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جدول اأعمال اإجتماع الهيئة العامة العادي العا�سر

تالوة حم�سر اإجتماع الهيئة العامة العادي التا�سع املنعقد يف ٠4/2٩/2٠١7.	 
تالوة ومناق�سة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2٠١7/١2/٣١، واخلطة امل�ستقبلية للعام 2٠١8.	 
�سماع ومناق�سة تقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف ٣١/١2/2٠١7.	 
مناق�سة البيانات املالية املوحدة لل�سركة وميزانيتها العامة لل�سنة املالية املنتهية يف 2٠١7/١2/٣١، وامل�سادقة عليها.	 
اإبراء ذمة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١/١2/2٠١7.	 
انتخاب مدققي احل�سابات للعام 2٠١8 وتفوي�س جمل�س الإدارة بتحديد اأتعابهم.	 
اأية اأمور تقرتح الهيئة العامة اإدراجها على جدول الأعمال.	 
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كلمة جمل�س الإدارة 

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

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

عمل يعمل بها للعام 2٠١8 اإ�سافة لبياناتها املالية املنتهية يف ٣١/١2/2٠١7.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني،

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

خو�س غمار املناف�سة على م�ستوى املنطقة وذلك مبا ين�سجم مع خطة وروؤية ال�سركة الطموحة.

ال�ستثمارية  الفر�س  ا�ستك�ساف  لل�سركة من خالل  ال�ستثماري  والتنوع  النمو  امل�سوؤول وحتقيق  بالعمل  ملتزمون  اننا  كما 
املتاحة داخل املنطقة وخارجها مبا ي�سهم يف حت�سني الأداء املايل لل�سركة و�سوًل اإلى تلبية وجت�سيد طموح امل�ساهمني املتمثل 

يف حتقيق عوائد ربحية جمزية.

ختاما نعرب عن امتنانا الدائم على الثقة التي منحتمونا اياها موؤكدين للجميع على موا�سلة الأداء العايل على النحو الذي 
يركز على النتائج و�سمان اإجناز الأهداف امل�سرتكة وفقاً لالأ�س�س وال�سرتاتيجيات التي و�سعناها.

�سنظل الأوفياء لتحقيق اأق�سى ما ميكن من الأهداف املرجوة يف ظل رعاية �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين 
بن احل�سني املعظم.

جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة لعام 2017
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،،

خلالل  بهلا  قاملت  التلي  ون�سلاطاتها  ال�سلركة  اأعملال  علن  التا�سلع  ال�سلنوي  التقريلر  لكلم  يقلدم  اأن  الإدارة  جمل�لس  ي�سلر 
احل�سلابات. مدقلق  وتقريلر   ،2٠١7/١2/٣١ يف  هلي  كملا  لل�سلركة  املاليلة  البيانلات  اللى  اإ�سافلة   2٠١7 العلام 

1.اأ. ان�سطة ال�سركة الرئي�سية:
١- �سراء الأرا�سي يف كافة اأنحاء اململكة وفرزها وتطويرها وتق�سيمها وتزويدها بالبنية التحتية واملرافق الأخرى الالآزمة، 
وبيعها للمواطنني والغري اأو اإقامة امل�ساريع الإ�سكانية والإ�ستثمارية وال�سناعية عليها على اإختالف اأنواعها واإ�ستخداماتها.

العقارية  وامل�ساريع  الأرا�سي  تطوير  م�ساريع  يف  املتاحة  الإ�ستثمار  اأوجه  كافة  يف  متويلها  وم�سادر  اأموالها  اإ�ستثمار   -2
وال�سناعية وم�ساريع الإ�سكان، ويف ال�سركات ال�سناعية والتجارية والزراعية وال�سياحية و�سركات اخلدمات املختلفة.

٣- اإ�ستثمار الفائ�س من اأموالها باإيداعها يف البنوك و/اأو ب�سراء الأ�سهم وال�سندات، واأن توظف اأموالها وتت�سرف بها بال�سكل 
الذي تراه منا�سباً.

اأو موؤ�س�سة  اأو جتمع  اأو م�سروع  �سركة  لأية  اأو جزئياً  كلياً  التملك  و/اأو  اإدارة  و/اأو  امل�ساركة  و/اأو  امل�ساهمة  و/اأو  تاأ�سي�س   -4
مهما كان نوعها اأو غاياتها ولها اأن تتعاون و/اأو ترتبط و/اأو تتحد معها باأي �سكل من الأ�سكال، وذلك يف نطاق تنفيذ غايات 

ال�سركة.

ب.  الأماكن اجلغرافية لل�سركة وعدد املوظفني يف كل منها:
تقع مكاتب ال�سركة يف عمان - �سارع املدينة املنورة - جممع الهيثم التجاري - الطابق اخلام�س - مكتب رقم )٥٠7( 	 

ويبلغ عدد املوظفني فيها )8( موظفني.

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

 ج.  حجم الإ�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة:
يبلغ حجم الإ�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة )١2.4٥٠.١٠4( دينار اأردين.	 
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2. ال�سركات التابعة:
يظهر اجلدول التايل اأ�سماء ال�سركات التابعة واأهم املعلومات عنها:

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

راأ�س املال
 ن�سبة
امللكية

 عدد
املوظفني

امل�ساريع اململوكةالعنوان

 م�ساكن عّمان
للتطوير العقاري

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%٣٠٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 فيال يف ال�ساحية
الأندل�سية

 م�ساكن بلعما
للتطوير العقاري

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 قطع اأرا�سي زراعية
 عددها )٣٩( قطعة يف

منطقة بلعما

 م�ساكن ال�سرو
 لالإ�ستثمار و التطوير

العقاري

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

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

 م�ساكن احلجاز
 لالإ�ستثمار و التطوير

العقارية

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 جممع جتاري يف
 مدينة عمان �سارع

املدينة املنورة

 امل�ساكن الراقية
 لالإ�ستثمار و التطوير

العقاري

 م�سوؤولية
حمدودة

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 قطعة اأر�س يف منطقة
 الطنيب م�ساحتها

)١٠( دومنات

 امل�ساكن اخل�سراء
 لالإ�ستثمار والتجارة

 م�سوؤولية
حمدود

 اإ�ستثمارات
عقارية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

 قطعة اأر�س يف منطقة
اللنب لتطويرها

 اأكادميية م�ساكن
للتدريب والإ�ست�سارات

املالية

 م�سوؤولية
حمدود

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

تدريبية

١٠٠%١٠٠٠-

 عمان - �سارع املدينة
 املنورة- جممع الهيثم

 التجاري - الطابق
اخلام�س

-
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3.اأ. اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد/ ح�سن عبداهلل ا�سميك ) ع�سو م�ستقل (

تاريخ الع�سوية: 2015/08/29

قطلاع  يف  معمقلة  معرفلة  ملع  عاملاً   2٠ ملن  لأكلر  متتلد  وا�سلعة  خلرة  اإ�سلميك  عبلداهلل  ح�سلن  ال�سليد  �سلعادة  ميتللك 
�سلمعة  واكت�سلب  اأعملال،  كرائلد  املهنيلة  حياتله  ا�سلتهل  حيلث  املتنوعلة  الإ�سلتثمارات  ملن  والعديلد  العقلاري  التطويلر 
واكت�سلابه  الباهلرة،  بالإجنلازات  احلافلل  ل�سلجله  نظلرا   ، الأو�سلط  ال�سلرق  منطقلة  فلى  الأعملال  قلادة  اأبلرز  كاأحلد 
املركلز  اإ�سلميك  عبلداهلل  ح�سلن  ال�سليد  �سلعادة  نلال  وقلد  والعقلارات،  والطاقلة  والغلاز  النفلط  قطلاع  فلى  وا�سلعة  خلرات 
القائملة  وهلى   ،2٠١٣ لعلام  الإن�سلاءات  قطلاع  فلى  �سلخ�سية   ١٠٠ لأهلم  ويلك«  »كون�سرتك�سلن  جمللة  قائملة  فلى  الأول 
مت  وقلد  اخلليجلى،  التعلاون  جمل�لس  دول  م�سلتوى  عللى  الإن�سلاءات  قطلاع  فلى  ال�سلخ�سيات  اأكلر  بت�سنيلف  تعنلى  التلى 
ال�سلرق  منطقلة  فلى  اقت�ساديلا  موؤثلرة  �سلخ�سية  اأكلر  �سملن  ملن  »مييلد«  جمللة  قبلل  ملن   2٠١4 ينايلر  فلى  اختيلاره 

و�سلط.  الأ

املنا�سب التي ي�سغلها
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال(.	 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة »اإت�س اأيه اأم جى« يف دولة الإمارات العربية املتحدة.	 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ماريا لال�ستثمار يف دولة الإمارات العربية املتحدة.	 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املنارة الدولية للمجوهرات.	 
رئي�س جمل�س اإدارة نادى تى اإ�س فى ١8٦٠ ميونخ لكرة القدم فى اأملانيا.	 

ال�سهادات العلمية
درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة بغداد/ العراق.	 
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نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد/ كفاح اأحمد املحارمه ) ع�سو م�ستقل (

تاريخ الع�سوية: 2013/10/05

�سلركات  لعلدة  ملايل  كمديلر  عملل  حيلث  �سلنة،   )2٥( تتجلاوز  ملدة  احل�سلابات  وتدقيلق  املاليلة  ال�سلوؤون  جملال  يف  عملل 
لالأ�سلهم  اللدار  �سلركة  بتاأ�سي�لس  امل�سلتثمرين  ملن  وجمموعلة  قلام   2٠٠٥ علام  ويف  املتحلدة،  العربيلة  الإملارات  دوللة  يف 

لهلا. علام  كمديلر  حاليلاً  يعملل  والتلي  املتحلدة  العربيلة  الإملارات  دوللة  يف  وال�سلندات 

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

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

ال�سيد/ حممد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري ) ع�سو م�ستقل(
تاريخ الع�سوية:2013/10/05

له خرة وا�سعة يف جمال الأعمال داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها، حيث عمل يف جمالت متعددة منها العقارية 
اإ�سهامات وا�سعة يف �سوق الأ�سهم وال�سندات يف دولة الإمارات العربية املتحدة بالإ�سافة الى  والتجارية وال�سناعية، كما له 

الأ�سواق العربية والعاملية وذلك من خالل �سركة الدار لالأ�سهم وال�سندات.

املنا�سب التي ي�سغلها
مدير عام �سركة جفن جرافيك�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة.	 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأوب�سنز للمفرو�سات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.	 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الدار لالأ�سهم وال�سندات دولة الإمارات العربية املتحدة.	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة مباين الإمارات دولة الإمارات العربية املتحدة.	 
ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال(.	 

