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 عشرالثالث  إجتماع الهٌئة العامة جدول أعمال

 .24/06/2020المنعقد فً  عشر الثانًتماع الهٌئة العامة العادي جتالوة محضر إ -1

، والخطالالالالة 31/12/2020فالالالالً المنتهٌالالالالة  مجلالالالالس اإلدارة عالالالالن السالالالالنة المالٌالالالالة تالالالالالوة ومناقشالالالالة تقرٌالالالالر -2

 .2021المستقبلٌة للعام 

 .31/12/2020 فً المنتهٌة المالٌة سماع ومناقشة تقرٌر مدققً الحسابات للسنة -3

 العامالالالالالالة للسالالالالالالنة المالٌالالالالالالة المنتهٌالالالالالالة فالالالالالالًناقشالالالالالالة البٌانالالالالالالات المالٌالالالالالالة الموحالالالالالالدة للشالالالالالالركة ومٌ انٌتهالالالالالالا م -4

 والمصادقة علٌها. ،31/12/2020

 .31/12/2020فً  إبراء ذمة رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالٌة المنتهٌة -5

 وتفوٌض مجلس اإلدارة بتحدٌد أتعابهم. 2021انتخاب مدققً الحسابات للعام  -6

 أٌة أمور تقترح الهٌئة العامة إدراجها على جدول األعمال. -7
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 كلمة مجلس اإلدارة

 حضرات السادة المساهمٌن الكرام،

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،

 

ٌسالالالالالالعدنا نحالالالالالالن فالالالالالالً مجلالالالالالالس إدارة شالالالالالالركة مسالالالالالالاكن األردن لتطالالالالالالوٌر األراضالالالالالالً والمشالالالالالالارٌ  الصالالالالالالناعٌة 
 عشالالالالالر الثالالالالالانًأن نرفالالالالال  إلالالالالالى وٌئالالالالالتكم المالالالالالوقرة التقرٌالالالالالر السالالالالالنوي  فٌهالالالالالا )مسالالالالالاكن كابٌتالالالالالالن والعالالالالالاملٌن

نجالالالالالالالا ات التالالالالالالالً تحققالالالالالالالت خالالالالالالالالل الفتالالالالالالالرة الماضالالالالالالالٌة، وان نضالالالالالالال  بالالالالالالالٌن اٌالالالالالالالدٌكم تطلعالالالالالالالات متضالالالالالالالمنا  اإل
ورإٌالالالالالالة الشالالالالالالركة المسالالالالالالتقبلٌة مالالالالالالن خالالالالالالالل اسالالالالالالتراتٌجٌة مبنٌالالالالالالة علالالالالالالى أسالالالالالالس علمٌالالالالالالة وعملٌالالالالالالة واضالالالالالالحة 

اناتهالالالالالالالالا المالٌالالالالالالالالة المنتهٌالالالالالالالالة فالالالالالالالالً لبٌ إضالالالالالالالالافة   2021متضالالالالالالالالمنة خطالالالالالالالالة عمالالالالالالالالل ٌعمالالالالالالالالل بهالالالالالالالالا للعالالالالالالالالام 
31/12/2020. 

 

 حضرات السادة المساهمٌن،

علالالالالالى إسالالالالالتثمارات السالالالالالادة المسالالالالالاومٌن علالالالالالى  بالمحافظالالالالالةمسالالالالالٌرتها ان تكمالالالالالل  علالالالالالى الشالالالالالركة حرصالالالالالت
ومالالالالالالا  االقتصالالالالالالادٌةا مالالالالالالة كورونالالالالالالا وتؤثٌروالالالالالالا الكبٌالالالالالالر جالالالالالالدا علالالالالالالى  القطاعالالالالالالات الالالالالالالرظم مالالالالالالن ظالالالالالالرو  

ومنطقتنالالالالالالا العربٌالالالالالالة علالالالالالالى وجالالالالالال  رافقهالالالالالالا مالالالالالالن تعمٌالالالالالالا للتحالالالالالالدٌات التالالالالالالً تواجالالالالالال  إقتصالالالالالالادٌات العالالالالالالالم 
مرتكالالالالال ة علالالالالالى الجهالالالالالود المبذولالالالالالة الواضالالالالالحة مالالالالالن قبالالالالالل اإلدارة التنفٌذٌالالالالالة بكافالالالالالة أركانهالالالالالا  الخصالالالالالو ،

فالالالالالالنحن نسالالالالالالعى لالسالالالالالالتحواذ علالالالالالالى الفالالالالالالر  والمعتمالالالالالالدة علالالالالالالى تنفٌالالالالالالذ خطالالالالالالط وتوجٌهالالالالالالات مجلالالالالالالس اإلدارة 
والمتناظمالالالالالالالة مالالالالالالال  معالالالالالالالاٌٌر اإلسالالالالالالالتثمار الموضالالالالالالالوعة  عالالالالالالالدة وذات العوائالالالالالالالد المج ٌالالالالالالالة،ٌة الوااإلسالالالالالالالتثمار

وٌقلالالالالل مسالالالالتو   ط العائالالالالد الالالالالذي تحققالالالال  اسالالالالتثماراتنا،بمالالالالا ٌسالالالالاوم فالالالالً تحسالالالالٌن متوسالالالال ،مسالالالالبقا مالالالالن قبلنالالالالا
المخالالالالالالاطر المتعلقالالالالالال  بهالالالالالالا وٌالالالالالالوفر سالالالالالالٌولة نقدٌالالالالالالة مسالالالالالالتمرة وٌ ٌالالالالالالد مالالالالالالن درجالالالالالالة التنوٌالالالالالال  الحالالالالالالالً فالالالالالالً 

 اإلستثمارات التابع .

اسالالالالالفرت الجهالالالالالود ببٌالالالالال  قطالالالالال   ها وقالالالالالدٌلت الشالالالالالركة جهودوالالالالالا الحثٌثالالالالالة لتسالالالالالوٌا وبٌالالالالال  أراضالالالالالوقالالالالالد واصالالالالال
وواقالالالالال  السالالالالالوا وتالالالالالدنً قالالالالالٌم بالسالالالالالعر العالالالالالادل للسالالالالالوا وبالنسالالالالالبة لقطالالالالال  األراضالالالالالً األخالالالالالر   ًضالالالالالاأر

 العروض المتاحة حال دون بٌ  أي منها.

ان  إالوتحالالالالالالالدٌات بسالالالالالالالبب جائحالالالالالالالة كورونالالالالالالالا مالالالالالالالن ظالالالالالالالرو  إقتصالالالالالالالادٌة صالالالالالالالعبة رظالالالالالالالم كالالالالالالالل ماسالالالالالالالبا 
علالالالالالى وضالالالالال  مالالالالالالً سالالالالاللٌم وسالالالالالٌولة جدٌالالالالالدة، ولالالالالالم ٌترتالالالالالب علٌهالالالالالا أي دٌالالالالالون  الشالالالالالركة وبحمالالالالالد  حافظالالالالالت

 . التً علٌها المالٌة اإللت اماتمن  حٌث قد سددت ج ء كبٌر جدٌده،

والبحالالالالالث عالالالالالن فالالالالالر   ئنالالالالالا وإٌجالالالالالاد األفضالالالالالل،السالالالالالعً لتحسالالالالالٌن أدانعالالالالالدكم بالالالالالؤن نسالالالالالتمر ب  ،وفالالالالالً الختالالالالالام
سالالالالالالالنظل األوفٌالالالالالالالاء لتحقٌالالالالالالالا أقصالالالالالالى مالالالالالالالا ٌمكالالالالالالالن مالالالالالالالن و المملكالالالالالالة،ألنشالالالالالالالطتنا داخالالالالالالالل وخالالالالالالالار  جدٌالالالالالالدة 

األوالالالالالدا  المرجالالالالالوة فالالالالالً ظالالالالالل رعاٌالالالالالة صالالالالالاحب الجاللالالالالالة الهاشالالالالالمٌة الملالالالالال  عبالالالالالد  الثالالالالالانً بالالالالالن الحسالالالالالٌن 
 المعظم.

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 مجلس اإلدارة  
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 2020تقرٌر مجلس اإلدارة لعام 

 

 ،حضرات السادة المساهمٌن الكرام

عالالالالالن أعمالالالالالال الشالالالالالركة ونشالالالالالاطاتها  عشالالالالالر الثالالالالالانًن ٌقالالالالالدم لكالالالالالم التقرٌالالالالالر السالالالالالنوي ة أٌسالالالالالر مجلالالالالالس اإلدار

كمالالالالالالا والالالالالالً فالالالالالالً  إضالالالالالالافة الالالالالالالى البٌانالالالالالالات المالٌالالالالالالة للشالالالالالالركة 2020العالالالالالالام التالالالالالالً قامالالالالالالت بهالالالالالالا خالالالالالالالل 

 ، وتقرٌر مدقا الحسابات.31/12/2020

 :ئٌسٌةانشطة الشركة الرأ.  .1

شالالالالالالراء األراضالالالالالالً فالالالالالالً كافالالالالالالة أنحالالالالالالاء المملكالالالالالالة وفر والالالالالالا وتطوٌروالالالالالالا وتقسالالالالالالٌمها  -1

 مالالالالالالالة، وبٌعهالالالالالالالا للمالالالالالالالواطنٌن نٌالالالالالالالة التحتٌالالالالالالالة والمرافالالالالالالالا األخالالالالالالالر  الآوت وٌالالالالالالالدوا بالب

إقامالالالالالالة المشالالالالالالارٌ  اإلسالالالالالالكانٌة واإلسالالالالالالتثمارٌة والصالالالالالالناعٌة علٌهالالالالالالا علالالالالالالى  والغٌالالالالالالر أو

 إختال  أنواعها وإستخداماتها.

إسالالالالالتثمار أموالهالالالالالا ومصالالالالالادر تموٌلهالالالالالا فالالالالالً كافالالالالالة أوجالالالالال  اإلسالالالالالتثمار المتاحالالالالالة فالالالالالً  -2

مشالالالالالالالالالارٌ  تطالالالالالالالالالوٌر األراضالالالالالالالالالً والمشالالالالالالالالالارٌ  العقارٌالالالالالالالالالة والصالالالالالالالالالناعٌة ومشالالالالالالالالالارٌ  

اإلسالالالالالالالالالكان، وفالالالالالالالالالً الشالالالالالالالالالركات الصالالالالالالالالالناعٌة والتجارٌالالالالالالالالالة وال راعٌالالالالالالالالالة والسالالالالالالالالالٌاحٌة 

 وشركات الخدمات المختلفة.

و/أو بشالالالالالالراء األسالالالالالالهم إسالالالالالالتثمار الفالالالالالالائض مالالالالالالن أموالهالالالالالالا ب ٌالالالالالالداعها فالالالالالالً البنالالالالالالو   -3

 والسندات، وأن توظ  أموالها وتتصر  بها بالشكل الذي تراه مناسبا .

تؤسالالالالالالالالالالٌس و/أو المسالالالالالالالالالالاومة و/أو المشالالالالالالالالالالاركة و/أو إدارة و/أو التملالالالالالالالالالال  كلٌالالالالالالالالالالا  أو  -4

ج ئٌالالالالالالالا  ألٌالالالالالالالة شالالالالالالالركة أو مشالالالالالالالروع أو تجمالالالالالالال  أو مإسسالالالالالالالة مهمالالالالالالالا كالالالالالالالان نوعهالالالالالالالا أو 

معهالالالالالالالالا بالالالالالالالالؤي شالالالالالالالالكل مالالالالالالالالن ظاٌاتهالالالالالالالالا ولهالالالالالالالالا أن تتعالالالالالالالالاون و/أو تالالالالالالالالرتبط و/أو تتحالالالالالالالالد 

 األشكال، وذل  فً نطاا تنفٌذ ظاٌات الشركة.

 األماكن الجغرافٌة للشركة وعدد الموظفٌن فً كل منها:ب.          

  مسالالالالالاكن مجمالالالالال   –شالالالالالارع المدٌنالالالالالة المنالالالالالورة  –تقالالالالال  مكاتالالالالالب الشالالالالالركة فالالالالالً عمالالالالالان

وٌبلالالالالالالالالالال  عالالالالالالالالالالدد  ن504)مكتالالالالالالالالالالب رقالالالالالالالالالالم  –الطالالالالالالالالالالابا الخالالالالالالالالالالامس  –1التجالالالالالالالالالالاري

 موظفٌن.ن 4) فٌها الموظفٌن

 .ال ٌوجد للشركة أٌة فروع أخر  سواء داخل المملكة أو خارجها   

 

 حجم اإلستثمار الرأسمالً للشركة:ج.       

 دٌنار أردنً.ن 8,339,266(ستثمار الرأسمالً للشركة ٌبل  حجم اإل
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 الشركات التابعة: .2

 ٌظهر الجدول التالً أسماء الشركات التابعة وأوم المعلومات عنها:

 نوع الشركة إسم الشركة التابعة
النشاط 
 الرئٌسً

 س المالرأ
نسبة 
 الملكٌة

عدد 
 الموظفٌن

 المشارٌع المملوكة العنوان

ان مساكن عم  
 للتطوٌر العقاري

مسإولٌة 
 محدودة

إستثمارات 
 عقارٌة

30000 100% - 

شارع المدٌنة  -عمان 
مساكن مجم   -المنورة
الطابا  - 1التجاري

 الخامس

الضاحٌة فٌال فً 
 األندلسٌة

مساكن بلعما 
 للتطوٌر العقاري

مسإولٌة 
 محدودة

إستثمارات 
 عقارٌة

1000 100% - 

شارع المدٌنة  -عمان 
مجم  مساكن  -المنورة
الطابا  - 1التجاري

 الخامس

قط  أراضً  راعٌة 
ن قطعة 39عددوا )

 فً منطقة بلعما
ن قطعة 20تم بٌ  )

منها فً شهر تشرٌن 
 2020/ ثانً

مساكن السرو 
لإلستثمار و 

 لتطوٌر العقاريا

مسإولٌة 
 محدودة

إستثمارات 
 عقارٌة

10000 100% - 

شارع المدٌنة  -عمان 
مجم  مساكن  -المنورة
الطابا  - 1التجاري

 الخامس

 راعٌة قط  أراضً 
قابلة للتحوٌل الى 

فً منطقة  سكنٌة
 السلط -السرو

مساكن الحجا  
لإلستثمار و 

 لتطوٌر العقارٌةا

مسإولٌة 
 محدودة

إستثمارات 
 عقارٌة

1000 100% - 

شارع المدٌنة  -عمان 
مجم  مساكن  -المنورة
الطابا  - 1التجاري

 الخامس

مساكن مجم  تمتل  
تجاري فً مدٌنة ال

شارع المدٌنة  -عمان
 المنورة

المساكن الراقٌة 
لإلستثمار و 

 لتطوٌر العقاريا

مسإولٌة 
 محدودة

إستثمارات 
 عقارٌة

1000 100% - 

شارع المدٌنة  -عمان 
مجم  مساكن  -المنورة
الطابا  - 1التجاري

 الخامس

قطعة أرض فً 
منطقة الطنٌب 
ن 10مساحتها )
 دونمات

سووو للتجارة 
واالستثمار 

مساكن الخضراء ال)
 لإلستثمار والتجارة

 سابقان

مسإولٌة 
 ةمحدود

إستثمارات 
 عقارٌة
 تووكاال

 تجارٌة  

1000 100% - 

شارع المدٌنة  -عمان 
مجم  مساكن  -المنورة
الطابا  - 1التجاري

 الخامس

تم تغٌٌر اسم الشركة 
فً شهر تشرٌن 

الى  2020الثانً/
شركة سووو للتجارة 
واالستثمار وتم 

ٌات جدٌدة اضافة ظا
للشركة بهد  فتح 
وكاالت تجارٌة 
عالمٌة فً مجال 
المطاعم السٌاحٌة 
وااللبسة واستقطاب 

عود استثمارات ت
 بالنف  على الشركة.

