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 كلمة مجلس اإلدارة

 حضرات السادة المساهمين الكرام،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

يسالالالالالالعدنا نحالالالالالالة فالالالالالالي مجلالالالالالالس إدارة شالالالالالالركة مسالالالالالالاكة األردة لتطالالالالالالوير األراضالالالالالالي والمشالالالالالالاري  الصالالالالالالناعية 
 عشالالالالالر الثالالالالالالثأة نرفالالالالال  إلالالالالالى ويئالالالالالتكم المالالالالالوقرة التقريالالالالالر السالالالالالنوي  فيهالالالالالا )مسالالالالالاكة كابيتالالالالالالن والعالالالالالاملية

نجالالالالالالالا ات التالالالالالالالي تحققالالالالالالالت خالالالالالالالالل الفتالالالالالالالرة الماضالالالالالالالية، واة نضالالالالالالال  بالالالالالالالية ايالالالالالالالديكم تطلعالالالالالالالات اً اإلمتضالالالالالالالمن
ورؤيالالالالالالة الشالالالالالالركة المسالالالالالالتقبلية مالالالالالالة خالالالالالالالل اسالالالالالالتراتيجية مبنيالالالالالالة علالالالالالالى أسالالالالالالس علميالالالالالالة وعمليالالالالالالة واضالالالالالالحة 

لبياناتهالالالالالالالالا الماليالالالالالالالالة المنتهيالالالالالالالالة فالالالالالالالالي  إضالالالالالالالالافةً  2022متضالالالالالالالالمنة خطالالالالالالالالة عمالالالالالالالالل يعمالالالالالالالالل بهالالالالالالالالا للعالالالالالالالالام 
31/12/2021. 

 حضرات السادة المساهمين،

مسالالالالاليرتها بالمحافىالالالالالم علالالالالالى إسالالالالالتثمارات السالالالالالادة المسالالالالالاومية علالالالالالى اة تكمالالالالالل  علالالالالالى الشالالالالالركة رصالالالالالتح
ومالالالالالالا  االقتصالالالالالالاديما مالالالالالالة كورونالالالالالالا وترثيروالالالالالالا الكبيالالالالالالر جالالالالالالدا علالالالالالالى  القطاعالالالالالالات الالالالالالالرظم مالالالالالالة ىالالالالالالرو  

ومنطقتنالالالالالالا العربيالالالالالالة علالالالالالالى وجالالالالالالم رافقهالالالالالالا مالالالالالالة تعميالالالالالالا للتحالالالالالالديات التالالالالالالي تواجالالالالالالم إقتصالالالالالالاديات العالالالالالالالم 
لمبذولالالالالالة الواضالالالالالحة مالالالالالة قبالالالالالل اإلدارة التنفيذيالالالالالة بكافالالالالالة أركانهالالالالالا مرتكالالالالال ة علالالالالالى الجهالالالالالود ا الخصالالالالالو ،

فالالالالالالنحة نسالالالالالالعى لالسالالالالالالتحواذ علالالالالالالى الفالالالالالالر  والمعتمالالالالالالدة علالالالالالالى تنفيالالالالالالذ خطالالالالالالط وتوجيهالالالالالالات مجلالالالالالالس اإلدارة 
والمتناظمالالالالالالالة مالالالالالالال  معالالالالالالالايير اإلسالالالالالالالتثمار الموضالالالالالالالوعة  ية الواعالالالالالالالدة وذات العوائالالالالالالالد المج يالالالالالالالة،اإلسالالالالالالالتثمار

ويقلالالالالل مسالالالالتو   عائالالالالد الالالالالذي تحققالالالالم اسالالالالتثماراتنا،ط البمالالالالا يسالالالالاوم فالالالالي تحسالالالالية متوسالالالال ،مسالالالالبقا مالالالالة قبلنالالالالا
المخالالالالالالاطر المتعلقالالالالالالم بهالالالالالالا ويالالالالالالوفر سالالالالالاليولة نقديالالالالالالة مسالالالالالالتمرة وي يالالالالالالد مالالالالالالة درجالالالالالالة التنويالالالالالال  الحالالالالالالالي فالالالالالالي 

 اإلستثمارات التابعم.

اسالالالالالفرت الجهالالالالالود ببيالالالالال  قطالالالالال   ها وقالالالالالديوقالالالالالد واصالالالالاللت الشالالالالالركة جهودوالالالالالا الحثيثالالالالالة لتسالالالالالويا وبيالالالالال  أراضالالالالال
وواقالالالالال  السالالالالالوا وتالالالالالدني قالالالالاليم   األراضالالالالالي األخالالالالالر  بالسالالالالالعر العالالالالالادل للسالالالالالوا وبالنسالالالالالبة لقطالالالالال يضالالالالالاأر

 العروض المتاحة حال دوة بي  أي منها.

اة  إالوتحالالالالالالالديات بسالالالالالالالبب جائحالالالالالالالة كورونالالالالالالالا مالالالالالالالة ىالالالالالالالرو  إقتصالالالالالالالادية صالالالالالالالعبة رظالالالالالالالم كالالالالالالالل ماسالالالالالالالبا 
علالالالالالى وضالالالالال  مالالالالالالي سالالالالالليم وسالالالالاليولة جديالالالالالدة، ولالالالالالم يترتالالالالالب عليهالالالالالا أي ديالالالالالوة  الشالالالالالركة وبحمالالالالالد  حافىالالالالالت

 . التي عليها المالية لت اماتاإلمة  حيث قد سددت ج ء كبير جديده،

ال يخفالالالالالى علالالالالاليكم الىالالالالالرو  الصالالالالالعبة التالالالالالي مالالالالالرت علالالالالالى االردة وعلالالالالالى العالالالالالالم اجمالالالالال  نتيجالالالالالة جائحالالالالالة 
 فيروس كورونا مما اثر بشكل سلبي على الوض  االقتصادي بجمي  قطاعاتم.

 
اة ادارة الشالالالالالالالركة سالالالالالالالو  تعمالالالالالالالل لوضالالالالالالال  خطالالالالالالالة مسالالالالالالالتقبلية لمواجهالالالالالالالة التحالالالالالالالديات المسالالالالالالالتقبلية بمالالالالالالالا 

   وض  الشركة الحالي .يتناسب م
 

والبحالالالالالث عالالالالالة فالالالالالر   ئنالالالالالا وإيجالالالالالاد األفضالالالالالل،السالالالالالعي لتحسالالالالالية أدانعالالالالالدكم بالالالالالرة نسالالالالالتمر ب  ،وفالالالالالي الختالالالالالام
سالالالالالالالنىل األوفيالالالالالالالاء لتحقيالالالالالالالا أقصالالالالالالى مالالالالالالالا يمكالالالالالالالة مالالالالالالالة و ألنشالالالالالالالطتنا داخالالالالالالالل وخالالالالالالالار  المملكالالالالالالة،جديالالالالالالدة 

األوالالالالالدا  المرجالالالالالوة فالالالالالي ىالالالالالل رعايالالالالالة صالالالالالاحب الجاللالالالالالة الهاشالالالالالمية الملالالالالال  عبالالالالالد  الثالالالالالاني بالالالالالة الحسالالالالالية 
 المعىم.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 مجلس اإلدارة 
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 2021تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 ،حضرات السادة المساهمين الكرام

عالالالالالة أعمالالالالالال الشالالالالالركة ونشالالالالالاطاتها  عشالالالالالر الثالالالالالالثة يقالالالالالدم لكالالالالالم التقريالالالالالر السالالالالالنوي ة أيسالالالالالر مجلالالالالالس اإلدار

كمالالالالالالا والالالالالالي فالالالالالالي  إضالالالالالالافة الالالالالالالى البيانالالالالالالات الماليالالالالالالة للشالالالالالالركة 2021العالالالالالالام التالالالالالالي قامالالالالالالت بهالالالالالالا خالالالالالالالل 

 ، وتقرير مدقا الحسابات.31/12/2021

 

 :ئيسيةانشطة الشركة الرأ.  .1

شالالالالالالراء األراضالالالالالالي فالالالالالالي كافالالالالالالة أنحالالالالالالاء المملكالالالالالالة وفر والالالالالالا وتطويروالالالالالالا وتقسالالالالالاليمها  -1

 مالالالالالالالة، وبيعهالالالالالالالا للمالالالالالالالواطنية نيالالالالالالالة التحتيالالالالالالالة والمرافالالالالالالالا األخالالالالالالالر  الآوت ويالالالالالالالدوا بالب

مشالالالالالالاري  اإلسالالالالالالكانية واإلسالالالالالالتثمارية والصالالالالالالناعية عليهالالالالالالا علالالالالالالى إقامالالالالالالة ال والغيالالالالالالر أو

 إختال  أنواعها وإستخداماتها.

إسالالالالالتثمار أموالهالالالالالا ومصالالالالالادر تمويلهالالالالالا فالالالالالي كافالالالالالة أوجالالالالالم اإلسالالالالالتثمار المتاحالالالالالة فالالالالالي  -2

مشالالالالالالالالالاري  تطالالالالالالالالالوير األراضالالالالالالالالالي والمشالالالالالالالالالاري  العقاريالالالالالالالالالة والصالالالالالالالالالناعية ومشالالالالالالالالالاري  

السالالالالالالالالالياحية اإلسالالالالالالالالالكاة، وفالالالالالالالالالي الشالالالالالالالالالركات الصالالالالالالالالالناعية والتجاريالالالالالالالالالة وال راعيالالالالالالالالالة و

 وشركات الخدمات المختلفة.

إسالالالالالالتثمار الفالالالالالالائض مالالالالالالة أموالهالالالالالالا بشيالالالالالالداعها فالالالالالالي البنالالالالالالو  و/أو بشالالالالالالراء األسالالالالالالهم  -3

 والسندات، وأة توى  أموالها وتتصر  بها بالشكل الذي تراه مناسباً.

ترسالالالالالالالالالاليس و/أو المسالالالالالالالالالالاومة و/أو المشالالالالالالالالالالاركة و/أو إدارة و/أو التملالالالالالالالالالال  كليالالالالالالالالالالاً أو  -4

وع أو تجمالالالالالالال  أو مؤسسالالالالالالالة مهمالالالالالالالا كالالالالالالالاة نوعهالالالالالالالا أو ج ئيالالالالالالالاً أليالالالالالالالة شالالالالالالالركة أو مشالالالالالالالر

ظاياتهالالالالالالالالا ولهالالالالالالالالا أة تتعالالالالالالالالاوة و/أو تالالالالالالالالرتبط و/أو تتحالالالالالالالالد معهالالالالالالالالا بالالالالالالالالري شالالالالالالالالكل مالالالالالالالالة 

 األشكال، وذل  في نطاا تنفيذ ظايات الشركة.

 األماكن الجغرافية للشركة وعدد الموظفين في كل منها:ب.          

  مسالالالالالاكة   مجمالالالالال –شالالالالالارع المدينالالالالالة المنالالالالالورة  –تقالالالالال  مكاتالالالالالب الشالالالالالركة فالالالالالي عمالالالالالاة

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

 ن موىفية.4) فيها الموىفية

 .ال يوجد للشركة أية فروع أخر  سواء داخل المملكة أو خارجها   

 

 حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة:ج.       

 دينار أردني.ن 7,741,254(ستثمار الرأسمالي للشركة يبل  حجم اإل
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 يىهر الجدول التالي أسماء الشركات التابعة وأوم المعلومات عنها: شركات التابعة:ال .2

 

 المشاريع المملوكة العنوان عدد الموظفين نسبة الملكية س المالرأ النشاط الرئيسي نوع الشركة إسم الشركة التابعة

مسررررررررراكن شرررررررررركة  -1
ررررررررررررر ان للتطرررررررررررررروير عم 
 العقاري

مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤولية 
 محدودة

إسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتثمارات 
 عقارية

30000 100% - 

شالالالالالالالالالالالارع المدينالالالالالالالالالالالة  -عمالالالالالالالالالالالاة 
مسالالالالالالالالالالاكة مجمالالالالالالالالالال   -المنالالالالالالالالالالورة

الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالابا  - 1التجالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري
 الخامس

فالالالالالالالالالاليال فالالالالالالالالالالي الضالالالالالالالالالالاحية 
 األندلسية

مسررررررررررراكن شررررررررررركة -2
بلعمررررررررررررررا للتطرررررررررررررروير 

 العقاري

مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤولية 
 محدودة

إسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتثمارات 
 عقارية

1000 100% - 

شالالالالالالالالالالالارع المدينالالالالالالالالالالالة  -عمالالالالالالالالالالالاة 
مجمالالالالالالالالالال  مسالالالالالالالالالالاكة  -المنالالالالالالالالالالورة

الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالابا  - 1التجالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري
 الخامس

 راعيالالالالالالة  قطالالالالالال  أراضالالالالالالي
ن قطعالالالالالالالالالالالالة 20عالالالالالالالالالالالالددوا )

 في منطقة بلعما
ن قطعالالالالالالالالة 20تالالالالالالالالم بيالالالالالالالال  )

منهالالالالالا فالالالالالي شالالالالالهر تشالالالالالرية 
 2020/ ثاني

مسررررررررررراكن شررررررررررركة -3
السرررررررررررو ل سررررررررررتثمار 

 لتطوير العقارياو

مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤولية 
 محدودة

إسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتثمارات 
 عقارية

10000 100% - 

شالالالالالالالالالالالارع المدينالالالالالالالالالالالة  -عمالالالالالالالالالالالاة 
مجمالالالالالالالالالال  مسالالالالالالالالالالاكة  -المنالالالالالالالالالالورة

الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالابا  - 1التجالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري
 الخامس

يالالالالالالة  راعقطالالالالالال  أراضالالالالالالي 
قابلالالالالالالالالالالة للتحويالالالالالالالالالالل الالالالالالالالالالالى 

فالالالالالالالالالالي منطقالالالالالالالالالالة  سالالالالالالالالالالكنية
 السلط -السرو

مسررررررررررراكن شررررررررررركة -4
الحجرررررررررار ل سرررررررررتثمار 

 لتطوير العقاريةاو 

مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤولية 
 محدودة

إسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتثمارات 
 عقارية

1000 100% - 

شالالالالالالالالالالالارع المدينالالالالالالالالالالالة  -عمالالالالالالالالالالالاة 
مجمالالالالالالالالالال  مسالالالالالالالالالالاكة  -المنالالالالالالالالالالورة

الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالابا  - 1التجالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري
 الخامس

مسالالالالالالالاكة مجمالالالالالالال  تمتلالالالالالالال  
تجالالالالالالالالالاري فالالالالالالالالالي مدينالالالالالالالالالة ال

دينالالالالالالالة شالالالالالالالارع الم -عمالالالالالالالاة
 المنورة

لمسررررررررراكن شرررررررررركة ا-5
الراقيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

لتطوير اول سرررررررررررررررتثمار
 العقاري

مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤولية 
 محدودة

إسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتثمارات 
 عقارية

1000 100% - 

شالالالالالالالالالالالارع المدينالالالالالالالالالالالة  -عمالالالالالالالالالالالاة 
مجمالالالالالالالالالال  مسالالالالالالالالالالاكة  -المنالالالالالالالالالالورة

الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالابا  - 1التجالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري
 الخامس

قطعالالالالالالالالالالالالالالالالة أرض فالالالالالالالالالالالالالالالالي 
منطقالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الطنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالب 

ن 10مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاحتها )
 دونمات

مسررررررررراكن الشرررررررررركة -6
الخضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  

 ارةل ستثمار والتج

مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤولية 
 ةمحدود

إسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتثمارات 
 عقارية

1000 100% - 

شالالالالالالالالالالالارع المدينالالالالالالالالالالالة  -عمالالالالالالالالالالالاة 
مجمالالالالالالالالالال  مسالالالالالالالالالالاكة  -المنالالالالالالالالالالورة

الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالابا  - 1التجالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري
 الخامس

تالالالالالم تغييالالالالالر اسالالالالالم الشالالالالالركة 
فالالالالالالالالالالالي شالالالالالالالالالالالهر تشالالالالالالالالالالالرية 

الالالالالالالالالالالالالالى  2020الثالالالالالالالالالالالالالاني/
شالالالالالالركة سالالالالالالالووو للتجالالالالالالالارة 
واالسالالالالالالالالالالالالالالالالالتثمار وتالالالالالالالالالالالالالالالالالم 

يالالالالالالالات جديالالالالالالالدة اضالالالالالالالافة ظا
للشالالالالالالالالالركة بهالالالالالالالالالد  فالالالالالالالالالت  
وكالالالالالالالالالالالالالالالالالاالت تجاريالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
ل عالميالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالي مجالالالالالالالالالالا
المطالالالالالالالالالالالالالالاعم السالالالالالالالالالالالالالالياحية 
وااللبسالالالالالالالالالالالة واسالالالالالالالالالالالتقطاب 
اسالالالالالتثمارات تعالالالالالود بالالالالالالنف  

 على الشركة.

أكاديميرررررررررة شرررررررررركة -7
مسرررررررررررراكن للترررررررررررردريب 
 واإلستشرررررررررررررررررررررررررررررارات

 .المالية

مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤولية 
 ةمحدود

استشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارات 
ماليالالالالالالالالالالة وفنيالالالالالالالالالالة 
لألسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهم 
واعطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء 

دورات 
 تدريبية

1000 100% - 

شالالالالالالالالالالالارع المدينالالالالالالالالالالالة  -عمالالالالالالالالالالالاة 
مجمالالالالالالالالالال  مسالالالالالالالالالالاكة  -المنالالالالالالالالالالورة

 الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالابا - 1التجالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري
 الخامس

- 

 

 .1/2019تم تسديد رأس المال المدفوع ليساوي رأس المال المصرح به خالل شهر *
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 عضا  مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:أسما  أأ.  .3

 
 رئيس مجلس اإلدارة

 
 22/12/2019تاريخ العضوية:   )عضو غير مستقل( السيد/ يحيى عبدهللا اسميك

ن سالالالالالالنوات، حيالالالالالالث عمالالالالالالل فالالالالالالي األردة 8وة الماليالالالالالالة واإلداريالالالالالالة مالالالالالالدة تتجالالالالالالاو  )عمالالالالالالل فالالالالالالي مجالالالالالالال الشالالالالالالؤ
اإلمالالالالالالارات واألردة و  "إتالالالالالالأ أيالالالالالالم أم جالالالالالالى" واالمالالالالالالارات وألمانيالالالالالالا  وتشالالالالالالمل خبرتالالالالالالم العمالالالالالالل فالالالالالالي شالالالالالالركة 

  ميونخ في ألمانيا. 1860نادي 
 

 المناصب التي يشغلها

 لكالالالالالالة مجموعالالالالالالة "إتالالالالالالأ أيالالالالالم أم جالالالالالالى" لمكاتالالالالالالب المجموعالالالالالالة فالالالالالالي المم مالالالالالدير العمليالالالالالالات فالالالالالالي
  وجمهوريالالالالالالة المانيالالالالالالا االتحاديالالالالالالم األردنيالالالالالالم الهاشالالالالالالميم ودولالالالالالالة اإلمالالالالالالارات العربيالالالالالالم المتحالالالالالالدة

   

    إتأ أيم أم جى" عضو مجلس االدارة في مجموعة"    

    مالالالالالالدير تطالالالالالالوير األعمالالالالالالال فالالالالالالي شالالالالالالركة فيرسالالالالالالت كابيتالالالالالالال القابضالالالالالالم ووالالالالالالي شالالالالالالركة اسالالالالالالهم
 خاصم مقروا دبي.

 ير األراضالالالالالالالي والمشالالالالالالالاري  عضالالالالالالالو مجلالالالالالالالس اإلدارة فالالالالالالالي شالالالالالالالركة مسالالالالالالالاكة األردة لتطالالالالالالالو
 الصناعية.

 ميونخ لكرة القدم في ألمانيا. 1860في نادي  س المجلس اإلشرافيئير 
 

 الشهادات العلمية

 بكالوريوس محاسبة مة جامعة العلوم التطبيقية.   
 

 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 
 22/12/2019تاريخ العضوية:  )عضو مستقل(السيد/ كفاح أحمد المحارمه 

ن سالالالالالالنة، حيالالالالالالث عمالالالالالالل كمالالالالالالدير 25مجالالالالالالال الشالالالالالالؤوة الماليالالالالالالة وتالالالالالالدقيا الحسالالالالالالابات مالالالالالالدة تتجالالالالالالاو  )عمالالالالالالل فالالالالالالي 
قالالالالالالام ومجموعالالالالالالة مالالالالالالة  2005مالالالالالالالي لعالالالالالالدة شالالالالالالركات فالالالالالالي دولالالالالالالة اإلمالالالالالالارات العربيالالالالالالة المتحالالالالالالدة، وفالالالالالالي عالالالالالالام 

المسالالالالالالتثمرية بترسالالالالالاليس شالالالالالالركة الالالالالالالدار لألسالالالالالالهم والسالالالالالالندات فالالالالالالي دولالالالالالالة اإلمالالالالالالارات العربيالالالالالالة المتحالالالالالالدة والتالالالالالالي 
 ها.يعمل حالياً كمدير عام ل

 
 المناصب التي يشغلها

  دولالالالالالة اإلمالالالالالارات  -مالالالالالدير عالالالالالام شالالالالالركة الالالالالالدار لألسالالالالالهم والسالالالالالندات فالالالالالي مدينالالالالالة أبالالالالالو ىبالالالالالي
 العربية المتحدة.

  رئالالالالالالالالاليس مجلالالالالالالالالالس اإلدارة فالالالالالالالالالي شالالالالالالالالالركة مسالالالالالالالالالاكة األردة لتطالالالالالالالالالوير األراضالالالالالالالالالي نائالالالالالالالالالب
 والمشاري  الصناعية.

 
 الشهادات العلمية

 ( شهادة المحاسبة القانونية األمريكيةCPA.ن 
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 عضو مجلس اإلدارة
 

 22/12/2019تاريخ العضوية:  غير مستقل(عضو )عبدهللا اسميك  عبد الرحمنالسيد/ 
 

 يفالالالالالالي ابالالالالالالو ىبالالالالالالي ودبالالالالالال ن سالالالالالالنوات6مالالالالالالدة تتجالالالالالالا و ) مجالالالالالالال االسالالالالالالتثمار والتطالالالالالالوير العقالالالالالالاريعمالالالالالالل فالالالالالالي 
باإلضالالالالالالالالافة الالالالالالالالالى مشالالالالالالالالاركتم فالالالالالالالالي المفاوضالالالالالالالالات وعمليالالالالالالالالات االسالالالالالالالالتحواذ ، واوروبالالالالالالالالا والواليالالالالالالالالات المتحالالالالالالالالدة

بالالالالالالالية مختلالالالالالالال  الشالالالالالالالركات التابعالالالالالالالم والوحالالالالالالالدات ة الضالالالالالالالخمم، وقيالالالالالالالادة التنسالالالالالالاليا بالالالالالالالية العمليالالالالالالالات التجاريالالالالالالال
 اليم. ةالتجارية بما يتمت  بم مة مهارات قيادية استثنائيم وخبره واسعم في المهام الموكل

 
 المناصب التي يشغلها

 لمكاتالالالالب المجموعالالالالة فالالالالي المملكالالالالة ماريالالالالا للتطالالالالوير العقالالالالاريمجموعالالالالة " مالالالالدير العمليالالالالات فالالالالي "
      ردنيم الهاشميم و دولة اإلمارات العربيم المتحدةاأل

  العربيالالالالة    نائالالالالب الالالالالرئيس التنفيالالالالذي لشالالالالركة فيرسالالالالت كابيتالالالالال القابضالالالالم فالالالالي دولالالالالة االمالالالالارات
    المتحدة.

 .عضو مجلس اإلدارة في شركة مساكة األردة لتطوير األراضي والمشاري  الصناعية 

  القدم في ألمانيا.ميونخ لكرة  1860عضو مجلس االدارة في نادي 
 
 

 

 

 عضو مجلس اإلدارة

تررررررررررراريخ العضررررررررررروية:  أبوالشررررررررررريخ )عضرررررررررررو مسرررررررررررتقل( مصرررررررررررطفى الررررررررررردكتور/ عصرررررررررررام الررررررررررردين

22/12/2019 

عمالالالالالل الالالالالالدكتور عصالالالالالام كطبيالالالالالب إستشالالالالالاري فالالالالالي جراحالالالالالة العضالالالالالام والمفاصالالالالالل والكسالالالالالور إلكثالالالالالر مالالالالالة 

للعمالالالالالالل  ، وبعالالالالالالدوا انتقالالالالالالل2001ن عامالالالالالالاً، وعمالالالالالالل فالالالالالالي الخالالالالالالدمات الطبيالالالالالالة الملكيالالالالالالة لغايالالالالالالة عالالالالالالام 20)

فالالالالالالالي و ارة الصالالالالالالالحة األردنيالالالالالالالة، كمالالالالالالالا عمالالالالالالالل كشستشالالالالالالالاري فالالالالالالالي الطالالالالالالالب الرياضالالالالالالالي واإلصالالالالالالالابات 

الرياضالالالالالالية لعالالالالالالدد مالالالالالالة األنديالالالالالالة الرياضالالالالالالية المحليالالالالالالة وكالالالالالالذل  للمنتخبالالالالالالات الوطنيالالالالالالة األردنيالالالالالالة لكالالالالالالرة 

 القدم وكرة السلة وكرة اليد.

 المناصب التي يشغلها

 .عضو جمعية جراحي العىام العالمية 

 ام األمريكية.عضو جمعية جراحي العى 

 .عضو جمعية جراحي العىام األوروبية 

 .عضو جمعية جراحي العىام األردنية 

   عضالالالالالالالالالالو مجلالالالالالالالالالالس إدارة شالالالالالالالالالالركة مسالالالالالالالالالالاكة األردة لتطالالالالالالالالالالوير األراضالالالالالالالالالالي والمشالالالالالالالالالالاري
 الصناعية.

 الشهادات العلمية:

  1993بكالوريوس طب وجراحة العىام مة جامعة بغداد عام. 

