كٍل منهم.

يتم اإدارة ال�سركة من قبل الإدارة التنفيذية، وهم كما يلي:

١. ال�سيد كفاح اأحمد املحارمة
يتولى ال�سيد كفاح املحارمة ت�سيري اأعمال ال�سركة اعتباراً من ٢٠١٢/١٠/١.

٢. ال�سيد �سعيد حممد الأزرق
املن�سب: املدير العام    تاريخ التعيني ١٠/٩/٢٠١8

حا�سل على �سهادة البكالوري�س يف اإدارة الأعمال والعلوم املالية من اجلامعة امل�ستن�سرية.

اخلربات العملية
 �سغل من�سب مدير مايل يف �سركة عمون الدولية لال�ستثمارات املتعددة ملدة �سنتني.	 
�سغل من�سب مراقب مايل يف �سركة اأرابتك لالن�ساءات ملدة �سنتني.	 
�سغل من�سب مدير مايل يف �سركة العقاد لالإ�ستثمار ملدة ثماين �سنوات. 	 

3. ال�سيد �سفيان عبدالكرمي حممد البوبلي
املن�سب: املدير املايل    تاريخ التعيني ٢١/٢٠٠8/8

حا�سل على �سهادة البكلوري�س يف  املحا�سبة من جامعة الزيتونة الأردنية.

اخلربات العملية
عمل يف �سركة لتدقيق احل�سابات ملدة اأربع �سنوات	 
�سغل من�سب رئي�س ح�سابات يف ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية ملدة ع�سر �سنوات.	 
عمل كم�ست�سار مايل يف �سركة التكنولوجيا للمقاولت الهند�سية. 	 

متت ا�ستقالة ال�سيد �سفيان البوبلي يف �سهر ٢٠١٩/١ ومت تعيني ال�سيد يو�سف �سارة القائم باأعمال الدارة املالية اعتبارا من 
٢٠١٩/٠٢/١5 بدًل منه.



١8

4. اأ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم والتي ت�ساوي اأو تزيد عن )5%( من عدد 
الأوراق املالية امل�سدرة.

اجلن�سيةامل�ساهم
 عددالأ�سهم

٢٠١8
الن�سبة )%(

 عددالأ�سهم
٢٠١7

الن�سبة )%(

5٫٢34٫3٠٠4٢.765٫١53٫٩٠٠4٢.١١الأردنيةح�سن عبداهلل حممد ا�سميك

3٫١6٩٫٢١٠٢5.8٩--الإماراتيةحممد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري

١٫684٫٢46١3.76--الأردنيةكفاح اأحمد م�سطفى املحارمه

--5٫38٩٫6١644.٠3الأردنية�سركة ماريا للتطوير العقاري

١٠٫6٢3٫٩١686.7٩١٠٫٠٠7٫3568١.76املجموع

بلغ راأ�س املال امل�سرح به لل�سركة بتاريخ ٢٠١8/١٢/3١ مبلغ )١٢،٢4٠،٠٠٠( مليون دينار اأردين. 	 

وبلغ راأ�س املال املكتتب به واملدفوع  لل�سركة بتاريخ ٢٠١8/١٢/3١ مبلغ )١٢،٢4٠،٠٠٠( مليون دينار اأردين.	 

يف ٢٠١8/١١/٢3 انق�ست الفرتة الزمنية القانونية لزيادة راأ�س املال، دون تنفيذ قرار رفع راأ�س املال وعلى �سوء ذلك مت 	 
يف بداية عام ٢٠١٩ تعديل راأ�س املال امل�سرح به لي�سبح )١٢،٢4٠،٠٠٠(  يف عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.

5. الو�سع التناف�سي لل�سركة �سمن قطاع ن�ساطها وح�ستها يف ال�سوق املحلي واخلارجي:
كما هو معلوم فاإن عدد ال�سركات يف جمال التطوير العقاري داخل الردن كثرية، مما يعني وجود تناف�س قوي بني هذه 	 

ال�سركات، و�ستبذل ال�سركة ق�سارى جهدها للمحافظة على و�سعها التناف�سي يف ال�سوق املحلي، لتعزيز تناف�سيتها بني 
ال�سركات املحلية.

اما بالن�سبة للمجمع التجاري الذي متلكه ال�سركة فهو اي�ساً يدخل يف مناف�سة قوية مع العديد من املجمعات التجارية 	 
يف حميط منطقته، حيث يوجد تناف�س قوي على تاأجري امل�ساحات الفارغة يف املجمع، علماً باإن ن�سبة الإ�سغال يف املجمع 
تبلغ حالياً )8٠%(، و�ستقوم ال�سركة بعمل تطوير وحت�سينات على مبنى املجمع لإظهار النواحي اجلمالية فيه ليكون 

نقطة جذب للعديد من ال�سركات التجارية.
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6. ل يوجد اإعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سيني حمليًا وخارجيًا ي�سكلون )١٠%( فاأكرث 
من اإجمايل امل�سرتيات و/اأو املبيعات.

٧. ل توجد اأية حماية حكومية اأو اإمتيازات تتمتع بها ال�سركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني 
والأنظمة اأو غريها:

ل يوجد اأي براءات اإخرتاع اأو حقوق اإمتياز ح�سلت عليها ال�سركة.  	 

٨. ل توجد اأية قرارات �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها التي لها اأثر مادي على 
عمل ال�سركة اأو منتجاتها اأو قدرتها التناف�سية.

ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�سركة.	 
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٩.اأ. الهيكل التنظيمي لل�سركة:
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الهيكل التنظيمي لل�سركات التابعة:

�سركة م�ساكن عمان للتطوير العقاري:	 

�سركة م�ساكن بلعما للتطوير العقاري:	 

�سركة م�ساكن ال�سرو لالإ�ستثمار والتطوير العقاري:	 

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري
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�سركة م�ساكن احلجاز لالإ�ستثمار والتطوير العقارية:	 

�سركة امل�ساكن اخل�سراء لالإ�ستثمار والتجارة:	 

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري
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�سركة امل�ساكن الراقية لالإ�ستثمار و التطوير العقاري:	 

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

اأكادميية م�ساكن للتدريب و الإ�ست�سارات املالية :	 

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

مالحظة:
بالإ�سافة  كابيتال(  م�ساكن   / ال�سناعية  وامل�ساريع  الأرا�سي  لتطوير  الأردن  م�ساكن  )�سركة  الأم  ال�سركة  موظفو  يقوم 

لوظائفهم بت�سيري اأعمال ال�سركات التابعة.



٢4

ب.  عدد موظفي ال�سركة وفئات موؤهالتهم.

 عدد
 موظفي
 �سركة

 اكادميية
م�ساكن

 عدد
 موظفي
 �سركة

 امل�ساكن
اخل�سراء

 عدد
 موظفي
 �سركة

 امل�ساكن
الراقية

 عدد
 موظفي
 �سركة

 م�ساكن
ال�سرو

 عدد موظفي
 �سركة

 م�ساكن
احلجاز

 عدد
 موظفي
 �سركة

 م�ساكن
بلعما

 عدد
 موظفي
 �سركة

 م�ساكن
عمان

 عدد موظفي
 �سركة

 م�ساكن
الأردن

املوؤهل العلمي

- - - - - - - - ماج�ستري
- - - - - - - - دبلوم عايل
- - - - - - - ٢ بكالوري�س
- - - - - - - ١ دبلوم
- - - - - - - ٢ ثانوية

- - - - - - - 5 املجموع

املنتهية يف  املالية  الفرتة  التابعة خالل  وال�سركات  الأم  ال�سركة  ملوظفي  وتدريب  تاأهيل  برامج  اأي  باإجراء  ال�سركة  تقم  مل 
.٢٠١8/١٢/3١

١٠.  املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة:
اإن املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة كونها �سركة تعمل يف جمال التطوير العقاري، ومتتلك جممعاً جتارياً  تكمن بالدرجة 
الطلب  اإنخفا�س  احتمالية  وكذلك  الأخرى،  العقارية  وامل�ساريع  املطّورة  الأرا�سي  على  الطلب  م�ستوى  باإنخفا�س  الأولى 
على اإ�ستئجار املكاتب التجارية �سمن املجمع التجاري الذي متتلكه ال�سركة، وذلك لوجود عدد كبري من املجمعات التجارية 
املعدة للتاأجري يف عمان، اإ�سافة لوجود حالة من ال�سعف يف الإقت�ساد الأردين ب�سكل عام، اإل اأن ال�سركة بتنويع اإ�ستثماراتها 

و�سراكاتها الإ�سرتاتيجية وتنوع م�سادر دخلها �ستقل�س من هذه املخاطر ب�سكل كبري.

١١.  الإجنازات التي حققتها ال�سركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف 3١/٢٠١٨/١٢ :
اآ- حققت ال�سركة ايرادا �سافياً من خالل �سركتها التابعة )�سركة م�ساكن احلجاز( التي تتملك جممع الهيثم التجاري وقبل 

ت�سديد الفوائد البنكية مبقدار)7٠١٩6٠( دينار.
ب- قامت ال�سركة بت�سديد التزاماتها املتعلقة باملجمع التجاري اململوك لها من اأق�ساط وفوائد بنكية من خالل بدل الإيجارات 

املتاأتية من املجمع التجاري بالإ�سافة الى م�سادرها اخلا�سة. 
ت- مت ت�سديد امل�سقفات امل�ستحقه على املجمع من �سنوات �سابقه ولغاية ٢٠١8/١٢/3١ بقيمة )38٠٠٠٠( دينار ومت ال�ستفادة 
من قرار رئا�سة الوزراء بالعفاء بن�سبة ١٠٠% من الغرامات ومت توفري على ال�سركة ما يقارب )55٠٠٠( دينار، وذلك بقر�س 

ح�سن من ال�سيد/ ح�سن عبداهلل ا�سميك.
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املالية ول تدخل من  ال�سنة  اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل  ١٢. ل يوجد 
�سمن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي.

١3. ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح اأو اخل�سائر املتحققة والأرباح املوزعة و�سايف حقوق  امل�ساهمني واأ�سعار 
الأوراق املالية.