ال�سهادات العلمية
�سهادة البكالوري�س يف  اإدارة الأعمال.	 
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ع�سو جمل�س الإدارة
ال�سيد/ يحيى عبداهلل ا�سميك )ع�سو م�ستقل(

تاريخ الع�سوية: 2015/11/07

عمل يف جمال ال�سوؤون املالية و الإدارية مدة تتجاوز )8( �سنوات ، حيث عمل يف الأردن والمارات و اأملانيا  وت�سمل خرته العمل 
يف �سركة “اإت�س اأيه اأم جى”  الإمارات والأردن و نادي ١8٦٠ ميونخ يف اأملانيا. 

املنا�سب التي ي�سغلها
مدير العمليات يف جمموعة “اإت�س اأيه اأم جى” ملكاتب املجموعة يف اململكة الأردنيه الها�سميه و دولة الإمارات العربيه 	 

املتحدة     
ع�سو جمل�س الدارة يف جمموعة  “اإت�س اأيه اأم جى”   	 
ع�سو جمل�س الإدارة يف �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال(.	 
ع�سو جمل�س الدارة يف نادي ١8٦٠ ميونخ لكرة القدم يف اأملانيا.	 

ال�سهادات العلمية
بكالوريو�س حما�سبة من جامعة العلوم التطبيقية  	 

ع�سو جمل�س الإدارة
ال�سيد/ عبد الغني عبد العزيز غنام )ع�سو م�ستقل(

تاريخ الع�سوية: 2015/11/07

عمل يف جمال البحوث الزراعية يف حت�سني واإ�ستنباط �ساللت احلبوب مدة ع�سر �سنوات ، حيث تدرج يف هذا املجال وعمل 
مدير مركز توزيع الأدوية والبذار والأ�سمدة الزراعية ، كما ت�سلم من�سب مدير خمازن لدى �سركة اأرابتك للمقاولت بدولة 

الإمارات العربية املتحدة وكذلك التداول يف �سوق دبي املايل.

 املنا�سب التي ي�سغلها
ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال(.	 

ال�سهادات العلمية
اإجازة يف العلوم الزراعية من جامعة دم�سق.	 
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ع�سو جمل�س الإدارة
الدكتور/ ع�سام الدين اأبو ال�سيخ )ع�سو م�ستقل(

تاريخ الع�سوية: 2015/04/25

عمل الدكتور ع�سام كطبيب اإ�ست�ساري يف جراحة الع�سام واملفا�سل والك�سور لإكر من )2٠( عاماً، وعمل يف اخلدمات الطبية 
امللكية لغاية عام 2٠٠١، وبعدها انتقل للعمل يف وزارة ال�سحة الأردنية، كما عمل كاإ�ست�ساري يف الطب الريا�سي والإ�سابات 

الريا�سية لعدد من الأندية الريا�سية املحلية وكذلك للمنتخبات الوطنية الأردنية لكرة القدم وكرة ال�سلة وكرة اليد.

املنا�سب التي ي�سغلها
ع�سو جمعية جراحي العظام العاملية.	 
ع�سو جمعية جراحي العظام الأمريكية.	 
ع�سو جمعية جراحي العظام الأوروبية.	 
ع�سو جمعية جراحي العظام الأردنية.	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال(.	 

ال�سهادات العلمية:
بكالوريو�س طب وجراحة العظام من جامعة بغداد عام ١٩٩٣.	 
�سهادة البورد الأردين يف طب وجراحة العظام واملفا�سل.	 
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ع�سو جمل�س الإدارة
ال�سيد / اآنتوين باور )ممثل �سركة ماريا للتطوير العقاري(

تاريخ الع�سوية : 2016/11/17

الأ�سول وحتقيق عوائد  املتنوعة وتقييم  املحافظ  واإدارة  الأ�سهم  باور خرة كبرية وعميقة يف قطاع  اآنتوين  ال�سيد  ميتلك 
وجتارة  والطريان،  والبناء  والتجاري  العقاري  التطوير  جمال  يف  عاماً  وع�سرون  اثنان  من  لأكر  خرة  ولديه  تناف�سية، 
وامل�سروبات،  والأغذية  والت�سالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  والتعليم،  واخلدمات،  والطاقة،  والبيئة،  والت�سنيع،  التجزئة، 
بالإ�سافة اإلى خرته يف جمال التجارة الدولية يف اوروبا وا�سيا وال�سرق الأو�سط، ولديه خرة وا�سعه يف حتليل وو�سع خطط 

اإ�سرتاتيجية مل�ساعدة ال�سركات املتعرة. 

املنا�سب التي ي�سغلها :
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال(.	 
يعمل يف من�سب مدير الإ�ستثمار يف جمموعة ماريا لالإ�ستثماريف ابو ظبي/ الإمارات العربية املتحدة.	 
عمل كم�ست�سار يف �سركة )Stonehaven( لالإ�ست�سارات، دبي / الإمارات.	 
عمل مدير ا�ستثمار يف �سركة الإمارات لالإ�ستثمار والتنمية دبي / الإمارات.	 

ال�سهادات العلمية :
حا�سل على ماج�ستري هند�سة العلوم )البيئة( من جامعة نيويوك / الوليات املتحدة الأمريكية عام ١٩٩4.	 
حا�سل على بكالوريو�س هند�سة امليكانيك من جامعة نيويورك / الوليات املتحدة الأمريكية عام ١٩٩2.	 
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ب. اأ�سماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كٍل منهم.

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

1. ال�سيد كفاح اأحمد املحارمة
يتولى ال�سيد كفاح املحارمة ت�سيري اأعمال ال�سركة اعتباراً من ١٠/١/2٠١2.

2. ال�سيد �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي
املن�سب: املدير املايل تاريخ التعيني 2٠٠8/8/2١

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

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

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

اجلن�سيةامل�ساهم
 عددالأ�سهم

2٠١7
الن�سبة )%(

 عددالأ�سهم
2٠١٦

الن�سبة )%(

٥.١٥٣.٩٠٠42.١١٥.١٥٣.٩٠٠42.١١الأردنيةح�سن عبداهلل حممد ا�سميك

٣.١٦٩.2١٠2٥.8٩٣.١١4.74٩2٥.4٥الإماراتيةحممد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري

١.٦84.24٦١٣.7٦١.727.٦١١١4.١١الأردنيةكفاح اأحمد م�سطفى املحارمه

١٠.٠٠7.٣٥٦8١.7٦٩.٩٩٦.2٦٠8١.٦7املجموع

بلغ راأ�س املال امل�سرح به لل�سركة بتاريخ 2٠١7/١2/٣١ مبلغ )24.48٠.٠٠٠( مليون دينار اأردين. 	 

وبلغ راأ�س املال املكتتب به واملدفوع  لل�سركة بتاريخ 2٠١7/١2/٣١ مبلغ )١2.24٠.٠٠٠( مليون دينار اأردين.	 
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5. الو�سع التناف�سي لل�سركة �سمن قطاع ن�ساطها وح�ستها يف ال�سوق املحلي واخلارجي:
كما هو معلوم فاإن عدد ال�سركات يف جمال التطوير العقاري داخل الردن كثرية، مما يعني وجود تناف�س قوي بني هذه 	 

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

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

نقطة جذب للعديد من ال�سركات التجارية.

6. ل يوجد اإعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سيني حمليًا وخارجيًا ي�سكلون )10%( فاأكرث 
من اإجمايل امل�سرتيات و/اأو املبيعات.

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

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

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

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

�سركة م�ساكن عمان للتطوير العقاري:	 

�سركة م�ساكن بلعما للتطوير العقاري:	 

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

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

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

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

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

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

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

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

رئي�س واأع�ساء هيئة املديرين

مدير م�ساريعمدير مايل واإداري

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

لوظائفهم بت�سيري اأعمال ال�سركات التابعة.
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 عدد
 موظفي
 �سركة

 اكادميية
م�ساكن

 عدد
 موظفي
 �سركة

 امل�ساكن
اخل�سراء

 عدد
 موظفي
 �سركة

 امل�ساكن
الراقية

 عدد
 موظفي
 �سركة

 م�ساكن
ال�سرو

 عدد موظفي
 �سركة

 م�ساكن
احلجاز

 عدد
 موظفي
 �سركة

 م�ساكن
بلعما

 عدد
 موظفي
 �سركة

 م�ساكن
عمان

 عدد موظفي
 �سركة

 م�ساكن
الأردن

املوؤهل العلمي

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

- - - - - - - 8 املجموع

مل تقم ال�سركة باإجراء اأي برامج تاأهيل وتدريب ملوظفي ال�سركة الأم وال�سركات التابعة  خالل الفرتة املالية املنتهية 	 
يف ٣١/١2/2٠١7.

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

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

11.  الإجنازات التي حققتها ال�سركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف 2017/12/31 :
اأ- حققت ال�سركة ايرادا �سافياً من خالل �سركتها التابعة )�سركة م�ساكن احلجاز( التي تتملك جممع الهيثم التجاري وقبل 

ت�سديد الفوائد البنكية مبقدار)٦7٩٣٠8( دينار.

بدل  خالل   من  بنكية  وفوائد  اأق�ساط   من  لها  اململوك  التجاري  باملجمع  املتعلقة  التزاماتها  بت�سديد  ال�سركة  قامت  ب- 
الإيجارات املتاأتية من املجمع التجاري بالإ�سافة الى م�سادرها اخلا�سة. 

ت- اظهرت نتائج اعادة تقييم ال�ستثمارات العقارية لل�سركة ارتفاعاً قي قيمتها العادلة بلغ )2.8٩7.4١٠( دينار حيث كانت 
قيمة املحفظة العقارية الدفرتية يف 2٠١7/١/١ )١2.٩٣2.٦٣٠( دينار واأ�سبحت بعد التقييم يف ٣١/١2/2٠١7 )٣2٩.2٦2.١٥( 

دينار.

ب.  عدد موظفي ال�سركة وفئات موؤهالتهم.
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12.  ل يوجد اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية ول تدخل من 
�سمن ن�ساط   ال�سركة الرئي�سي.

