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�أ.كلمـة رئيـ�س جملـ�س الإدارة:
ب�سـم اهلل الرحمـن الرحيـم
�أخـواتي و�إخـواين ال�سـادة امل�ساهميـن الكـرام،،
ال�سـالم عليكـم ورحمـة اهلل وبركاتـه� ،أمـا بعـد،،

با�سمي وبالنيابة عن زمالئي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكافة موظفي ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ي�سرين �أن �أرحب بكم
�إخوة و�أخوات يف �إجتماع الهيئة العامة لتقدمي التقرير ال�سنوي الثالث لل�شركة مت�ضمن ًا البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية لنهاية عام
 ،2010بالإ�ضافة �إىل الإف�صاحات املطلوبة ح�سب تعليمات هيئة الأوراق املالية ،حيث �أننا ن�شكر ح�ضوركم وتلبيتكم لدعوتنا للم�شاركة يف هذا
الإجتماع ال�سنوي للهيئة العامة العادي الرابع م�ستعر�ضني �أمامكم موجز ًا لأهم �أعمال ون�شاطات ال�شركة لعام .2010
ال�سادة امل�ساهمون الكرام،،
ً
منذ ت�أ�سي�س ال�شركة واملبا�شرة بالأعمال يف عام  2007ومرورا بالأزمات الإقت�صادية واملالية العاملية و�إ�ستمرارية الت�أثري ال�سلبي الذي ع�صف
بالإقت�صاد الأردين وظهر �أثره جلي ًا على جميع ال�شركات وكافة القطاعات العاملة يف اململكة وكما مت بيانه يف تقرير ال�سنة ال�سابقة ،فقد
د�أبت �إدارة ال�شركة على مواكبة الأحداث والت�صدي للآثار الناجمة عن تلك الأزمات وذلك ب�إتخاذ جمموعة من اخلطوات املتحفظة واملتمثلة
ب�إعادة درا�سة امل�شاريع ومدى جدواها وطرحها مبا ين�سجم وطبيعة ال�سوق احلالية واملحاوالت لتعديل املحفظة املالية وتطبيق �إدارة املخاطر
ب�صورة ت�ضمن حفظ حقوق امل�ساهمني حيث �إ�ستطاعت ال�شركة املحافظة على حجم عايل من ال�سيولة من خالل توفر نقد مبقدار ()14.678
مليون دينار يف نهاية العام  2010دون وجود �أي �إلتزامات جتاه البنوك مما يوفر لدى ال�شركة فر�صة للمبا�شرة ب�أي م�شروع �إ�ستثماري بقليل
من املخاطر وحتقيق عائد منا�سب ليعود بالنفع على امل�ساهمني .
كما قام جمل�س الإدارة مبناق�شة ودرا�سة الكثري من الفر�ص الإ�ستثمارية خالل عام  2010و�آثر الت�أين بالدخول يف �أي من هذه الفر�ص خوفاً
من املزيد من املخاطر الناجتة عن و�ضع ال�سوق احلايل وذلك لرتاجع حجم ال�سيولة النقدية بني املواطنني وكرثة عر�ض امل�شاريع الإ�سكانية
املختلفة.
ال�سادة امل�ساهمون الكرام،،
�إن نتائج �أعمال ال�شركة لعام  2010مازالت حتت الت�أثري ال�سلبي ب�سبب تداعيات الأزمة الإقت�صادية العاملية حيث بلغ �صايف اخل�سارة بعد
ال�ضريبة ( )925.996دينار �ساهم فيها ب�شكل رئي�سي خ�سائر املحفظة الإ�ستثمارية والبالغة ( )711.357دينار وهي خ�سائر غري متحققة
ناجمة عن �إعادة تقييم املوجودات املالية للمتاجرة بالأ�سهم وذلك نتيجة الرتاجع الذي �شهده �سوق عمان املايل يف العام  2010حيث �أن
الأ�سباب التي �أدت �إىل هبوط �أ�سعار الأ�سهم يف بور�صة عمان لهذا العام هي �إ�ستمرارية لنف�س الأ�سباب للعام ال�سابق  2009بالإ�ضافة �إىل
وجود حالة من الرتقب واحلذر على قرارات امل�ستثمرين متثلت بعزوفهم عن الإ�ستثمار يف بور�صة عمان و�سيطرة روح امل�ضاربة على التداول
و�إنخفا�ض حجم ال�سيولة يف ال�سوق.
ال�سادة امل�ساهمون الكرام،،
لقد بد�أت ال�شركة يف العام  2010بخطوات �إيجابية يف �إجناز عدد من امل�شاريع و�إعادة درا�سة جدوى م�شاريع �أخرى لدى ال�شركة .و�سيتم بيع
املرحلة الثانية من م�شروع ريا�ض املهند�سني (�شقق �سكنية) خالل الن�صف الأول من العام  2011و�سيتم طرح بيع قطع �أرا�ضي م�شروع تل
الرمان خالل الربع الأول من العام  2011بعد �أن مت تنفيذ البنية التحتية و�شبكة املياه ،كما �سيتم البدء بتنفيذ م�شروع بناء فلل يف منطقة
حنينا/م�أدبا يف نهاية العام .2011
متمنيني �أن يكون العام  2011هو عام حتقيق الإجنازات وبداية قطف ثمار جهد ثالث �سنوات من العمل الد�ؤوب.
العلي القدير �أن يوفقنا جميع ًا و�أن يعيننا جميع ًا على حتمل امل�س�ؤولية لتحقيق �أف�ضل النتائج للم�ساهمني واملجتمع.
ن�س�أل اهلل ّ
ومن اهلل التوفيــق
رئي�س جمل�س الإدارة
								
املهند�س عبداهلل خالد عبيدات
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ر�ؤيتنــا

�أن تكون ال�شركة اخليار الأول واملزود الرئي�سي للحلول العقارية
للفئات امل�ستهدفة يف الأردن وحتقق ا�ستثمارات ذات منو م�ستدام.

ر�سالتنــا

تطوير وتنفيذ م�شاريع �إ�ستثمارية وعقارية تلبي احتياجات املجتمع،
خا�صة لقطاعات املهنيني وذوي الدخل املتو�سط وت�ساهم يف النمو
الإقت�صادي وترفع م�ستوى املعي�شة وتعزز الرخاء للأ�سر والأفراد
مبا يحقق �أعلى العوائد للم�ستثمرين وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء.

ب .تقريـر جملـ�س الإدارة
ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان �أن يرحب بكم يف الإجتماع ال�سنوي العادي الرابع ويقدم حل�ضرتكم
تقريره ال�سنوي الثالث والبيانات املالية ال�سنوية املوحدة كما هي يف  31كانون الأول .2010
� .1أ� .أن�شطـة ال�شركـة الرئي�سيـة:
ت�أ�س�ست ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان و�سجلت يف �سجل ال�شركات لدى وزارة ال�صناعة والتجارة ك�شركة م�ساهمة عامة
حتت رقم ( )428بتاريخ � 1شباط  2007بر�أ�سمال وقدره ( )55.000.000دينار �أردين موزعة �إىل (� )55.000.000سهم ،وح�صلت
ال�شركة على كتاب مزاولة الأعمال من قبل دائرة مراقبة ال�شركات بتاريخ � 14آب .2007
�إن �أن�شطة ال�شركة الرئي�سية تتمثل بالإ�ستثمار يف كافة املجاالت الإقت�صادية �سواء كانت مالية� ،صناعية ،عقارية ،جتارية �أو خدمية
بالإ�ضافة �إىل �إقامة و�إدارة وت�أجري امل�شروعات العقارية والإ�ستثمار يف تطوير الأرا�ضي وحت�سينها وممار�سة ن�شاط و�أعمال الت�أجري
التمويلي وفق ًا لأحكام القانون.
ب� .أماكـن ال�شركـة اجلغرافيــة وعدد املوظفني فيها:
 تقع �إدارة ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة – جممع �أبراج احلجاز – الطابق الثالث ،وال يوجد لديها فروع داخل اململكة �أو خارجها. يبلغ عدد موظفي ال�شركة يف عام  )16( 2010موظف.ج .حجـم الإ�ستثمـار الر�أ�سمالـي لل�شركة:
بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة كما بتاريخ  2010/12/31مبلغ ( )28.545.426دينار من �ضمنها م�شاريع قيد االجناز مببلغ
( )28.401.129دينار وموجودات ثابتة �صايف قيمتها الدفرتية بعد اال�ستهالك ( )144.297دينار.
 .2ال�شركـات اململوكة واحلليفـة وطبيعـة ن�شاطهـا:
�أ .ال�شركـات اململوكة:
• �شركـة �سخـاء للإ�ستثمـارات املتعـددة:
ت�أ�س�ست �شركة �سخاء للإ�ستثمارات املتعددة يف تاريخ  2007/12/16ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ( )15406وبر�أ�سمال
(� )30ألف دينار.
من �أهم غاياتها �شراء وبيع الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية ل�صالح ال�شركة.
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%100من ر�أ�سمال �شركة �سخاء للإ�ستثمارات املتعددة.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية
والإ�سكان".
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• �شركـة تـل الرمـان للإ�ستثمـار والتطويـر العقـاري:
ت�أ�س�ست �شركة تل الرمان للإ�ستثمار والتطوير العقاري يف تاريخ  2008/02/25ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ()15823
وبر�أ�سمال (� )30ألف دينار.
من �أهم غاياتها �إ�ستثمار �أموالها ومتلك و�إ�ستئجار الأرا�ضي.
ال�شركة متلك قطعة �أر�ض يف منطقة الرمان م�ساحتها ( )72دومن (م�شروع تطوير وتنظيم قطع �أرا�ضي �سكنية و�سياحية بجانب جامعة فيالدلفيا).
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%100من ر�أ�سمال �شركة تل الرمان للإ�ستثمار والتطوير
العقاري.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية
والإ�سكان".
• �شركـة الذهيبـة الغربيـة للإ�ستثمـار والتطويـر العقـاري:
ت�أ�س�ست �شركة الذهيبة الغربية للإ�ستثمار والتطوير العقاري يف تاريخ  2008/2/13ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ()15750
وبر�أ�سمال (� )30ألف دينار.
من �أهم غاياتها �إقامة و�إن�شاء م�شاريع الإ�سكان و�إدارة وتطوير العقارات.
ال�شركة متلك قطع �أرا�ضي يف منطقة جنوب عمان م�ساحتها ( )330دومن.
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%100من ر�أ�سمال �شركة الذهيبة الغربية للإ�ستثمار والتطوير
العقاري.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية
والإ�سكان".
• �شركـة تعامـل للإ�ستثمـار والتطويـر العقـاري:
ت�أ�س�ست �شركة تعامل للإ�ستثمار والتطوير العقاري يف تاريخ  2008/2/6ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم ( )15676بر�أ�سمال
(� )30ألف دينار.
من �أهم غاياتها �شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها وحت�سينها وتق�سيمها وفرزها و�إقامة امل�شاريع الإ�سكانية وبيعها و�شراء وبيع
الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية.
متلك ال�شركة قطع �أرا�ضي يف منطقة حنينا  -م�أدبا ومب�ساحة �إجمالية �صافية تزيد على ( )68دومن (م�شروع فلل متال�صقة وقطع �أرا�ضي
�سكنية).
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%70من ر�أ�سمال �شركة تعامل للإ�ستثمار والتطوير العقاري.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية
والإ�سكان".
• �شركـة الب�شيـري للإ�ستثمـارات والتطويـر العقـاري:
ت�أ�س�ست �شركة الب�شريي للإ�ستثمارات والتطوير العقاري يف تاريخ  2008/10/9ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ()17324
بر�أ�سمال (� )30ألف دينار.
من �أهم غاياتها �شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها وحت�سينها وتق�سيمها وفرزها و�إقامة امل�شاريع الإ�سكانية والإعمار ،الإ�ستثمار
يف العقارات والأرا�ضي.
متلك ال�شركة قطع �أرا�ضي يف منطقة ال�سرو مب�ساحة ( )14دومن.
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تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%100من ر�أ�سمال �شركة الب�شريي للإ�ستثمارات والتطوير
العقاري.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات
العقارية والإ�سكان".
• �شركـة التواتـر للإ�ستثمـارات والتطويـر العقـاري:
ت�أ�س�ست �شركة التواتر للإ�ستثمارات والتطوير العقاري يف تاريخ  2008/8/4ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ()16924
بر�أ�سمال (� )30ألف دينار.
من �أهم غاياتها �شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها وحت�سينها وتق�سيمها وفرزها.
متلك ال�شركة قطعة �أر�ض يف منطقة تالع العلي ومب�ساحة ( )3دومنات لبناء جممع جتاري.
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%100من ر�أ�سمال �شركة التواتر للإ�ستثمارات والتطوير
العقاري.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات
العقارية والإ�سكان".
• �شركـة �ضاحيـة الب�شيـري للإ�سكـان:
ت�أ�س�ست �شركة �ضاحية الب�شريي للإ�سكان يف تاريخ  2008/11/2ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ( )17484بر�أ�سمال
(� )10آالف دينار �أردين.
من �أهم غاياتها �إقامة وحدات �سكنية م�ستقلة (الفلل) و�شراء الأرا�ضي وبناء �شقق �سكنية عليها وبناء جممعات جتارية وبيعها بدون
فوائد ربوية.
متلك ال�شركة م�شروع يف منطقة ال�سرو (م�شروع روابي املهند�سني) ومب�ساحة اجمالية تزيد على ( )29دومن ،علم ًا ب�أن ال�شركة
�أ�س�ست لغاية �إدارة وتنفيذ م�شروع �ضاحية �سكنية يف املنطقة �أعاله وبال�شراكة مع نقابة املهند�سني الأردنيني.
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%75من ر�أ�سمال �شركة �ضاحية الب�شريي للإ�سكان.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات
العقارية والإ�سكان".
• �شركـة �ضاحيـة طرببـور للإ�سكـان:
ت�أ�س�ست �شركة �ضاحية طرببور للإ�سكان يف تاريخ  2008/11/2ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ( )17483بر�أ�سم ــال
(� )10آالف دينار �أردين.
من �أهم غاياتها �شراء الأرا�ضي وبناء �شقق �سكنية عليها وبناء جممعات جتارية وبيعها بدون فوائد ربوية.
متلك ال�شركة م�شروع يف منطقة طرببور /نويجي�س (م�شروع ريا�ض املهند�سني) ومب�ساحة اجمالية تزيد على ( )11دومن ،علم ًا ب�أن
ال�شركة �أ�س�ست لغاية �إدارة وتنفيذ م�شروع �ضاحية �سكنية يف املنطقة �أعاله وبال�شراكة مع نقابة املهند�سني الأردنيني.
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%75من ر�أ�سمال �شركة �ضاحية طرببور للإ�سكان.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات
العقارية والإ�سكان".

7

• �شركـة املهـا للمقـاوالت الإن�شائيـة:
ت�أ�س�ست �شركة املها للمقاوالت الإن�شائية يف تاريخ  2009/3/19ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ( )18305بر�أ�سمال
(� )50ألف دينار.
من �أهم غاياتها املقاوالت الإن�شائية.
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%100من ر�أ�سمال �شركة املها للمقاوالت الإن�شائية.
تقع ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة وال يوجد لديها فروع ،وتُدار من ِقبل موظفي ال�شركة الأم "ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات
العقارية والإ�سكان".
ب .ال�شركـات احلليفـة:
• �شركـة اليا�سميـن للأوراق املاليـة والإ�ستثمـار:
ت�أ�س�ست �شركة اليا�سمني للأوراق املالية والإ�ستثمار يف تاريخ  2006/11/9ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت رقم ()13208
بر�أ�سمال (� )750ألف دينار �أردين وهي �شركة و�ساطة مالية.
�أهم غاياتها بيع و�شراء الأوراق املالية وقررت الهيئة العامة ل�شركة اليا�سمني بتاريخ  2008/12/29رفع ر�أ�سمالها �إىل
( )2.775.000دينار.
تبلغ م�ساهمة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان ما ن�سبته ( )%32.4من ر�أ�سمال �شركة اليا�سمني للأوراق املالية
والإ�ستثمار كما يف .2010/12/31
وتبلغ م�ساهمة نقابة املهند�سني الأردنيني من خالل عدد من �صناديقها ما ن�سبته ( )%54من ر�أ�سمال �شركة اليا�سمني للأوراق
املالية والإ�ستثمار.
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 .3جملـ�س الإدارة والإدارة العليـا لل�شركـة واللجان املنبثقة عن املجل�س:
�أ� .أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
رقم

ال�شهادات
العلمية

الإ�ســم

املن�صب

1

�سعادة املهند�س عبداهلل خالد
عبداهلل عبيدات
مواليد عام 1963م

رئي�س املجل�س بكالوريو�س 2012-2009
اعتبار ًا من هند�سة معمارية 2009-2006
2007-2006
2009/11/8
2006-1998
2003-1999
1998-1996
1996-1990

2

ال�سيد معن علي حممد
ال�سحيمات
مواليد عام 1966م

نائب الرئي�س
اعتبار ًا من
2007/8/4

بكالوريو�س
ريا�ضيات
()1991

ال�سيد بكر �أحمد �شريف عوده
مواليد عام 1979م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2007/8/4

بكالوريو�س
�إدارة �أعمال
()1999

املهند�س عوين مو�سى
عبدالرحيم ال�ساكت
مواليد عام 1938م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2007/8/4

ماج�ستري
هند�سة مدنية
()1961

3

4

الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى واخلربات العملية

منذ عام 2001
2011-1996
1996-1995
1995-1991
1991-1989

نقيب املهند�سني الأردنيني
نائب نقيب املهند�سني الأردنيني
ع�ضو جمل�س جامعة عجلون اخلا�صة
رئي�س فرع الزرقاء
ع�ضو جمل�س بلدية الزرقاء
نائب رئي�س فرع الزرقاء
�أمني �سر نقابة املهند�سني الأردنيني – فرع الزرقاء
ع�ضو الهيئة امل�شرفة  /جممع النقابات املهنية
رئي�س جمل�س النقباء
جمل�س �أمناء جامعة عجلون اخلا�صة
ع�ضو جمل�س �إدارة كلية الهند�سة  /جامعة فيالدلفيا
ع�ضو املجل�س الإقت�صادي الإجتماعي
ع�ضو جلنة �سيا�سات التعليم  /املجل�س الإقت�صادي الإجتماعي
رئي�س جمل�س �إدارة التقاعد والت�أمني الإجتماعي  /نقابة املهند�سني الأردنيني
رئي�س جمل�س �أمناء الإعتماد والت�أهيل املهني  /نقابة املهند�سني الأردنيني
رئي�س جمل�س �أمناء الأبنية اخل�ضراء  /نقابة املهند�سني الأردنيني
رئي�س جمل�س �إدارة الت�أمني ال�صحي  /نقابة املهند�سني الأردنيني
رئي�س جمل�س �إدارة مركز تدريب املهند�سني  /نقابة املهند�سني الأردنيني
ع�ضو جمل�س التنظيم الأعلى
رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س الأردين للمعماريني واملهند�سني اال�ست�شاريني  /جي�سيك
م�ؤ�س�س ورئي�س جمعية �إ�سكان مهند�سي الزرقاء التعاونية  1991وحتى تاريخه
مقدم عدة �أوراق علمية هند�سية داخل وخارج اململكة
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تطوير العقارات م.ع
نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق العربي للإ�ستثمارات العقارية م.ع
ع�ضو جمل�س �إدارة ومدير عام �شركة ال�شرق العربي للإ�ستثمارات املالية والإقت�صادية م.ع
ع�ضو جمل�س �إدارة ومدير عام �شركة املجموعة الأوىل للإت�صاالت
ع�ضو جمل�س �إدارة وم�ساعد مدير عام �شركة ال�شرق العربي للإ�ستثمارات املالية والإقت�صادية
مدير يف �شركة امل�أمونية للإ�ستثمارات والتجارة
حما�سب تكاليف ورئي�س ق�سم الإنتاج يف امل�صنع الأردين للب�صريات
ع�ضو هيئة مديرين يف عدة �شركات

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركات عقارية و�إ�ستثمارية عربية
 -2009/11/1الآن ع�ضو هيئة مديرين �شركة مزن للإ�ستثمار والتطوير العقاري
 09/10/31-08/1/1مدير �إقليمي – جمموعة بن حمفوظ الإ�ستثمارية – جدة /اململكة العربية ال�سعودية
2005-1999
الع�ضو املنتدب/املدير العام – ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
جمموعة بن حمفوظ اال�ستثمارية  -جدة  /اململكة العربية ال�سعودية
رئي�س وع�ضو جمال�س �إدارة �شركات م�ساهمة عامة وخا�صة مالية وعقارية و�صناعية وت�أمني
ع�ضو اللجنة الإ�ست�شارية ل�صندوق تقاعد نقابة املهند�سني الأردنيني.
ع�ضو جمعية املحكمني الأردنيني
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيني
نقيب املقاولني الأ�سبق والرئي�س امل�ؤ�س�س لإحتاد املقاولني العرب
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رقم
5

الإ�ســم

املن�صب

ال�شهادات
العلمية

الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى واخلربات العملية

املهند�س ماجد علي
عبدال�سالم الطباع
مواليد عام1955م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2009/11/8

2011-2009
نائب نقيب املهند�سني الأردنيني
بكالوريو�س
هند�سة عمارة  2007/12-2003/6ع�ضو اللجنة التنفيذية لهيئة املعماريني العرب وممثل الأردن يف اللجنة
 2006/5-2003/5ع�ضو جمل�س ال�شعبة املعمارية
()1979
 2003/5-2001/5رئي�س جمعية املعماريني الأردنيني
 -2004/8لتاريخه مدير عام م�ؤ�س�س و�شريك �شركة الباحة للإ�ست�شارات الهند�سية
 2004/7-1991/8مدير عام م�ؤ�س�س و�شريك مكتب طباع للهند�سة
 1991/8-1988/9مدير عام و�شريك مكتب طباع ورو�سان
 1988/5-1985/5مدير عام وم�ؤ�س�س مكتب املهند�س ماجد الطباع
 1985/5-1983/3م�ؤ�س�س و�شريك مكتب الرواق للت�صميم الهند�سي
� 1981/10-1980/4أمانة العا�صمة  /دائرة الدرا�سات
 1980/4-1980/3وزارة الأ�شغال العامة  /مديرية الدرا�سات والأبنية

6

املهند�س جمال عوده
م�صطفى عوده
مواليد عام 1959م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2007/8/4

2008-2005
ماج�ستري
2008-1995
هند�سة
مدنية(2008-1996 )1989
2008-1995
2006-1998
2006-2005
1996-1988
1988-1984
1984-1982

7

ال�سيد �سامل عبداملنعم �سامل
برقان
مواليد عام 1952

ع�ضو
اعتبار ًا من
2009/4/1

بكالوريو�س
حما�سبة
1975

 2009/4/5حتى الآن الرئي�س التنفيذي  /املدير العام للبنك العربي الإ�سالمي الدويل.
 2010/12/29حتى الآن رئي�س جمل�س �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل.
ع�ضو جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني ()JACPA
زميل جمعية املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني.
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية البنوك يف الأردن.