املالية 	  الفرتة  عن  الأ�سهم  واأ�سعار  الأقلية  وحقوق  امل�ساهمني  حقوق  و�سايف  املحققة  )اخل�سائر(  و  الأرباح  �سايف  اإن 
املنتهية يف ٢٠١8/١٢/3١ كما يلي:

٢٠١4/١٢/3١ ٢٠١5/١٢/3١ ٢٠١6/١٢/3١ ٢٠١7/١٢/3١ ٢٠١8/١٢/3١ البيان

١١٫338٫67٠ ١١٫5٩4٫8٠١ ١١٫333٫٢٠6 ١٠٫١78٫838 ١٠٫٢56٫٢8١ حقوق امل�ساهمني

)88٫٠35( ٢٫7٩7 )7١٫5٩6( )١٫٠84٫763( 84٫٠٢6 �سايف الربح )اخل�سارة(

٠.66٠ 4.33٠ 3.56٠ 3.١7٠ ٢.7٠٠ �سعر ال�سهم يف نهاية العام

٠.٩٢6 ٠.٩47 ٠.٩٢5 ٠.83١ ٠.837 القيمة الدفرتية 

بتاريخ 	  عمان  بور�سة  يف  الأ�سهم  اإدراج  ومت   ٢٠٠8/8/٢١ بتاريخ  العمل  وبا�سرت   ٢٠٠8/5/٢6 بتاريخ  ال�سركة  تاأ�س�ست 
٢٠٠٩/3/٢4 ومت تخفي�س راأ�س املال من )١8،٠٠٠،٠٠٠( �سهم/دينار الى )١٢،٢4٠،٠٠٠( �سهم/دينار بتاريخ ١4/٢٠١3/8 
بتاريخ  �سهم/دينار   )٢4،48٠،٠٠٠( الى  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  على  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  موافقة  اخذ  ومت 
٢٠١8/١١/٢3 انق�ست الفرتة الزمنيه دون تنفيذ قرار رفع را�س املال ومت على �سوء ذلك و يف بداية ٢٠١٩ مت تعديل 

راأ�س املال امل�سرح به لي�سبح )١٢،٢4٠،٠٠٠(  يف عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.
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١4. حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها خالل الفرتة املنتهية يف 3١/٢٠١٨/١٢:

كما هي يف 3١/١٢/٢٠١7 كما هي يف 3١/١٢/٢٠١8 الن�سب املالية الرقم

%٠.٢77 %٠.56٩ ن�سبة التداول ١

%٠.٠54 %٠.١4٩ ن�سبة النقدية ٢

%3.٠٠6 %3.١5٠ ن�سبة امللكية 3

%٢4.56 %٢4.56 معدل الدوران لل�سهم 5

%٠.٢4٩ %٠.٢4٠ اإجمايل الإلتزامات اإلى الأ�سول 6

%٠.٢77 %٠.56٩ ن�سبة ال�سداد ال�سريع 7

١5.  التطورات امل�ستقبلية الهاّمة واخلطة امل�ستقبلية لل�سركة لعام ٢٠١٨.

تكثيف اجلهود لت�سييل ال�سول الراكدة كالرا�سي  وا�ستخدام ال�سيولة يف اإيجاد فر�س اإ�ستثمارية ذات مردود عايل 	 
�سواًء يف اململكة اأو خارجها، وذلك من خالل درا�سة الفر�س املتاحة يف ال�سوق.

اإ�ستحقاقه وذلك للتخفيف من قيمة الفوائد البنكية على 	  ت�سديد باقي قيمة القر�س خالل عام ٢٠١٩ وقبل موعد 
ال�سركة.

زيادة التو�سع يف قاعدة الإ�ستثمارات غري العقارية على امل�ستوى املحلي مبا ي�سمن تنوع م�سادر الدخل لل�سركة.	 
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اأخرى تلقاها  اأتعاب عن خدمات  اأي  التابعة ومقدار  لل�سركة وال�سركات  اأتعاب التدقيق  ١6.  مقدار 
املدقق و/اأو م�ستحقة له.

اأتعاب التدقيق بالديناراإ�سم املدققاإ�سم ال�سركة

�سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية
)م�ساكن كابيتال(

 املجموعة املهنية
العربية

87٠٠

ل يوجد اأي اأتعاب اأخرى تلقاها مدققو احل�سابات بالن�سبة لل�سركة اأولل�سركات التابعة.	 

١٧. اأ . عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة:
 عدد الأ�سهم   يف

٢٠١7/١٢/3١
 عدد الأ�سهم  يف
٢٠١8/١٢/3١

اجلن�سية املن�سب اأع�ساء جمل�س الإدارة الرقم

5٫١53٫٩٠٠ 5٫٢34٫3٠٠ الأردنية
  رئي�س جمل�س
 الإدارة لغاية
٢٠١8/١١/١5

ال�سيد/ ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك ١

١٫684٫٢46 36٫١85
الأردنية  نائب رئي�س جمل�س 

الإدارة
ال�سيد/ كفاح اأحمد م�سطفى املحارمه

٢

3٫١6٩٫٢١٠ ١7٫776 الإماراتية
 ع�سو جمل�س اإدارة
لغاية ٢3/٢٠١8/6

 ال�سيد / حممد عبداهلل را�سد �سعيد
الظاهري 3

١٢5٫٠٠٠ ١8٩٫77٠
الأردنية  رئي�س جمل�س اإدارة

من ١١/١5/٢٠١8
ال�سيد/ يحيى عبداهلل حممد ا�سميك 4

65٫١٠٩ 87٫٩6٠
الأردنية

 ع�سو جمل�س اإدارة
 الدكتور/ ع�سام الدين م�سطفى ح�سني

اأبو ال�سيخ
5

١٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠
الأردنية ع�سو جمل�س اإدارة

لغاية ٢3/٢٠١8/6
 ال�سيد/ عبد الغني عبد العزيز عبد القادر

غنام
6

5١٫78٠ 73٫٩35
الأردنية  ع�سو جمل�س اإدارة

من ١١/١7/٢٠١8
 ال�سيد/ عبدالرحمن عبداهلل حممد

ا�سميك
7

556٫٢٩١
٠

5٫38٩٫6١6
٠

الأردنية
الأردنية

ع�سو جمل�س اإدارة
ع�سو جمل�س اإدارة

 ال�سادة/ �سركة ماريا للتطوير العقاري
وميثلها/ ال�سيد عالء ال�سمور

8
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م�ساهمات ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا:

ال�سخ�س امل�سيطرالر�سيد يف ٢٠١7/١٢/3١الر�سيد يف ٢٠١8/١٢/3١اإ�سم ال�سركة

 �سركة ماريا للتطوير
العقاري

ال�سيد/ ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك5٫38٩٫6١6556٫٢٩١

ب.  عدد الأوراق اململوكة من قبل الإدارة التنفيذية العليا:

اجلن�سيةاملن�سبالإ�سم
 عدد الأوراق اململوكة باإ�سمه

�سخ�سياً يف 3١/٢١/٢٠١8
 عدد الأوراق اململوكة باإ�سمه

�سخ�سياً يف 3١/١٢/٢٠١7
 �سعيد حممد �سليمان

الأرزق
--الأردنيةاملدير العام

 �سفيان عبد الكرمي
حممد البوبلي

--الأردنيةمدير مايل

ج. م�ساهمات اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�سخا�س الإدارة التنفيذية العليا

�سلة القرابةاجلن�سيةاإ�سم امل�ساهم
 عدد

 الأ�سهم
٢٠١8

 عدد
 الأ�سهم
٢٠١7

الأردنيةيحيى كفاح اأحمد املحارمه
 اإبن ال�سيد كفاح املحارمه

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
3٠٫83١٢٩٫83١

الأردنيةعبد الرحمن كفاح املحارمه
 اإبن ال�سيد كفاح املحارمه

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
٢٫٠٠٠١٫٠٠٠

الأردنيةيزن ع�سام الدين م�سطفى اأبو ال�سيخ
 اإبن الدكتور/ع�سام اأبو ال�سيخ

ع�سو جمل�س الإدارة
٢٢٫5٠٠66٫٩65

الأردنيةديان ع�سام الدين م�سطفى اأبو ال�سيخ
 اإبنة الدكتور/ع�سام اأبو ال�سيخ

ع�سو جمل�س الإدارة
33٫78١33٫78١

الأردنيةزيد ع�سام الدين م�سطفى اأبو ال�سيخ
 اإبن الدكتور/ع�سام اأبو ال�سيخ

ع�سو جمل�س الإدارة
٢3٫١7٠٢3٫١7٠

الأردنية�سهد ع�سام الدين م�سطفى اأبو ال�سيخ
 اإبنة الدكتور/ع�سام اأبو ال�سيخ

ع�سو جمل�س الإدارة
٠4٩5

ل يوجد �سركات م�سيطر عليها من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة واأ�سخا�س الإدارة العليا.	 
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١٨. اأ.  املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة:
 اإجمايل
 املزايا

ال�سنوية

 تاريخ
 اإنتهاء

الع�سوية

 بدل
 التنقالت
ال�سنوي

املكافاآت املن�سب اإ�سم الع�سو الرقم

- - - -
 رئي�س جمل�س الإدارة
لغاية ١١/١5/٢٠١8

ال�سيد/ ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك ١

- - - -
 نائب رئي�س جمل�س

الإدارة
ال�سيد/ كفاح اأحمد املحارمه ٢

- - - -
 ع�سو جمل�س الإدارة
لغاية ٢3/٠6/٢٠١8

ال�سيد/ حممد عبداهلل الظاهري 3

- - - - ع�سو جمل�س الإدارة الدكتور/ ع�سام الدين م�سطفى ابو ال�سيخ 4

- - - -
 رئي�س جمل�س الإدارة

من ١١/١5/٢٠١8
ال�سيد/ يحيى عبداهلل حممد ا�سميك 5

- - - -
 ع�سو جمل�س الإدارة
لغاية ٢3/٠6/٢٠١8

ال�سيد/ عبد الغني عبد العزيز عبد القادر غنام 6

- - - -
 ع�سو جمل�س الإدارة

من ١١/١5/٢٠١8
ال�سيد /عبدالرحمن عبداهلل حممد ا�سميك 7

- - - -
 ع�سو جمل�س الإدارة

من ٠7/3/٢٠١8
ال�سيد/ عالء خالد ال�سمور 8

- - - -
 ع�سو جمل�س الإدارة
لغاية ٠7/3/٢٠١8

ال�سيد/انطوين باور ٩

ل يوجد اأية مزايا عينية يتمتع بها اأي من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة.   	 
وقد تنازل اع�ساء جمل�س الإدارة عن بدل التنقالت للعام  ٢٠١8.	 

ب.  املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�سخا�س الإدارة التنفيذية العليا:

املجموع
 مزايا
اأخرى

املكافاآت
 الراتب
ال�سنوي

املن�سب الإ�سم الرقم

6٫8٩٠ - - 6٫8٩٠
املدير العام

 تاريخ التعيني
٢٠١8/١٠/٠٩

�سعيد حممد �سليمان الأزرق ١

4٩٫١٠7 - - 4٩٫١٠7 املدير املايل �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي  ٢

ل يوجد اأية مزايا عينية يتمتع بها اأي من اأ�سخا�س الإدارة التنفيذية العليا.  	 
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١٩. التربعات واملنح التي دفعتها ال�سركة خالل ال�سنة املالية:
ل يوجد تربعات ومنح دفعتها ال�سركة خالل الفرتة املالية املنتهية  يف 3١/١٢/٢٠١8.	 

ال�سقيقة  اأو  التابعة  ال�سركات  امل�سدرة مع  ال�سركة  التي عقدتها  العقود وامل�ساريع والإرتباطات   .٢٠
اأو  ال�سركة  يف  موظف  اأي  اأو  العام  املدير  اأو  املجل�س  اأع�ساء  اأو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو  احلليفة  اأو 

اأقربائهم.

ل يوجد اأي عقود اأوم�ساريع اأوارتباطات عقدتها ال�سركة امل�سدرة مع ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س 	 
جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�سركة اأو اأقربائهم.

٢١. اأ. م�ساهمة ال�سركة يف حماية البيئة
ل يوجد م�ساهمات لل�سركة يف حماية البيئة.	 