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

املالية 	  الفرتة  عن  الأ�سهم  واأ�سعار  الأقلية  وحقوق  امل�ساهمني  حقوق  و�سايف  املحققة  )اخل�سائر(  و  الأرباح  �سايف  اإن 
املنتهية يف 2٠١7/١2/٣١ كما يلي:

2٠١٣/١2/٣١ 2٠١4/١2/٣١ 2٠١٥/١2/٣١ 2٠١٦/١2/٣١ 2٠١7/١2/٣١ البيان

١١.٦٦2.٣٠٩ ١١.٣٣8.٦7٠ ١١.٥٩4.8٠١ ١١.٣٣٣.2٠٦ ١٠.١78.8٣8 حقوق امل�ساهمني

)١١٩.8٥١( )88.٠٣٥( 2.7٩7 )7١.٥٩٦( �سايف الربح )اخل�سارة( )١.٠84.7٦٣(

٠.٥7٠ ٠.٦٦٠ 4.٣٣٠ ٣.٥٦٠ ٣.١7٠
�سعر ال�سهم يف نهاية 

العام

٠.٩٥٣ ٠.٩2٦ ٠.٩47 ٠.٩2٦ ٠.8٣١ القيمة الدفرتية 

بتاريخ 	  عمان  بور�سة  يف  الأ�سهم  اإدراج  ومت   2٠٠8/8/2١ بتاريخ  العمل  وبا�سرت   2٠٠8/٥/2٦ بتاريخ  ال�سركة  تاأ�س�ست 
2٠٠٩/٣/24 ومت تخفي�س راأ�س املال من )١8.٠٠٠.٠٠٠( �سهم/دينار الى )١2.24٠.٠٠٠( �سهم/دينار بتاريخ ١4/8/2٠١٣ 
بتاريخ  �سهم/دينار   )24.48٠.٠٠٠( الى  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  على  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  موافقة  اخذ  ومت 

.2٠١٥/١١/2٣
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14.  حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها خالل الفرتة املنتهية يف 2017/12/31:

كما هي يف ٣١/2٠١٦/١2 كما هي يف ٣١/١2/2٠١7 الن�سب املالية الرقم

%٠.427 %٠.277 ن�سبة التداول ١

%٠.4٩٠ %٠.٠٥4 ن�سبة النقدية 2

%٣.٠7٠ %٣.٠٠٦ ن�سبة امللكية ٣

%٣8.١٠٠ %24.٥٦ معدل الدوران لل�سهم ٥

%٠.24٦ %٠.24٩ اإجمايل الإلتزامات اإلى الأ�سول ٦

%٠.427 %٠.277 ن�سبة ال�سداد ال�سريع 7

15.  التطورات امل�ستقبلية الهاّمة واخلطة امل�ستقبلية لل�سركة لعام 2017.
ال�سري باإجراءات رفع راأ�س مال ال�سركة الى )24.48٠.٠٠٠( �سهم/دينار من خالل اإعداد  ن�سرة الإ�سدار اخلا�سة بذلك، 	 

وبالتن�سيق مع هيئة الأوراق املالية.
اإ�ستغالل ح�سيلة الزيادة على راأ�س املال يف اإيجاد فر�س اإ�ستثمارية ذات مردود عايل �سواًء يف اململكة اأو خارجها، وذلك 	 

من خالل درا�سة الفر�س املتاحة يف ال�سوق.
اإ�ستحقاقه وذلك للتخفيف من قيمة الفوائد البنكية على 	  ت�سديد باقي قيمة القر�س خالل عام 2٠١8 وقبل موعد 

ال�سركة.
زيادة التو�سع يف قاعدة الإ�ستثمارات غري العقارية مثل التعليم وال�سحة على امل�ستوى املحلي مبا ي�سمن تنوع م�سادر 	 

الدخل لل�سركة.

اأخرى تلقاها  اأتعاب عن خدمات  اأي  التابعة ومقدار  لل�سركة وال�سركات  اأتعاب التدقيق  16.  مقدار 
املدقق و/اأو م�ستحقة له.

اأتعاب التدقيق بالديناراإ�سم املدققاإ�سم ال�سركة

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

 املجموعة املهنية
العربية

87٠٠

ل يوجد اأي اأتعاب اأخرى تلقاها مدققو احل�سابات بالن�سبة لل�سركة اأولل�سركات التابعة.	 
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17. اأ . عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة:
 عدد الأ�سهم  يف
2٠١٦/١2/٣١

 عدد الأ�سهم  يف
2٠١7/١2/٣١

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

٥.١٥٣.٩٠٠ ٥.١٥٣.٩٠٠ الأردنية رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد/ ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك ١

١.727.٦١١ ١.٦84.24٦
الأردنية  نائب رئي�س جمل�س 

الإدارة
ال�سيد/ كفاح اأحمد م�سطفى املحارمه

2

٣.١١4.74٩ ٣.١٦٩.2١٠ الإماراتية ع�سو جمل�س اإدارة
 ال�سيد / حممد عبداهلل را�سد �سعيد

الظاهري ٣

١2٥.٠٠٠ ١2٥.٠٠٠
الأردنية

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سيد/ يحيى عبداهلل حممد ا�سميك 4

٥8.٦٠٠ ٦٥.١٠٩
الأردنية

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

اأبو ال�سيخ
٥

١٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠
الأردنية

ع�سو جمل�س اإدارة
 ال�سيد/ عبد الغني عبد العزيز عبد القادر

غنام
٦

٥٥٦.2٩١
٠

٥٥٦.2٩١
٠

الأردنية
الأمريكية

ع�سو جمل�س اإدارة
ع�سو جمل�س اإدارة

ال�سادة/ �سركة ماريا للتطوير العقاري
وميثلها /ال�سيد انطوين باور

7

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

ال�سخ�س امل�سيطرالر�سيد يف 2٠١٦/١2/٣١الر�سيد يف 2٠١7/١2/٣١اإ�سم ال�سركة

 �سركة ماريا للتطوير
العقاري

ال�سيد/ ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك2٩١.2٩١٥٥٦.٥٥٦

ب.  عدد الأوراق اململوكة من قبل الإدارة التنفيذية العليا:

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

�سخ�سياً يف 2٠١7/2١/٣١
 عدد الأوراق اململوكة باإ�سمه

�سخ�سياً يف ٣١/2٠١٦/١2
--الأردنيةمدير مايل�سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي
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ج. م�ساهمات اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�سخا�س الإدارة التنفيذية العليا

�سلة القرابةاجلن�سيةاإ�سم امل�ساهم
 عدد

 الأ�سهم
2٠١7

 عدد
 الأ�سهم
2٠١٦

الأردنيةيحيى كفاح اأحمد املحارمه
 اإبن ال�سيد كفاح املحارمه

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2٩.8٣١٣٣.8٥٥

الأردنيةعبد الرحمن كفاح املحارمه
 اإبن ال�سيد كفاح املحارمه

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
١.٠٠٠١.7٠٦

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

ع�سو جمل�س الإدارة
٦٦.٩٦٥٦٦.٩٦٥

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

ع�سو جمل�س الإدارة
٣٣.78١٣٣.78١

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

ع�سو جمل�س الإدارة
2٣١7٠2٣.١7٠

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

ع�سو جمل�س الإدارة 
4٩٥٠

ل يوجد �سركات م�سيطر عليها من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة واأ�سخا�س الإدارة العليا.	 
 

18. اأ.  املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة:
 اإجمايل
 املزايا

ال�سنوبة

 تاريخ
 اإنتهاء

الع�سوية

 بدل
 التنقالت
ال�سنوي

املكافاآت املن�سب اإ�سم الع�سو الرقم

- - - - رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد/ ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك ١

- - - -
 نائب رئي�س جمل�س

الإدارة
ال�سيد/ كفاح اأحمد املحارمه 2

- - - - ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد/ حممد عبداهلل الظاهري ٣

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

- - - - ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد/ يحيى عبداهلل حممد ا�سميك ٥

- - - - ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد/ عبد الغني عبد العزيز عبد القادر غنام ٦

- - - - ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد / انطوين باور 7

ل يوجد اأية مزايا عينية يتمتع بها اأي من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة.   	 
وقد تنازل اع�ساء جمل�س الإدارة عن بدل التنقالت للعام 2٠١7.	 
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ب.  املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�سخا�س الإدارة التنفيذية العليا:	 

املجموع
 مزايا
اأخرى

املكافاآت
 الراتب
ال�سنوي

املن�سب الإ�سم الرقم

42.٠٠٠ - - 42.٠٠٠ املدير املايل �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي  ١

ل يوجد اأية مزايا عينية يتمتع بها اأي من اأ�سخا�س الإدارة التنفيذية العليا.  	 

19. التربعات واملنح التي دفعتها ال�سركة خالل ال�سنة املالية:
ل يوجد ترعات ومنح دفعتها ال�سركة خالل الفرتة املالية املنتهية  يف ٣١/١2/2٠١7.	 

ال�سقيقة  اأو  التابعة  ال�سركات  امل�سدرة مع  ال�سركة  التي عقدتها  العقود وامل�ساريع والإرتباطات   .20
اأو  ال�سركة  يف  موظف  اأي  اأو  العام  املدير  اأو  املجل�س  اأع�ساء  اأو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو  احلليفة  اأو 

اأقربائهم.

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

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

ب. م�ساهمة ال�سركة يف خدمة املجتمع املحلي
ل يوجد م�ساهمات لل�سركة يف خدمة املجتمع املحلي.	 

مت عقد �ستة اإجتماعات ملجل�س الإدارة.	 
مت عقد اأربعة اإجتماعات للجنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة. 	 
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�سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية
  )م�ساكن كابيتال(

تقرير احلوكمة ال�سنوي لعام 2017

وفق تعليمات احلوكمة ال�سادرة بال�ستناد لأحكام املادتني )١2/ن(
 و)١١8/ب( من قانون الأوراق املالية رقم )١8( ل�سنة 2٠١7  واملقر مبوجب

 قرار جمل�س مفو�سي هيئة الأوراق املالية رقم )١4٦/2٠١7(
 تاريخ 22/٥/2٠١7 
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١- قامللت �سللركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال(  بتحديللث نظللام حوكمللة ال�سللركات 
املتبللع لديهللا، ليتنا�سللب مللع متطلبللات هيئلة الأوراق املالية ال�سادر بال�ستناد لأحكام املادتني )١2/ن( و)١١8/ب( من قانون 
تاريخ   )2٠١7/١4٦( رقم  املالية  الأوراق  هيئة  مفو�سي  جمل�س  قرار  مبوجب  واملقر   2٠١7 ل�سنة   )١8( رقم  املالية  الأوراق 
2٠١7/٥/22 ومبلا يعكل�س اأف�سلل املمار�سلات العامليلة املتبعلة بهلذا اخل�سلو�س، وياأتلي هلذا التعديلل فلي اإطلار �سلعي ال�سلركة الى 
حتديلث اأنظمتهلا مبلا يدعلم حتقيلق اأهدافهلا و مبادئهلا، و�سملان القيلام بالعمليلات املوؤ�س�سلية بطلرق اأكثلر كفلاءة ومرونله وباأقلل 
كلفلة ماديلة وزمنيلة ممكنلة، ملع احللر�س عللى اللتزام بال�سلفافية وحمايلة حقلوق امل�سلتثمرين و�سغلار امل�سلاهمني، واأ�سحلاب 

امل�ساللح الخرى.