8

ال�سيد فهد عثمان عبده طويلة
مواليد عام 1959م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2007/8/4

بكالوريو�س
كيمياء
()1980

 – 2009حتى الآن
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ع�ضو
ال�سيد يزن علي حممد ال�سحيمات
اعتبار ًا من
مواليد عام 1971
2009/10/12

 – 2007حتى الآن
 -2000حتى الآن
2000-1993
 -1995حتى الآن
1993-1984

�إدارة �أعمال
وعلوم �سيا�سية
1995

10

الأ�ستاذ �أمني فنخور
منيزل اخلوالدة
مواليد عام 1957م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2007/8/4

بكالوريو�س
قانون
()1980

11

املهند�س �أحمد يو�سف �صالح
الطراونة
مواليد عام 1960م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2010/4/15

بكالوريو�س
هند�سة مدنية
()1985

ع�ضو غرفة جتارة الأردن
ممثل قطاع الألب�سة واملجوهرات يف الأردن
مالك �شركة �صرافة الأثري يف الأردن
مدير �شركة مزايا لال�سترياد والت�صدير
مدير حمل بيع وجتارة املجوهرات.
�شريك يف �شركات جتارة دولية يف ال�صني وتايالند
مدير �شركة ا�سترياد وت�صدير مواد غذائية
مدير عام �شركة املجموعة العاملية املتحدة  -كازاخ�ستان

 -1997حتى الآن
 – 1985حتى الآن

2008-2006

 -1993حتى الآن
1993-1987
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نائب رئي�س هيئة املديرين ل�شركة امل�ؤ�شر العقارية
ع�ضو (رئي�س لدورة ،نائب رئي�س لدورة) �أمني �سر جمعية الرخاء لرجال الأعمال
م�ؤ�س�س و�شريك مكتب تدمر للدرا�سات الهند�سية
ا�ستثمارات خا�صة يف التطوير واال�ستثمار العقاري
ع�ضو جلنة �إدارة �صندوق التقاعد لنقابة املهند�سني الأردنيني
ممثل �شركة تعمري الإماراتية  /الأردن � /سوريا
مدير تنفيذي � /شركة مقاوالت طرق و�أعمال خارجية وقطع �صخري /ال�سعودية
مقاوالت �أبنية  /الأردن
جهاز الإ�شراف  /ق�سم الأبنية  /الأمن العام

ع�ضو جمل�س نقابة املحامني الأردنيني
حمامي مزاول
نقيب املقاولني الأردنيني احلايل
ع�ضو ًا يف نقابة املهند�سني الأردنيني
ع�ضو ًا يف نقابة املقاولني الأردنيني
�أمني �سر نقابة املقاولني
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعيات خريية خمتلفة
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التدريب املهني
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب
نائب �أول لرئي�س �إحتاد املقاولني العرب
ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة التحكيم العربية
ع�ضو جمل�س كلية الهند�سة  /اجلامعة الأردنية
ع�ضو جمل�س كلية ال�شريعة  /جامعة م�ؤتة
مدير عام �شركة مقاوالت
مهند�س لدى �شركة مقاوالت حملية

�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقيلني خالل الفرتة من  2010/1/1لغاية :2010/12/31
ال�شهادات
املن�صب
الإ�ســم
رقم
الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى واخلربات العملية
العلمية
1

املهند�س �ضرار عبداهلل
م�صلح ال�صرايرة
مواليد عام 1959م

نقيب مقاويل الإن�شاءات الأردنيني �سابق ًا
نائب نقيب مقاويل الإن�شاءات الأردنيني
ع�ضو جمل�س نقابة املقاولني الإن�شائيني الأردنيني
ع�ضو يف نقابة املقاولني الإن�شائيني الأردنيني
ع�ضو يف نقابة املهند�سني الأردنيني
ع�ضو جلنة ت�صنيف املقاولني
ع�ضو جلنة ت�أهيل املكاتب الهند�سية
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للتدريب والت�شغيل
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التدريب املهني
�شركة �ضرار ال�صرايرة واوالده للهند�سة والتعهدات
مهند�س مدين مديرية الدفاع املدين  -الكرك

بكالوريو�س
ع�ضو
اعتبار ًا من هند�سة مدنية
()1980
2008/5/19

ب� .أ�شخـا�ص الإدارة العليـا ونبـذه تعريفيـة عـن كل واحـد منهـم:
ال�شهادات
املن�صب
الإ�ســم
رقم
العلمية
1

2
3
4

م .نا�صر ها�شم الهنيدي
مواليد عام 1959

م .غ�سان �أحمد عبدالفتاح
عبدالعزيز
مواليد عام 1957

املدير العام ماج�ستري �إدارة -2010/2/1لغاية الآن
�إعتبار ًا من �أعمال 2010/1-2008/1 2004
 2010/2/1بكالوريو�س
هند�سة مدنية 2008/1-2007/6
2007/6-2006/1
1985
2006/1-2002/10
2002/10-1999/1
1998/9-1996/9
1995/7-1988/8
1988/8-1987/10
1987/9-1986/2
املدير التنفيذي بكالوريو�س 2010-2004
لدائرة امل�شاريع هند�سة مدنية 2004-2001
2001-1984
1982
�إعتبار ًا من
1984-1982
2010/4/1

ال�سيد �سامح خالد حممود ب�شناق املدير التنفيذي بكالوريو�س 2008-2003
لل�ش�ؤون املالية حما�سبة 2003-1998 1994
مواليد عام 1970م
1997
لغاية 2010/8/1
ال�سيد ح�سن عبداجلليل القطاونة املدير املايل
اعتبار ًا من
مواليد عام 1973م
2010/8/2

بكالوريو�س
حما�سبة
2001

الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى واخلربات العملية
مدير عام ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان.
مدير دائرة اخلدمات الداخلية العامة – بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل.
رئي�س هيئة مديرين ل�شركات تابعة لبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل.
مدير تنفيذي – �شركة ال�شرق الأو�سط للإدارة الهند�سية /قطر.
مدير تنفيذي  -جمموعة بنيان الدولية للإ�ستثمار /الأردن.
مدير �إدارة امل�شاريع اخلا�صة/ممثل املالك – البنك العربي.
مدير م�شاريع�-شركة نظم وحتليل امل�شاريع بروجاك�س انرتنا�شيونال /الكويت-قطر.
هند�سة امل�شاريع و�ضمان اجلودة � /إ�سرتاليا.
مهند�س مدين وتخطيط و�إدارة العقود �/شركة �إحتاد املقاولني الدولية  / CCCقطر – اليمن – الكويت – اليونان.
مهند�س �إ�شراف – �شركة براون العاملية الأمريكية  /الكويت.
مهند�س موقع– /Mitsui-Shimisu Consortium Companyالكويت.
مدير عمليات املنطقة الغربية�/شركة بروجاك�س انرتنا�شونال-ال�سعودية
مدير م�شاريع � /شركة بروجاك�س انرتنا�شونال-البو�سنة والهر�سك
مدير م�شاريع � /شركة الهند�سة املدنية (مقاوالت) -الأردن
مهند�س مدين /م�ؤ�س�سة الإمارات للمقاوالت العامة -العراق
مدير مايل جمموعة اخلياط لل�سيارات.
مدقق ح�سابات رئي�سي � -شركة ديلويت �آند تو�ش لتدقيق احل�سابات.
�شهادة حما�سب قانوين ( )C.P.Aالواليات املتحدة الأمريكية.

 – 2010/8لغاية الآن ع�ضو هيئة املديرين � /شركة اليا�سمني للأوراق املالية والإ�ستثمار
 – 2010/8لغاية الآن املدير املايل /ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
 2010/7-2007/9رئي�س ق�سم احل�سابات  /ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
حما�سب  /اجلامعة الها�شمية.
2007-2004
حما�سب � /شركة الت�أمني الإ�سالمية.
2004-2001

ج .اللجان املُنبثقة عن املجل�س:
 -1جلنة التدقيق :ومت ت�شكيلها بتاريخ  2007/8/25وتتكون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني وهم ال�سادة:
 ال�سيد فهد عثمان طويله  /رئي�س جلنة التدقيق. ال�سيد �سامل عبداملنعم برقان  /ع�ضو. الأ�ستاذ �أمني فنخور اخلوالده  /ع�ضو.وعقدت اللجنة عدد (� )6إجتماعات خالل عام .2010
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 -2جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت :ومت ت�شكيلها بتاريخ  2010/3/17وتتكون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وهم ال�سادة:
 املهند�س عبداهلل خالد عبيدات /رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت. ال�سيد معن علي ال�سحيمات  /نائب رئي�س اللجنة. ال�سيد بكر �أحمد عودة  /ع�ضو. ال�سيد فهد عثمان طويلة  /ع�ضو. املهند�س عوين مو�سى ال�ساكت  /ع�ضو.وعقدت اللجنة عدد (� )5إجتماعات خالل عام .2010
� .4أ�سمـاء كبـار مالكي الأ�سهـم وعـدد الأ�سهـم اململوكـة لكـل منهـم:
�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة  %5من الأ�سهم ف�أكرث كما هي بتاريخ :2010/12/31
الرقم
1
2
3

الإ�ســم

عدد الأ�سهم كما
يف 2010/12/31

ن�سبة امل�ساهمة
عام 2010

عدد الأ�سهم كما
يف 2009/12/31

ن�سبة امل�ساهمة
عام 2009

6.467.128
5.191.244
4.100.786

11.759%
9.439%
7.456%

6.299.205
5.191.244
4.068.122

11.453%
9.439%
7.400%

�صندوق التقاعد لأع�ضاء نقابة املهند�سني الأردنيني
�شركة مزن للإ�ستثمار والتطوير العقاري
�شركة ال�شرق العربي للإ�ستثمارات املالية والإقت�صادية

 .5بالنظر �إىل طبيعة عمل ال�شركة ون�شاطاتها ،ف�إنه ي�صعب حتديد اجلو التناف�سي الذي تعمل به ال�شركة وكذلك ي�صعب حتديد
ح�صة ال�شركة من ال�سوق حملي ًا وخارجيا.
	.6ال يوجد لل�شركة �إعتماد موردين حمددين �أو عمالء رئي�سني حملي ًا وخارجي ًا ي�شكلون  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و�/أو
املبيعات.
 - .7ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها.
 ال يوجد �أي براءات �إخرتاع �أو حقوق �إمتياز ح�صلت ال�شركة عليها.	.8ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها
التناف�سية ،وال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة.
 .9الهيكـل التنظيمـي لل�شركـة:
رئي�س جمل�س االدارة

املدقق اخلارجي

جمل�س االدارة

جلنة التدقيق
اللجنة ال�شرعية

املدير التنفيذي
للإ�ستثمار والتطوير

هيئة املديرين
(�شركة تابعة �أو حليفة)
املدير العام

املدقق الداخلي

املدير التنفيذي
للم�شاريع

املدير التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية
املدير املايل
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مدير املوارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإدارية

امل�ست�شار القانوين

مدير تكنولوجيا
املعلومات

مدير ال�ش�ؤون
القانونية

ب .عـدد موظفـي ال�شركـة الأم وال�شركـات التابعـة وفئـات م�ؤهالتهـم:
امل�ؤهل العلمي

عدد حاملي امل�ؤهل العلمي

ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم
التوجيهي
دون التوجيهي
�إجمايل عدد املوظفني

�شركة �ضاحية طرببور للإ�سكان

3
6
4
2
1
16

1

1

ج .برامـج الت�أهيـل والتدريـب ملوظفـي ال�شركـة:
مت �إ�شراك موظف يف دورة تدريبية بعنوان "املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمن�ش�آت ال�صغرية ومتو�سطة احلجم" لدى جمعية املجمع
العربي للمحا�سبني القانونيني.
 .10املخاطـر التـي تتعـر�ض لهـا ال�شركـة:
ال يوجد �أي خماطر تتعر�ض لها ال�شركة �سوى املخاطر املت�أتية من طبيعة العمل يف �سوق الأرا�ضي والعقار والأ�سواق املالية والناجمة عن ارتفاع �أو
هبوط �أ�سعار العقار والأرا�ضي والأ�سهم وانعكا�س ذلك على �أداء ال�شركة �أو ال�شركات التابعة.
 .11الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية : 2010
• مت �إعداد دليل ال�سيا�سات والإجراءات للجان ودوائر ال�شركة.
• م�شروع ريا�ض املهند�سني.
• م�شروع حنينا /م�أدبا.
• م�شروع تل الرمان.
 .12الأثـر املالـي لعمليات ذات طبيعة غري متكررة :
ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية  2010وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي.
 .13ال�سل�سلـة الزمنيـة للأرباح واخل�سائر املحققة :
ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية امل�صدرة لل�سنوات  2008و2009
و:2010
ال�سنة

حقوق امل�ساهمني

2008
2009
2010

50.981.186
49.991.018
49.031.216

حقوق الأقلية
1.635
1.524
12.694

�صايف الربح (اخل�سارة)

الربح املوزع

()4.192.693
()854.441
()925.996

-

�سعر ال�سهم يف نهاية العام
0.77
0.62
0.49

*ال�سل�سلة الزمنية لمدة ثالثة �أعوام فقط وذلك لأن ال�سنة المالية الأولى لل�شركة هي عام .2008
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 .14حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

الن�سب املالية
ن�سبة التداول  /مرة
معدل العائد على حقوق امللكية
معدل العائد على �إجمايل الأ�صول
معدل العائد على ر�أ�س املال املدفوع
�إجمايل الإلتزامات �إىل �إجمايل الأ�صول
�إجمايل الإلتزامات �إىل حقوق امللكية
القيمة الدفرتية لل�سهم  /دينار

2010

2009

* 2008

20.54
()%1.89
()%1.79
()%1.68
%5.3
%5.59
0.89

25.50
()%1.17
()%1.61
()%1.55
%5.65
%5.99
0.91

30.10
()%8.22
()%8.04
()%7.62
%2.22
%2.27
0.93

* للفرتة منذ مبا�شرة الأعمال بتاريخ � 14آب  2007ولغاية  31كانون �أول .2008
 .15التطـورات امل�ستقبليـة الهامـة وم�شاريـع ال�شركـة:
قامت ال�شركة املهنية خالل عام  2010وعن طريق �شركاتها اململوكة مبتابعة عدد من امل�شاريع (مبلكية م�ستقلة لل�شركة املهنية �أو
ب�شراكة نقابة املهند�سني الأردنيني) وذلك ُبغية حتقيق غايات و�أهداف ال�شركة يف اال�ستثمار والتطوير العقاري وعلى النحو الآتي:
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م�شروع ريـا�ض املهند�سيـن:
* و�صـف امل�شـروع:
 املوقع :يقع امل�شروع يف منطقة النويجي�س  /عمان على تقاطع �شارعي الأق�صى و�شفيق ر�شيدات. م�ساحة الأبنية 38.000 :م.² م�ساحة الأر�ض 11.300 :م.² الوحدات ال�سكنية 167 :وحدة �سكنية منها  155وحدة مب�ساحة  150م ،²و  12وحدة مب�ساحة  200م² طبيعة امل�شروع :جممع �سكني م�ؤلف من � 167شقة �سكنية موزعة على  10عمارات بالإ�ضافة �إىل جزء جتاريمب�ساحة  650م ²وخدمات م�شرتكة للم�شروع.
* �سيـر العمـل:
ُ
با�شرت ال�شركة بالتنفيذ الفعلي للم�شروع يف �شهر  11من عام  ،2009وقد قدّرت ن�سبة االجناز يف نهاية عام  2010ما ن�سبته
 %20.50من كامل امل�شروع ،ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ امل�شروع بالكامل يف �شهر .2012/3
كما وقامت ال�شركة بحملة ت�سويقية للم�شروع ،جنحت من خاللها ببيع املرحلة الأوىل والبالغة  %20من ال�شقق ملنت�سبي نقابة
املهند�سني الأردنيني العاملني يف مدينة الريا�ض وذلك بالتعاون مع النقابة هناك ،و�سيتم طرح املرحلة الثانية واملتمثلة بـ  %30يف
الربع الأول من  ،2011على �أن يتم طرح الن�صف الباقي من امل�شروع يف الن�صف الثاين من عام  .2011و�سيتم تو�سيع دائرة الت�سويق
والبيع لت�شمل منت�سبي نقابة املهند�سني الأردنيني العاملني يف دول اخلليج العربي �إ�ضافة للأردن من خالل مكاتب ارتباط نقابة
املهند�سني الأردنيني يف هذه الدول.
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م�شروع روابـي املهند�سيـن:
* و�صـف امل�شـروع:
 املوقع :يقع امل�شروع يف منطقة ال�سرو  /ال�سلط �شمال �شرق جامعة عمان الأهلية ويبعد عن �أوتو�سرتاد عمان-ال�سلطم�سافة كيلو مرت واحد تقريب ًا.
 م�ساحة الأبنية 71.000 :م ²تقريب ًا. م�ساحة الأر�ض 28.900 :م.² الوحدات ال�سكنية 230 :وحدة �سكنية مب�ساحات ترتاوح مابني  150م ²و  400م.² طبيعة امل�شروع� :ضاحية �سكنية مكونة من عدة مباين يخدمها مناطق خ�ضراء وم�سجد ومبنى جتاري.* �سيـر العمـل:
مت االنتهاء من �أعمال الت�صميم النهائي للم�شروع وجاري الآن متابعة احل�صول على الرتاخي�ص الر�سمية الالزمة للمبا�شرة ب�أعمال
الإن�شاء الفعلي للم�شروع وعلى عدة مراحل.
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م�شـروع الذهيبـة الغربيـة:
* و�صـف امل�شـروع:
 املوقع :يبعد امل�شروع م�سافة �سبعة كيلو مرتات �شمال مطار عمان الدويل وعلى بعد 600م عن طريق عمان الدائري. م�ساحة الأبنية 145.000 :م ²تقريب ًا. م�ساحة الأر�ض 330.000 :م.² الوحدات ال�سكنية 800 :وحدة �سكنية مب�ساحات ترتاوح ما بني  120م 280 - ²م ²لكل منها. طبيعة امل�شروع :مدينة �سكنية تتكون من عدة مناذج �سكنية على �شكل فلل متال�صقة و�أخرى منف�صلة بالإ�ضافة �إىل�إحتواء امل�شروع على كافة اخلدمات من منطقة جتارية وم�سجد ومركز للمدنية وخدمات ترفيهية و�سياحية.
* �سيـر العمـل:
مت الإنتهاء من و�ضع الت�صميم الأويل للم�شروع وجاري العمل الآن للح�صول على املوافقات الر�سمية على الفكرة املعمارية لتتمكن
ال�شركة من متابعة �أعمال الت�صميم وتنفيذ امل�شروع يف الفرتة القادمة.