 ىام والمفاصل. شهادة البورد األردني في طب وجراحة الع 
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 ة مسالالالالالالالالاكة االردة لتطالالالالالالالالويرعلالالالالالالالالى ضالالالالالالالالوء محضالالالالالالالالر إجتمالالالالالالالالاع الهيئالالالالالالالالم العامالالالالالالالالة ظيالالالالالالالالر العالالالالالالالالادي لشالالالالالالالالرك *

عالالالالالالالالديل المالالالالالالالالادة رقالالالالالالالالم تالالالالالالالالم ت 23/06/2018األراضالالالالالالالالي والمشالالالالالالالالاري  الصالالالالالالالالناعية م.ع.م والمنعقالالالالالالالالد بتالالالالالالالالاريخ 

مالالالالالالالة خمسالالالالالالالة أعضالالالالالالالاء  مكالالالالالالالوة سالالالالالالاليس لتصالالالالالالالب  )يتالالالالالالالولى إدارة الشالالالالالالالركة مجلالالالالالالالس إدارةن مالالالالالالالة عقالالالالالالالد التر5)

ىالالالالالالالام ن مالالالالالالالة الن11م )ن سالالالالالالالنوات وتعالالالالالالالديل الفقالالالالالالالرة )أن مالالالالالالالة المالالالالالالالادة رقالالالالالالال4تنتخالالالالالالالبهم الهيئالالالالالالالة العامالالالالالالالة لمالالالالالالالدة)

ن 7مالالالالالالة ) ن أعضالالالالالالاء بالالالالالالدالً 5أعضالالالالالالاء مجلالالالالالالس اإلدارة الالالالالالالى ) ، وذلالالالالالال  بتخفالالالالالاليض عالالالالالالدداألساسالالالالالالي للشالالالالالالركة

أعضالالالالالاء لتصالالالالالب  )يتالالالالالولى إدارة الشالالالالالركة مجلالالالالالس إدارة مكالالالالالوة مالالالالالة خمسالالالالالة أعضالالالالالاء، ويالالالالالتم انتخالالالالالابهم مالالالالالالة 

قبالالالالالل الهيئالالالالالة العامالالالالالة للشالالالالالركة بالالالالالاالقتراع السالالالالالري وفقالالالالالا الحكالالالالالام قالالالالالانوة الشالالالالالركات، ويقالالالالالوم المجلالالالالالس بمهالالالالالام 

 .ات إدارة الشركة لمدة أرب  سنوات تبدأ مة تاريخ انتخابمنومسؤولي

 

وفالالالالالالالو وم بالت كيالالالالالالالة باجتمالالالالالالالاع الهيئالالالالالالالة العامالالالالالالالة ظيالالالالالالالر العالالالالالالالادي  أعضالالالالالالالاء مجلالالالالالالالس اإلدارة تالالالالالالالم انتخالالالالالالالاب* 

 . 2019-12-22والمنعقد بتاريخ 

 

 

 

 عضو مجلس اإلدارة

 السرررررريد/ عررررررال  خالررررررد الضررررررمور )ممثررررررل شررررررركة ماريررررررا للتطرررررروير العقاري()عضررررررو غيررررررر مسررررررتقل(

 22/12/2019تاريخ العضوية : 

يمتلالالالالالال  السالالالالالاليد عالالالالالالالء الضالالالالالالمور خبالالالالالالرة كبيالالالالالالرة وعميقالالالالالالة فالالالالالالي مجالالالالالالال اإلدارة والتكنولوجيالالالالالالا المعلوماتيالالالالالالم 

ي مجالالالالال تطالالالالوير االعمالالالالال والشالالالالؤوة االداريالالالالة ولديالالالالم ولديالالالالم خبالالالالرة ألكثالالالالر مالالالالة خمسالالالالة عشالالالالر عامالالالالاً فالالالال

 خبرة واسعم في الهيكلة االدارية ووض  السياسات التنىيمية للشركات. 

 المناصب التي يشغلها 

 .عضو مجلس إدارة في شركة مساكة كابيتال 

 عامالالالالالالة فالالالالالالي شالالالالالالركة األشالالالالالالمل ل سالالالالالالتثماراتيعمالالالالالالل فالالالالالالي منصالالالالالالب مالالالالالالدير العالقالالالالالالات ال 
 العقارية.

 إتأ أيم أم جى" مجموعة في  عمل كمستشار إداري"  
 

 الشهادات العلمية

  حاصالالالالالالل علالالالالالالى دبلالالالالالالوم عالالالالالالالي بالتكنولوجيالالالالالالا والمعلومالالالالالالات مالالالالالالة الجامعالالالالالالة األردنيالالالالالالة
 .2000/ عام 

  حاصالالالالالالالالل علالالالالالالالالى بكالالالالالالالالالوريوس إدارة مكاتالالالالالالالالب ونىالالالالالالالالم معلومالالالالالالالالات مالالالالالالالالة الجامعالالالالالالالالة
 .1998األردنية / عام 
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 :أسما  موظفي اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كٍل منهمب. 

 ووم كما يلي:، التنفيذية ةاإلدارارة الشركة مة قبل يتم إد

 

 سعيد محمد األررق /السيد -1

 المنصب:    

 09/10/2018المدير العام تاريخ التعيية  -

 لوريوس في إدارة األعمال والعلوم المالية مة الجامعة المستنصريماحاصل على شهادة البك -

 :الخبرات العملية   

 .لمتعددة لمدة سنتيةشغل منصب مدير مالي في شركة عموة الدولية لالستثمارات ا -

 شغل منصب مراقب مالي في شركة أرابت  لالنشاءات لمدة سنتية. -

 شغل منصب مدير مالي في شركة العقاد ل ستثمار لمدة ثماني سنوات.  -

 

 

 عفانةمحمد ابراهيم  / السيد -2

 المنصب:                  

  01/11/2019ة تاريخ التعيي في شركة مساكة كابيتال قائم برعمال المدير المالي  -

 العلوم التطبيقية.في المحاسبة مة جامعة  بكالوريوسحاصل على شهادة ال  -

 :الخبرات العملية 

 عمل في شركة لتدقيا الحسابات لمدة سنتاة. -

 عمل كمراقب مالي في مؤسسة األشمل لالستثمارات العقارية لمدة سب  سنوات.  -

 

 

 

 (%5) وكرررررة لكرررررل مرررررنهم والتررررري تسررررراوي أو تريرررررد عرررررنأسرررررما  كبرررررار مرررررالكي األسرررررهم وعررررردد األسرررررهم الممل. 4

 :من عدد األوراق المالية المصدرة

 النسبة )%( 2020 عدداألسهم النسبة )%( 2021 عدداألسهم الجنسية المساهم

 5,234,300 األردنية حسة عبد  محمد اسمي السيد/ 
42.76 5,234,300 42.76 

 5,589,616 ةاألردني شركة ماريا للتطوير العقاريالسادة/ 
45.67 5,589,616 45.67 

  المجموع
10,823,916 88.43 10,823,916 88.43 
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  ن 12,240,000مبلالالالالالالالالالال  ) 31/12/2021بلالالالالالالالالال  رأس المالالالالالالالالالالال المصالالالالالالالالالرح بالالالالالالالالالالم للشالالالالالالالالالركة بتالالالالالالالالالالاريخ

  دينار أردني.

   مبلالالالالالالالالالالال   31/12/2021للشالالالالالالالالالالالركة بتالالالالالالالالالالالاريخ  المالالالالالالالالالالالدفوع المكتتالالالالالالالالالالالب بالالالالالالالالالالالم وبلالالالالالالالالالالال  رأس المالالالالالالالالالالالال و
 .يردنن دينار أ12,240,000)

  

  دوة تنفيالالالالالالذ قالالالالالالرار ،س المالالالالالالالالقانونيالالالالالالة ل يالالالالالالادة رأ ةانقضالالالالالالت الفتالالالالالالرة ال منيالالالالالال 23/11/2018فالالالالالالي 

المصالالالالالرح  تعالالالالالديل رأس المالالالالالال 2019 عالالالالالام ضالالالالالوء ذلالالالالال  تالالالالالم فالالالالالي بدايالالالالالة وعلالالالالالىس المالالالالالال أرفالالالالال  ر

 للشركة. في عقد الترسيس والنىام األساسي دينار ن (12,240,000ليصب  بم

 

نشررررررراطها وحصرررررررتها فررررررري السررررررروق المحلررررررري  الوضرررررررع التنافسررررررري للشرررررررركة ضرررررررمن قطررررررراع. 5
 والخارجي:

  كمالالالالالالا والالالالالالو معلالالالالالالوم فالالالالالالشة عالالالالالالدد الشالالالالالالركات فالالالالالالي مجالالالالالالال التطالالالالالالوير العقالالالالالالاري داخالالالالالالل االردة
وسالالالالالالتبذل الشالالالالالالركة وجالالالالالالود تنالالالالالالافس قالالالالالالوي بالالالالالالية والالالالالالذه الشالالالالالالركات، كثيالالالالالالرة، ممالالالالالالا يعنالالالالالالي 

تع يالالالالالال  ل قصالالالالالالار  جهالالالالالالدوا للمحافىالالالالالالة علالالالالالالى وضالالالالالالعها التنافسالالالالالالي فالالالالالالي السالالالالالالوا المحلالالالالالالي،
 حلية.شركات المتنافسيتها بية ال

 الشالالالالالركة فهالالالالالو ايضالالالالالاً يالالالالالدخل فالالالالالي منافسالالالالالة  النسالالالالالبة للمجمالالالالال  التجالالالالالاري الالالالالالذي تملكالالالالالمامالالالالالا ب
فالالالالالي محالالالالاليط منطقتالالالالالم، حيالالالالالث يوجالالالالالد تنالالالالالافس قويالالالالالة مالالالالال  العديالالالالالد مالالالالالة المجمعالالالالالات التجاريالالالالالة 

علمالالالالالاً بالالالالالشة نسالالالالالبة اإلشالالالالالغال فالالالالالي  قالالالالالوي علالالالالالى تالالالالالرجير المسالالالالالاحات الفارظالالالالالة فالالالالالي المجمالالالالال ،
طالالالالالالالوير وتحسالالالالالالالينات علالالالالالالالى وسالالالالالالالتقوم الشالالالالالالالركة بعمالالالالالالالل ت %ن70المجمالالالالالالال  تبلالالالالالالال  حاليالالالالالالالاً )

مبنالالالالالالى المجمالالالالالال  إلىهالالالالالالار النالالالالالالواحي الجماليالالالالالالة فيالالالالالالم ليكالالالالالالوة نقطالالالالالالة جالالالالالالذب للعديالالالالالالد مالالالالالالة 
 الشركات التجارية.

 
يوجررررررررد إعتمرررررررراد علررررررررى مرررررررروردين محررررررررددين أو عمررررررررال  رئيسرررررررريين محليررررررررا  وخارجيررررررررا   . ال6

 %( فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.10يشكلون )
 

 
و إمتيررررررارات تتمتررررررع بهررررررا الشررررررركة أو أي مررررررن منتجاتهررررررا  توجررررررد أيررررررة حمايررررررة حكوميررررررة أ. ال7

 بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها:
 

 .ال يوجد أي براءات إختراع أو حقوا إمتيا  حصلت عليها الشركة   
 
 

ال توجررررررد أيررررررة قرررررررارات صررررررادرة عررررررن الحكومررررررة أو المنظمررررررات الدوليررررررة أو غيرهررررررا الترررررري . 8
 .أو قدرتها التنافسية لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها

 عايير الجودة الدولية على الشركة.ال تنطبا م 
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 .  الهيكل التنظيمي للشركة:. أ9

 

  

 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير العام

 الهيئة العامة

 لجنة التدقيق
 مجلس اإلدارة

 التدقيق الداخلي

 اللجنة التنفيذية

 التدقيق الخارجي

 أمين السر

مدير مكتب 

 المدير العام

المستشار 

 القانوني

 الدائرة المالية واالدارية

 الدائرة االدارية الدائرة المالية

قسم 

 المحاسبة
ش ون 

 الموظفين

قسم 

 المساهمين

قسم 

تطوير 

 األعمال 

قسم 

 التسويق 

دائرة اإلستثمار وتطوير 

 األعمال

 السكرتاريا
قسم 

الدراسات 

 واألبحا 

قسم 

اإلستثمارات 

 المالية
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 :لهيكل التنظيمي للشركات التابعةا

 

 ذ م م شركة مساكن عمان للتطوير العقاري: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ م م ر العقارييشركة مساكن بلعما للتطو: 

 

 

 

 

 

 

  ذ م م لتطوير العقاريالسرو ل ستثمار واشركة مساكن: 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس وأعضا  هيئة 

 المديرين

 مدير مشاريع مدير مالي وإداري

رئيس وأعضا  هيئة 

 المديرين

 مدير مشاريع مدير مالي وإداري

رئيس وأعضا  هيئة 

 المديرين

 مدير مشاريع مدير مالي وإداري
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 ذ م م ريةشركة مساكن الحجار ل ستثمار والتطوير العقا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقا ( خضرا  ل ستثمار والتجارةالمساكن ال )شركةذ م م  واالستثمار سوهو للتجارة شركة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس وأعضا  هيئة 

 المديرين

 مدير مشاريع مدير مالي وإداري

رئيس وأعضا  هيئة 

مديرينال  

 مدير مشاريع مدير مالي وإداري
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 ذ م م شركة المساكن الراقية ل ستثمار والتطوير العقاري: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ م م شركة أكاديمية مساكن للتدريب واإلستشارات المالية : 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  طالالالالالالوير األراضالالالالالالي والمشالالالالالالاري  الصالالالالالالناعيةالشالالالالالالركة األم )شالالالالالالركة مسالالالالالالاكة األردة لت يقالالالالالالوم موىفالالالالالالو مالحظررررررة:

 .باإلضافة لوىائفهم بتسيير أعمال الشركات التابعة نة كابيتالمساك

 

 

 

 

رئيس وأعضا  هيئة 

 المديرين

 مدير مشاريع مدير مالي وإداري

رئيس وأعضا  هيئة 

 المديرين

 مدير مشاريع مدير مالي وإداري
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 ب.  عدد موظفي الشركة وفئات م هالتهم.