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

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

غري تنفيذي/غريم�ستقل رئي�س جمل�س الدارة ح�سن عبداهلل حممد ا�سميك

غري تنفيذي/غري م�ستقل نائب رئي�س جمل�س الدارة كفاح اأحمد م�سطفى املحارمة

غري تنفيذي/غري م�ستقل ع�سو يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

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

غري تنفيذي/غري م�ستقل ع�سو �سركة ماريا للتطوير العقاري وميثلها:اأنتوين باور

غري تنفيذي/غري م�ستقل ع�سو حممد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري

غري تنفيذي/ م�ستقل ع�سو عبد الغني عبد العزيز عبد القادر غنام

	  جميع الأع�ساء حاليني ول يوجد اأع�ساء م�ستقيلني خالل عام 2٠١7.

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

املن�سبال�سم

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

املن�سب ال�سم
ع�سو جمل�س ادارة يف:

�سركة عمون لالإ�ستثمارات املتعددة م.ع.م
�سركة الإ�سراء لالإ�ستثمار والتمويل الإ�سالمي م.ع.م

كفاح اأحمد م�سطفى املحارمه

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

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

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

2- جلنة الرت�سيحات واملكاآفات.
٣- جلنة احلوكمة.

4- جلنة اإدارة املخاطر.
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اول: جلنة التدقيق:
تتاألف جلنة التدقيق يف �سركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�سي وامل�ساريع ال�سناعية )م�ساكن كابيتال( من ثالثة اأع�ساء حيث 

اجتمعت 4 اجتماعات خالل العام 2٠١7 وذلك بح�سور جميع الأع�ساء وبح�سور مدقق احل�سابات يف اإجتماع واحد.

	 اأع�ساء جلنة التدقيق للعام 2017:

موؤهالت وخرات اع�ساء اللجنه املن�سب اأع�ساء اللجنة

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

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

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

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

رئي�س اللجنة اآنتوين باور

مدير العمليات ملكاتب جمموعة )HAMG( يف الأردن 	 
والإمارات.  

ع�سو جمل�س ادارة جمموعة )HAMG( يف الأردن. 	 
ع�سو جمل�س اإدارة يف نادي ميونخ ١8٦٠ لكرة القدم.	 

ع�سو يحيى عبداهلل حممد ا�سميك

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

ع�سو ع�سام الدين م�سطفى ابو ال�سيخ
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ثانيا: جلنة الرت�سيحات واملكاأفات:
اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكاأفات للعام 2017:

رئي�س اللجنة انتوين باور
ع�سو يحيى عبداهلل حممد ا�سميك
ع�سو ع�سام الدين م�سطفى ابو ال�سيخ

ثالثًا: جلنة احلوكمة:
اأع�ساء جلنة احلوكمة للعام 2017:

رئي�س اللجنة انتوين باور
ع�سو يحيى عبداهلل حممد ا�سميك
ع�سو ع�سام الدين م�سطفى ابو ال�سيخ

رابعا: جلنة اإدارة املخاطر:
اأع�ساء جلنة اإدارة املخاطر للعام 2017:

رئي�س اللجنة انتوين باور
ع�سو يحيى عبداهلل حممد ا�سميك
ع�سو �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي

	مل يتم عقد اأي اجتماعات لكل من جلنة الرت�سيحات واملكاأفات وجلنة احلوكمة وجلنة ادارة املخاطر خالل العام 2٠١7 وذلك 
نظرا لت�سكل هذه اللجان يف �سهر 2٠١7/١2، على ان يتم الخذ بعني الإعتبار عقد اجتماع لكل جلنة على حدى وفق تعليمات 

احلوكمة خالل العام 2٠١8.
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7- اجتماعات جمل�س الدارة:
  مت عقد )٦( اإجتماعات جمل�س اإدارة خالل العام 2٠١7:

ح�سور كامل الجتماع الول

ح�سور كامل الجتماع الثاين

ح�سور كامل با�ستثناء ع�سام ابو ال�سيخ لعذر قبله املجل�س الجتماع الثالث

ح�سور كامل الجتماع الرابع

ح�سور كامل الجتماع اخلام�س

ح�سور كامل الجتماع ال�ساد�س
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  مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

 2017كانون األول  31كما في  القوائم المالية الموحدة
 المستقلوتقرير مدقق الحسابات 

 
 
 

2 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

 المحتويات
 

 صفحة 
 5 - 3     تقرير مدقق الحسابات المستقل

 6 2017كانون األول  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 7 2017كانون األول  31قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 

 8 2017كانون األول  31قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 
 9 2017كانون األول  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 

 10 2017كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 
 29 – 11 2017كانون األول  31 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 المستقل مدقق الحساباتتقرير 
 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة مساهميالسادة 
 المحدودة المساهمة العامة

 المملكة األردنية الهاشمية -عمان 
 

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

ة وقائمة الدخل ، وكل من قائمة الدخل الموحد2017كانون األول  31كما في  ةوالتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد، بالمجموعة(
واإليضاحات حول وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  ةوقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد الشامل الموحدة

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

مساكن األردن  لمجموعة المركز المالي الموحد ،في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية
ذلك بوأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية  ،2017كانون األول  31كما في لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية 

 التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

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

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

 ً  لهذه المتطلبات. األخرى وفقا
 

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

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

 :ياً منفصالً حول هذه األمورالمالية الموحدة ككل، ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأ القوائمتم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا 
 

 استثمارات عقارية
% من موجودات المجموعة، يتعين على المجموعة إعادة تقييم تلك االستثمارات العقارية عند إعداد 91تشكل االستثمارات العقارية ما نسبته 

ً لمتطلبات المعايير  ة بثالثة الدولية للتقارير المالية، وعليه تقوم المجموعة باالستعانالقوائم المالية الموحدة لتحديد القيمة العادلة لها وذلك وفقا
لتقدير القيمة العادلة لتلك االستثمارات وعكس أثر االنخفاض في القيمة )إن وجد( على قائمة الدخل الموحدة لتلك الفترة  مستقلين ينعقاري خبراء

 وعليه تعتبر االستثمارات العقارية أمراً هاماً لتدقيقنا.
 

 اق التدقيق لمواجهة المخاطرنط
إلى إن إجراءات التدقيق المتبعة تضمنت فهم إلجراءات المجموعة المتبعة في تقييم االستثمارات العقارية ومراجعة تلك التقييمات والمستندة 

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

 .وتقريرنا حولها
 

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

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

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

 
 القوائم المالية الموحدة حولالمسؤولين عن الحوكمة ومسؤوليات اإلدارة 

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

 كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
 

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

 واقعي غير ذلك.
 

 التقارير المالية.عملية إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على 
 
 سؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدةم

 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  مستوى عال من التأكيد، ولكنالتأكيد المعقول هو 
 .تإن وجدو ة حتىجوهريال

 

القرارات تؤثر بشكل معقول على  وقدإن 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.

التدقيق، كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل 
 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  ومالئمةتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية 

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

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

 .المجموعةرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في 
 
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. -
 
لمحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك في ا االستمراريةاالستنتاج 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 
تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة،  استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في

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

 
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 أضمن المجموعة إلبداء ر األعمال أنشطة أو المالية للمنشآتالمعلومات  ومالئمة حولتدقيق كافية  أدلةالحصول 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 )والتي هي من ضمن أمور أخرى(، تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمةلقد 
 نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا. التدقيق الهامة، بما في ذلك أي

 

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

 

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

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

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

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

 
 المجموعة المهنية العربية                     المملكة األردنية الهاشمية -عمان 

 عادل أيوب                                                                                                  2018آذار  15في 
 499إجازة رقم                                                                                       
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 لتطوير األراضي والمشاريع الصناعيةمساكن األردن  مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

 2017كانون األول  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 

 2017  إيضاحات الموجودات
 دينــار

 2016 
 دينــار

      موجودات غير متداولة 
48 833  354 36  3 ممتلكات ومعدات   
12 364 919  4 استثمارات عقارية   12 932 630 

 1  1  5 استثمار في شركة حليفة
 167 119  831 48  6 اآلخر بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالية 

556 154  19 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة تستحق ألكثر من سنة   093 102 1  
6 000  000  10 شيكات برسم التحصيل تستحق ألكثر من سنة  

13 006 259   مجموع الموجودات غير المتداولة   724 208 14  
      موجودات متداولة 
 838 94  260 71  7 أرصدة مدينة أخرى

 133 154  050 41  8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
377 946  9 ذمم مدينة   014 436  

 224 107  003 59  10 شيكات برسم التحصيل تستحق خالل السنة
 198 34  340 9  11 أرصدة لدى البنوك

558 599   الموجودات المتداولة  مجموع    407 826  
13 564 858   مجموع الموجودات    131 035 15  

      والمطلوبات  الملكيةحقوق 
     12 الملكيةحقوق 

 12 240 000  000 240 12   رأس المال
 (666 236)  (802 302)   التغير المتراكم في القيمة العادلة

 (670 128)  (1 758 360)   خسائر متراكمة
10 178 838   لكيةمجموع حقوق الم   206 333 11  

      المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

 750 318  000  13 قرض يستحق ألكثر من سنة
1 373 673  793 370 1  19 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة  

1 692 423  793 370 1   مجموع المطلوبات غير المتداولة  
      المطلوبات المتداولة

 803 926  100 907  13 قرض يستحق خالل سنة
 881 250  062 252  13 بنك دائن
78 439   ذمم دائنة   176 233 

 391 311  101 319   ايرادات إيجار غير متحققة 
 186 8  186 8   أمانات مساهمين

450 339  14 أرصدة دائنة أخرى   336 008 
2 015 227   مجموع المطلوبات المتداولة   2 009 502 

3 386 020   مجموع المطلوبات   925 701 3  
13 564 858   والمطلوبات  الملكيةمجموع حقوق    131 035 15  

 
 
 

  معهاوتقرأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تشكل جزءا   24إلى رقم  1من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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450 339  14 أرصدة دائنة أخرى   336 008 
2 015 227   مجموع المطلوبات المتداولة   2 009 502 

3 386 020   مجموع المطلوبات   925 701 3  
13 564 858   والمطلوبات  الملكيةمجموع حقوق    131 035 15  

 
 
 