   ب. م�ساهمة ال�سركة يف خدمة املجتمع املحلي
ل يوجد م�ساهمات لل�سركة يف خدمة املجتمع املحلي.	 
مت عقد �ستة اإجتماعات ملجل�س الإدارة.	 
مت عقد اأربعة اإجتماعات للجنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة. 	 
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�سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية 
)م�ساكن كابيتال(

تقرير احلوكمة ال�سنوي لعام ٢٠١٨

وفق تعليمات احلوكمة ال�سادرة بال�ستناد لأحكام املادتني )١٢/ن( و)١١8/ب(
من قانون الأوراق املالية رقم )١8( ل�سنة ٢٠١7 واملقر مبوجب  قرار جمل�س 

مفو�سي هيئة الأوراق املالية رقم )٢٠١7/١46( تاريخ ٢٢/٢٠١7/5
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١- قامــت �ســركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال( بتحديــث نظــام حوكمــة ال�ســركات 
املتبــع لديهــا، ليتنا�ســب مــع متطلبــات هيئـة الأوراق املالية ال�سادر بال�ستناد لأحكام املادتني )١٢/ن( و)١١8/ب( من قانون 
تاريخ   )٢٠١7/١46( رقم  املالية  الأوراق  هيئة  مفو�سي  جمل�س  قرار  مبوجب  واملقر   ٢٠١7 ل�سنة   )١8( رقم  املالية  الأوراق 
٢٠١7/5/٢٢  ومبـا يعكـ�س اأف�سـل املمار�سـات العامليـة املتبعـة بهـذا اخل�سـو�س، وياأتـي هـذا التعديـل فـي اإطـار �سـعي ال�سـركة الى 
حتديـث اأنظمتهـا مبـا يدعـم حتقيـق اأهدافهـا و مبادئهـا، و�سمـان القيـام بالعمليـات املوؤ�س�سـية بطـرق اأكثـر كفـاءة ومرونـه وباأقـل 
كلفـة ماديـة وزمنيـة ممكنـة، مـع احلـر�س علـى اللتزام بال�سـفافية وحمايـة حقـوق امل�سـتثمرين و�سغـار امل�سـاهمني، واأ�سحـاب 

امل�سالـح الخرى.

اأع�ساء جمل�س الدارة احلاليني وامل�ستقيلني وحتديد فيما اذا كان الع�سو تنفيذي او غري  اأ�سماء   -٢
تنفيذي وم�ستقل او غري م�ستقل:

الو�سع املن�سب ا�سم ع�سو جمل�س الإدارة الرقم

غري تنفيذي /غري م�ستقل
 رئي�س جمل�س  الإدارة لغاية

٢٠١8/١١/١5
ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك ١

غري تنفيذي /غري م�ستقل نائب رئي�س جمل�س الإدارة  كفاح اأحمد م�سطفى املحارمه
٢

غري تنفيذي /غري م�ستقل
 رئي�س جمل�س اإدارة من

٢٠١8/١١/١5
يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

3

غري تنفيذي /م�ستقل ع�سام الدين م�سطفى ح�سني اأبو ال�سيخ ع�سو 4

غري تنفيذي /غري م�ستقل  ع�سو لغاية ٠3/٠7/٢٠١8
�سركة ماريا للتطوير العقاري

وميثلها: اأنتوين باور
5

غري تنفيذي /غري م�ستقل  ع�سو من ٠3/٠7/٢٠١8
�سركة ماريا للتطوير العقاري

وميثلها: عالء ال�سمور
6

غري تنفيذي /غري م�ستقل
ع�سو من ١١/١7/٢٠١8 عبدالرحمن عبداهلل حممد ا�سميك 7

غري تنفيذي /غري م�ستقل حممد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري ع�سو لغاية ٢3/٠6/٢٠١8 8
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الو�سع املن�سب ا�سم ع�سو جمل�س الإدارة الرقم

غري تنفيذي /غري م�ستقل ع�سو لغاية ٢3/٠6/٢٠١8 عبدالغني عبدالعزيز عبدالقادر غنام ٩

	 يوجد خم�سة اأع�ساء حاليني ويوجد اأربعة اأع�ساء م�ستقيلني، وتــــم تعيني ع�سوين جديدين خــــالل عام ٢٠١8.

	 على �سوء حم�سر اإجتماع الهيئه العامة غري العادي ل�سركة م�ساكن الردن لتطويرالأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية م.ع.م 
واملنعقد بتاريخ ٢٠١8/٠6/٢3 مت تعديل املادة رقم )5( من عقد التاأ�سي�س لت�سبح )يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة من خم�سة 
اأع�ساء تنتخبهم الهيئة العامة ملدة)4( �سنوات وتعديل الفقرة )اأ( من املادة رقم )١١( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة، وذلك 
بتخفي�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة الى )5( اأع�ساء بدًل من )7( اأع�ساء لت�سبح )يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة مكون 
من خم�سة اأع�ساء، ويتم انتخابهم مـــــن قبل الهيئة العامة لل�سركة بالإقرتاع ال�سري وفقاً لأحكام قانون ال�سركات، ويقــــــوم 

املجل�س مبهام وم�سوؤوليات اإدارة ال�سركة ملدة اأربع �سنوات تبداأ من تاريـخ انتخابـــه(.

3- املنا�سب التنفيذية يف ال�سركة واأ�سماء ال�سخا�س الذين ي�سغلونها: 

املن�سب الإ�سم

املدير العام �سعيد حممد �سليمان الأزرق

املدير املايل التنفيذي �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي 
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4- ع�سويات جمال�س الإدارة الأخرى لأع�ساء جمل�س الدارة:

املن�سب الإ�سم

ع�سو جمل�س اإداره يف:
- �سركة عمون لالإ�ستثمارات املتعددة م.ع.م

- �سركة الإ�سراء لالإ�ستثمار والتمويل الإ�سالمي م.ع.م
كفاح اأحمد م�سطفى املحارمه

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة عمون لالإ�ستثمارات املتعددة م.ع.م حممد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري

5-  �سابط الرتباط:
مت ت�سمية ال�سيد / �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي �سابط ارتباط احلوكمة يف ال�سركة.

6-  اللجان املنبثقة عن جمل�س الدارة كما يلي:
١- جلنة التدقيق.

٢- جلنة الرت�سيحات واملكاآفات.
3- جلنة احلوكمة.

4- جلنة اإدارة املخاطر.

اول: جلنة التدقيق:

كابيتــال(  )م�ســاكن  ال�سناعيــة  وامل�ســاريع  الأرا�ســي  لتطويــر  الأردن  م�ســاكن  �ســركة  يف  التدقيــق  جلنــة  تتاألــف 
الأع�ســاء  جميــع  بح�ســور  وذلــك   ٢٠١8 العــام  خــالل  اجتماعــات   4 اجتمعــت  حيــث  اأع�ســاء  ثالثــة  مــن 

واحــد. اإجتمــاع  يف  احل�ســابات  مدقــق  وبح�ســور 
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اأع�ساء جلنة التدقيق للعام ٢٠١٨:

موؤهالت وخربات اأع�ساء اللجنة املن�سب الإ�سم

  	 مدير دائرة الإ�ستثمار يف جمموعة ماريا - ابو ظبي.
  	 عمل كم�ست�سار مايل وا�ستثماري يف �سركة �ستون هيفن

       اأدفايزر 
  	 عمل كرئي�س تنفيذي بدائرة الإ�ستثمار يف �سركة الإمارات  

      لال�ستثمار والتطوير -  دبي.
 BFI and( عمل كرئي�س تنفيذي للعمليات يف �سركة 	  

    Suez( يف كل من )الكويت وماليزيا و�سنغافورة،   
      الإمارات  العربية املتحدة(.

رئي�س اللجنة لغاية 
٢٠١8/٠7/٠3

اأنتوين باور

	 عمل يف من�سب مدير العالقات العامة يف �سركة الأ�سمل 
    لالإ�ستثمارات العقارية يف الأردن

)HAMG(عمل كم�ست�سار اإداري يف جمموعة 	   

 ع�سو من
٢٠١8/٠7/٢٩

عالء خالد ال�سمور

   	 مدير العمليات ملكاتب جمموعة )HAMG( يف الأردن 
       والإمارات.

   	 ع�سو جمل�س ادارة جمموعة )HAMG( يف الأردن.
   	 مدير تطوير الأعمال يف �سركة فري�ست كابيتال القاب�سه 

       يف دبي.
   	 رئي�س املجل�س الإ�سرايف يف نادي ميونخ ١86٠ لكرة القدم 

       يف املانيا.

 رئي�س اللجنة من
٢٠١8/٠7/٢٩

يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

   	 ع�سو جمعية جراحي العظام العاملية.
   	 ع�سو جمعية جراحي العظام الأمريكية.
   	 ع�سو جمعية جراحي العظام الأوروبية.

   	 ع�سو جمعية جراحي العظام الأردنية.

ع�سو ع�سام الدين م�سطفى اأبو ال�سيخ
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ثانيا: جلنة الرت�سيحات واملكاأفات:
اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكاأفات للعام ٢٠١٨:

رئي�س اللجنة لغاية ٠3/٠7/٢٠١8 اأنتوين باور

ع�سو من ٢٩/٠7/٢٠١8 عالء خالد ال�سمور

رئي�س اللجنة من ٢٩/٠7/٢٠١8 يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

ع�سو ع�سام الدين م�سطفى اأبو ال�سيخ

ثالثًا: جلنة احلوكمة:
اأع�ساء جلنة احلوكمة للعام ٢٠١٨:

رئي�س اللجنة لغاية ٠3/٠7/٢٠١8 اأنتوين باور

ع�سو من ٢٩/٠7/٢٠١8 عالء خالد ال�سمور

رئي�س اللجنة من ٢٩/٠7/٢٠١8 يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

ع�سو ع�سام الدين م�سطفى اأبو ال�سيخ

رابعا:  جلنة اإدارة املخاطر:
اأع�ساء جلنة اإدارة املخاطر للعام ٢٠١٨:

رئي�س اللجنة لغاية ٠3/٠7/٢٠١8 اأنتوين باور

ع�سو من ٢٩/٠7/٢٠١8 عالء خالد ال�سمور

رئي�س اللجنة من ٢٩/٠7/٢٠١8 يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

ع�سو �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي

	   مت عقد اجتماع لكل جلنة على حدى وفق تعليمات احلوكمة خالل العام ٢٠١8.
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٧- اجتماعات جمل�س الدارة:
مت عقد )١١( اإجتماعات جمل�س اإدارة خالل العام ٢٠١8:

ح�سور كامل الإجتماع الأول

ح�سور كامل الإجتماع الثاين

ح�سور كامل الإجتماع الثالث

ح�سور كامل با�ستثناء ال�سيد عبدالغني غنام لإ�ستقالته الإجتماع الرابع

ح�سور كامل الإجتماع اخلام�س

ح�سور كامل الإجتماع ال�ساد�س

ح�سور كامل الإجتماع ال�سابع

ح�سور كامل الإجتماع الثامن

ح�سور كامل الإجتماع التا�سع

ح�سور كامل الإجتماع العا�سر

ح�سور كامل با�ستثناء ال�سيد ح�سن ا�سميك لإ�ستقالته الإجتماع احلادي ع�سر
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  مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

 2018كانون األول  31كما في  القوائم المالية الموحدة
 دقق الحسابات المستقلوتقرير م
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

 المحتويات
 

 صفحة 
 5 - 3     تقرير مدقق الحسابات المستقل

 6 2018كانون األول  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 7 2018كانون األول  31هية في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنت

 8 2018كانون األول  31قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 
 9 2018كانون األول  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 

 10 2018كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 
 26 – 11 2018كانون األول  31 ل القوائم المالية الموحدةات حوإيضاح
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 المستقل الحساباتمدقق تقرير 
 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة مساهميالسادة 
 المحدودة المساهمة العامة

 المملكة األردنية الهاشمية -عمان 
 

 الرأي
)الشركة( وشركاتها التابعة )ويشار إليهما مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية لشركة المالية الموحدة  قمنا بتدقيق القوائم