17

م�شـروع تـالع العـلي:
* و�صـف امل�شـروع:
 املوقع� :شارع اجلاردنز قرب دوار اليوبيل. م�ساحة الأبنية 14.000 :م.² م�ساحة الأر�ض 3.100 :م.²ً
ً
 م�شروع مبنى جتاري :حمالت جتارية مب�ساحة 2000م ²تقريبا ومكاتب جتارية مب�ساحة 6000م ²تقريبا بالإ�ضافة�إىل طوابق اخلدمات والتي ت�شمل مواقف وم�ستودعات وغريها.
 طبيعة امل�شروع :عبارة عن مبنى جتاري يف منطقة حيوية ويت�ألف من مكاتب وحمالت جتارية.* �سيـر العمـل:
مت �إعداد خمططات الفكرة املعمارية ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية ،و�سيتم �إعداد الت�صاميم واحل�صول على املوافقات النهائية
متهيد ًا للمبا�شرة يف التنفيذ والت�سويق وبيع امل�شروع.
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م�شـروع تـل الرمـان:
* و�صـف امل�شـروع:
 املوقع :يقع امل�شروع مبحاذاة جامعة فيالدلفيا على طريق عمان – جر�ش. م�ساحة الأر�ض 72.000 :م.² طبيعة امل�شروع :مت �إفراز امل�شروع �إىل  44قطعة �أر�ض �سكنية مب�ساحة دومن تقريب ًا وقطعة مب�ساحة  10دومنلال�ستثمار ال�سياحي حتتوي على مطاعم و�شاليهات �سياحية بالإ�ضافة �إىل منطقة خدمات عامة.
* �سيـر العمـل:
با�شرت ال�شركة بالتنفيذ الفعلي للم�شروع يف �شهر  ،2009/11ومت االنتهاء من جميع الأعمال يف �شهر  .2010/8وهذه الأعمال ت�شكل
البنية التحتية للم�شروع من �شوارع و�شبكة املياه الداخلية واخلط الناقل وغرفة حمول الكهرباء.
و�سيتم طرح القطع ال�سكنية للبيع يف �شهر � ،2011/3أما القطعة ال�سياحية ف�سيتم ا�ستثمارها �إما ببيعها �أو ت�أجريها �أو بامل�شاركة
مع الآخرين.
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م�شـروع حنينـا  /م�أدبـا:
* و�صـف امل�شـروع:
 املوقع :يقع امل�شروع يف منطقة حنينا  /م�أدبا ويبعد كيلو مرت واحد تقريب ًا عن طريق عمان – م�أدبا الغربيوم�سافة ثالثة كيلو مرتات عن اجلامعة الأملانية.
 تبلغ م�ساحة الأر�ض الإجمالية حوايل  90.500م.² طبيعة امل�شروع :مت و�ضع الت�صميم املبدئي لتنفيذ  123فيال متال�صقة ،و�سيتم تنفيذها على ثالث مراحلمب�ساحة �أبنية وقدرها  395م ²لكل منها� .إ�ضافة �إىل  23قطعة مفروزة للبيع كقطع �سكنية.
* �سيـر العمـل:
مت االنتهاء من ت�صميم الفكرة املعمارية واملتمثل ب�إن�شاء  123فيلة متال�صقة و�سيتم تنفيذها على ثالث مراحل ،و�سيتم البدء ب�أعمال
الت�صاميم النهائية ومن ثم املبا�شرة بتنفيذ املرحلة الأوىل من امل�شروع وعددها  30فيلة متال�صقة يف �شهر متوز  ،2011/كما و�سيتم
ت�سويق امل�شروع وبيع املرحلة الأوىل من الفلل واملتبقي من قطع الأرا�ضي خالل عام  .2011مع العلم ب�أنه قد مت بيع �سبع قطع من
الأرا�ضي املعرو�ضة.
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� .16أتعـاب التدقيـق واخلدمـات املهنيـة الأخـرى:
�أ -بلغت �أتعاب التدقيق اخلارجي لل�شركة الأم وال�شركات التابعة لعام  2010مبلغ  16.820دينار (�ستة ع�شر �ألف ًا وثمامنائة وع�شرون
دينار).
ب -بلغت �أتعاب التدقيق الداخلي لل�شركة الأم لعام  2010مبلغ  12.000دينار (�إثنا ع�شر �ألف دينار).
ج -بلغت �أتعاب اخلدمات املهنية الأخرى لعام �( 2010إ�ست�شارات �شرعية ،قانونية� ،ضريبية� ،إدارية) مبلغ  42.853دينار (اثنان
و�أربعون �ألف ًا وثمامنائة وثالثة وخم�سون دينار).
� .17أ .عدد الأ�سهم اململوكة من ِقبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

الإ�ســـم
�صندوق التقاعد الع�ضاء نقابة املهند�سني الأردنيني
ميثلها املهند�س عبداهلل خالد عبيدات
�شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية
ميثلها ال�سيد معن علي ال�سحيمات
�شركة مزن لال�ستثمار والتطوير العقاري
ميثلها ال�سيد بكر احمد عوده
�صندوق الت�أمني االجتماعي الع�ضاء نقابة املهند�سني الأردنيني
ميثلها املهند�س ماجد علي الطباع
نقابة املحامني الأردنيني
ميثلها اال�ستاذ �أمني فنخور اخلوالدة
�شركة امل�ستقبل العربية لال�ستثمار
ميثلها املهند�س عوين مو�سى ال�ساكت
�شركة امل�أمونية لال�ستثمارات والتجارة
ميثلها ال�سيد يزن علي ال�سحيمات
البنك العربي اال�سالمي الدويل
ميثلها ال�سيد �سامل عبداملنعم برقان
�شركة الوجه العقاري اال�ستثماري
ميثلها املهند�س جمال عوده عوده
نقابة مقاويل الإن�شاءات الأردنيني
ميثلها املهند�س �ضرار ال�صرايرة  /لغاية .2010/3/31
ميثلها املهند�س �أحمد الطراونة � /إعتبار ًا من 2010/4/1
ال�سيد فهد عثمان طويلة

املن�صــب

اجلن�سيــة

رئي�س جمل�س الإدارة

�أردنية

نائب رئي�س
جمل�س االدارة
ع�ضو

�أردنية
�أردنية

ع�ضو

�أردنية

ع�ضو

�أردنية

ع�ضو

�أردنية

ع�ضو

�أردنية

ع�ضو

�أردنية

ع�ضو

�أردنية

ع�ضو

�أردنية

ع�ضو

�أردنية

عدد الأ�سهم كما هي عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ  2010/12/31بتاريخ 2009/12/31
6.467.128
ـ
4.100.786
ـ
5.191.244
207.469
1.571.263
ـ
1.600.000
10.000
895.000
ـ
500.000
305.948
250.000
ـ
143.597
1.000
50.000
ـ
ـ
500.000

6.299.205
ـ
4.068.122
ـ
5.191.244
284.845
1.571.263
ـ
1.500.000
10.000
890.000
ـ
500.000
305.948
250.000
ـ
143.597
51.000
50.000
ـ
ـ
500.000
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ب .عـدد الأ�سهـم اململوكـة من ِقبـل �أ�شخـا�ص الإدارة العليـا:
الرقم

الإ�ســـم

عدد الأ�سهم كما هي عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ  2010/12/31بتاريخ 2009/12/31

املن�صــب

1
2
3

م .نا�صر ها�شم عبداملعطي الهنيدي
م .غ�سان �أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز
�سامح خالد حممود ب�شناق

4

ح�سن عبداجلليل القطاونة

املدير العام � -إعتبار ًا من 2010/2/1
املدير التنفيذي لدائرة امل�شاريع �إعبتار ًا من 2010/4/1
املدير التنفيذي لل�ش�ؤون املالية لغاية 2010/8/1
وقائم ب�أعمال املدير العام لغاية 2010/1/31
املدير املايل � -إعتبار ًا من 2010/8/2

-

-

-

-

ج .عـدد الأ�سهـم اململوكـة من ِقبـل �أقـارب �أع�ضـاء جملـ�س الإدارة:
الرقم
1
2

الإ�ســـم
فهد عثمان طويله
هيفاء حممد حممد البندقجي
جمال عوده م�صطفى عوده
كوثر �أحمد حممد �سماحه
�إيا�س جمال عوده عوده
نزار جمال عوده عوده

املن�صــب

ال�صلــة

عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ 2009/12/31

عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ 2010/12/31

ع�ضو جمل�س
زوجته

61.225

61.225

ع�ضو جمل�س
زوجته
ابن
ابن

367
367
367

367
367
367

م�ساهمات ال�شركات امل�سيطر عليها من ِقبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا:
• ال�شركة امل�سيطر عليها نائب رئي�س جمل�س الإدارة � /شركة ال�شرق العربي للإ�ستثمارات املالية والإقت�صادية.
�إ�سم ال�شركة امل�سيطر عليها
�شركة الوجه العقاري الإ�ستثماري

عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ 2010/12/31
143.597

• ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من ِقبل باقي �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
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عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ 2009/12/31
143.597

� .18أ .مزايـا ومكافـ�آت رئيـ�س و�أع�ضـاء جملـ�س الإدارة خالل الفرتة من  2010/1/1ولغاية :2010/12/31
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ال�شخ�ص الطبيعي الذي
ميثل الع�ضوية

ا�ســـم الع�ضـو

بدل تنقالت �أع�ضاء
جمل�س الإدارة

تنقالت �أع�ضاء هيئات مديرين
– �شركات تابعة

3.600

---

3.600

1.000

3.600
3.600
3.600
3.600

1.000
1.000
500
---

3.600
3.600
3.600
3.600
900
2.700
39.600

------------3.500

م .عبداهلل خالد عبيدات
�صندوق التقاعد لأع�ضاء نقابة املهند�سني الأردنيني
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية ال�سيد معن علي ال�سحيمات
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
م .عوين مو�سى ال�ساكت
�شركة امل�ستقبل العربية لال�ستثمار
ال�سيد بكر احمد عوده
�شركة مزن لال�ستثمار والتطوير العقاري
م .جمال عوده عوده
�شركة الوجه العقاري اال�ستثماري
م .ماجد علي الطباع
�صندوق الت�أمني االجتماعي لأع�ضاء
نقابة املهند�سني الأردنيني
ال�سيد فهد عثمان طويلة
ال�سيد فهد عثمان طويلة
ال�سيد يزن علي ال�سحيمات
�شركة امل�أمونية لال�ستثمارات والتجارة
ال�سيد �سامل عبداملنعم برقان
البنك العربي الإ�سالمي الدويل
الأ�ستاذ �أمني فنخور اخلوالدة
نقابة املحامني الأردنيني
ال�صرايرة
عبداهلل
م�.ضرار
أردنيني
ل
ا
نقابة مقاويل الإن�شاءات
*
م�.أحمد يو�سف الطراونة **

املجموع

لغاية .2010/3/31
* املهند�س �ضرار عبداهلل ال�صرايرة
ً
** املهند�س �أحمد يو�سف الطراونة �إبتداءا من .2010/4/1
• ال يوجد �أي مزايا عينية يتمتع بها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ب .املكافـ�آت والرواتـب واملزايـا التي ا�ستحقـت لل�سـادة �أ�شخـا�ص الإدارة العليـا:
الرقم

الإ�ســم

الوظيفــة

1
2
3

م .نا�صر ها�شم عبداملعطي الهنيدي
م .غ�سان �أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز
ال�سيد �سامح خالد حممود ب�شناق

4

ال�سيد ح�سن عبداجلليل القطاونة

املدير العام � -إعتبار ًا من 2010/2/1
املدير التنفيذي لدائرة امل�شاريع – �إعتبار ًا من 2010/4/1
املدير التنفيذي لل�ش�ؤون املالية – لغاية 2010/8/1
القائم ب�أعمال املدير العام – لغاية 2010/1/31
املدير املايل – �إعتبار ًا من 2010/8/2
املجموع

رواتــب

�سفر وتنقل � /سيارة

 82.900دينار
 39.533دينار
 45.045دينار

�سيارة
ـ
ـ

 12.750دينار
 180.228دينار

ـ
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 .19التربعـات واملِنـح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:
ال يوجد تربعات ِومنح دفعتها ال�شركة خالل عام .2010
 .20العقود وامل�شاريع والإرتباطات التي عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س
الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي موظف بال�شركة �أو �أقاربهم:
ال يوجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة مع �شركات تابعة �أو �شقيقة �أو حليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم خالل عام .2010
� -21أ .م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة:
ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة خالل عام .2010
ب .م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي:
ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي خالل عام .2010
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 -22دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لل�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
تويل ال�شركة املهنية اهتماما كبريا ملمار�سات احلوكمة امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ،كما يلتزم جمل�س �إدارة ال�شركة بتطبيق �أعلى معايري الأداء املهنية على
جميع ن�شاطات ال�شركة ،وبالرغم من �أن ال�شركة املهنية من ال�شركات احلديثة الن�ش�أة �إال �أنها ت�سعى للإلتزام بتطبيق كافة التعليمات املتعلقة
بدليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة فقد مت ت�شكيل جلنة التدقيق منذ �إنطالقة ال�شركة وممار�ستها �أعمالها خالل العام  2007كما مت ت�شكيل
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خالل العام  2010وذلك تلبي ًة للمتطلبات القانونية لإدارة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،كما يعقد جمل�س الإدارة
اجتماعات دورية وغري دورية بكامل �أع�ضائه ملناق�شة توجه ال�شركة و�إ�ستثماراتها والتغري يف امل�ؤ�شرات املهمة على �إ�سرتاتيجية ال�شركة العامة.
�أو ًال :االلتزام باحلاكمية امل�ؤ�س�سية:
لدى ال�شركة جمموعة منتظمة من العالقات مع جمل�س الإدارة وامل�ساهمني وجميع الأطراف الأخرى ذات ال�صلة ،وتتناول هذه العالقات
الإطار العام لإ�سرتاتيجية ال�شركة والو�سائل الالزمة لتنفيذ �أهدافها ،وي�ضمن الإطار العام للحوكمة امل�ؤ�س�سية املعاملة العادلة القائمة
على امل�ساواة بني جميع امل�ساهمني ،كما يعرتف بجميع حقوق امل�ساهمني التي حددها القانون ،وي�ؤكد تزويدهم بجميع املعلومات املهمة
حول ن�شاط ال�شركة ،والتزام �أع�ضاء جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليتهم نحو ال�شركة وامل�ساهمني.
تقوم ال�شركة بت�ضمني تقريرها ال�سنوي تقرير ًا للجمهور عن مدى التزام �إدارة ال�شركة ببنود دليل احلوكمة ،مع بيان مدى التزام الإدارة
بتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر �أ�سباب عدم االلتزام ب�أي بند مل يتم تطبيقه ،و�سيتم حتديث هذا التقرير عن احلاكمية �سنوي ًا ون�شره
لإطالع امل�ساهمني.
ثاني ًا :جمل�س الإدارة (املجل�س)
 -1مبادئ عامة
�أ� -إن واجب جمل�س الإدارة الأ�سا�سي هو حماية حقوق امل�ساهمني وتنميتها على املدى الطويل ومن اجل القيام بهذا الدور يتحمل جمل�س
الإدارة م�س�ؤولية احلوكمة امل�ؤ�س�سية كاملة ،مبا يف ذلك توجه ال�شركة اال�سرتاتيجي وحتديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإ�شراف
على حتقيق هذه الأهداف.
ب -يتحمل املجل�س كافة امل�س�ؤوليات املتعلقة بعمليات الإ�ستثمار وتلبيتها للمتطلبات القانونية وذلك حفاظ ًا على م�صالح امل�ساهمني واجلهات
الأخرى ذات العالقة ،وكما يقوم املجل�س بالت�أكد من �أن �إدارة ال�شركة تتم ب�شكل حكيم و�ضمن �أُطر القوانني والتعليمات النافذة
وال�سيا�سات والأنظمة الداخلية لل�شركة (مت اعداد غالبية الأنظمة وال�سيا�سات الداخلية لل�شركة وهناك جزء منها قيد الإعداد و�سيتم
�إقرارها من ِقبل جمل�س الإدارة يف القريب العاجل ب�إذن اهلل عز وجل).
ج -يقوم املجل�س برت�سيخ مبد�أ التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه ال�شركة وجميع م�ساهميها ولي�س جتاه م�ساهم معني.
د -يقوم املجل�س بر�سم الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�شركة بالإ�ضافة �إىل الرقابة على الإدارة التنفيذية التي تقع عليها م�س�ؤوليات العمليات
اليومية ،كما يقوم املجل�س بامل�صادقة على الأنظمة الداخلية ويت�أكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد ال�شركة باخلطة اال�سرتاتيجية
وال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة �أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاها .كما �سيقوم املجل�س ب�إعداد اخلطط
املالئمة لإدارة املخاطر والتعامل معها.
 -2رئي�س املجل�س /املدير العام
يتم الف�صل بني من�صبي رئي�س املجل�س (الرئي�س) واملدير العام وعلى �أن ال تربط بني الرئي�س واملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الثالثة،
ويكون الف�صل يف امل�س�ؤوليات مبوجب تعليمات كتابية مقرة من املجل�س ويتم مراجعتها كلما اقت�ضت احلاجة .ورئي�س املجل�س لي�س تنفيذيا فهو
غري متفرغ وال ي�شغل �أية وظيفة يف ال�شركة .كما يتم الإف�صاح عن و�ضع رئي�س املجل�س �سواء تنفيذي �أو غري تنفيذي.
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 -3دور رئي�س املجل�س (الرئي�س)
يقوم الرئي�س مبا يلي:
�أ� -إقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية لل�شركة وبني الأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني.
ب -خلق ثقافة – خالل اجتماعات املجل�س – ت�شجع على النقد البناء حول الق�ضايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني
الأع�ضاء ،كما ت�شجع على النقا�شات والت�صويت على تلك الق�ضايا.
ج -الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية �إىل كل من �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.
د -الت�أكد من التزام ال�شركة مبعايري احلاكمية امل�ؤ�س�سية من خالل الأنظمة والتعليمات الداخلية يف ال�شركة.
 -4ت�شكيلة املجل�س
�أ -يت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية من �أحد ع�شر ع�ضو ًا ،ويتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س من قبل الهيئة العامة لفرتة �أربع �سنوات،
كما يتم انتخاب رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ب -يراعى يف ت�شكيل املجل�س التنوع يف اخلربات العملية واملهنية واملهارات املتخ�ص�صة والتي ت�ؤهل كل واحد منهم الن يبدي ر�أيه
يف مناق�شات املجل�س با�ستقاللية تامة.
ج -يراعى �أن يكون من بني �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء م�ستقلني.
د -يعرف الع�ضو امل�ستقل على انه الع�ضو (�سواء ب�صفته ال�شخ�صية �أو ممثال ل�شخ�ص اعتباري) الذي ال يربطه بال�شركة �أي عالقة
�أخرى غري ع�ضويته يف جمل�س الإدارة الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور ال يت�أثر ب�أي اعتبارات �أو �أمور خارجية ويت�ضمن احلد
الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها يف الع�ضو امل�ستقل ما يلي:
� -1أن ال يكون قد عمل كموظف يف ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
� -2أن ال تربطه ب�أي �إداري يف ال�شركة قرابة دون الدرجة الثانية.
� -3أن ال يتقا�ضى من ال�شركة �أي راتب �أو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ضاه لقاء ع�ضويته يف املجل�س.
� -4أن ال يكون ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالكا ل�شركة تتعامل معها ال�شركة با�ستثناء التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و�/أو
الأعمال املعتادة التي تقوم بها ال�شركة وعلى �أن حتكم هذه الأعمال ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف
�آخر ودون �أي �شروط تف�ضيلية.
� -5أن ال يكون �شريك ًا للمدقق اخلارجي �أو موظفا لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
� -6أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�سمال ال�شركة �أو يكون حليفا مل�ساهم �آخر.
 -5تنظيم �أعمال املجل�س
�أ -بهدف �ضمان �شمولية املوا�ضيع املعرو�ضة يف اجتماعات املجل�س ،ال تقل اجتماعات املجل�س عن ( )6اجتماعات يف ال�سنة وقد
عقد املجل�س � 13إجتماعا خالل العام .2010
ب -تقوم الإدارة التنفيذية باقرتاح املوا�ضيع التي تراها مهمة على جدول �أعمال كل اجتماع.
ج -يتم بحث املوا�ضيع املعرو�ضة يف اجتماعات املجل�س ب�شكل �شمويل.
د -يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة ال�شركة وجود �أع�ضاء يف املجل�س م�ستقلني بهدف �ضمان توفر قرارات مو�ضوعية وللحفاظ على
م�ستوى من الرقابة مبا ي�ضمن توازن ت�أثريات جميع الأطراف مبا فيهم الإدارة التنفيذية وامل�ساهمني الرئي�سيني والت�أكد من �أن
القرارات املتخذة تقع يف م�صلحة ال�شركة.
هـ -تقوم ال�شركة بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س لتمكينهم من اتخاذ القرارات
املنا�سبة.
و -يقوم �أمني �سر املجل�س بتدوين كافة نقا�شات املجل�س التي تتم خالل اجتماعات املجل�س.

