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جدول �أعمال �إجتماع الهيئة العامة العادي التا�سع
*تالوة حم�ضر �إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن املنعقد يف .2016/04/30
*تالوة ومناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ،2016/12/31واخلطة امل�ستقبلية للعام .2017
*�سماع ومناق�شة تقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف .2016/12/31
*مناق�شة البيانات املالية املوحدة لل�شركة وميزانيتها العامة لل�سنة املالية املنتهية يف  ،2016/12/31وامل�صادقة عليها.
*�إبراء ذمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2016/12/31
*انتخاب مدققي احل�سابات للعام  2017وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهم.
*�أية �أمور تقرتح الهيئة العامة �إدراجها على جدول الأعمال.
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كلمة جمل�س الإدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�س��عدنا نح��ن يف جمل���س �إدارة �ش��ركة م�س��اكن الأردن لتطوي��ر الأرا�ض��ي وامل�ش��اريع ال�صناعي��ة (م�س��اكن
كابيت��ال) والعامل�ين فيه��ا �أن نرف��ع �إل��ى هيئتك��م املوق��رة التقري��ر ال�س��نوي الثام��ن مت�ضمن �اً االجن��ازات
الت��ي حتقق��ت خ�لال الف�ترة املا�ضي��ة ،وان ن�ض��ع ب�ين ايديك��م تطلع��ات ور�ؤي��ة ال�ش��ركة امل�س��تقبلية م��ن
خ�لال ا�س�تراتيجية مبني��ة عل��ى �أ�س���س علمي��ة وعملي��ة وا�ضح��ة مت�ضمن��ة خط��ة عم��ل يعم��ل به��ا للع��ام
� 2017إ�ضاف��ة لبياناته��ا املالي��ة املنتهي��ة يف .2016/12/31
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني،
ً
�إنن��ا يف جمل���س الإدارة ما�ض��ون قدم �ا بج��د وحر���ص نح��و حتقي��ق الأه��داف املن�ش��ودة واال�س��تمرار يف
م�س�يرة النج��اح واملحافظ��ة عل��ى الإجن��ازات لالرتق��اء والعل��و بال�ش��ركة وتر�س��يخ مركزه��ا وتعزي��ز وجوده��ا
يف ع��امل اال�س��تثمارات والأعم��ال حت��ى تك��ون ق��ادرة عل��ى خو���ض غم��ار املناف�س��ة عل��ى م�س��توى املنطق��ة
وذل��ك مب��ا ين�س��جم م��ع خط��ة ور�ؤي��ة ال�ش��ركة الطموح��ة.
كم��ا انن��ا ملتزم��ون بالعم��ل امل�س ��ؤول وحتقي��ق النم��و والتن��وع اال�س��تثماري لل�ش��ركة م��ن خ�لال ا�ستك�ش��اف
الفر���ص اال�س��تثمارية املتاح��ة داخ��ل املنطق��ة وخارجه��ا مب��ا ي�س��هم يف حت�س�ين الأداء امل��ايل لل�ش��ركة و�ص��و ًال
�إل��ى تلبي��ة وجت�س��يد طم��وح امل�س��اهمني املتمث��ل يف حتقي��ق عوائ��د ربحي��ة جمزي��ة.
ختامن��ا نع��رب ع��ن امتنانن��ا الدائ��م عل��ى الثق��ة الت��ي منحتمون��ا اياه��ا م�ؤكدي��ن للجمي��ع عل��ى موا�صل��ة
الأداء الع��ايل عل��ى النح��و ال��ذي يرك��ز عل��ى النتائ��ج و�ضم��ان �إجن��از الأه��داف امل�ش�تركة وفق �اً للأ�س���س
واال�س�تراتيجيات الت��ي و�ضعناه��ا.
�س��نظل الأوفي��اء لتحقي��ق �أق�ص��ى م��ا ميك��ن م��ن الأه��داف املرج��وة يف ظ��ل رعاي��ة �صاح��ب اجلالل��ة
الها�ش��مية املل��ك عب��داهلل الث��اين ب��ن احل�س�ين املعظ��م.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
جمل�س ادارة �شركة م�ساكن الأردن
لتطوير االرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية
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تقرير جمل�س الإدارة لعام 2016
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،،
ي�س��ر جمل���س الإدارة �أن يق��دم لك��م التقري��ر ال�س��نوي الثام��ن ع��ن �أعم��ال ال�ش��ركة ون�ش��اطاتها الت��ي
قام��ت به��ا خ�لال الع��ام � 2016إ�ضاف��ة ال��ى البيان��ات املالي��ة لل�ش��ركة كم��ا ه��ي يف  ،2016/12/31وتقري��ر
مدق��ق احل�س��ابات.

�.١أ .ان�شطة ال�شركة الرئي�سية:
-1
-2
-3
-4

�ش��راء الأرا�ض��ي يف كاف��ة �أنح��اء اململك��ة وفرزه��ا وتطويره��ا وتق�س��يمها وتزويده��ا بالبني��ة التحتي��ة
واملراف��ق الأخ��رى اللآزم��ة ،وبيعه��ا للمواطن�ين والغ�ير �أو �إقام��ة امل�ش��اريع الإ�س��كانية والإ�س��تثمارية
وال�صناعية عليها على �إختالف �أنواعها و�إ�ستخداماتها.
�إ�س��تثمار �أمواله��ا وم�ص��ادر متويله��ا يف كاف��ة �أوج��ه الإ�س��تثمار املتاح��ة يف م�ش��اريع تطوي��ر الأرا�ض��ي
وامل�ش��اريع العقاري��ة وال�صناعي��ة وم�ش��اريع الإ�س��كان ،ويف ال�ش��ركات ال�صناعي��ة والتجاري��ة والزراعي��ة
وال�سياحية و�شركات اخلدمات املختلفة.
�إ�س��تثمار الفائ���ض م��ن �أمواله��ا ب�إيداعه��ا يف البن��وك و�/أو ب�ش��راء الأ�س��هم وال�س��ندات ،و�أن توظ��ف �أمواله��ا
وتت�صرف بها بال�شكل الذي تراه منا�سباً.
ت�أ�سي���س و�/أو امل�س��اهمة و�/أو امل�ش��اركة و�/أو �إدارة و�/أو التمل��ك كلي �اً �أو جزئي �اً لأي��ة �ش��ركة �أو م�ش��روع �أو
جتم��ع �أو م�ؤ�س�س��ة مهم��ا كان نوعه��ا �أو غاياته��ا وله��ا �أن تتع��اون و�/أو ترتب��ط و�/أو تتح��د معه��ا ب ��أي �ش��كل
من الأ�شكال ،وذلك يف نطاق تنفيذ غايات ال�شركة.

ب .الأماكن اجلغرافية لل�شركة وعدد املوظفني يف كل منها:

*تقع مكاتب ال�شركة يف عمان – �شارع املدينة املنورة – جممع الهيثم التجاري – الطابق اخلام�س – مكتب رقم ()507
ويبلغ عدد املوظفني فيها ( )8موظفني.

*ال يوجد لل�شركة �أية فروع �أخرى �سواء داخل اململكة �أو خارجها.

ج .حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة:
*يبلغ حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة ( )13,205,931دينار �أردين.
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 .٢ال�شركات التابعة:
يظهر اجلدول التايل �أ�سماء ال�شركات التابعة و�أهم املعلومات عنها:
�إ�سم ال�شركة التابعة نوع ال�شركة

الن�شاط
الرئي�سي

ن�سبة
ر�أ�س املال
امللكية

م�ساكن ع ّمان
للتطوير العقاري

م�س�ؤولية
حمدودة

�إ�ستثمارات
عقارية

30000

%100

-

م�ساكن بلعما
للتطوير العقاري

م�س�ؤولية
حمدودة

�إ�ستثمارات
عقارية

1000

%100

-

م�ساكن ال�سرو
م�س�ؤولية
للإ�ستثمار و التطوير
حمدودة
العقاري

�إ�ستثمارات
عقارية

10000

م�ساكن احلجاز
م�س�ؤولية
للإ�ستثمار و التطوير
حمدودة
العقارية

%100

عدد
املوظفني

-

�إ�ستثمارات
عقارية

1000

%100

-

امل�ساكن الراقية
م�س�ؤولية
للإ�ستثمار و التطوير
حمدودة
العقاري

�إ�ستثمارات
عقارية

1000

%100

-

امل�ساكن اخل�ضراء م�س�ؤولية
للإ�ستثمار والتجارة حمدود

�إ�ستثمارات
عقارية

1000

%100

-

ا�ست�شارات مالية
م�س�ؤولية وفنية للأ�سهم
1000
حمدود واعطاء دورات
تدريبية

%100

�شركة �أكادميية
م�ساكن للتدريب
والإ�ست�شارات
املالية
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-

العنوان
عمان � -شارع املدينة
املنورة -جممع الهيثم
التجاري  -الطابق
اخلام�س
عمان � -شارع املدينة
املنورة -جممع الهيثم
التجاري  -الطابق
اخلام�س
عمان � -شارع املدينة
املنورة -جممع الهيثم
التجاري  -الطابق
اخلام�س
عمان � -شارع املدينة
املنورة -جممع الهيثم
التجاري  -الطابق
اخلام�س
عمان � -شارع املدينة
املنورة -جممع الهيثم
التجاري  -الطابق
اخلام�س
عمان � -شارع املدينة
املنورة -جممع الهيثم
التجاري  -الطابق
اخلام�س
عمان � -شارع املدينة
املنورة -جممع الهيثم
التجاري  -الطابق
اخلام�س

امل�شاريع اململوكة
فيال يف ال�ضاحية
الأندل�سية
قطع �أرا�ضي زراعية
عددها ( )٣٩قطعة يف
منطقة بلعما
قطع �أرا�ضي زراعية
قابلة للتحويل الى
�سكنية يف منطقة
ال�سرو -ال�سلط
جممع جتاري يف
مدينة عمان �شارع
املدينة املنورة
قطعة �أر�ض يف منطقة
الطنيب م�ساحتها
( )10دومنات
قطعة �أر�ض يف منطقة
اللنب لتطويرها