ة وقائمة الدخل ، وكل من قائمة الدخل الموحد2018كانون األول  31كما في  ةوالتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد، معاً بالمجموعة(
واإليضاحات حول وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  ةالتغيرات في حقوق الملكية الموحدئمة وقا الشامل الموحدة

 .القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
 

مساكن  لمجموعةالمركز المالي الموحد  ،ي الجوهريةنواحع الفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جمي
وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة  ،2018كانون األول  31كما في األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية 

 ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.بالمنتهية 
 

 أساس الرأي 
في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول  لهذه المعايير موضحة الحقاً  قيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً نا بتدلقد قم

د ل قواعمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دلي وفقاً لمتطلبات المجموعةعن  تدقيق القوائم المالية الموحدة. نحن مستقلين
بالمسؤوليات  اللتزامنابأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة  العالقةلمتطلبات األخالقية ذات وا وك األخالقي للمحاسبين المهنيين"السل

 لهذه المتطلبات. األخالقية األخرى وفقاً 
 

 لرأينا حول التدقيق. لتوفر أساساً التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بّينات نعتقد أن 
 

 أمور التدقيق الهامة
الحالية. إن هذه  للفترةوفقاً لحكمنا المهني، لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة  إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي

ا، وليس لغرض إبداء رأياً منفصالً حول هذه ين رأينا حولهدة ككل، ولتكوالمالية الموح القوائماألمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا 
 :األمور

 
 استثمارات عقارية

من موجودات المجموعة، يتعين على المجموعة إعادة تقييم تلك االستثمارات العقارية عند إعداد  %92تشكل االستثمارات العقارية ما نسبته 
ة بثالثة المجموعة باالستعان قامتوذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، وعليه القوائم المالية الموحدة لتحديد القيمة العادلة لها 

ً لتقارير الخبراء المعدة في بداية سنة  قدير القيمة العادلة لتلك االستثماراتلت مستقلين ينعقاري خبراء وعكس أثر االنخفاض في  2018وفقا
 هاماً لتدقيقنا. موحدة لتلك الفترة وعليه تعتبر االستثمارات العقارية أمراً القيمة )إن وجد( على قائمة الدخل ال

 
 نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر

دقيق المتبعة تضمنت فهم إلجراءات المجموعة المتبعة في تقييم االستثمارات العقارية ومراجعة تلك التقييمات والمستندة إلى إن إجراءات الت
واحتساب القيمة العادلة لتلك االستثمارات وقيد أي تدني في قيمتها )إن وجد(، ومراجعة كفاية االفصاحات عن  لينمستق ينعقاري ثالثة خبراء

 العادلة لالستثمارات العقارية.القيمة 
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 معلومات أخرى
نوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى، تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير الس

 .الموحدة وتقريرنا حولها
 

 المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتضمن 
 

عتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى، آخذين باال
تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك لومات التي غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المع

نه إلمعلومات األخرى، فية في هذه اأخطاء جوهر بوجودعلى العمل الذي قمنا به  وفي حال استنتجنا بناءً  .المعلومات األخرى أخطاء جوهرية
 بالغ عنها.يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة، وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإل

 
 القوائم المالية الموحدة حولالمسؤولين عن الحوكمة ومسؤوليات اإلدارة 

لة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عاد
تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواًء ظ بالرقابة الداخلية التي االحتفا

 كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
 

 على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك، عن األمور ذات المجموعةإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ، عند إعداد القوائم المالية الموحدة
أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل  المجموعةاإلدارة تصفية ما لم تنوي في المحاسبة،  االستمراريةالعالقة باالستمرارية واستخدام أساس 

 واقعي غير ذلك.
 

 التقارير المالية.عملية ة هم المسؤولين على اإلشراف على ؤولين عن الحوكمإن األشخاص المس
 

 القوائم المالية الموحدةمسؤولية المدقق حول تدقيق 
 إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن

 .حولها و الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينااالحتيال أ
 

 ال تضمن دائماً اكتشافللمعايير الدولية للتدقيق  وفقاً إجراءات التدقيق التي قمنا بها  التأكيد، ولكنالتأكيد المعقول هو مستوى عال من 
 .تإن وجدو ة حتىجوهريال األخطاء

 

تؤثر بشكل معقول على القرارات  وقدوتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي،  إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ،
   تصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.االق

ق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق، كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبي
 باإلضافة إلى:

 

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات -
شاف األخطاء الجوهرية نا. إن خطر عدم اكتلتوفر أساساً لرأي ومالئمةتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية 

أو سوء  ،أو الحذف المتعمد ،أو التزوير ،ن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤالناتجة ع
 أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية. ،التمثيل

 
الظروف، وليس لغرض إبداء  بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب ةالعالقالحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات  -

 .المجموعةرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في 
 
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. -
 
لمحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان في ا االستمراريةستخدام اإلدارة ألساس ول مالئمة ااالستنتاج ح -

. كمنشأة مستمرة على االستمرار المجموعةهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة 
تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية  لب منا أن نلفت االنتباه فيد تيقن جوهري، فانه يتطإذا استنتجنا عدم وجو

نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم سالموحدة، وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم، فإننا 
 المجموعةأحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة  تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب الحصول عليها حتى تاريخ

 على االستمرار.
 
وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالت  اإلفصاحاتتقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها  -

 ل يحقق العرض العادل.واألحداث بشك
 
ي حول القوائم أضمن المجموعة إلبداء ر األعمال أنشطة أو المالية للمنشآتالمعلومات  ومالئمة حولتدقيق كافية  أدلةالحصول على  -

حول  عن إبداء الرأيمسؤولين وحدنا المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة. نحن نبقى 
 .التدقيق
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 نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات، حول )والتي هي من ضمن أمور أخرى(، تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمةلقد 
 نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا. التدقيق الهامة، بما في ذلك أي

 

ً األشلقد زودنا  بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، وإبالغهم عن جميع  التزامناة بما يفيد خاص المسؤولين عن الحوكمأيضا
 العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.

 

األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة  المسؤولين عن الحوكمة، قمنا بتحديدمن تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص 
الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة، نقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون  للفترة

ن ذلك األمر في تقريرنا، لوجود أثار سلبية متوقع أن داً، والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عاإلفصاح عن ذلك األمر، أو في حاالت نادرة ج
 . اإلفصاحاتتفوق المنفعة العامة من تلك 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

 معهامتفقة واردة في تقرير مجلس اإلدارة لا الموحدة المالية القوائم وأن أصولية، بصورة منظمة محاسبية وسجالت بقيود المجموعة تحتفظ
 ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها. ،من كافة النواحي الجوهرية

 
 المجموعة المهنية العربية                     المملكة األردنية الهاشمية -عمان 

 عادل أيوب                                                                                                  2019آذار  4في 
 499إجازة رقم                                                                                       
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 األراضي والمشاريع الصناعيةلتطوير مساكن األردن  مجموعة
  ة المحدودةالمساهمة العام

 2018كانون األول  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 

 2018  إيضاحات الموجودات
 دينــار

 2017 
 دينــار

      موجودات غير متداولة 
 354 36  132 25  3 ممتلكات ومعدات 
12 376 851  4 استثمارات عقارية   919 364 12  

 1  1  5 استثمار في شركة حليفة
 831 48  248 42  6 مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخردات موجو

556 154  354 554  19 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة تستحق ألكثر من سنة  
12 998 586   مجموع الموجودات غير المتداولة   259 006 13  

      موجودات متداولة 
 260 71  764 69  7 أرصدة مدينة أخرى

 050 41  100 38  8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
344 479  9 ذمم مدينة   946 377  

 003 59  144 14  10 شيكات برسم التحصيل تستحق خالل السنة
 340 9  909 37  11 أرصدة لدى البنوك

504 396   الموجودات المتداولة  مجموع    599 558  
13 502 982   ت لموجودامجموع ا   858 564 13  

      والمطلوبات  الملكيةحقوق 
     12 الملكيةحقوق 

 000 240 12  000 240 12   رأس المال
 (802 302)  (385 309)   التغير المتراكم في القيمة العادلة

 (1 758 360)  (1 674 334)   متراكمةخسائر 
10 256 281   لكيةمجموع حقوق الم   838 178 10  

      المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

 000  000 150  13 قرض يستحق ألكثر من سنة
 793 370 1  212 211 2  19 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 793 370 1  212 361 2   المتداولةمجموع المطلوبات غير 
      المطلوبات المتداولة

 100 907  000 150  13 قرض يستحق خالل سنة
 062 252  485 240  13 بنك دائن
111 936   ذمم دائنة   439 78  

 101 319  181 315   ايرادات إيجار غير متحققة 
 186 8  186 8   أمانات مساهمين

59 701  14 أخرىأرصدة دائنة    339 450  
885 489   مجموع المطلوبات المتداولة   227 015 2  

3 246 701   لوباتمجموع المط   020 386 3  
13 502 982   والمطلوبات  الملكيةمجموع حقوق    858 564 13  

 
 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   24إلى رقم  1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المحدودةالمساهمة العامة 

 2018كانون األول  31قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 
  
  

 إيضاحات
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
      

 308 679  960 701   تشغيليةإيرادات 
 (449 168)  (418 190)  15 تشغيليةمصاريف 

 (693 29)  (693 29)  4 استهالك
 166 481  849 481   مجمل الربح 

 (283 830)  (896 244)  16 مصاريف إدارية 
 (409 29)  (950 2)  17 موجودات مالية بالقيمة العادلة خسائر

 (929 130)  (068 83)   مصاريف تمويل 
 (91 670)  (66 909)  9 خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

 (545 939)  000  19 ذمم جهات ذات عالقة  -مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 (496 393)  000  4 مخصص تدني استثمارات عقارية

 241 12  000   مخصص انتفت الحاجة إليه
 (1 084 763)  84 026   السنة  (خسارةربح )

      
      

 دينار (0.089)  دينار 0.007  18 السنة (خسارة (ربح الحصة األساسية والمخفضة للسهم من
 

 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   24 إلى رقم 1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 
 

2018 
 دينــار

 2017 
 دينــار

 (1 084 763)  84 026 السنة  (خسارةربح )
    اآلخر بنود الدخل الشامل

 (69 118)  (583 6) القيمة العادلة للموجودات الماليةالتغير في 
 (487)  000 خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة

 (1 154 368)  77 443 الدخل الشامل للسنةو (الخسارةالربح )
 
 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   24إلى رقم  1قم من ر  المرفقة اإليضاحات إن
  
 



46

9 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

 2018كانون األول  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

 
المتراكم في القيمة العادلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي يحظر التصرف بالمتغير بموجب تعليمات السلطات الرقابية 

 كما يستثنى الرصيد المدين من األرباح القابلة للتوزيع حقق منه فعال  من خالل عمليات البيعوجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يت
 إستنادا  إلى تعليمات هيئة األوراق المالية.