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

 2017كانون األول  31قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 
  

  
 إيضاحات

 2017 
 دينــار

 2016 
 دينــار

      
 923 675  308 679   تشغيليةإيرادات 

 (547 157)  (449 168)  15 تشغيليةمصاريف 
 (693 29)  (693 29)  4 استهالك

 683 488  166 481   مجمل الربح 
 (272 341)  (283 830)  16 مصاريف إدارية 

 015 26  (409 29)  17 موجودات مالية بالقيمة العادلةأرباح )خسائر( 
 (766 158)  (929 130)   مصاريف تمويل 

 (33 122)  (91 670)  9 مشكوك في تحصيلها ذمممخصص 
 000  (545 939)  19 مخصص ذمم جهات ذات عالقة مشكوك في تحصيلها

 000  (496 393)  4 مخصص تدني استثمارات عقارية
 000  241 12   مخصص انتفت الحاجة إليه

 (134 53)  000   خسائر بيع أراضي 
 (71 596)  (1 084 763)   السنة خسارة 

      
      

 دينار (0.006)  دينار (0.089)  18 السنةخسارة  للسهم من الحصة األساسية والمخفضة
 

 
 

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

8 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 
 

2017 
 دينــار

 2016 
 دينــار

 (71 596)  (1 084 763) السنة خسارة
    اآلخر بنود الدخل الشامل

 (189 999)  (69 118) التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
 000  (487) العادلةخسائر بيع موجودات مالية بالقيمة 

 (261 595)  (1 154 368) الدخل الشامل للسنةوالخسارة 
 
 
 

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

  2017كانون األول  31قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 
 

2017 
 دينــار

 2016 
 دينــار

 (71 596)  (1 084 763) السنة خسارة
    اآلخر بنود الدخل الشامل

 (189 999)  (69 118) التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
 000  (487) العادلةخسائر بيع موجودات مالية بالقيمة 

 (261 595)  (1 154 368) الدخل الشامل للسنةوالخسارة 
 
 
 

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

 2017كانون 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 

 األرباح القابلة للتوزيعكما يستثنى الرصيد المدين من  وجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه فعال  من خالل عمليات البيع
 إستنادا  إلى تعليمات هيئة األوراق المالية.

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

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

 11 594 801  (598 532)  (46 667)  000 240 12 2015كانون األول  31
 (71 596)  (71 596)  000  000 خسارة السنة

 (999 189)  000  (999 189)  000  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
 11 333 206  (670 128)  (666 236)  000 240 12 2016كانون األول  31

 (1 084 763)  (1 084 763)  000  000 خسارة السنة
 (69 118)  000  (69 118)  000  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
 (487)  (3 469)  2 982  000 خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 10 178 838  (1 758 360)  (302 802)  000 240 12 2017كانون األول  31
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

 2017كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  
 إيضاحات

 2017 
 دينــار

 2016 
 دينــار

      األنشطة التشغيلية
 (71 596)  (1 084 763)    السنة خسارة

 40 848  42 172  4,3  استهالكات
 (947 13)  14 250  17 فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 158 766  130 929   مصاريف تمويل 
 53 134  000   خسائر بيع اراضي

 33 122  91 670  9 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
 000  545 939  19 مخصص ذمم جهات ذات عالقة مشكوك في تحصيلها

 000  496 393   مخصص تدني استثمارات عقارية
       الموجودات والمطلوباتفي  التغير

 (31 022)  54 221   شيكات برسم التحصيل
 (24 845)  98 833    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 25 072  (56 169)   ذمم دائنة
 (48 692)  (33 602)   مدينةذمم 

 1 067  23 578   أرصدة مدينة أخرى
 23 372  7 710    إيجار غير متحققةايرادات 

 41 070  114 331   أرصدة دائنة أخرى
 (519)  000   أمانات مساهمين

 185 830  445 492   يةالتشغيل األنشطةصافي التدفقات النقدية من 
      يةاالستثمار األنشطة

 865  000   ممتلكات ومعدات  بيع 
 (17 048)  000   ممتلكات ومعدات  شراء 

 222 537  000   بيع استثمارات عقارية
 000  731   الدخل الشامل قائمةبالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية

  206 354  731    األنشطة االستثمارية منصافي التدفقات النقدية 
      يةالتمويل األنشطة

 546 106  (2 880)   مبالغ مستحقة جهات ذات عالقة
 (773 556)  (337 272)   ك دائنقرض وبن

 (158 766)  (130 929)   مدفوعةمصاريف تمويل 
 (386 216)  (471 081)   األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

 5 968  (24 858)   التغير في النقد وما في حكمه
 28 230  34 198  11 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 34 198  9 340  11 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 
 
 

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

 2017كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  
 إيضاحات

 2017 
 دينــار

 2016 
 دينــار

      األنشطة التشغيلية
 (71 596)  (1 084 763)    السنة خسارة

 40 848  42 172  4,3  استهالكات
 (947 13)  14 250  17 فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 158 766  130 929   مصاريف تمويل 
 53 134  000   خسائر بيع اراضي

 33 122  91 670  9 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
 000  545 939  19 مخصص ذمم جهات ذات عالقة مشكوك في تحصيلها

 000  496 393   مخصص تدني استثمارات عقارية
       الموجودات والمطلوباتفي  التغير

 (31 022)  54 221   شيكات برسم التحصيل
 (24 845)  98 833    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 25 072  (56 169)   ذمم دائنة
 (48 692)  (33 602)   مدينةذمم 

 1 067  23 578   أرصدة مدينة أخرى
 23 372  7 710    إيجار غير متحققةايرادات 

 41 070  114 331   أرصدة دائنة أخرى
 (519)  000   أمانات مساهمين

 185 830  445 492   يةالتشغيل األنشطةصافي التدفقات النقدية من 
      يةاالستثمار األنشطة

 865  000   ممتلكات ومعدات  بيع 
 (17 048)  000   ممتلكات ومعدات  شراء 

 222 537  000   بيع استثمارات عقارية
 000  731   الدخل الشامل قائمةبالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية

  206 354  731    األنشطة االستثمارية منصافي التدفقات النقدية 
      يةالتمويل األنشطة

 546 106  (2 880)   مبالغ مستحقة جهات ذات عالقة
 (773 556)  (337 272)   ك دائنقرض وبن

 (158 766)  (130 929)   مدفوعةمصاريف تمويل 
 (386 216)  (471 081)   األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

 5 968  (24 858)   التغير في النقد وما في حكمه
 28 230  34 198  11 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 34 198  9 340  11 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 
 
 

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

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 
 ـامــعـ .1

وسجلت لدى وزارة  2008أيار  26بتاريخ  المحدودة عامةالمساهمة التأسست شركة مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية 
 21لشروع بالعمل بتاريخ تسجيل هو المملكة األردنية الهاشمية وقد حصلت على حق االمركز  إن(. 455الصناعة والتجارة األردنية تحت الرقم )

 .2008آب 
 

وبقيمة  دينار 18 000 000والمدفوع والبالغ من رأس المال المصرح به والمكتتب  %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

 لجهات الرسمية.القانونية لدى ا 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 
وبانتظار ، 2015تشرين الثاني  23وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ القانونية لدى  اإلجراءاتحيث تم استكمال  دينار، 24 480 000المصرح 

 .استكمال اإلجراءات الرسمية لدى هيئة األوراق المالية
 

يصالوذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها  األراضيغايات شراء وبيع الأهم  من لها حسب القوانين  الالزمةالخدمات  ةكاف وا 
بدون حد اعلى  التابعةتامينا  وضمانا  للقروض و/أو ضمانا  لديون الشركات  التي تملكها المنقولةوغير  المنقولة واألموالرهن العقارات المرعية، 
استثمار ، وغاياتها أنواعهاالمشاركة في الشركات والمشاريع على اختالف  أوالمساهمة  أوتملك  أو تأسيس أوإدارة و/، مصلحةالبما يحقق 

جارةشراء وبيع استبدال والزراعية والعقارية والتجارية واالتصاالت،  في المجاالت السياحية موالاأل منقولة  أموال أيوحيازة ورهن وفك رهن  وا 
 ا  غايات وفقالالمنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي تحقق  بأموالهاوالتصرف  آخرباي وجه  أوفي البنوك و/ بإيداعها أموالهااستثمار ، وغير منقولة

 ظمة.واألنلقوانين ل
 

 المالية الموحدة القوائموتتطلب هذه  2018آذار  15 في جلسته المنعقدة بتاريخ اإلدارةالمرفقة من قبل مجلس  الموحدة المالية القوائمتم إقرار 
 الهيئة العامة للمساهمين.موافقة 

 

 ملخص ألهم األسس المحاسبية .2
 

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

 الدولية.الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة 
 

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

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

باستثناء أثر تطبيق  2016كانون األول  31إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في 
 (.أ 23المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح رقم )
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

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

يرادات والمصروفات فيما بين للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واال
 الشركة األم والشركات التابعة.

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

 المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
عليا  انتقال سيطرة الشركة األم على الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه ف 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

 

 التملكنسبة   مالالرأس   النشاط  
 %100  000 15   استثمارات عقارية  شركة مساكن عمان للتطوير العقاري 

 %100  000 1   تحليل مالي  شركة أكاديمية مساكن للتدريب واالستشارات المالية
 %100  500 5   استثمارات عقارية  شركة مساكن السرو لالستثمار والتطوير العقاري 

 %100  500   استثمارات عقارية  جاز لالستثمار والتطوير العقاريشركة مساكن الح
 %100  500   استثمارات عقارية  شركة المساكن الراقية لالستثمار والتطوير العقاري 

 %100  500   استثمارات عقارية  شركة مساكن بلعما للتطوير العقاري 
 %100  500   استثمارات عقارية  والتجارة لالستثمارشركة المساكن الخضراء 

 
 ممتلكات ومعدات 

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

 

 %10 أثاث وديكورات
 %25 وبرامج ومعداتأجهزة 
 %15 سيارات

 

القيمة الممكن استردادها عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى 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 

 قي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتب استهالك
 

 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
 

رباح أو يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التخلص منها أو عند التوقف عن استخدامها وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها. يتم تسجيل األ
 ل في الفترة التي يتم فيها االستبعاد.الخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الشام

 

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

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

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

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

يرادات والمصروفات فيما بين للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واال
 الشركة األم والشركات التابعة.