-

�.٣أ� .أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد /ح�سن عبداهلل ا�سميك ( ع�ضو م�ستقل )
تاريخ الع�ضوية2015/08/29 :
ميتل��ك �س��عادة ال�س��يد ح�س��ن عب��داهلل �إ�س��ميك خ�برة وا�س��عة متت��د لأك�ثر م��ن  20عام �اً م��ع معرف��ة
معمق��ة يف قط��اع التطوي��ر العق��اري والعدي��د م��ن الإ�س��تثمارات املتنوع��ة حي��ث ا�س��تهل حيات��ه املهني��ة
كرائ��د �أعم��ال ،واكت�س��ب �س��معة ك�أح��د �أب��رز ق��ادة الأعم��ال ف��ى منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط  ،نظ��را ل�س��جله
احلاف��ل بالإجن��ازات الباه��رة ،واكت�س��ابه خ�برات وا�س��عة ف��ى قط��اع النف��ط والغ��از والطاق��ة والعق��ارات،
وق��د ن��ال �س��عادة ال�س��يد ح�س��ن عب��داهلل �إ�س��ميك املرك��ز الأول ف��ى قائم��ة جمل��ة «كون�سرتك�ش��ن وي��ك»
لأه��م � 100ش��خ�صية ف��ى قط��اع الإن�ش��اءات لع��ام  ،2013وه��ى القائم��ة الت��ى تعن��ى بت�صني��ف �أك�ثر
ال�ش��خ�صيات ف��ى قط��اع الإن�ش��اءات عل��ى م�س��توى دول جمل���س التع��اون اخلليج��ى ،وق��د مت اختي��اره ف��ى
يناي��ر  2014م��ن قب��ل جمل��ة «ميي��د» م��ن �ضم��ن �أك�ثر �ش��خ�صية م�ؤث��رة اقت�صادي��ا ف��ى منطق��ة ال�ش��رق
ا لأ و �س��ط .

املنا�صب التي ي�شغلها
*رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية (م�ساكن كابيتال).
*رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة «�إت�ش �أيه �أم جى» يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
*رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ماريا لال�ستثمار يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
*نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املنارة الدولية للمجوهرات.
*رئي�س جمل�س �إدارة نادى تى �إ�س فى  1860ميونخ لكرة القدم فى �أملانيا.

ال�شهادات العلمية
*درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة بغداد /العراق.
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نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد /كفاح �أحمد املحارمه ( ع�ضو م�ستقل )
تاريخ الع�ضوية2013/10/05 :
عم��ل يف جم��ال ال�ش ��ؤون املالي��ة وتدقي��ق احل�س��ابات م��دة تتج��اوز (� )25س��نة ،حي��ث عم��ل كمدي��ر م��ايل
لع��دة �ش��ركات يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ويف ع��ام  2005ق��ام وجمموع��ة م��ن امل�س��تثمرين بت�أ�سي���س
�ش��ركة ال��دار للأ�س��هم وال�س��ندات يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة والت��ي يعم��ل حالي �اً كمدي��ر ع��ام
له��ا .

املنا�صب التي ي�شغلها
*مدير عام �شركة الدار للأ�سهم وال�سندات يف مدينة �أبو ظبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة.
*نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.

ال�شهادات العلمية

*�شهادة املحا�سبة القانونية الأمريكية (.)CPA

ال�سيد /حممد عبداهلل را�شد �سعيد الظاهري ( ع�ضو م�ستقل)
تاريخ الع�ضوية2013/10/05:
ل��ه خ�برة وا�س��عة يف جم��ال الأعم��ال داخ��ل دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وخارجه��ا ،حي��ث عم��ل يف
جم��االت متع��ددة منه��ا العقاري��ة والتجاري��ة وال�صناعي��ة ،كم��ا ل��ه �إ�س��هامات وا�س��عة يف �س��وق الأ�س��هم
وال�س��ندات يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة بالإ�ضاف��ة ال��ى الأ�س��واق العربي��ة والعاملي��ة وذل��ك م��ن
خ�لال �ش��ركة ال��دار للأ�س��هم وال�س��ندات.

املنا�صب التي ي�شغلها
*مدير عام �شركة جفن جرافيك�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
*رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أوب�شنز للمفرو�شات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
*نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الدار للأ�سهم وال�سندات دولة الإمارات العربية املتحدة.
*ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مباين الإمارات دولة الإمارات العربية املتحدة.
*ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.

ال�شهادات العلمية
*�شهادة البكالوري�س يف �إدارة الأعمال.
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ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد /يحيى عبداهلل ا�سميك (ع�ضو م�ستقل)
تاريخ الع�ضوية2015/11/07 :
عم��ل يف جم��ال ال�ش ��ؤون املالي��ة و الإداري��ة م��دة تتج��اوز (� )8س��نوات  ،حي��ث عم��ل يف الأردن واالم��ارات و
�أملاني��ا وت�ش��مل خربت��ه العم��ل يف �ش��ركة “�إت���ش �أي��ه �أم ج��ى” الإم��ارات والأردن و ن��ادي  1860ميون��خ يف
�أملاني��ا.

املنا�صب التي ي�شغلها

*مدير العمليات يف جمموعة “�إت�ش �أيه �أم جى” ملكاتب املجموعة يف اململكة الأردنيه الها�شميه و دولة الإمارات العربيه
املتحدة     
*ع�ضو جمل�س االدارة يف جمموعة “�إت�ش �أيه �أم جى”   
*ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.
*ع�ضو جمل�س االدارة يف نادي  1860ميونخ لكرة القدم يف �أملانيا.

ال�شهادات العلمية
*بكالوريو�س حما�سبة من جامعة العلوم التطبيقية

ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد /عبد الغني عبد العزيز غنام (ع�ضو م�ستقل)
تاريخ الع�ضوية2015/11/07 :
عم��ل يف جم��ال البح��وث الزراعي��ة يف حت�س�ين و�إ�س��تنباط �س�لاالت احلب��وب م��دة ع�ش��ر �س��نوات  ،حي��ث
ت��درج يف ه��ذا املج��ال وعم��ل مدي��ر مرك��ز توزي��ع الأدوي��ة والب��ذار والأ�س��مدة الزراعي��ة كم��ا ت�س��لم
من�ص��ب مدي��ر خم��ازن ل��دى �ش��ركة �أرابت��ك للمق��اوالت بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وكذل��ك
الت��داول يف �س��وق دب��ي امل��ايل.

املنا�صب التي ي�شغلها
*ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.

ال�شهادات العلمية
*�إجازة يف العلوم الزراعية من جامعة دم�شق.
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ع�ضو جمل�س الإدارة
الدكتور /ع�صام الدين �أبو ال�شيخ (ع�ضو م�ستقل)
تاريخ الع�ضوية2015/04/25 :
عم��ل الدكت��ور ع�ص��ام كطبي��ب �إ�ست�ش��اري يف جراح��ة الع�ض��ام واملفا�ص��ل والك�س��ور لإك�ثر م��ن ( )20عام �اً،
وعم��ل يف اخلدم��ات الطبي��ة امللكي��ة لغاي��ة ع��ام  ،2001وبعده��ا انتق��ل للعم��ل يف وزارة ال�صح��ة الأردني��ة ،كم��ا
عم��ل ك�إ�ست�ش��اري يف الط��ب الريا�ض��ي والإ�صاب��ات الريا�ضي��ة لع��دد م��ن الأندي��ة الريا�ضي��ة املحلي��ة وكذل��ك
للمنتخب��ات الوطني��ة الأردني��ة لك��رة الق��دم وك��رة ال�س��لة وك��رة الي��د.

املنا�صب التي ي�شغلها
*ع�ضو جمعية جراحي العظام العاملية.
*ع�ضو جمعية جراحي العظام الأمريكية.
*ع�ضو جمعية جراحي العظام الأوروبية.
*ع�ضو جمعية جراحي العظام الأردنية.
*ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.

ال�شهادات العلمية:
*بكالوريو�س طب وجراحة العظام من جامعة بغداد عام .1993
*�شهادة البورد الأردين يف طب وجراحة العظام واملفا�صل.
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ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد � /آنتوين باور (ممثل �شركة ماريا للتطوير العقاري)
تاريخ الع�ضوية 2016/11/17 :
ميتل��ك ال�س��يد �آنت��وين ب��اور خ�برة كب�يرة وعميق��ة يف قط��اع الأ�س��هم و�إدارة املحاف��ظ املتنوع��ة وتقيي��م
الأ�ص��ول وحتقي��ق عوائ��د تناف�س��ية ،ولدي��ه خ�برة لأك�ثر م��ن اثن��ان وع�ش��رون عام �اً يف جم��ال التطوي��ر
العق��اري والتج��اري والبن��اء والط�يران ،وجت��ارة التجزئ��ة ،والت�صني��ع ،والبيئ��ة ،والطاق��ة ،واخلدم��ات،
والتعلي��م ،وتكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�ص��االت ،والأغذي��ة وامل�ش��روبات ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى خربت��ه يف جم��ال
التج��ارة الدولي��ة يف اوروب��ا وا�س��يا وال�ش��رق الأو�س��ط ،ولدي��ه خ�برة وا�س��عه يف حتلي��ل وو�ض��ع خط��ط
�إ�س�تراتيجية مل�س��اعدة ال�ش��ركات املتع�ثرة.

املنا�صب التي ي�شغلها :
*ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساكن كابيتال.
*يعمل يف من�صب مدير الإ�ستثمار يف جمموعة ماريا للإ�ستثماريف ابو ظبي /الإمارات العربية املتحدة.