 
 
 
  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   24إلى رقم  1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن

فيالتغير المتراكم   س أر     خسائر  
 المجموع  متراكمة  القيمة العادلة  المال 
 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 

 11 333 206  (670 128)  (666 236)  000 240 12 2016كانون األول  31
 (1 084 763)  (1 084 763)  000  000 خسارة السنة

 (69 118)  000  (69 118)  000  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
 (487)  (3 469)  2 982  000 خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 10 178 838  (1 758 360)  (302 802)  000 240 12 2017كانون األول  31
 84 026  84 026  000  000 ربح السنة

 (583 6)  000  (583 6)  000  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
 10 256 281  (1 674 334)  (385 309)  000 240 12 2018كانون األول  31
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 ناعيةاألراضي والمشاريع الصمساكن األردن لتطوير  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

 2018كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  
 إيضاحات

 2018 
 دينــار

 2017 
 دينــار

      األنشطة التشغيلية
 (1 084 763)  84 026   السنة ربح )خسارة( 

 42 172  40 915  4,3  استهالكات
 14 250  2 950  17 خالل قائمة الدخلفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 130 929  83 068   مصاريف تمويل 
 91 670  66 909  9 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 545 939  000  19 ذمم جهات ذات عالقة -مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 496 393  000   مخصص تدني استثمارات عقارية

       والمطلوباتالموجودات في  التغير
 54 221  44 859   شيكات برسم التحصيل

 98 833  000    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 (33 602)  (33 442)   مدينةذمم 

 23 578  1 496   أرصدة مدينة أخرى
 (56 169)  33 497   ذمم دائنة

 7 710  (3 920)    إيجار غير متحققةدات رااي
 114 331  (390 638)   أرصدة دائنة أخرى

 445 492  (70 280)   يةالتشغيل األنشطةمن )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 
      يةاالستثمار األنشطة

 000  (41 625)   استثمارات عقارية
 731  000   الدخل الشامل قائمةل بالقيمة العادلة من خال موجودات مالية

 731  (41 625)    األنشطة االستثمارية منصافي التدفقات النقدية 
      يةالتمويل األنشطة

 (2 880)  842 219   مبالغ مستحقة جهات ذات عالقة
 (337 272)  (618 677)   ك دائنقرض وبن

 (130 929)  (83 068)   مدفوعةمصاريف تمويل 
 (471 081)  140 474   األنشطة التمويلية ( المستخدمة في) من النقديةتدفقات صافي ال

 (24 858)  28 569   التغير في النقد وما في حكمه
 34 198  9 340  11 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 9 340  37 909  11 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 
 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   24رقم إلى  1 من رقم المرفقة اإليضاحات إن
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 
 ـامــعـ .1

وسجلت لدى وزارة  2008أيار  26بتاريخ  المحدودة عامةالمساهمة الالمشاريع الصناعية تأسست شركة مساكن األردن لتطوير األراضي و 
  لشروع بالعمل بتاريختسجيل هو المملكة األردنية الهاشمية وقد حصلت على حق االمركز  إن(. 455الصناعة والتجارة األردنية تحت الرقم )

 .2008آب  21
 

 دينار 18 000 000والمدفوع والبالغ  من رأس المال المصرح به والمكتتب %32سبة بن مالالتم تخفيض رأس  2013تموز  21بتاريخ 
ليصبح  2012 األولكانون  31كما هي في دينار  5 795 308وذلك لغايات إطفاء معظم الخسائر المتراكمة البالغة  5 760 000وبقيمة 
 القانونية لدى الجهات الرسمية. اإلجراءاتم استكمال جميع ث تحي دينار، 12 240 000مال المصرح والمكتتب به بعد التخفيض الرأس 

 

مال الليصبح رأس دينار،  12 240 000مال بقيمة الزيادة رأس  2015تشرين الثاني  7قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 
 بتاريخ، 2015تشرين الثاني  23رة بتاريخ اعة والتجاوزارة الصنالقانونية لدى  اإلجراءاتحيث تم استكمال  دينار، 24 480 000المصرح 

 تعديل رأس المال 2019في بداية  رفع راس المال وتم على ضوء ذلك  دون تنفيذ قرار ةنقضت الفترة الزمنيا 2018تشرين الثاني  23
 في عقد التأسيس والنظام األساسي. دينار 12 240 000 ليصبح المصرح والمكتتب به

 

يصالوذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها  األراضيوبيع  شراء غاياتالأهم  من لها حسب القوانين  الالزمةالخدمات  ةكاف وا 
بدون حد اعلى  التابعةالتي تملكها تامينا  وضمانا  للقروض و/أو ضمانا  لديون الشركات  المنقولةوغير  المنقولة واألموالرهن العقارات المرعية، 

استثمار ، وغاياتها أنواعهاالمشاركة في الشركات والمشاريع على اختالف  أوالمساهمة  أوتملك  أو تأسيس أوإدارة و/، مصلحةالحقق بما ي
جارةشراء وبيع استبدال والزراعية والعقارية والتجارية واالتصاالت،  في المجاالت السياحية موالاأل منقولة  أموال أيوحيازة ورهن وفك رهن  وا 

غايات الالمنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي تحقق  بأموالهاوالتصرف  آخرباي وجه  أوفي البنوك و/ بإيداعها أموالهااستثمار ، منقولة وغير
 واألنظمة.لقوانين ل ا  وفق

 

 المالية الموحدة القوائمه لب هذوتتط 2019آذار  4 في جلسته المنعقدة بتاريخ اإلدارةالمرفقة من قبل مجلس  الموحدة المالية القوائمتم إقرار 
 الهيئة العامة للمساهمين.موافقة 

 

 ملخص ألهم األسس المحاسبية .2
 

 المالية القوائمأسس إعداد 
الموحدة وفقا  للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية  القوائمإعداد تم 

 الدولية.الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة  المالية
 

  الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.وفقا  لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء  الموحدةالمالية  القوائمتم إعداد 
 

 .موعةمجللوالذي يمثل العملة الرئيسية  الموحدة المالية القوائماظهار  ان الدينار األردني هو عملة
 

باستثناء أثر تطبيق  2017كانون األول  31إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في 
 (.أ 23المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح رقم )
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 اعيةمساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصن مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 المالية الموحدة القوائمأسس توحيد 
ا يكون المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها، وتتحقق السيطرة عندم القوائمللشركة األم و المالية  القوائمالمالية الموحدة  القوائمتتضمن 

كات التابعة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشر 
 بين الشركة األم والشركات التابعة.

نفس السياسات المحاسبية المتبعة في  وباستخدامللشركة األم  المالية الموحدة القوائمالمالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ  مالقوائيتم إعداد 
كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على  إذا .الشركة األم

 الشركة األم.المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في  مالقوائ
الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعليا  انتقال سيطرة الشركة األم على  قائمةيتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في 

يه ريخ الذي تفقد الشركة فالدخل الموحد حتى التا قائمةالشركات التابعة التي يتم التخلص منها في الشركات التابعة. يتم توحيد نتائج أعمال 
 السيطرة على الشركات التابعة.

 
 :المالية مع الشركة األم قوائمهاتم توحيد  يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت

 

مال الرأس   النشاط  
 المصرح به

مال الرأس  
 المدفوع

 التملكنسبة  

 %100  000 30   000 30   استثمارات عقارية  شركة مساكن عمان للتطوير العقاري 
 %100  500 5   10 000   استثمارات عقارية  *شركة مساكن السرو لالستثمار والتطوير العقاري 

 %100  000 1   000 1   تحليل مالي  شركة أكاديمية مساكن للتدريب واالستشارات المالية
 %100  000 1   000 1   استثمارات عقارية  جاز لالستثمار والتطوير العقاريشركة مساكن الح

 %100  1 000   1 000   استثمارات عقارية  والتجارة لالستثمارشركة المساكن الخضراء 
 %100  500   1 000   استثمارات عقارية  *شركة المساكن الراقية لالستثمار والتطوير العقاري 

 %100  500   1 000   استثمارات عقارية  *شركة مساكن بلعما للتطوير العقاري 
 

 .2019خالل عام  مسدد بالكامل بأن رأس مال الشركة المصرح به ،للمجموعةوالوثائق المحفوظة  السجالت المحاسبيةتبين * 
 

 ممتلكات ومعدات 
بطريقة  لالستخدامبالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم استهالكها )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة الممتلكات والمعدات تظهر 

  التالية:القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية 
 

 %10 أثاث وديكورات
 %25 وبرامج ومعداتأجهزة 
 %15 سيارات

 

لقيمة الممكن عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى االممتلكات والمعدات عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من 
 الموحدة. لدخلاستردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة ا

العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقا، يتم  الفاختفي نهاية كل عام، وفي حال للممتلكات والمعدات يتم مراجعة العمر االنتاجي المتوقع 
 عادة التقدير.ي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إالقيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبق استهالك

 
 استثمارات عقارية

العقارية )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة  االستثماراتتظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ويتم استهالك 
 .%2المتوقع لها وبنسبة سنوية  اإلنتاجيعمر بطريقة القسط الثابت على مدى ال لالستخدام

 

خلص منها أو عند التوقف عن استخدامها وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها. يتم تسجيل األرباح أو يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند الت
 بعاد.الخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي يتم فيها االست

 

ء إشغالها من قبل المالك أو بتأجيرها لطرف آخر أو باكتمال يتم التحويل إلى االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك إما بانتها
البدء بتحديثها عملية اإلنشاء أو التحديث. يتم التحويل من االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك بإشغالها من قبل المالك أو 

 تمهيدا  لبيعها.
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 حليفةاالستثمار في شركات 
 علىتأثيرا  فعاال فيها وتمارس  ٪ من حق التصويت50 إلى٪ 20 هتنسبما  المجموعةلك تمتوالتي  حليفةيظهر االستثمار في الشركة ال

فة مضافا إليها حصة تظهر االستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية بالتكل ,المالية والتشغيلية بموجب طريقة حقوق الملكية هاسياسات
 ،حليفةمن نتائج أعمال الشركة ال المجموعةحصة  ةالموحد الدخل قائمةيعكس  ,حليفةتغيرات في صافي موجودات الشركة ال من أي المجموعة

تم االعتراف بها بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية، تقوم الشركات بإثبات حصتها من ي حليفةإذا كان هناك تغيرات على حقوق ملكية الشركة ال
باستثناء  حليفةمال الشركة ال في رأس ةالمجموعتلك التغيرات بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية . ال يتم إثبات أية خسائر تزيد عن حصة 

 .حليفةحصتها في التزامات الشركة ال
 

 اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 جرة.بها لتوليد األرباح على المدى الطويل وليس ألغراض المتا االحتفاظتمثل هذه الموجودات االستثمارات في غير أدوات الملكية ألغراض 

عند الشراء ويعاد تقييمها  االقتناءبالقيمة العادلة مضافا  إليها مصاريف  الموحدة يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل
في القيمة العادلة  وضمن حقوق الملكية بما فيها التغير الموحدة الدخل الشاملالحقا  بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة 

، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح أو ةت تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبيالناتج عن فروقا
ات الخاص تقييم االستثمار  احتياطيحقوق الملكية، ويتم تحويل رصيد  وضمن الموحدة الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل

 .الموحدة الملكية المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل الشاملبأدوات 
 في بند مستقل. الموحدة يتم قيد األرباح الموزعة في قائمة الدخل

 
 الدخل قائمةن خالل موجودات مالية بالقيمة العادلة م

 الشركات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل. نداتسو يتضمن هذا البند االستثمار في أسهم 
 

الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقا  بالقيمة العادلة،  قائمةيتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة )تقيد مصاريف االقتناء في 
لموجودات غير بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل ا الموحدة الدخل قائمةمة العادلة لها في ويظهر التغير في القي

 الدخل قائمةالنقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع في 
 .الموحدة

 

 .الموحدة الدخل قائمةاألرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في ثبات يتم إ
 