 

  جرا  أي بررررررررام  تأهيرررررررل وتررررررردريب لمررررررروظفي الشرررررررركة األم والشرررررررركات لرررررررم تقرررررررم الشرررررررركة بررررررر

 .31/12/2021التابعة  خالل الفترة المالية المنتهية في 

 

 المخاطر التي تتعرض لها الشركة: .  10

، ة المخالالالالالالاطر التالالالالالالي تتعالالالالالالرض لهالالالالالالا الشالالالالالالركة كونهالالالالالالا شالالالالالالركة تعمالالالالالالل فالالالالالالي مجالالالالالالال التطالالالالالالوير العقالالالالالالاريإ

األولالالالالالالى بشنخفالالالالالالالاض مسالالالالالالالتو  الطلالالالالالالب علالالالالالالالى األراضالالالالالالالي تكمالالالالالالالة بالدرجالالالالالالالة  وتمتلالالالالالال  مجمعالالالالالالالاً تجاريالالالالالالاً 

ر ، وكالالالالالالالذل  احتماليالالالالالالالة إنخفالالالالالالالاض الطلالالالالالالالب علالالالالالالالى إسالالالالالالالتئجار والمشالالالالالالالاري  العقاريالالالالالالالة األخالالالالالالالر  ةالمطالالالالالالالو 

نىالالالالالرا لجائحالالالالالة كورونالالالالالا التالالالالالي ، المكاتالالالالالب التجاريالالالالالة ضالالالالالمة المجمالالالالال  التجالالالالالاري الالالالالالذي تمتلكالالالالالم الشالالالالالركة

ة واالقتصالالالالالالادية والتالالالالالالي اثالالالالالالرت بشالالالالالالكل كبيالالالالالالر علالالالالالالى القطاعالالالالالالات التجاريالالالالالال قالالالالالالد حصالالالالالاللت فالالالالالالي المملكالالالالالالة 

 ال أة الشالالالالالركةإ، وجالالالالالود عالالالالالدد كبيالالالالالر مالالالالالة المجمعالالالالالات التجاريالالالالالة المعالالالالالدة للتالالالالالرجير فالالالالالي عمالالالالالاةلونىالالالالالرا 

لتحالالالالالالاول التقلالالالالالالي    مصالالالالالالادر دخلهالالالالالالا يالالالالالالتنويالالالالالال  إسالالالالالالتثماراتها وشالالالالالالراكاتها اإلسالالالالالالتراتيجية وتنوستسالالالالالالعى ل

 .مة وذه المخاطر

 

 : 31/12/2021 فيالمالية المنتهية .  اإلنجارات التي حققتها الشركة خالل الفترة 11

مالالالالالالة خالالالالالالل شالالالالالالركتها التابعالالالالالة )شالالالالالالركة مسالالالالالاكة الحجالالالالالالا ن التالالالالالالي  حققالالالالالت الشالالالالالالركة ايالالالالالراداً  - أ

 .ن دينار422,631)بقيمة  التجاري مساكة تتمل  مجم  

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

 . 2021-12-31مسقفات ولغاية مة 

 .2021الت اماتها والقروض الممنوحم لها في عام  كافة قامت  الشركة بتسديد - ت

 

 

.  ال يوجررررررد أثررررررر مررررررالي لعمليررررررات ذات طبيعررررررة غيررررررر متكررررررررة حرررررردثت خررررررالل السررررررنة الماليررررررة وال 12

 الشركة الرئيسي. من ضمن نشاط  تدخل

عرررررررررررررررررررررردد 
مرررررررررررررروظفي 
شررررررررررررررررررركة 
اكاديميرررررررررررررة 

 مساكن

عرررررررررررررررررررررردد 
مرررررررررررررروظفي 
شررررررررررررررررررركة 
سررررررررررررررررروهو 
)الخضررررررررا 

) 

عرررررررررررررررررررررردد 
مرررررررررررررروظفي 
شررررررررررررررررررركة 
المسرررررررررررراكن 

 الراقية

عررررررررررررردد 
مررررروظفي 
شرررررررررركة 
مسرررررراكن 

 السرو

عرررررررررررررررررردد 
مرررررررررروظفي 
شرررررررررررررركة 
مسررررررررررراكن 

 الحجار

عرررررررررررررررررررررررردد 
ي مرررررررررررررررروظف

شررررررررررررررررررررركة 
مسررررررررررررررررراكن 

 بلعما

عرررردد مرررروظفي 
شرررررررررررررررررررررررركة 
مسرررررررررررررررررررراكن 

 عمان

عررررررررررررررررردد 
مررررررررروظفي 
شرررررررررررررركة 
مسرررررررررراكن 

 األردن

الم هررررررررررررررررررررل 

 العلمي

 ماجستير - - - - - - - -

 دبلوم عالي - - - - - - - -

 بكالوريس 1 - - - - - - -

 دبلوم 2 - - - - - - -

 ثانوية 1 - - - - - - -

 المجموع 4 - - - - - - -
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 حقررررررروق .  السلسرررررررلة الرمنيرررررررة لئربررررررراح أو الخسرررررررائر المتحققرررررررة واألربررررررراح المورعرررررررة وصرررررررافي 13

 سعار األوراق المالية.المساهمين وأ

وأسالالالالالالعار المحققالالالالالالة وصالالالالالالافي حقالالالالالالوا المسالالالالالالاومية وحقالالالالالالوا األقليالالالالالالة  نالخسالالالالالالائراألربالالالالالالاح و )إة صالالالالالالافي 

 كما يلي: 31/12/2021 األسهم عة الفترة المالية المنتهية في

 

 

 

  وتالالالالالالالالالم  21/8/2008 العمالالالالالالالالالل بتالالالالالالالالالاريخوباشالالالالالالالالالرت  26/5/2008ترسسالالالالالالالالالت الشالالالالالالالالالركة بتالالالالالالالالالاريخ

وتالالالالالالالم تخفالالالالالالاليض رأس المالالالالالالالال مالالالالالالالة  24/3/2009إدرا  األسالالالالالالالهم فالالالالالالالي بورصالالالالالالالة عمالالالالالالالاة بتالالالالالالالاريخ 

ن سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهم/دينار بتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاريخ 12,240,000ن سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهم/دينار الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى )18,000,000)

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

انقضالالالالالالالالالت الفتالالالالالالالالالرة ال منيالالالالالالالالالم دوة  23/11/2018ن سالالالالالالالالالهم/دينار بتالالالالالالالالالاريخ 24,480,000الالالالالالالالالالى )

تعالالالالالالديل رأس تالالالالالالم  2019فالالالالالالي بدايالالالالالالة ذلالالالالالال  وتالالالالالالم علالالالالالالى ضالالالالالالوء رفالالالالالال  راس المالالالالالالال و تنفيالالالالالالذ قالالالالالالرار

فالالالالالالالالي عقالالالالالالالالد الترسالالالالالالالاليس والنىالالالالالالالالام األساسالالالالالالالالي  ن(12,240,000 ليصالالالالالالالالب  المصالالالالالالالالرح بالالالالالالالالم المالالالالالالالالال

 للشركة.

 

 فررررررررريالفتررررررررررة المنتهيرررررررررة .  تحليرررررررررل المركرررررررررر المرررررررررالي للشرررررررررركة ونترررررررررائ  أعمالهرررررررررا خرررررررررالل 14

31/12/2021: 

31/12/2017  31/12/2018  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2021  البيان 

10,178,838 10,256,281 8,202,569 
 حقوا المساومية 8,026,342 7,994,311

(1,084,763) 77,443 (2,053,712) 
(208,258) 35,323 

صافي الرب  
الخسارةن)  

3.170 2.700 2.280 
1.480 1.260 

سعر السهم في 
 نهاية العام

0.831 0.837 0.670 
 القيمة الدفترية 0.655 0.653

 الرقم النسب المالية 2021 2020

 1 وامأ إجمالي الرب  33% 24%

 2 العائد على مجموع الموجودات 0.4% (2%)

 3 العائد على حقوا المساومية 0.4% (3%)

 4 نسبة التداول 135% 240%

 5 نسبة السيولة السريعة 133% 233%

 6 معدل المديونية 7% 16%

 7 نسبة الملكية 93% 84%
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 .2022 ة والخطة المستقبلية للشركة لعامرات المستقبلية الهام  التطو.  15

  فالالالالالالالي تكثيالالالالالالال  الجهالالالالالالالود لتسالالالالالالالييل االصالالالالالالالول الراكالالالالالالالدة كاالراضالالالالالالالي واسالالالالالالالتخدام السالالالالالالاليولة

، خارجهالالالالالالالا أو فالالالالالالالي المملكالالالالالالالة عالالالالالالالالي سالالالالالالالواءً ثمارية ذات مالالالالالالالردود سالالالالالالالتإيجالالالالالالالاد فالالالالالالالر  إ

 دراسة الفر  المتاحة في السوا.وذل  مة خالل 

 مالالالالالا ب ريالالالالالة علالالالالالى المسالالالالالتو  المحلالالالالاليالعقاظيالالالالالر ثمارات  يالالالالالادة التوسالالالالال  فالالالالالي قاعالالالالالدة اإلسالالالالالت

 .يضمة تنوع مصادر الدخل للشركة

 

عرررررن خررررردمات أخرررررر  .  مقررررردار أتعررررراب التررررردقيق للشرررررركة والشرررررركات التابعرررررة ومقررررردار أي أتعررررراب 16

 تلقاها المدقق و/أو مستحقة له.

 أتعاب التدقيق بالدينار إسم المدقق إسم الشركة

راضالالالالالالالالالي شالالالالالالالالالركة مسالالالالالالالالالاكة األردة لتطالالالالالالالالالوير األ
 الن)مساكة كابيت والمشاري  الصناعية

 المجموعة المهنية العربية
RSM 

5800 

 

  الحسالالالالالالالالابات بالنسالالالالالالالالبة للشالالالالالالالالركة أوللشالالالالالالالالركات مالالالالالالالالدققو ال يوجالالالالالالالالد أي أتعالالالالالالالالاب أخالالالالالالالالر  تلقاوالالالالالالالالا

 التابعة.

 

 . أ . عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضا  مجلس اإلدارة:17

عدد األسهم في 
31/12/2020 

في عدد األسهم 
31/12/2021 

 الرقم أعضا  مجلس اإلدارة المنصب الجنسية

 1 السيد/ يحيى عبد  محمد اسمي  رئيس مجلس اإلدارة األردنية 189,770 189,770

 2 السيد/ كفاح أحمد مصطفى المحارمم نائب رئيس مجلس اإلدارة األردنية 90,470 90,470

 عضو مجلس إدارة األردنية 86,705 86,705
 عصام الدية مصطفى حسية أبوور/الدكت

 3 الشيخ

 السيد/ عبدالرحمة عبد  محمد اسمي  عضو مجلس إدارة األردنية 73,935 73,935
4 

5,589,616 
 
0 

5,589,616 
 
0 

 األردنية
 

 األردنية
 عضو مجلس إدارة

 السادة/ شركة ماريا للتطوير العقاري
 

 الضمورخالد  عالء /السيد ويمثلها
5 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 
 

 ة العلياذيواإلدارة التنفي اهمات الشركات المسيطر عليها من قبل أعضا  مجلس اإلدارةمس: 

 الشخص المسيطر 31/12/2020الرصيد في  31/12/2021الرصيد في  إسم الشركة

 5,589,616 شركة ماريا للتطوير العقاريالسادة / 
 

 ال يوجد 5,589,616

 

 :التنفيذية العلياب.  عدد األوراق المملوكة من قبل اإلدارة 

 الجنسية المنصب اإلسم

المملوكرررررررة  عررررررردد األوراق
ب سررررررررمه شخصرررررررريا  فرررررررري 

31/21/2021 

عررررررررررررررررررررررررررررررررررردد األوراق 
المملوكررررررررررررررة ب سررررررررررررررمه 
شخصررررررررررررررررررريا  فررررررررررررررررررري 

31/12/2020 

سالالالالالالالالالالالعيد محمالالالالالالالالالالالد سالالالالالالالالالالالليماة -1
 األ را

 - - األردنية المدبر العام

ابالالالالالالالالالراويم محمالالالالالالالالالد موسالالالالالالالالالى -2
 عفانم

 - - األردنية قائم برعمال المدير المالي

 

 :ج. مساهمات أقارب أعضا  مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا

 صلة القرابة الجنسية إسم المساهم
عرررررررررررررررررررررررردد 
األسرررررررررررررررررهم 

2021 

عرررررررررررررررررررررررردد 
األسرررررررررررررررررهم 

2020 

إبالالالالالالة السالالالالالاليد/ كفالالالالالالاح المحارمالالالالالالم نائالالالالالالب  األردنية عبد الرحمة كفاح المحارمم
 رئيس مجلس اإلدارة

1,250 1,250 

إبالالالالالالالالالالالالة الدكتور/عصالالالالالالالالالالالالام أبوالشالالالالالالالالالالالالاليخ  األردنية أبو الشيخي ة عصام الدية مصطفى 
 عضو مجلس اإلدارة

22,620 22,500 

إبنالالالالالالالالالالالالة الدكتور/عصالالالالالالالالالالالالام أبوالشالالالالالالالالالالالاليخ  األردنية دياة عصام الدية مصطفى أبو الشيخ
 عضو مجلس اإلدارة