أكادٌمٌة مساكن 
للتدرٌب 
 واإلستشارات
 المالٌة

مسإولٌة 
 ةمحدود

استشارات 
مالٌة وفنٌة 
لألسهم 
واعطاء 
دورات 
 تدرٌبٌة

1000 100% - 

شارع المدٌنة  -عمان 
مجم  مساكن  -المنورة
الطابا  - 1التجاري

 الخامس

- 
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 عضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعرٌفٌة عن كل واحد منهم:أسماء أأ.  .3

 
 رئٌس مجلس اإلدارة

 
  )عضو غٌر مستقل( السٌد/ ٌحٌى عبدهللا اسمٌك

 
 22/12/2019تارٌخ العضوٌة: 

ن سنوات، حٌث عمل فً األردن واالمارات وألمانٌا  وتشمل 8عمل فً مجال الشإون المالٌة واإلدارٌة مدة تتجاو  )
  مٌونخ فً ألمانٌا. 1860اإلمارات واألردن و نادي  "إتش أٌ  أم جى" خبرت  العمل فً شركة 

 
 المناصب التً ٌشغلها

 ًالمجموعة فً المملكة األردنٌ  الهاشمٌ  مجموعة "إتش أٌ  أم جى" لمكاتب  مدٌر العملٌات ف
     وجمهورٌة المانٌا االتحادٌ  ودولة اإلمارات العربٌ  المتحدة

     إتش أٌ  أم جى" عضو مجلس االدارة فً مجموعة"    

 .ًمدٌر تطوٌر األعمال فً شركة فٌرست كابٌتال القابض  ووً شركة اسهم خاص  مقروا دب 

  مساكن األردن لتطوٌر األراضً والمشارٌ  الصناعٌة.عضو مجلس اإلدارة فً شركة 

 مٌونخ لكرة القدم فً ألمانٌا. 1860فً نادي  س المجلس اإلشرافًئٌر 
 

 الشهادات العلمٌة

 بكالورٌوس محاسبة من جامعة العلوم التطبٌقٌة.   
 

 
 نائب رئٌس مجلس اإلدارة

 
 )عضو مستقل(السٌد/ كفاح أحمد المحارمه 

 22/12/2019تارٌخ العضوٌة: 
 

ن سنة، حٌث عمل كمدٌر مالً لعدة شركات فً دولة 25عمل فً مجال الشإون المالٌة وتدقٌا الحسابات مدة تتجاو  )
قام ومجموعة من المستثمرٌن بتؤسٌس شركة الدار لألسهم والسندات فً  2005اإلمارات العربٌة المتحدة، وفً عام 

 حالٌا  كمدٌر عام لها. دولة اإلمارات العربٌة المتحدة والتً ٌعمل
 

 المناصب التً ٌشغلها

  ًدولة اإلمارات العربٌة المتحدة. -مدٌر عام شركة الدار لألسهم والسندات فً مدٌنة أبو ظب 

  رئٌس مجلس اإلدارة فً شركة مساكن األردن لتطوٌر األراضً والمشارٌ  الصناعٌة.نائب 
 

 الشهادات العلمٌة

 رٌكٌة )شهادة المحاسبة القانونٌة األمCPA.ن 
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 عضو مجلس اإلدارة

 
 غٌر مستقل(عضو )عبدهللا اسمٌك  عبد الرحمنالسٌد/ 

 
 22/12/2019تارٌخ العضوٌة: 

، واوروبا والوالٌات المتحدة ًفً ابو ظبً ودب ن سنوات6مدة تتجا و ) مجال االستثمار والتطوٌر العقاريعمل فً 
بٌن مختل  باإلضافة الى مشاركت  فً المفاوضات وعملٌات االستحواذ التجارٌة الضخم , وقٌادة التنسٌا بٌن العملٌات 

 الشركات التابع  والوحدات التجارٌة بما ٌتمت  ب  من مهارات قٌادٌة استثنائٌ  وخبره واسع  فً المهام الموكل الٌ .
 

 المناصب التً ٌشغلها

 ًلمكاتب المجموعة فً المملكة األردنٌ  مارٌا للتطوٌر العقاريموعة "مج مدٌر العملٌات ف "
      الهاشمٌ  و دولة اإلمارات العربٌ  المتحدة

    .نائب الرئٌس التنفٌذي لشركة فٌرست كابٌتال القابض  فً دولة االمارات العربٌة المتحدة    

  ًوالمشارٌ  الصناعٌة.عضو مجلس اإلدارة فً شركة مساكن األردن لتطوٌر األراض 

  مٌونخ لكرة القدم فً ألمانٌا. 1860عضو مجلس االدارة فً نادي 
 
 

 

 عضو مجلس اإلدارة

 أبوالشٌخ )عضو مستقل( مصطفى الدكتور/ عصام الدٌن

 22/12/2019تارٌخ العضوٌة: 

عاما ، وعمل فً ن 20عمل الدكتور عصام كطبٌب إستشاري فً جراحة العضام والمفاصل والكسور إلكثر من )

، وبعدوا انتقل للعمل فً و ارة الصحة األردنٌة، كما عمل 2001الخدمات الطبٌة الملكٌة لغاٌة عام 

ك ستشاري فً الطب الرٌاضً واإلصابات الرٌاضٌة لعدد من األندٌة الرٌاضٌة المحلٌة وكذل  للمنتخبات 

 الوطنٌة األردنٌة لكرة القدم وكرة السلة وكرة الٌد.

 التً ٌشغلها المناصب

 .عضو جمعٌة جراحً العظام العالمٌة 

 .عضو جمعٌة جراحً العظام األمرٌكٌة 

 .عضو جمعٌة جراحً العظام األوروبٌة 

 .عضو جمعٌة جراحً العظام األردنٌة 

 .عضو مجلس إدارة شركة مساكن األردن لتطوٌر األراضً والمشارٌ  الصناعٌة 
 الشهادات العلمٌة:

  1993العظام من جامعة بغداد عام بكالورٌوس طب وجراحة. 

  .شهادة البورد األردنً فً طب وجراحة العظام والمفاصل 
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 عضو مجلس اإلدارة

 )عضو غٌر مستقل()ممثل شركة مارٌا للتطوٌر العقاري( عالء خالد الضمورالسٌد/ 

 22/12/2019تارٌخ العضوٌة : 

 اإلدارة والتكنولوجٌالالالالالالا المعلوماتٌالالالالالال مجالالالالالالال خبالالالالالالرة كبٌالالالالالالرة وعمٌقالالالالالالة فالالالالالالً  الضالالالالالالمور عالالالالالالالءٌمتلالالالالالال  السالالالالالالٌد 

ولدٌالالالال   تطالالالالوٌر االعمالالالالال والشالالالالإون االدارٌالالالالةعامالالالالا  فالالالالً مجالالالالال  خمسالالالالة عشالالالالرولدٌالالالال  خبالالالالرة ألكثالالالالر مالالالالن 

 . الهٌكلة االدارٌة ووض  السٌاسات التنظٌمٌة للشركاتخبرة واسع  فً 

 المناصب التً ٌشغلها 

 عضو مجلس إدارة فً شركة مساكن كابٌتال. -
 .لعالقات العامة فً شركة األشمل لإلستثمارات العقارٌةاٌعمل فً منصب مدٌر  -
 .  "إتش أٌ  أم جى" مجموعة إداري فً عمل كمستشار  -

 الشهادات العلمٌة

عالالالالالالالام /  األردنٌالالالالالالالةجامعالالالالالالالة المالالالالالالالن  دبلالالالالالالالوم عالالالالالالالالً بالتكنولوجٌالالالالالالالا والمعلومالالالالالالالاتحاصالالالالالالالل علالالالالالالالى  -
2000. 

/ عالالالالالالام  األردنٌالالالالالالةجامعالالالالالالة المالالالالالالن  إدارة مكاتالالالالالالب ونظالالالالالالم معلومالالالالالالاتحاصالالالالالالل علالالالالالالى بكالالالالالالالورٌوس  -
1998. 

  
 

 

 

 علالالالالالالالى ضالالالالالالالوء محضالالالالالالالر إجتمالالالالالالالاع الهٌئالالالالالالال  العامالالالالالالالة ظٌالالالالالالالر العالالالالالالالادي لشالالالالالالالركة مسالالالالالالالاكن االردن لتطالالالالالالالوٌر* 

عالالالالالالالدٌل المالالالالالالالادة رقالالالالالالالم تالالالالالالالم ت 23/06/2018األراضالالالالالالالً والمشالالالالالالالارٌ  الصالالالالالالالناعٌة م.ع.م والمنعقالالالالالالالد بتالالالالالالالارٌخ 

مالالالالالالن خمسالالالالالالة أعضالالالالالالاء  مكالالالالالالون سالالالالالالٌس لتصالالالالالالبح )ٌتالالالالالالولى إدارة الشالالالالالالركة مجلالالالالالالس إدارةن مالالالالالالن عقالالالالالالد التؤ5)

ن مالالالالالالن النظالالالالالالام 11م )ن سالالالالالالنوات وتعالالالالالالدٌل الفقالالالالالالرة )أن مالالالالالالن المالالالالالالادة رقالالالالالال4تنتخالالالالالالبهم الهٌئالالالالالالة العامالالالالالالة لمالالالالالالدة)

ن 7مالالالالالالن ) ن أعضالالالالالالاء بالالالالالالدال  5أعضالالالالالالاء مجلالالالالالالس اإلدارة الالالالالالالى ) ، وذلالالالالالال  بتخفالالالالالالٌض عالالالالالالدداألساسالالالالالالً للشالالالالالالركة

أعضالالالالالالاء لتصالالالالالالبح )ٌتالالالالالالولى إدارة الشالالالالالالركة مجلالالالالالالس إدارة مكالالالالالالون مالالالالالالن خمسالالالالالالة أعضالالالالالالاء, وٌالالالالالالتم انتخالالالالالالابهم 

قبالالالالالل الهٌئالالالالالة العامالالالالالة للشالالالالالركة بالالالالالاالقتراع السالالالالالري وفقالالالالالا الحكالالالالالام قالالالالالانون الشالالالالالركات، وٌقالالالالالوم المجلالالالالالس مالالالالالن 

 .بمهام ومسإولٌات إدارة الشركة لمدة أرب  سنوات تبدأ من تارٌخ انتخاب ن

 

وفالالالالالالو وم بالت كٌالالالالالالة باجتمالالالالالالاع الهٌئالالالالالالة العامالالالالالالة ظٌالالالالالالر العالالالالالالادي  أعضالالالالالالاء مجلالالالالالالس اإلدارة * تالالالالالالم انتخالالالالالالاب   

  2019-12-22والمنعقد بتارٌخ 
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 :أسماء موظفً اإلدارة العلٌا ونبذة تعرٌفٌة عن كٍل منهمب. 

 ووم كما ٌلً:، التنفٌذٌة اإلدارةارة الشركة من قبل ٌتم إد

 

 سعٌد محمد األزرق /السٌد -1

 المنصب:    

 09/10/2018المدٌر العام تارٌخ التعٌٌن  -

 المالٌة من الجامعة المستنصرٌ لورٌوس فً إدارة األعمال والعلوم احاصل على شهادة البك -

 :الخبرات العملٌة   

 .شغل منصب مدٌر مالً فً شركة عمون الدولٌة لالستثمارات المتعددة لمدة سنتٌن -

 شغل منصب مراقب مالً فً شركة أرابت  لالنشاءات لمدة سنتٌن. -

 شغل منصب مدٌر مالً فً شركة العقاد لإلستثمار لمدة ثمانً سنوات.  -

 

 

 عفانةمحمد موسى ابراهٌم  / السٌد -2

 المنصب:                  

  01/11/2019تارٌخ التعٌٌن  فً شركة مساكن كابٌتال قائم بؤعمال المدٌر المالً  -

 العلوم التطبٌقٌة.فً المحاسبة من جامعة  بكالورٌوسحاصل على شهادة ال  -

 :الخبرات العملٌة

 عمل فً شركة لتدقٌا الحسابات لمدة سنتان. -

 عمل كمراقب مالً فً مإسسة األشمل لالستثمارات العقارٌة لمدة سب  سنوات.  -

 

 

 

من  (%5) أسماء كبار مالكً األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم والتً تساوي أو تزٌد عن. 4

 .عدد األوراق المالٌة المصدرة

النسبة  2020 عدداألسهم الجنسٌة المساهم
)%( 

النسبة  2019 عدداألسهم
)%( 

 42.76 5,234,300 42.76 5,234,300 األردنٌة حسن عبد  محمد اسمٌ 

 45.67 5,589,616 45.67 5,589,616 األردنٌة شركة مارٌا للتطوٌر العقاري

 88.43 10,823,916 88.43 10,823,916  المجموع
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  ن 12,240,000مبلالالالالالالالالالال  ) 31/12/2020بلالالالالالالالالال  رأس المالالالالالالالالالالال المصالالالالالالالالالرح بالالالالالالالالالال  للشالالالالالالالالالركة بتالالالالالالالالالالارٌخ

  دٌنار أردنً.