26

ز� -أن م�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة حمددة ووا�ضحة ومبا يتما�شى والت�شريعات ذات العالقة ،و�ستقوم ال�شركة بتزويد كل ع�ضو من
�أع�ضاء املجل�س بكتاب يو�ضح حقوق الع�ضو وم�س�ؤولياته وواجباته.
ح� -إن جميع العمليات التي تتطلب موافقة املجل�س تكون مو�ضحة كتابيا.
ي -يقوم �أع�ضاء املجل�س باالطالع ب�شكل دائم على التطورات داخل ال�شركة والقطاعات اال�ستثمارية املحلية والدولية وتقوم الإدارة
بتزويد الأع�ضاء مبلخ�ص منا�سب عن �أعمال ال�شركة.
ك� -إن ات�صال �أع�ضاء املجل�س وجلانه متاح مع الإدارة التنفيذية.
ل -ت�ضع ال�شركة هيك ًال تنظيمي ًا يبني الت�سل�سل الإداري (مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية) .و�سيتم الإف�صاح للجمهور عن
اجلزء من الهيكل التنظيمي الذي يبني امل�ستويات الإدارية العليا فيه.
م -يقوم �أمني �سر املجل�س بالت�أكد من اتباع �أع�ضاء املجل�س للإجراءات املقررة من املجل�س ،ومن نقل املعلومات بني �أع�ضاء املجل�س
وجلانه والإدارة التنفيذية ،بالإ�ضافة �إىل حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وكتابة حما�ضر االجتماع ،وعلى املجل�س �أن يحدد وظيفة
ومهام �أمني �سر املجل�س ب�شكل ر�سمي وكتابي ومبا يتما�شى وم�ستوى امل�س�ؤوليات امل�شار �إليها �أعاله ،كما يتم اتخاذ �أي قرار يتعلق
بتعيينه �أو تنحيته من قبل املجل�س بالإجماع.
� -6أن�شطة املجل�س :التعيينات ،الإحالل والتطوير
�أ -يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة املجل�س تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة املنا�سبة.
ب -يتم احل�صول على موافقة املجل�س عند تعيني بع�ض املدراء التنفيذيني مثل املدير التنفيذي لدائرة امل�شاريع واملدير التنفيذي لل�ش�ؤون
املالية واملدير التنفيذية لال�ستثمار والتطوير والت�أكد من توفر اخلربات املطلوبة لديهم.
ج� -سيقوم املجل�س ب�إقرار خطط �إحالل ( )Succession Plansللمدراء التنفيذيني لل�شركة وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات
الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف.
� -7أن�شطة املجل�س :التقييم الذاتي وتقييم �أداء املدير العام
�أ -يقوم املجل�س بتقييم �أدائه ككل ،مرة واحدة على الأقل �سنويا ،باتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعاليته .وبحيث يكون معيار
تقييم الأداء مو�ضوعي ويت�ضمن مقارنة بال�شركات الأخرى وامل�ؤ�س�سات امل�شابهة ،بالإ�ضافة �إىل معايري �سالمة و�صحة البيانات املالية
لل�شركة ومدى االلتزام باملتطلبات الرقابية .
ب -يتم تقييم املدير العام من قبل املجل�س �سنويا.
� -8أن�شطة املجل�س :التخطيط � ،أنظمة ال�ضبط والرقابة  ،ميثاق �أخالقيات العمل  ،تعار�ض امل�صالح
�أ -يقوم املجل�س بتحديد �أهداف ال�شركة ويقوم بر�سم واعتماد ا�سرتاتيجيات لتحقيق هذه الأهداف .وتقوم الإدارة التنفيذية بو�ضع
خطط عمل تتما�شى مع تلك اال�سرتاتيجيات وذلك من خالل عملية تخطيط ت�شمل م�ساهمة جميع دوائر ال�شركة .ويقوم املجل�س
باعتماد اال�سرتاتيجية وخطط العمل والت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية مبراجعة �إجنازات الأداء وفقا خلطط العمل ومن اتخاذ
الإجراءات الت�صويبية حيثما لزم .وتعترب عملية �إعداد املوازنات التقديرية جز ًء من عملية التخطيط ق�صري الأجل وقيا�س الأداء.
ب -يقوم املجل�س بالت�أكد دوما من �أن ال�شركة تتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعمالها .وليتم ذلك قام املجل�س ب�إقرار دليل العالقة مع
�أ�صحاب امل�صالح وكذلك دليل منع ا�ستغالل املعلومات لت�ضمن تعريف ًا لتعار�ض امل�صالح وال�صفقات التي يقوم بها موظفو ال�شركة
مل�صلحتهم ال�شخ�صية بنا ًء على معلومات داخلية عن ال�شركة مت احل�صول /االطالع عليها نتيجة ال�صالحيات املعطاة لهم .و�سيتم
تعميم هذه ال�سيا�سات وميثاق �أخالقيات العمل على كافة موظفي ال�شركة و�أع�ضاء املجل�س واحل�صول على موافقتهم عليها ون�شرها
للجمهور .وعلى �أن وتت�ضمن هذه ال�سيا�سات ما يلي:
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 -1قواعد و�إجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العالقة �سواء بني ال�شركة وموظفيها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها
�أو �شركاتهم � ،أو الأطراف ذوي ال�صلة بهم ،وعلى ان ال ي�شارك الع�ضو يف �أي اجتماع يتم فيه الت�صويت على تعاقد
�أو �إتفاق من هذا العمليات .كما يتم الإف�صاح عنها يف التقرير ال�سنوي لل�شركة ،وعلى املدقق الداخلي وجلنة
التدقيق الت�أكد من �أن عمليات الأطراف ذوي العالقة قد متت وفقا لهذه ال�سيا�سة.
� -2أنظمة �ضبط وا�ضحة متنع �أع�ضاء املجل�س واملوظفني من ا�ستغالل املعلومات الداخلية يف ال�شركة مل�صلحتهم
ال�شخ�صية.
ج� -سيتم العمل على �أن تكون هذه ال�سيا�سات مكتوبة وتغطي كافة الأن�شطة التي تقوم بها ال�شركة ،ويتم تعميمها على
كافة امل�ستويات الإدارية ،ويتم مراجعتها بانتظام للت�أكد من �شمولها لأي تعديالت �أو تغيريات طر�أت على القوانني
والتعليمات والظروف االقت�صادية و�أي �أمور �أخرى تتعلق بال�شركة.
ثالثا :جلان املجل�س
� -1أحكام عامة
�أ -يقوم املجل�س ،وبهدف زيادة فعاليته ،بت�شكيل جلان منبثقة عنه ب�أهداف حمددة يتم تفوي�ضها ب�صالحيات وم�س�ؤوليات
من قبله وملدة حمددة من الوقت ،وبحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية �إىل املجل�س ككل .علما بان وجود هذه
اللجان ال يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة جلميع الأمور املتعلقة بال�شركة.
ب -يعتمد مبد�أ ال�شفافية يف تعيني �أع�ضاء جلان املجل�س .ويتم الإف�صاح عن �أ�سماء الأع�ضاء يف هذه اللجان وملخ�ص عن
مهامها وم�س�ؤولياتها �ضمن التقرير ال�سنوي لل�شركة.
ميكن للمجل�س �أن يقوم بدمج مهام عدة جلان من جلانه �إذا كان ذلك منا�سبا �أو �أكرث مالئمة من الناحية الإدارية.
 -2جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
�أ� -ستقوم ال�شركة بت�شكيل جلنة منبثقة عن جمل�س الإدارة ت�سمى جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية تقوم بتوجيه عملية �إعداد
وحتديث وتطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
ب� -ستقوم اللجنة بالإ�شراف على ممار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف ال�شركة وتعمل على �ضمان وجود جميع العنا�صر
الالزمة للحاكمية امل�ؤ�س�سية.
 -3جلنة التدقيق
�أ -تت�ألف جلنة التدقيق يف ال�شركة من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني على الأقل ،و يتم الإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء هذه
اللجنة يف التقرير ال�سنوي لل�شركة.
ب -يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة ال�شركة �أن يكون على الأقل ع�ضوين من �أع�ضاء جلنة التدقيق حا�صلني على م�ؤهالت علمية
و�/أو خربة عملية يف جماالت الإدارة املالية ،وان ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف اللجنة عن ع�ضوين اثنني.
ج -تقوم جلنة التدقيق مبمار�سة امل�س�ؤوليات وال�صالحيات املوكلة �إليها مبوجب قانون ال�شركات و�أي ت�شريعات �أخرى ذات
عالقة ،ويت�ضمن ذلك مراجعة ما يلي:
ج 1/نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي لل�شركة.
ج 2/الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.
ج� 3/أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف ال�شركة.
د -تقوم جلنة التدقيق بتقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني� ،إنهاء عمل ،مكاف�آت املدقق اخلارجي /والداخلي و�أي
�شروط تعاقدية �أخرى تتعلق به ،بالإ�ضافة �إىل تقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي /والداخلي مع الأخذ باالعتبار �أي
�أعمال �أخرى خارج نطاق التدقيق قام بها بهدف �ضمان تلك املو�ضوعية.
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هـ -تتوفر لدى جلنة التدقيق �صالحية احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية بالإ�ضافة �إىل حقها يف ا�ستدعاء
�أي موظف تنفيذي �أو ع�ضو جمل�س �إدارة حل�ضور اجتماعاتها.
و -تقوم جلنة التدقيق باالجتماع مع املدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي ،مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وبدون ح�ضور
الإدارة التنفيذية.
ز� -إن م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية لل�شركة فيما يتعلق بالرقابة على كفاية
�أنظمة الرقابة الداخلية لدى ال�شركة.
ح -تقوم جلنة التدقيق باعتماد خطة التدقيق ال�سنوية ومراقبة تطبيقها� ،إ�ضافة �إىل مراجعة مالحظات التدقيق ،وتعد
جلنة التدقيق امل�س�ؤول املبا�شر عن الإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي.
 -4جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
�أ -مت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف ال�شركة من خم�سة �أع�ضاء م�ستقلني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ب -تتوىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بتحديد فيما �إذا كانت للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل �آخذة بعني االعتبار احلد الأدنى
للمتطلبات الواجب توفرها فيه والواردة يف هذا الدليل.
ج -تتوىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�س�ؤولية توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن ال�شركة
لأع�ضاء املجل�س عند الطلب ،والت�أكد من اطالعهم امل�ستمر حول احدث املوا�ضيع ذات العالقة .وحتقيقا لذلك �ستقوم
ال�شركة بت�شجيع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على ح�ضور الندوات واملنا�سبات التي تتيح لهم فر�صة اللقاء مع امل�ؤ�س�سات
وال�شركات املحلية والعاملية.
د -تو�صي جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باملكاف�آت (مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملزايا الأخرى) للمدير العام.
هـ -تتوىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�س�ؤولية الت�أكد من وجود �سيا�سة مكاف�آت لدى ال�شركة ت�ضمن �أن تكون املكاف�آت /
الرواتب كافية ال�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف ال�شركة واالحتفاظ بهم وب�شكل يتما�شى مع املكاف�آت  /الرواتب
املمنوحة من قبل ال�شركات املماثلة يف ال�سوق.
و� -سيتم الإف�صاح عن ملخ�ص ل�سيا�سة املكاف�آت لدى ال�شركة يف التقرير ال�سنوي ،وحتديدا مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل
على حده و�أعلى رواتب مت دفعها خالل ال�سنة للمدراء التنفيذيني من غري �أع�ضاء املجل�س.
ز -ال يوجد ما مينع من قيام جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ت�سمية �أ�شخا�ص من �أع�ضاء املجل�س لإعادة تر�شيحهم
وانتخابهم وفقا لأحكام قانون ال�شركات� ،آخذة بعني االعتبار عدد مرات ح�ضورهم ونوعية وفاعلية م�شاركتهم يف
اجتماعات املجل�س ،علما بان قانون ال�شركات ين�ص على �أن مدة �صالحية املجل�س تنتهي بعد �أربع �سنوات من تاريخ
انتخابه وانه يتطلب لتجديد ع�ضوية �أي ع�ضو جمل�س تر�شيح نف�سه لالنتخاب خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي
لل�شركة.
 -5جلنة �إدارة املخاطر
�أ� -ستقوم ال�شركة بت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر يف ال�شركة �أو �إيكال مهامها �إىل جلنة �أخرى من اللجان التي �سيتم
ت�شكيلها.
ب� -ستقوم جلنة �إدارة املخاطر بو�ضع ومراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر لدى ال�شركة قبل اعتمادها من
املجل�س .وتقع على الإدارة التنفيذية م�س�ؤولية تنفيذ هذه اال�سرتاتيجيات بالإ�ضافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات
�إدارة خمتلف �أنواع املخاطر.
ج -تواكب جلنة �إدارة املخاطر التطورات ال�سريعة والتعقيدات املتزايدة التي تطر�أ على �إدارة املخاطر داخل ال�شركة،
وتقوم برفع تقارير دورية �إىل املجل�س حول تلك التطورات.
د -يعمل جمل�س الإدارة على �ضمان وجود نظام رقابي داخلي ف ّعال والتحقق من ُح�سن �أدائه كما يقرر املجل�س �سيا�سات
�إدارة املخاطر ب�شكل عام ويحدد �إطارها.
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رابعا :ال�ضبط والرقابة الداخلية
�-1أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية
�أ� -سيتم �إعداد هيكل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ويتم مراجعتها من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ،مرة
واحدة على الأقل �سنويا.
ب� -سيقوم املجل�س بت�ضمني التقرير ال�سنوي لل�شركة تقريرا حول مدى كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية وبحيث
يت�ضمن التقرير ما يلي:
ب 1/فقرة تو�ضح م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية عن و�ضع �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية واملحافظة على تلك الأنظمة.
ب 2/فقرة حول �إطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية با�ستخدامه لتقييم فعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
ب 3/تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات املالية التي يت�ضمنها
التقرير ال�سنوي لل�شركة.
ب 4/الإف�صاح عن �أي مواطن �ضعف يف �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية (�أي موطن �ضعف جوهري
هو نقطة �أو جمموعة نقاط �ضعف وا�ضحة ينتج عنها احتمال عدم �إمكانية منع �أو الك�شف عن بيان غري �صحيح وذا
اثر جوهري).
ب 5/تقرير من املدقق اخلارجي يبني ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
ب 6/تقرير من اللجنة ال�شرعية يبني ر�أيهم يف التزام الإدارة التنفيذية بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على �أعمال
ال�شركة.
ج� -ستقوم ال�شركة بو�ضع �إجراءات متكن املوظفني من الإبالغ وب�شكل �سري يف حينه عن وجود خماوف بخ�صو�ص
احتمالية حدوث خمالفات  ،وب�شكل ي�سمح بان يتم التحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها .ويتم مراقبة
تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة التدقيق.
 -2التدقيق الداخلي:
�أ -مت التعاقد مع مدقق داخلي (طرف ثالث) وعالقته ب�صورة مبا�شرة مع جلنة التدقيق  ،وللمدقق الداخلي احلق يف
احل�صول على �أي معلومة واالت�صال ب�أي موظف داخل ال�شركة كما له كافة ال�صالحيات التي متكنه من �أداء املهام
املوكلة �إليه وعلى النحو املطلوب ،ويقوم املدقق الداخلي بتقدمي تقارير ربع �سنوية عن �أعمال ال�شركة.
ب -يقوم املدقق الداخلي برفع تقارير ربع �سنوية �إىل رئي�س جلنة التدقيق.
ج -يكون املدقق الداخلي م�س�ؤو ًال عن اقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون م�س�ؤوليته �إعالم جلنة التدقيق عن
�أي احتمالية لوجود تعار�ض يف امل�صالح.
د -ميار�س املدقق الداخلي مهامه ويعد تقاريره كاملة دون �أي تدخل خارجي ويحق له مناق�شة التقارير مع الدوائر التي
مت تدقيقها.
هـ -تت�ضمن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية للمدقق الداخلي – والتي يجب �أن تقوم على �أ�سا�س املخاطر – مراجعة وبحد �أدنى ما
يلي:
 .1العمليات املالية يف ال�شركة (للت�أكد من ان املعلومات الرئي�سية حول الأمور املالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة
واالعتمادية والتوقيت املنا�سب).
 .2االمتثال ل�سيا�سات ال�شركة الداخلية واملعايري والإجراءات والقوانني والتعليمات ذات العالقة.
و -تت�ضمن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية للمدقق الداخلي الت�أكد من تنفيذ العمليات وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وما يقره
امل�ست�شار ال�شرعي لل�شركة.
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 -3امل�ست�شارون ال�شرعيون (جمموعة الرقابة لال�ست�شارات ال�شرعية):
�أ -مت التعاقد مع جمموعة الرقابة للإ�ست�شارات ال�شريعة والتي توفر لل�شركة امل�شورة ال�شرعية لأعمال ال�شركة والرقابة
عليها من خالل علماء �شرعيني.
ب -تكون مهام امل�ست�شارون ال�شرعيون:
 .1درا�سة جميع املو�ضوعات واال�ستف�سارات وال�صيغ املختلفة التي تتعامل بها ال�شركة للت�أكد من �أنها تن�سجم مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
 .2يقوم بالتحقق من وجود ال�سند الفقهي امل�ؤيد لعمل ال�شركة يف نطاق عمليات اال�ستثمار (مثال تطهري الأموال املت�أتية
من املتاجرة بالأ�سهم).
 .3التحقق والقناعة من مراعاة ال�ضوابط ال�شرعية لكل العقود والتعليمات وغريها من املعامالت واملتطلبات الإجرائية
لها وعدم وجود مانع �أو حمظور �شرعي تتم املوافقة عليها �أو يتم تعديلها لتن�سجم مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
� .4إ�صدار تقرير �سنوي من قبل امل�ست�شارون ال�شرعيون عن كل �سنة منتهية يتم فيه مراجعة امليزانية العامة لل�شركة
وبيان الأرباح واخل�سائر والإي�ضاحات املرفقة وعدم �إظهار �أي خمالفة �شرعية بها.
 -4التدقيق اخلارجي:
يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره ،ويجتمع املدقق اخلارجي مع جلنة التدقيق بدون ح�ضور
الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل �سنويا.
خام�سا :العالقة مع امل�ساهمني:
 -1تقوم ال�شركة باتخاذ خطوات لت�شجيع امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ،وللت�صويت �إما ب�شكل
�شخ�صي �أو توكيل �شخ�ص يف حالة غيابهم.
 -2يح�ضر ر�ؤ�ساء اللجان املنبثقة عن املجل�س االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
 -3يح�ضر ممثلون عن املدققني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن �أي �أ�سئلة قد تطرح حول
التدقيق وتقرير املدقق.
 -4يراعى الت�صويت على كل ق�ضية على حدة تثار خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
 -5وفقا ملا ورد يف قانون ال�شركات ،ينتخب �أع�ضاء املجل�س �أو يعاد انتخابهم خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ووفقا ملا
جاء يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�س االجتماع.
 -6بعد انتهاء االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة يتم �إعداد تقرير الطالع امل�ساهمني حول املالحظات التي متت خالله والنتائج
مبا يف ذلك نتائج الت�صويت والأ�سئلة التي قام امل�ساهمني بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.
�ساد�سا :ال�شفافية والإف�صاح:
 -1تقوم ال�شركة بالإف�صاح وفقا للمعايري املحا�سبية والتعليمات والقوانني النافذة والت�شريعات ذات العالقة وتقع على
�إدارة ال�شركة م�س�ؤولية الت�أكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعليمات والأنظمة وتقوم الإدارة التنفيذية برفع
تقارير حول تطورات هذه التعليمات �إىل املجل�س بالإ�ضافة �إىل تقدمي التو�صيات حول ُ�سبل تعزيز ممار�سات ال�شركة
يف جمال الإف�صاح.
 -2تلتزم ال�شركة بتوفري معلومات ذات داللة ومعنى حول ن�شاطاتها للم�ساهمني ،واجلمهور ب�شكل عام ،مع الرتكيز على
الق�ضايا التي تثري قلق امل�ساهمني و �سيف�صح عن جميع هذه املعلومات ب�شكل دوري ومتاح للجميع.
 -3تو�ضح ال�شركة يف تقريرها ال�سنوي م�س�ؤوليتها جتاه دقة وكفاية البيانات املالية لل�شركة واملعلومات الواردة يف تقريرها
ال�سنوي.
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� -4ستقوم ال�شركة بتجهيز خطوط ات�صال مع ال�سلطات الرقابية وامل�ساهمني واجلمهور ب�شكل عام وتكون هذه اخلطوط من خالل ما يلي:
�أ -وظيفة عالقات امل�ساهمني وي�شغلها كادر م�ؤهل قادر على توفري معلومات �شاملة ومو�ضوعية وحمدثة عن ال�شركة وم�شاريعها وو�ضعها
املايل.
ب -التقرير ال�سنوي والذي يتم �إ�صداره بعد نهاية ال�سنة املالية.
جـ -االجتماعات الدورية بني الإدارة التنفيذية يف ال�شركة وامل�ستثمرين وامل�ساهمني.
د -تقدمي ملخ�ص دوري للم�ساهمني وال�صحفيني املتخ�ص�صني يف القطاع العقاري من قبل الإدارة التنفيذية العليا وب�شكل خا�ص املدير
العام واملدير املايل.
هـ -توفري املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي لل�شركة �أو يف املحا�ضرات التي تقدمها الإدارة التنفيذية وذلك من خالل وظيفة عالقات
امل�ساهمني وعلى املوقع الإلكرتوين لل�شركة ب�شكل حمدث.
 -5يت�ضمن التقريـر ال�سنوي لل�شركة �إف�صاح مـن الإدارة التنفيذية لل�شركة ي�سمح للم�ساهمني واجلمهور بالإطالع على م�شاريع ال�شركة احلالية
وامل�ستقبلية والو�ضع املايل لل�شركة  ،وتتعهد ال�شركة بااللتزام ب�أن جميع الإي�ضاحات الواردة يف هذا الإف�صاح معتمدة وكاملة وعادلة
ومتوازنة ومفهومة وت�ستند �إىل البيانات املالية املن�شورة لل�شركة.
 -6يت�ضمن التقرير ال�سنوي وكجزء من االلتزام بال�شفافية والإف�صاح الكامل على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�أ -دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى ال�شركة والتفا�صيل ال�سنوية اللتزامها ببنودها.
ب -معلومات عن كل ع�ضو جمل�س �إدارة :م�ؤهالته وخرباته ،مقدار ح�صته يف ر�أ�سمال ال�شركة ،فيما �إذا كان م�ستقل ،تنفيذي �أو غري
تنفيذي ،ع�ضويته يف جلان املجل�س ،تاريخ انتخابه يف املجل�س ،املكاف�آت /الرواتب التي ح�صل عليها من ال�شركة.
جـ -ملخ�ص للهيكل التنظيمي لل�شركة.
د -ملخ�ص ملهام وم�س�ؤوليات جلان املجل�س و�أي �صالحيات قام املجل�س بتفوي�ضها لتلك اللجان.
هـ -عدد مرات اجتماع املجل�س وجلان املجل�س.
و -ملخ�ص عن �سيا�سة املكاف�آت و�أعلى راتب مت دفعه للإدارة التنفيذية.
ز� -شهادة املجل�س بكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
حـ -امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة.