33,781 33,781 

إبالالالالالالالالالالالالة الدكتور/عصالالالالالالالالالالالالام أبوالشالالالالالالالالالالالالاليخ  األردنية  يد عصام الدية مصطفى أبو الشيخ
 ارةعضو مجلس اإلد

23,170 23,170 

إبنالالالالالالالالالالالالة الدكتور/عصالالالالالالالالالالالالام أبوالشالالالالالالالالالالالاليخ  األردنية شهد عصام الدية مصطفى أبو الشيخ
 عضو مجلس اإلدارة

1 1 

 

  أعضالالالالالالالاء مجلالالالالالالالس اإلدارة وأشالالالالالالالخا  اإلدارة شالالالالالالالركات مسالالالالالالاليطر عليهالالالالالالالا مالالالالالالالة قبالالالالالالالل أقالالالالالالالارب ال يوجالالالالالالالد

 العليا.
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   مجلس اإلدارة:ضاعفآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأالمرايا والمكا  أ. .18

جمررررالي المرايررررا إ
 ةيالسنو

تررراريخ إنتهرررا  
 العضوية

بدل التنقالت 
 السنوي

 الرقم إسم العضو المنصب المكافآت

 1 السيد/ يحيى عبد  محمد اسمي  رئيس مجلس اإلدارة - - - -

نائالالالالالالالالالب رئالالالالالالالالاليس مجلالالالالالالالالالس  - - - -

 اإلدارة

 2 السيد/ كفاح أحمد المحارمم

الالالالالالالالالالدكتور/ عصالالالالالالالالالام الالالالالالالالالالدية مصالالالالالالالالالطفى  ارةعضو مجلس اإلد - - - -

 ابوالشيخ

3 

السالالالالالالالالاليد/ عبالالالالالالالالالدالرحمة عبالالالالالالالالالد  محمالالالالالالالالالد  عضو مجلس اإلدارة - - - -
 اسمي 

4 

 الضمور خالد عالء /السيد عضو مجلس اإلدارة - - - -
للتطالالالالالالالالالالالوير  )ممثالالالالالالالالالالالل شالالالالالالالالالالالركة ماريالالالالالالالالالالالا

 نالعقاري

5 

 

 

 رة.   ال يوجد أية م ايا عينية يتمت  بها أي مة رئيس وأعضاء مجلس اإلدا 

  2021وقد تنا ل اعضاء مجلس اإلدارة عة بدل التنقالت للعام. 

 

 

 :أشخاص اإلدارة التنفيذية العلياالمرايا والمكافآت التي يتمتع بها   ب.

 المجموع
مرايا 
 أخر 

 اإلسم المنصب الراتب السنوي المكافآت

 المدير العام 39,600 3,300 - 42,900
 

 ا       سعيد محمد سليماة األ رالسيد/ 

 ابراويم محمد موسى عفانمالسيد/   قائم برعمال المدير المالي  2400 - - 2400

 

 ية م ايا عينية يتمت  بها أي مة أشخا  اإلدارة التنفيذية العليا.ال يوجد أ   

 

 

 :. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية19

 الفتالالالالالالالالرة الماليالالالالالالالالة المنتهيالالالالالالالالة  فالالالالالالالاليل ال يوجالالالالالالالالد تبرعالالالالالالالالات ومالالالالالالالالن  دفعتهالالالالالالالالا الشالالالالالالالالركة خالالالالالالالالال 

31/12/2021. 
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. العقررررررود والمشرررررراريع واإلرتباطررررررات الترررررري عقرررررردتها الشررررررركة المصرررررردرة مررررررع الشررررررركات التابعررررررة أو 20

الشررررررررقيقة أو الحليفررررررررة أو رئرررررررريس مجلررررررررس اإلدارة أو أعضررررررررا  المجلررررررررس أو المرررررررردير العررررررررام أو 

 موظف في الشركة أو أقربائهم.أي 

ود أومشالالالالالالالالاري  أوارتباطالالالالالالالالات عقالالالالالالالالدتها الشالالالالالالالالركة المصالالالالالالالالدرة مالالالالالالالال  الشالالالالالالالالركات ال يوجالالالالالالالالد أي عقالالالالالالالال       

التابعالالالالالالالالة أو الشالالالالالالالالقيقة أو الحليفالالالالالالالالة أو رئالالالالالالالاليس مجلالالالالالالالالس اإلدارة أو أعضالالالالالالالالاء المجلالالالالالالالالس أو المالالالالالالالالدير 

 العام أو أي موى  في الشركة أو أقربائهم.

 

 . أ. مساهمة الشركة في حماية البيئة21

 ساومات للشركة في حماية البيئة.ال يوجد م 

 

 

 مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحليب. 

  يوجد مساومات للشركة في خدمة المجتم  المحلي ال. 

  لمجلس اإلدارة تاإجتماع ثمانيةتم عقد. 

 إجتماعات للجنة التدقيا المنبثقة عة مجلس اإلدارة. ةتم عقد أربع 

 ثالثالالالالالة اجتماعالالالالالات مخالالالالالاطر وتالالالالالم عقالالالالالد اجتمالالالالالاعية لكالالالالالل مالالالالالة لجنالالالالالة الحوكمالالالالالة ولجنالالالالالة ال

 فا تعليمات الحوكمة.وكل على حد  و الترشيحات والمكافآت لجنةل
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 شركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  )مساكن كابيتال(

 2021تقرير الحوكمة السنوي لعام 

 

 

 

 

 /ب( مقققققققن  قققققققا ون118/ن( و)12وفقققققققا تعليمقققققققاد الحوكمقققققققة الصقققققققادر  با  قققققققتناد أل  قققققققام المقققققققادتين )

والمققققققققققر بموجقققققققققه  قققققققققرار م لققققققققق  م وضقققققققققي  ي قققققققققة  2017( لسقققققققققنة 18األوراق الماليقققققققققة ر ققققققققق  )

 22/5/2017( تاريخ 146/2017األوراق المالية ر   )
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قامـــــــــة مـــــــــركة مســـــــاكن الردا لت ـــــــوير الرا ـــــــي والمشـــــــاري  ال ـــــــناعية  مســـــــاكن كا يتـــــــا    -1

ـــــــ ــــــــة الشـــــــــركات المتبـــــــــ  لديهـ ــــــــث نوـــــــــاـ حوكمـ ــــــــ  مت لبـــــــــات  ي ــــــــة  تحديـ ـا، ليتناســـــــــم مـ

ــــــــادتين   ــــــــاـ الم ــــــــة ال ــــــــادر  ااســــــــتناد لح  ــــــــانوا الوراق 118/ا  و 12الوراق المالي ــــــــن ق /ب  م

ــــــ    ــــــة رق ــــــة  2017  لســــــنة 18المالي ــــــة الوراق المالي ــــــس م و ــــــي  ي  ــــــرار مجل ــــــر  مورــــــم ق والمق

االميــــــــــــة و مــــــــــــا يا ــــــــــــس  ف ــــــــــــ  الممارســــــــــــات ال 22/5/2017  تـــــــــــاري  146/2017رقـــــــــــ   

ـــــــث  .المتباـــــــة  هـــــــ ا ال  ـــــــو  ــــــ  تحدي ـــــــ  فـــــــي حدـــــــار ســـــــاي الشـــــــركة ال ـــــــي  ـــــــ ا التادي ويأت

 نومتهــــــــا  مــــــــا يدعــــــــ  تحقيــــــــ    دافهــــــــا ومبادؤهــــــــا، و مــــــــاا القيــــــــاـ  الامليــــــــات الم سســــــــية 

ـــــــ   ـــــــة ماديـــــــة و منيـــــــة مم نـــــــة، مـــــــ  الحـــــــر  عل   ـــــــرق  كثـــــــر ك ـــــــاكة ومرونـــــــم و أقـــــــ  كل 

ـ  الشـــــــ افية وحمايـــــــة حقـــــــوق المســـــــتثمرين وب ـــــــار المســـــــا مين، و بحـــــــاب الم الـــــــ  االتــــــ ا

 ااخرى.

 

أ ققققققماء أعلققققققاء م لقققققق  ا دار  الحققققققاليين والمسققققققتقيلين وتحايققققققا فيمققققققا ا ا كققققققان العلققققققو تن يقققققق ي او  -2

 غير تن ي ي ومستقل او غير مستقل:

 

 

 .2021*خمسة  ع اك حاليين عاـ 

ـــــــر الاـــــــاد  لشـــــــركة مســـــــاكن ااردا لت ويرالرا ـــــــي  ـــــــم الاامـــــــة  ي ـــــــ   ـــــــوك مح ـــــــر حرتمـــــــاش الهي  *عل

ــــــــاري   ــــــــد  ت ــــــــدي  23/06/2018والمشــــــــاري  ال ــــــــناعية ـ.ش.ـ والمناق ــــــــ  تا ــــــــ    ت ــــــــادة رق ــــــــد 5الم ــــــــن عق   م

  4التأســـــيس لت ـــــب   يتـــــول  حدارة الشـــــركة مجلـــــس حدارة مـــــن خمســـــة  ع ـــــاك تنت ـــــبه  الهي ـــــة الاامـــــة لمــــــدة 

ــــــ   ت  ــــــي  عــــــدد 11ســــــنوات وتاــــــدي  ال قــــــرة     مــــــن المــــــادة رقــــــ      مــــــن النوــــــاـ الساســــــي للشــــــركة، و ل

يتــــــول  حدارة الشــــــركة مجلــــــس    ع ــــــاك لت ــــــب   7   ع ــــــاك  ــــــدا  مــــــن  5 ع ــــــاك مجلــــــس اإلدارة الــــــ   

ـــــا   ـــــاإلقتراش الســـــر  وفق ـــــركة   ـــــة للش ـــــة الاام ـــــ  الهي  ـــــن قب ـــــت  انت ـــــا ه  م ـــــن خمســـــة  ع ـــــاك، وي ـــــوا م حدارة م 

ـــــ وليات حدارة الشـــــركة لمـــــدة  ر ـــــ  ســـــنوات تبـــــد  مـــــن  ـــــاـ قـــــانوا الشـــــركات، ويقـــــوـ المجلـــــس  مهـــــاـ ومس لح 

 تاري  انت ا م .

 . 2019-12-22 الت كية  ارتماش الهي ة الاامة  ير الااد  والمناقد  تاري  وفو    * ت  انت اب  ع اك مجلس اإلدارة 

 

 ا   علو م ل  اإلدار  المنصه الوضع

 يحي  عبدهللا محمد اسمي السيد/  ؤيس مجلس اادارةر  ير تن ي  /  يرمستق 

 ك اح  حمد م     المحارمةالسيد/  ناؤم رؤيس مجلس اادارة  ير تن ي  / مستق 

 ع و  ير تن ي  / مستق 
ع ـــــــاـ الـــــــدين م ـــــــ    حســـــــين ا ـــــــو الدكتور/

 الشي 

  ير تن ي  / ير مستق 

 

 ع و

 مركة ماريا للت وير الاقار السادة/ 

 ال مور خالد عالكلسيد/ اويمثلها:

 عبد الرحمن عبدهللا محمد اسمي السيد/  ع و  ير تن ي  / ير مستق 
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 المناصه التن ي ية في الشركة وأ ماء ا شخاص ال ين يشغلو ها:  -3

  

 

 وياد م ال  اإلدار  األخرى ألعلاء م ل  ا دار :عل -4

 

 ا    المنصه

 ع و مجلس ادارة في:

 مركة عموا لإلستثمارات المتاددة ـ.ش.ـ

 ك اح أ ما مصط ى المحارمهالسيا/ 

 

 ع و مجلس ادارة في:

 الشركة الدولية لإلستثمارات ال بيم

 

 عصام الاين مصط ى ابو الشيخالسيا/ 

 

 

 :طضابط ا رتبا  -5

 ت  تسمية السيد / سايد محمد سليماا ال رق  ا ط ارتباد الحوكمة في الشركة.           

 

 

 الل ان المنبثقة عن م ل  ا دار  كما يلي: -6

 لجنة التدقي . -1

 لجنة الترميحات والم آفات. -2

 لجنة الحوكمة. -3

 لجنة حدارة الم ادر. -4

 

 

 

 

 

 

 المنصه ا   

 المدير الااـ  عيا محما  ليمان األزرقالسيا/ 

 قاؤ   أعما  المدير المالي  إبرا ي  محما مو ى ع ا هالسيا/ 
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 او : ل نة التا يا:

مســـــــاكن الردا لت ـــــــوير الرا ـــــــي والمشـــــــاري  ال ـــــــناعية تتـــــــألا لجنـــــــة التـــــــدقي  فـــــــي مـــــــركة  -

وفــــــ   2021ارتماعــــــات خــــــال  الاــــــاـ  4 مســــــاكن كا يتــــــا   مــــــن مالمــــــة  ع ــــــاك حيــــــث ارتماــــــة 

ــــــاش  ــــــي حرتم ــــــا ات ف ــــــدق  الحس ــــــ  الع ــــــاك و ح ــــــور م ــــــ   ح ــــــور رمي ــــــة و ل ــــــات الحوكم تاليم

 واحد.

ــــــدقي   اارتمــــــاش مــــــ  المــــــدق  ال ــــــارري، - ــــــة الت ــــــ قامــــــة لجن الســــــنة مــــــ   حــــــد خــــــال ي ارتمــــــاش واف

 ح ور رمي   ع اك لجنة التدقي  و دوا ح ور اإلدارة التن ي ية.