   مبلالالالالالالالالالال   31/12/2020للشالالالالالالالالالالركة بتالالالالالالالالالالارٌخ  المالالالالالالالالالالدفوع المكتتالالالالالالالالالالب بالالالالالالالالالال  وبلالالالالالالالالالال  رأس المالالالالالالالالالالال و
 .ردنًن دٌنار أ12,240,000)

  

  ًدون تنفٌالالالالالالذ قالالالالالالرار ،س المالالالالالالالالقانونٌالالالالالالة ل ٌالالالالالالادة رأ ةانقضالالالالالالت الفتالالالالالالرة ال منٌالالالالالال 23/11/2018فالالالالالال 

المصالالالالالرح  تعالالالالالدٌل رأس المالالالالالال 2019 عالالالالالام ضالالالالالوء ذلالالالالال  تالالالالالم فالالالالالً بداٌالالالالالة وعلالالالالالىس المالالالالالال أرفالالالالال  ر

 للشركة. فً عقد التؤسٌس والنظام األساسً دٌنار ن (12,240,000لٌصبح ب 

 

نشعععععععاطها وحصعععععععتها فعععععععً السعععععععوق المحلعععععععً  الوضعععععععع التنافسعععععععً للشعععععععركة ضعععععععمن قطعععععععاع. 5
 والخارجً:

  كمالالالالالالا والالالالالالو معلالالالالالالوم فالالالالالال ن عالالالالالالدد الشالالالالالالركات فالالالالالالً مجالالالالالالال التطالالالالالالوٌر العقالالالالالالاري داخالالالالالالل االردن
وسالالالالالالتبذل الشالالالالالالركة وجالالالالالالود تنالالالالالالافس قالالالالالالوي بالالالالالالٌن والالالالالالذه الشالالالالالالركات، كثٌالالالالالالرة، ممالالالالالالا ٌعنالالالالالالً 

تع ٌالالالالالال  ل قصالالالالالالار  جهالالالالالالدوا للمحافظالالالالالالة علالالالالالالى وضالالالالالالعها التنافسالالالالالالً فالالالالالالً السالالالالالالوا المحلالالالالالالً،
 شركات المحلٌة.تنافسٌتها بٌن ال

 الشالالالالالركة فهالالالالالو اٌضالالالالالا  ٌالالالالالدخل فالالالالالً منافسالالالالالة  النسالالالالالبة للمجمالالالالال  التجالالالالالاري الالالالالالذي تملكالالالالال امالالالالالا ب
منطقتالالالالال ، حٌالالالالالث ٌوجالالالالالد تنالالالالالافس فالالالالالً محالالالالالٌط قوٌالالالالالة مالالالالال  العدٌالالالالالد مالالالالالن المجمعالالالالالات التجارٌالالالالالة 

علمالالالالالا  بالالالالال ن نسالالالالالبة اإلشالالالالالغال فالالالالالً  قالالالالالوي علالالالالالى تالالالالالؤجٌر المسالالالالالاحات الفارظالالالالالة فالالالالالً المجمالالالالال ،
، وسالالالالالالالتقوم الشالالالالالالالركة بعمالالالالالالالل تطالالالالالالالوٌر وتحسالالالالالالالٌنات علالالالالالالالى %ن50المجمالالالالالالال  تبلالالالالالالال  حالٌالالالالالالالا  )

مبنالالالالالالى المجمالالالالالال  إلظهالالالالالالار النالالالالالالواحً الجمالٌالالالالالالة فٌالالالالالال  لٌكالالالالالالون نقطالالالالالالة جالالالالالالذب للعدٌالالالالالالد مالالالالالالن 
 الشركات التجارٌة.

 
ٌوجععععععععد إعتمععععععععاد علععععععععى مععععععععوردٌن محععععععععددٌن أو عمععععععععالء رئٌسععععععععٌٌن محلٌععععععععا  وخارجٌععععععععا   . ال6

 %( فؤكثر من إجمالً المشترٌات و/أو المبٌعات.10ٌشكلون )
 

 
 توجععععععد أٌععععععة حماٌععععععة حكومٌععععععة أو إمتٌععععععازات تتمتععععععع بهععععععا الشععععععركة أو أي مععععععن منتجاتهععععععا . ال7

 بموجب القوانٌن واألنظمة أو غٌرها:
 

  أو حقوا إمتٌا  حصلت علٌها الشركة.ال ٌوجد أي براءات إختراع   
 
 

ال توجععععععد أٌععععععة قععععععرارات صععععععادرة عععععععن الحكومععععععة أو المنظمععععععات الدولٌععععععة أو غٌرهععععععا التععععععً . 8
 .لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسٌة

 عاٌٌر الجودة الدولٌة على الشركة.ال تنطبا م 
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 .  الهٌكل التنظٌمً للشركة:. أ9

 

 

  

 رئٌس مجلس اإلدارة

 المدٌر العام

 الهٌئة العامة

 لجنة التدقٌق
 مجلس اإلدارة

 التدقٌق الداخلً

 اللجنة التنفٌذٌة

 التدقٌق الخارجً

 أمٌن السر

مدٌر مكتب 

 المدٌر العام

المستشار 

 القانونً

 الدائرة المالٌة واالدارٌة

 الدائرة االدارٌة الدائرة المالٌة

قسم 

 المحاسبة
شإون 

 الموظفٌن

قسم 

 المساهمٌن

قسم 

تطوٌر 

 األعمال 

قسم 

 التسوٌق 

دائرة اإلستثمار وتطوٌر 

 األعمال

 السكرتارٌا
قسم 

الدراسات 

 واألبحاث

قسم 

اإلستثمارات 

 المالٌة
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 الهٌكل التنظٌمً للشركات التابعة

 

 :شركة مساكن عمان للتطوٌر العقاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌر العقاريشركة مساكن بلعما للتطو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئٌس وأعضاء هٌئة 

 المدٌرٌن

 مدٌر مشارٌع مدٌر مالً وإداري

رئٌس وأعضاء هٌئة 

 المدٌرٌن

 مدٌر مشارٌع مدٌر مالً وإداري
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  لتطوٌر العقاريالسرو لإلستثمار واشركة مساكن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٌة:شركة مساكن الحجاز لإلستثمار والتطوٌر العقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئٌس وأعضاء هٌئة 

 المدٌرٌن

 مدٌر مشارٌع مدٌر مالً وإداري

رئٌس وأعضاء هٌئة 

 المدٌرٌن

 مدٌر مشارٌع مدٌر مالً وإداري
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 سابقا ( خضراء لإلستثمار والتجارةالمساكن ال )شركة واالستثمار سوهو للتجارة شركة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شركة المساكن الراقٌة لإلستثمار والتطوٌر العقاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئٌس وأعضاء هٌئة 

 المدٌرٌن

 مدٌر مشارٌع مدٌر مالً وإداري

رئٌس وأعضاء هٌئة 

 المدٌرٌن

 مدٌر مشارٌع مدٌر مالً وإداري
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 : شركة أكادٌمٌة مساكن للتدرٌب واإلستشارات المالٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

ن/ مساكن كابٌتال طوٌر األراضً والمشارٌ  الصناعٌةالشركة األم )شركة مساكن األردن لت ٌقوم موظفو  

.باإلضافة لوظائفهم بتسٌٌر أعمال الشركات التابعة  

 ب.  عدد موظفً الشركة وفئات مإهالتهم.

 

  لعععععععم تقعععععععم الشعععععععركة بعععععععلجراء أي بعععععععرامل تؤهٌعععععععل وتعععععععدرٌب لمعععععععوظفً الشعععععععركة األم والشعععععععركات

 .31/12/2020التابعة  خالل الفترة المالٌة المنتهٌة فً 

 

 

عدد 
موظفً 
شركة 
اكادٌمٌة 
 مساكن

عدد 
موظفً 
شركة 
المساكن 
 الخضراء

عدد 
موظفً 
شركة 
المساكن 
 الراقٌة

عدد 
موظفً 
شركة 
مساكن 
 السرو

عدد 
موظفً 
شركة 
مساكن 
 الحجاز

عدد موظفً 
شركة 

 مساكن بلعما

عدد موظفً 
شركة مساكن 

 عمان

عدد 
موظفً 
شركة 
مساكن 
 األردن

المإهل 

 العلمً

 ماجستٌر - - - - - - - -

 دبلوم عالً - - - - - - - -

 بكالورٌس 1 - - - - - - -

 دبلوم 2 - - - - - - -

 ثانوٌة 1 - - - - - - -

 المجموع 4 - - - - - - -

رئٌس وأعضاء هٌئة 

 المدٌرٌن

 مدٌر مشارٌع مدٌر مالً وإداري
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 المخاطر التً تتعرض لها الشركة: .  10

، تعمالالالالالالل فالالالالالالً مجالالالالالالال التطالالالالالالوٌر العقالالالالالالاري ن المخالالالالالالاطر التالالالالالالً تتعالالالالالالرض لهالالالالالالا الشالالالالالالركة كونهالالالالالالا شالالالالالالركةإ

تكمالالالالالالالن بالدرجالالالالالالالة األولالالالالالالى ب نخفالالالالالالالاض مسالالالالالالالتو  الطلالالالالالالب علالالالالالالالى األراضالالالالالالالً  وتمتلالالالالالال  مجمعالالالالالالالا  تجارٌالالالالالالا  

ر ، وكالالالالالالالذل  احتمالٌالالالالالالالة إنخفالالالالالالالاض الطلالالالالالالالب علالالالالالالالى إسالالالالالالالتئجار والمشالالالالالالالارٌ  العقارٌالالالالالالالة األخالالالالالالالر  ةالمطالالالالالالالو 

نظالالالالالرا لجائحالالالالالة كورونالالالالالا التالالالالالً ، المكاتالالالالالب التجارٌالالالالالة ضالالالالالمن المجمالالالالال  التجالالالالالاري الالالالالالذي تمتلكالالالالال  الشالالالالالركة

والتالالالالالالً اثالالالالالالرت بشالالالالالالكل كبٌالالالالالالر علالالالالالالى القطاعالالالالالالات التجارٌالالالالالالة واالقتصالالالالالالادٌة  قالالالالالالد حصالالالالالاللت فالالالالالالً المملكالالالالالالة 

 ال أن الشالالالالالركةإ، وجالالالالالود عالالالالالدد كبٌالالالالالر مالالالالالن المجمعالالالالالات التجارٌالالالالالة المعالالالالالدة للتالالالالالؤجٌر فالالالالالً عمالالالالالانلونظالالالالالرا 

قلالالالالالالٌ  لتحالالالالالالاول الت  مصالالالالالالادر دخلهالالالالالالا ٌالالالالالالتنوٌالالالالالال  إسالالالالالالتثماراتها وشالالالالالالراكاتها اإلسالالالالالالتراتٌجٌة وتنوستسالالالالالالعى ل

 .من وذه المخاطر

 

 : 31/12/2020 المالٌة المنتهٌة فً.  اإلنجازات التً حققتها الشركة خالل الفترة 11

 

مالالالالالالن خالالالالالالل شالالالالالالركتها التابعالالالالالة )شالالالالالالركة مسالالالالالاكن الحجالالالالالالا ن التالالالالالالً  حققالالالالالت الشالالالالالالركة اٌالالالالالرادا   - أ

 .ن دٌنار460,987)بقٌمة  التجاري مساكن تتمل  مجم  

قامالالالالالالت الشالالالالالالركة بتسالالالالالالدٌد كافالالالالالالة الت اماتهالالالالالالا المتعلقالالالالالالة بالالالالالالالمجم  التجالالالالالالاري المملالالالالالالو  لهالالالالالالا    - ب

. حٌالالالالالالث انهالالالالالا قالالالالالالد اسالالالالالتفادت مالالالالالالن الخصالالالالالم الممنالالالالالالوح 4242-34-53مسالالالالالالقفات ولغاٌالالالالالة مالالالالالن 

 % عند دف  المسقفات المستحقة على مجمعها.47من الدولة بنسة 

هالالالالالالا فالالالالالالً قامالالالالالالت  الشالالالالالالركة بتسالالالالالالدٌد جالالالالالال ء كبٌالالالالالالر مالالالالالالن الت اماتهالالالالالالا والقالالالالالالروض الممنوحالالالالالال  ل - ت

 2020عام 

  

.  ال ٌوجععععععد أثععععععر مععععععالً لعملٌععععععات ذات طبٌعععععععة غٌععععععر متكععععععررة حععععععدثت خععععععالل السععععععنة المالٌععععععة وال 12

 الشركة الرئٌسً. من ضمن نشاط  تدخل

 

المساهمٌن وأسعار  حقوق .  السلسلة الزمنٌة لألرباح أو الخسائر المتحققة واألرباح الموزعة وصافً 13

 األوراق المالٌة.