32

جـدول �أعمـال �إجتمـاع الهيئـة العامـة العـادي الرابع
 .1تالوة وقائع �إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث املنعقد بتاريخ .2010/4/28
 .2مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة الثالث واخلطة امل�ستقبلية لعام .2011
� .3سماع تقرير مدققي احل�سابات كما هو للفرتة من  2010/1/1ولغاية .2010/12/31
 .4مناق�شة امليزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفرتة من  2010/1/1ولغاية .2010/12/31
� .5إبراء ذمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة للفرتة من  2010/1/1ولغاية .2010/12/31
� .6إنتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة الثاين لل�شركة املهنية.
� .7إنتخاب مدققي ح�سابات لل�شركة لل�سنة املالية  2011وحتديد �أتعابهم �أو تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد
�أتعابهم.
� .8أية �أمور �أخرى يوافق على طرحها من ِقبل  %10من حملة �أ�سهم ال�شركة املهنية.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير الهيئة العلمية ل�شركة الرقابة لال�ست�شارات ال�شرعية
على البيانات املالية لل�شركة املهنية لعام  2010م
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل و�آله  ،وبعد،،
ف�إن الهيئة العلمية ملجموعة الرقابة لال�ست�شارات ال�شرعية ت�ضطلع ب�أعمال اال�ست�شارات ال�شرعية لل�شركة املهنية لال�ست�شارات
العقارية والإ�سكان وكانت ح�صيلة �أعمالها يف العام  2010م �أن عقدت �ستة وع�شرين اجتماع ًا يف مقر �شركة جمموعة الرقابة
�أجنزت خاللها مناق�شة ودرا�سة العقود التي متت �إحالتها �إليها من عقود البيع وعقود امل�شاركات وعقود املقاوالت وقدمت
مالحظاتها وتعديالتها ،كما در�ست الإجراءات والأدلة املعدة لل�شركة املهنية ،و�سجلت عليها املالحظات التي ر�أتها وردت على
الت�سا�ؤالت بخ�صو�ص ت�صويب �أو�ضاع حمفظة الأ�سهم وعقدت ع�شرة اجتماعات يف مقر ال�شركة املهنية بح�ضور بع�ض �أع�ضاء
الإدارة ومن يلزم من الأق�سام املختلفة ،وعر�ضت يف هذه االجتماعات قراراتها التي متت يف االجتماعات التي عقدتها الهيئة العلمية
منفردة وما يلزم من متابعات.
وتابعت اللجنة �إ�صدار الفتاوى من خالل اجتماعاتها ،كما وجهت خالل عام  2010م ت�سعة وثالثني خطاب ًا �أو توجيه ًا �أو تقرير ًا
ت�شتمل على نتائج درا�ستها ومالحظاتها يف اجتماعاتها ال�سابقة ،كما تابعت �إر�سال التقارير ال�شهرية لأعمال الهيئة العلمية وب�شكل
منتظم على مدار ال�سنة  2010م.
وعليه فقد كنا �أبدينا ر�أينا فيما �إذا كانت ال�شركة تلتزم ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية و�أ�صدرنا الفتاوى والقرارات الالزمة
وقدمنا التعديالت والت�صحيحات الالزمة ومت االخذ بها.
و�أخريا اطلعنا على البيانات املالية املوحدة لل�شركة للفرتة من  2010/1/1ولغاية  2010/12/31م وبعد اطالعنا ف�إننا نو�صي
بامل�صادقة على هذه القوائم.
ون�ؤكد هنا ان م�س�ؤولية الت�أكد من ان ال�شركة تعمل وفقا لإحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية تقع على الإدارة واما م�س�ؤوليتنا
فتنح�صر يف ابداء ر�أي م�ستقل بناء على ما اطلعنا عليه.
ويف ر�أينا :
 -1ان العقود واملعامالت التي اطلعنا عليها خالل عام  2010م قد متت او عدلت وفق احكام ال�شرعية اال�سالمية وتبقى م�س�ؤولية
االدارة يف متابعة تنفيد التعديالت.
 -2ان االدلة واالجراءات الداخلية التي اطلعنا عليها وبعد االخذ باملالحظات تتفق مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية.
 -3تتابع ال�شركة املهنية العمل وفق الآلية املتفق عليها لتطهري �أرباح الأ�سهم املختلطة ،والتخل�ص من اال�سهم املحرمة وقد مت
ح�ساب خم�ص�صات التطهري املطلوبة ل�سنة  2009م وقام جمل�س الإدارة –م�شكور ًا – ب�إقرار ذلك والعمل جار على ح�ساب
خم�ص�صات التطهري عن عام  2010م.
 -4اعلنت ادارة ال�شركة املهنية على موقعها كيفية ح�ساب الوعاء الزكوي لأ�سهم ال�شركة وفق ما �أفادت به الهيئة العلمية ليقوم
بعد ذلك كل من امل�ساهمني الراغبني باخراج زكاتهم.
واخريا ف�إن الهيئة العلمية:
 -1تن�صح مبتابعة ومراجعة عمل �شركة اليا�سمني للو�ساطة املالية وخ�صو�صا يف جمال الو�ساطة يف �شراء وبيع ا�سهم ال�شركات
املختلطة واملحرمة وذلك باعتبار ان ال�شركة املهنية �شريكة يف هذه ال�شركة
 -2تن�صح بتوجيه احلجم الكبري من ال�سيولة ور�أ�س املال �إىل اال�ستثمار املنا�سب مبا يخدم بع�ض القطاعات احليوية يف البلد ومبا
يعو�ض امل�ساهمني عن خ�ساراتهم وهذه امانة تتحملها االدارة.

34

البيانات املالية املوحدة
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
ال�سادة الهيئة العامة للم�ساهمني املحرتمني
ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لل�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان � -شركة م�ساهمة عامة
حمدودة -و�شركاتها التابعة (املجموعة) والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف  31كانون الأول  2010وكل من
بيانات الدخل ال�شامل املوحد والتغريات يف حقوق امللكية املوحدة والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ،
وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة  ،و�إي�ضاحات تف�سريية �أخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
ً
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وعن
�إعداد نظام رقابة داخلية الذي تعتربه الإدارة �ضروريا لغر�ض �إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة  ،خالية من
�أخطاء جوهرية � ،سواء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن خط�أ .
م�س�ؤولية مدقق احل�سابات امل�ستقل
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة �إ�ستناداً �إىل تدقيقنا  ،وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايري الدولية
للتدقيق  ،وتتطلب تلك املعايري �أن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني املنا�سبة و�أن نقوم بتخطيط و�إجراء التدقيق للح�صول
على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من �أخطاء جوهرية .
يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على ّبينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�صاحات يف البيانات املالية املوحدة ،ت�ستند
الإجراءات املختارة �إىل تقديرنا .مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت نا�شئة
عن احتيال �أوعن خط�أ ،وعند القيام بتقييم تلك املخاطر ن�أخذ يف الإعتبار �إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة واملتعلقة
بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية املوحدة ،وذلك لغر�ض ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�ض
�إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية يف املجموعة  .ويت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة،
ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل للبيانات املالية املوحدة.
نعتقد �إن بينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�ساً لر�أينا حول التدقيق .
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الر�أي
يف ر�أينا � ،إن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف
 31كانون الأول  ،2010و�أداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية
للتقارير املالية.
تقرير حول املتطلبات القانونية الأخرى
حتتفظ املجموعة ب�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية ،وتتفق مع البيانات املالية املوحدة املرفقة ،ونو�صي الهيئة العامة
		
امل�صادقة عليها.
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
و�شركاتها التابعة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
بيان املركز املايل املوحد
�إي�ضاح
املوجودات
النقد وما يف حكمه
وديعة لدى بنك �إ�سالمي
�شيكات بر�سم التح�صيل ت�ستحق خالل عام
دفعات مقدمة للمقاولني
موجودات مالية للمتاجرة
ا�ستثمارات م�شرتكة يف �أرا�ضي للمتاجرة
�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
�شيكات بر�سم التح�صيل ت�ستحق خالل �أكرث من عام
�إ�ستثمار يف �شركة حليفة
م�شاريع قيد الإجناز
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات
دائنون
�شيكات م�ؤجلة الدفع
دفعات م�ستلمة على ح�ساب بيع �شقق
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوب لطرف ذو عالقة
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
حقوق م�ساهمي ال�شركة
ر�أ�س املال املدفوع
ما متلكه ال�شركة التابعة يف �أ�سهم ال�شركة الأم
اخل�سائر املرتاكمة
ح�صة ال�شركة من التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع لل�شركة احلليفة
الإحتياطي الإجباري
�صايف حقوق م�ساهمي ال�شركة
حقوق غري امل�سيطرين
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

5
6

7
8
9

10
12
13
14

15
16
17
11

18

19

 31كانون الأول 2010

 31كانون الأول 2009

دينار
13.178.003
1.500.000
15.000
545.978
6.663.219
319.442
22.221.642
10.000
990.852
28.401.129
144.297
6.496
51.774.416

دينار
16.463.199
7.762.877
1.991.441
306.769
26.524.286
982.998
25.287.988
181.133
8.352
52.984.757

113.834
552.835
239.086
176.143
1.081.898
1.661.302
2.743.200

25.434
111.573
488.460
265.104
149.097
1.039.668
1.954.071
2.993.739

55.000.000
()791.055
()5.206.676
7.592
8.661
49.018.522
12.694
49.031.216
51.774.416

55.000.000
()738.157
()4.276.426
4.077
49.989.494
1.524
49.991.018
52.984.757

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات املرفقة من رقم (� )44إىل رقم ( )64جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
رئيس مجلس االدارة
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املدير العام

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
و�شركاتها التابعة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
بيان الدخل ال�شامل املوحد
�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
2009
2010
دينار
دينار

عوائد مرابحة الودائع لدى البنوك
خ�سائر غري متحققة من تقييم املوجودات املالية للمتاجرة
�أرباح (خ�سائر) بيع موجودات مالية للمتاجرة
�إيرادات توزيع �أرباح �أ�سهم
ح�صة ال�شركة من �صايف (خ�سائر) �أرباح بيع ا�ستثمارات م�شرتكة يف �أرا�ضي للمتاجرة
�إيرادات �أخرى
م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف �إدراية
ح�صة ال�شركة من �أرباح الإ�ستثمار يف �شركة حليفة
م�صاريف تطهري موجودات مالية للمتاجرة
اخل�سارة لل�سنة قبل ال�ضريبة والر�سوم
م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة
ر�سوم �صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني
اخل�سارة لل�سنة
بنود بيان الدخل ال�شامل املوحد الآخر:
ح�صة ال�شركة من التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع لل�شركة احلليفة
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة
اخل�سارة لل�سنة تعود �إىل:
م�ساهمي ال�شركة
حقوق غري امل�سيطرين

396.832
()711.357
366
278.510
()7.505
2.290
()21.158
()782.927
262
()25.753
()870.440
()55.556
()925.996

415.127
()622.054
()225.726
300.674
112.815
589
()59.510
()607.449
39.593
()128.151
()774.092
()79.982
()367
()854.441

7.592
()918.404

()854.441

19

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة تعود �إىل:
م�ساهمي ال�شركة
حقوق غري امل�سيطرين

()925.666
()330
()925.996

()854.330
()111
()854.441

19

ح�صة ال�سهم من اخل�سارة لل�سنة ( دينار � /سهم)
الأ�سا�سي واملخفف (دينار � /سهم)

()918.074
()330
()918.404

()854.330
()111
()854.441

23

()0.017

()0.016

20
21
22
10

16
17

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات املرفقة من رقم (� )44إىل رقم ( )64جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

رئيس مجلس االدارة

املدير العام
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
و�شركاتها التابعة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
ح�صة ال�شركة من التغري
املرتاكم يف القيمة
العادلة للموجودات
املالية املتوفرة للبيع
لل�شركة احلليفة

ما متلكه ال�شركة (اخل�سائر
ر�أ�س املال التابعة يف ا�سهم املرتاكمة) الإحتياطي
املدفوع ال�شركة الأم
الإجباري
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
التغريات لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2010
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2010
)4.276.426( )738.157( 55.000.000
التغري يف ما متلكه ال�شركة التابعة يف ا�سهم ال�شركة الأم (�إي�ضاح )18
()52.898
املحول �إىل حقوق غري امل�سيطرين نتيجة بيع ح�ص�ص من �شركة تابعة*
�أثر ت�سديد ر�أ�س املال املدفوع
اخل�سارة ال�شاملة للفرتة
()925.666
املحول �إىل الإحتياطي الإجباري
()4.584
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2010
)5.206.676( )791.055( 55.000.000

4.077
4.584
8.661

7.592
7.592

التغريات لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2009
)3.418.019( )602.430( 55.000.000
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2009
()135.727
التغري يف ما متلكه ال�شركة التابعة يف ا�سهم ال�شركة الأم (�إي�ضاح )18
()854.330
اخل�سارة ال�شاملة للفرتة
()4.077
املحول �إىل الإحتياطي الإجباري
)4.276.426( )738.157( 55.000.000
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2009

4.077
4.077

-

�صايف حقوق
م�ساهمي
ال�شركة
دينــــار

حقوق غري
امل�سيطرين
دينــــار

�صايف
حقوق
امللكية
دينــــار

49.991.018 1.524 49.989.494
()52.898
()52.898
9.000
9.000
2.500
2.500
()918.074
()918.404( )330
49.031.216 12.694 49.018.522
50.979.551
()135.727
()854.330
49.989.494

50.981.186 1.635
()135.727
()854.441( )111
49.991.018 1.524

* قامت ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان بتاريخ  27حزيران  2010ببيع  %30من ح�صتها يف �شركة تعامل للإ�ستثمار
والتطوير العقاري ل�صالح نقابة املهند�سني الأردنيني ( �صندوق التقاعد).
ً
تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات املرفقة من رقم (� )44إىل رقم ( )64جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
و�شركاتها التابعة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
بيان التدفقات النقدية املوحد
�إي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية:
اخل�سارة لل�سنة
التعديالت -:
ا�ستهالكات
�إطفاءات
خ�سائر غري متحققة ناجتة عن �إعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة
ح�صة ال�شركة من �أرباح ال�شركة احلليفة
عوائد مرابحة الودائع لدى البنوك
ايرادات توزيع �أرباح �أ�سهم
(ارباح) خ�سائر بيع موجودات مالية للمتاجرة
خ�سائر �إ�ستبعاد ممتلكات ومعدات
م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة
ر�سوم �صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني
التغري يف �شيكات بر�سم التح�صيل
التغري يف موجودات مالية للمتاجرة
التغري يف �إ�ستثمارات م�شرتكة يف �أرا�ضي للمتاجرة
التغري يف دفعات مقدمة للمقاولني
التغري يف املطلوب من �أطراف ذات عالقة
التغري يف �أر�صدة مدينة �أخرى
التغري يف �شيكات م�ؤجلة الدفع
التغري يف دفعات م�ستلمة على ح�ساب بيع �شقق
التغري يف املطلوب لطرف ذو عالقة
التغري يف الدائنون
التغري يف �أر�صدة دائنة �أخرى
النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية:
وديعة لدى بنك �إ�سالمي
عوائد مرابحة الودائع
ايرادات توزيع �أرباح �أ�سهم
م�شاريع قيد الإجناز
املدفوع على �شراء ممتلكات ومعدات
املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
املدفوع على �شراء موجودات غري ملمو�سة
املقبو�ض من بيع �إ�ستثمار يف �شركة تابعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية:
ح�صة حقوق غري امل�سيطرين من ت�سديد ر�أ�س املال
التغري يف ما متلكه ال�شركة التابعة يف �أ�سهم ال�شركة املالكة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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لل�سنة املنتهية يف
 31كانون الأول 2010
دينار

لل�سنة املنتهية يف
 31كانون الأول 2009
دينار

()925.996

()854.441

45.643
1.856
711.357
()262
()396.832
()278.510
()366
38
55.556
()787.516
()25.000
388.667
1.991.441
()545.978
38.351
()111.573
64.375
()292.769
88.400
27.046
835.444
()81.574
753.870

41.036
928
622.054
()39.593
()415.127
()300.674
225.726
79.982
367
()639.742
()978.310
3.652.435
694.522
()120.527
111.573
488.460
1.954.071
()17.120
()345.668
4.799.694
()435.000
4.364.694