-  

 :2021أعلاء ل نة التا يا للعام  -

 

ــــــ   .1 ــــــة و/ و ي ــــــوا عل ــــــ  مــــــ  الت علمي ــــــدقي  حابــــــلين عل ــــــة الت ــــــ  ع ــــــوين مــــــن  ع ــــــاك لجن الق

 خبرة عملية في مجاات اإلدارة المالية.

ـــــا  مورـــــم قـــــانوا الشـــــركات  .2 ــــة حليه ـــــة المســـــ وليات وال ـــــالحيات الموكلـ  ـــــوـ لجنـــــة التـــــدقي   ممارس تق

ـــــــدى ك ايـــــــة ـــــــاؤ  وم ـــــــة ومراراـــــــة  نت ـــــــ  مراقب ن  ل ـــــــة، ويت ـــــــم  ـــــــرى  ات عالق ـــــــرياات  خ  و   تش

 التدقي  الداخلي وال ارري للشركة، البيانات المالية،  نومة ال بط والرقا ة الداخلية .

تقــــــوـ لجنــــــة التــــــدقي   تقــــــدي  التوبــــــيات للمجلــــــس    ــــــو  المــــــدق  ال ــــــارري/ والــــــداخلي وســــــواك  .3

 من تقيي   داك  و  ي ة  مور  خرى تتال   م.

ـــــــن اإلدارة التن  .4 ـــــــة التـــــــدقي  الح ـــــــو  علـــــــ     مالومـــــــات م ي يـــــــة وكـــــــ ل  لهـــــــا اســـــــتدعاك    للجن

 موظا  و ع و مجلس حدارة لح ور ارتماعاتها.

فـــــي الســـــنة مـــــ   مـــــرات 4 قامـــــة لجنـــــة التـــــدقي   اارتمـــــاش مـــــ  المـــــدق  ال ـــــارري، المـــــدق  الـــــداخلي، .5

 ح ور رمي   ع اك لجنة التدقي  و دوا ح ور اإلدارة التن ي ية.

 و اإلدارة التن ي يـــــــة فيمـــــــا يتالــــــــ  مســـــــ ولية لجنـــــــة التـــــــدقي  ا ت نـــــــي عـــــــن مســـــــ وليات المجلـــــــس  .6

  الرقا ة عل  ك اية  نومة الرقا ة الداخلية للشركة.

تاتمـــــــد لجنـــــــة التـــــــدقي  خ ـــــــة التـــــــدقي  الســـــــنوية وتراقـــــــم ت بيقهـــــــا وتـــــــدر  مالحوـــــــات المـــــــدققين  .7

  تتول   اإلمراف عل   عما  التدقي  الداخلي .

 أعلاء الل نة المنصه مؤ الد وخبراد اعلاء الل نه

  ــــي مــــركة ــــات الاامــــة ف ــــ  فــــي من ــــم مــــدير الاالق عم

 المم  لإلستثمارات الاقارية في الردا.

 ــــــــي ــــــــ  كمستشــــــــار حدار  ف   HAMGمجموعــــــــة   عم

 . في ااردا

 

 علو

 

 عالء خالا  المه اللمورالسيا/ 

 

   ـــــــة ـــــــم مجموع ـــــــات لم ات ـــــــدير الاملي   HAMGم

 في الردا واإلمارات.

   ــــــــــــس ادارة مجموعــــــــــــة   HAMGع ــــــــــــو مجل

 في الردا.

  ـــــــي مـــــــركة فيرســـــــة مـــــــدير ت ـــــــوير العمـــــــا  ف

 كا يتا  القا  م في د ي.

   رؤــــــيس المجلــــــس اإلمــــــرافي فــــــي نــــــاد  ميـــــــون

 ل رة القدـ في المانيا. 1860

 

 رئي  الل نة 

 

 يحيى عباهللا محما ا ميكالسيا/ 

  .ع و رماية رراحي الاواـ الاالمية 

 .ع و رماية رراحي الاواـ المري ية 

 .ع و رماية رراحي الاواـ الورو ية 

  .ع و رماية رراحي الاواـ الردنية 

 علو
عصققققققققققام الققققققققققاين مصققققققققققط ى ابققققققققققو السيا/

 الشيخ
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 ثا يا: ل نة الترشيحاد والم أفاد: 

ــــــيحا - ــــــألا لجنــــــة الترم ــــــاكن الردا لت ــــــوير الرا ــــــي والمشــــــاري  تت ــــــي مــــــركة مس ت والم افــــــآت ف

ارتماعـــــــات خـــــــال  الاـــــــاـ  3ال ـــــــناعية  مســـــــاكن كا يتـــــــا   مـــــــن مالمـــــــة  ع ـــــــاك حيـــــــث ارتماـــــــة 

 وف  تاليمات الحوكمة و ل   ح ور رمي  الع اك . 2021

 :2021أعلاء ل نة الترشيحاد والم أفاد للعام  -

 

 ثالثاً: ل نة الحوكمة:

ـــــــي مـــــــركة مســـــــاكن الردا لت ـــــــوير الرا ـــــــي والمشـــــــاري  ال ـــــــناعية  - ـــــــة ف ـــــــة الحوكم ـــــــألا لجن تت

ــــــث ارتماــــــة  ــــــاكن كا يتــــــا   مــــــن مالمــــــة  ع ــــــاك حي وفــــــ    2021ارتمــــــاعين خــــــال  الاــــــاـ  2 مس

  ور رمي  الع اك .تاليمات الحوكمة و ل   ح

 :2021أعلاء ل نة الحوكمة للعام  -

 

 رابعا:  ل نة إدار  المخاطر:

ـــــــــي مـــــــــركة مســـــــــاكن الردا لت ـــــــــوير الرا ـــــــــي والمشـــــــــاري   - ـــــــــة حدارة الم ـــــــــادر ف تتـــــــــألا لجن

ارتماعـــــــات خـــــــال  الاـــــــاـ  3كن كا يتـــــــا   مـــــــن مالمـــــــة  ع ـــــــاك حيـــــــث ارتماـــــــة ال ـــــــناعية  مســـــــا

 وف  تاليمات الحوكمة و ل   ح ور رمي  الع اك  2021

 :2021ل نة إدار  المخاطر للعام  علاء  -

 ا ميكيحيى عباهللا محما  رئي  الل نة 

 عصام الاين مصط ى ابو الشيخ علو

 عالء خالا اللمور علو 

 يحيى عباهللا محما ا ميك رئي  الل نة 

 عصام الاين مصط ى ابو الشيخ علو

 عالء خالا اللمور علو 

 يحيى عباهللا محما ا ميك رئي  الل نة 

 عصام الاين مصط ى ابو الشيخ علو

  عيا محما  ليمان األزرق علو 
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 م ل  ا دار : اجتماعاد -7

 وف  تاليمات الحوكمة: 2021  حرتماعات مجلس حدارة خال  الااـ 8ت  عقد             

 

ـــــرحمن اســـــمي   ـــــد ال ـــــاح المحارمـــــة والســـــيد عب ح ـــــور كامـــــ   اســـــتثناك الســـــيد ك 

 لا ر قبلم المجلس

 اارتماش ااو 

ـــــرحمن اســـــمي   ـــــد ال ـــــاح المحارمـــــة والســـــيد عب ح ـــــور كامـــــ   اســـــتثناك الســـــيد ك 

  ر قبلم المجلسلا

 اارتماش الثاني

 اارتماش الثالث وسيلة ات ا  مرؤي ومسموش ال تروني –ح ور كام  

ـــــرحمن اســـــمي   ـــــد ال ـــــاح المحارمـــــة والســـــيد عب ح ـــــور كامـــــ   اســـــتثناك الســـــيد ك 

 لا ر قبلم المجلس

 اارتماش الرا  

ـــــرحمن اســـــمي   ـــــد ال ـــــاح المحارمـــــة والســـــيد عب ح ـــــور كامـــــ   اســـــتثناك الســـــيد ك 

  ر قبلم المجلسلا

 اارتماش ال امس

 اارتماش الساد  وسيلة ات ا  مرؤي ومسموش ال تروني –ح ور كام  

ـــــرحمن اســـــمي   ـــــد ال ـــــاح المحارمـــــة والســـــيد عب ح ـــــور كامـــــ   اســـــتثناك الســـــيد ك 

 لا ر قبلم المجلس

 اارتماش السا  

ـــــو الشـــــي  والســـــيد عـــــالك ال ـــــمور  ـــــدكتور ع ـــــاـ ا  ـــــ   اســـــتثناك ال ح ـــــور كام

 قبلم المجلس لا ر

 اارتماش الثامن
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 تنظي  أعمال الم ل  -8

  8 هــــــدف  ــــــماا مــــــمولية الموا ــــــي  المارو ــــــة فــــــي ارتماعــــــات المجلــــــس، فقــــــد عقــــــد المجلــــــس  

 .2021خال  الااـ  تارتماعا

 

تقــــــوـ اإلدارة التن ي يــــــة  ــــــاقتراح الموا ــــــي  التــــــي ترا ــــــا مهمــــــة علــــــ  رــــــدو   عمــــــا  كــــــ   -  

 ارتماش.

 حث الموا ي  المارو ة في ارتماعات المجلس  ش   ممولي.يت     -ب 

تقــــــوـ الشــــــركة  ت ويــــــد  ع ــــــاك المجلــــــس  المالومــــــات ال افيــــــة وقبــــــ  مــــــدة كافيــــــة مــــــن  -ج 

 ارتماعات المجلس لتم ينه  من ات ا  القرارات المناسبة.

يقــــــوـ  مــــــين ســــــر المجلــــــس  تــــــدوين كافــــــة نقامــــــات المجلــــــس التــــــي تــــــت   خــــــال  ارتماعــــــات  -د 

 المجلس.

ليات  ع ـــــــاك مجلـــــــس اإلدارة محـــــــددة ووا ـــــــحة و مـــــــا يتمامـــــــ  والتشـــــــرياات  ات مســـــــ و -ه 

  و ع اك المجلس عل  حدالش   ل  . الاالقة

 حا رمي  الامليات التي تت لم موافقة المجلس ت وا مو حة كتا يا . -و 

ي لـــــــ   ع ـــــــاك المجلــــــــس علـــــــ  الت ـــــــورات داخــــــــ  الشـــــــركة والق اعـــــــات ااســــــــتثمارية  -  

 تقارير ودراسات تقدمها اإلدارة. المحلية والدولية من خال  

 حا ات ا   ع اك المجلس ولجانم متاح م  اإلدارة التن ي ية. -ح 

للشــــــركة  ي ــــــ  تنويمــــــي يبــــــين التسلســــــ  اإلدار    مــــــا فــــــي  لــــــ  لجــــــاا المجلــــــس واإلدارة  -د 

 التن ي ية  ويت  ت مينم التقارير السنوية ادالش المسا مين.

ـــــــس مـــــــن اتبـــــــاش  ع ـــــــاك  -   ـــــــد  مـــــــين ســـــــر المجل ـــــــس لإلرـــــــراكات المقـــــــررة مـــــــنيتأك   المجل

المجلــــــــس، ومــــــــن نقــــــــ  المالومــــــــات  ــــــــين  ع ــــــــاك المجلــــــــس ولجانــــــــم واإلدارة التن ي يــــــــة، 

د   اإل ــــــافة حلـــــــ  تحديـــــــد مواعيـــــــد ارتماعـــــــات المجلــــــس وكتا ـــــــة محا ـــــــر اارتمـــــــاش، ويحـــــــد 

ـــــا ي و مـــــا يتمامـــــ  ومســـــتوى  ـــــس  شـــــ   رســـــمي وكت ـــــة ومهـــــاـ  مـــــين ســـــر المجل المجلـــــس وظي 

ر حليهـــــا  عـــــاله، كمـــــا يـــــت   ات ـــــا     قـــــرار يتالـــــ   تايينـــــم  و تنحيتـــــم مـــــن المســـــ وليات المشـــــا

  قب  المجلس  اإلرماش.
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة 
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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 معاً مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  لشركة  قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة  

ة وقائمة الدخل  ، وكل من قائمة الدخل الموحد2021كانون األول  31كما في  ة والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد، بالمجموعة(
واإليضاحات  وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،    ةوقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد  الموحدة  األخر  الشامل

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

مساكن األردن    لمجموعةالمركز المالي الموحد    ،ع النواحي الجوهريةفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جمي 
ذلك  ب وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية  ،2021كانون األول  31كما في لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية 

 التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
 

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

 لهذه المتطلبات.  األخرى وفقاً 
 

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

 أمور التدقيق الهامة 
الحالية. إن هذه األمور    للفترةوفقاً 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 األمور  القوائمتم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا 
 

 استثمارات عقارية 
% من موجودات المجموعة، يتعين على المجموعة إعادة تقييم تلك االستثمارات العقارية عند إعداد  89تشكل االستثمارات العقارية ما نسبته 

  بخبراء 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  ينمستقل عقاريين

 االستثمارات العقارية أمراً هاماً لتدقيقنا.
 

 نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر 
جراءات المجموعة المتبعة في تقييم االستثمارات العقارية ومراجعة تلك التقييمات والمستندة إلى  إن إجراءات التدقيق المتبعة تضمنت فهم إل

واحتساب القيمة العادلة لتلك االستثمارات وقيد أي تدني في قيمتها )إن وجد(، ومراجعة كفاية االفصاحات عن القيمة   ينمستقل ينقاري ع خبراء
 العادلة لالستثمارات العقارية. 
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 معلومات أخرى 
السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية الموحدة  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى، تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير  

 . وتقريرنا حولها
 

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

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

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

 
 القوائم المالية الموحدة  حولالمسؤولين عن الحوكمة ومسؤوليات اإلدارة  

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

 كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. 
 