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

 المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
عليا  انتقال سيطرة الشركة األم على الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه ف 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

 

 التملكنسبة   مالالرأس   النشاط  
 %100  000 15   استثمارات عقارية  شركة مساكن عمان للتطوير العقاري 

 %100  000 1   تحليل مالي  شركة أكاديمية مساكن للتدريب واالستشارات المالية
 %100  500 5   استثمارات عقارية  شركة مساكن السرو لالستثمار والتطوير العقاري 

 %100  500   استثمارات عقارية  جاز لالستثمار والتطوير العقاريشركة مساكن الح
 %100  500   استثمارات عقارية  شركة المساكن الراقية لالستثمار والتطوير العقاري 

 %100  500   استثمارات عقارية  شركة مساكن بلعما للتطوير العقاري 
 %100  500   استثمارات عقارية  والتجارة لالستثمارشركة المساكن الخضراء 

 
 ممتلكات ومعدات 

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

 

 %10 أثاث وديكورات
 %25 وبرامج ومعداتأجهزة 
 %15 سيارات

 

القيمة الممكن استردادها عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى 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 

 قي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتب استهالك
 

 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
 

رباح أو يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التخلص منها أو عند التوقف عن استخدامها وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها. يتم تسجيل األ
 ل في الفترة التي يتم فيها االستبعاد.الخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الشام

 

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

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

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 حليفةاالستثمار في شركات 
 هاسياسات علىتأثيرا  فعاال فيها وتمارس  ٪ من حق التصويت50 إلى٪ 20 تهنسبما  المجموعةلك تمتوالتي  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 المجموعةر ضمن حقوق الملكية . ال يتم إثبات أية خسائر تزيد عن حصة بشكل مباش

 .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 

ها الحقا  عند الشراء ويعاد تقييم 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 بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل

ألرباح أو الخسائر ، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد اةعن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبي
تقييم االستثمارات الخاص بأدوات الملكية  احتياطيوضمن حقوق الملكية، ويتم تحويل رصيد  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 قائمة الدخل يتم قيد األرباح الموزعة في

 
 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،  قائمةيتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة )تقيد مصاريف االقتناء في 
لموجودات غير بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل ا الموحدة الدخل قائمةويظهر التغير في القيمة العادلة لها في 

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

 

 .الموحدة الدخل قائمةيتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في 
 

 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.
 

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

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

 

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

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

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

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

 
 الجهات ذات العالقة

وفقا  لتعريف الجهات ذات العالقة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم  المجموعةيتم تحديد واإلفصاح عن الجهات ذات العالقة من قبل إدارة 
 ، ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع الجهات ذات العالقة من قبل اإلدارة. 24

 
 المدينة الذمم

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

 
 النقد وما في حكمه 

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

 
 تسهيالت ائتمانية

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

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

 .  الموحدة في قائمة الدخل
 

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

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

 
 مخصصات

التزام )قانوني أو فعلي( ناتج عن حدث سابق، وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن  المجموعةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على 
وتعديل قيمتها بناء  على آخر معلومات متوفرة لدى  الموحدةقياس قيمتها بشكل يعتمد عليه، يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية 

 .المجموعة
 

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

 الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

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

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

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

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

 
 ألجنبيةالعمالت ا

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

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

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  الشركاتومطلوبات يتم تحويل موجودات 
ويتم تسجيل فروقات  السنة.بتاريخ قائمة المركز المالي الموحد. كما يتم تحويل االيرادات والمصاريف باستخدام معدل اسعار الصرف خالل 

 وق الملكية.التحويل في بند مستقل ضمن حق
 

 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 
نما في سنوات الحقة ألن األرباح المعلنة تمثل  الموحدة المالية إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في الفترة المالية وا 

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

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

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

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

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 استخدام التقديرات
القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات  مجموعةالسياسات 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  وعةمجمتقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة ال احتياطيوكذلك 

لى فرضيات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة ع
ن النتائج ا لفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة 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  ة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءاتتقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموس
 الشاملاعتمادا  على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدني في قائمة الدخل 

 الموحدة.
 

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

 
 معداتو متلكات م .3

 
  أثاث  ديكورات

وبرامج أجهزة 
 المجموع  سيارات  ومعدات

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 
          الكلفة

 390 114  000 6  106 45  824 26  460 36 2016كانون األول  31
 390 114  000 6  45 106  824 26  460 36 2017كانون األول  31
          

          االستهالك المتراكم
 557 65  100 5  350 28  425 14  682 17 2016كانون األول  31

 479 12  900  225 5  708 2  646 3 استهالك السنة
 036 78  000 6  575 33  133 17  328 21 2017كانون األول  31
          

          القيمة الدفتريةصافي 
 354 36  000  531 11  691 9  132 15 2017كانون األول  31
 48 833  900  16 756  12 399  18 778 2016كانون األول  31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥١

 

16 

مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 استخدام التقديرات
القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات  مجموعةالسياسات 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  وعةمجمتقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة ال احتياطيوكذلك 

لى فرضيات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة ع
ن النتائج ا لفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة 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  ة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءاتتقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموس
 الشاملاعتمادا  على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدني في قائمة الدخل 

 الموحدة.
 

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

 
 معداتو متلكات م .3

 
  أثاث  ديكورات

وبرامج أجهزة 
 المجموع  سيارات  ومعدات

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 
          الكلفة

 390 114  000 6  106 45  824 26  460 36 2016كانون األول  31
 390 114  000 6  45 106  824 26  460 36 2017كانون األول  31
          

          االستهالك المتراكم
 557 65  100 5  350 28  425 14  682 17 2016كانون األول  31

 479 12  900  225 5  708 2  646 3 استهالك السنة
 036 78  000 6  575 33  133 17  328 21 2017كانون األول  31
          

          القيمة الدفتريةصافي 
 354 36  000  531 11  691 9  132 15 2017كانون األول  31
 48 833  900  16 756  12 399  18 778 2016كانون األول  31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥2

 

17 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 عقارية استثمارات .4
 2017 

 دينــار
 2016 

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

 768 053 13  13 095 393 
 ()763 162  (192 456) المبنى مجمع استهالك

 000  (496 393) مخصص تدني استثمارات عقارية
 919 364 12  12 932 630 

 

متر  944( من أراضي الزيتونة بمساحة 4( من الحوض رقم )501والمقامة على قطعة أرض رقم ) )تحت التشطيب(فيال  مبانيبند  ضمنيت *
 مجموعة، حصلت الشاريع اإلسكانيةوالم بموجب عقد بيع مع الشركة األندلسية للمنتجعات السياحية 2012 سنةخالل  بتملكها مجموعةقامت ال
خالل مدة سنة من تاريخه، بحيث ال يسمح  مجموعةالعلى تسجيل الفيال باسم على موافقة معالي وزير المالية  2015تشرين األول  5بتاريخ 

( سنوات من تاريخ تملكها إال بموافقة وزير المالية بتنسيب من مدير عام دائرة األراضي والمساحة وذلك حسب 5لمدة ) العقارية االستثماراتببيع 
 .2018دارة تسجيل الفيال خالل سنة اإلوتتوقع  السارية.التشريعات والقوانين 

 

حجاز لالستثمار مساكن ال شركةلمرهونة مقابل التسهيالت البنكية الممنوحة  دينار 572 692 6 بقيمة إن األرض والمجمع التجاري المقام عليها
 .(%100مملوكة  شركة تابعة) والتطوير العقاري

 

، مستقلين عقاريين خبراء ةثالثوفقا  لمتوسط تقييم  2017كانون األول  31دينار كما في  15 262 329 لالستثمارات العقاريةبلغت القيمة العادلة 
 دينار. 2 897 410بقيمة  للمجموعةبالزيادة عن القيمة الدفترية المثبتة في السجالت المحاسبية 

 
 :فيما يلي الحركة التي تمت على مجمع استهالك المبنى

 2017   2016 
 دينــار  دينــار 

 070 133  162 763 رصيد بداية السنة
 693 29  29 693 السنة استهالك

 763 162  192 456 رصيد نهاية السنة
 
 حليفة استثمار في شركة .5
 2016   2017  نسبة المساهمة  طبيعة 
 دينــار  دينــار  2016 2017  النشاط 

 1  1  %30 %30  عقارية شركة اللجين لتطوير األراضي
 

 من موجودات ومطلوبات الشركات الحليفة: مجموعةالحصة 
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 2 565 392  2 565 392 غير متداولةموجودات 

 (2 566 533)  (2 566 533) مطلوبات غير متداولة
 (1 141)  (1 141) حقوق الملكية
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
 المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 اآلخر الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .6
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 96 667  331 26 مدرجة محلية أسهم شركات 

 22 500  500 22 *غير مدرجة  محلية في شركات استثمار
 48 831  167 119 

 

 31كما في موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية  الموحدة الدخل الشامل تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة *
دارة والمساوية تقريبا  للكلفة الدفترية كما في تاريخ اإلدينار وتظهر بالقيمة العادلة التي تم تقديرها من قبل  22 500 بمبلغ 2017كانون األول 

 لم بأي مؤشرات على انخفاض قيمة تلك االستثمارات.ع على، واإلدارة ليست الموحدة قائمة المركز المالي
 
 أرصدة مدينة أخرى .7

 2017 
 دينــار

 2016 
 دينــار

 78 059  226 48 أمانات ضريبة دخل
 15 779  21 563 مصاريف مدفوعة مقدما  

 1 000  000 1 تأمينات مستردة
 000  471 ذمم موظفين 

 260 71  838 94 
 

 العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة  .8
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
41 050 موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية   133 154  

 

 مدينةذمم  .9
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 477 623  510 489 ذمم مستأجرين 

 17 640  18 376 ذمم وسطاء ماليين وأخرى
 (59 249)  (150 919) مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

 946 377   014 436  
 

 :مخصص ذمم مشكوك في تحصيلهافيما يلي الحركة التي تمت على 
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 26 127  59 249 رصيد بداية السنة

 33 122  91 670 السنة مخصص خالل
 59 249  150 919 رصيد نهاية السنة

 
 شيكات برسم التحصيل .10
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 41 355  233 28 أشهر 3 - 1
 40 204  365 29 أشهر 6 - 4
 19 665  405 1 أشهر 9 - 7

 6 000  000 شهر 12 - 10
 6 000  000 شهر 12أكثر من 

 59 003  224 113 
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 أرصدة لدى البنوك .11
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 198 34  9 340 حسابات جارية لدى البنوك

 
 رأس المال .12

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

 
 تسهيالت ائتمانية .13

 2017  2016 
 طويلة األجل  قصيرة األجل  طويلة األجل  قصيرة األجل 

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 
 750 318  803 926  000  907 100 قرض   -البنك األردني الكويتي 
 000  881 250  000  252 062 جاري مدين  -البنك األردني الكويتي 

 162 159 1  000  1 177 684  318 750 
 

على قرض من البنك األردني  2011خالل عام ( %100)شركة تابعة مملوكة  مساكن الحجاز لالستثمار والتطوير العقاريشركة حصلت 
سنويا  وعمولة  %0.5( مضافا  إليها Prime Lending Rateمعدل )دينار متمثلة في قرض ألغراض عامة بفائدة  4 250 000الكويتي بسقف 

كفالة شركة مساكن  إلىباإلضافة  دينار 4 285 000رهن عقاري من الدرجة األولى على أرض مبنى المجمع بقيمة  %0.5للسنة األولى بواقع 
 425 000بلغ قيمة القسط أقساط نصف سنوية حيث ت 10يسدد القرض على  األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية )الشركة األم(.