وأسالالالالالالعار المحققالالالالالالة وصالالالالالالافً حقالالالالالالوا المسالالالالالالاومٌن وحقالالالالالالوا األقلٌالالالالالالة  نالخسالالالالالالائراألربالالالالالالاح و )إن صالالالالالالافً 

 كما ٌلً: 31/12/2020 األسهم عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً

 

31/12/2016  31/12/2017  31/12/2018  31/12/2019  31/12/2020  البٌان 

المساومٌنحقوا  7,994,311 8,202,569 10,256,281 10,178,838 11,333,206  

(71,596) (1,084,763) 77,443 (2,053,712) (208,258) 

صافً الربح 
 )الخسارةن

والدخل الشامل 
 االخر

3.560 3.170 2.700 2.280 1.480 
سعر السهم فً 
 نهاٌة العام

 القٌمة الدفترٌة 0.653 0.670 0.837 0.831 0.925
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  وتالالالالالالالالالم  21/8/2008بتالالالالالالالالالارٌخ العمالالالالالالالالالل وباشالالالالالالالالالرت  26/5/2008تؤسسالالالالالالالالالت الشالالالالالالالالالركة بتالالالالالالالالالارٌخ

وتالالالالالالالم تخفالالالالالالالٌض رأس المالالالالالالالال مالالالالالالالن  24/3/2009إدرا  األسالالالالالالالهم فالالالالالالالً بورصالالالالالالالة عمالالالالالالالان بتالالالالالالالارٌخ 

ن سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهم/دٌنار بتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارٌخ 12,240,000ن سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهم/دٌنار الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى )18,000,000)

وتالالالالالالم اخالالالالالالذ موافقالالالالالالة و ارة الصالالالالالالناعة والتجالالالالالالارة علالالالالالالى  ٌالالالالالالادة رأس مالالالالالالال الشالالالالالالركة  14/8/2013

انقضالالالالالالالالالت الفتالالالالالالالالالرة ال منٌالالالالالالالالال  دون  23/11/2018ن سالالالالالالالالالهم/دٌنار بتالالالالالالالالالارٌخ 24,480,000الالالالالالالالالالى )

تعالالالالالدٌل رأس تالالالالالم  2019فالالالالالً بداٌالالالالالة  و رفالالالالال  راس المالالالالالال وتالالالالالم علالالالالالى ضالالالالالوء ذلالالالالال  تنفٌالالالالالذ قالالالالالرار

فالالالالالالً عقالالالالالالد التؤسالالالالالالٌس والنظالالالالالالام األساسالالالالالالً  ن (12,240,000لٌصالالالالالالبح المصالالالالالالرح بالالالالالال  المالالالالالالال

 للشركة.

 

 :31/12/2020 فًالفترة المنتهٌة .  تحلٌل المركز المالً للشركة ونتائل أعمالها خالل 14

 

 .2021 ة والخطة المستقبلٌة للشركة لعامالتطورات المستقبلٌة الهام  .  15

  ثمارٌة ستفً إٌجاد فر  إتكثٌ  الجهود لتسٌٌل االصول الراكدة كاالراضً واستخدام السٌولة

دراسة الفر  المتاحة فً ، وذل  من خالل خارجها أو فً المملكة عالً سواء  ذات مردود 

 السوا.

  ما ٌضمن تنوع ب رٌة على المستو  المحلًالعقاظٌر  ٌادة التوس  فً قاعدة اإلستثمارات

 .مصادر الدخل للشركة

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم النسب المالٌة 2020 2019

 1 وامش إجمالً الربح 24% (37%)

العائالالالالالالالالالالالالالالالد علالالالالالالالالالالالالالالالى مجمالالالالالالالالالالالالالالالوع  (2%) (18%)
 الموجودات

2 

 3 العائد على حقوا المساومٌن (3%) (22%)

 4 نسبة التداول 462% 130%

 5 نسبة السٌولة السرٌعة 233% 128%

 6 معدل المدٌونٌة 16% 17%

 7 نسبة الملكٌة 48% 83%
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عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو .  مقدار أتعاب التدقٌق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب 16

 مستحقة له.

 بالدٌنارأتعاب التدقٌق  إسم المدقق إسم الشركة

 شالالالالالالالالركة مسالالالالالالالالاكن األردن لتطالالالالالالالالوٌر األراضالالالالالالالالً والمشالالالالالالالالارٌ  الصالالالالالالالالناعٌة
 الن)مساكن كابٌت

 المجموعة المهنٌة العربٌة
RSM 

5800 

 

  الحسابات بالنسبة للشركة أوللشركات التابعة.مدققو ال ٌوجد أي أتعاب أخر  تلقاوا 

 

 . أ . عدد األوراق المالٌة المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:17

عدد األسهم فً 

31/12/2019  
عدد األسهم فً 

31/12/2020  
 الرقم أعضاء مجلس اإلدارة المنصب الجنسٌة

 1 السٌد/ ٌحٌى عبد  محمد اسمٌ  رئٌس مجلس اإلدارة األردنٌة 189,770 189,770

 األردنٌة 90,470 89,835
نائب رئٌس مجلس 

 اإلدارة

السالالالالالالالالالالٌد/ كفالالالالالالالالالالاح أحمالالالالالالالالالالد مصالالالالالالالالالالطفى 

 المحارم 
2 

 عضو مجلس إدارة األردنٌة 86,705 86,310
الالالالالالالالالدكتور/ عصالالالالالالالالام الالالالالالالالالدٌن مصالالالالالالالالطفى 

 3 حسٌن أبو الشٌخ

 عضو مجلس إدارة األردنٌة 73,935 73,935
السالالالالالالالٌد/ عبالالالالالالالدالرحمن عبالالالالالالالد  محمالالالالالالالد 

 4 اسمٌ 

 عضو مجلس إدارة األردنٌة 5,589,616 5,589,616
السالالالالالالالالالادة/ شالالالالالالالالالركة مارٌالالالالالالالالالا للتطالالالالالالالالالوٌر 

 العقاري
 الضموروٌمثلها /السٌد عالء 

5 

 

 

 

 ة العلٌاذٌواإلدارة التنفٌ مساهمات الشركات المسٌطر علٌها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة: 

 الشخص المسٌطر 31/12/2019الرصٌد فً  31/12/2020الرصٌد فً  إسم الشركة

 5,589,616 شركة مارٌا للتطوٌر العقاري
 

 ال ٌوجد 5,589,616
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 :قبل اإلدارة التنفٌذٌة العلٌاب.  عدد األوراق المملوكة من 

المملوكة  عدد األوراق الجنسٌة المنصب اإلسم
بلسمه شخصٌا  فً 

31/21/2020 

عدد األوراق المملوكة 
بلسمه شخصٌا  فً 

31/12/2019 

 - - األردنٌة العام المدٌر سعٌد محمد سلٌمان األ را

قالالالالالائم بؤعمالالالالالال المالالالالالدٌر  ابراوٌم محمد موسى عفان 
 المالً

 - - األردنٌة

 

 ج. مساهمات أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا

عدد األسهم  صلة القرابة الجنسٌة إسم المساهم
2020 

عدد األسهم 

2019 

 2,000 1,250 إبن السٌد/ كفاح المحارم  نائب رئٌس مجلس اإلدارة األردنٌة عبد الرحمن كفاح المحارم 

 22,500 22,500 إبن الدكتور/عصام أبوالشٌخ عضو مجلس اإلدارة األردنٌة عصام الدٌن مصطفى أبو الشٌخٌ ن 

 33,781 33,781 إبنة الدكتور/عصام أبوالشٌخ عضو مجلس اإلدارة األردنٌة دٌان عصام الدٌن مصطفى أبو الشٌخ

 23,170 23,170 أبوالشٌخ عضو مجلس اإلدارةإبن الدكتور/عصام  األردنٌة  ٌد عصام الدٌن مصطفى أبو الشٌخ

 953 1 إبنة الدكتور/عصام أبوالشٌخ عضو مجلس اإلدارة األردنٌة شهد عصام الدٌن مصطفى أبو الشٌخ

  أعضاء مجلس اإلدارة وأشخا  اإلدارة العلٌا.شركات مسٌطر علٌها من قبل أقارب ال ٌوجد 

 

 

 

 ء مجلس اإلدارة:عضاكل من رئٌس وأ فآت التً ٌتمتع بهاالمزاٌا والمكا  أ. .18

جمالً المزاٌا إ
 السنوبة

تارٌخ إنتهاء 
 العضوٌة

بدل 
التنقالت 
 السنوي

 الرقم إسم العضو المنصب المكافآت

 1  السٌد/ ٌحٌى عبد  محمد اسمٌ  رئٌس مجلس اإلدارة - - - -

 2 السٌد/ كفاح أحمد المحارم  نائب رئٌس مجلس اإلدارة - - - -

 3 الدكتور/ عصام الدٌن مصطفى ابوالشٌخ عضو مجلس اإلدارة - - - -

 4 السٌد/ عبدالرحمن عبد  محمد اسمٌ  عضو مجلس اإلدارة - - - -

الضمور خالد عالء /السٌد عضو مجلس اإلدارة - - - -  5 

    .ال ٌوجد أٌة م اٌا عٌنٌة ٌتمت  بها أي من رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة 
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  2020وقد تنا ل اعضاء مجلس اإلدارة عن بدل التنقالت للعام. 

 

 

 

 :أشخاص اإلدارة التنفٌذٌة العلٌاالمزاٌا والمكافآت التً ٌتمتع بها   ب.

مزاٌا  المجموع
 أخرى

 الراتب المكافآت
 السنوي

 الرقم اإلسم المنصب

 المدٌر العام 39,600 - - 39,600
 

سعٌد محمد سلٌمان األ را  
      

1 

قائم بؤعمال المدٌر المالً من  2400   2400
01/11/2019  

براوٌم محمد موسى عفان ا  2 

 

 ٌة م اٌا عٌنٌة ٌتمت  بها أي من أشخا  اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا.ال ٌوجد أ   

 

 

 :. التبرعات والمنح التً دفعتها الشركة خالل السنة المالٌة19

  31/12/2020 الفترة المالٌة المنتهٌة  فًال ٌوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل. 

 

. العقود والمشارٌع واإلرتباطات التً عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقٌقة أو الحلٌفة 20

 موظف فً الشركة أو أقربائهم.أو رئٌس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدٌر العام أو أي 

أومشارٌ  أوارتباطات عقدتها الشركة المصدرة م  الشركات التابعة أو الشقٌقة أو ال ٌوجد أي عقود        

 الحلٌفة أو رئٌس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدٌر العام أو أي موظ  فً الشركة أو أقربائهم.

 

 . أ. مساهمة الشركة فً حماٌة البٌئة21

 ساومات للشركة فً حماٌة البٌئة.ال ٌوجد م 

 

 

 مساهمة الشركة فً خدمة المجتمع المحلًب. 

  ٌوجد مساومات للشركة فً خدمة المجتم  المحلً ال. 

  لمجلس اإلدارة تاإجتماع عشرتم عقد. 

 إجتماعات للجنة التدقٌا المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ةتم عقد أربع 

  والمكافآت كل تم عقد اجتماعٌن لكل من لجنة الحوكمة ولجنة المخاطر ولجنة الترشٌحات

 على حد  وفا تعلٌمات الحوكمة.
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 شركة مساكن األردن لتطوٌر األراضً والمشارٌع الصناعٌة  )مساكن كابٌتال(

2020تقرٌر الحوكمة السنوي لعام   

 

/بن من 118/نن و)12وفا تعلٌمات الحوكمة الصادرة باالستناد ألحكام المادتٌن )

والمقر بموجب قرار مجلس مفوضً  2017لسنة  ن18قانون األوراا المالٌة رقم )

 22/5/2017ن تارٌخ 146/2017وٌئة األوراا المالٌة رقم )
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قامـالالالالالالالالـت شـالالالالالالالالـركة مسالالالالالالالالاكن األردن لتطالالالالالالالالوٌر األراضالالالالالالالالً والمشالالالالالالالالارٌ  الصالالالالالالالالناعٌة )مسالالالالالالالالاكن  -1

مـالالالالالالالالـ   كابٌتالالالالالالالالالن بتحدٌـالالالالالالالالـث نظـالالالالالالالالـام حوكمـالالالالالالالالـة الشـالالالالالالالالـركات المتبـالالالالالالالالـ  لدٌهـالالالالالالالالـا، لٌتناسـالالالالالالالالـب

/نن 12متطلبـالالالالالالالالالالـات وٌئالالالالالالالالالالـة األوراا المالٌالالالالالالالالالالة الصالالالالالالالالالالادر باالسالالالالالالالالالالتناد ألحكالالالالالالالالالالام المالالالالالالالالالالادتٌن )

والمقالالالالالالالالالر بموجالالالالالالالالالب  2017ن لسالالالالالالالالالنة 18/بن مالالالالالالالالالن قالالالالالالالالالانون األوراا المالٌالالالالالالالالالة رقالالالالالالالالالم )118و)

ن تالالالالالالالالالالالالارٌخ 146/2017قالالالالالالالالالالالالرار مجلالالالالالالالالالالالالس مفوضالالالالالالالالالالالالً وٌئالالالالالالالالالالالالة األوراا المالٌالالالالالالالالالالالالة رقالالالالالالالالالالالالم )

عالالالالالالالالالالالالـة بهالالالالالالالالالالالالـذا وبمالالالالالالالالالالالالـا ٌعكالالالالالالالالالالالالـس أفضالالالالالالالالالالالالـل الممارسالالالالالالالالالالالالـات العالمٌالالالالالالالالالالالالـة المتب 22/5/2017

وٌؤتالالالالالـً والالالالالـذا التعدٌالالالالالـل فالالالالالـً إطالالالالالـار سالالالالالـعً الشالالالالالـركة الالالالالالى تحدٌالالالالالـث أنظمتهالالالالالـا  .الخصالالالالالـو 

بمالالالالالالـا ٌدعالالالالالالـم تحقٌالالالالالالـا أودافهالالالالالالـا ومبادئهالالالالالالـا، وضمالالالالالالـان القٌالالالالالالـام بالعملٌالالالالالالـات المإسسالالالالالالـٌة بطالالالالالالـرا 

أكثالالالالالالـر كفالالالالالالـاءة ومرونالالالالالالـ  وبؤقالالالالالالـل كلفالالالالالالـة مادٌالالالالالالـة و منٌالالالالالالـة ممكنالالالالالالـة، مالالالالالالـ  الحالالالالالالـر  علالالالالالالـى 

ـتثمرٌن وصغالالالالالالالالـار المسالالالالالالالـاومٌن، وأصحالالالالالالالالـاب االلتالالالالالالال ام بالشالالالالالالالالـفافٌة وحماٌالالالالالالالـة حقالالالالالالالالـوا المسالالالالالالال

 المصالـح االخر .