على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك، عن األمور ذات   المجموعةإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ، ة الموحدةعند إعداد القوائم المالي 
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 شخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على إن األ
 

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

 . حولها االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا
 

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

 

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. 

   
وم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،  كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نق

 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 الناتجة    ومالئمة لى أدلة تدقيق كافية  تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول ع

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

 

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

 

 ت ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحا -
 

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

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

 على االستمرار.  المجموعةحتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة 
 

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

 

ي حول القوائم المالية  أموعة إلبداء رضمن المج  األعمال  أنشطة  أو  المالية للمنشآت المعلومات  ومالئمة حول تدقيق كافية  أدلة الحصول على  -
 . عن إبداء الرأي حول التدقيقمسؤولين وحدنا الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة. نحن نبقى  
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  نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات ، حول )هي من ضمن أمور أخرى والتي(، 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

 

علقة باالستقاللية، وإبالغهم عن جميع العالقات  بمتطلبات السلوك المهني المت   التزامنالقد زودنا أيضاً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد  
 واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت. 

 

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

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

 
 المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى تقرير حول 

القوائم المالية  وأن  أصولية، بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة  مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة تحتفظ 
 ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.   من كافة النواحي الجوهرية، معهاالواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة الموحدة 

 
 المجموعة المهنية العربية                        المملكة األردنية الهاشمية - عمان 

 نسيم شاهين                                                                                                     2202شباط  16في 
 812إجازة رقم                                                                                           
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 األراضي والمشاريع الصناعية لتطوير مساكن األردن   مجموعة
   المساهمة العامة المحدودة 

 2021كانون األول  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

 

 إيضاحات  الموجودات 
 

2021 
 دينــار 

 2020 
 دينــار 

      موجودات غير متداولة  
10 300  909 5  4 ممتلكات ومعدات    
8 270 260  931 679 7  5 استثمارات عقارية   

 1  1  6 استثمار في شركة حليفة 
58 705  413 55  7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر   

554 354  19 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة     354 554  

8  893  620  608 295 8   مجموع الموجودات غير المتداولة   

      موجودات متداولة  
15 177  430 4  8 أرصدة مدينة أخرى   

31 600  600 39  9 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   
155 819  267 173  10 ذمم مدينة  

 850  850  11 شيكات برسم التحصيل 
374 460  064 116  12 أرصدة لدى البنوكنقد في الصندوق و  

577  906  211 334   الموجودات المتداولة   مجموع    

9  471  526  819 629 8   مجموع الموجودات    

      والمطلوبات    الملكيةحقوق 
     13 الملكيةحقوق 

 12 240 000  12 240 000   رأس المال 
 (292 928)  (220 296)   التغير المتراكم في القيمة العادلة 

 ( 3 952 761)  ( 3 917 438)   خسائر متراكمة 

8  026  342   لكية مجموع حقوق الم    311  994  7  

      المطلوبات 
      المطلوبات غير المتداولة 

1 236 212  592 355  19 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة   

1  236  212  592 355   مجموع المطلوبات غير المتداولة   

      المطلوبات المتداولة 
9 410  510  20 وطنية  المساهمة الو  مخصص ضريبة الدخل  

114 547  098 113   ذمم دائنة  
95 310  629 112   ايرادات إيجار غير متحققة    

 000  036 10   شيكات آجلة 
8 186  186 8   أمانات مساهمين  

13 550  426 3  14 أرصدة دائنة أخرى   

247  885   مجموع المطلوبات المتداولة    003  241  

603  477   مجموع المطلوبات    215  477  1  

9  471  526  819 629 8   والمطلوبات    الملكيةمجموع حقوق   

 
 
 

  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 

 2021كانون األول   31قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  

  
  

 إيضاحات 
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 460 987  631 422   إيجارات  إيراد
 (134 652)  (130 811)  15 تشغيلية مصاريف 
 (29 595)  (595 29)  5 تشغيلي استهالك
 (113 511)  434 45  16 بيع استثمارات عقارية ( خسائرأرباح ) 

 183 229  307 659   الربح   مجمل 
 (126 534)  (701 122)  17 مصاريف إدارية  

 (4 500)  000 8   من خالل قائمة الدخل  فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
 (191 704)  (168 106)  5 مخصص تدني استثمارات عقارية 
 (27 624)  000  10 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 11 475  000   إيرادات أخرى  

 (155 658)  86 790   قبل الضريبة  السنة  ( خسارةربح )
 (62 474)  (51 467)  20 مساهمة وطنية  الضريبة الدخل و

 (218 132)  35 323   السنة  ( خسارةربح )

      
      

 (0.018)  0.003  18 السنة  (خسارة )  ربح  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 

   2021كانون األول   31الموحدة للسنة المنتهية في   األخر قائمة الدخل الشامل 

 
 
 

2021 
 دينــار 

 2020 
 دينــار 

 (218 132)  35 323 السنة   ( خسارةربح )
    اآلخر  بنود الدخل الشامل 

 9 874  (292 3) القيمة العادلة للموجودات الماليةالتغير في 

 ( 208 258)  32  031 للسنة   اآلخر الدخل الشامل و  (الخسارة )الربح  

 
 
 

  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 

 2021كانون 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 
 كما يستثنى الرصيد المدين من األرباح القابلة للتوزيع أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه فعال  من خالل عمليات البيعوجه من 
 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  

 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
 35 323  35 323  000  000 ربح السنة 

 (292 3)  000  (292 3)  000  للموجودات الماليةالتغير في القيمة العادلة 

 8  026  342  ( 3 917 438)  (220 296)  12  240  000 2021كانون األول   31
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة 

 2021كانون األول   31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  

 
  

 إيضاحات 
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

      األنشطة التشغيلية 
 (155 658)  86 790   قبل الضريبة السنة  ( خسارةربح )

      تعديالت 
 36 138  986 33  5,4   استهالكات

 4 500  (000 8)   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فروقات تقييم 
 27 624  000  10 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 191 704  168 106  5 مخصص تدني استثمارات عقارية 
 113 511  (434 45)  16 خسائر بيع استثمارات عقارية)أرباح( 

        والمطلوبات الموجودات  في   التغير 
 340  000   شيكات برسم التحصيل 

 8 708  (448 17)   مدينةذمم 
 37 489  747 10   أرصدة مدينة أخرى 

 12 558  (449 1)   ذمم دائنة
 (57 499)  319 17     إيجار غير متحققة ايرادات 

 (19 365)  (10 124)   أرصدة دائنة أخرى 
 (53 064)  (60 367)  20 ضريبة دخل مدفوعة 

 146 986  188 112   ية التشغيل األنشطة من  صافي التدفقات النقدية 

      ية االستثمار  األنشطة
 300 000  000 500  16 المتحصل من بيع استثمارات عقارية 

 300 000  000 500     األنشطة االستثمارية  من صافي التدفقات النقدية 

      ية التمويل  األنشطة
 (175 000)  (620 880)   مبالغ مستحقة جهات ذات عالقة 

 000  036 10   شيكات آجلة 

 (175 000)  (584 870)   األنشطة التمويلية  المستخدمة في صافي التدفقات النقدية 

 271 986  (396 258)   التغير في النقد وما في حكمه 
 102 474  374 460  12 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 374 460  064 116  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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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 

 ـامــعـ .1
وسجلت لدى وزارة   2008أيار  26بتاريخ  المحدودة عامةالمساهمة التأسست شركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية 

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

 

وبقيمة  دينار 18 000 000من رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ  %32مال بنسبة التم تخفيض رأس  2013تموز  21بتاريخ 
مال الليصبح 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 000المصرح والمكتتب به بعد التخفيض 
 

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

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

 

يصالوذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها  األراضي شراء وبيع  الشركة أهم غايات من لها حسب  الالزمةالخدمات  ةكاف  وا 
بدون  التابعةالتي تملكها تامينا  وضمانا  للقروض و/أو ضمانا  لديون الشركات  المنقولةوغير  المنقولة واألموالرهن العقارات المرعية، القوانين 

، وغاياتها أنواعهاالمشاركة في الشركات والمشاريع على اختالف  أوالمساهمة  أوتملك  أو تأسيس أوإدارة و/، مصلحةالحد اعلى بما يحقق 
جارةشراء وبيع استبدال والتجارية واالتصاالت،  والزراعية والعقارية في المجاالت السياحية موالاألاستثمار   أموال  أيوحيازة ورهن وفك رهن  وا 

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

 المالية الموحدة  القوائموتتطلب هذه  2022 شباط 16 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  الماليةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم 

 :2021كانون الثاني  1قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا  من  المجموعة، باستثناء أن 2020كانون األول  31
 

 ( 9) التقارير المالية رقم  إلعدادالدولي  المعيارعلى  تعديالت -(:البنوك)سعر الفوائد المعروضة بين  IBORاصالح المرحلة الثانية من 
والمعيار    (4)  التقارير المالية رقم  إلعدادوالمعيار الدولي  (،  7)  عداد التقارير المالية رقمإلوالمعيار الدولي    ( 39)  ومعيار المحاسبة الدولي رقم

 (. 16رقم )التقارير المالية  إلعدادالدولي 
 

على التقارير المالية عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة   باألثر  والمتعلقةإعفاءات مؤقتة    IBOR  إصالحمرحلة الثانية من  توفر ال
IBOR  التطبيقات العملية التالية: التعديالتبمرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل 

التغيرات التعاقدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي كتغييرات في التطبيق العملي ليتم التعامل مع  •
 ى سعر الفائدة في السوق.لسعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة ع

التحوط  عالقاتاستمرارية  من الشركة تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع اإلعفاءاتتتطلب  •
 للشركة عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعتمد على العائد الخالي من المخاطر. 

يجوز للشركة استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في حال تم تحديد  •
 أسعار الفائدة بشكل منفصل.مخاطر 

والمتعلقة بتخفيضات أو تأجيالت االيجار   2021حزيران  30عقود االيجار بعد  –( 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 . COVID – 19المتعلقة بوباء  

 

 أثر جوهري على القوائم المالية للشركة. التعديالتلم يكن لهذه 
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 

 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 المالية    القوائمإعداد  تم  

 الدولية. الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة 
 

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

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

 

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

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

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

 المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
شركة األم على الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعليا  انتقال سيطرة ال 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  يوفيما يلي عرض للشركات التابعة الت 
 التملك نسبة       

 2020  2021  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   مساكن للتدريب واالستشارات المالية شركة أكاديمية 
 %100  %100  000 1  استثمارات عقارية   جاز لالستثمار والتطوير العقاري شركة مساكن الح 

 %100  %100  1 000  إدارة مطاعم  رشركة سوهو للتجارة واالستثما
 %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 القسط الثابت على مدى    لالستخدامبالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم استهالكها عندما تكون جاهزة  الممتلكات والمعدات  تظهر  
  التالية: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 استردادها الممتلكات والمعدات  عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من  
 الموحدة.  وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل 
العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقا، يتم  اختالففي 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
 
 
 
 



13 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  دودة المساهمة العامة المح 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 

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

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

األرباح أو يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التخلص منها أو عند التوقف عن استخدامها وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها. يتم تسجيل 
 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 
لتحديث. يتم التحويل من االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك بإشغالها من قبل المالك أو البدء بتحديثها عملية اإلنشاء أو ا

 تمهيدا  لبيعها.
 

 حليفة  ةاالستثمار في شرك
 هاسياسات   علىتأثيرا  فعاال  فيها وتمارس    % من حق التصويت50  إلى%  20  تهنسب ما   المجموعةلك  تمت والتي    حليفةيظهر االستثمار في الشركة ال

 من أي  المجموعةفة مضافا إليها حصة تظهر االستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية بالتكل ,المالية والتشغيلية بموجب طريقة حقوق الملكية
إذا كان هناك  ،حليفةمن نتائج أعمال الشركة ال المجموعةحصة  الموحدة الدخل قائمةيعكس  ,حليفةتغيرات في صافي موجودات الشركة ال

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

 .حليفةالتزامات الشركة ال
 

 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 الحقا    االقتناءبالقيمة العادلة مضافا  إليها مصاريف    الموحدة   يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل
وضمن حقوق الملكية بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج  الموحدة الدخل الشامل بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة 

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

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

 

 . الموحدة الدخل قائمةيتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في  
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 

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

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

 

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

 عة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها. تحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوق
 

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

 

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.
 بالموجودات المالية  االعترافتاريخ 

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

 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 المخصص   الذمم، ويتم شطب  خسائر ائتمانية متوقعهتظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص  

 شطبها إلى اإليرادات. التي تم الذممالمأخوذ 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
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 ريع الصناعية مساكن األردن لتطوير األراضي والمشا  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 

 التقاص 
ظهار المبلغ بالصافي في القوائم  يتم إجراء تقاص تتوفر الحقوق القانونية  عندماالموحدة المالية بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وا 

 الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 
 

 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. 