ال�شهادات العلمية :
*حا�صل على ماج�ستري هند�سة العلوم (البيئة) من جامعة نيويوك  /الواليات املتحدة الأمريكية عام .1994
*حا�صل على بكالوريو�س هند�سة امليكانيك من جامعة نيويورك  /الواليات املتحدة الأمريكية عام .1992

*ع�ض��و جمل���س الإدارة /زي��اد ابراهي��م حمم��د الغبي���ش (ممث��ل �ش��ركة ماري��ا للتطوي��ر
العق��اري) لغاي��ة .2016/11/17
عم��ل يف جم��ال ال�ش ��ؤون املالي��ة وتدقي��ق احل�س��ابات م��دة تتج��اوز (� )15س��نة ،حي��ث عم��ل يف الأردن
واالم��ارات وال�س��عودية وليبي��ا ،وت�ش��مل خربت��ه العم��ل يف بن��ك الإ�س��كان للتج��ارة والتموي��ل وديلوي��ت
وارن�س��ت ويون��غ وارابت��ك القاب�ض��ة ،حا�ص��ل عل��ى �ش��هادة املحا�س��ب القان��وين الأمريكي��ة(.)CPA

17

ب� .أ�سماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كلٍ منهم.
يتم �إدارة ال�شركة من قبل الإدارة التنفيذية ،وهم كما يلي:

 .١ال�سيد كفاح �أحمد املحارمة

يتولى ال�سيد كفاح املحارمة ت�سيري �أعمال ال�شركة اعتباراً من .2012/10/1

 .٢ال�سيد �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي
املن�صب :املدير املايل تاريخ التعيني 2008/8/21
حا�صل على �شهادة البكلوريو�س يف املحا�سبة من جامعة الزيتونة الأردنية.

اخلربات العملية
*عمل يف �شركة لتدقيق احل�سابات ملدة �أربع �سنوات
*�شغل من�صب رئي�س ح�سابات يف ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية ملدة ع�شر �سنوات.
*عمل كم�ست�شار مايل يف �شركة التكنولوجيا للمقاوالت الهند�سية.

� .4أ�س��ماء كب��ار مالك��ي الأ�س��هم وع��دد الأ�س��هم اململوك��ة ل��كل منه��م والت��ي ت�س��اوي �أو
تزي��د ع��ن ( )%5م��ن ع��دد الأوراق املالي��ة امل�ص��درة.
امل�ساهم

اجلن�سية

عددالأ�سهم
2016

الن�سبة ()%

عددالأ�سهم
2015

الن�سبة ()%

ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك

الأردنية

5,153,900

42.11

5,122,000

41.85

حممد عبداهلل را�شد �سعيد الظاهري

الإماراتية

3,114,749

25.45

3,059,857

25

كفاح �أحمد م�صطفى املحارمه

الأردنية

1,727,611

14.11

1,645,586

13.444

9,996,260

81.67

9,827,443

80.294

املجموع

*بلغ ر�أ�س املال امل�صرح به لل�شركة بتاريخ  2016/12/31مبلغ ( )24,480,000مليون دينار �أردين.
*وبلغ ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع لل�شركة بتاريخ  2016/12/31مبلغ ( )12,240,000مليون دينار �أردين.
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 .5الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها وح�صتها يف ال�سوق املحلي واخلارجي:
*كما هو معلوم ف�إن عدد ال�شركات يف جمال التطوير العقاري داخل االردن كثرية ،مما يعني وجود تناف�س قوي بني هذه
ال�شركات ،و�ستبذل ال�شركة ق�صارى جهدها للمحافظة على و�ضعها التناف�سي يف ال�سوق املحلي ،تعزيز تناف�سيتها بني
ال�شركات املحلية.
*اما بالن�سبة للمجمع التجاري الذي متلكه ال�شركة فهو اي�ضاً يدخل يف مناف�سة قوية مع العديد من املجمعات التجارية
يف حميط منطقته ،حيث يوجد تناف�س قوي على ت�أجري امل�ساحات الفارغة يف املجمع ،علماً ب�إن ن�سبة الإ�شغال يف املجمع
تبلغ حالياً ( ،)%70و�ستقوم ال�شركة بعمل تطوير وحت�سينات على مبنى املجمع لإظهار النواحي اجلمالية فيه ليكون
نقطة جذب للعديد من ال�شركات التجارية.

 .6ال يوج��د �إعتم��اد عل��ى موردي��ن حمددي��ن �أو عم�لاء رئي�س��يني حملي�� ًا وخارجي�� ًا ي�ش��كلون
( )%10ف�أك�ثر م��ن �إجم��ايل امل�ش�تريات و�/أو املبيع��ات.
 .7ال توج��د �أي��ة حماي��ة حكومي��ة �أو �إمتي��ازات تتمت��ع به��ا ال�ش��ركة �أو �أي م��ن منتجاته��ا
مبوج��ب القوان�ين والأنظم��ة �أو غريه��ا:
*ال يوجد �أي براءات �إخرتاع �أو حقوق �إمتياز ح�صلت عليها ال�شركة.

 .8ال توج��د �أي��ة ق��رارات �ص��ادرة ع��ن احلكوم��ة �أو املنظم��ات الدولي��ة �أو غريه��ا الت��ي
له��ا �أث��ر م��ادي عل��ى عم��ل ال�ش��ركة �أو منتجاته��ا �أو قدرته��ا التناف�س��ية.
*ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة.
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الهيكل التنظيمي لل�شركات التابعة:
*�شركة م�ساكن عمان للتطوير العقاري:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة املديرين

مدير مايل و�إداري

مدير م�شاريع

*�شركة م�ساكن بلعما للتطوير العقاري:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة املديرين

مدير مايل و�إداري

مدير م�شاريع

*�شركة م�ساكن ال�سرو للإ�ستثمار والتطوير العقاري:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة املديرين

مدير مايل و�إداري

مدير م�شاريع
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*�شركة م�ساكن احلجاز للإ�ستثمار والتطوير العقارية:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة املديرين

مدير مايل و�إداري

مدير م�شاريع

*امل�ساكن اخل�ضراء للإ�ستثمار والتجارة:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة املديرين

مدير مايل و�إداري

مدير م�شاريع
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*�شركة امل�ساكن الراقية للإ�ستثمار و التطوير العقاري:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة املديرين

مدير مايل و�إداري

مدير م�شاريع

*�شركة �أكادميية م�ساكن للتدريب و الإ�ست�شارات املالية :
رئي�س و�أع�ضاء هيئة املديرين

مدير مايل و�إداري

مدير م�شاريع

مالحظة:
يق��وم موظف��و ال�ش��ركة الأم (�ش��ركة م�س��اكن الأردن لتطوي��ر الأرا�ض��ي وامل�ش��اريع ال�صناعي��ة  /م�س��اكن
كابيت��ال) بالإ�ضاف��ة لوظائفه��م بت�س��يري �أعم��ال ال�ش��ركات التابع��ة.
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ب .عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم.

امل�ؤهل العلمي
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوري�س
دبلوم
ثانوية
املجموع

عدد
عدد موظفي
موظفي
�شركة
�شركة
م�ساكن
م�ساكن
الأردن
عمان
1
3
1
3
8

عدد
موظفي
�شركة
م�ساكن
بلعما
-

عدد
عدد موظفي
موظفي
�شركة
�شركة
م�ساكن
م�ساكن
احلجاز
ال�سرو
-

عدد
عدد
عدد
موظفي موظفي موظفي
�شركة �شركة
�شركة
امل�ساكن امل�ساكن اكادميية
الراقية اخل�ضراء م�ساكن
-

*مل تقم ال�شركة ب�إجراء �أي برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة الأم وال�شركات التابعة خالل الفرتة املالية املنتهية
يف .2016/12/31

 .١٠املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة:

�إن املخاط��ر الت��ي تتعر���ض له��ا ال�ش��ركة كونه��ا �ش��ركة تعم��ل يف جم��ال التطوي��ر العق��اري ،ومتتل��ك جممع �اً
جتاري �اً تكم��ن بالدرج��ة الأول��ى ب�إنخفا���ض م�س��توى الطل��ب عل��ى الأرا�ض��ي املط � ّورة وامل�ش��اريع العقاري��ة
الأخ��رى ،وكذل��ك احتمالي��ة �إنخفا���ض الطل��ب عل��ى �إ�س��تئجار املكات��ب التجاري��ة �ضم��ن املجم��ع التج��اري
ال��ذي متتلك��ه ال�ش��ركة ،وذل��ك لوج��ود ع��دد كب�ير م��ن املجمع��ات التجاري��ة املع��دة للت�أج�ير يف عم��ان،
�إ�ضاف��ة لوج��ود حال��ة م��ن ال�ضع��ف يف الإقت�ص��اد الأردين ب�ش��كل ع��ام� ،إال �أن ال�ش��ركة بتنوي��ع �إ�س��تثماراتها
و�ش��راكاتها الإ�س�تراتيجية وتن��وع م�ص��ادر دخله��ا �س��تقل�ص م��ن ه��ذه املخاط��ر ب�ش��كل كب�ير.

 .11الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف : 2016/12/31

�أ .حقق��ت ال�ش��ركة اي��رادا �صافي �اً م��ن خ�لال �ش��ركتها التابع��ة (�ش��ركة م�س��اكن احلج��از) الت��ي تتمل��ك
جمم��ع الهيث��م التج��اري وقب��ل ت�س��ديد الفوائ��د البنكي��ة مبق��دار( )621,490دين��ار ،كم��ا حقق��ت ال�ش��ركة
اي��رادات تدري��ب وا�ست�ش��ارات م��ن خ�لال �ش��ركتها التابع��ة (اكادميي��ة م�س��اكن للتدري��ب) بقيم��ة ()54,433
د ين��ا ر .

ب .قام��ت ال�ش��ركة بت�س��ديد التزاماته��ا املتعلق��ة باملجم��ع التج��اري اململ��وك له��ا م��ن �أق�س��اط وفوائ��د
بنكي��ة م��ن خ�لال ب��دل الإيج��ارات املت�أتي��ة م��ن املجم��ع التج��اري بالإ�ضاف��ة ال��ى م�صادره��ا اخلا�ص��ة.
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ج .انه��ت ال�ش��ركة تطوي��ر موقعه��ا الإلك�تروين عل��ى ال�ش��بكة العنكبوتي��ة مب��ا يتالئ��م م��ع طموحاته��ا
وم�ش��اريعها امل�س��تقبلية ،مم��ا يتي��ح جلمي��ع امل�س��اهمني وامل�س��تثمرين م��ن داخ��ل اململك��ة وخارجه��ا الإط�لاع
والتوا�ص��ل م��ع ال�ش��ركة بخ�صو���ص امل�ش��اريع الإ�س��تثمارية الت��ي تن��وي ال�ش��ركة القي��ام به��ا م�س��تقب ً
ال.