 .2017كانون أول  30ويستحق القسط األخير في  2012كانون األول  30دينار للقسط الواحد استحق القسط األول في 
أقساط وبواقع  10 عددهاخصم المبلغ من أقساط القرض والبالغ  أن يتممن رصيد القرض على  2011دينار خالل عام  500 000دفع مبلغ  تم

 دينار. 375 000دينار من كل قسط ليصبح القسط الواحد  50 000
دينار  250 000على قرض من بنك األردني الكويتي بسقف  2011خالل عام  مساكن الحجاز لالستثمار والتطوير العقاريشركة حصلت 

كانون األول  31عمولة على أن يستحق سداده بتاريخ  %0.5ها مضافا  إلي %9فائدة  المدين بسعرمتمثلة في جاري مدين، تم تجديد حد الجاري 
 .2018كانون األول  31على أن يستحق سداده بتاريخ ، تم تجديده الحقا  2017

 
 أرصدة دائنة أخرى .14
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 312 420  449 814 مصاريف مستحقة

 000  525 ضريبة دخل أمانات
 23 588  000 مخصص ضريبة الدخل

 339 450  008 336 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 تشغيلية مصاريف .15
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 980 88  98 508 رسوم ورخص

 634 32  28 724 كهرباء ومياه
 184 18  21 900 أمن وحماية 

 150 9  9 000 نظافة 
 308 6  7 875 صيانة 

 591 1  1 591 مصاريف تأمين 
 700  851 اخرى

 449 168  547 157 
 

 مصاريف إدارية .16
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 208 483   174 038 رواتب وأجور وملحقاتها 

 041 27  30 340 أتعاب مهنية
 475 16  16 448 الضمان االجتماعي

 155 11  12 479 استهالكات
 566 13  10 237 تأمين صحي

 012 20  8 277  ورخصرسوم 
 282 6  6 240 اشتراكات

 3 698  5 637 أخرى 
 529 4  4 104 اجتماعات الهيئة العامة

 000  3 800 تمكافآ
 084 5  3 573 كهرباء ومياه

 159 7  3 050 استشارات
 192 3  1 705 صيانة

 321 1  1 439  سيارات
 300 1  1 103 قرطاسية ومطبوعات

 170 1  858 هاتف
 305  502 بنكية

 500 10  000 بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
 830 283  272 341 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة أرباح)خسائر(  .17
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 10 670  (14 695) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلةأرباح  )خسائر(

 947 13  (14 250) فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
 (202 3)  (464) عموالت بيع وشراء أسهم

 4 600  000 أسهم أرباح توزيعات
 (409 29)  26 015 

 
 السنة خسارةالحصة األساسية والمخفضة للسهم من  .18
 2017 

 دينــار
 2016 

 دينــار
 (71 596)  (1 084 763) السنة خسارة

 12 240 000  12 240 000 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة
 (0.089)  (0.006) 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون 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 
 2016   2017  طبيعة 
 دينــار  دينــار  العالقة 

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

 1 800  1 800  شركة شقيقة شركة الدار لألسهم والسندات
   093 102 1   093 102 1  

 000  (545 939)   مخصص ذمم جهات ذات عالقة مشكوك في تحصيلها
   154 556   093 102 1  

 

لشراء قطعة أرض في  %30في رأس مال شركة اللجين لتطوير األراضي والبالغة  بمقدار حصة المجموعةتمويل 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.
 

 هات ذات عالقةج إلىمبالغ مستحقة 
 2016   2017  طبيعة 
 دينــار  دينــار  العالقة 

 577 000  1 370 793  رئيس مجلس اإلدارة **محمد اسميك عبد هللاحسن 
 796 673  000  عضو مجلس إدارة ** ةحمد مصطفى المحارمأكفاح 

   1 370 793  673 373 1  
 

 عر فائدة وليس لها تاريخ استحقاق.ال تحمل هذه الدفعات س دينار، 1 370 793مبلغ  مجموعةالتمويالت للحجم صافي  بلغت **
 

 منافع اإلدارة التنفيذية العليا 
  2017  2016 
 دينــار  دينــار  

 29 900  42 000  رواتب ومنافع أخرى
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  العامة المحدودةالمساهمة 

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 الوضع الضريبي .20
 

  مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعيةشركة 
المصاريف بسبب زيادة  2017كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.
، 2016كانون األول  31الشركة للسنوات المنتهية في  أعمالقامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج 

 .الموحدة يةولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المال 2015
 .2014كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 
 مساكن الحجاز لالستثمار والتطوير العقاريشركة 

بسبب زيادة المصروفات  2017كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

 2016كانون األول  31في قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية 
 وتم قبول كشوف التقدير الذاتي ضمن نظام العينات.

 2015 كانون األول 31المنتهية في  للسنةاعمال الشركة قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج 
 الموحدة. هذه القوائم الماليةولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد 

، 2014 كانون األول 31قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج األعمال للسنوات المنتهية في 
، نار على التواليدي 34 479دينار، و 45 938وقد أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قرار بمطالبة الشركة بضريبة دخل مقدارها  2013

 .الموحدة هذه القوائم المالية إعداد تاريخ ولم يصدر عنها قرار حتىوتم الطعن بالقرارات لدى محكمة بداية الضريبة 
 .2012كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 
 للتدريب واالستثمارات المالية أكاديمية مساكنشركة 

زيادة المصاريف  بسبب 2017كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 .عن اإليرادات الخاضعة للضريبة

 2016كانون األول  31قامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 وتم قبول كشوف التقدير الذاتي ضمن نظام العينات.

 2015 كانون األول 31المنتهية في  للسنةل الشركة اعماقامت الشركة بتقديم كشوف التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج 
 الموحدة. ولم تقم الدائرة بمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية

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

 لالستثمار والتطوير العقاري المساكن الراقية
بسبب عدم وجود دخل  2017كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 خاضع للضريبة.
 .2016ول كانون األ 31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 
 مساكن بلعما للتطوير العقاريشركة 

بسبب عدم وجود دخل  2017كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 خاضع للضريبة.

 .2016كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 
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مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة  
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 السرو لالستثمار والتطوير العقاريمساكن شركة 
عدم وجود دخل  بسبب 2017كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 خاضع للضريبة.
 .2016ون األول كان 31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية السنة المنتهية في 

 
 مساكن عمان للتطوير العقاريشركة 

عدم وجود دخل  بسبب 2017كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 خاضع للضريبة.

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

 المساكن الخضراء لالستثمار والتجارةشركة 
بسبب عدم وجود دخل  2017كانون األول  31لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

 خاضع للضريبة.
 

 .2016كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية الفترة المنتهية في 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المحدودةالمساهمة العامة 

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 إدارة المخاطر .21
 

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

 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  مجموعةأكد قدر اإلمكان من أن الفي الت
 .مجموعةدون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة ال

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

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

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

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

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

     
 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  2016كانون األول  31
 1 245 553  318 750  926 803  ضقر
 250 881  000  250 881  ك دائنبن

 176 233  000  176 233  ذمم دائنة
 311 391  000  311 391  إيجار غير متحققةإيرادات 

 1 373 673  1 373 673  000  جهات ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 
 8 186  000  8 186  أمانات مساهمين

 336 008  000  336 008  أرصدة دائنة أخرى 
  502 009 2  423 692 1  925 701 3 
 

 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 

 على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
والبالغ  الخسائر المتراكمةو  قيمة العادلة لموجودات ماليةالوالتغير المتراكم في إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال 

 .  2016كانون األول  31دينار كما في  206 333 11مقابل  2017كانون األول  31في دينار كما  10 178 838مجموعها 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المحدودةالمساهمة العامة 

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 إدارة المخاطر .21
 

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

 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  مجموعةأكد قدر اإلمكان من أن الفي الت
 .مجموعةدون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة ال

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

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

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

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

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

     
 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  2016كانون األول  31
 1 245 553  318 750  926 803  ضقر
 250 881  000  250 881  ك دائنبن

 176 233  000  176 233  ذمم دائنة
 311 391  000  311 391  إيجار غير متحققةإيرادات 

 1 373 673  1 373 673  000  جهات ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 
 8 186  000  8 186  أمانات مساهمين

 336 008  000  336 008  أرصدة دائنة أخرى 
  502 009 2  423 692 1  925 701 3 
 

 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 

 على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
والبالغ  الخسائر المتراكمةو  قيمة العادلة لموجودات ماليةالوالتغير المتراكم في إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال 

 .  2016كانون األول  31دينار كما في  206 333 11مقابل  2017كانون األول  31في دينار كما  10 178 838مجموعها 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  .23
 

 أ. معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة:
 المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية فيإن السياسات 

 :2017كانون الثاني  1، باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية بدءا  من 2016كانون األول  31
 

 االفصاحات –قائمة التدفقات النقدية  –( 7الدولي رقم )تعديالت على معيار المحاسبة 
النقدية تشمل التعديالت المحدودة ما تعلق بإضافة اإليضاحات حول المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية والتي تشمل التغيرات النقدية وغير 

 ديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.)مثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية(. لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التع
 

 ( ضريبة الدخل: االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر غير المعترف بها.12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

ذا ما كان يقيد مصادر الربح ا لضريبي والتي يمكن االستفادة منها لتخفيض الفروقات تشمل التعديالت المحدودة ما تعلق بقانون ضريبة الدخل وا 
لية الزمنية المؤقتة عند عكسها. باإلضافة إلى بعض التعديالت المحدودة األخرى، لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم الما

 الموحدة للمجموعة.
 