 

أسماء أعضاء مجلس االدارة الحالٌٌن والمستقٌلٌن وتحدٌد فٌما اذا كان العضو تنفٌذي او غٌر  -2

 تنفٌذي ومستقل او غٌر مستقل:

 

 .2020*خمسة أعضاء حالٌٌن عام 

*علالالالالالالالى ضالالالالالالالوء محضالالالالالالالر إجتمالالالالالالالاع الهٌئالالالالالالال  العامالالالالالالالة ظٌالالالالالالالر العالالالالالالالادي لشالالالالالالالركة مسالالالالالالالاكن االردن لتطوٌراألراضالالالالالالالً 

ن مالالالالالالالن عقالالالالالالالد 5تالالالالالالالم تعالالالالالالالدٌل المالالالالالالالادة رقالالالالالالالم ) 23/06/2018والمشالالالالالالالارٌ  الصالالالالالالالناعٌة م.ع.م والمنعقالالالالالالالد بتالالالالالالالارٌخ 

أعضالالالالالالالاء تنتخالالالالالالالالبهم الهٌئالالالالالالالة العامالالالالالالالالة  التؤسالالالالالالالٌس لتصالالالالالالالبح )ٌتالالالالالالالالولى إدارة الشالالالالالالالركة مجلالالالالالالالس إدارة مالالالالالالالالن خمسالالالالالالالة

ن مالالالالالالالن النظالالالالالالالام األساسالالالالالالالً للشالالالالالالالركة، وذلالالالالالالال  11ن سالالالالالالالنوات وتعالالالالالالالدٌل الفقالالالالالالالرة )أن مالالالالالالالن المالالالالالالالادة رقالالالالالالالم )4لمالالالالالالالدة)

ن أعضالالالالالالاء لتصالالالالالالبح )ٌتالالالالالالولى إدارة 7ن أعضالالالالالالاء بالالالالالالدال  مالالالالالالن )5بتخفالالالالالالٌض عالالالالالالدد أعضالالالالالالاء مجلالالالالالالس اإلدارة الالالالالالالى )

ئالالالالالالالة العامالالالالالالالة للشالالالالالالالركة الشالالالالالالركة مجلالالالالالالالس إدارة مكالالالالالالالون مالالالالالالالن خمسالالالالالالالة أعضالالالالالالالاء, وٌالالالالالالتم انتخالالالالالالالابهم مالالالالالالالن قبالالالالالالالل الهٌ

بالالالالالاإلقتراع السالالالالالري وفقالالالالالا  ألحكالالالالالام قالالالالالانون الشالالالالالركات، وٌقالالالالالوم المجلالالالالالس بمهالالالالالام ومسالالالالالإولٌات إدارة الشالالالالالركة لمالالالالالدة 

 أرب  سنوات تبدأ من تارٌخ انتخاب ن.

وفالالالالالالو وم بالت كٌالالالالالالة باجتمالالالالالالاع الهٌئالالالالالالة العامالالالالالالة ظٌالالالالالالر العالالالالالالادي والمنعقالالالالالالد * تالالالالالالم انتخالالالالالالاب أعضالالالالالالاء مجلالالالالالالس اإلدارة 

 . 2019-12-22بتارٌخ 

 اسم عضو مجلس اإلدارة المنصب الوضع

محمد اسمٌ ٌحٌى عبد   رئٌس مجلس االدارة  ظٌر تنفٌذي/ ظٌرمستقل  

 كفاح أحمد مصطفى المحارمة نائب رئٌس مجلس االدارة ظٌر تنفٌذي/ مستقل

 عصام الدٌن مصطفى حسٌن ابو الشٌخ عضو ظٌر تنفٌذي/ مستقل

 ظٌر تنفٌذي/ظٌر مستقل
 

 عضو

 شركة مارٌا للتطوٌر العقاري

الضمور خالد وٌمثلها:عالء  

محمد اسمٌ  عبد الرحمن عبد  عضو ظٌر تنفٌذي/ظٌر مستقل  
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 مناصب التنفٌذٌة فً الشركة وأسماء االشخاص الذٌن ٌشغلونها: ال -3

 

  

 عضوٌات مجالس اإلدارة األخرى ألعضاء مجلس االدارة: -4

 

 االسم المنصب

فً: عضو مجلس ادارة  

 شركة عمون لإلستثمارات المتعددة م.ع.م -
 شركة اإلسراء لإلستثمار والتموٌل اإلسالمً م.ع.م -

 

 كفاح أحمد مصطفى المحارمه

 

 عضو مجلس ادارة فً:

 الشركة الدولٌة لإلستثمارات الطبٌ  -
 

 

 عصام الدٌن مصطفى ابو الشٌخ

 

 :ضابط االرتباط  -5

 تم تسمٌة السٌد / سعٌد محمد سلٌمان األ را ضابط ارتباط الحوكمة فً الشركة.           

 

 اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة كما ٌلً: -6

 لجنة التدقٌا. -1
 لجنة الترشٌحات والمكآفات. -2
 لجنة الحوكمة. -3
 لجنة إدارة المخاطر. -4

 

 

 

 

 المنصب االسم

 المدٌر العام سعٌد محمد سلٌمان األزرق

 01/11/2019قائم بؤعمال المدٌر المالً من  إبراهٌم محمد موسى عفانه
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 اوال: لجنة التدقٌق:

مساكن األردن لتطوٌر األراضً والمشارٌ  الصناعٌة )مساكن كابٌتالن من ثالثة تتؤل  لجنة التدقٌا فً شركة 
وذل  بحضور جمٌ  األعضاء وبحضور مدقا  2020اجتماعات خالل العام  4أعضاء حٌث اجتمعت 
 الحسابات فً إجتماع واحد.

 :2020أعضاء لجنة التدقٌق للعام  -

 

 

 

 

 

 أعضاء اللجنة المنصب مإهالت وخبرات اعضاء اللجنه

 

 ( مدٌر العملٌات لمكاتب مجموعةHAMG ن فً األردن
 واإلمارات.

 ( عضو مجلس ادارة مجموعةHAMG.ن فً األردن 

  ًمدٌر تطوٌر األعمال فً شركة فٌرست كابٌتال القابض  ف
 دبً.

  لكرة القدم فً  1860رئٌس المجلس اإلشرافً فً نادي مٌونخ
 المانٌا.

 

 ٌحٌى عبدهللا محمد اسمٌك رئٌس اللجنة

  عمل فً منصب مدٌر العالقات العامة فً شركة األشمل
 لإلستثمارات العقارٌة فً األردن.

 " عمل كمستشار إداري فً مجموعةHAMGفً االردن " . 
 

 عالء خالد سالمه الضمور عضو

 .عضو جمعٌة جراحً العظام العالمٌة 

 .عضو جمعٌة جراحً العظام األمرٌكٌة 

 .عضو جمعٌة جراحً العظام األوروبٌة 

 .عضو جمعٌة جراحً العظام األردنٌة 

 عصام الدٌن مصطفى ابو الشٌخ عضو
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 ثانٌا: لجنة الترشٌحات والمكؤفات:

 :2020أعضاء لجنة الترشٌحات والمكؤفات للعام  -

 

 الحوكمة:ثالثا : لجنة 

 :2020أعضاء لجنة الحوكمة للعام  -

 

 رابعا:  لجنة إدارة المخاطر:

 :2020عضاء لجنة إدارة المخاطر للعام أ -

 

تم عقد اجتماعٌن لكل من لجنة الحوكمة ولجنة المخاطر ولجنة الترشٌحات والمكافآت كل على حد  وفا *    
 .2020تعلٌمات الحوكمة خالل العام 

 

 ٌحٌى عبدهللا محمد اسمٌك رئٌس اللجنة 

 عصام الدٌن مصطفى ابو الشٌخ عضو

 عالء خالد الضمور عضو 

 ٌحٌى عبدهللا محمد اسمٌك رئٌس اللجنة 

 عصام الدٌن مصطفى ابو الشٌخ عضو

 عالء خالد الضمور عضو 

 ٌحٌى عبدهللا محمد اسمٌك رئٌس اللجنة 

 مصطفى ابو الشٌخعصام الدٌن  عضو

  سعٌد محمد سلٌمان األزرق            عضو 
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 اجتماعات مجلس االدارة: -7

 :2020ن إجتماعات مجلس إدارة خالل العام 10تم عقد )           

 

حضور كامل باستثناء السٌد كفاح المحارمة والسٌد عبد الرحمن اسمٌ  لعذر قبل  

 المجلس

 االجتماع االول

حضور كامل باستثناء السٌد عالء الضمور والسٌد عصام ابو الشٌخ لعذر قبل  

 المجلس

 االجتماع الثانً

كامل باستثناء السٌد كفاح المحارمة والسٌد عبد الرحمن اسمٌ  لعذر قبل  حضور 

 المجلس

 االجتماع الثالث

وسٌلة اتصال مرئً ومسموع الكترونً –حضور كامل   االجتماع الراب  

وسٌلة اتصال مرئً ومسموع الكترونً –حضور كامل   االجتماع الخامس 

الكترونًوسٌلة اتصال مرئً ومسموع  –حضور كامل   االجتماع السادس 

وسٌلة اتصال مرئً ومسموع الكترونً –حضور كامل   االجتماع الساب  

حضور كامل باستثناء السٌد كفاح المحارمة والسٌد عبد الرحمن اسمٌ  لعذر قبل  

 المجلس

 االجتماع الثامن

  حضور كامل باستثناء السٌد كفاح المحارمة والسٌد عبد الرحمن اسمٌ  لعذر قبل

 المجلس

 االجتماع التاس 

حضور كامل باستثناء السٌد كفاح المحارمة والسٌد عبد الرحمن اسمٌ  لعذر قبل  

 المجلس

 االجتماع العاشر
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 تنظٌم أعمال المجلس -8

 تن اجتماعا10بهد  ضمان شمولٌة المواضٌ  المعروضة فً اجتماعات المجلس، فقد عقد المجلس )
 .2020خالل العام 

 

 تقوم اإلدارة التنفٌذٌة باقتراح المواضٌ  التً تراوا مهمة على جدول أعمال كل اجتماع. -أ 

 ٌتم  بحث المواضٌ  المعروضة فً اجتماعات المجلس بشكل شمولً. -ب 

تقوم الشركة بت وٌد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافٌة وقبل مدة كافٌة من اجتماعات المجلس  -  
 مناسبة.لتمكٌنهم من اتخاذ القرارات ال

 ٌقوم أمٌن سر المجلس بتدوٌن كافة نقاشات المجلس التً تتم  خالل اجتماعات المجلس. -د 

 مسإولٌات أعضاء مجلس اإلدارة محددة وواضحة وبما ٌتماشى والتشرٌعات ذات العالقة -ه 
 )وأعضاء المجلس على إطالع بذل ن.

 إن جمٌ  العملٌات التً تتطلب موافقة المجلس تكون موضحة كتابٌا . -و 

ٌطل  أعضاء المجلس على التطورات داخل الشركة والقطاعات االستثمارٌة المحلٌة والدولٌة من  -  
 خالل تقارٌر ودراسات تقدمها اإلدارة. 

 إن اتصال أعضاء المجلس ولجان  متاح م  اإلدارة التنفٌذٌة. -ح 

ٌذٌةن وٌتم للشركة وٌكل تنظٌمً ٌبٌن التسلسل اإلداري )بما فً ذل  لجان المجلس واإلدارة التنف -ط 
 تضمٌن  التقارٌر السنوٌة الطالع المساومٌن.

د أمٌن سر المجلس من اتباع أعضاء المجلس لإلجراءات المقررة من المجلس، ومن نقل  -ي  ٌتؤك 
المعلومات بٌن أعضاء المجلس ولجان  واإلدارة التنفٌذٌة، باإلضافة إلى تحدٌد مواعٌد اجتماعات 

د المجلس وظٌفة ومهام أمٌن سر المجلس بشكل رسمً المجلس وكتابة محاضر االجتماع، وٌح د 
وكتابً وبما ٌتماشى ومستو  المسإولٌات المشار إلٌها أعاله، كما ٌتم  اتخاذ أي قرار ٌتعلا 

 بتعٌٌن  أو تنحٌت  من قبل المجلس باإلجماع.
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 البٌانات المالٌة السنوٌة الموحدة للشركة  
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   مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة 

 2020كانون األول  31كما في   القوائم المالية الموحدة
 وتقرير مدقق الحسابات المستقل 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة 

 المحتويات 

 
 صفحة  

 5 - 3      تقرير مدقق الحسابات المستقل
 6 2020كانون األول  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

 7 2020كانون األول  31قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 
 8 2020كانون األول   31الموحدة للسنة المنتهية في  اآلخر قائمة الدخل الشامل

 9 2020كانون األول  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 
 10 2020كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 

 28 – 11 2020كانون األول  31 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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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 قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة 

ة وقائمة الدخل  ، وكل من قائمة الدخل الموحد2020كانون األول  31كما في  ةوالتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد، معاً بالمجموعة(
وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،   ةوقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد  الموحدة  األخر الشامل

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

مساكن   لمجموعةالمركز المالي الموحد  ،ع النواحي الجوهريةفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جمي 
وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة   ،2020كانون األول  31كما في األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية 

 ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. ب المنتهية 
 

 أساس الرأي  
في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول   لهذه المعايير موضحة الحقاً  لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً 

الدولية للمحاسبين "دليل قواعد  مجلس معايير السلوك األخالقي  وفقاً لمتطلبات المجموعةعن  تدقيق القوائم المالية الموحدة. نحن مستقلين
بالمسؤوليات   اللتزامنابأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة  العالقة لمتطلبات األخالقية ذات وا السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين"

 لهذه المتطلبات.  األخالقية األخرى وفقاً 
 

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

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

المالية الموحدة ككل، ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأياً منفصالً حول هذه   القوائماألمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا 
 :األمور

 
 استثمارات عقارية 

من موجودات المجموعة، يتعين على المجموعة إعادة تقييم تلك االستثمارات العقارية عند إعداد   %87تشكل االستثمارات العقارية ما نسبته 
  بخبير ة ستعان المجموعة باال قامتالقوائم المالية الموحدة لتحديد القيمة العادلة لها وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، وعليه 

على قائمة الدخل الموحدة لتلك الفترة وعليه تعتبر  وعكس أثر االنخفاض في القيمة  لتقدير القيمة العادلة لتلك االستثمارات مستقل عقاري 
 االستثمارات العقارية أمراً هاماً لتدقيقنا.

 
 نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر 

ات المجموعة المتبعة في تقييم االستثمارات العقارية ومراجعة تلك التقييمات والمستندة إلى  إن إجراءات التدقيق المتبعة تضمنت فهم إلجراء
واحتساب القيمة العادلة لتلك االستثمارات وقيد أي تدني في قيمتها )إن وجد(، ومراجعة كفاية االفصاحات عن القيمة   مستقلقاري ع خبير

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

 . الموحدة وتقريرنا حولها 
 

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

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

نه  إأخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، ف بوجود على العمل الذي قمنا به  وفي حال استنتجنا بناءً  .المعلومات األخرى أخطاء جوهرية 
 يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة، وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها. 