 .12ال يوج��د �أث��ر م��ايل لعملي��ات ذات طبيع��ة غ�ير متك��ررة حدث��ت خ�لال ال�س��نة
املالي��ة وال تدخ��ل م��ن �ضم��ن ن�ش��اط ال�ش��ركة الرئي�س��ي.
 .13ال�سل�س��لة الزمني��ة للأرب��اح �أو اخل�س��ائر املتحقق��ة والأرب��اح املوزع��ة و�ص��ايف حق��وق
امل�س��اهمني و�أ�س��عار الأوراق املالي��ة.
*�إن �صايف الأرباح و (اخل�سائر) املحققة و�صايف حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية و�أ�سعار الأ�سهم عن الفرتة املالية
املنتهية يف  2016/12/31كما يلي:
البيان

2016/12/31

2015/12/31

2014/12/31

2013/12/31

2012/12/31

حقوق امل�ساهمني

11,333,206

11,594,801

11,338,670

11,662,309

11,696,795

�صايف الربح (اخل�سارة)

()71,596

2,797

()88,035

()119,851

()215,746

�سعر ال�سهم يف نهاية
العام

3.560

4.330

0.660

0.570

0.640

القيمة الدفرتية

0.92٦

0.947

0.926

0.953

0.650

*ت�أ�س�ست ال�شركة بتاريخ  2008/5/26وبا�شرت العمل بتاريخ  2008/8/21ومت �إدراج الأ�سهم يف بور�صة عمان بتاريخ
 2009/3/24ومت تخفي�ض ر�أ�س املال من (� )18,000,000سهم/دينار الى (� )12,240,000سهم/دينار بتاريخ 2013/8/14
ومت اخذ موافقة وزارة ال�صناعة والتجارة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة الى (� )24,480,000سهم/دينار بتاريخ
.2015/11/23
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 .14حتلي��ل املرك��ز امل��ايل لل�ش��ركة ونتائ��ج �أعماله��ا خ�لال الف�ترة املنتهي��ة يف
:2016 /12 /31
الرقم

الن�سب املالية

كما هي يف 2016/12/31

كما هي يف 2015/12/31

1

ن�سبة التداول

%0.٤١١

%0.253

2

ن�سبة النقدية

%0.490

%0.086

3

ن�سبة امللكية

%3.0٦0

%3.023

5

معدل الدوران لل�سهم

%38.100

%335.89

6

�إجمايل الإلتزامات �إلى الأ�صول

%0.246

%0.249

7

ن�سبة ال�سداد ال�سريع

%0.427

%0.253

 .15التطورات امل�ستقبلية الها ّمة واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة لعام .2017

*امل�ضي قدماً نحو حتقيق �أهداف ال�شركة التي تعزز م�سرية النجاح لالرتقاء بال�شركة وتر�سيخ وجودها يف عامل
اال�ستثمارات والأعمال.
*االلتزام بالعمل امل�س�ؤول وحتقيق تنوع ا�ستثماري لل�شركة من خالل ا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة داخل
املنطقة وخارجها.
*العمل على حت�سني الأداء املايل لل�شركة و�صوال الى تلبية طموح امل�ساهمني املتمثل يف حتقيق عوائد ربحية جمزية.
*�ستقوم ال�شركة با�ستكمال العمل الذي بد�أته يف عام  2015املتعلق ب�إن�شاء موقع �إلكرتوين �ضخم لل�شركة التابعة (�شركة
�أكادميية م�ساكن للتدريب والإ�ست�شارات) يوفر خدمات التوجيه والإر�شاد للم�شرتكني عند القيام بالتداول يف الأ�سواق
املالية حيث �سي�ستهدف هذا املوقع رجال الأعمال وموظفي البنوك و�شركات الو�ساطة املالية وامل�ستثمرين يف الأ�سواق
املالية وم�ساعدتهم على �إدارة حمافظهم الإ�ستثمارية و�إتخاذ القرارات ال�سليمة يف عمليات بيع و�شراء الأ�سهم بنا ًء على
ما يوفره هذا املوقع من حتليالت فنية دقيقة حلركة الأ�سهم يف الأ�سواق املالية ب�صورة عامة ولل�شركات املدرجة ب�صورة
خا�صة.
*زيادة التو�سع يف قاعدة الإ�ستثمارات غري العقارية على امل�ستوى املحلي مبا ي�ضمن تنوع م�صادر الدخل لل�شركة.
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 .16مق��دار �أتع��اب التدقي��ق لل�ش��ركة وال�ش��ركات التابع��ة ومق��دار �أي �أتع��اب ع��ن خدم��ات
�أخ��رى تلقاه��ا املدق��ق و�/أو م�س��تحقة ل��ه.
�إ�سم املدقق
�إ�سم ال�شركة
املجموعة املهنية
�شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية
العربية
)م�ساكن كابيتال(
*ال يوجد �أي �أتعاب �أخرى تلقاها مدققو احل�سابات بالن�سبة لل�شركة �أولل�شركات التابعة.

�أتعاب التدقيق بالدينار
8700

� .17أ  .عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
الرقم

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

1

ال�سيد /ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك

2

ال�سيد /كفاح �أحمد م�صطفى املحارمه

املن�صب

اجلن�سية

رئي�س جمل�س
الإدارة
الأردنية
نائب رئي�س
جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س
الإماراتية
�إدارة
ع�ضو جمل�س الأردنية
�إدارة
الأردنية

3

ال�سيد  /حممد عبداهلل را�شد �سعيد
الظاهري

4

ال�سيد /يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

5

الدكتور /ع�صام الدين م�صطفى ح�سني ع�ضو جمل�س
�إدارة
�أبو ال�شيخ

الأردنية

6

ال�سيد /عبد الغني عبد العزيز عبد القادر ع�ضو جمل�س
�إدارة
غنام

الأردنية

7

ع�ضو جمل�س
�إدارة

ال�سادة� /شركة ماريا للتطوير العقاري

الأردنية

عدد الأ�سهم يف
2016/12/31

عدد الأ�سهم يف
2015/12/31

5,153,900

5,122,000

1,727,611

1,645,586

3,114,749

3,059,857

125,000

125,000

58,600

70,400

10,000

33,710

556,291

271,343

م�ساهمات ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا:
�إ�سم ال�شركة
�شركة ماريا للتطوير
العقاري

الر�صيد يف  2016/12/31الر�صيد يف 2015/12/31
556,291

271,343
27

ال�شخ�ص امل�سيطر
ال�سيد /ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك

ب .عدد الأوراق اململوكة من قبل الإدارة التنفيذية العليا:
املن�صب

الإ�سم
�سفيان عبد الكرمي
حممد البوبلي

اجلن�سية

عدد الأوراق اململوكة ب�إ�سمه
�شخ�صياً يف 2016/21/31

عدد الأوراق اململوكة ب�إ�سمه
�شخ�صياً يف 2015/12/31

-

-

مدير مايل الأردنية

ج .م�ساهمات �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا
�إ�سم امل�ساهم

اجلن�سية

يحيى كفاح �أحمد املحارمه

الأردنية

عبد الرحمن كفاح املحارمه

الأردنية

يزن ع�صام الدين م�صطفى �أبو ال�شيخ

الأردنية

ديان ع�صام الدين م�صطفى �أبو ال�شيخ

الأردنية

زيد ع�صام الدين م�صطفى �أبو ال�شيخ

الأردنية

�صلة القرابة
�إبن ال�سيد كفاح املحارمه
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�إبن ال�سيد كفاح املحارمه
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�إبن الدكتور/ع�صام �أبو ال�شيخ
ع�ضو جمل�س الإدارة
�إبنة الدكتور/ع�صام �أبو ال�شيخ
ع�ضو جمل�س الإدارة
�إبن الدكتور/ع�صام �أبو ال�شيخ
ع�ضو جمل�س الإدارة

*ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�شخا�ص الإدارة العليا.
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عدد
عدد
الأ�سهم الأ�سهم
2015 2016

12,927 33,855
1,706

6,150

62,500 66,965
33,281 33,781
23,170 23,170

� .18أ .املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
الرقم

�إ�سم الع�ضو

املن�صب

تاريخ �إجمايل
بدل
املكاف�آت التنقالت �إنتهاء املزايا
ال�سنوي الع�ضوية ال�سنوبة

1

ال�سيد /ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك

رئي�س جمل�س الإدارة

-

1,500

-

1,500

2

ال�سيد /كفاح �أحمد املحارمه

نائب رئي�س جمل�س
الإدارة

-

1,500

-

1,500

3

ال�سيد /حممد عبداهلل الظاهري

ع�ضو جمل�س الإدارة

-

1,500

-

1,500

4

الدكتور /ع�صام الدين م�صطفى ابو ال�شيخ

ع�ضو جمل�س الإدارة

-

1,500

-

1,500

5

ال�سيد /يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

ع�ضو جمل�س الإدارة

-

1,500

-

1,500

ال�سيد /عبد الغني عبد العزيز عبد القادر غنام ع�ضو جمل�س الإدارة

-

1,500

-

1,500

6

*ال يوجد �أية مزايا عينية يتمتع بها �أي من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
*وقد تنازل اع�ضاء جمل�س الإدارة عن ن�صف بدل التنقالت للعام 2016

ب .املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا:
الرقم

الإ�سم

املن�صب

1

�سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي

املدير املايل

مزايا
الراتب
املكاف�آت
�أخرى
ال�سنوي
29,900

*ال يوجد �أية مزايا عينية يتمتع بها �أي من �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا.
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-

-

املجموع
29,900

 .19التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:
*ال يوجد تربعات ومنح دفعتها ال�شركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف .2016/12/31

 .20العق��ود وامل�ش��اريع والإرتباط��ات الت��ي عقدته��ا ال�ش��ركة امل�ص��درة م��ع ال�ش��ركات
التابع��ة �أو ال�ش��قيقة �أو احلليف��ة �أو رئي���س جمل���س الإدارة �أو �أع�ض��اء املجل���س �أو املدي��ر
الع��ام �أو �أي موظ��ف يف ال�ش��ركة �أو �أقربائه��م.
*ال يوجد �أي عقود �أوم�شاريع �أوارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س
جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقربائهم.