 وغير سارية المفعول بعد: ب. معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة
قوم المجموعة إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه، وست

 بتطبيق هذه التعديالت ابتداء  من تاريخ التطبيق اإللزامي:
 

 (9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( 9، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من معيار التقارير المالية الدولي رقم )2014خالل شهر تموز من العام 

بقة ( )األدوات المالية: االعتراف والقياس( وجميع اإلصدارات السا39)األدوات المالية( والذي سيحل محل معيار المحاسبة المالية الدولي رقم )
جميع جوانب المحاسبة الثالثة المتعلقة باألدوات المالية:  9(. يجمع معيار التقارير المالية الدولي رقم 9لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

( الصادر 9لي رقم )التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة التحوط. قامت المجموعة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدو 
 .2001كانون الثاني  1. وكان التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في 2009خالل عام 

مع السماح بالتطبيق  2018كانون الثاني  1( تطبق على الفترات السنوية ابتداء  من 9إن النسخة الجديدة من معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 ( إعفاء الشركات من تعديل أرقام المقارنة.9ار بأثر رجعي باستثناء محاسبة التحوط وتضمن المعيار رقم )المبكر. يطبق المعي
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 المتوقعة وفقًا للمعيار الجديدالخسائر االئتمانية المتحققة مقارنة مع الخسائر االئتمانية 
إن تطبيق مبدأ الخسائر االئتمانية المتوقعة سيقوم بتغيير نماذج ومبادئ احتساب وتسجيل الخسائر االئتمانية بشكل جوهري. إن مخصص 

عدة سيناريوهات بأوزان الخسائر االئتمانية المتوقعة يمثل الخسائر االئتمانية التي يجب أن تعكس مبلغ غير متحيز من المخصص ويعتمد على 
لية مختلفة الذي بدوره يعتمد على تقييم عدد من النتائج المحتملة والقيمة الزمنية ومدى صحة المعلومات عن األحداث السابقة واألوضاع الحا

ثرة( تحت معيار المحاسبة الدولي والتوقعات المستقبلية عن الحالة االقتصادية. بينما ومقارنة مع نموذج الخسارة المتحققة الحالية )األدوات المتع
( الذي يتضمن أفضل تقدير للقيمة الزمنية لألموال والمعلومات عن األحداث السابقة ضمن الظروف الحالية. إن هدف تطبيق نموذج 39رقم )

المخاطر االئتمانية منذ  قياس التدني الجديد هو تسجيل الخسارة لكل الفترة على جميع األدوات المالية التي حصل عليها زيادة جوهرية في
أو االعتراف األولي وبالمحصلة فإن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة سيتم احتسابه إما بالخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا  

ي بها. وبالمقارنة مع النموذج بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية منذ االعتراف األول
ية لألدوات الحالي للخسائر المتحققة الذي يعترف بالخسارة االئتمانية لكل فترة عندما يكون هناك دليل على التدني باإلضافة إلى المخاطر االئتمان

ألخذ بعين االعتبار المعلومات المستقبلية، إن المتعثرة وغير المحددة بعد. بسبب إضافة أو استحداث مفهوم تراجع أو زيادة المخاطر االئتمانية وا
خسائر نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة يلغي الحاجة لوجود قيمة محددة أو حدث مهم حسب نموذج الخسارة المتحققة حيث أنه يتم االعتراف بال

 (.9االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األدوات المالية حسب المعيار رقم )
 

 ساسية المؤثرة على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة:العوامل األ
 إن العوامل التالية هي عرضة لدرجة كبيرة من االجتهاد والتي سيكون لها تأثير كبير على احتساب وحجم الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 . تحديد وقت حصول زيادة في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية.1
 شهرا  ومدى عمر األدوات المالية. 12االئتمانية لمدة . قياس الخسارة 2
 . استخدام المعلومات المستقبلية باستخدام عدد من السيناريوهات المتوقعة.3
 . جودة الضمانات.4
 

 ( اإليرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي ( المعالجة المحاسبية لكل 15يبين معيار رقم )

 ( اإليجارات.17تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير أخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 يرات التالية:يحل هذا المعيار بدال  من المعايير والتفس
 ( عقود اإلنشاء11معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ( اإليراد18معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ( برامج والء العمالء13تفسير لجنة معايير التقارير )
 ( اتفاقيات إنشاء العقارات15تفسير لجنة معايير التقارير )
 العمالء  ( عمليات نقل األصول من18تفسير لجنة معايير التقارير )

 عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية –( اإليراد 31التفسير )
 

  مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018كانون الثاني  1يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 
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 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المحدودةالمساهمة العامة 

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

(: بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة أو 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )
 مشاريعه المشتركة

( فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10التقارير المالية رقم )تركز التعديالت على التناقض بين معيار 
عتراف التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة إلى شركة حليفة أو مشاريع مشتركة. توضح التعديالت أنه يتم اال

( بين المستثمر 3وفقا  لمعيار التقارير الدولية ) –عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة 
يها والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة. في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عل

 مر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة إلى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة.تعريف المنشأة بين المستث
 

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2019كانون الثاني  1يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 

 مالت الدفع على أساس األسهم تصنيف وقياس معا –( 2تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )
بحيث تشمل هذه  –الدفع على أساس األسهم  –( 2قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )

وتصنيف معاملة الدفع على التعديالت ثالثة أمور رئيسية: تأثير شروط االستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد، 
أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير 

 تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية.
 

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018كانون الثاني  1يجب تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 

 ( عقود اإليجار16معيار التقارير المالية الدولي رقم )
الذي يحدد مبادئ  2016" خالل كانون الثاني ( "عقود اإليجار16قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار.
( وفقا 17( مشابه بشكل جوهري للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم )16متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم )

إليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية، بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان من لذلك، المؤجر يستمر في تصنيف عقود ا
 العقود بشكل مختلف.

( من المستأجر أن يقوم باالعتراف باألصول وااللتزامات لجميع عقود اإليجار التي تزيد 16يتطلب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم )
ر، إال إذا كان األصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام األصل والممثل في االعتراف شه 12مدتها عن 

 باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات اإليجار.
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا  من 
 

 ( عقود التأمين17تقارير المالية الدولي رقم )معيار ال
لدولية رقم يقدم المعيار نموذجا  لالعتراف والقياس والعرض واإليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير المالية ا

اة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين( عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحي –( 4)
 دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. إن اإلطار العام

 للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2021كانون الثاني  1بيق هذا المعيار اعتبار  من سيتم تط
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 االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار.
( وفقا 17( مشابه بشكل جوهري للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم )16متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم )

إليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية، بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان من لذلك، المؤجر يستمر في تصنيف عقود ا
 العقود بشكل مختلف.

( من المستأجر أن يقوم باالعتراف باألصول وااللتزامات لجميع عقود اإليجار التي تزيد 16يتطلب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم )
ر، إال إذا كان األصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام األصل والممثل في االعتراف شه 12مدتها عن 

 باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات اإليجار.
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا  من 
 

 ( عقود التأمين17تقارير المالية الدولي رقم )معيار ال
لدولية رقم يقدم المعيار نموذجا  لالعتراف والقياس والعرض واإليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير المالية ا

اة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين( عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحي –( 4)
 دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. إن اإلطار العام

 للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2021كانون الثاني  1بيق هذا المعيار اعتبار  من سيتم تط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 

 مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع الصناعية مجموعة
  المساهمة العامة المحدودة

  2017كانون األول  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

 ( تحويالت االستثمارات العقارية40رقم )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
توضح هذه التعديالت متى يجب على المجموعة تحويل )إعادة تصنيف( العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى أو من بند 

 االستثمارات العقارية.
ستثمارات العقارية )أو في حال لم تعد متطلبات التعريف تنص التعديالت أن التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف اال

 ستخدام.متوفرة( ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال يمثل دليل على التغير في اال
 

مع السماح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت مع  2018نون الثاني كا 1يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 ضرورة اإلفصاح عنه.

 
( "عقود 4( " األدوات المالية " مع معيار التقارير المالية رقم )9تطبيق معيار التقارير المالية رقم ) –( 4تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )

 التأمين".
( لمعالجة األمور التي قد تنتج من 4بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ) 2016الدولية في أيلول  قام مجلس معايير المحاسبة

 (.17( ومعيار التقارير المالية الجديد لعقود التأمين رقم )9اختالف تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية رقم )
(: استثناء مؤقت من تطبيق معيار التقارير 4عقود خاضعة لمعيار التقارير المالية رقم )تقدم التعديالت خيارين بديلين للمنشآت التي تصدر 

( بإعادة 9كحد أقصى أو السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير المالية رقم ) 2021كانون الثاني  1( للسنوات التي تبدأ قبل 9المالية رقم )
جودات المالية خالل الفترة من قائمة الدخل إلى قائمة الدخل الشامل كما لو أن المنشأة طبقت تصنيف الربح أو الخسارة الناتجة عن هذه المو 

 ( على هذه الموجودات المالية.39معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

لهذه التعديالت مع  مع السماح بالتطبيق المبكر 2018كانون الثاني  1يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 ضرورة اإلفصاح عنه.

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  –( 22تفسير رقم )

)أو جزء منه(  يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عن االعتراف األولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل
اف األولي أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتر 

 باألصل أو االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.
 أو مستقبلي. يمكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي

 

 مع السماح بالتطبيق المبكر لهذا التفسير مع ضرورة اإلفصاح عنه 2018كانون الثاني  1يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 

 عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  –( 23تفسير رقم )
سير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على تطبيق معيار يوضح هذا التف

( وال تتضمن متطلبات 12(. ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي )12المحاسبة الدولي )
ت المتعلقة بالمعالجات الضريبية الغير مؤكدة. يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير خاصة للرسوم والغراما

 مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
 

 بيق.مع وجود إعفاءات محددة للتط 2019كانون الثاني  1يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 
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مكانية تطبيقها.  تتوقع إدارة المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في إعداد القوائم المالية الموحدة عند تاريخ سريانها وا 
(، أي تأثير جوهري على 16وقد ال يكون لتبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة، باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

( في القوائم المالية 15( و )9رين الدوليين للتقارير المالية رقمي )القوائم المالية الموحدة للمجموعة بفترة التطبيق األولي. وتتوقع اإلدارة تبني المعيا
( في القوائم المالية 16وتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 2018كانون الثاني  1الموحدة للمجموعة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 .2019 الموحدة للمجموعة للسنة التي تبدأ في أول كانون الثاني
( تأثيرا  جوهريا  على المبالغ المالية واالفصاحات في القوائم المالية الموحدة للمجموعة 16وقد يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

المجموعة مراجعة بهذا فيما يتعلق بعقوده التأجيرية. إال أنه ليس أمرا  عمليا ، تقديم تقدير معقول لتداعيات تطبيق هذه المعايير حتى تعد 
 الخصوص.

 
 أرقام المقارنة .24

    فيلتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما  2016كانون األول  31تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في 
  .2016وحقوق الملكية الموحدة لعام  الخسارةولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على  2017كانون األول  31
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