 

 العمالت األجنبية 
بتحديد عملتها  الشركات التابعةاألم وتقوم كل من  لمجموعةلبالدينار األردني والذي يمثل العملة الرئيسية  الموحدةيتم اظهار القوائم المالية 

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

 

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

 بند مستقل ضمن حقوق الملكية.التحويل في 
 

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

 

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

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

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

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

 بي أو تحقيق الموجودات الضريبية. الضري  االلتزاموفقا  للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية 
كانون الثاني  1)تاريخ التطبيق  2018( لعام 38رقم ) ، صدر قانون ضريبة الدخل المعدل2018كانون 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
 حيث أنه تم تحديد معدالت المساهمة الوطنية في القانون المعدل على أساس القطاع.
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون 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 وأوقات   مجموعةقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة التقييم موجودات مالية بال  احتياطيوكذلك  

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

 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. 
 

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

 

والتي بموجبها يتم تحديد   مجموعةاعتمادا  على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري ال  مجموعةيتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد ال
 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 2020كانون األول  31

 113  830  000 6  44  546  824 26  36  460 2021كانون األول   31

          

          االستهالك المتراكم 

 103 530  000 6  44 286  23 316  29 928 2020كانون األول  31
 391 4  000  19  751 1  621 2 استهالك السنة 

 107  921  000 6  44  305  25  067  32  549 2021كانون األول   31

          
          القيمة الدفترية صافي  

 10 300  000  260  3 508  6 532 2020كانون األول  31

 909 5  000  241  757 1  911 3 2021كانون األول   31
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 عقارية استثمارات .5

 2021 
 دينــار 

 2020 
 دينــار 

 8 041 621  6 596 555   أراضي
 2 025 027  2 025 027 مباني *

 582  621  8  648  066  10 
 ( 1 517 039)  (632 707) مخصص تدني استثمارات عقارية 

 (279 349)  (308 944) المبنى مجمع استهالك

 7 679 931  260  270  8 

 

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

مجلس إدارة الشركة بإتخاذ قرار بفسخ العقد   قرر  2021أيلول    15 . بتاريخمناسبللبيع من خالل مكاتب عقارية ولم تحصل الشركة على سعر  
ئمة خالل السنة  وعليه تم أخذ المخصصات الكافية والمال  المبرم مع الشركة األندلسية بعد تفاوض االدارة التنفيذية بالتخفيض من اثر هذا الفسخ،

  .2022، ولن يكون اي اثر لهذه العملية على قائمة الدخل خالل سنة 2022وفقا  التفاقية فسخ العقد التي تمت خالل الربع األول من عام 
  

 ينمستقل عقاريينخبراء  يمتقيلوفقا   2021كانون األول  31كما في  دينار 8 822 564 لالستثمارات العقاريةبلغت القيمة العادلة 
 .دينار( 9 451 256: 2020)
 

 : مخصص تدني استثمارات عقاريةفيما يلي الحركة التي تمت على 
 2021    2020 
 دينــار   دينــار  

 1 325 335  1 517 039 رصيد بداية السنة 
 191 704  168 106 مخصص تدني استثمارات عقارية خالل السنة 

 000  (990 500) استبعادات

 1  517  039  707 632 رصيد نهاية السنة 

 
 :فيما يلي الحركة التي تمت على مجمع استهالك المبنى

 2021    2020 
 دينــار   دينــار  

 249 754  279 349 رصيد بداية السنة 
 29 595  29 595 السنة  استهالك

 279  349  944 308 رصيد نهاية السنة 

 
 حليفة  استثمار في شركة .6
 2020    2021  نسبة المساهمة   طبيعة 

 دينــار   دينــار   2020 2021  النشاط  

 1  1  %30 %30  عقارية شركة اللجين لتطوير األراضي 

 
 من موجودات ومطلوبات الشركات الحليفة: مجموعةحصة ال

 2021 
 دينــار 

 2020 
 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 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 اآلخر  الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .7

 2021 
 دينــار 

 2020 
 دينــار 

 36 205  913 32 مدرجة  محلية أسهم شركات 
 22 500  22 500 *غير مدرجة  محلية  في شركات  استثمار

 55 413  705  58 
 

           كما في موجودات 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 2021كانون األول  31

 علم بأي مؤشرات على انخفاض قيمة تلك االستثمارات. علىدارة ليست ، واإلالموحدة تاريخ قائمة المركز المالي
 
 أرصدة مدينة أخرى  .8

 2021 
 دينــار 

 2020 
 دينــار 

 7 848  000 أمانات ضريبة دخل 
 6 329  430 3 مصاريف مدفوعة مقدما  

 1 000  000 1 تأمينات مستردة

 4 430  177  15 

 
 خالل قائمة الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من  .9

 2021 
 دينــار 

 2020 
 دينــار 

31  600  600 39 موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية   

 
 مدينة ذمم  .10
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 383 631  079 401 ذمم مستأجرين  
 17 640  640 17 ذمم أخرى 

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

 173 267  819  155  

لحصول على ضمانات كافية حيثما كان مناسبا، وذلك من اجل تخفيض خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء باالمجموعة  تقوم
 يوم في حال عدم وجود حركة سداد عليها. 365وتقوم المجموعة بأخذ مخصص مقابل الذمم التي ال يتم تحصيلها ألكثر من  ،بااللتزامات

 
 :مخصص خسائر ائتمانية متوقعةفيما يلي الحركة التي تمت على 

 2021 
 دينــار 

 2020 
 دينــار 

 217 828  245 452 رصيد بداية السنة 
 27 624  000 مخصص للسنة 

 245  452  245  452 رصيد نهاية السنة 

 
 شيكات برسم التحصيل  .11
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 850  850 أشهر  3 - 1

 
 
 
 



19 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 أرصدة لدى البنوك نقد في الصندوق و  .12
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 374 043  894 115 حسابات جارية لدى البنوك
 417  170 الصندوق نقد في 

 116 064  460  374 

 
 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 

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

 في عقد التأسيس والنظام األساسي.  دينار 12 240 000
 

 أرصدة دائنة أخرى  .14
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 3 025  901 2 مصاريف مستحقة 
 525  525 ضريبة دخل أمانات 

 10 000  000 دفعات مقدمة 

 3 426  550  13 

   
 تشغيلية  مصاريف .15
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 35 482  26 443 رسوم ورخص 
 5 446  505 8 صيانة  

 25 383  913 22 كهرباء ومياه
 17 500  000 18 أمن وحماية  

 9 200  600 9 نظافة  
 40 378  115 39 ضريبة دخل إيجارات 

 000  238 4 أتعاب قضايا
 1 139  926 1 مصاريف تأمين  

 124  71 أخرى 

 811  130  652  134 

 
 بيع استثمارات عقارية (خسائرأرباح ) .16
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 300 000  000 500 بيع استثمارات عقارية
 (413 511)  (566 454) كلفة استثمارات عقارية مباعة 

 45 434  (511 113 ) 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 مصاريف إدارية  .17
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 500 52  400 53 رواتب وأجور وملحقاتها  
 14 000  13 200 وقانونية أتعاب مهنية

 11 715  11 020 اتعاب دراسات 
 954 8  700 8 تأمين صحي

 14 279  13 920 واشتراكات   ورخصرسوم  
 543 6  391 4 استهالكات

 653 5  011 7 الضمان االجتماعي 
 156 3  410 1 كهرباء ومياه

 100 2  100 أجور تقييم أراضي 
 2 620  630 اجتماعات الهيئة العامة 

 562 1  670 أخرى  
 919  068 1   سيارات

 780  1 328 قرطاسية ومطبوعات 
 775  767 هاتف
 660  397 1 صيانة
 318  239 بنكية

 000  450 3 مكافآت 

 122 701  534  126 

 
 السنة  (خسارةربح )الحصة األساسية والمخفضة للسهم من  .18
 2021 

 دينــار 
 2020 

 دينــار 

 (218 132)  323 35 السنةربح )خسارة( 
 12 240 000  12 240 000 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

 0.003   (0.018 ) 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 جهات ذات العالقة   ذمم .19

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

 

 : ذات العالقةويلخص الجدول التالي التعامالت التي تمت مع الجهات 
 

 جهات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 
 2020    2021  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 
   2021    2020 
 دينــار   دينــار   العالقة طبيعة  

 ** محمد اسميك عبد للا حسن 
 رئيس مجلس اإلدارة سابقا

1  236  212  592 355  )كبار مساهمين(  
 

 عر فائدة وليس لها تاريخ استحقاق.ال تحمل هذه الدفعات س دينار، 355 592مبلغ  مجموعةالتمويالت للحجم صافي   بلغت **
 

 منافع اإلدارة التنفيذية العليا  
  2021  2020 
 دينــار   دينــار   

 42  000  45  300  ومكافآترواتب 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية  .20
 

 هي كما يلي: والمساهمة الوطنية إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل
   2021    2020 
 دينــار   دينــار    

 000  9 410   رصيد بداية السنة 
51 467   ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية المستحقة    474 62  

 (53 064)  (60 367)   ضريبة الدخل المدفوعة 

9  410  510   رصيد نهاية السنة   

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

تحتفظ دائما  بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية واالضطرارية    مجموعةفي التأكد قدر اإلمكان من أن ال
 .مجموعةعلى سمعة الدون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر 

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

 المجموع   أكثر من سنة   أقل من سنة   2020كانون األول   31

114 547  ذمم دائنة   000  547 114  
 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  

9 410  مخصص ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية    000  410 9  

  693  145  212  236  1  905  381  1 
 
 

 المجموع   أكثر من سنة   سنة أقل من   2021كانون األول   31

 510  000  510  مخصص ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية 
 098 113  000  098 113  ذمم دائنة

 036 10  000  036 10  شيكات آجلة 
 592 355  592 355  000  جهات ذات عالقة مبالغ مستحقة إلى 
8 186  أمانات مساهمين   000  186 8  

 426 3  000  426 3  أرصدة دائنة أخرى  

  256  135  355 592  490 848 

     
 إدارة رأس المال  .22

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

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

والبالغ  الخسائر المتراكمةو والتغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال 
 .  2020كانون األول  31دينار كما في  7 994 311مقابل  2021كانون األول  31في دينار كما  8 026 342مجموعها 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 
 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 
 :االلزاميبتطبيق هذه التعديالت ابتداء من تاريخ التطبيق  المجموعة

 
 عقود التأمين ( ۱۷معيار التقارير المالية الدولي رقم )

الدولي   ليةيقدم المعيار نموذجا شامال لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير الما
إعادة التأمين(   المباشرة وعقود  التأمينمن عقود    وغيرهاالتأمين )مثل عقود الحياة    عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع انواع عقود  -(  4رقم )

 دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. 
 . توزيع األقساطأن اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة  

 

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

 
 (: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

الدولي  من معيار المحاسبة( 76إلى )( 69بإصدار تعديالت على فقرات ) ۲۰۲۰المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  قام
 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه التعديالت:( 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 تقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروطحال كانت المش وفي -

 تصنيفها.
 

 .۲۰۲۳كانون الثاني  1رجعي اعتبارا من  بأثرتطبيق التعديالت  سيتم
 

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

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

 

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

 في حال تكبدها بشكل منفصل. 
 

( لألصول المحتملة التي لن تتأثر باستبدال 3في 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
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة 

   2021كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -الممتلكات واآلالت والمعدات المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني 
 : والمعدات  ( الممتلكات واآلالت16بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  ۲۰۲۰م المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل ايار  اق

 المتحصلة من بيع المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ
اإلدارة. وفقا لذلك يجب   صودة التي تحددهاقمنتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة الم

 من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة األرباح أو الخسائر. ة االعتراف بالمبالغ المتحصلةأعلى المنش
 في  على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها ۲۰۲۲كانون الثاني  1رجعي اعتبارا من  بأثرالت سيتم تطبيق التعدي 

 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  التكاليفوالتي تحدد ( 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  تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة". أن التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف

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

 

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

 . الموحدة للمجموعةمن غير المتوقع أن يكون التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية 
 

 إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية %10اختبار   -( األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  أصدر، 2018-2020كجزء 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

 الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. قبل المقترض أو المقرض، بما في ذلك
 .تقوم الشركة بتطبيق التعديل على المطلوبات التي يتم تعديلها أو تبادلها أو بعد بداية السنة المالية التي يطبق فيها الشركة التعديل

 ع السماح بالتطبيق المبكر.، م2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا  من 
 . الموحدة للمجموعةمن غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية 
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    في لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما  2020كانون األول  31تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في 
  .2020وحقوق الملكية الموحدة لعام  الخسارةولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على  2021كانون األول  31

 

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

تأثير  وبالتالي انعكس ذلك على معظم القطاعات والتي تأثرت بتعليق أنشطة األعمال والحجر الصحي الموسع الذي تم فرضه باإلضافة إلى
 لمجموعة مساكن األردن أثر على تأجير وبيع االستثمارات العقارية إجراءات حكومية أخرى اتخذت لمكافحة الفيروس. كان لتفشي هذا الوباء 

بعين االعتبار   2021الشركة خالل عام   لقد أخذت  .2020كانون األول    31وعلى القوائم المالية كما في    لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
 لإلدارة سجلة للموجودات المالية وغير المالية للشركة. وهي تمثل أفضل تقييم  الحالية عند تحديد المبالغ الم  االقتصاديةللتقلبات    المحتملةالتأثيرات  

 بناءا  على المعلومات القابلة للمالحظة. ومع ذلك تبقى االسواق متقلبة وتظل المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. 
 