� .21أ .م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة
*ال يوجد م�ساهمات لل�شركة يف حماية البيئة.

ب .م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي
*ال يوجد م�ساهمات لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي.
*مت عقد �ستة �إجتماعات ملجل�س الإدارة.
*مت عقد �أربعة �إجتماعات للجنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
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*بع��د مطابق��ة نظ��ام احلوكم��ة لل�ش��ركات امل�س��اهمة العام��ة ال�ص��ادر م��ن قب��ل هيئ��ة
الأوراق املالي��ة م��ع الإج��راءات املطبق��ة يف ال�ش��ركة ،تب�ين �أن معظ��م القواع��د الت��ي
ن���ص عليه��ا نظ��ام احلوكم��ة مطبق��ة ب�إ�س��تثناء م��ا يل��ي:
الباب الثاين :جمل�س �إدارة ال�شركة امل�ساهمة العامة
*القاعدة رقم (:)1
ه��ذه القاع��دة غ�ير مطبق��ة لأن �أع�ض��اء جمل���س الإدارة ال يت��م �أنتخابه��م وف��ق الت�صوي��ت الرتاكم��ي وذل��ك
ح�س��ب قواع��د و�أح��كام قان��ون ال�ش��ركات الأردين.

الباب الثاين – الف�صل الأول :مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة.
*القاعدة رقم (:)6
ه��ذه القاع��دة غ�ير مطبق��ة لأن ال�ش��ركة تق��وم بالإف�ص��اح ع��ن البيان��ات املالي��ة ح�س��ب قان��ون ال�ش��ركات
الأردين.

*القاعدة رقم (:)17
ه��ذه القاع��دة غ�ير مطبق��ة لأن و�ض��ع �إج��راءات عم��ل خط ّي��ة لتطبي��ق قواع��د احلوكم��ة يف ال�ش��ركة
يخل��ق متطلب��ات جدي��دة ،علم �اً ب�أن��ه يوج��د �أنظم��ة وتعليم��ات حتك��م عم��ل ال�ش��ركة.

الباب الثالث� :أجتماع الهيئة العامة لل�شركة.
*القاعدة رقم (:)3
ه��ذه القاع��دة غ�ير مطبق��ة حي��ث �أن��ه يت��م �أتب��اع تعليم��ات قان��ون ال�ش��ركات الأردين فيم��ا يتعل��ق
بتوجي��ه دع��وات �إجتم��اع الهيئ��ة العام��ة ل��كل م�س��اهم وقب��ل ( )14ي��وم م��ن موع��د الإجتم��اع.

*القاعدة رقم (:)6
ه��ذه القاع��دة غ�ير مطبق��ة حي��ث �أن��ه يت��م �أتب��اع تعليم��ات قان��ون ال�ش��ركات الأردين فيم��ا يتعل��ق
بالإع�لان ع��ن موع��د وم��كان �إنعق��اد �إجتم��اع الهيئ��ة العام��ة يف ال�صح��ف.
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الباب الرابع :حقوق امل�ساهمني
*القاعدة رقم ()6
ه��ذه القاع��دة غ�ير مطبق��ة وذل��ك لأنه��ا تتعار���ض م��ع قان��ون ال�ش��ركات الأردين حي��ث ين���ص القان��ون
عل��ى �أن يح�ص��ل امل�س��اهم عل��ى الأرب��اح ال�س��نوية لل�ش��ركة خ�لال ( )45ي��وم ولي���س ( )30ي��وم.
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د .البيانات املالية ال�سنوية املوحدة لل�شركة.

مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول 2016

وتقرير مدقق الحسابات المستقل

1
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مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
المحتويات
تقرير مدقق الحسابات المستقل
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2016
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2016
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صفحة
5-3
6
7
8
9
10
27 – 11

تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة مساهمي مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية (الشركة) وشركاتها التابعة (ويشار إليهما
معا ً بالمجموعة) ،والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  ،2016وكل من قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل
الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول
القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد لمجموعة مساكن
األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية كما في  31كانون األول  ،2016وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة
المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير موضحة الحقا ً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة .نحن مستقلين عن المجموعة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد
السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات العالقة بأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات
األخالقية األخرى وفقا ً لهذه المتطلبات.
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقا ً لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية .إن هذه
األمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا القوائم المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا حولها ،وليس لغرض إبداء رأيا ً منفصالً حول هذه
األمور:
 استثمارات عقاريةيتعين على المجموعة التحقق من عدم وجود تدني في قيمة االستثمارات العقارية سنويا ً حسب معايير التقارير المالية الدولية ،والتحقق من
عدم وجود تدني في قيمة االستثمارات العقارية ذو أهمية بالغة لعملية تدقيق القوائم المالية الموحدة ،وذلك ألن رصيد االستثمارات
العقارية كان ماديا ً حيث بلغ  12 932 630دينار كما في  31كانون األول  ،2016كما هو وارد في اإليضاح رقم ( )4من القوائم
المالية الموحدة المرفقة ،باإلضافة إلى أن عملية التحقق بالغة األهمية تعتمد على أحكام إدارية ذاتية وتقوم على افتراضات قد تتأثر حسب
ظروف السوق االقتصادية.
 نطاق التدقيق لمواجهة المخاطرتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها قياس قيمة االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة من خالل متوسط تقييم مقيميين عقاريين معتمدين
للتحقق من عدم وجود انخفاض في القيمة ،كذلك مراعاة إفصاحات المجموعة في القوائم المالية الموحدة المرفقة بالخصوص.
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معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى ،تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية
الموحدة وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،آخذين باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى
غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك
المعلومات األخرى أخطاء جوهرية .وفي حال استنتجنا بنا ًء على العمل الذي قمنا به بوجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى ،فإنه
يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة ،وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك ،عن األمور ذات
العالقة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل
واقعي غير ذلك.
إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.
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 ،سوا ًء كانت ناشئة عن
االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائما ً اكتشاف
األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.
إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ،وقد تؤثر بشكل معقول على القرارات
االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،
باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءاتتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية
الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف المتعمد ،أو سوء
التمثيل ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداءرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كانهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا ً جوهريا حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة.
إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية
الموحدة ،وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم ،فإننا سنقوم بتعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة المجموعة
على االستمرار.
 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها اإلفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالتواألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي حول القوائمالمالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة .نحن نبقى وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول
التدقيق.
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لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة) ،والتي هي من ضمن أمور أخرى( ،حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،وإبالغهم عن جميع
العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة
للفترة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة ،نقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون
اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جداً ،والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ،لوجود أثار سلبية متوقع أن
تفوق المنفعة العامة من تلك اإلفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها
من كافة النواحي الجوهرية ،ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 812

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في  14آذار 2017
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مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2016
إيضاحات

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
استثمار في شركة حليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة تستحق ألكثر من سنة
شيكات برسم التحصيل تستحق ألكثر من سنة
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
أرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم مدينة
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل السنة
أرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
التغير المتراكم في القيمة العادلة
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قرض يستحق ألكثر من سنة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
قرض يستحق خالل سنة
بنك دائن
ذمم دائنة
ايرادات إيجار غير متحققة
أمانات مساهمين
أرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2015
دينــار

2016
دينــار

3
4
5
6
19

48 833
12 932 630
1
119 167
1 102 093
6 000
14 208 724

43 805
13 237 994
1
309 166
1 097 289
000
14 688 255

7
8
9
10
11

94 838
154 133
436 014
107 224
34 198
826 407
15 035 131

95 905
115 341
420 444
82 202
28 230
742 122
15 430 377

12 240 000
)(236 666
()670 128
11 333 206

12 240 000
()46 667
()598 532
11 594 801

13
19

318 750
1 373 673
1 692 423

897 750
822 763
1 720 513

13
13

926 803
250 881
176 233
311 391
8 186
336 008
2 009 502
3 701 925
15 035 131

1 126 249
245 991
151 161
288 019
8 705
294 938
2 115 063
3 835 576
15 430 377
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مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
إيضاحات
إيرادات تشغيلية
مصاريف تشغيلية
استهالك
مجمل الربح
مصاريف إدارية
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة
مصاريف تمويل
خسائر بيع أراضي
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(خسارة) ربح السنة

15
4
16
17
4

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة

18

2016
دينــار

2015
دينــار

675 923
)(157 547
)(29 693
488 683
)(341 272
26 015
)(158 766
)(53 134
()33 122
()71 596

633 448
()152 844
()29 693
450 911
()268 818
35 856
()215 151
000
000
2 798

)(0.006

0.0002
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مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

(خسارة) ربح السنة
بنود الدخل الشامل
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
(الخسارة) الربح والدخل الشامل للسنة

2016
دينــار
()71 596

2015
دينــار
2 798

()189 999
()261 595

253 333
256 131
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مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

 31كانون األول 2014
الربح والدخل الشامل للسنة
 31كانون األول 2015
الخسارة والدخل الشامل للسنة
 31كانون األول 2016

رأس
المال
دينــار
12 240 000
000
12 240 000
000
12 240 000

التغير المتراكم في
القيمة العادلة
دينــار
()300 000
253 333
()46 667
)(189 999
)(236 666

خسائر
متراكمة
دينــار
()601 330
2 798
()598 532
()71 596
()670 128

المجموع
دينــار
11 338 670
256 131
11 594 801
()261 595
11 333 206

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

إستناداً إلى تعليمات هيئة األوراق المالية.
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مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
إيضاحات

األنشطة التشغيلية
(خسارة) ربح السنة
استهالكات
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مصاريف تمويل
خسائر بيع اراضي
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
التغير في رأس المال العامل
شيكات برسم التحصيل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم دائنة
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
ايرادات إيجار غير متحققة
أرصدة دائنة أخرى
أمانات مساهمين
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
األنشطة االستثمارية
بيع ممتلكات ومعدات
شراء ممتلكات ومعدات
بيع استثمارات عقارية
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات االستثمار
األنشطة التمويلية
مبالغ مستحقة جهات ذات عالقة
قرض وبنك دائن
مصاريف تمويل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

3,4
17

11
11

2015
دينــار

2016
دينــار
()71 596
40 848
13 947
158 766
53 134
33 122

2 798
39 850
()4 630
215 151
000
000

()31 022
()52 739
25 072
()48 692
1 067
23 372
41 070
()519
185 830

12 815
()22 118
35 493
()63 436
()15 502
82 544
85 054
()174
367 845

865
()17 048
222 537
206 354

000
000
000
000

546 106
()773 556
()158 766
()386 216
5 968
28 230
34 198

61 229
()190 107
()215 151
()344 029
23 816
4 414
28 230
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مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2016
.1

عــــام

تأسست شركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  26أيار  2008وسجلت لدى و ازرة

الصناعة والتجارة األردنية تحت الرقم ( .)455إن مركز التسجيل هو المملكة األردنية الهاشمية وقد حصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ

 21آب .2008

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

رأس المال المصرح والمكتتب به بعد التخفيض  12 240 000دينار ،حيث تم استكمال جميع اإلجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية.

قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  7تشرين الثاني  2015زيادة رأس المال بقيمة  12 240 000دينار ،ليصبح رأس المال

المصرح  24 480 000دينار ،حيث تم استكمال اإلجراءات القانونية لدى و ازرة الصناعة والتجارة بتاريخ  23تشرين الثاني  ،2015وبانتظار
استكمال اإلجراءات الرسمية لدى هيئة األوراق المالية.

من أهم الغايات شراء وبيع األراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وايصال كافة الخدمات الالزمة لها حسب القوانين

المرعية ،رهن العقارات واألموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها تاميناً وضماناً للقروض و/أو ضماناً لديون الشركات التابعة بدون حد اعلى

بما يحقق المصلحة ،إدارة و/أو تأسيس أو تملك أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع على اختالف أنواعها وغاياتها ،استثمار

األموال في المجاالت السياحية والزراعية والعقارية والتجارية واالتصاالت ،شراء وبيع استبدال واجارة وحيازة ورهن وفك رهن أي أموال منقولة

وغير منقولة ،استثمار أموالها بإيداعها في البنوك و/أو باي وجه آخر والتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي تحقق الغايات

وفقاً للقوانين واألنظمة.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  14آذار  ،2017وتتطلب هذه القوائم المالية الموحدة
موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

.2

ملخص ألهم األسس المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير
المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.
ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في  31كانون األول  2015باستثناء أثر تطبيق

المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح رقم ( 23أ).
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أسس توحيد القوائم المالية الموحدة

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها ،وتتحقق السيطرة عندما يكون

للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة ،ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما

بين الشركة األم والشركات التابعة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ القوائم المالية الموحدة للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في

الشركة األم .إذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على

القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعلياً انتقال سيطرة الشركة األم على

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

السيطرة على الشركات التابعة.

وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع الشركة األم:
شركة مساكن عمان للتطوير العقاري
شركة أكاديمية مساكن للتدريب واالستشارات المالية
شركة مساكن السرو لالستثمار والتطوير العقاري
شركة مساكن الحجاز لالستثمار والتطوير العقاري
شركة المساكن الراقية لالستثمار والتطوير العقاري
شركة مساكن بلعما للتطوير العقاري
شركة المساكن الخضراء لالستثمار والتجارة

النشاط
استثمارات عقارية
تحليل مالي
استثمارات عقارية
استثمارات عقارية
استثمارات عقارية
استثمارات عقارية
استثمارات عقارية

رأس المال
15 000
1 000
5 500
500
500
500
500

نسبة التملك
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ،ويتم استهالكها (باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة
القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

أثاث وديكورات
أجهزة وبرامج ومعدات
سيارات

%10
%25
%15

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

يتم مراجعة العمر االنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام ،وفي حال اختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقا ،يتم

استهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبا ار من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.
استثمارات عقارية

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

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

يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التخلص منها أو عند التوقف عن استخدامها وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها .يتم تسجيل األرباح أو

الخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي يتم فيها االستبعاد.

يتم التحويل إلى االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك إما بانتهاء إشغالها من قبل المالك أو بتأجيرها لطرف آخر أو باكتمال

عملية اإلنشاء أو التحديث .يتم التحويل من االستثمارات العقارية فقط عند تغيير استخدامها وذلك بإشغالها من قبل المالك أو البدء بتحديثها

تمهيداً لبيعها.

44
12

مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2016
االستثمار في شركات حليفة

يظهر االستثمار في الشركة الحليفة والتي تمتلك المجموعة ما نسبته  ٪20إلى  ٪50من حق التصويت فيها وتمارس تأثي اًر فعاال على

سياساتها المالية والتشغيلية بموجب طريقة حقوق الملكية ,تظهر االستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية بالتكلفة مضافا إليها حصة

المجموعة من أي تغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة ,يعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة،

إذا كان هناك تغيرات على حقوق ملكية الشركة الحليفة يتم االعتراف بها بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية ،تقوم الشركات بإثبات حصتها من
تلك التغيرات بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية  .ال يتم إثبات أية خسائر تزيد عن حصة المجموعة في رأس مال الشركة الحليفة باستثناء

حصتها في التزامات الشركة الحليفة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

تمثل هذه الموجودات االستثمارات في غير أدوات الملكية ألغراض االحتفاظ بها لتوليد األرباح على المدى الطويل وليس ألغراض المتاجرة.

يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها

الحقاً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية بما فيها التغير في القيمة العادلة
الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح أو

الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية ،ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم االستثمارات الخاص

بأدوات الملكية المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.

يتم قيد األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة في بند مستقل.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتضمن هذا البند االستثمار في أسهم وسندات الشركات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة ،وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل.
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة (تقيد مصاريف االقتناء في قائمة الدخل عند الشراء) ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة،

ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الموحدة بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير

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

الموحدة.

يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في قائمة الدخل الموحدة.
القيمة العادلة

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

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

مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
تحليل التدفقات المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.
نماذج تسعير الخيارات.
تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدية وبموجب سعر الفائدة الفعالة ،ويتم

إطفاء الخصم  /العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة  /المدفوعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند

تقدير قيمة األدوات المالية ،وفي حال وجود أدوات م الية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني

في قيمتها.
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تاريخ االعتراف بالموجودات المالية

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

الجهات ذات العالقة

يتم تحديد واإلفصاح عن الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة وفقاً لتعريف الجهات ذات العالقة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم

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

تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ،ويتم شطب الذمم في حال عدم إمكانية تحصيلها خصما من

المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى اإليرادات.
النقد وما في حكمه

يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلى مبالغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر

بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة.
تسهيالت ائتمانية

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف المباشرة المتعلقة بالقروض ،ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة

الفائدة الفعلية .ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند سداد المطلوبات ،وهكذا خالل عملية حساب اإلطفاء ألسلوب

معدل الفائدة الفعلي.

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

التمويل في قائمة الدخل الموحدة.

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع

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

تتم.

يتم اثبات الذمم الدائنة مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة وذلك باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

مخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن

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

التقاص

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ بالصافي في القوائم المالية الموحدة عندما تتوفر الحقوق القانونية
الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

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

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

المبيعات.

يتم إثبات إيرادات المبيعات عندما تنتقل مخاطر الملكية للبضائع جوهرياً إلى المشتري.

يتم تحقق إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا لمبدأ االستحقاق.

يتم االعتراف بالمصاريف وفقا ألساس االستحقاق.
العمالت األجنبية

يتم اظهار القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة األم وتقوم كل من الشركات التابعة بتحديد عملتها

الرئيسية.

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية خالل السنة بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة في تاريخ اجراء المعامالت.
كما يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ المركز المالي .ويتم

تسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت االجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

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

فروقات التحويل في بند مستقل ضمن حقوق الملكية.
ضريبة الدخل

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 المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في الفترة المالية وانما في سنوات
الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم

المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب
الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية.
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استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات
والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات

وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ
وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة

على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في
المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

تعتقد إدارة المجموعة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية

اعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ خسارة التدني في قائمة الدخل الشامل
الموحدة.

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

للسنة.

يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري المجموعة والتي بموجبها يتم
تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

.3

ممتلكات ومعدات
ديكورات
دينــار

أجهزة وبرامج
ومعدات
دينــار

أثاث
دينــار

سيارات
دينــار

المجموع
دينــار

الكلفة
 31كانون األول 2015
إضافات
استبعادات
 31كانون األول 2016

36 460
000
000
36 460

26 824
000
000
26 824

29 098
17 048
)(1 040
45 106

6 000
000
000
6 000

98 382
17 048
)(1 040
114 390

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2015
استهالك السنة
استهالك مستبعد
 31كانون األول 2016

14 036
3 646
000
17 682

11 718
2 707
000
14 425

24 623
3 902
)(175
28 350

4 200
900
000
5 100

54 577
11 155
)(175
65 557

صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2015
 31كانون األول 2016

22 424
18 778

15 106
12 399

4 475
16 756

1 800
900

43 805
48 833
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.4

استثمارات عقارية

2016
دينــار
11 057 067
2 038 326
13 095 393
()162 763
12 932 630

أراضي *
مباني **
مجمع استهالك المبنى

2015
دينــار
11 332 738
2 038 326
13 371 064
()133 070
13 237 994

*يتضمن بند أراضي حصة المجموعة بنسبة مشاركة  %6.66في قطعة أرض القصيص في دولة اإلمارات العربية المتحدة في إمارة دبي

بقيمة  275 671دينار ،تم تسجيل األرض باسم سعيد بهجت محمد سعيد (أحد الشركاء في األرض) ومعززة بموجب إقرار خطي بأحقية
المجموعة بالحصة المذكورة ،لم يتم تسجيل حصة المجموعة رسمياً في دائرة األراضي واألمالك في إمارة دبي ،قامت المجموعة بتاريخ 22

نيسان  2014بإقامة دعوى مع الحجز التحفظي بقيمة  275 671دينار ،وقد صدر قرار محكمة الدرجة األولى بتاريخ  26أيار  2014بإلزام

المدعي عليه بقيمة المطالبة ،تم تنفيذ القرار بتاريخ  15تموز  2014بالحجز على أموال المدعى عليه وتحويلها من البنك العربي إلى دائرة

التنفيذ ،قام المدعى عليه بتاريخ  7آب  2014بتقديم الئحة استئناف على قرار محكمة الدرجة األولى ،وقد قرر مجلس اإلدارة تسجيل
مصالحة لدى المحكمة مع المدعى عليه بعد أن قام بدفع مبلغ  222 537دينار بتاريخ  8آب  ، 2016وعليه تم اثبات خسائر بيع أراضي

بقيمة ( )53 134دينار.