 
 القوائم المالية الموحدة  حولالمسؤولين عن الحوكمة ومسؤوليات اإلدارة  

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

 خطأ.   كانت ناشئة عن احتيال أو عن
 

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،  االستمرارية العالقة باالستمرارية واستخدام أساس 

 واقعي غير ذلك. 
 

 التقارير المالية. عملية إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على 
 

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

 . حولها االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا
 

  ال تضمن دائماً اكتشاف للمعايير الدولية للتدقيق  وفقاً إجراءات التدقيق التي قمنا بها  التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكن
 . ت إن وجدو  ة حتىجوهري ال األخطاء 

 

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

   

قاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،  كجزء من عملية التدقيق وف
 باإلضافة إلى: 

 

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

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

 

بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء   العالقة لداخلية ذات الحصول على فهم ألنظمة الرقابة ا -
 . المجموعة رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في 

 

 دارة. تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإل -
 

في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان   االستمرارية االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس  -
.  كمنشأة مستمرة  على االستمرار  المجموعةهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة 

  ا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية إذ
نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم  سالموحدة، وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم، فإننا 

  المجموعة ول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة الحص
 على االستمرار. 

 

امالت  وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المع اإلفصاحاتتقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها  -
 واألحداث بشكل يحقق العرض العادل. 

 

ي حول القوائم  أضمن المجموعة إلبداء ر األعمال أنشطة أو  المالية للمنشآتالمعلومات  ومالئمة حولتدقيق كافية  أدلةالحصول على  -
عن إبداء الرأي حول  مسؤولين 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(، لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة
 نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.  التدقيق الهامة، بما في ذلك أي

 

بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، وإبالغهم عن جميع  التزامنا لقد زودنا أيضاً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد 
 تنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت. العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقاللي 

 

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

اإلفصاح عن ذلك األمر، أو في حاالت نادرة جداً، والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا، لوجود أثار سلبية متوقع أن  
 .  اإلفصاحات تفوق المنفعة العامة من تلك 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى 

  معها متفقة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة  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 

 نسيم شاهين                                                                                                     2021شباط  22في 
 812إجازة رقم                                                                                           
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 لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مساكن األردن   مجموعة
   المساهمة العامة المحدودة 

 2020كانون األول  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

 

 إيضاحات  الموجودات 
 

2020 
 دينــار 

 2019 
 دينــار 

      موجودات غير متداولة  
10 300  4 ممتلكات ومعدات     843 16  
8 270 260  5 استثمارات عقارية    070 905 8  

 1  1  6 استثمار في شركة حليفة 
58 705  7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر    831 48  

554 354  19 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة     554 354 

8  893  620   مجموع الموجودات غير المتداولة    099  525  9  

      موجودات متداولة  
52 666  15 177  8 أرصدة مدينة أخرى   

31 600  9 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    100 36  
155 819  10 ذمم مدينة   151 192  

1 190  850  11 شيكات برسم التحصيل   
374 460  12 أرصدة لدى البنوكنقد في الصندوق و   474 102  

577  906   الموجودات المتداولة   مجموع     581  384  

9  471  526   مجموع الموجودات     680  909  9  

      والمطلوبات    الملكيةحقوق 
     13 الملكيةحقوق 
 000 240 12  12 240 000   المال رأس 

 (302 802)  (292 928)   التغير المتراكم في القيمة العادلة 
 ( 3 734 629)  ( 3 952 761)   خسائر متراكمة 

7  994  311   لكية مجموع حقوق الم    569  202  8  

      المطلوبات 
      المطلوبات غير المتداولة 

1 236 212  19 عالقة مبالغ مستحقة إلى جهات ذات    212 411 1  

1  236  212   مجموع المطلوبات غير المتداولة    212  411  1  

      المطلوبات المتداولة 
9 410  20 ومساهمة وطنية    مخصص ضريبة الدخل   000 

411 547   ذمم دائنة   989 111  
95 310   ايرادات إيجار غير متحققة     809 152  

8 186   أمانات مساهمين   186 8  
13 550  14 أرصدة دائنة أخرى    915 22  

241  003   مجموع المطلوبات المتداولة    899  295  

1  477  215   مجموع المطلوبات    111  707  1  

9  471  526   والمطلوبات    الملكيةمجموع حقوق    680  909  9  

 
 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   25إلى رقم  1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
   المساهمة العامة المحدودة 

 2020كانون األول   31قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  

  
  

 إيضاحات 
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 600 530  460 987   إيجارات  إيراد
 (202 507)  (134 652)  15 تشغيلية مصاريف 

 (29 595)  (29 595)  5 تشغيلي استهالك
 (1 036 659)  (113 511)  16 خسائر بيع استثمارات عقارية 

 (668 231)  183 229   )الخسارة(  الربح مجمل 
 (149 374)  (126 534)  17 مصاريف إدارية  

 (2 000)  (4 500)   من خالل قائمة الدخل  مالية بالقيمة العادلةفروقات تقييم موجودات 
 (25 163)  000   مصاريف تمويل  

 (1 215 527)  (191 704)  5 مخصص تدني استثمارات عقارية 
 000  (27 624)  10 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 000  11 475   إيرادات أخرى  

 (2 060 295)  (155 658)   قبل الضريبة  السنة  خسارة

 000  (62 474)  20 ومساهمة وطنية   ضريبة الدخل 

 (2 060 295)  (218 132)   خسارة السنة 

      
      

 دينار (0.168)  دينار (0.018)  18 السنة خسارة  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من

 
 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   25 إلى رقم 1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
   المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول   31الموحدة للسنة المنتهية في   األخر قائمة الدخل الشامل 

 
 
 

2020 
 دينــار 

 2019 
 دينــار 

 (2 060 295)  (218 132) السنة   خسارة
    اآلخر  بنود الدخل الشامل 

 6 583  9 874 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

 ( 2 053 712)  ( 208 258) للسنة اآلخر   الدخل الشاملو الخسارة 

 
 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   25إلى رقم  1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
   المساهمة العامة المحدودة 

 2020كانون األول   31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 

  

 

يحظر التصرف بالمتغير المتراكم في القيمة العادلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي  بموجب تعليمات السلطات الرقابية 
 وزيعكما يستثنى الرصيد المدين من األرباح القابلة للت  وجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه فعال  من خالل عمليات البيع

 إلى تعليمات هيئة األوراق المالية. استنادا  
 

 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   25إلى رقم  1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن

   خسائر   التغير المتراكم في   س  أر 
 المجموع   متراكمة  القيمة العادلة   المال  
 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  

 10  256  281  ( 1 674 334)  (385 309)  000 240 12 2018كانون األول   31
 ( 2 060 295)  ( 2 060 295)  000  000 السنة  خسارة 

 6 583  000  6 583  000  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

 8  202  569  ( 3 734 629)  ( 302 802)  000 240 12 2019كانون األول   31
 (218 132)  (218 132)  000  000 خسارة السنة 

 9 874  000  9 874  000  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

 7  994  311  ( 3 952 761)  ( 292 928)  12  240  000 2020كانون األول   31
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة 

 2020كانون األول   31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  

 
  

 إيضاحات 
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

      األنشطة التشغيلية 
 ( 2 060 295)  (155 658)   قبل الضريبةالسنة  خسارة 

      تعديالت 
 37 884  36 138  5,4   استهالكات

 2 000  4 500   فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 25 163  000   مصاريف تمويل  

 000  27 624  10 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 1 215 527  191 704  5 مخصص تدني استثمارات عقارية 

 1 036 659  113 511  16 خسائر بيع استثمارات عقارية 
        الموجودات والمطلوبات في   التغير 

 12 954  340   شيكات برسم التحصيل 
 152 328  8 708   مدينةذمم 

 17 098  (15 575)   أرصدة مدينة أخرى 
 53  12 558   ذمم دائنة
 (162 372)  (57 499)     إيجار غير متحققة ايرادات 

 (36 786)  (19 365)   أرصدة دائنة أخرى 

 240 213  146  986   ية التشغيل األنشطة من  صافي التدفقات النقدية 

      ية االستثمار  األنشطة
 1 190 000  300 000  16 المتحصل من بيع استثمارات عقارية بالصافي 

 1 190 000  300  000     االستثمارية األنشطة  من صافي التدفقات النقدية 

      ية التمويل  األنشطة
 (800 000)  (175 000)   مبالغ مستحقة جهات ذات عالقة 

 (540 485)  000   ك دائنقرض وبن 
 (25 163)  000   مدفوعة مصاريف تمويل 

 (1 365 648)  ( 175 000)   األنشطة التمويلية  المستخدمة في صافي التدفقات النقدية 

 64 565  271  986   التغير في النقد وما في حكمه 
 37 909  102 474  12 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 102 474  374  460  12 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

 
 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   25إلى رقم  1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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 ـامــعـ .1
وسجلت لدى وزارة   2008أيار  26بتاريخ  المحدودة عامةالمساهمة التأسست شركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية 

بتاريخ لشروع بالعمل تسجيل هو المملكة األردنية الهاشمية وقد حصلت على حق االمركز  إن(. 455الصناعة والتجارة األردنية تحت الرقم )
 .2008آب  21

 

وبقيمة  دينار 18 000 000من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ  %32مال بنسبة التم تخفيض رأس  2013تموز  21بتاريخ 
ليصبح رأس   2012 األولكانون  31كما هي في دينار  5 795 308وذلك لغايات إطفاء معظم الخسائر المتراكمة البالغة  5 760 000

 القانونية لدى الجهات الرسمية.  اإلجراءاتحيث تم استكمال جميع  دينار، 12 240 000مصرح والمكتتب به بعد التخفيض مال الال
 

مال الليصبح رأس دينار،  12 240 000مال بقيمة الزيادة رأس  2015تشرين الثاني  7قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 
 بتاريخ، 2015تشرين الثاني  23وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ القانونية لدى  اإلجراءاتحيث تم استكمال  دينار، 24 480 000المصرح 

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

 

يصالوذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها  األراضيغايات شراء وبيع الأهم  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 أوو/ إدارة، مصلحةالبما يحقق 

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  آخر باي وجه  أوفي البنوك و/ بإيداعها أموالهااستثمار ، وغير منقولة

 واألنظمة.لقوانين ل ا  وفق
 

 المالية الموحدة  القوائموتتطلب هذه  2021شباط  22 في جلسته المنعقدة بتاريخ اإلدارةالمرفقة من قبل مجلس  الموحدة المالية القوائمتم إقرار 
 الهيئة العامة للمساهمين.موافقة 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  .2
للسنة المنتهية في  الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية الموحدة  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية

 :2020كانون الثاني  1قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا  من  المجموعة، باستثناء أن 2019كانون األول  31
 

 (: تعريف "األعمال" 3تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( "اندماج األعمال"، لمساعدة  3مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )أصدر 

المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال. توضح هذه التعديالت 
دنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر اعمال غير موجودة، وتضيف الحد األ

توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات، وادخال اختبار 
 عادلة االختياري.تركيز القيمة ال

 

  تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية 
لمعامالت التي . وبالتالي، لم يتعين على الشركة إعادة النظر في هذه ا2020كانون الثاني  1أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد 

 حدثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
 

 .الموحدة للمجموعةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية 
 

 " (: تعريف "الجوهري8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ۔  (۸عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) -( ۱أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

  السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب معينة 
 من التعريف.
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ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها او إغفالها أو إخفاءها، تأثير بشكل معقول على القرارات التي 
 . معلومات مالية محددة حول المنشاةيتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر 

 

 .الموحدة للمجموعةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية 
 

 (7( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )9تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
تشمل عدد من عمليات  7ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  ۹قارير المالية الدولي رقم إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار الت 

اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى 
الى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط، خالل الفترة   التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية المستندة

(. قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة RFRالسابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر ) 
 غاية. المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة لل

 

 .الموحدة للمجموعةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية 
 

 COVID-19امتيازات االيجار المتعلقة بوباء   -( "االيجارات"  16" تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( االيجارات والتي 16تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )بإصدار  2020أيار  28قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ 

تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية . COVID -19تتعلق بامتيازات االيجار الناتجة عن وباء "
. يتعلق هذا COVID -19يازات االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء ( حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على امت 16الدولي رقم )

كحل عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار امتيازات االيجار  . 2021حزيران  30التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل 
 كتعديل على عقد اإليجار. COVID-19الناتجة عن وباء 

 

 . الموحدة للمجموعة لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية. 2020حزيران  1تم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من 
 
 ملخص ألهم األسس المحاسبية  .3
 

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

 الدولية.المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة 
 

  لتي تظهر بالقيمة العادلة.الموجودات المالية اوفقا  لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء  الموحدةالمالية  القوائمتم إعداد 
 

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

باستثناء أثر تطبيق  2019كانون األول  31إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في 
 (.23المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح رقم )
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 المالية الموحدة  القوائمأسس توحيد 
المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها، وتتحقق السيطرة عندما يكون  القوائمللشركة األم و المالية  القوائمالمالية الموحدة  القوائمتتضمن 

ت فيما  للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفا 
 بين الشركة األم والشركات التابعة.

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

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

الدخل الموحد حتى التاريخ الذي تفقد الشركة فيه  قائمةالشركات التابعة. يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة التي يتم التخلص منها في 
 السيطرة على الشركات التابعة.