()1.500.000
345.808
278.510
()3.113.141
()8.845
9.000
()3.988.668

415.127
300.674
()9.771.264
()45.881
1.554
()9.280
()9.109.070

2.500
()52.898
()50.398
()3.285.196
16.463.199
13.178.003

()135.727
()135.727
()4.880.103
21.343.302
16.463.199

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات املرفقة من رقم (� )44إىل رقم ( )64جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
و�شركاتها التابعة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 )1عــام
ت�أ�س�ست ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان و�سجلت يف �سجل ال�شركات لدى وزارة ال�صناعة والتجارة ك�شركة
م�ساهمة عامة حتت رقم ( )428بتاريخ � 1شباط  ،2007بر�أ�سمال وقدره  55مليون دينار �أردين موزعة �إىل  55مليون �سهم،
وح�صلت ال�شركة على كتاب مزاولة الأعمال من قبل دائرة مراقبة ال�شركات بتاريخ � 14آب .2007
و تت�ضمن �أهم غايات ال�شركة ما يلي:
 �إقامة و�إن�شاء م�شاريع الإ�سكان والإعمار بكافة �أنواعها وغاياتها ال�سكنية والتجارية وال�صناعية واال�ستثمارية وغريها وبيعهابدون فوائد ربوية و� /أو ت�أجريها.
 �إدارة وتطوير العقارات. ا�ست�صالح الأرا�ضي وفرزها وبيعها وتنظيمها. امل�ساهمة ب�شركات �أخرى. هذا وين�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على �أن تلتزم ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء يف جميع العمليات املتعلقة بالتمويلوالقرو�ض والكفاالت.
 �إن مقر ال�شركة الرئي�سي يقع يف عمان – اململكة الأردنية الها�شمية وعنوانها �شارع مكة – عمارة �أبراج احلجاز.� )2أ�س�س �إعداد البيانات املالية املوحدة
�أ -بيان الإلتزام
 مت اعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. مت املوافقة على البيانات املالية املوحدة املرفقة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة يف �إجتماعها رقم ( )25واملنعقد بتاريخ 22�آذار . 2011
ب� -أ�سا�س القيا�س
 مت اعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبد�أ الكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية للمتاجرة والتي تظهر بالقيمة العادلةبتاريخ البيانات املالية املوحدة.
ج-العملة الوظيفية وعملة العر�ض
ان الدينار الأردين هو عملة اظهار البيانات املالية املوحدة والذي ميثل العملة الوظيفية للمجموعة .
د -ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب قيام الإدارة ب�إجتهادات وتقديرات و�إفرتا�ضات
ت�ؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية ومبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صاريف ،و�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن
هذه التقديرات .
يتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املطبقة با�ستمرار ويتم الإعرتاف بالتغريات يف التقديرات املحا�سبية يف ال�سنة التي مت
فيها تغيري التقديرات وال�سنوات القادمة التي تت�أثر بذلك التغيري.
فيما يلي ملخ�ص حول الأمور الهامة التي يجري فيها �إ�ستخدام التقديرات غري امل�ؤكدة والإجتهادات يف تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية والتي ت�ؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ يف البيانات املالية املوحدة.
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 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات و املعدات واملوجودات غري امللمو�سة ب�صورة دورية �إعتماد ًا على احلالةالعامة لهذه املوجودات وتوقعات الإدارة لإعمارها الإنتاجية يف امل�ستقبل.
 تقوم الإدارة مبراجعة الق�ضايا املقامة �ضد ال�شركة ب�صورة م�ستمرة �إعتماد ًا على درا�سة قانونية معدة من قبل حماميال�شركة والتي تبني املخاطر املحتملة التي قد تتحملها ال�شركة يف امل�ستقبل جراء تلك الق�ضايا .
ً
 تقوم الإدارة باالعرتاف مب�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة �إعتماد ًا على تقديراتها للربح ال�ضريبي وفقا للقوانني والتعليماتال�سارية واملعايري الدولية للتقارير املالية.
تعتقد الإدارة ب�أن تقديراتها و�إجتهاداتها معقولة وكافية.
 )3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 �إن ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة �أدناه املطبقة يف �إعداد البيانات املالية املوحدة كما يف ولل�سنة املنتهية  31كانون الأول 2010هي نف�س ال�سيا�سات املطبقة يف �إعداد البيانات املالية املوحدة كما يف لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .2009
�أ� -أ�س�س التوحيد
 تت�ضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها واخلا�ضعة ل�سيطرتها وتتحقق ال�سيطرة عندمايكون لل�شركة القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة وذلك للح�صول على منافع من ان�شطتها،
ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة وااليرادات وامل�صروفات فيما بني ال�شركة وال�شركات التابعة.
متتلك ال�شركة كما يف  31كانون االول  2010ال�شركات التابعة التالية :
ا�سم ال�شركة
�شركة �سخاء للإ�ستثمارات املتعددة
�شركة تل الرمان للإ�ستثمار والتطوير العقاري
�شركة تعامل للإ�ستثمار والتطوير العقاري *
�شركة الذهيبة الغربية للإ�ستثمار والتطوير العقاري
�شركة التواتر للإ�ستثمارات والتطوير العقاري
�شركة الب�شريي للإ�ستثمارات والتطوير العقاري
�شركة �ضاحية الب�شريي للإ�سكان
�شركة �ضاحية طرببور للإ�سكان
�شركة املها للمقاوالت الإن�شائية

ر�أ�س املال
امل�صرح به
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10.000
10.000
50.000

را�س املال
املدفوع
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10.000
10.000
25.000

ن�سبة ملكية
ال�شركة
%100
%100
%70
%100
%100
%100
%75
%75
%100

طبيعة عمل
ال�شركة
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية
مقاوالت

مكان
عملها
عمان
عمان
عمان
عمان
عمان
عمان
عمان
عمان
عمان

تاريخ
التملك
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009

* قامت ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان بتاريخ  27حزيران  2010ببيع  %30من ح�صتها يف �شركة تعامل للإ�ستثمار
والتطوير العقاري � -شركة تابعة -ل�صالح نقابة املهند�سني الأردنيني ( �صندوق التقاعد).
 يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة يف بيان الدخل ال�شامل املوحد �إعتبارا من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيهفعلي ًا انتقال �سيطرة ال�شركة على ال�شركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة التي مت التخل�ص منها يف بيان
الدخل ال�شامل املوحد حتى تاريخ التخل�ص وهو التاريخ الذي تفقد ال�شركة فيه ال�سيطرة على ال�شركات التابعة.
 حقوق غري امل�سيطرين تتمثل ذلك اجلزء غري اململوك من قبل ال�شركة من حقوق امللكية يف ال�شركات التابعة ،ويتم اظهار حقوقغري امل�سيطرين يف قائمة الدخل املوحده كبند منف�صل ويف قائمة املركز املايل املوحدة كبند منف�صل عن حق ملكية حملة ا�سهم
ال�شركة.
ب -الأدوات املالية
 ت�شمل الأدوات املالية النقد وما يف حكمه� ،شيكات بر�سم التح�صيل ،املوجودات املالية للمتاجرة ،الأر�صدة املدينة الأخرى،الدائنون والأر�صدة الدائنة الأخرى.
ً
 يتم ت�سجيل الأدوات املالية عند �إقتنائها �أون�شوئها بقيمتها م�ضافا �إليها كافة تكاليف املعامالت املرتبطة بها ،ويتم قيا�سهاالحق ًا كما يلي:

45

 النقد وما يف حكمه ي�شمل الأر�صدة النقدية وودائع الطلب والودائع لأجل والتي ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �شهور. تظهر الأدوات املالية الأخرى كالأر�صدة املدينة الأخرى ،الدائنون والأر�صدة الدائنة الأخرى بالكلفة املطف�أة بعد تنزيل �أي خ�سارةتدين يف قيمتها.
 �إن املوجودات املالية للمتاجرة هي املوجودات التي متتلكها املجموعة بغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء يف الأجل القريب �أو الإحتفاظ بهاكجزء من حمفظة مدارة ككل لتحقيق ربح يف الأجل الق�صري �أو ح�سب و�ضعها.
 يتم الإعرتاف الأويل والالحق باملوجودات املالية للمتاجرة يف بيان املركز املايل املوحد بقيمتها العادلة كما يتم االعرتاف بتكاليفاملعامالت يف بيان الدخل ال�شامل املوحد.
ً
 يتم الإعرتاف بجميع التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية للمتاجرة الحقا للإعرتاف الأويل يف بيان الدخل ال�شاملاملوحد.
 ب�إ�ستثناء املوجودات املالية للمتاجرة – غري امل�شتقات واملحددة عند الإعرتاف الأويل بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة(وذلك ب�شروط حمددة) ف�إنه ال يجوز �إعادة ت�صنيف املوجودات املالية للمتاجرة �إىل الأ�صناف الأخرى من املوجودات املالية.
 يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية للمتاجرة واملدرجة يف �سوق عمان املايل وذلك ح�سب �أ�سعار الإغالق يف بور�صة عمانكما يف نهاية ال�سنة املالية.
 يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام املجموعة ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).ج -ممتلكات ومعدات
 الإعرتاف والقيا�س تظهر بنود املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سائر التدين املرتاكمة . تت�ضمن الكلفة امل�صاريف املرتبطة مبا�شرة ب�إقتناء املمتلكات واملعدات. ت�سجل تكاليف التمويل املرتبطة باقتناء �أو �إن�شاء الأ�صل امل�ؤهل يف بيان الدخل ال�شامل املوحد عند تكبدها. عندما يختلف العمر الإنتاجي لبنود املمتلكات واملعدات فيتم املحا�سبة عنها كبنود منف�صلة. يتم حتديد املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن �إ�ستبعاد بنود من املمتلكات واملعدات مبقارنة املقبو�ضات من الإ�ستبعاد مع القيمة املدرجةلتلك البنود وت�سجل تلك املكا�سب واخل�سائر بال�صايف �ضمن بند " �إيرادات �أخرى" يف بيان الدخل ال�شامل املوحد.
 التكاليف الالحقة ت�سجل كلفة اجلزء امل�ستبدل لبند من بنود املمتلكات واملعدات �ضمن القيمة املدرجة لذلك البند �إذا كان من املحتمل تدفق منافع�إقت�صادية م�ستقبلية للمجموعة تكمن يف ذلك اجلزء �إ�ضافة �إىل �إمكانية قيا�س كلفة ذلك اجلزء ب�شكل موثوق ،ويتم �شطب القيمة
املدرجة للجزء القدمي امل�ستبدل.
 ت�سجل التكاليف وامل�صاريف اليومية التي تتحملها املجموعة على �صيانة وت�شغيل املمتلكات واملعدات يف بيان الدخل ال�شامل املوحدعند تكبدها.
 الإ�ستهالكيتم الإعرتاف مب�صروف الإ�ستهالك يف بيان الدخل ال�شامل املوحد بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل بند
من بنود املمتلكات واملعدات.
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 �إن ن�سب الإ�ستهالك للمتلكات واملعدات خالل ال�سنة هي نف�سها للفرتة ال�سابقة وتفا�صيلها كما يلي:املمتلكات واملعدات
�أثاث ومفرو�شات
�أجهزة مكتبية
�أجهزة كهربائية
�أجهزة وبرامج حا�سوب
�سيارات
ديكورات
�أجهزة و معدات امل�شاريع

ن�سب الإ�ستهالك
%10
%15
%25
%25
%15
%20
%25

د -املوجودات غري امللمو�سة
 املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج يتم ت�سجيلها بالكلفة. يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على �أ�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة. يتم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الإطفاء يف بيان الدخل ال�شاملاملوحد� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر زمني حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية
املوحدة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل ال�شامل املوحد.
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن �أعمال املجموعة ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل ال�شامل املوحد يف نف�سال�سنة.
 يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة تقديرالعمر الزمني لتلك املوجودات ويتم �إجراء �أية تعديالت على ال�سنوات الالحقة.
 االطفاء يتم االعرتاف مب�صروف الإطفاء يف بيان الدخل ال�شامل املوحد بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكلبند من بنود املوجودات غري امللمو�سة.
 �إن الن�سب املئوية للموجودات غري امللمو�سة خالل ال�سنة احلالية هي نف�سها لل�سنة ال�سابقة وتفا�صيلها كما يلي:املوجودات غري امللمو�سة
املوقع الإلكرتوين

الن�سبة املئوية للإطفاء
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هـ  -التدين
 املوجودات املالية: يتم تقييم املوجودات املالية الغري معرتف بها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل املوحد يف نهاية كل �سنة ماليةلتحديد فيما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي حول التدين يف قيمتها.
 يعترب وجود دليل مو�ضوعي حول التدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود حدث �أو �أكرث له �أثر �سلبي على التدفقات النقديةامل�ستقبلية املقدرة من تلك املوجودات.
 يحت�سب التدين يف املوجودات املالية الظاهرة بالكلفة املطف�أة ب�أخذ الفرق بني قيمتها املدرجة والقيمة احلالية للتدفقاتالنقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة ب�سعر املرابحة الأ�صلي الفعال.
 يتم اختبار التدين يف املوجودات املالية الهامة على �أ�سا�س �إفرادي. يتم عك�س خ�سارة التدين �إذا ارتبط ذلك الأمر ب�شكل مو�ضوعي بحدث مربر وقع بعد االعرتاف بخ�سارة التدين ،ويتم ت�سجيلاملبلغ املعكو�س من خ�سارة التدين املتعلقة باملوجودات املالية الظاهرة بالكلفة املطف�أة يف بيان الدخل ال�شامل املوحد.
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 املوجودات غري املالية: يتم مراجعة القيمة املدرجة ملوجودات املجموعة يف نهاية كل �سنة مالية لتحديد فيما �إذا كان هناك م�ؤ�شر حول التدين ،ويفحال وجود م�ؤ�شر حول التدين يتم تقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده من تلك املوجودات.
يف حال زادت القيمة املدرجة للموجودات عن املبلغ املمكن ا�سرتداده من تلك املوجودات ،يتم ت�سجيل خ�سارة التدين يف تلكاملوجودات.
املبلغ املمكن ا�سرتداده هو القيمة العادلة للأ�صل – مطروحا منها تكاليف البيع – �أو قيمة ا�ستخدامه �أيهما �أكرب.يتم ت�سجيل كافة خ�سائر التدين يف بيان الدخل ال�شامل املوحد.و -الإعرتاف وحتقق الإيراد
 يتم الإعرتاف بالإيراد املت�أتي من الأرا�ضي املباعة وال�شقق املباعة ب�سعر البيع مبوجب عقود البيع مطروح ًا منها اخل�صوماتو يتم الإعرتاف بالإيرادات عندما تقوم املجموعة بتحويل املخاطر الهامة ومنافع ملكية الأرا�ضي للم�شرتي و�أن ال حتتفظ
املجموعة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إىل احلد املرتبط عادة بوجود امللكية وال بالرقابة الفعالة على الأرا�ضي املباعة ،مع �إمكانية
قيا�س مبلغ الإيراد ب�صورة موثوقة ،و �إحتمالية �أن تتدفق املنافع الإقت�صادية �إىل امل�شروع و�إمكانية قيا�س الكلفة التي تكبدت �أو
�سيتم تكبدها يف عملية البيع ب�صورة موثوقة.
 ت�شمل �أرباح املتاجرة باملوجودات املالية املكا�سب �أو اخل�سائر املتحققة من عمليات البيع وبدون خ�صم تكاليف املعامالت التييتم تكبدها عند البيع.
 يتم الإعرتاف بتوزيعات �أرباح �أ�سهم ال�شركات وامل�صنفة كموجودات مالية للمتاجرة يف بيان الدخل ال�شامل املوحد عند ن�شوءحق املجموعة ب�إ�ستالمها وذلك ب�إقرار الهيئة العامة للمجموعة امل�ستثمر بها لأرباح التوزيعات على امل�ساهمني.
 تقوم الهيئة ال�شرعية للمجموعة مبراجعة بنود الإيرادات وامل�صاريف للت�أكد من موافقتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية وتقومب�أخذ خم�ص�ص يحتجز جزء من �إيرادات املجموعة واملت�أتي من موجوداتها املالية والتي تتعلق ب�شركات م�ستثمر بها يختلط
ن�شاطها وبع�ض موجوداتها ب�أموال من م�صادر ال تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ويعرتف بهذا املخ�ص�ص �ضمن الأر�صدة
الدائنة الأخرى حتت بند "�إلتزام تطهري �أرباح موجودات مالية" ليتم �إنفاقه و�صرفه على النفع العام با�ستثناء امل�ساجد ودور
القر�آن.
 يتم الإعرتاف بعوائد املرابحة على الودائع لدى البنوك الإ�سالمية بنا ًء على معدالت املرابحة املعلنة من قبل البنك وذلك بعدت�صفية نتائج ح�سابات الإ�ستثمار امل�شرتك.
 يتم الإعرتاف ببنود الإيرادات وامل�صاريف على �أ�سا�س الإ�ستحقاق.ز  -املعامالت بالعمالت الأجنبية
 يتم ترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت. يتم ترجمة املوجودات النقدية واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية �إىل الدينار الأردين بتاريخ البيانات املالية املوحدةب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ.
 متثل مكا�سب (خ�سائر) العملة الأجنبية من البنود النقدية الفرق بني الكلفة املطف�أة بالدينار الأردين يف بداية ال�سنة واملعدلةبا�ستخدام معدل املرابحة الفعال والدفعات خالل ال�سنة والكلفة املطف�أة بالعملة الأجنبية مرتجمة �إىل الدينار ب�أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف نهاية ال�سنة .
 يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة �إىل الدينار الأردين ب�أ�سعارال�صرف ال�سائدة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
 -يتم ت�سجيل الفروقات النا�شئة عن �إعادة ترجمة العمالت الأجنبية �إىل الدينار الأردين يف بيان الدخل ال�شامل املوحد .

48

ح -القيمة العادلة
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي يتم به تبادل �أ�صل �أو ت�سديد �إلتزام بني �أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبنف�س �شروط
التعامل مع الغري.
ان �أ�سعار الإغالق (�شراء موجودات  /بيع مطلوبات ) بتاريخ البيانات املالية املوحدة يف �أ�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة
للموجودات املالية التي لها ا�سعار �سوقية.
يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض املوجودات املالية �أو عدم ن�شاط ال�سوق ويتم تقدير قيمتها
العادلة مبقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها اىل حد كبري� .أو با�ستخدام تقنيات التقييم ومنها القيمة
احلالية للتدفقات النقدية حم�سوبة ب�سعر ال�سوق.
ط -التقــا�ص
يتم �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما تتوفر
احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س
الوقت.
يتم �إجراء تقا�ص بني الإيرادات وامل�صاريف عندما يكون هذا التقا�ص م�سموح به وفق املعايري الدولية للتقارير املالية �أو
املكا�سب واخل�سائر النا�شئة عن جمموعة من العمليات املت�شابهة.
ي -املخ�ص�صات
يتم الإعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة �إلتزامات (قانونية �أو تعاقدية) بتاريخ بيان املركز املايل املوحد نا�شئة
عن �أحداث �سابقة و�أن ت�سديد الإلتزامات حمتمل �أن ين�ش�أ عنه تدفق خارج ملنافع �إقت�صادية وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد
عليه.
ك -ا�ستثمارات يف �شركات حليفة
ال�شركات احلليفة هي تلك ال�شركات التي متار�س املجموعة فيها ت�أثريا فعاال على القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية
والت�شغيلية والتي متتلك املجموعة فيها ن�سبة ترتاوح بني  %50-20من حقوق الت�صويت وتظهر هذه الإ�ستثمارات يف هذه
البيانات املالية املوحدة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
يتم �إ�ستبعاد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�شركات احلليفة ح�سب ن�سبة م�ساهمة املجموعة يف تلك
ال�شركات احلليفة.
ل -ا�ستثمارات م�شرتكة يف �أرا�ضي للمتاجرة
يتم �إظهار اال�ستثمارات امل�شرتكة بالكلفة ،و يتم الإف�صاح عن قيمتها العادلة يف الإي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة والتي
يتم تقديرها �سنويا من قبل خبري عقاري م�ستقل بناء ًا على اال�سعار ال�سوقية لتلك العقارات بني �أطراف مطلعة وراغبة �ضمن
�شروط التعامل االعتيادية يف �سوق العقارات.
م -ما متلكه ال�شركة التابعة يف ا�سهم ال�شركة الأم
يظهر هذا البند بالتكلفة يف بند م�ستقل مطروح ًا من حقوق امللكية.
ال يتم الإعرتاف ب�أرباح (خ�سائر) بيع ما متلكه املجموعة التابعة يف ا�سهم ال�شركة الأم يف بيان الدخل ال�شامل املوحد و�إمنا
يتم الإعرتاف بها �ضمن بند عالوة �أو خ�صم الإ�صدار يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
ال تتمتع هذه الأ�سهم بحق يف الأرباح املوزعة على امل�ساهمني ولي�س لها احلق يف الت�صويت يف اجتماعات الهيئة العامة.
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ن -الربح لل�سهم
يتم احت�ساب الربح لل�سهم اال�سا�سى واملخفف واملتعلق بالأ�سهم العادية .ويحت�سب الربح لل�سهم اال�سا�سى بق�سمة الربح لل�سنة
على املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم العادية خالل ال�سنة .ويحت�سب الربح لل�سهم املخفف بتعديل الربح لل�سنة و املتو�سط
املرجح لعدد اال�سهم العادية بحيث تظهر الت�أثري على ح�صة ال�سهم من ارباح جميع اال�سهم العادية املتداول خالل ال�سنة
املحتمل تراجع عائدها.
�س -م�شاريع قيد الإجناز
 يتم قيا�س م�شاريع قيد الإجناز بالكلفة .تت�ضمن الكلفة كافة امل�صاريف املرتبطة ب�شكل مبا�شر مب�شروع معني بتوزيعها علىامل�صاريف الثابتة واملتغرية املتحققة .
 يتم قيا�س القيمة احلالية للقيمة القابلة للتحقق ومقارنتها مع التكلفة. القيمة القابلة للتحقق هي �سعر البيع مطروحا منه التكلفة املقدرة للم�شروع وم�صاريف البيع. يتم ت�سجيل تدين يف م�شاريع قيد الإجناز اذا جتاوزت الكلفة القيمة احلالية للقيمة القابلة للتحقق ويعرتف بهذا التدينيف بيان الدخل ال�شامل املوحد.
ع� -ضريبة الدخل
 ي�شمل م�صروف �ضريبة الدخل ال�ضرائب احلالية وال�ضرائب امل�ؤجلة ويتم الإعرتاف مب�صروف �ضريبة الدخل يف بيانالدخل ال�شامل املوحد با�ستثناء ال�ضريبة املتعلقة ببنود مت الإعرتاف بها مبا�شرة �ضمن بيان الدخل ال�شامل الآخر املوحد
حيث يتم الإعرتاف بال�ضريبة املتعلقة بهذه البنود �ضمن بيان الدخل ال�شامل الآخر املوحد.
 متثل ال�ضريبة احلالية ال�ضريبة امل�ستحقة املتوقعة على الربح ال�ضريبي لل�سنة با�ستخدام معدل ال�ضريبة ال�سائد بتاريخالبيانات املالية املوحدة �إ�ضافة �إىل �أي تعديالت يف ال�ضريبة امل�ستحقة املتعلقة بال�سنوات ال�سابقة.
 يتم الإعرتاف بال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا لطريقة بيان املركز املايل وذلك نتيجة الفروقات امل�ؤقتة بني املبالغ املدرجةللموجودات واملطلوبات يف البيانات املالية املوحدة واملبالغ املحددة لأغرا�ض احت�ساب ال�ضرائب.
 حتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة عل �أ�سا�س معدالت ال�ضريبة املتوقع تطبيقها على الفروقات امل�ؤقتة عندما يتم عك�سها بنا ًء علىالقوانني ال�سائدة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة.
 يتم التقا�ص بني املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة �إذا كان هناك حق قانوين يلزم التقا�ص بني املوجودات واملطلوباتال�ضريبية احلالية وتتعلق بال�ضريبة على الدخل والتي ت�ستوفى من قبل نف�س ال�سلطات ال�ضريبية على نف�س املجموعة اخلا�ضعة
لل�ضريبة �أو �شركات خمتلفة خا�ضعة لل�ضريبة ولها �أن تقوم بت�سوية مطلوبات وموجودات ال�ضريبة احلالية بال�صايف �أو �أن
موجودات ومطلوبات ال�ضريبة �سوف تتحقق يف نف�س الوقت.
 يتم الإعرتاف باملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة عندما يكون من املحتمل حتقق �أرباح �ضريبية يف امل�ستقبل وميكن من خاللهاالإ�ستفادة من الفروقات امل�ؤقتة.
 يتم مراجعة املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف نهاية كل �سنة مالية ويتم تخفي�ضها عندما يكون من غري املحتمل حتقق املنافعال�ضريبية املرتبطة بها.
 تخ�ضع الدخول الناجتة عن جتارة الأرا�ضي ل�ضريبة الدخل . تخ�ضع الدخول الأخرى من الإيجارات واخلدمات والأعمال التجارية الأخرى التي قد متار�سها املجموعة ل�ضريبة دخلبن�سبة . %14
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ع -املعايري والتف�سريات املعدلة
املعايري والتف�سريات املعدلة غري �سارية املفعول بعد :
رقم املعيار �أو التف�سري
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()1
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()24
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()27
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()32
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()34
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()1