** يتضمن بند مباني فيال (تحت التشطيب) والمقامة على قطعة أرض رقم ( )501من الحوض رقم ( )4من أراضي الزيتونة بمساحة 944

متر قامت المجموعة بتملكها خالل سنة  2012بموجب عقد بيع مع الشركة األندلسية للمنتجعات السياحية والمشاريع اإلسكانية ،حصلت
المجموعة بتاريخ  5تشرين األول  2015على موافقة معالي وزير المالية على تسجيل الفيال باسم المجموعة خالل مدة سنة من تاريخه،
بحيث ال يسمح ببيع االستثمارات العقارية لمدة ( )5سنوات من تاريخ تملكها إال بموافقة وزير المالية بتنسيب من مدير عام دائرة األراضي

والمساحة وذلك حسب التشريعات والقوانين السارية .وتتوقع اإلدارة تسجيل الفيال خالل سنة  ،2017هذا ولم يتمكن اإلفصاح عن القيمة

العادلة للفيال في نهاية عام  2016لتعذر قياسها بموثوقية كافية لعدم توفر سوق نشط لها.

إن األرض والمجمع التجاري المقام عليها بقيمة  6 751 958دينار مرهونة مقابل التسهيالت البنكية الممنوحة لشركة مساكن الحجاز

لالستثمار والتطوير العقاري (شركة تابعة مملوكة .)%100

بلغت القيمة العادلة لألراضي والمجمع التجاري  15 690 564دينار كما في  31كانون األول  2016وفقاً لمتوسط تقييم خبيرين عقاريين

معتمدين.

فيما يلي الحركة التي تمت على مجمع استهالك المبنى:

2016
دينــار
133 070
29 693
162 763

رصيد بداية السنة
استهالك السنة
رصيد نهاية السنة
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2015
دينــار
103 377
29 693
133 070
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.5

استثمار في شركة حليفة

شركة اللجين لتطوير األراضي

طبيعة
النشاط
عقارية

نسبة المساهمة
2015 2016
%30 %30

حصة المجموعة من موجودات ومطلوبات الشركات الحليفة:
موجودات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق الملكية
.6

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

أسهم شركات محلية مدرجة
استثمار في شركات محلية غير مدرجة *

1

2016
دينــار

1

2015
دينــار

2016
دينــار
2 565 392
()2 566 533
()1 141

2015
دينــار
2 565 392
()2 566 533
()1 141

2016
دينــار
96 667
22 500
119 167

2015
دينــار
286 666
22 500
309 166

* تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية كما في 31

كانون األول  2016بمبلغ  22 500دينار وتظهر بالقيمة العادلة التي تم تقديرها من قبل اإلدارة والمساوية تقريباً للكلفة الدفترية كما في تاريخ
قائمة المركز المالي الموحدة ،واإلدارة ليست على علم بأي مؤشرات على انخفاض قيمة تلك االستثمارات.

.7

أرصدة مدينة أخرى

أمانات ضريبة دخل
مصاريف مدفوعة مقدما
تأمينات مستردة
إيرادات مستحقة القبض
ذمم موظفين

.8

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
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2016
دينــار
78 059
15 779
1 000
000
000
94 838

2015
دينــار
77 303
4 120
1 020
7 500
5 962
95 905

2016
دينــار
154 133

2015
دينــار
115 341
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.9

ذمم مدينة

ذمم مستأجرين
ذمم وسطاء ماليين وأخرى
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

 .10شيكات برسم التحصيل
 3 - 1أشهر
 6 - 4أشهر
 9 - 7أشهر
 12 - 10شهر
أكثر من  12شهر

 .11أرصدة لدى البنوك
حسابات جارية لدى البنوك

2016
دينــار
477 623
17 640
()59 249
436 014

2015
دينــار
421 574
24 997
()26 127
420 444

2016
دينــار
41 355
40 204
19 665
6 000
6 000
113 224

2015
دينــار
51 327
22 882
7 993
000
000
82 202

2016
دينــار
34 198

2015
دينــار
28 230

 .12رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح به  24 480 000دينار ويبلغ رأس المال المدفوع  12 240 000دينار مقسم إلى  12 240 000سهم بقيمة

إسمية دينار للسهم.

 .13تسهيالت ائتمانية

البنك األردني الكويتي  -قرض
البنك األردني الكويتي  -جاري مدين

قصيرة األجل
دينــار
926 803
250 881
1 177 684

2016

طويلة األجل
دينــار
318 750
000
318 750

قصيرة األجل
دينــار
1 126 249
245 991
1 372 240

2015

طويلة األجل
دينــار
897 750
000
897 750

حصلت شركة مساكن الحجاز لالستثمار والتطوير العقاري (شركة تابعة مملوكة  )%100خالل عام  2011على قرض من البنك األردني

الكويتي بسقف  4 250 000دينار متمثلة في قرض ألغراض عامة بفائدة معدل ( )Prime Lending Rateمضافاً إليها  %0.5سنوياً
وعمولة للسنة األولى بواقع  %0.5رهن عقاري من الدرجة األولى على أرض مبنى المجمع بقيمة  4 285 000دينار باإلضافة إلى كفالة

شركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية (الشركة األم) .يسدد القرض على  10أقساط نصف سنوية حيث تبلغ قيمة القسط

 425 000دينار للقسط الواحد استحق القسط األول في  30كانون األول  2012ويستحق القسط األخير في  30كانون أول .2017

تم دفع مبلغ  500 000دينار خالل عام  2011من رصيد القرض على أن يتم خصم المبلغ من أقساط القرض والبالغ عددها  10أقساط
وبواقع  50 000دينار من كل قسط ليصبح القسط الواحد  375 000دينار.

حصلت شركة مساكن الحجاز لالستثمار والتطوير العقاري خالل عام  2011على قرض من بنك األردني الكويتي بسقف  250 000دينار

متمثلة في جاري مدين ،تم تجديد حد الجاري المدين بسعر فائدة  %9مضافاً إليها  %0.5عمولة على أن يستحق سداده بتاريخ  31كانون
األول .2017
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 .14أرصدة دائنة أخرى
مصاريف مستحقة
مخصص ضريبة الدخل
أمانات الضمان االجتماعي

 .15مصاريف تشغيلية
رسوم ورخص
كهرباء ومياه
أمن وحماية
نظافة
صيانة
مصاريف تأمين
اخرى

 .16مصاريف إدارية
رواتب وأجور وملحقاتها
رسوم ورخص
أتعاب مهنية
الضمان االجتماعي
تأمين صحي
استهالكات
بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
استشارات
اشتراكات
اجتماعات الهيئة العامة
كهرباء ومياه
صيانة
أخرى
سيارات
قرطاسية ومطبوعات
هاتف
بنكية
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2016
دينــار
312 420
23 588
000
336 008

2015
دينــار
270 040
23 588
1 310
294 938

2016
دينــار
88 980
32 634
18 184
9 150
6 308
1 591
700
157 547

2015
دينــار
85 752
26 811
16 200
9 250
13 242
1 589
000
152 844

2016
دينــار
208 483
20 012
27 041
16 475
13 566
11 155
10 500
7 159
6 282
4 529
5 084
3 192
3 698
1 321
1 300
1 170
305
341 272

2015
دينــار
94 268
69 543
8 700
10 180
11 413
10 157
13 200
4 240
6 280
25 849
4 219
2 632
4 215
1 662
721
1 144
395
268 818

مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2016
 .17أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة
ربح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
عموالت بيع وشراء أسهم
أرباح توزيعات

 .18الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة
(خسارة) ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

2016
دينــار
10 670
13 947
)(3 202
4 600
26 015

2015
دينــار
31 890
4 630
()1 824
1 160
35 856

2016
دينــار
()71 596
12 240 000
()0.006

2015
دينــار
2 798
12 240 000
0.0002

 .19ذمم جهات ذات العالقة

تشمل الجهات ذات العالقة الشركات التابعة والزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة والشركات

المسيطر عليها من قبل تلك الجهات.

ويلخص الجدول التالي التعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة:
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
شركة اللجين لتطوير األراضي *
الشركة المتخصصة لتدوير النفايات
شركة الدار لألسهم والسندات

طبيعة
العالقة
شركة حليفة
شركة حليفة
شركة شقيقة

2016
دينــار
802 374
297 919
1 800
1 102 093

2015
دينــار
802 370
294 919
000
1 097 289

* يمثل هذا الرصيد قيمة التمويل بمقدار حصة المجموعة في رأس مال شركة اللجين لتطوير األراضي والبالغة  %30لشراء قطعة أرض في

منطقة حوارة.