 

 :المالية مع الشركة األم قوائمهاتم توحيد  يركات التابعة الت وفيما يلي عرض للش
 التملك نسبة       

 2019  2020  مال الرأس   النشاط   

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

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

شركة سوهو للتجارة واالستثمار )المساكن الخضراء  
 لالستثمار والتجارة سابقاً( 

 
 استثمارات عقارية 

 
000 1 

 
100% 

 
100% 

 %100  %100  1 000  استثمارات عقارية   شركة المساكن الراقية لالستثمار والتطوير العقاري  
 %100  %100  000 1  استثمارات عقارية   شركة مساكن بلعما للتطوير العقاري  

 

 

 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 ومعدات أجهزة  
 %15 سيارات 

 

عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن الممتلكات والمعدات عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من 
 الموحدة.  استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل

العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقا، يتم  الفاخت في نهاية كل عام، وفي حال للممتلكات والمعدات يتم مراجعة العمر االنتاجي المتوقع 
 القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير. استهالك

 

 استثمارات عقارية
العقارية )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة  االستثماراتويتم استهالك تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم 

 .%2المتوقع لها وبنسبة سنوية  اإلنتاجيبطريقة القسط الثابت على مدى العمر  لالستخدام
 

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

 

اكتمال يتم التحويل إلى االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك إما بانتهاء إشغالها من قبل المالك أو بتأجيرها لطرف آخر أو ب 
حديثها عملية اإلنشاء أو التحديث. يتم التحويل من االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك بإشغالها من قبل المالك أو البدء بت 

 تمهيدا  لبيعها.
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 حليفة  ةاالستثمار في شرك
  على تأثيرا  فعاال فيها وتمارس  % من حق التصويت50 إلى% 20 ته نسب ما  المجموعةلك تمت والتي  حليفةيظهر االستثمار في الشركة ال 

فة مضافا إليها حصة تظهر االستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية بالتكل ,المالية والتشغيلية بموجب طريقة حقوق الملكية هاسياسات 
 ،حليفة من نتائج أعمال الشركة ال المجموعةحصة  الموحدة 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  المجموعةتلك التغيرات بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية . ال يتم إثبات أية خسائر تزيد عن حصة 

 .حليفة التزامات الشركة ال حصتها في
 

 اآلخر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 بها لتوليد األرباح على المدى الطويل وليس ألغراض المتاجرة.  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
وضمن حقوق الملكية بما فيها التغير في القيمة العادلة  الموحدة الدخل الشاملالحقا  بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة 

، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح أو ةالناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبي 
تقييم االستثمارات الخاص  احتياطيحقوق الملكية، ويتم تحويل رصيد  وضمن الموحدة الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل

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

 

 الدخل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الشركات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل.  وسنداتيتضمن هذا البند االستثمار في أسهم 

 

الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقا  بالقيمة العادلة،  قائمةفي يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة )تقيد مصاريف االقتناء 
بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير  الموحدة الدخل قائمةويظهر التغير في القيمة العادلة لها في 

 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 قائمةسبة على هذه الموجودات في  يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكت 
 

 القيمة العادلة 
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، فيالمالية التي لها أسعار سوقية بدون تنزيل أية مصروفات مصاحبه 
 الموجودات والمشتقات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

 

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

 ة المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها. تحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدي 
 

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

 

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

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

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 بالموجودات المالية  االعترافتاريخ 

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

 الجهات ذات العالقة 
وفقا  لتعريف الجهات ذات العالقة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم   المجموعةيتم تحديد واإلفصاح عن الجهات ذات العالقة من قبل إدارة 

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

 المدينة الذمم
في حال عدم إمكانية تحصيلها خصما من  الذمم، ويتم شطب خسائر ائتمانية متوقعهتظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص 

 شطبها إلى اإليرادات.  التي تم الذممالمخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من 
 

 النقد وما في حكمه  
ر  ة أشه 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. 
 

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

 تتم.
 طريقة سعر الفائدة الفعلي. 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  المجموعةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على 

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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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف 

عندما يصبح من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للمجموعة نتيجة لعملية تبادل قابلة للقياس بصورة موثوقة وعند التمكن من  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. 

 

 ألجنبية العمالت ا 
بتحديد عملتها  الشركات التابعةاألم وتقوم كل من  لمجموعةلبالدينار األردني والذي يمثل العملة الرئيسية  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 بأسعاركما يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية 
 .الموحدةتسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت االجنبية في قائمة الدخل 

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

 كية.فروقات التحويل في بند مستقل ضمن حقوق المل
 

 ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية 
 تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة. 

 

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

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

 .الهاشمية األردنيةتحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقا  للقوانين المعمول بها في المملكة 
 

و المطلوبات في القوائم أقيمة الموجودات  بيناستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة  أوإن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها 
وتحتسب الضرائب  االلتزامالضرائب المؤجلة باستخدام طريقة  احتسابساسها. يتم أالربح الضريبي على  احتسابالمالية والقيمة التي يتم 

 الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية.  االلتزامالمؤجلة وفقا  للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية 
كانون الثاني  1)تاريخ التطبيق  2018( لعام 38رقم ) ن ضريبة الدخل المعدل، صدر قانو 2018كانون األول  31خالل السنة المنتهية في 

ضريبة الدخل للشركات باإلضافة إلى احتساب المساهمة الوطنية لغرض سداد الدين الوطني  نسبة(. وقد أدى القانون المعدل إلى تغيير 2019
 ى أساس القطاع.حيث أنه تم تحديد معدالت المساهمة الوطنية في القانون المعدل عل
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 

 استخدام التقديرات 
القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات  مجموعة السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة ال وتطبيق الموحدةإن إعداد القوائم المالية 

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 

ضرورة 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. 
 

 وهي مفصلة على النحو التالي: 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
 الشامل اعتمادا  على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدني في قائمة الدخل 

 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  مجموعةاعتمادا  على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري ال مجموعةيتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد ال
 تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري. 

 

 معدات و متلكات  م .4
 

  أثاث   ديكورات 
وبرامج  أجهزة  

 المجموع   سيارات   ومعدات 
 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  

          الكلفة 
 113 830  000 6  44 546  824 26  460 36 2019كانون األول  31

 113  830  000 6  44  546  824 26  36  460 2020كانون األول   31

          

          االستهالك المتراكم 

 96 987  000 6  42 115  21 565  27 307 2019كانون األول  31
 6 543  000  2 171  1 751  2 621 استهالك السنة 

 103  530  000 6  44  286  23  316  29  928 2020كانون األول   31

          
          القيمة الدفترية صافي  

 16 843  000  2 431  5 259  9 153 2019كانون األول  31

 10  300  000  260  3  508  6  532 2020كانون األول   31
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 عقارية استثمارات .5

 2020 
 دينــار 

 2019 
 دينــار 

 8 455 132  8 041 621   أراضي
 2 025 027  2 025 027 مباني *

 648  066  10  159  480  10 
 ( 1 325 335)  ( 1 517 039) مخصص تدني استثمارات عقارية 

 (249 754)  (279 349) المبنى مجمع استهالك

 260  270  8  070  905  8 

 

 944( من أراضي الزيتونة بمساحة 4( من الحوض رقم )501والمقامة على قطعة أرض رقم ) )تحت التشطيب(فيال  مبانيبند  ضمنيت  *
تم عرض ، شاريع اإلسكانيةبموجب عقد بيع مع الشركة األندلسية للمنتجعات السياحية والم 2012 سنةخالل  بتملكها مجموعةقامت المتر 

 .للفيال مناسبالفيال للبيع من خالل مكاتب عقارية ولم تحصل الشركة حتى االن على سعر 
  

  مستقل عقاريخبير  يمتقيلوفقا   2020كانون األول  31كما في  دينار 9 451 256 لالستثمارات العقاريةبلغت القيمة العادلة 
 .دينار( 10 056 471: 2019)
 

 : مخصص تدني استثمارات عقاريةفيما يلي الحركة التي تمت على 
 2020    2019 
 دينــار   دينــار  

 496 393  1 325 335 رصيد بداية السنة 
 1 215 527  191 704 مخصص تدني استثمارات عقارية خالل السنة 

 (386 585)  000 استبعادات

 1  325  335  1  517  039 رصيد نهاية السنة 

 
 :فيما يلي الحركة التي تمت على مجمع استهالك المبنى

 2020    2019 
 دينــار   دينــار  

 222 149  249 754 رصيد بداية السنة 
 29 595  29 595 السنة  استهالك

 ( 1 990)  000 استبعادات

 249  754  279  349 رصيد نهاية السنة 

 
 حليفة  استثمار في شركة .6
 2019    2020  المساهمة نسبة   طبيعة 
 دينــار   دينــار   2019 2020  النشاط  

 1  1  %30 %30  عقارية شركة اللجين لتطوير األراضي 

 
 من موجودات ومطلوبات الشركات الحليفة: مجموعةحصة ال

 2020 
 دينــار 

 2019 
 دينــار 

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

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

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 اآلخر  الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .7
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 26 331  36 205 مدرجة  محلية أسهم شركات 
 22 500  22 500 *غير مدرجة  محلية  في شركات  استثمار

 705  58  831  48 
 

           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 بمبلغ 2020كانون األول  31

 علم بأي مؤشرات على انخفاض قيمة تلك االستثمارات. علىدارة ليست ، واإلالموحدة تاريخ قائمة المركز المالي
 

 أرصدة مدينة أخرى  .8
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 226 48  7 848 أمانات ضريبة دخل 
 3 440  6 329 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 1 000  1 000 تأمينات مستردة

 177  15  666  52 
 

 العادلة من خالل قائمة الدخل موجودات مالية بالقيمة  .9
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

31  600 موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية    100  36  
 

 مدينة ذمم  .10
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 392 119  383 631 ذمم مستأجرين  
 17 860  17 640 ذمم أخرى 

 (217 828)  (245 452) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 819  155   151  192  

تتبع المجموعة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة ائتمانيا باإلضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان مناسبا، وذلك من اجل تخفيض 
 365تحصيلها ألكثر من خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات. وتقوم المجموعة بأخذ مخصص مقابل الذمم التي ال يتم 

 يوم في حال عدم وجود حركة سداد عليها.
 

 :مخصص خسائر ائتمانية متوقعةفيما يلي الحركة التي تمت على 
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 217 828  217 828 رصيد بداية السنة 
 000  27 624 مخصص للسنة 

 217  828  245  452 رصيد نهاية السنة 
 

 التحصيل شيكات برسم  .11
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 1  190  850 أشهر  3 - 1
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 أرصدة لدى البنوك نقد في الصندوق و  .12
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 102 028  374 043 حسابات جارية لدى البنوك
 446  417 الصندوق 

 460  374  474  102 

 
 حقوق الملكية  .13

 .سهم بقيمة إسمية دينار للسهم 12 240 000 إلىمقسم دينار  12 240 000والمدفوع  بهيبلغ رأس المال المصرح 
مال الليصبح رأس دينار،  12 240 000المال بقيمة زيادة رأس  2015تشرين الثاني  7قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 بتاريخ، 2015تشرين الثاني  23وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ القانونية لدى  اإلجراءاتحيث تم استكمال  دينار، 24 480 000المصرح 
المصرح والمكتتب به  رفع راس المال وتم على ضوء ذلك تعديل رأس المال دون تنفيذ قرار ةنقضت الفترة الزمني ا 2018لثاني تشرين ا 23

 في عقد التأسيس والنظام األساسي.  دينار 12 240 000 ليصبح
 

 أرصدة دائنة أخرى  .14
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 22 367  3 025 مصاريف مستحقة 
 548  525 ضريبة دخل أمانات 

 000  10 000 دفعات مقدمة 

 550  13  915  22 

   
 تشغيلية  مصاريف .15
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 96 932  35 482 رسوم ورخص 
 35 830  5 446 صيانة  

 28 930  25 383 كهرباء ومياه
 19 050  17 500 أمن وحماية  

 10 090  9 200 نظافة  
 9 978  40 378 إيجارات ضريبة دخل 

 1 444  1 139 مصاريف تأمين  
 253  124 أخرى 

 652  134  507  202 

 
 خسائر بيع استثمارات عقارية  .16
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 1 210 000  300 000 بيع استثمارات عقارية
 (2 226 659)  (413 511) كلفة استثمارات عقارية مباعة 

 (20 000)  000 عموالت بيع

 (511 113 )  (659 036 1 ) 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 مصاريف إدارية  .17
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 61 562  500 52 رواتب وأجور وملحقاتها  
 33 150  715 25 وقانونية أتعاب مهنية
 8 601  954 8 تأمين صحي

 10 265  789 8   ورخصرسوم  
 8 289  543 6 استهالكات
 6 120  120 6 اشتراكات 

 6 797  653 5 الضمان االجتماعي 
 1 883  156 3 كهرباء ومياه

 1 047  100 2 أجور تقييم أراضي 
 2 197  990 1 اجتماعات الهيئة العامة 

 2 287  562 1 أخرى  
 1 351  919   سيارات

 1 032  780 قرطاسية ومطبوعات 
 1 210  775 هاتف
 875  660 صيانة
 33  318 بنكية

 2 675  000 مكافآت 

 534  126  374  149 

 
 السنة  خسارةالحصة األساسية والمخفضة للسهم من  .18
 2020 

 دينــار 
 2019 

 دينــار 

 ( 2 060 295)  (218 132) السنةخسارة 
 12 240 000  12 240 000 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

 دينار (0.168)  دينار (0.018) 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 جهات ذات العالقة   ذمم .19

والشركات   مجموعةواإلدارة التنفيذية العليا للتشمل الجهات ذات العالقة الشركات التابعة والزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة 
 المسيطر عليها من قبل تلك الجهات.

 

 : ذات العالقةويلخص الجدول التالي التعامالت التي تمت مع الجهات 
 

 جهات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 
 2019    2020  طبيعة 
 دينــار   دينــار   العالقة  

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

   293  100  1   293  100  1  
 (545 939)  (545 939)   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

   354  554   354  554  
 

لشراء قطعة أرض في  %30في رأس مال شركة اللجين لتطوير األراضي والبالغة  بمقدار حصة المجموعة تمويل اليمثل هذا الرصيد قيمة  *
قيمة التدني في القيمة العادلة  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 
   2020    2019 
 دينــار   دينــار   العالقة طبيعة  

 ** محمد اسميك عبد للا حسن 
 سابقا رئيس مجلس اإلدارة
1  236  212  )كبار مساهمين(   212  411  1  

 

 عر فائدة وليس لها تاريخ استحقاق.ال تحمل هذه الدفعات س دينار، 1 236 212مبلغ  مجموعةالتمويالت للحجم صافي   بلغت **
 

 منافع اإلدارة التنفيذية العليا  
  2020  2019 
 دينــار   دينــار   

 50  626  42  000  رواتب 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية  .20
 

   مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعيةشركة 
بسبب زيادة المصاريف   2020كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

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

حتى تاريخ إعداد هذه  ولم يصدر القرار النهائي بعد بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة ، وقامت الدائرة2016، 2017 ،2018 ،2019
 القوائم المالية الموحدة.