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

توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض  عدم حال لها، فيبدون تنزيل أية مصروفات مصاحبه المالية التي لها أسعار سوقية 
 لموجودات والمشتقات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:ا
 

 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
 

 ستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.دفقات المتحليل الت
 

 .نماذج تسعير الخيارات
 

لة، ويتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدية وبموجب سعر الفائدة الفعا
 .الموحدة م / العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة / المدفوعة في قائمة الدخل الشاملإطفاء الخص

 

العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند  باالعتبارتهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ 
ي الية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدنتقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات م

 في قيمتها.
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 الماليةجودات بالمو  االعترافتاريخ 
 ببيع أو شراء الموجودات المالية(. المجموعةيتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام 

 
 الجهات ذات العالقة

ر المحاسبة الدولي رقم وفقا  لتعريف الجهات ذات العالقة كما في معيا المجموعةيتم تحديد واإلفصاح عن الجهات ذات العالقة من قبل إدارة 
 فقة على األسعار والعموالت مع الجهات ذات العالقة من قبل اإلدارة. ، ويتم تحديد والموا24

 
 المدينة الذمم

في حال عدم إمكانية تحصيلها خصما من  الذممتظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، ويتم شطب 
 شطبها إلى اإليرادات. التي تم الذمملها ويضاف المحصل من  المخصص المأخوذ

 
 النقد وما في حكمه 

ة أشهر يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلى مبالغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالث
 بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 

 
 ائتمانيةتسهيالت 

 طريقة باستخدام بالكلفة المطفأة الحقا   تسجيلها ويتم بالقروض، المتعلقة المباشرة التكاليف منها وينزل العادلة بالقيمة بالقروض االعتراف يتم
 ألسلوبب اإلطفاء وهكذا خالل عملية حسا المطلوبات،عند سداد الموحدة والخسائر في قائمة الدخل  باألرباح االعترافويتم  .الفعلية الفائدة

 الفعلي.معدل الفائدة 
أي خصم أو عالوة اقتناء والرسوم والتكاليف وهي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتدرج مصروفات  تحسب التكلفة المطفأة باعتبار

 .  الموحدة التمويل في قائمة الدخل
 

 الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 
سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم  المجموعةعند استالم البضائع والخدمات من قبل والمبالغ مستحقة الدفع  يتم إثبات الذمم الدائنة

 تتم.
 علي.طريقة سعر الفائدة الف مباستخداوذلك  المطفأةيتم اثبات الذمم الدائنة مبدئيا  بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا  بالتكلفة 

 
 مخصصات
التزام )قانوني أو فعلي( ناتج عن حدث سابق، وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن  المجموعةات عندما يكون على اف بالمخصصيتم االعتر 

وتعديل قيمتها بناء  على آخر معلومات متوفرة لدى  الموحدةقياس قيمتها بشكل يعتمد عليه، يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية 
 .المجموعة

 
 التقاص

ظهار المبلغ بالصافي في القوائم  بين الموجودات المالية يتم إجراء تقاص تتوفر الحقوق القانونية  عندماالموحدة المالية والمطلوبات المالية وا 
 الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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 كن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعيةسام مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
لة للقياس بصورة موثوقة وعند التمكن من عندما يصبح من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للمجموعة نتيجة لعملية تبادل قاب اإليراداتيتم تحقق 

يتم تسجيل االيرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة ويستثنى من االيرادات الخصومات ومردودات  عليه.بشكل يمكن االعتماد  اإليراداتقياس 
 المبيعات.

 كية للبضائع جوهريا  إلى المشتري.م إثبات إيرادات المبيعات عندما تنتقل مخاطر المليت
 طريقة الفائدة الفعلية.   باستخدام ااستحقاقهيتم تحقق إيرادات الفوائد عند 

 يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا لمبدأ االستحقاق.
 يتم االعتراف بالمصاريف وفقا ألساس االستحقاق.

 
 ألجنبيةالعمالت ا

بتحديد عملتها  الشركات التابعةاألم وتقوم كل من  لمجموعةلنار األردني والذي يمثل العملة الرئيسية بالدي الموحدةيتم اظهار القوائم المالية 
 الرئيسية.

 تاريخ اجراء المعامالت.يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية خالل السنة بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة في 
 

ويتم  المالي.الرئيسية السائدة بتاريخ المركز  صرف العملة بأسعارالمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية كما يتم تحويل أرصدة الموجودات و 
 .الموحدةتسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت االجنبية في قائمة الدخل 

بأسعار الصرف  الموحدةلة اظهار القوائم المالية التابعة والتي تختلف عمالتها الرئيسية عن عم ومطلوبات الشركاتيتم تحويل موجودات 
ويتم تسجيل  السنة.السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحد. كما يتم تحويل االيرادات والمصاريف باستخدام معدل اسعار الصرف خالل 

 التحويل في بند مستقل ضمن حقوق الملكية.فروقات 
 

 ضريبة الدخل
 الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة. تمثل مصاريف الضرائب مبالغ

 

تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في 
نما في سنوات  ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل الموحدة القوائم المالية في الفترة المالية وا 

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

  .الهاشمية األردنيةرة وفقا  للقوانين المعمول بها في المملكة تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقر 
 

قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم  نضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بيإن الضرائب المؤجلة هي ال
والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الموحدة المالية 

 سب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية. الضرائب المؤجلة وفقا  للن
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 استخدام التقديرات
القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات  مجموعةالسياسات المحاسبية يتطلب من إدارة ال وتطبيق الموحدةن إعداد القوائم المالية إ

 والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات
القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ  مجموعةقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة التقييم موجودات مالية بال احتياطيوكذلك 

ة ضرور وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بال
ن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات م تفاوتة من التقدير وعدم التيقن وا 

 المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.
 

 صلة على النحو التالي:وهي مف الموحدة معقولة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية مجموعةتعتقد إدارة ال
 

السنوية  عادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءاتتقوم اإلدارة بإ
 لتدني في قائمة الدخل الشاملاعتمادا  على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة ا

 الموحدة.
 

الشامل تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل 
 .للسنةالموحدة 

 

والتي بموجبها يتم  مجموعةنية معدة من قبل مستشاري الاعتمادا  على دراسة قانو  مجموعةيتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد ال
 تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

 
 معداتو متلكات م .3

 
  أثاث  ديكورات

وبرامج أجهزة 
 المجموع  سيارات  ومعدات

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 
          الكلفة

 390 114  000 6  45 106  824 26  460 36 2017كانون األول  31
 390 114  000 6  45 106  824 26  460 36 2018كانون األول  31
          

          االستهالك المتراكم
 036 78  000 6  575 33  133 17  328 21 2017كانون األول  31

 11 222  000  5 225  2 638  3 359 استهالك السنة
 89 258  000 6  38 800  19 771  24 687 2018كانون األول  31
          

          القيمة الدفتريةصافي 
 354 36  000  531 11  691 9  132 15 2017كانون األول  31
 25 132  000  6 306  7 053  11 773 2018كانون األول  31
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 األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعيةمساكن  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 عقارية استثمارات .4
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 11 057 067  11 057 067  أراضي
 1 996 701  2 038 326 مباني *

 393 095 13  768 053 13 
 (192 456)  (149 222) المبنى مجمع استهالك

 (496 393)  (496 393) مخصص تدني استثمارات عقارية
 851 376 12  919 364 12 
 

 944( من أراضي الزيتونة بمساحة 4( من الحوض رقم )501والمقامة على قطعة أرض رقم ) )تحت التشطيب(فيال  مبانيبند  ضمنيت *
، حصلت شاريع اإلسكانيةوالم بموجب عقد بيع مع الشركة األندلسية للمنتجعات السياحية 2012 سنةخالل  ابتملكه مجموعةقامت المتر 

خالل مدة سنة من تاريخه، بحيث  مجموعةالعلى تسجيل الفيال باسم مالية على موافقة معالي وزير ال 2015تشرين األول  5بتاريخ  مجموعةال
( سنوات من تاريخ تملكها إال بموافقة وزير المالية بتنسيب من مدير عام دائرة األراضي والمساحة 5دة )لم العقارية االستثماراتببيع ال يسمح 

 .2019دارة تسجيل الفيال خالل سنة اإلوتتوقع  السارية.وذلك حسب التشريعات والقوانين 
 

حجاز مساكن ال شركةليالت البنكية الممنوحة مرهونة مقابل التسه دينار 879 662 6 بقيمة إن األرض والمجمع التجاري المقام عليها
 .(%100مملوكة  شركة تابعة) لالستثمار والتطوير العقاري

 

 عقاريين خبراء ةثالثوفقا  لمتوسط تقييم  2018كانون األول  31كما في  دينار 15 262 329 لالستثمارات العقاريةبلغت القيمة العادلة 
 .2018سنة  بدايةفي تم  مستقلين

 
 :لي الحركة التي تمت على مجمع استهالك المبنىفيما ي

 2018   2017 
 دينــار  دينــار 

 162 763  192 456 رصيد بداية السنة
 29 693  29 693 السنة استهالك

 192 456  149 222 رصيد نهاية السنة
 
 حليفة استثمار في شركة .5
 2017   2018  نسبة المساهمة  طبيعة 
 دينــار  دينــار  2017 2018  النشاط 

 1  1  %30 %30  عقارية شركة اللجين لتطوير األراضي
 

 من موجودات ومطلوبات الشركات الحليفة: مجموعةحصة ال
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 2 565 392  2 565 392 موجودات غير متداولة
 (2 566 533)  (2 566 533) مطلوبات غير متداولة

 (1 141)  (1 141) حقوق الملكية
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 اآلخر الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .6
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 331 26  19 748 مدرجة محلية ت أسهم شركا

 500 22  500 22 *غير مدرجة  محلية في شركات استثمار
 248 42  48 831 

 

           كما فيموجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية  الموحدة قائمة الدخل الشاملتشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  *
دارة والمساوية تقريبا  للكلفة الدفترية كما في اإلدينار وتظهر بالقيمة العادلة التي تم تقديرها من قبل  22 500 لغبمب 2018كانون األول  31

 علم بأي مؤشرات على انخفاض قيمة تلك االستثمارات. على، واإلدارة ليست الموحدة تاريخ قائمة المركز المالي
 

 أرصدة مدينة أخرى .7
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 226 48  226 48 أمانات ضريبة دخل

 21 563  513 17 مصاريف مدفوعة مقدما  
 000  025 3 معارفأمانات ضريبة 
 000 1  000 1 تأمينات مستردة
 471  000 ذمم موظفين 

 69 764  260 71 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .8
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
41 050  100 38 ات مالية متوفر لها أسعار سوقيةموجود  

 

 مدينةذمم  .9
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 510 489  544 619 ذمم مستأجرين 

 18 376  17 688 وسطاء ماليين وأخرىذمم 
 (150 919)  (217 828) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 479 344   946 377  
أطراف مؤهلة ائتمانيا باإلضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان مناسبا، وذلك من اجل تخفيض  تتبع المجموعة سياسة التعامل مع

 365الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات. وتقوم المجموعة بأخذ مخصص مقابل الذمم التي ال يتم تحصيلها ألكثر من خطر الخسائر المالية 
 يوم في حال عدم وجود حركة سداد عليها.