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
كفاح أحمد مصطفى المحارمة **
حسن عبد هللا محمد اسميك**

طبيعة
العالقة
عضو مجلس إدارة
رئيس مجلس اإلدارة

2016
دينــار
796 673
577 000
1 373 673

2015
دينــار
822 763
000
822 763

** بلغت صافي حجم التمويالت للمجموعة مبلغ  1 373 673دينار ،ال تحمل هذه الدفعات سعر فائدة وليس لها تاريخ استحقاق.
منافع اإلدارة التنفيذية العليا

2016
دينــار
29 900

رواتب ومنافع أخرى

53

2015
دينــار
27 300
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 .20الوضع الضريبي
مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب زيادة المصاريف

عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج اعمال الشركة للسنوات المنتهية في  31كانون األول

 2012 ،2013 ،2014 ،2015ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2011

مساكن الحجاز لالستثمار والتطوير العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب زيادة

المصروفات عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنوات المنتهية في  31كانون األول ،2015

 2013 ،2014ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2012

أكاديمية مساكن للتدريب واالستثمارات المالية

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب زيادة المصاريف

عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال السنة المنتهية في  31كانون األول  2015ولم تقم

الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014

المساكن الراقية لالستثمار والتطوير العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب عدم وجود دخل

خاضع للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال السنة المنتهية في  31كانون األول  2015ولم تقم

الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014

مساكن بلعما للتطوير العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب عدم وجود دخل
خاضع للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال السنة المنتهية في  31كانون األول  2015ولم تقم

الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014

54

مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2016
مساكن السرو لالستثمار والتطوير العقاري
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب عدم وجود دخل

خاضع للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال السنة المنتهية في  31كانون األول  2015ولم تقم

الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2014

مساكن عمان للتطوير العقاري

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب عدم وجود دخل

خاضع للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال السنة المنتهية في  31كانون األول  2015ولم تقم

الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

وتم قبول كشوف التقدير الذاتي ضمن نظام العينات.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنة المنتهية في  31كانون األول  2013ولم

تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في  31كانون األول .2012
المساكن الخضراء لالستثمار والتجارة

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2016بسبب عدم وجود دخل

خاضع للضريبة.

قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال السنة المنتهية في  31كانون األول  2015ولم تقم

الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية الفترة المنتهية في  31كانون األول .2014
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 .21إدارة المخاطر
مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة مالية بالتزاماته
التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من النقد لدى البنك وذمم عقود اإليجار.

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن إدارة المجموعة للسيولة

تكمن في التأكد قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية
واالضط اررية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة.

ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة:
 31كانون األول 2016
قرض
بنك دائن
ذمم دائنة
إيرادات إيجار غير متحققة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
أمانات مساهمين
أرصدة دائنة أخرى

أقل من سنة
926 803
250 881
176 233
311 391
000
8 186
336 008
2 009 502

أكثر من سنة
318 750
000
000
000
1 373 673
000
000
1 692 423

المجموع
1 245 553
250 881
176 233
311 391
1 373 673
8 186
336 008
3 701 925

 31كانون األول 2015
قرض
بنك دائن
ذمم دائنة
إيرادات إيجار غير متحققة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
أمانات مساهمين
أرصدة دائنة أخرى

أقل من سنة
1 126 249
245 991
151 161
288 019
000
8 705
294 938
2 115 063

أكثر من سنة
897 750
000
000
000
822 763
000
000
1 720 513

المجموع
2 023 999
245 991
151 161
288 019
822 763
8 705
294 938
3 835 576

 .22إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس المال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة

ويعظم حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم المجموعة بأية تعديالت
على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال والتغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية والخسائر المتراكمة والبالغ

مجموعها  11 333 206دينار كما في  31كانون األول  2016مقابل  11 594 801دينار كما في  31كانون األول .2015
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 .23تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ .معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية:
تم اتباع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية في إعداد القوائم المالية للمجموعة ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ

واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية ،علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية للمعامالت والترتيبات المستقبلية:
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1عرض القوائم المالية والمتعلقة بالمبادرة باإلفصاح.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)11االتفاقيات المشتركة والمتعلقة بالمعالجة المحاسبية لشراء الحصص في العمليات المشتركة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)16الممتلكات واآلالت والمعدات ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38الموجودات غير الملموسة:

توضيح للطرق المحاسبية المقبولة لالستهالك واإلطفاء.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)16الممتلكات واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )41الزراعة :النباتات المنتجة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)27القوائم المالية المنفصلة ،السماح للمنشآت بتسجيل االستثمارات في الشركات التابعة ،المشاريع

المشتركة والشركات الزميلة أما بالكلفة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9أو باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام  2014-2012والتي تغطي التعديالت الحاصلة على المعايير الدولية

للتقارير المالية أرقام ( )5و ( )7ومعايير المحاسبة الدولية أرقام ( )19و (.)34

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)10القوائم المالية الموحدة والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)12اإلفصاح عن الحصص
في المنشآت األخرى ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة والمتعلقة بتطبيق االستثناء من التوحيد

في الشركات االستثمارية.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)12االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة من الخسائر غير المتحققة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)14حسابات التأجيل التنظيمية.
ب .معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة والجاهزة للتطبيق المبكر لكن غير سارية المفعول بعد:
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)2الدفع على أساس األسهم :تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.

(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2018
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)4عقود التأمين.
(عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ألول مرة)

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)7التدفقات النقدية :تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية.
(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2017
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية

حيث صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية في تشرين ثاني  2009وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات

المالية ،وتم تعديله في تشرين األول  2010إلضافة متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد المطلوبات المالية ،كما تم طرح نسخة جديدة في تشرين

الثاني  2013لتتضمن متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط .كما تم إصدار نسخة معدلة من المعيار في تموز  2014كي يتضمن بشكل رئيسي كل من
(أ) متطلبات التدني للموجودات المالية (ب) تعديالت محددة لمتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس الموجودات المالية من خالل

الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة.

(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد :أول كانون الثاني )2016
إن النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9تحتوي على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحلت محل معيار المحاسبة الدولي رقم

( :)39االعتراف والقياس .وتتضمن النسخة الجديدة من المعيار المتطلبات التالية:

بناء على نموذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية .وقدمت هذه النسخة تصنيف جديد لبعض أدوات
التصنيف والقياس :تصنف الموجودات المالية ً
الدين حيث يمكن تصنيفها ضمن "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" .ويتم تصنيف المطلوبات المالية بشكل مشابهة
لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39لكن هنالك اختالفات في المتطلبات المنطبقة على قياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالمنشأة.

التدني :قدمت نسخة  2014نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" الحتساب خسارة تدني الموجودات المالية ،وعليه أصبح من غير الضروري زيادة
المخاطر االئتمانية بشكل مسبق حتى يتم االعتراف بخسارة التدني.

محاسبة التحوط :قدمت نسخة  2014نموذج جديد لمحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون أكثر مالئمة مع كيفية قيام المنشآت بإدارة المخاطر عند
التعرض لمخاطر التحوط المالي وغير المالي.
إلغاء االعتراف :تم اتباع متطلبات إلغاء االعتراف للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما وردت في المعيار المحاسبي الدولي رقم (.)39
(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15اإليرادات من العقود مع العمالء.

صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15في أيار  2015حيث وضع نظام شامل وموحد تستعين به المنشآت في قيد اإليرادات الناتجة من
العقود المبرمة مع العمالء .المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15سوف يحل محل اإلرشادات الحالية بشأن االعتراف باإليرادات بما في ذلك

المعيار المحاسبي الدولي رقم ( :)18اإليرادات ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( :)11عقود اإلنشاءات وما يتعلق بها من تفسيرات عند سريان العمل

بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)15

ويقوم المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15على أنه يتوجب على المنشأة االعتراف بإيراداتها لوصف التحويل الحاصل للبضائع
أو الخدمات المتفق عليها للعمالء بقيمة تعكس القيمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها لقاء تلك البضائع أو الخدمات ،ويقدم المعيار على وجه

بناء على خمس خطوات:
الدقة منهجًا لالعتراف باإليرادات ً
الخطوة  :1تحديد العقود المبرمة مع العميل.
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء الواردة بالعقد.
الخطوة  :3تحديد قيمة المعاملة.

الخطوة  :4تخصيص قيمة المعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.

الخطوة  :5االعتراف باإليراد عند (أو حين) استيفاء المنشأة اللتزامات األداء.
وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15تعترف المنشأة بإيراداتها عندما يتم استيفاء االلتزام ،أي عندما تحول السيطرة للعميل على البضائع
أو الخدمات التي تنطوي على استيفاء التزام ما .لقد تم إضافة المزيد من التوجيهات المستقبلية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15حتى يتم

معالجة حاالت محددة ،واضافة إلى ذلك يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15مزيداً من اإلفصاحات التفصيلية.

(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2018

58

مجموعة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2016
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)16عقود اإليجار

يحدد هذا المعيار كيفية االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .كما يوفر هذا المعيار نموذج

محاسبي موحد للمستأجر ،حيث يتطلب قيام المستأجرين باالعتراف باألصول وااللتزامات لكافة عقود اإليجار باستثناء العقود التي تكون مدتها

 12شهر أو أقل أو تكون أصولها ذات قيم منخفضة.

لقد أتاح المعيار االستم اررية للمؤجر في تصنيف العقود أما عقود تشغيلية أو تمويلية ،وبموجب هذا المعيار فإن محاسبة عقود اإليجار في

دفاتر المؤجر بقيت إلى حد كبير كما هي ودون تغيير عما كانت عليه بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17

(سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني )2019

تتوقع إدارة المجموعة أن يتم تطبيق المعايير المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية عند تاريخ سريان كل منها دون أن تحدث هذه المعايير أي

أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة باستثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( ،)16( ،)15( ،)9حيث تتوقع اإلدارة أن يتم

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( )15( ،)9في القوائم المالية للمجموعة خالل الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من

كانون الثاني  ،2018المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16في أو بعد األول من كانون الثاني  ،2019علماً بأنه قد يكون لها أثر جوهري

على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة والمتعلقة باإليرادات من العقود مع العمالء والموجودات والمطلوبات المالية
للمجموعة وعقود اإليجار ،إال أنه من غير العملي أن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحين قيام اإلدارة باستكمال
الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك المعايير على القوائم المالية للمجموعة.

 .24أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2015لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما في

 31كانون األول  2016ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح وحقوق الملكية الموحدة لعام .2015
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