 .2015كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 
 

 مساكن الحجاز لالستثمار والتطوير العقاري شركة 
وفقا  لقانون ضريبة الدخل  2020كانون األول  31تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 .2018( لسنة 38رقم )
 2019 كانون األول 31المنتهية في ة قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسن 

 ة الموحدة.الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالي  ولم تقم
 .2018كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 هي كما يلي: والمساهمة الوطنية إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل
  2020   
 دينــار   

 000  رصيد بداية السنة 
 62 474  المستحقة والمساهمة الوطنية ضريبة الدخل 
 (53 064)  المدفوعة  ضريبة الدخل 

 9  410  رصيد نهاية السنة 
 

 فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي: 
  2020   
 دينــار   

 297 495  الربح المحاسبي 
 000  مصروفات غير مقبولة ضريبياً  

 297  495  الربح الضريبي 

   
 % 21  نسبة الضريبة والمساهمة الوطنية 

 

 أكاديمية مساكن للتدريب واالستثمارات المالية شركة 
بسبب زيادة المصاريف   2020كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة
 2019 كانون األول 31 المنتهية فية قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسن 

 الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم تقم
كانون األول  31قامت الشركة بتقديم كشف اإلقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في 

 على التوالي. 2019كانون الثاني  26، و2019ب آ 29وفق نظام العينات بتاريخ  واتبول اإلقرار الضريبي لهذه السن وتم ق 2017، 2018
 .2016كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 المساكن الراقية لالستثمار والتطوير العقاري 
بسبب زيادة المصاريف   2020كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة
 2019 كانون األول 31المنتهية في ة قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسن 

 الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم تقم
كانون األول  31يبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في قامت الشركة بتقديم كشف اإلقرار الضر 

 على التوالي. 2019كانون الثاني  26، و2019ب آ 29وفق نظام العينات بتاريخ  واتوتم قبول اإلقرار الضريبي لهذه السن  2017، 2018
 .2016كانون األول  31ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة 

 

 مساكن بلعما للتطوير العقاريشركة 
بسبب زيادة المصاريف   2020كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة
 2019 كانون األول 31المنتهية في ة قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسن 

 الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم تقم
كانون األول  31قامت الشركة بتقديم كشف اإلقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في 

 على التوالي. 2019كانون الثاني  26، و2019ب آ 29وفق نظام العينات بتاريخ  واتوتم قبول اإلقرار الضريبي لهذه السن  2017 ،2018
 .2016كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 

 لالستثمار والتطوير العقاري مساكن السرو شركة 

بسبب زيادة المصاريف   2020كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة

 2019 كانون األول 31المنتهية في ة ال الشركة للسن قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعم
 الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم تقم

انون األول ك 31قامت الشركة بتقديم كشف اإلقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في 
 على التوالي. 2019كانون الثاني  26، و2019ب آ 29وفق نظام العينات بتاريخ  واتوتم قبول اإلقرار الضريبي لهذه السن  2017، 2018

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

 عمان للتطوير العقاريمساكن شركة 
بسبب زيادة المصاريف   2020كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة
 2019 كانون األول 31المنتهية في ة أعمال الشركة للسن قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج 

 الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم تقم
كانون األول  31قامت الشركة بتقديم كشف اإلقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في 

 .2019ب آ 29وفق نظام العينات بتاريخ  واتوتم قبول اإلقرار الضريبي لهذه السن  2018
 2017 كانون األول 31المنتهية في ة لدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسن قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة ا

 الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم تقم
 .2016كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 شركة سوهو للتجارة واالستثمار )المساكن الخضراء لالستثمار والتجارة سابقًا(
بسبب زيادة المصاريف   2020كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة
 2019 كانون األول 31المنتهية في ة قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسن 

 الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ولم تقم
كانون األول  31قامت الشركة بتقديم كشف اإلقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنوات المنتهية في 

 .2019ب آ 29وفق نظام العينات بتاريخ  واتوتم قبول اإلقرار الضريبي لهذه السن  2018
 2017 كانون األول 31المنتهية في ة قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسن 

 ريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تا ولم تقم
 .2016كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 

 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

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

 مخاطر السيولة 
للسيولة  مجموعةتها المالية عند استحقاقها. إن إدارة العلى الوفاء بالتزاما مجموعةإن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة ال

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

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

 المجموع   أكثر من سنة   أقل من سنة   2019كانون األول   31

111 989  ذمم دائنة   000  989 111  
152 809  إيجار غير متحققة إيرادات    000  809 152  

 1 411 212  1 411 212  000  جهات ذات عالقة مبالغ مستحقة إلى 
8 186  أمانات مساهمين   000  186 8  

22 915  أرصدة دائنة أخرى     000  915 22  

  899  295  212  411  1  111  707  1 
 
 

 المجموع   أكثر من سنة   أقل من سنة   2020كانون األول   31

114 547  ذمم دائنة   000  547 114  
95 310  إيجار غير متحققة إيرادات    000  310 95  

 1 236 212  1 236 212  000  جهات ذات عالقة مبالغ مستحقة إلى 
8 186  أمانات مساهمين   000  186 8  

13 550  أرصدة دائنة أخرى     000  550 13  

  593  231  212  236  1  805  467  1 

     
 المال إدارة رأس  .22

 مجموعة بالتأكد 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 
 على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة. 

والبالغ  الخسائر المتراكمةو  قيمة العادلة لموجودات ماليةالوالتغير المتراكم في رأس المال إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في 
 .  2019كانون األول  31دينار كما في  8 202 569مقابل  2020كانون األول  31في دينار كما  7 994 311مجموعها 
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة   .23
قوم ت مدرجة أدناه، وسالموحدة إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية 

 :بتطبيق هذه التعديالت ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي المجموعة
 

 التأمين عقود ( ۱۷معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 لية يقدم المعيار نموذجا شامال لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير الما

 رة وعقود المباش التأمينمن عقود  وغيرهاعقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع انواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة  -( 4الدولي رقم )
 إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. 

 . أن اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط
 

 ار ي مع ارقام المقارنة مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة أن المنشأة طبقت مع ۲۰۲۳كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 
 (.۱۷قبل او مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )( ۱۰ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )( ۹المالية الدولي رقم ) التقارير

 
 (: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة1عديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )ت

الدولي  من معيار المحاسبة( 76إلى )( 69بإصدار تعديالت على فقرات ) ۲۰۲۰المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  قام
 المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه التعديالت:( لتحديد متطلبات تصنيف 1رقم )

 تعريف الحق لتأجيل التسوية  -
 اعداد القوائم المالية تاريخالحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند  -
 التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل  ان -
على  المطلوبات لوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروطحال كانت المشتقات المتضمنة في المط وفي -

 تصنيفها.
 

 .۲۰۲۳كانون الثاني  1رجعي اعتبارا من  بأثرتطبيق التعديالت  سيتم
 

 ( ۳تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -إشارة إلى اإلطار المفاهيمي  
 -( اندماج األعمال 3بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) ۲۰۲۰الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار قام المجلس 

لقوائم المالية والذي صدر في عام  إشارة إلى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض ا
 دون تغيير جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيمي. 2018إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في آذار ومع اإلشارة  1989

 

( لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم الثاني" 3كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ اإلعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم )
( أو تفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية 37المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ) للمطلوبات وااللتزامات

 ( في حال تكبدها بشكل منفصل. 21رقم )
 

تي لن تتأثر باستبدال ( لألصول المحتملة ال3في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 وائم المالية.قاإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض ال

 

 جوهري على القوائم إثر. من غير المتوقع أن يكون للتعديالت ۲۰۲۲كانون الثاني  1مستقبلي اعتبارا من  بأثرسيتم تطبيق هذه التعديالت 
 .للمجموعة الموحدة المالية
 
 
 
 

 



27 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2020كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 ( ۱۹تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -الممتلكات واآلالت والمعدات المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني 

 ( الممتلكات واآلالت 16بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) ۲۰۲۰م المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل ايار اق
 المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ  :والمعدات

 صودة التي تحددهاقمنتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة الم المتحصلة من بيع
 من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة األرباح أو الخسائر.  ة االعتراف بالمبالغ المتحصلةأاإلدارة. وفقا لذلك يجب على المنش

 

 في  على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها ۲۰۲۲كانون الثاني  1رجعي اعتبارا من  بأثريالت سيتم تطبيق التعد
 بداية اول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى. 

 . الموحدة للمجموعةجوهري على القوائم المالية  أثرمن غير المتوقع أن يكون للتعديالت 
 

 ( ۳۷تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -كلفة التزامات العقود  -العقود الخاسرة 
التي  والتي تحدد التكاليف( ۳۷، بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )۲۰۲۰م المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار اق

 يجب على المنشاة أن تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخسر او سينتج عنه خسارة.
اإلضافية  ". أن التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليفتطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة 

 العقد بشكل مباشر. بأنشطةوالتكاليف الموزعة المتعلقة 
 العقد.  بموجب شروط بالعقود بشكل مباشر، ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر والعموميةال تتعلق المصاريف اإلدارية 

 

بداية  تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها كما في. ۲۰۲۲كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا من 
 السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى. 

 . الموحدة للمجموعةالمالية من غير المتوقع أن يكون التعديالت أثر جوهري على القوائم 
 

 إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية %10اختبار   -( األدوات المالية 1معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  أصدر، ۲۰۲۰-۲۰۱۸كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من 

 لوبات بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط المط شركةأخذها الت يوضح التعديل الرسوم التي (. ۹على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
تلمة من المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفا  جوهريا  عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المس

 قبل المقترض أو المقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.
 

 بتطبيق التعديل على المطلوبات التي يتم تعديلها أو تبادلها أو بعد بداية السنة المالية التي يطبق فيها الشركة التعديل.تقوم الشركة 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا  من 

 

 . الموحدة للمجموعةالمالية من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم 
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 IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل 

اإلضافية. تتطبق اإلعفاءات عند  ، تتضمن عددا من اإلعفاءات واإلفصاحات۲۰۲۱كانون الثاني  1المرحلة ستصبح سارية المفعول في هذه 
 إلى معدل العائد الخالي من المخاطر.  IBORانتقال األداة المالية من 

هذه  وللتسهيل أن يتم اعتبارالتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي، تطلب التعديل على المعيار كخيار عملي 
إلى معدل  IBORناتجة عن تغيرات في سعر الفائدة المتغيرة. بشرط أنه، بالنسبة لألداة المالية، يتم االنتقال من السعر القياسي  كأنهاالتغيرات 

لعالقات التحوط   ءات مؤقتة تسمحإعفا IBORالعائد الخالي من المخاطر على اساس معادل اقتصاديا. توفر المرحلة الثانية من إعادة تشكيل 
تعديل تعيينات  شركةباالستمرار عند استبدال معيار سعر الفائدة الحالي بمعدل العائد الخالي من المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من ال شركةلل

 . التحوط ووثائق التحوط
 

عادة تعريف وصف أداة التحوط و / أو يتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر المحوطة لإلشارة إلى معدل العائد الخالي من المخ البند  اطر، وا 
التحوط  المحوط عليه لإلشارة إلى معدل العائد الخالي من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء تحديثات على وثائق

كل أساس أن يختار على  شركةرجعي، يجوز لل ثربأبحلول نهاية السنة المالية التي يتم فيها إعادة التشكيل. بالنسبة لتقييم فعالية التحوط 
 تحوط على حدا إلعادة تغيير القيمة العادلة التراكمية إلى الصفر. 

 

 تحديد سعر فائدة كعنصر مخاطر محوط غير محدد تعاقديا للتغيرات في القيمة العادلة او التدفقات النقدية للبند المحوط عليه، شركةيجوز لل
 محدد يتم استخدامه على نطاق واسع  اري بشرط أن يكون عنصر مخاطر سعر الفائدة قابال للتحديد بشكل منفصل، على سبيل المثال، هو مع

 من روض والمشتقات المالية. تضمنت اإلعفاءات المعدالت الخالية من المخاطر الجوهرية والتي لم يتم تحديدها كمقياسالسوق لتسعير الق في
 شهرا . 24بشكل معقول أن يصبح المعدل الخال من المخاطر قابال للتحديد بشكل منفصل خالل  شركةتوقع الت قبل، بشرط ان 

 

 أن يقوم بتحويل هذه األدوات إلى مجموعات فرعية تشير إلى المعدل  شركة لبنود، يجب على ال لعمليات التحوط الخاصة بمجموعة ا بالنسبة
  فقط بسبب إعادة التشكيل ولتلبية  IBORمن المخاطر. اي عالقات تحوط تم إيقافها قبل تطبيق المرحلة الثانية من إعادة تشكيل  الخالية
 ، يجب إعادتها عند التطبيق األولي.IBORالثانية من إعادة تشكيل المؤهلة لمحاسبة التحوط عند تطبيق المرحلة  المعايير

 

 أرقام المقارنة  .24
    في لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما  2019كانون األول  31تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في 

  .2019وحقوق الملكية الموحدة لعام  الخسارةولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على  2020كانون األول  31

 

   المجموعة( على 19-أثر انتشار فايروس كورونا )كوفيد   .25
 االقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا والذي أدى إلى اضطراب جوهري في االقتصاد العالمي ومختلف قطاعات األعمال.  تأثر

تأثير  وبالتالي انعكس ذلك على معظم القطاعات والتي تأثرت بتعليق أنشطة األعمال والحجر الصحي الموسع الذي تم فرضه باإلضافة إلى
مجموعة مساكن األردن لتطوير لتأجير االستثمارات العقارية مكافحة الفيروس. كان لتفشي هذا الوباء أثر على إجراءات حكومية أخرى اتخذت ل

 .2020كانون األول  31كما في الموحدة القوائم المالية  وعلى األراضي والمشاريع الصناعية
 