 

 :مخصص خسائر ائتمانية متوقعةما يلي الحركة التي تمت على في
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 59 249  150 919 رصيد بداية السنة

 91 670  66 909 السنة مخصص خالل
 150 919  217 828 رصيد نهاية السنة

 

 شيكات برسم التحصيل .10
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 233 28  8 422 أشهر 3 - 1
 365 29  5 722 أشهر 6 - 4
 405 1  000 أشهر 9 - 7
 144 14  59 003 
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 أرصدة لدى البنوك .11
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 9 340  209 35 سابات جارية لدى البنوكح

 000  700 2 الصندوق
 37 909  9 340 
 

 رأس المال .12
سهم بقيمة  12 240 000 إلىمقسم دينار  12 240 000ويبلغ رأس المال المدفوع  دينار 24 480 000 بهيبلغ رأس المال المصرح 

 .إسمية دينار للسهم
مال الليصبح رأس دينار،  12 240 000مال بقيمة الزيادة رأس  2015تشرين الثاني  7بتاريخ  قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة

 بتاريخ، 2015تشرين الثاني  23وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ القانونية لدى  اإلجراءاتحيث تم استكمال  دينار، 24 480 000المصرح 
 تعديل رأس المال 2019في بداية  رفع راس المال وتم على ضوء ذلك  يذ قراردون تنف ةنقضت الفترة الزمنيا 2018لثاني تشرين ا 23

 في عقد التأسيس والنظام األساسي. دينار 12 240 000 ليصبح المصرح والمكتتب به
 

 تسهيالت ائتمانية .13
 2018  2017 
 طويلة األجل  قصيرة األجل  طويلة األجل  قصيرة األجل 

 ينــارد  دينــار  دينــار  دينــار 
 000  907 100  150 000  150 000 قرض   -البنك األردني الكويتي 
 000  252 062  000  240 485 جاري مدين  -البنك األردني الكويتي 

 485 390  000 150  162 159 1  000 
 

في قرض ألغراض عامة بفائدة دينار متمثلة  4 250 000على قرض من البنك األردني الكويتي بسقف  2011حصلت الشركة خالل عام 
رهن عقاري من الدرجة األولى على أرض  %0.5سنويا  وعمولة للسنة األولى بواقع  %0.5( مضافا  إليها Prime Lending Rateمعدل )

يسدد  األم(.كفالة شركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية )الشركة  إلىباإلضافة  دينار 4 285 000مبنى المجمع بقيمة 
 2012كانون األول  30دينار للقسط الواحد استحق القسط األول في  425 000أقساط نصف سنوية حيث تبلغ قيمة القسط  10القرض على 

 .2017كانون أول  30ويستحق القسط األخير في 
 10 ساط القرض والبالغ عددهامن أق من رصيد القرض على أن يتم خصم المبلغ 2011دينار خالل عام  500 000قامت الشركة بدفع مبلغ 

 دينار. 375 000دينار من كل قسط ليصبح القسط الواحد  50 000أقساط وبواقع 
دينار،  75 000بإعادة هيكلة القرض القائم على أن يسدد الرصيد بموجب أقساط نصف سنوية قيمة كل منها  2018قامت الشركة خالل سنة 

، مع خدمة الفائدة شهريا بتاريخ تحققها 2020كانون األول  31ويستحق القسط األخير بتاريخ  2019ن حزيرا 30يستحق القسط األول بتاريخ 
 )بدال من ربع سنوي(.

 

دينار متمثلة في جاري مدين، تم تجديد حد الجاري  250 000على قرض من بنك األردني الكويتي بسقف  2011شركة خالل عام الحصلت 
على أن يستحق ، تم تجديده الحقا  2017كانون األول  31عمولة على أن يستحق سداده بتاريخ  %0.5إليها مضافا   %9المدين بسعر فائدة 

 .2018ول كانون األ 31سداده بتاريخ 
 

 أرصدة دائنة أخرى .14
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 000  43 180 دفعات مقدمة

 449 814  15 961 مصاريف مستحقة
 525  560 ضريبة دخلأمانات 

 701 59  339 450 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 تشغيلية مصاريف .15
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 98 508  684 123 رسوم ورخص

 28 724  784 26 كهرباء ومياه
 21 900  200 22 أمن وحماية 

 9 000  000 9 نظافة 
 7 875  274 6 صيانة 

 1 591  591 1 مصاريف تأمين 
 851  885 اخرى

 190 418  449 168 
 

 مصاريف إدارية .16
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
  174 038  144 590 رواتب وأجور وملحقاتها 

 30 340  18 520 أتعاب مهنية
 16 448  16 330 االجتماعيالضمان 

 10 237  12 362 تأمين صحي
 12 479  11 222 استهالكات

 8 277  9 256  ورخصرسوم 
 6 240  6 170 اشتراكات
 3 050  5 850 استشارات

 4 104  4 875 اجتماعات الهيئة العامة
 1 705  4 111 صيانة

 3 573  3 851 كهرباء ومياه
 3 800  2 700 مكافآت

 5 637  2 098 رى أخ
 1 439  1 531  سيارات

 858  913 هاتف
 1 103  392 قرطاسية ومطبوعات

 502  125 بنكية
 896 244  830 283 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة أرباح)خسائر(  .17
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 (14 250)  (2 950) فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة

 (14 695)  000 بيع موجودات مالية بالقيمة العادلةأرباح  خسائر()
 (464)  000 عموالت بيع وشراء أسهم

 (950 2)  (409 29) 
 

 السنة خسارةالحصة األساسية والمخفضة للسهم من  .18
 2018 

 دينــار
 2017 

 دينــار
 (1 084 763)  84 026 السنة خسارة

 12 240 000  12 240 000 السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم خالل 
 0.007  (0.089) 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 جهات ذات العالقة  ذمم .19
والشركات  مجموعةلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للوالزميتشمل الجهات ذات العالقة الشركات التابعة 

 المسيطر عليها من قبل تلك الجهات.
 

 :ذات العالقةويلخص الجدول التالي التعامالت التي تمت مع الجهات 
 

 جهات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 
 2017   2018  طبيعة 
 دينــار  دينــار  العالقة 

 802 374  802 374  حليفةشركة  * شركة اللجين لتطوير األراضي
 297 919  297 919  شركة حليفة الشركة المتخصصة لتدوير النفايات

 1 800  000  شركة شقيقة شركة الدار لألسهم والسندات
   293 100 1   093 102 1  

 (545 939)  (545 939)   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
   354 554   154 556  

 

لشراء قطعة أرض في  %30في رأس مال شركة اللجين لتطوير األراضي والبالغة  بمقدار حصة المجموعةتمويل اليمثل هذا الرصيد قيمة  *
العادلة قيمة التدني في القيمة  مندينار والذي يمثل حصة المجموعة  320 120بقيمة  2017سنة  فيمنطقة حوارة، تم إثبات مخصص تدني 

 لقطعة األرض والتي تم تقييمها من قبل المجموعة.
 

 جهات ذات عالقة إلىمبالغ مستحقة 
 2017   2018  طبيعة 
 دينــار  دينــار  العالقة 

2 211 212  رئيس مجلس اإلدارة **محمد اسميك عبد هللاحسن    1 370 793 
 

 عر فائدة وليس لها تاريخ استحقاق.ال تحمل هذه الدفعات س ينار،د 2 211 212مبلغ  مجموعةالتمويالت للحجم صافي  بلغت **
 

 منافع اإلدارة التنفيذية العليا 
  2018  2017 
 دينــار  دينــار  

 42 000  55 997  رواتب 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31حات حول القوائم المالية الموحدة إيضا
 

 الوضع الضريبي .20
 

  مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعيةشركة 
بسبب زيادة المصاريف  2018كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 لخاضعة للضريبة.عن اإليرادات ا
 كانون األول 31في الشركة للسنوات المنتهية  أعمالقامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج 

 .الموحدة ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية 2015، 2017،2016
 .2014كانون األول  31لشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في حصلت ا

 
 الحجاز لالستثمار والتطوير العقاريمساكن شركة 

مصاريف  زيادة بسبب 2018كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 المسقفات عن مقدار ضريبة الدخل المستحقة.

، 2016، 2017كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن السنوات المالية المنتهية في 
2015. 

 2014كانون األول  31الشركة للسنة المنتهية في قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال 
دينار، تم الطعن بالقرار  23 825صيد تعويض قانوني مقداره سجالت المحاسبية وقد اصدرت قرارا  بمطالبة الشركة بر وقامت الدائرة بمراجعة ال

 .وحدةالم تاريخ إعداد هذه القوائم الماليةلدى محكمة بداية الضريبة ولم يصدر عنها قرار حتى 
 .2013كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 
 أكاديمية مساكن للتدريب واالستثمارات الماليةشركة 

زيادة المصاريف  بسبب 2018 كانون األول 31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة

 .2016، 2017كانون األول  31لسنوات المالية المنتهية في لحصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
 2015 كانون األول 31المنتهية في  للسنةلشركة اعمال اقامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج 

 الموحدة. القوائم الماليةولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه 
 .2014كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 
 ستثمار والتطوير العقاريالمساكن الراقية لال

بسبب عدم وجود دخل  2018كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 خاضع للضريبة.

 .2017 كانون األول 31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 
 

 للتطوير العقاريمساكن بلعما شركة 
بسبب عدم وجود دخل  2018كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 خاضع للضريبة.
 .2017كانون األول  31ي حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية ف
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 مساكن السرو لالستثمار والتطوير العقاريشركة 
عدم وجود دخل  بسبب 2018كانون األول  31ائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نت

 خاضع للضريبة.
 .2017كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 
 عمان للتطوير العقاريمساكن شركة 

عدم وجود دخل  بسبب 2018كانون األول  31المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل
 خاضع للضريبة.

 2017 كانون األول 31ة في المنتهي للسنةاعمال الشركة قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج 
 الموحدة. سجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم الماليةولم تقم الدائرة بمراجعة ال

 .2016كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 
 

 المساكن الخضراء لالستثمار والتجارةشركة 
بسبب عدم وجود دخل  2018كانون األول  31أعمال الشركة للسنة المنتهية في  لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج

 خاضع للضريبة.
 2017 كانون األول 31المنتهية في  للسنةاعمال الشركة قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج 

 الموحدة. ى تاريخ إعداد هذه القوائم الماليةولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حت
 .2016كانون األول  31ركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية الفترة المنتهية في حصلت الش
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  المحدودة المساهمة العامة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 إدارة المخاطر .21
 

 مخاطر االئتمان
بأداة مالية بالتزاماته  مجموعةلخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع ال مجموعةتمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض ال

 كل رئيسي من النقد لدى البنك وذمم عقود اإليجار.التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بش
 

 مخاطر السيولة
للسيولة  مجموعةعلى الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن إدارة ال مجموعةإن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة ال

ية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية تحتفظ دائما  بسيولة كاف مجموعةتكمن في التأكد قدر اإلمكان من أن ال
 .مجموعةعلى سمعة الواالضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر 

 :الموحدة المالية القوائمويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي كما بتاريخ 
 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  2018كانون األول  31
 300 000  150 000  000 150  قرض

 485 240  000  485 240  بنك دائن
111 936  ذمم دائنة   000  936 111  
 181 315  000  181 315  إيجار غير متحققةإيرادات 

 2 211 212  2 211 212  000  جهات ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 
 186 8  000  186 8  أمانات مساهمين

59 701  أرصدة دائنة أخرى    000  701 59  
  489 885   212 361 2  701 246 3 
 

 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  2017كانون األول  31
 100 907  000  100 907  ضقر
 062 252  000  062 252  ك دائنبن

 78 439  000  78 439  ذمم دائنة
 101 319  000  101 319  إيجار غير متحققةإيرادات 

 793 370 1  793 370 1  000  جهات ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 
 186 8  000  186 8  أمانات مساهمين

 450 339  000  450 339  أرصدة دائنة أخرى 
  227 015 2  1 370 793  020 386 3 

     
 لمالإدارة رأس ا .22

 مجموعةبالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط ال مجموعةيتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس المال ال
 ويعظم حقوق الملكية.

جراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. هذا ولم تقم ال مجموعةتقوم ال بأية تعديالت  مجموعةبإدارة هيكلة رأس المال وا 
 بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة. على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة

والبالغ  الخسائر المتراكمةو  قيمة العادلة لموجودات ماليةالوالتغير المتراكم في إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال 
 .  2017كانون األول  31دينار كما في  10 178 838مقابل  2018كانون األول  31في دينار كما  10 256 281مجموعها 
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 تج عنها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة:تعديالت لم ين .23
 

 2016-2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام من 
عول ( وهي سارية المف28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تشمل التحسينات تعديالت على كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 .2018األول من كانون الثاني للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 ( "الدفع على أساس السهم"2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
في أو بعد األول من  تتعلق هذه التعديالت بتصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم وهي سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ

 .2018الثاني  كانون
 

 (: "عقود التأمين"4التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( والمعيار الجديد لعقود التأمين وهي سارية 9تتعلق هذه التعديالت بالفرق ما بين تاريخ سريان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 .2018في أو بعد كانون الثاني ت المالية التي تبدأ المفعول للسنوا
 

 المعامالت بالعمالت االجنبية والدفعات المقدمة: –لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  –( 22تفسير رقم )
جزء أو مصروف أو دخل )أو يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند اإلعتراف األولي المتعلق بأصل 

إلعتراف منه( أو عند إلغاء اإلعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة با
 األولي باألصل او اإللتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.

 
 حويالت االستثمارات العقارية:ت –( 40الدولي رقم ) تعديالت على معيار المحاسبة

توضح هذه التعديالت متى يجب على الشركة تحويل )إعادة تصنيف( العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى أو من بند 
 االستثمارات العقارية.

 
 عمالء:( اإليرادات من العقود مع ال15المعيار الدولي للتقارير المالية )

الذي وضع نموذجا  شامال للمنشآت إلستخدامه في المحاسبة عن  2014( في أيار 15لدولي إلعداد التقارير المالية رقم )صدر المعيار ا
بما  ( محل إرشادات تحقق اإليرادات الحالية15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. وسيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

( "عقود اإلنشاء" والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح 11( "اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم )18محاسبة الدولي رقم )في ذلك معيار ال
 ساري المفعول.

ت نقل السلع أو الخدما ( هو أنه يجب على المنشأة االعتراف باإليرادات لتوضيح15إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
منهجا  الموعودة للعميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات. وعلى وجه التحديد، يقدم المعيار 

 من خمس خطوات إلثبات اإليرادات:
 : تحديد العقد )العقود( المبرمة مع العميل.1الخطوة 
 مات األداء في العقد.: تحديد التزا2الخطوة 
 : تحديد سعر البيع.3الخطوة 
 : تخصيص سعر للبيع إللتزامات األداء في العقد.4الخطوة 
 : اإلعتراف باإليراد عندما تستوفي )أو لدى إستيفاء( المنشأة إلتزام األداء.5الخطوة 

 

بإلتزام األداء، أي عندما ُتَحول "السيطرة" على السلع دى( الوفاء (، تعترف المنشأة عندما )أو ل15بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( 15رقم ) أو الخدمات التي يقوم عليها التزام األداء المحدد إلى العميل. وقد أضيفت إرشادات اكثر إلزاما  في المعيار الدولي للتقارير المالية

 ( إفصاحات شاملة.15قارير المالية رقم )الدولي للت للتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، يتطلب المعيار
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

بتعديل أرقام المقارنة وتعديل األرباح المدورة في بداية أقرب فترة لك ( بأثر رجعي، وذ15يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( اعتبارا  من تاريخ تقديم الطلب، وذلك عن طريق تعديل األرباح 15مقارنة. وبدال  من ذلك، يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 المدورة في سنة التقرير )منهج األثر التراكمي(.
 

 ( "اإليرادات من العقود مع العمالء"15ى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )عل التعديالت
تتعلق هذه التعديالت بتوضيح ثالثة جوانب من المعيار )تحديد التزامات األداء، واعتبارات الموكل مقابل الوكيل، والترخيص( وبعض 

 ة.اإلعفاءات اإلنتقائية للعقود المعدلة والعقود المنجز 
 

 اإلفصاحات" -( "األدوات المالية 7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
(. إن هذه التعديالت سارية المفعول 9تتعلق هذه التعديالت باإلفصاحات حول التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 ( ألول مرة.9ارير المالية رقم )لتقعند تطبيق المعيار الدولي إلعداد ا
 

 اإلفصاحات" -( "األدوات المالية 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
تتعلق هذه التعديالت باإلفصاحات اإلضافية لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط في المعيار 

 ( ألول مرة.9(. إن هذه التعديالت سارية المفعول عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9المالية رقم ) التقاريرالدولي إلعداد 
 

 ( األدوات المالية :9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
ات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية، والحقا  تم رح متطلبوط 2009( في تشرين الثاني 9صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

لغاء االعتراف بها. كما تم تعديل المعيار  2010تعديل المعيار في تشرين الثاني  ليشمل متطلبات حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية وا 
دودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل ديالت محتع -متطلبات التدني للموجودات المالية، ب -لتتضمن: أ 2014في تشرين الثاني 

 طرح فئة قياس "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر" لبعض أدوات الدين البسيطة.
 

ي بة الدول( على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحلت محل معيار المحاس9تحتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (: اإلعتراف والقياس. وتتضمن النسخة الجديدة من المعيار متطلبات للتصنيف والقياس والتدني ومحاسبة التحوط.39رقم )

 

ر ( والمتعلقة باألدوات المالية نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا  لمعيا9استبدلت النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( والمتعلقة باألدوات المالية: االعتراف والقياس، حيث اُستبدل بنموذج للخسائر االئتمانية المتوقعة. تضمن المعيار 39بة الدولي رقم )المحاس

 ية.ات الملكنموذج أعمال ألدوات الدين والقروض وااللتزامات المالية وعقود الضمان المالي والودائع والذمم المدينة، إال أنه ال ينطبق على أدو 
 

 (. ونظرا  لعدم ماديته فلم يتم عكس أثره على القوائم المالية.9قامت الشركة باحتساب األثر األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

بار مخاطر ( يتم اعت9)في حالة وجود مخاطر ائتمانية متدنية للموجودات المالية عند التطبيق االولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 االئتمان المتعلقة بهذه الموجودات المالية انها لم تتغير بشكل جوهري منذ االعتراف االولي بها.

 

( األدوات المالية يتم اإلعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معيار المحاسبة 9وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (.39لدولي رقم )ا
 

( )األدوات المالية( آلية تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية. 2014( )9تتضمن النسخة المعدلة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
صول المالية إلدارة األ ( أن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناءا  على نموذج أعمال المنشأة9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
 .2014( لسنة 9ال يوجد أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
 أرقام المقارنة .24

    فيلتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما  2017كانون األول  31تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في 
  .2017وحقوق الملكية الموحدة لعام  الخسارةولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على  2018كانون األول  31
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 االئتمان المتعلقة بهذه الموجودات المالية انها لم تتغير بشكل جوهري منذ االعتراف االولي بها.

 

( األدوات المالية يتم اإلعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معيار المحاسبة 9وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (.39لدولي رقم )ا
 

( )األدوات المالية( آلية تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية. 2014( )9تتضمن النسخة المعدلة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
صول المالية إلدارة األ ( أن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناءا  على نموذج أعمال المنشأة9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
 .2014( لسنة 9ال يوجد أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
 أرقام المقارنة .24

    فيلتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما  2017كانون األول  31تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في 
  .2017وحقوق الملكية الموحدة لعام  الخسارةولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على  2018كانون األول  31
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2018كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

بتعديل أرقام المقارنة وتعديل األرباح المدورة في بداية أقرب فترة لك ( بأثر رجعي، وذ15يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( اعتبارا  من تاريخ تقديم الطلب، وذلك عن طريق تعديل األرباح 15مقارنة. وبدال  من ذلك، يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 المدورة في سنة التقرير )منهج األثر التراكمي(.
 

 ( "اإليرادات من العقود مع العمالء"15ى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )عل التعديالت
تتعلق هذه التعديالت بتوضيح ثالثة جوانب من المعيار )تحديد التزامات األداء، واعتبارات الموكل مقابل الوكيل، والترخيص( وبعض 

 ة.اإلعفاءات اإلنتقائية للعقود المعدلة والعقود المنجز 
 

 اإلفصاحات" -( "األدوات المالية 7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
(. إن هذه التعديالت سارية المفعول 9تتعلق هذه التعديالت باإلفصاحات حول التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 ( ألول مرة.9ارير المالية رقم )لتقعند تطبيق المعيار الدولي إلعداد ا
 

 اإلفصاحات" -( "األدوات المالية 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
تتعلق هذه التعديالت باإلفصاحات اإلضافية لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط في المعيار 

 ( ألول مرة.9(. إن هذه التعديالت سارية المفعول عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9المالية رقم ) التقاريرالدولي إلعداد 
 

 ( األدوات المالية :9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
ات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية، والحقا  تم رح متطلبوط 2009( في تشرين الثاني 9صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

لغاء االعتراف بها. كما تم تعديل المعيار  2010تعديل المعيار في تشرين الثاني  ليشمل متطلبات حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية وا 
دودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل ديالت محتع -متطلبات التدني للموجودات المالية، ب -لتتضمن: أ 2014في تشرين الثاني 

 طرح فئة قياس "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر" لبعض أدوات الدين البسيطة.
 

ي بة الدول( على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحلت محل معيار المحاس9تحتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (: اإلعتراف والقياس. وتتضمن النسخة الجديدة من المعيار متطلبات للتصنيف والقياس والتدني ومحاسبة التحوط.39رقم )

 

ر ( والمتعلقة باألدوات المالية نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا  لمعيا9استبدلت النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( والمتعلقة باألدوات المالية: االعتراف والقياس، حيث اُستبدل بنموذج للخسائر االئتمانية المتوقعة. تضمن المعيار 39بة الدولي رقم )المحاس

 ية.ات الملكنموذج أعمال ألدوات الدين والقروض وااللتزامات المالية وعقود الضمان المالي والودائع والذمم المدينة، إال أنه ال ينطبق على أدو 
 

 (. ونظرا  لعدم ماديته فلم يتم عكس أثره على القوائم المالية.9قامت الشركة باحتساب األثر األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

بار مخاطر ( يتم اعت9)في حالة وجود مخاطر ائتمانية متدنية للموجودات المالية عند التطبيق االولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 االئتمان المتعلقة بهذه الموجودات المالية انها لم تتغير بشكل جوهري منذ االعتراف االولي بها.

 

( األدوات المالية يتم اإلعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معيار المحاسبة 9وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (.39لدولي رقم )ا
 

( )األدوات المالية( آلية تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية. 2014( )9تتضمن النسخة المعدلة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
صول المالية إلدارة األ ( أن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناءا  على نموذج أعمال المنشأة9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
 .2014( لسنة 9ال يوجد أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
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