ا�سم املعيار �أو التف�سري
عر�ض البيانات املالية
االف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة
البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة
الأدوات املالية :العر�ض
التقارير املالية املرحلية
تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()3
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()7

اندماج الأعمال
الأدوات املالية :االف�صاحات

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
تف�سري جلنة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()13
تف�سري جلنة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()14
تف�سري جلنة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()19

الأدوات املالية
برامج والء العمالء
حدود الأ�صل ذو املنافع املحددة واملتطلبات الدنيا للتمويل وتفاعلها
اطفاء املطلوبات املالية ب�أدوات امللكية

يطبق على البيانات املالية لل�سنة
املنتهية التي تبد�أ يف �أو بعد
الأول من كانون الثاين 2011
الأول من كانون الثاين 2011
الأول من متوز 2010
الأول من �شباط 2010
الأول من كانون الثاين 2011
الأول من متوز 2010
الأول من كانون الثاين 2011
الأول من متوز 2010
الأول من كانون الثاين 2011
الأول من متوز 2011
الأول من كانون الثاين 2013
الأول من كانون الثاين 2011
الأول من كانون الثاين 2011
الأول من متوز 2010

�سوف تقوم املجموعة بتطبيق هذه املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة اعتبارا من تاريخ �سريانها وال يتوقع �أن يكون لهذه
املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ت�أثري جوهري على البيانات املالية املوحدة با�ستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم
(" )9الأدوات املالية" والذي يتناول الت�صنيف والقيا�س للموجودات املالية ب�صورة خمتلفة وجوهرية عما كان يتطلبه املعيار
املحا�سبي الدويل رقم (" )39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س" حيث يت�ضمن هذا املعيار اجلديد فئتني �أ�سا�سيتني لقيا�س
املوجودات املالية وهما فئة الكلفة املطف�أة وفئة القيمة العادلة ويلغي هذا املعيار الفئات التي يت�ضمنها املعيار املحا�سبي الدويل
رقم ( )39التالية :املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،املوجودات املالية املتوفرة للبيع ،القرو�ض والذمم
املدينة .ويتناول هذا املعيار �أ�ساليب القيا�س على النحو التايل:
 -1ميكن �أن تقا�س املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة �إذا حققت ال�شروط التالية:
الغر�ض من االحتفاظ بهذه املوجودات يف �سياق منوذج الأعمال هو ا�ستالم تدفقات نقدية تعاقدية.
�إن التدفقات النقدية مبوجب ال�شروط التعاقدية لهذه املوجودات تن�ش�أ يف تواريخ حمددة ومتثل فقط دفعات لأ�صل مبلغ
املوجودات والفوائد املحت�سبة على �أ�صل تلك املوجودات.
 -2تقا�س باقي املوجودات املالية التي ال حتقق �شروط املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة كموجودات مالية بالقيمة العادلة.
فيما يتعلق باال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية والتي ال يحتفظ بها لغر�ض املتاجرة بها ف�إن هذا املعيار ي�سمح عند االعرتاف
الأويل بتبني خيار ال ميكن الرجوع عنه بعر�ض كافة التغريات يف القيمة العادلة من هذه اال�ستثمارات وعلى �أ�سا�س �إفرادي (كل
�سهم على حدة) �ضمن بنود الدخل ال�شامل الآخر املوحد وال ميكن ب�أي حال من الأحوال يف تاريخ الحق �إعادة ت�صنيف مبالغ
هذه التغريات واملعرتف بها �ضمن الدخل ال�شامل املوحد الآخر �إىل الربح �أو اخل�سارة ،يف حني �أن �أرباح التوزيعات امل�ستلمة
عن هذه اال�ستثمارات يعرتف بها �ضمن الربح �أو اخل�سارة �إال �إذا كانت هذه التوزيعات متثل ب�شكل وا�ضح �إ�سرتداد جزئي لكلفة
اال�ستثمارات.
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يف حال مل تتبنى املجموعة خيار الإعرتاف بتغريات القيمة العادلة لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية �ضمن الدخل
ال�شامل املوحد الآخر فعندئذ يجب قيا�س هذه اال�ستثمارت بالقيمة العادلة واالعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة �ضمن
الربح �أو اخل�سارة.
كما يتطلب هذا املعيار عدم ف�صل امل�شتقات امل�ضمنة يف عقود مرتبطة ببع�ضها البع�ض و�إعتبارها ك�أ�صل مايل �ضمن نطاق
هذا املعيار ،وكذلك يتم تقييم الأدوات املالية املركبة (املهجنة) ب�صورة جتميعية عند حتديد فيما �إذا كانت تقا�س بالكلفة
املطف�أة �أم القيمة العادلة.
تقوم املجموعة حالي ًا بتقييم الأثر املحتمل للتطبيق املبكر لهذا املعيار والذي يتوقع �أن يكون لذلك التطبيق ت�أثري جوهري
على البيانات املالية املوحدة.
� )4إدارة املخاطر املالية
تتعر�ض املجموعة للمخاطر التالية جراء ا�ستخدامها للأدوات املالية:
 خماطر الإئتمان. خماطر ال�سيولة. خماطر ال�سوق. �إدارة ر�أ�س املال.يبني هذا الإي�ضاح معلومات حول تعر�ض املجموعة لكل من املخاطر �أعاله� ،أهداف املجموعة � ،سيا�سات وطرق قيا�س
و�إدارة املخاطر و�إدارة املجموعة لر�أ�س املال كما �أن الإف�صاحات الكمية املتعلقة مبدى تعر�ض املجموعة لهذه املخاطر
تظهر �ضمن هذه البيانات املالية املوحدة.
تقع امل�س�ؤولية الكاملة عن �إعداد ومراقبة �إدارة املخاطر على عاتق �إدارة املجموعة.
�إن �سيا�سات �إدارة املجموعة للمخاطر معدة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها املجموعة ولو�ضع �ضوابط وحدود
مالءمة ملدى التعر�ض لتلك املخاطر ومن ثم مراقبتها ل�ضمان عدم جتاوز احلدود املو�ضوعة.
يتم مراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر ب�صورة دورية لتعك�س التغريات احلا�صلة يف ظروف ال�سوق و�أن�شطة
املجموعة .تهدف �إدارة املجموعة من خالل التدريب واملعايري والإجراءات التي ت�ضعها الإدارة �إىل تطوير بيئة رقابية
بناءة ومنظمة بحيث يتفهم كل موظف دوره والواجبات املوكلة �إليه.
يقوم جمل�س الإدارة يف املجموعة مبراقبة �أداء الإدارة يف مراقبة مدى الإلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات املجموعة يف
�إدارة املخاطر كما تقوم مبراجعة مدى كفاية �إطار �إدارة املخاطر.
 خماطر الإئتمانمتثل خماطر الإئتمان خماطر تعر�ض املجموعة خل�سارة مالية جراء عدم وفاء العميل �أو الطرف املتعامل مع املجموعة
ب�أداة مالية ب�إلتزاماته التعاقدية وتنتج هذه املخاطر ب�شكل رئي�سي من الذمم التجارية والذمم الأخرى.
 خماطر ال�سيولة�إن خماطر ال�سيولة هي املخاطر الناجمة عن عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها.
�إن �إدارة املجموعة لل�سيولة تكمن يف الت�أكد قدر الإمكان من �أن املجموعة حتتفظ دائم ًا ب�سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها
عندما ت�صبح واجبة الدفع يف الظروف العادية واال�ضطرارية دون حتمل خ�سائر غري مقبولة �أو خماطر قد ت�ؤثر على
�سمعة املجموعة.
حتر�ص املجموعة على �أن يتوفر لديها قدر كايف من النقدية لتغطية امل�صاريف الت�شغيلية املتوقعة مبا يف ذلك تغطية
الإلتزامات املالية ولكن دون �أن يت�ضمن ذلك �أي ت�أثري حمتمل لظروف قا�سية من ال�صعب التنب�ؤ بها كالكوارث
الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املجموعة حتتفظ مب�صدر �إئتمان من البنوك التي تتعامل معها ملواجهة �أي حاجات
نقدية مفاجئة.
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 خماطر ال�سوق�إن خماطر ال�سوق هي املخاطر التي تن�ش�أ من التغريات يف �أ�سعار ال�سوق ك�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار
املرابحة و�أ�سعار �أدوات امللكية والتي ت�ؤثر يف �أرباح املجموعة �أو يف قيمة املوجودات املالية لدى املجموعة.
�إن الهدف من �إدارة خماطر ال�سوق هو ال�سيطرة على مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سوق يف حدود مقبولة �إ�ضافة
�إىل تعظيم العائد .
خماطر العمالت
تتعر�ض املجموعة ب�شكل عام ملخاطر العمالت من خالل معامالت املبيعات وامل�شرتيات واالقرتا�ض والتي تتم بعمالت
غري الدينار الأردين ولأن املجموعة لي�س لديها معامالت بعمالت غري الدينار الأردين ف�إنها ال تتعر�ض ملخاطر
العمالت.
 �إدارة ر�أ�س املال�إن �سيا�سة املجموعة فيما يتعلق ب�إدارة ر�أ�س املال هي املحافظة على قاعدة ر�أ�س مال قوية للمحافظة على امل�ساهمني،
والدائنون وثقة ال�سوق وكذلك ا�ستمرار تطور ن�شاط ال�شركة يف امل�ستقبل.
تقوم الإدارة مبراقبة العائد على ر�أ�س املال والذي يحدد بق�سمة �صايف الربح الت�شغيلي على حقوق امل�ساهمني.
ت�سعى املجموعة �إىل املحافظة على التوازن بني �أعلى عائد ممكن حتقيقه يف حال الإقرتا�ض لأعلى حد ممكن والأف�ضلية
والأمان املت�أتي من مركز قوي لر�أ�س املال .
مل يكن لدى املجموعة �أي تغيري يف �إدارة ر�أ�س املال خالل ال�سنة كما ال تخ�ضع املجموعة لأي متطلبات خارجية لر�أ�س
املال.
ن�سبة املديونية �إىل ر�أ�س املال

جمموع املديونية
(ينزل) النقد وما يف حكمه
�صايف املديونية
جمموع حقوق امللكية
ر�أ�س املال امل ّعدل
ن�سبة املديونية �إىل ر�أ�س املال امل ّعدل

 31كانون الأول 2010
دينار
2.743.200
()13.178.003
()10.434.803
49.031.216
49.031.216
-

 31كانون الأول 2009
دينار
2.993.739
()16.463.199
()13.469.460
49.991.018
49.991.018
-

 )5النقد وما يف حكمه

نقد يف ال�صندوق
ح�سابات جارية لدى بنوك حملية
ودائع لدى بنوك ا�سالمية حملية *

 31كانون الأول 2010
دينار
2.465
59.739
13.115.799
13.178.003

 31كانون الأول 2009
دينار
980
16.462.219
16.463.199

* ميثل هذا البند مبلغ الودائع لدى البنك العربي اال�سالمي وبنك االردن دبي اال�سالمي ،والتي تخ�ضع لن�سب مرابحة يتم
االعالن عنها بعد ت�صفية نتائج ح�سابات الإ�ستثمار امل�شرتك وت�ستحق هذه الودائع خالل فرتة تقل عن ثالثة �أ�شهر.
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 )6وديعة لدى بنك ا�سالمي
ميثل هذا البند مبلغ الوديعة لدى بنك االردن دبي اال�سالمي ،والتي تخ�ضع لن�سب مرابحة يتم االعالن عنها بعد ت�صفية
نتائج ح�سابات الإ�ستثمار امل�شرتك وت�ستحق هذه الوديعة خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�شهر وتقل عن �سنة.
 )7موجودات مالية للمتاجرة

�أ�سهم �شركات مدرجة يف بور�صة عمان
ويتوفر لها �أ�سعار �سوقية *

 31كانون الأول 2010
دينار
6.663.219

 31كانون الأول 2009
دينار
7.762.877

6.663.219

7.762.877

* تت�ضمن املوجودات املالية للمتاجرة �أ�سهم حمجوزة لقاء ع�ضوية ال�شركة يف جمل�س �إدارة �إحدى ال�شركات امل�ستثمر
بها قيمتها  3.800دينار (� )5.000سهم.
 )8ا�ستثمارات م�شرتكة يف �أرا�ضي للمتاجرة
		
ميثل هذا البند ح�صة ال�شركة يف ا�ستثمار م�شرتك مع نقابة املهند�سني (�صندوق التقاعد) يف قطعة ار�ض رقم ()53
�صافوط  /البيادر ،بحيث تكون ح�صة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان  %30و�صندوق التقاعد لنقابة
املهند�سني  % 70هذا وقد قامت ال�شركة خالل العام  2010ببيع اجلزء املتبقي من الأر�ض كما هو مو�ضح يف �إي�ضاح
(.)20
� -إن احلركة احلا�صلة على ح�ساب �إ�ستثمارات م�شرتكة يف �أرا�ضي للمتاجرة خالل ال�سنة كانت كما يلي:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املبالغ املر�سملة على ح�ساب �إ�ستثمارات م�شرتكة يف �أرا�ضي للمتاجرة
املحول من بند دفعات على ح�ساب �شراء �أرا�ضي
املحول �إىل م�شاريع قيد الإجناز – �أر�ض حنينا
اجلزء املباع من �أر�ضي �صافوط وحنينا (�إي�ضاح )20
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة
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2010
دينار
1.991.441
()1.991.441
-

2009
دينار
3.295.281
240
2.348.595
()3.070.011
()582.664
1.991.441

� )9أر�صدة مدينة �أخرى

�أمانات �ضريبة الدخل على الوديعة
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
ذمم موظفني
دفعات مقدمة ملوردين
�أرباح وديعة م�ستحقة
ت�أمينات م�سرتدة – متنوعة
�أخرى

 31كانون الأول 2009
دينار
186.100
5.861
5.617
6.500
93.000
9.691
306.769

 31كانون الأول 2010
دينار
203.390
20.072
10.596
51.024
34.360
319.442

� )10إ�ستثمار يف �شركة حليفة
 بلغت ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال ال�شركة احلليفة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2010ربح مببلغ  262دينار،مقارنة مع ربح مببلغ 39.593دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  ، 2009هذا ومل يتم توزيع �أي �أرباح للعامني  2010و
 2009من قبل ال�شركة احلليفة.
 فيما يلي ملخ�ص للبيانات املالية لل�شركة احلليفة ( غري معدل ح�سب ن�سبة متلك ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقاريةوالإ�سكان):
موجودات
غري متداولة
دينار
696.599

جمموع
املوجودات
دينار
2.922.016

مطلوبات
متداولة
دينار
106.029

مطلوبات
غري متداولة
دينار
-

جمموع
املطلوبات
دينار
106.029

كما يف  31كانون الأول ن�سبة موجودات
 2010ولل�سنة املنتهية التملك متداولة
دينار
%
يف ذلك التاريخ
�شركة اليا�سمني للأوراق املالية 2.225.417 32.432

الإيرادات
دينار
354.235

2.225.417

696.599

2.922.016

106.029

-

106.029

354.235

الربح
امل�صاريف (اخل�سارة)
دينار
دينار
807
()353.428
()353.428

807

كما يف  31كانون الأول
 2009ولل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ
�شركة اليا�سمني للأوراق املالية 2.543.026 32.432

395.653

2.938.679

146.909

-

146.909

439.896

()317.809

122.087

2.543.026

395.653

2.938.679

146.909

-

146.909

439.896

()317.809

122.087
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 )11الأر�صدة واملعامالت مع �أطراف ذات عالقة
طبيعة

طبيعة

 31كانون الأول

 31كانون الأول

العالقة

املعامالت

2010

2009

دينار

دينار

م�ساهم رئي�سي

م�شاريع م�شرتكة

1.661.302
1.661.302

1.954.071
1.954.071

�شركة تابعة

�أ�سهم خزينة

()791.055

()738.157

()791.055

()738.157

بنود بيان الدخل ال�شامل املوحد:
نقابة املهند�سني الأردنيني

م�ساهم رئي�سي

�شركة اليا�سمني للأوراق املالية

�شركة حليفة

م�صاريف رعاية �إحتفاالت
وت�أمني �صحي
عموالت و�ساطة مالية

36.473

21.938

1.612
38.085

30.478
52.416

بنود بيان املركز املايل املوحد:
املطلوب لطرف ذو عالقة
املطلوبات
االردنني
املهند�سني
نقابة
*
حقوق امللكية
ما متلكه ال�شركة التابعة يف �أ�سهم
ال�شركة الأم (�إي�ضاح )18

* ميثل هذا البند كما يف  31كانون الأول  2010املبلغ املطلوب لنقابة املهند�سني الأردنيني ( م�ساهم م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س
�إدارة) ،والناجت عن امل�شاريع امل�شرتكة التي تنفذها املجموعة مع نقابة املهند�سني الأردنيني.
 بلغت رواتب ومزايا الإدارة العليا وبدالت تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية بتاريخ  31كانون الأول 2010مبلغ  223.328دينار مقابل مبلغ  211.086دينار كما يف  31كانون الأول .2009
 )12م�شاريع قيد الإجناز
ي�شمل هذا البند ما يلي:
امل�شروع

 31كانون الأول 2010
كلفة الأرا�ضي امل�صاريف املر�سملة

1.065.135
م�شروع الب�شريي
م�شروع اجلاردنز -التواتر 3.000.000
1.153.760
م�شروع قرية تل الرمان
9.267.440
م�شروع الذهيبة
م�شروع �ضاحية الب�شريي 3.000.000
م�شروع �ضاحية طرببور 2.000.000
4.278.259
م�شروع تعامل
23.764.594
املجموع

118.487
247.639
545.835
1.102.219
422.213
1.747.107
453.035
4.636.535

املجموع
1.183.622
3.247.639
1.699.595
10.369.659
3.422.213
3.747.107
4.731.294
28.401.129

 31كانون الأول 2009
كلفة الأرا�ضي امل�صاريف املر�سملة
1.065.135
3.000.000
1.153.760
9.267.440
3.000.000
2.000.000
2.942.839
22.429.174

118.487
225.309
245.534
1.102.219
371.806
484.367
311.092
2.858.814

املجموع

1.183.622
3.225.309
1.399.294
10.369.659
3.371.806
2.484.367
3.253.931
25.287.988

 بلغت االلتزامات التعاقدية الغري منفذة على هذه امل�شاريع كما يف  31كانون الأول  2010مبلغ  4.721.910دينار مقابلمبلغ 1.435.390دينار كما يف  31كانون الأول . 2009
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 )13ممتلكات ومعدات
�أثاث
ومفرو�شات
 31كانون الأول 2010
الكلفة
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2010
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد كما يف  31كانون االول 2010

دينار

41.666
860
42.526

اال�ستهالك املرتاكم
7.874
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2010
4.212
الإ�ستهالكات لل�سنة
�إ�ستبعادات
12.086
الر�صيد كما يف  31كانون االول 2010
�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31كانون االول 30.440 2010
 31كانون الأول 2009
الكلفة
40.211
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2009
1.455
الإ�ضافات
�إ�ستبعادات
41.666
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2009
اال�ستهالك املرتاكم
3.786
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2009
4.088
الإ�ستهالكات لل�سنة
�إ�ستبعادات
7.874
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2009
�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31كانون الأول 33.792 2009

�أجهزة
مكتبية

�أجهزة
كهربائية

�أجهزة
وبرامج
حا�سوب

�أجهزة
ومعدات
امل�شاريع

�سيارات

ديكورات

دينار

دينار

دينار

15.570
1.894
17.464

3.260
3.260

44.669
6.091
()98
50.662

78.354
78.354

69.511
69.511

6.750
6.750

259.780
8.845
()98
268.527

3.804
2.439
6.243
11.221

742
489
1.231
2.029

15.160
11.160
()60
26.260
24.402

17.519
11.753
29.272
49.082

30.870
13.902
44.772
24.739

2.678
1.688
4.366
2.384

78.647
45.643
()60
124.230
144.297

15.800
1.856
()2.086
15.570

1.760
1.500
3.260

26.899
17.770
44.669

55.054
23.300
78.354

69.511
69.511

6.750
6.750

215.985
45.881
()2.086
259.780

1.980
2.356
()532
3.804
11.766

290
452
742
2.518

5.653
9.507
15.160
29.509

8.476
9.043
17.519
60.835

16.968
13.902
30.870
38.641

990
1.688
2.678
4.072

38.143
41.036
()532
78.647
181.133

دينار

دينار

دينار

املجموع

دينار

 )14موجودات غري ملمو�سة
 31كانون الأول 2010
الكلفة
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2010
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2010
الإطفاء املرتاكم
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2010
�إطفاءات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2010
�صايف القيمة الدفرتية يف  31كانون الأول 2010
 31كانون الأول 2009
الكلفة
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2009
الإ�ضافات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2009
الإطفاء املرتاكم
الر�صيد يف الأول من كانون الثاين 2009
�إطفاءات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2009
�صايف القيمة الدفرتية يف  31كانون الأول 2009

املوقع الإلكرتوين
دينار
9.280
9.280
928
1.856
2.784
6.496

9.280
9.280
928
928
8.352
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 )15دفعات م�ستلمة على ح�ساب بيع �شقق
ميثل هذا البند الدفعات امل�ستلمة من قبل عمالء ال�شركة التابعة (�شركة �ضاحية طرببور للإ�سكان) على ح�ساب بيع �شقق
من م�شروع �ضاحية طرببور للإ�سكان.
 )16خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�إن احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل خالل ال�سنة كانت كما يلي:

ر�صيد املخ�ص�ص يف بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة خالل ال�سنة
املخ�ص�ص امل�ستحق خالل ال�سنة *
ر�صيد املخ�ص�ص يف نهاية ال�سنة

 31كانون الأول 2010
دينار
265.104
()81.574
55.556
239.086

 31كانون الأول 2009
دينار
620.122
()435.000
79.982
265.104

* فيما يلي الت�سوية بني الربح املحا�سبي والربح ال�ضريبي:
اخل�سارة املحا�سبية
تعديالت غري مقبولة �ضريبيا
بنود غري خا�ضعة لل�ضريبة
خ�صم ت�شجيعي
الربح ال�ضريبي
ن�سبة ال�ضريبة الفعلية
م�صروف �ضريبة الدخل
ن�سبة ال�ضريبة الفعالة

2010
دينار
()870.440
1.267.271
396.831
%14
55.556
()%6

2009
دينار
()774.092
717.352
377.913
()1.245
319.928
%25
79.982
()%10

� )17أر�صدة دائنة �أخرى
�إلتزامات تطهري �أرباح موجودات مالية للمتاجرة *
م�صاريف م�ستحقة الدفع
خم�ص�ص مكاف�آت
خم�ص�ص بدل �إنهاء خدمات موظفني
�أمانات رديات الإكتتاب
�أمانات �ضريبة دخل
�أمانات ال�ضمان الإجتماعي
ر�سوم �صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني**
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 31كانون الأول 2010
دينار
109.160
12.330
11.050
33.250
5.721
307
4.325
176.143

 31كانون الأول 2009
دينار
128.151
5.424
12.090
3.065
367
149.097

* يتم �أخذ خم�ص�ص مقابل جزء من �أرباح توزيعات �أ�سهم ال�شركات امل�ستثمر بها وذلك وفق ًا ملا تقرره اللجنة ال�شرعية كون
هذه الأرباح مت�أتية من �شركات يختلط جزء من ن�شاطها مب�صادر غري �شرعية علم ًا ب�أن هذا املبلغ امل�ستدرك يخ�ص �أرباح
التوزيعات امل�ستلمة عن الأعوام ال�سابقة.
** نظرا للتعديالت التي طر�أت على قانون �ضريبة الدخل امل�ؤقت رقم ( )28للعام  ، 2009مل تعد ال�شركة ملزمة ب�إقتطاع
خم�ص�ص لر�سوم �صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني ل�شركاتها التابعة ،حيث �أن ال�صفة القانونية جلميع
ال�شركات التابعة هي ذات م�س�ؤولية حمدودة.
 )18ما متلكه ال�شركة التابعة يف ا�سهم ال�شركة الأم
ميثل هذا البند كلفة الأ�سهم امل�شرتاة من قبل (�شركة �سخاء لال�ستثمارات املتعددة ) يف ال�شركة الأم ( ال�شركة املهنية
للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان) هذا وقد بلغ عدد اال�سهم � 836.371سهم ( كلفتها  791.055دينار ) كما يف 31
كانون الأول  2010مقابل (� )745.212سهم ( كلفتها  738.157دينار ) كما يف  31كانون الأول .2009
 )19حقوق غري امل�سيطرين
تتمثل حقوق غري امل�سيطرين مبا متلكه نقابة املهند�سني االردنيني يف حقوق ملكية كل من ال�شركات التالية -:

ال�شركة
�شركة �ضاحية الب�شريي للإ�سكان
�شركة �ضاحية طرببور للإ�سكان
العقاري
والتطوير
�شركة تعامل للإ�ستثمار
*

ن�سبة امللكية
%25
%25
%30

* قامت ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان بتاريخ  27حزيران  2010ببيع  %30من ح�صتها يف �شركة تعامل
للإ�ستثمار والتطوير العقاري � -شركة تابعة -ل�صالح نقابة املهند�سني الأردنيني ( �صندوق التقاعد).
 )20ح�صة املجموعة من �صايف (خ�سائر) �أرباح بيع �إ�ستثمارات م�شرتكة يف �أرا�ضي للمتاجرة

الإيراد املتحقق من بيع ح�صة ال�شركة املهنية من ار�ض رقم (� )53صافوط  /البيادر
كلفة ح�صة ال�شركة املهنية من ار�ض رقم (� )53صافوط  /البيادر
�صايف (اخل�سائر) الإيراد املتحقق من بيع قطع �أرا�ضي �صافوط *
الإيراد املتحقق من بيع  8قطع كجزء من ار�ض رقم (  ) 356حو�ض  3حنينا  /مادبا
كلفة بيع  8قطع كجزء من ار�ض رقم (  ) 356حو�ض  3حنينا  /مادبا
�صايف الإيراد املتحقق من بيع قطع �أرا�ضي حنينا **
�صايف (اخل�سائر) الإيرادات املتحققة من بيع الأرا�ضي

 31كانون الأول  31 2010كانون الأول 2009
دينار
دينار
1.983.936
420.000
()1.991.441
()357.394
()7.505
62.606
275.479
()225.270
50.209
()7.505
112.815

* ميثل هذا البند �صايف (اخل�سارة) الربح املتحقق من بيع ح�صة ال�شركة املهنية من قطعة ار�ض رقم (� )53صافوط/
البيادر.
** ميثل هذا البند �صايف الربح املتحقق من بيع  8قطع من ح�صة ال�شركة املهنية من قطعة ار�ض رقم (  ) 356حو�ض 3
حنينا  /مادبا وذلك بعد اجراء املقا�صة مع نقابة املهند�سيني الأردنيني واعادة احت�ساب املبيعات كل ح�سب ح�صته.
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 )21م�صاريف بيع وت�سويق

م�صاريف ت�سويق م�شاريع
م�صاريف رعاية م�ؤمترات
م�صاريف درا�سات وا�ست�شارات
م�صاريف �إعالنات
م�صاريف م�شاركة يف معار�ض
�أعمال ت�صميم ومطبوعات
م�صاريف ت�سويق متنوعة

 )22م�صاريف ادارية

رواتب ومزايا املوظفني
تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية
الإيجار
�إ�ستهالكات
�إطفاءات
ر�سوم ورخ�ص حكومية
�أتعاب مهنية
م�ساهمة املجموعة يف ال�ضمان الإجتماعي
م�صاريف مكاف�أة نهاية اخلدمة
م�صاريف ال�ضيافة والنظافة
م�صاريف تامني
م�صاريف االت�صاالت واالنرتنت
قرطا�سيه ومطبوعات
ماء وكهرباء
م�صاريف �صيانة
�إعالنات
م�صاريف �سيارات
م�صاريف �سفر وتنقالت
م�صاريف متفرقة

لل�سنة املنتهية يف

لل�سنة املنتهية يف

 31كانون الأول 2010

 31كانون الأول 2009

دينار
1.500
348
19.060
250
21.158

دينار
20.864
11.080
4.000
21.495
1.882
189
59.510

لل�سنة املنتهية يف
 31كانون الأول 2010
دينار
397.225
45.600
58.017
45.643
1.856
19.713
71.673
34.923
33.250
6.533
13.908
4.698
10.372
5.404
6.422
6.174
7.202
263
14.051
782.927

لل�سنة املنتهية يف
 31كانون الأول 2009
دينار
301.315
54.300
59.293
41.036
928
19.377
47.085
24.959
6.239
8.281
5.587
8.908
5.052
4.930
8.731
2.716
594
8.118
607.449

 )23ح�صة ال�سهم من اخل�سارة لل�سنة (دينار�/سهم)
مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم بتق�سيم اخل�سارة لل�سنة على عدد الأ�سهم القائمة و البالغة  55مليون �سهم كما يف  31كانون
الأول  2010و .2009
 )24التقرير القطاعي
القطاع هو جمموعة من العنا�صر يف املجموعة تنفرد ب�أنها تخ�ضع ملخاطر وعوائد متيزها عن غريها وت�شرتك يف تقدمي
املنتجات �أو اخلدمات وهذا ما يعرف بقطاع الأعمال �أو ت�شرتك يف تقدمي املنتجات �أو اخلدمات �ضمن بيئة اقت�صادية
حمددة تتميز عن باقي القطاعات يف البيئات االقت�صادية الأخرى وهذا ما يعرف بالقطاع اجلغرايف.
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�أ -قطاع الأعمال
ت�شتمل املجموعة على قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية :
 القطاع العقاري. القطاع الإ�ستثماري.ب -القطاع اجلغرايف
متار�س املجموعة كافة ن�شاطاتها داخل اململكة الأردنية الها�شمية.
ج -فيما يلي التقرير القطاعي الكمي:
2010
خ�سارة القطاع
�إجمايل خ�سارة القطاع
م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف �إدارية
�إيرادات �أخرى
خ�سارة القطاع قبل ال�ضريبة والر�سوم
ح�صة املجموعة من �أرباح اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة
م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة
خ�سارة القطاع
بنود بيان الدخل ال�شامل املوحد الآخر:
ح�صة املجموعة من التغري املرتاكم للقيمة العادلة لل�شركة احلليفة
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة للقطاع
�إجمايل موجودات القطاع
موجودات غري موزعة
جمموع موجودات القطاع
�إجمايل مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة
جمموع مطلوبات القطاع
2009
ربح (خ�سارة) القطاع
�إجمايل ربح (خ�سارة) القطاع
م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف �إدارية
�إيرادات �أخرى
خ�سارة القطاع قبل ال�ضريبة والر�سوم
ح�صة ال�شركة من �أرباح اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة
م�صروف �ضريبة الدخل
ر�سوم �صندوق دعم التعليم
خ�سارة القطاع
�إجمايل موجودات القطاع
موجودات غري موزعة
�إجمايل مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة
�صايف موجودات القطاع
�صايف املوجودات
�صايف املوجودات

العقارات
دينار
()7.505
()7.505
()21.158
()391.463
2.290
))417.836
()417.836

اال�ستثمارات
دينار
()61.402
()61.402
()391.464
()452.866
262
()55.556
()508.160

�أخرى
دينار
-

املجموع
دينار
()68.907
()68.907
()21.158
()782.927
2.290
()870.702
262
()55.556
()925.996

()417.836
28.947.107
28.947.107
()2.327.971
()2.327.971

7.592
()500.568
22.524.284
22.524.284
()345.805
()345.805

303.025
303.025
()69.424
()69.424

7.592
()918.404
51.471.391
303.025
51.774.416
()2.673.776
()69.424
()2.743.200

العقارات
دينار
112.815
112.815
()59.510
()303.724
589
()249.830
()367
()250.197
27.279.429
27.279.429
()2.442.531
()2.442.531
24.836.898
26.619.136

اال�ستثمارات
دينار
()260.130
()260.130
()303.725
()563.855
39.593
()79.982
()604.244
25.208.094
25.208.094
()414.201
()414.201
24.793.893
22.178.479

�أخرى
دينار
497.234
497.234
()137.007
()137.007
360.227
233.601

املجموع
دينار
()147.315
()147.315
()59.510
()607.449
589
()813.685
39.593
()79.982
()367
()854.441
52.487.523
497.234
52.984.757
()2.856.732
()137.007
()2.993.739
49.991.018
49.031.216
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 )25الأدوات املالية
�أ -خماطر االئتمان
متثل القيمة املدرجة للموجودات املالية القيمة الق�صوى التي ميكن �أن تتعر�ض لها املوجودات ملخاطر الإئتمان كما يف تاريخ
البيانات املالية املوحدة وهي كما يلي :

النقد وما يف حكمه
وديعة لدى البنك
�شيكات بر�سم التح�صيل
�أر�صدة مدينة �أخرى

القيمة املدرجة كما يف 31
كانون الأول 2010
دينار
13.175.538
1.500.000
25.000
299.370

القيمة املدرجة كما يف 31
كانون الأول 2009
دينار
16.462.219
300.908

14.999.908

16.763.127

ب -خماطر ال�سيولة
فيما يلي الإ�ستحققات التعاقدية للمطلوبات املالية:
املطلوبات املالية -غري امل�شتقات
 31كانون الأول 2010

دائنون
دفعات م�ستلمة على ح�ساب بيع �شقق
�أر�صدة دائنة �أخرى
املطلوب لطرف ذي عالقة
 31كانون الأول 2009

دائنون
�شيكات م�ؤجلة الدفع
دفعات م�ستلمة على ح�ساب بيع �شقق
�أر�صدة دائنة �أخرى
املطلوب لطرف ذي عالقة
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القيمة الدفرتية التدفقات النقدية املتعاقد عليها

� 6أ�شهر �أو �أقل

� 12 – 6شهر

�أكرث من �سنة

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

113.834
552.835
176.143
1.661.302
2.504.114

()113.834
()552.835
()176.143
()1.661.302
()2.504.114

()113.834
()176.143
()289.977

()552.835
()552.835

()1.661.302
()1.661.302

� 12 – 6شهر

�أكرث من �سنة

القيمة الدفرتية التدفقات النقدية املتعاقد عليها

� 6أ�شهر �أو �أقل

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

25.434
111.573
488.460
149.097
1.954.071
2.728.635

()25.434
()111.573
()488.460
()149.097
()1.954.071
()2.728.635

()25.434
()111.573
()149.097
()286.104

()488.460
()488.460

()1.954.071
()1.954.071

ج -خماطر ال�سوق
خماطر تقلب �أ�سعار العمالت
�إن معظم موجودات املجموعة ومعامالتها هي بالدينار الأردين ،ولهذا ف�إن املجموعة ال تتعر�ض ب�صورة كبرية ملخاطر
تقلبات �أ�سعار ال�صرف.
خماطر تقلب عوائد املرابحة
تظهر الأدوات املالية التي حتمل عوائد مرابحة كما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة كما يلي:
 31كانون االول 2010
دينار
�أدوات مالية بعوائد مرابحة
املوجودات املالية

14.615.799
14.615.799

 31كانون االول 2009
دينار
16.462.219
16.462.219

ال تعالج املجموعة �أي موجودات ومطلوبات مالية ذات عوائد مرابحة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل املوحد،
لهذا فان التغري يف عوائد املرابحة كما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة لن ي�ؤثر على بيان الدخل ال�شامل املوحد.
القيمة العادلة
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفرتية لها يف بيان املركز املايل املوحد
كما يف  31كانون الأول  2010و. 2009
هيكلة القيمة العادلة
يحلل اجلدول �أدناه الأدوات املالية املعاجلة بالقيمة العادلة با�ستخدام طريقة التقييم .تعرف امل�ستويات املختلفة كما يلي:
امل�ستوى� :1أ�سعار مدرجة (غري املعدلة) يف �سوق ن�شط ملوجودات �أو مطلوبات مماثلة.
امل�ستوى :2مدخالت غري الأ�سعار املدرجة املت�ضمنة يف امل�ستوى  1وقابلة للمالحظة للموجودات �أو املطلوبات� ،إما ب�شكل
مبا�شرة مثل (الأ�سعار) �أو ب�شكل غري مبا�شر (م�شتقة من الأ�سعار).
امل�ستوى :3مدخالت للموجودات �أو للمطلوبات لي�ست على �أ�سا�س بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة (مدخالت غري قابلة
للمالحظة).
 31كانون الأول 2010
موجودات مالية للمتاجرة
 31كانون الأول 2009
موجودات مالية للمتاجرة

امل�ستوى 1
دينار

امل�ستوى 2
دينار

امل�ستوى 3
دينار

املجموع
دينار

6.663.219
6.663.219

-

-

6.663.219
6.663.219

7.762.877
7.762.877

-

-

7.762.877
7.762.877
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 )26االلتزامات املحتملة
على املجموعة بتاريخ البيانات املالية املوحدة التزامات حمتمل �أن تطر�أ تتمثل فيما يلي:
 التزامات تعاقدية غري منفذة على امل�شاريع قيد الإجناز كما يف  31كانون الأول  2010مبلغ  4.721.910دينار مقابلمبلغ  1.435.390كما يف  31كانون الأول . 2009
 ق�ضايا مقامة على املجموعة من قبل مقاولني واملطالبة بتعوي�ض بقيمة  206.000دينار وبر�أي الإدارة ف�إنه ال داعيلر�صد �أي خم�ص�صات مقابل هذه الق�ضايا.
 التزامات حمتملة على ال�شركة احلليفة بقيمة  336.000دينار كما يف  31كانون الأول  2010مقابل 451.000دينار كما يف  31كانون الأول  2009تتمثل بكفاالت بنكية (ن�سبة متلك ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
 % 32.432من هذه ال�شركة كما يف  31كانون الأول .)2010
� )27أرقام املقارنة
متثل �أرقام املقارنة البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية كما يف  31كانون الأول .2009
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�إقــرارات جملــ�س الإدارة
 .1يُقر جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد
ت�ؤثر على �إ�ستثمار ال�شركة خالل العام :2011
ُ .2يُقر جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات
املنتهية للفرتة من  2010/1/1ولغاية  2010/12/31وتوفر نظام رقابة داخلي ف ّعال يف ال�شركة:

ٌ .3تقر ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة ب�صحة ودقة و�إكتمال املعلومات والبيانات
الواردة يف التقرير ال�سنوي للفرتة من  2010/1/1ولغاية :2010/12/31
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